
 

Επεισόδιο 19ο  

Κι αν ο ιός δεν περάσει;  

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος είχαν συνδεθεί 

στην ηλεκτρονική τους τάξη. Η Ιολίνα 

έβλεπε στα «παραθυράκια» τους 

συμμαθητές της. Πρόσεξε ότι ο Ορέστης 

ήταν θλιμμένος. Το ίδιο παρατήρησε και η 

δασκάλα. Αμέσως τον ρώτησε: «Τι έχεις 

Ορέστη; Σε βλέπω στεναχωρημένο...»  

«Πάλι webex κυρία! Πάλι είναι κλειστά τα σχολεία! Τι θα γίνει πια με αυτόν 

τον κορονοϊό; Πότε θα φύγει; Όλοι μου λένε να μην στεναχωριέμαι, και 

ότι θα φύγει. Αλλά αν δεν φύγει; Προχθές, μάλιστα, που μιλούσαν οι 

γονείς μου με τον παππού μου στο 

σκάϊπ, τους άκουσα να λένε ότι 

μπορεί να μην μας λένε την 

αλήθεια!»  

«Σας καταλαβαίνω παιδιά. Και εμάς 

μας λείπει το σχολείο. Ορέστη σου 

υπόσχομαι ότι θα το συζητήσουμε 

αύριο που θα έχουμε  περισσότερη 

ώρα», του απάντησε η δασκάλα και 

τους αποχαιρέτησε.  



Η Ιολίνα «έστυβε» το μυαλό της όλο το απόγευμα για να βρει τρόπο να 

βοηθήσει τον Ορέστη... Ξαφνικά θυμήθηκε κάτι που της είχε πει ο 

μπαμπάς της! Έτρεξε κοντά του και του είπε: «Μπαμπά, εσύ μας είχες 

δείξει μια φωτογραφία. Ήταν δυο 

αγοράκια με φτωχικά ρούχα. Πήγαιναν 

στο σχολείο κρατώντας τα τετράδιά 

τους. Φορούσαν μάσκες, όπως εμείς. Μου 

είπες ότι πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένας 

άλλος κακός ιός. Τελικά μετά από καιρό, 

αυτός ο ιός νικήθηκε». 

«Ναι, πριν εκατό χρόνια περίπου, ήταν η 

ισπανική γρίπη. Έλα να βρούμε πάλι τη 

φωτογραφία στο internet». Μόλις την 

εντόπισαν, έκαναν μία βιντεοκλήση στον Ορέστη για να του τη δείξουν! 

«Κοίτα Ορέστη! Κοίτα τι βρήκα! Και πριν 100 χρόνια υπήρχε πάλι ένας 

κακός ιός. Και τότε όλοι έκαναν ότι κάνουμε και εμείς για να 

προφυλαχθούν. Σιγά σιγά πέρασε».  



«ΤΙ;», αναφώνησε ο Ορέστης. «Να το στείλουμε στην κυρία για να το 

δείξει σε όλους.». 

Έτσι και έγινε. Η Ιολίνα έστειλε στη δασκάλα τους email με τη 

φωτογραφία. Την άλλη μέρα εκείνη ευχαρίστησε τα δύο παιδιά για την 

ωραία φωτογραφία. Έπειτα είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί, μεγάλοι 

και μικροί, έχουν έναν φόβο αυτόν τον καιρό.» Τα παιδιά κοίταζαν με 

απόλυτη ησυχία. Άχνα δεν έβγαινε. Η δασκάλα συνέχισε «Πολλοί 

σκέφτονται αλλά λίγοι συζητούν το φόβο τους ότι ο κορονοϊός μπορεί 

να μην περάσει. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι δεν έχουν δίκιο;» 

Νέκρα στην τάξη. «Ιολίνα πες μας όσα γνωρίζεις για την ισπανική γρίπη 

όσο εγώ θα δείχνω τη φωτογραφία». Και αφού η Ιολίνα είπε στους 

συμμαθητές της όσα γνώριζε, η Μαργαρίτα άνοιξε το μικρόφωνό της και 

είπε «Δεν το πιστεύω ότι έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο! Κυρία μας έφυγε ένα 

μεγάλο βάρος!». Τότε η κυρία συμπλήρωσε: «Θα μαζέψουμε και άλλες 

πληροφορίες αυτή την εβδομάδα γιατί αυτό έχει γίνει και σε άλλες 

εποχές. Θα χωριστείτε σε ομάδες και θα ψάξετε για πανδημίες στην 

αρχαιότητα, τον μεσαίωνα κ.τ.λ. Θα σας στείλω λεπτομέρειες στην 

ηλεκτρονική τάξη.»  

 

Ήξερες εσύ ότι ο κόσμος έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες 

πανδημίες πολλές φορές μέσα στα χρόνια; 

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   
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