
ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Επεισόδιο 1ο: Η Ιολίνα και ο Κορονάκος πάνε στο 
σχολείο. Όλα είναι διαφορετικά αυτή τη σχολική χρο-
νιά, αλλά το πιο διαφορετικό είναι οι αγκαλιές… Η 
Ιολίνα αγκάλιασε τις φίλες της και αυτό τη γέμισε ανη-
συχία…

Επεισόδιο 2ο: Ο Κορονάκος γνωρίζει την καινούρια 
του δασκάλα, είναι γεμάτος ενθουσιασμό, αλλά η μά-
σκα είναι το πρόβλημα! Μια νέα γλώσσα επικοινωνίας 
μπορεί να φέρει τη λύση;

Επεισόδιο 3ο: Η Ιολίνα μαθαίνει κάποια άσχημα νέα. 
Τελικά ο κορονοϊός πλησίασε αρκετά και τα παιδιά. Τι 
θα κάνει τώρα που είναι τόσο ανήσυχη;

Επεισόδιο 4ο: Έξω από το σχολείο η Φιλοθέη κερνάει 
για τα γενέθλιά της… ο Κορονάκος παίζει με τη νέα 
του μάσκα, ενώ η Ιολίνα έχει αρχίσει και δυσκολεύεται 
πολύ με τη μάσκα της… τι θα γίνει;

Επεισόδιο 5ο: Τι γίνεται με τους μεγάλους; Τα παιδιά 
απορούν. Φαίνεται ότι και οι μεγάλοι δυσκολεύονται 
με τη μάσκα και η Ιολίνα και ο Κορονάκος ζητούν εξη-
γήσεις από τη μαμά τους.

Επεισόδιο 6ο: Ο Κορονάκος έμαθε να μιλάει αρχαία; 
Τι σημαίνει η φράση που λέει: «Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού;». Διαβάστε πώς ο μικρός μας ήρωας μαθαίνει 
με την οικογένειά του τι σημαίνει αυτό και πώς μπο-
ρούν να το κάνουν πράξη στη ζωή τους.

Επεισόδιο 7ο: Η Δανάη βάζει και ξαναβάζει αντιση-
πτικό… τι γίνεται; Τι την ενοχλεί; Άραγε συμβαίνει και 
σε άλλα παιδιά αυτό; Διαβάστε πώς η δασκάλα των 
παιδιών και η Ιολίνα βοηθά τη φίλη της να αντιμετωπί-
σει τις ενοχλητικές της σκέψεις.

Επεισόδιο 8ο: Πόσο λείπουν τα παιδιά στη γιαγιά… 
όλο εκείνα σκέφτεται! Αποφάσισε λοιπόν να κάνει μια 
αθώα ζαβολιά… Βρήκε μια λύση για να νιώσει τα εγ-
γονάκια της κοντά της και εκείνα να νιώσουν αυτή κο-
ντά τους. Η έκπληξή της έκανε την ημέρα των παιδιών 
ΤΕΛΕΙΑ!

Επεισόδιο 9ο: Τα σχολεία κλείνουν ξανά. Τα παιδιά 
απογοητεύονται και προβληματίζονται για όλα αυτά 
που θα χάσουν και πάλι. Τι μπορεί να τα βοηθήσει να 
νιώσουν καλύτερα;
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Επεισόδιο 10ο: Πώς να σκεφτεί κανείς κάτι ωραίο να 
γράψει όταν είναι όλη μέρα κλεισμένος στο σπίτι; Ο 
Κορονάκος προσπαθεί να στύψει το μυαλό του αλλά 
τίποτα… Το σχέδιο δράσης του, όμως, πάντα τον βοη-
θά!

Επεισόδιο 11ο: Ο ένας τον υπολογιστή, η άλλη το λά-
πτοπ, ο άλλος με νεύρα… τι μπάχαλο κι αυτό; Πώς θα 
ξεμπερδέψουν τα πράγματα η Ιολίνα και ο Κορονάκος;

Επεισόδιο 12ο: Τα παιδιά στολίζουν το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο. Τι χαρά νιώθουν κοιτάζοντάς το… Η 
Ιολίνα σκέφτεται ότι τίποτα δεν θα της χαλάσει το κέφι, 
αλλά τελικά καταλαβαίνει κάτι πιο σημαντικό!

Επεισόδιο 13ο: Η Ιολίνα και ο Κορονάκος ετοιμάζο-
νται για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αλλά η μαμά 
τους δεν φαίνεται πολύ χαρούμενη… Η Ιολίνα, όμως, 
ξέρει πώς να τη βοηθήσει!

Επεισόδιο 14ο: Πρώτη μέρα, ξανά, στο σχολείο και ο 
Κορονάκος γύρισε στο σπίτι πολύ νευρικός. Κάτι έγινε 
με έναν φίλο του και φοβάται μην κολλήσει και αυτός 
κορονοϊό. Ο μπαμπάς με την Ιολίνα ξέρουν, όμως, τι 
μπορεί να τον βοηθήσει.

Επεισόδιο 15ο: Η τάξη της Ιολίνας κάνει γυμναστική, 
αλλά η συμμαθήτριά τους, η Ιωάννα, δεν αισθάνεται 
καλά. Η Ιολίνα αρχίζει να ανησυχεί για τη φίλη της 
αλλά και για την ίδια…

Επεισόδιο 16ο: Η δασκάλα της τάξης του Κορονά-
κου έχει αρχίσει και βάζει περίεργες εργασίες… «Τι 
την έπιασε;» αναρωτιούνται οι μαθητές της. Δείτε το 
επεισόδιο για να μάθετε τι διαφορετικό συμβαίνει με τα 
μαθήματα των παιδιών.

Επεισόδιο 17ο: Όσα γίνονται με τον κορονοϊό κάνουν 
την Ιολίνα και τους συμμαθητές της να μην μπορούν 
να συγκεντρωθούν! Όμως, με ένα παιχνίδι πολλά μπο-
ρούν να αλλάξουν…

Επεισόδιο 18ο: Στην οικογένεια της Ιολίνας και του 
Κορονάκου συνέβη κάτι δυσάρεστο. Όλοι είναι πολύ 
αναστατωμένοι. Η Ιολίνα παίρνει το ημερολόγιό της και 
γράφει… αυτό πάντα τη βοηθά όταν είναι λυπημένη.

Επεισόδιο 19ο: Ο Ορέστης, ο συμμαθητής της Ιο-
λίνας, ανησυχεί μήπως ο κορονοϊός δεν περάσει. Η 
Ιολίνα, όμως, ξέρει κάτι που θα βοηθήσει όλους τους 
συμμαθητές της να καταλάβουν ότι σίγουρα κάποια 
στιγμή θα περάσει!
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Επεισόδιο 20ό: Παρόλο που τα χιόνια είναι ο καλύ-
τερος καιρός για ανεμελιά, ο Κορονάκος ανησυχεί για 
ένα γατάκι που τάιζε στο σχολείο. Τι έκαναν τελικά τα 
δύο αδελφάκια και πώς αυτό που έκαναν τα βοήθησε 
να νιώσουν καλύτερα;

Επεισόδιο 21ο: Οι Απόκριες είναι εδώ και η οικογένεια 
της Ιολίνας και του Κορονάκου φτιάχνει το δικό της 
παραμυθένιο πάρτι με καλεσμένους τους ήρωες ενός 
δικού τους παραμυθιού!

Επεισόδιο 22ο: Πέρασε ήδη ένας χρόνος; Άραγε πόσο 
ακόμη θα περιμένουν η Ιολίνα και ο Κορονάκος μέχρι 
να φύγει ο κορονοϊός; Μήπως ένα πάρτι θα κάνει τον 
κορονοϊό να φύγει πιο γρήγορα;

Επεισόδιο 23ο: Το κλίμα στο σπίτι της Ιολίνας και του 
Κορονάκου είναι «εκρηκτικό»! Πώς θα μπορέσει η οικο-
γένεια των παιδιών να το αλλάξει αυτό;

Επεισόδιο 24ο: Τα παιδιά είναι λυπημένα… άλλη μία 
25η Μαρτίου στο σπίτι… Τι θα σκεφτούν πάλι οι ήρω-
ές μας για να νικήσουν τον μέσα-κορονοϊό;

Επεισόδιο 25ο: Ο Κορονάκος είναι άρρωστος ή μή-
πως συμβαίνει κάτι άλλο; Αποφάσισε να κάνει απερ-

γία από τα μαθήματα! Τι άλλο θα συμβεί με αυτόν τον 
μέσα-κορονοϊό στους ήρωές μας και πώς θα τον νική-
σουν και αυτή τη φορά;

Επεισόδιο 26ο: Οι οθόνες είναι ωραίες… Είναι τόσο 
ωραίες σαν μία σοκολάτα που η Ιολίνα και ο Κορονά-
κος δεν θέλουν να σταματήσουν να τρώνε! Όμως, αυτό 
φέρνει ένταση στο σπίτι. Γι’ αυτό ήρθε η ώρα για ένα 
νέο σχέδιο δράσης για τους ήρωές μας!

Επεισόδιο 27ο: Μόνο τα παιδιά μπορούν να βρουν 
τόσο ευφάνταστους τρόπους να καταφέρουν αυτό που 
θέλουν… Έτσι και η Ιολίνα είχε μία φοβερή ιδέα για να 
καταφέρει να δει τη φίλη της που της έχει λείψει τόσο 
πολύ… Δείτε τι σχέδιο έφτιαξε!

Επεισόδιο 28ο: Ήρθε η ώρα των διακοπών του Πά-
σχα, όμως επικρατεί αβεβαιότητα… Η Ιολίνα και ο 
Κορονάκος ξέρουν ένα μυστικό… πώς να διώξουν την 
αβεβαιότητα και να απολαύσουν τις διακοπές τους! 
Δείτε ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας τους! Καλό 
Πάσχα σε όλους σας!

Επεισόδιο 29ο: Τα σχολεία ανοίγουν, αλλά κάτι συμ-
βαίνει με την Ιολίνα… τίποτα δεν την ευχαριστεί! Πώς 
μπορεί να βρει τη χαρά της;
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Επεισόδιο 30ό: Τα παιδιά νιώθουν πολύ ωραία τώρα 
που επέστρεψαν στο σχολείο και τις δραστηριότητές 
τους, αλλά ο Κορονάκος δεν μπορεί καθόλου αυτή την 
μπατονέτα που μπαίνει στη μύτη…

Επεισόδιο 31ο: Τα παιδιά πάνε σχολείο, όμως κάποια 
τμήματα του σχολείου κλείνουν και ο Κορονάκος έχει 
αρχίσει να απογοητεύεται… θα περάσει ποτέ ο ιός;

Επεισόδιο 32ο: Βάλε μάσκα, βάλε αντισηπτικό, κράτα 
αποστάσεις… όλο κανόνες έχει γεμίσει η ζωή μας, και η 
Ιολίνα και ο Κορονάκος έχουν αγανακτήσει! Τώρα πια 
και η αγκαλιά έγινε «κορονοαγκαλιά»… Τι θα κάνουν 
οι ήρωές μας;

Επεισόδιο 33ο: Κάτι συμβαίνει παντού… όλο αναπο-
διές… ακόμη και ο καιρός τρελάθηκε! Όμως τα παιδιά 
ξέρουν καλά τι να κάνουν! Λίγη ακόμη υπομονή και η 
μπόρα θα περάσει σύντομα!
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