Επεισόδιο 24ο
Η Ιολίνα και ο Κορονάκος κάνουν παρέλαση;
Πλησίαζε η 25η Μαρτίου και η δασκάλα όλη την εβδομάδα συζητούσε με
τα παιδιά για την επανάσταση του 1821. Τους έδειχνε πίνακες της εποχής
εκείνης, τους έβαλε να παρακολουθήσουν βίντεο, τους ανέθεσε
παρουσιάσεις...

αλλά

τα

παιδιά

δεν

έδειχναν

ενθουσιασμό

και

ενδιαφέρον. Η δασκάλα κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε και αμέσως άρχισε
να κάνει ερωτήσεις. Τότε ένας συμμαθητής της Ιολίνας, απάντησε ότι
ήταν όλοι λυπημένοι γιατί για δεύτερη χρονιά δεν θα γίνονταν ούτε
παρέλαση ούτε καν σχολική γιορτή.

Η Ιολίνα όταν τελείωσε το μάθημα ήταν πολύ
θυμωμένη. «Μαμά είναι άδικο! Θέλω να κάνω
παρέλαση και να έρθει η γιαγιά και ο παππούς
για να με δουν και να με καμαρώσουν. Και μετά
θέλω να πάμε βόλτα στα συγκρουόμενα και
ύστερα στην ταβέρνα όπως κάναμε παλιά»,
ξέσπασε

φωνάζοντας

δυνατά.

Τότε

ο

Κορονάκος στράφηκε στη μαμά του και είπε
συνομωτικά: “Πω...πω..., όλα της φταίνε». Η
Ιολίνα τον κοίταξε θυμωμένη, έτοιμη να εκραγεί.
Η μαμά τον κοίταξε και είπε:
«Κορονάκο όλοι μας έχουμε μέρες που είμαστε θυμωμένοι
με αυτά που συμβαίνουν. Θυμίσου αυτόν τον μέσακορονοϊό που λέγαμε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα στην
Ιολίνα μας!».
«Ε, τότε ας σκεφτούμε κάτι να την βοηθήσουμε! Κάθε φορά
κάτι βρίσκουμε και τον νικάμε τον μέσα-κορονοϊό!».
«Μπράβο Κορονάκο! Εγώ πάω να φέρω χαρτί και μολύβι να
φτιάξουμε ένα σχέδιο για την Επανάσταση Ενάντια στο

Μέσα-Κορονοϊό», είπε η μαμά γελώντας.
«Το βρήκα! Θα κάνουμε τη δική μας γιορτή για την 25η
Μαρτίου! Ο Κορονάκος και εγώ θα πάρουμε μέρος στην παρέλαση!», είπε
η Ιολίνα χαρούμενη.
«Ωραία ιδέα! Μάλιστα μπορούμε να σας πάμε στον κήπο του παππού
και της γιαγιάς και να κάνετε εκεί την παρέλασή σας και να σας
καμαρώσουν και εκείνοι μαζί με εμάς. Αυτοί έχουν κάνει το εμβόλιο και
εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ ώστε να είμαστε σίγουροι.» Όλοι
ενθουσιάστηκαν με το επαναστατικό σχέδιο για την 25η Μαρτίου.

Α.Α.

Σου έχει τύχει να τα βλέπεις όλα μαύρα κάποια φορά και να
σου φταίνε όλοι και όλα; Τι έκανες τότε;
Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com
Διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδιά μας στο https://ibrt.gr/edu/IK
Και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube
Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφιανοπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου
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