
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεισόδιο 9ο 

Το σχολείο κλείνει  

 

Ήταν  Σάββατο πρωί όταν ανακοινώθηκε επίσημα πια στις ειδήσεις ότι 

τα Δημοτικά Σχολεία θα κλείσουν για δύο εβδομάδες. Η μαμά και ο 

μπαμπάς δυνάμωσαν τη ένταση του υπολογιστή και άκουγαν με 

προσοχή τα νέα μέτρα.  

 

Τα δύο αδελφάκια έπαιζαν στο δωμάτιό τους. 

Άκουσαν τους γονείς τους να συζητούν 

προβληματισμένοι και κοιτάχτηκαν στα μάτια. Η 

Ιολίνα ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά της «ωχ τελικά 

θα κλείσει το σχολείο; 

δηλαδή θα είναι όπως τότε στην 

καραντίνα;» αναρωτήθηκε...  Ο Κορονάκος 

πέταξε από τη χαρά του μόλις κατάλαβε 

ότι θα κλείσουν τα σχολεία! Αμέσως και τα 

δύο παιδια έτρεξαν στο σαλόνι να μάθουν 

τα νέα. 

 



 

 

«Δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε απο τη Δευτέρα στο σχολείο; και για πόσο 

καιρό θα κρατήσει αυτό;» ρώτησε με αγωνία η Ιολίνα. «Αυτό σημαίνει ότι 

δεν θα έχουμε μαθήματα;» συνέχισε με χαρά ο Κορονάκος. «Για τις 

επόμενες δύο εβδομάδες θα κλείσει το σχολείο  και θα κάνετε τα 

μαθήματα ηλεκτρονικά.» τους απάντησε καθησυχαστικά ο μπαμπάς. 

«ΠΑΛΙ; Δεν μπορώ να κάνω μάθημα στον υπολογιστή. Είναι κουραστικό! 

Ούτε στο ποδόσφαιρο μπορώ να πάω πια...ΟΥΦ!» γκρίνιαξε ο 

Κορονάκος. «Μπαμπά, δεν θέλω πάλι να μη βλέπω τις φίλες μου όπως 

τότε στην καραντίνα» συνέχισε η Ιολίνα. 

 

«Καταλαβαίνω ότι θα είναι κουραστικό και στενάχωρο να μείνετε ξανά 

στο σπίτι. Και για την μαμά σας και για μένα θα είναι δύσκολο.  Αυτή η 

σχολική χρονιά μπορεί να κρύβει πολλές ακόμα αλλαγές και χρειάζεται 

να προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές». Η Ιολίνα εκείνη την 

ώρα κοίταξε τον μπαμπά και τον Κορονάκο: «Μμμμ...αυτή τη φορά θα 

είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν είναι κάτι 

καινούριο. Θυμάμαι ότι στεναχωριόμουν τότε που 

δεν έβλεπα τις φίλες μου. Και τώρα με τρομάζει η 

ιδέα αυτή. Με βοηθάει 

όμως που θυμάμαι πόσο 

χαιρόμουν με τις 

βιντεοκλήσεις που κάναμε 

και λέγαμε τα νέα μας» είπε η Ιολίνα. «Κι 

εγώ είχα πιο πολύ χρόνο να παίξω 

περισσότερο» είπε ο Κορονάκος.  

 

«Κι εγώ ευχαριστήθηκα τα κέικ και τις περίεργες 

συνταγές που κάναμε όλοι μαζί» πρόσθεσε ο μπαμπάς. «Θυμάστε τη 

 

 



 

 

μαμά όταν αντίκρυζε την κουζίνα που την 

είχαμε κάνει μπάχαλο;» τους κοίταξε ο 

μπαμπάς με νόημα και ύστερα ξέσπασαν 

όλοι μαζί σε γέλια.  

 

«Και αν κρατήσει πιο πολύ από δυο 

βδομάδες το 

κλείσιμο των σχολείων;» ρώτησε ο 

Κορονάκος. «Δεν το ξέρουμε αυτό. 

Ακόμη όμως κι αν γίνει, θα 

καταφέρουμε να προσαρμοστούμε και 

να βρούμε λύσεις!» απάντησε με 

σιγουριά ο μπαμπάς και τους έκλεισε 

το μάτι. Τότε ο μπαμπάς άνοιξε τα 

χέρια του και αγκάλιασε σφιχτά στο 

ένα του μπράτσο την Ιολίνα και στο 

άλλο τον Κορονάκο και τους είπε... 

«θυμάστε το σύνθημά μας; πάντα 

ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!» φώναξαν 

όλοι μαζί και αγκαλιάστηκαν πιο σφιχτά. 

 

Εσύ πώς σκέφτεσαι να περάσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες; Υπήρχαν 

πράγματα που σου άρεσαν να κάνεις όσο ήσουν στο σπίτι; Θα χαρούμε  

να ακούσουμε τις σκέψεις σου στο iolinakoronakos@gmail.com 
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