Επεισόδιο 31ο
Και αν ο ιός δεν περάσει;
Η

Ιολίνα

και

αποχαιρέτησαν

ο
τον

Κορονάκος
μπαμπά

τους στην πόρτα του σχολείου
και προχώρησαν προς τις τάξεις
τους. Παρατήρησαν ότι εκείνη
την ημέρα τα παιδιά στο σχολείο
ήταν λιγότερα. Αλλά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία.
Στο διάλειμμα ο Κορονάκος άκουσε τους συμμαθητές του να συζητούν
ότι το Γ3 και το Ε1 έκλεισαν για 15 ημέρες λόγω κρούσματος. Ο Κορονάκος
κατάλαβε αμέσως γιατί εκείνη την ημέρα είδε πολύ λιγότερα παιδιά στο
σχολείο και κατέβασε το κεφάλι του απογοητευμένος. Άρχισε να
σκέφτεται ότι και το δικό του τμήμα μπορεί να κλείσει γιατί έλειπε ένας
συμμαθητής του. Αναρωτήθηκε αν και αυτός τελικά κολλήσει κορονοϊό.
Και τελικά αφού συλλογίστηκε όλα όσα είχε περάσει αυτόν τον
καιρό...μάσκες, απόσταση, καραντίνα....μονολόγησε «Ό,τι και να κάνουμε

αυτός ο παλιο-ιός είναι αποφασισμένος να νικήσει. Και αν δεν φύγει
ποτέ; Τι θα κάνουμε;» .
Η δασκάλα τους, που άκουγε τη συζήτηση των παιδιών αλλά και τα
λόγια του Κορονάκου, τον διέκοψε ευγενικά και του είπε «Κορονάκο,
ακούγεσαι πολύ στεναχωρημένος! Και εγώ έχω κουραστεί από αυτά που
χρειάζεται να κάνω για να πολεμήσω τον ιό. Σκέφτομαι ότι τον έχω
νικήσει ήδη πολλές φορές και ότι αν ο ιός θέλει να στεναχωρηθώ, δεν τα
έχει καταφέρει πολύ καλά μέχρι τώρα. Μπορείς να φανταστείς γιατί;

Ο Κορονάκος προσπάθησε να σκεφτεί. Αμέσως βρήκε μπόλικους λόγους
που ο ιός δεν καταφέρνει να νικήσει παρόλο που έχει αλλάξει πολύ τη
ζωή τους. Γιατί έχουν καταφέρει να βρουν απίθανες λύσεις για να
περνούν όμορφα!

1. Έκαναν βιντεοκλήσεις με τους φίλους τους. Μέχρι και κουλουράκια
είχαν φτιάξει με βιντεοκλήση!
2. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέα μέρη στη φύση
που δεν είχαν προσέξει παλαιότερα.
3. Γιατί ανακάλυψαν νέα παιχνίδια να παίζουν μέσα στο σπίτι τους
αλλά και έξω με τους φίλους τους.
Ακούγοντας τα λόγια του Κορονάκου η δασκάλα έγνεψε ικανοποιημένη
και του είπε «Μπράβο Κορονάκο! Έτσι δεν αφήνουμε πολλά περιθώρια
στον ιό να νικήσει ούτε το σώμα μας ούτε την καρδιά μας. Και θυμηθείτε
παιδιά ότι όλα τα δύσκολα κάποια στιγμή
περνάνε και αυτά! Θυμάσαι που μας
έλεγες για τον μπαμπά σου που σας είχε
μιλήσει για την ισπανική γρίπη;»
Ο Κορονάκος κοίταξε την δασκάλα του με
θαυμασμό και περηφάνια και της είπε «Ε...
τότε να κάνουμε λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα κυρία; Ευκαιρία να το
ευχαριστηθούμε!». Εκείνη χαμογέλασε και του απάντησε «Εεε, τώρα είναι
και η ευκαιρία να απολαύσετε και το μάθημα Κορονάκο μου! Ώρα να
μπειτε μέσα!».

Εσύ νιώθεις μερικές φορές ότι ο ιός δεν θα περάσει ποτέ;

Έχεις αναλογιστεί πόσες λύσεις έχεις βρει μέχρι τώρα για να
περνάς όμορφα ώστε να μην σε νικήσει ο μέσα- κορονοϊός;
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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