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Οι αγκαλιές 2 

Επιτέλους είχε έρθει η ώρα να ανοίξουν ξανά τα σχολεία και τα παιδιά ήταν 

ενθουσιασμένα! Τα δύο αδελφάκια ανυπομονούσαν να παίξουν ξανά στην 

αυλή του σχολείου με τους φίλους τους!  

Τη Δευτέρα το πρωί όλα ήταν όπως πριν λίγο 

καιρό. Η Ιολίνα και ο Κορονάκος ήταν έτοιμοι 

στην ώρα τους. Έφυγαν για το σχολείο νωρίς 

και μπήκαν στις τάξεις τους ήρεμα 

περιμένοντας να έρθουν οι δασκάλες τους.  Η 

μέρα κύλησε όμορφα. Όταν πια σχόλασαν, τους 

περίμενε ο πατέρας τους για να τους πάει στο 

σπίτι.  

Στο δρόμο της επιστροφής η Ιολίνα μιλούσε 

στον μπαμπά της για το σχολείο και τις φίλες της, ενώ ο Κορονάκος ήταν 

αρκετά νευρικός και αμίλητος. «Τι έπαθες; Εσύ συνήθως τραγουδάς όταν 

γυρίζουμε από το σχολείο», σχολίασε η Ιολίνα. Εκείνος δεν απάντησε και 

προχώρησε.  

Μόλις έφτασαν στο σπίτι ο Κορονάκος έτρεξε σαν βολίδα και έσπρωξε την 

Ιολίνα για να πλυθεί πρώτος αυτός. Εκείνη τσαντίστηκε και του φώναξε. Τότε 



ο Κόρονακος έβαλε τις φωνές «Δεν καταλαβαίνεις! Εγώ 

πρέπει να πλυθώ πρώτος! Άσε με! Θέλω να πλυθώ γιατί 

αγκάλιασα τον Πάνο όταν τον είδα στην τάξη και μου έπεσε 

η μάσκα μου! Πρέπει να πλυθώ!». Ο Κορονάκος την 

έσπρωχνε, ενώ φώναζε και έκλαιγε ταυτόχρονα. 

Η Ιολίνα έκανε πίσω σαστισμένη και του επέτρεψε να πάρει 

τη σειρά της στον νιπτήρα. Όταν έκατσαν να φάνε, ο 

μπαμπάς τους που είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, τους 

ρώτησε, δήθεν, με απορία «Τι έγινε αγόρι μου; Σας άκουσα 

να τσακώνεστε και να κλαις στο μπάνιο. Τι σου συνέβη;» 

Ο Κορονάκος του εξήγησε για τον φίλο του τον Πάνο και 

φυσικά δεν παρέλειψε να παραπονεθεί και για την Ιολίνα 

που δεν τον άφηνε να πλυθεί. Τότε ο μπαμπάς τους είπε: «Αν θυμάμαι 

καλά και η αδελφή σου είχε αυτή την ανησυχία πριν 

αρκετό καιρό. Μία ολόκληρη μέρα Ιολίνα, ήσουν 

απόμακρη! Λούστηκες, πλύθηκες, άλλαξες ρούχα, 

και ούτε καν μας εξηγούσες τι σου συνέβαινε. Και 

όλα αυτά γιατί είχες αγκαλιάσει μία φίλη σου 

κρυφά στην  αυλή του σχολείου. Σωστά;» 

«Ναι μπαμπά, όντως!» απάντησε η Ιολίνα. 

«Είναι πολύ φυσιολογικό να ανησυχείτε μήπως κολλήσετε 

αλλά είναι και πολύ φυσιολογικό να ξεχαστείτε κάποια στιγμή από τον 

ενθουσιασμό σας που είδατε ξανά τους φίλους σας. Έχετε αρκετά πράγματα να 

σκεφτείτε αυτόν τον καιρό και δεν είναι εύκολο. Είναι καλό να μου λέτε 

οτιδήποτε σας ανησυχεί για να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Όταν δεν 

συζητάμε, η στεναχώρια μας γίνεται θυμός και ξεσπάμε σε λάθος άνθρωπο. Η 

αδελφή σου, λοιπόν, Κορονάκο δεν ήξερε πόσο ανησυχούσες, αλλά τώρα που 

μας εξήγησες ίσως να μπορεί να σε βοηθήσει αφού της έχει συμβεί το ίδιο 

πράγμα! Θα μας πεις τι έκανες τότε Ιολίνα;» 



«Αχα! Ναι θυμάμαι! Η μαμά μου είπε κάτι πολύ σοφό : Αν γενικά θυμάμαι και 

τηρώ τις αποστάσεις, είναι τόσο απίθανο να μεταφερθεί ο 

ιός με μία αγκαλιά, όσο να εμφανιστεί μια καμήλα στο 

παράθυρό μου!» 

Ο Κορονάκος έσκασε στα γέλια! 

«Δηλαδή, Μάσκα, απόσταση και χέρια κάνουν... όχι μόνο 

τον Κορόνα αλλά και την καμήλα πέρα;»  

Ρώτησε τραγουδιστά ο Κορονάκος. Οι τρεις τους γέλασαν 

πολύ και συνέχισαν το φαγητό τους αφήνοντας για λίγο 

πίσω τις ανησυχίες τους. 

 

 

 

 

Εσύ πως διώχνεις τις δικές σου ανησυχίες; 

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 

 https://youtu.be/-3WxW4w0clE  
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