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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

T
 
 
 
 
α παιδιά συνιστούν αναπτυξιακές δυναμικές οντότητες, μεγαλώνουν και αλληλεπιδρούν σε 

πλαίσια σχέσεων και συστήματα ζωής. Δέχονται επιρροές και ασκούν επιρροές, ενώ το νοητικό και 
συναισθηματικό δυναμικό τους είναι σε συνεχή εξέλιξη και απαιτείται από την πλευρά των ενηλίκων- 
φροντιστών να αναπτύξουν τις αντίστοιχες στρατηγικές διαχείρισης και τρόπους «πλαισίωσης- 
εκπαίδευσης», ώστε να ενισχυθούν οι γνωστικές-συναισθηματικές τους δεξιότητες και αυτό που τελικά  
ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα. 

Η ζωή μας ως ενήλικες, κατά βάθος, συνιστά μια αφήγηση, βιώματα σε επανάληψη που απαιτούν 
εσωτερική και εξωτερική διαχείριση να καταφέρνουμε να προσαρμοζόμαστε με τρόπο επαρκή και 
δημιουργικό στη ρευστότητα των καταστάσεων και των κρίσεων και να υποστηρίζουμε και να εκπαι-
δεύουμε τα παιδιά που φαίνονται πιο εκτεθειμένα ψυχικά σε αυτές τις κρίσεις. 

Με αυτό το πόνημα, η ομάδα των έμπειρων κλινικών στρέφεται σε ανάλογες πρακτικές μέσα από την 
τέχνη της «παραμυθίας», ουσιαστικά, για να προτείνει πρακτικές που ταιριάζουν στην παιδική ηλι-
κία, οι οποίες είναι όμως ρεαλιστικές και απόλυτα ταυτισμένες με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν 
χρησιμεύουν γενικά και αόριστα για την καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών, αλλά προάγουν 
ρεαλιστικές και εποικοδομητικές στρατηγικές που ωθούν και τα παιδιά σε έναν υπεύθυνο κοινωνικά 
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τρόπο σκέψης, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της ηλικίας αυτής, 
ώστε να έχουν την ανάλογη θετική επίδραση. 

Πρόκειται για αφηγηματικές δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα ως έναυσμα για ομαδικό και ατομικό αναστοχασμό στην οικογένεια και στο σχολείο. Με 
τις «λύσεις-στρατηγικές» που προτείνονται, συνιστούν και εργαλεία εκπαίδευσης στη συναισθημα-
τική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, με κύριο χαρακτηριστικό την ενσυναισθητική-κοινωνική και 
θετική οπτική που προάγουν τα αφηγήματα-ιστορίες, θίγοντας συγκεκριμένες κάθε φορά κοινωνικές 
και διαπροσωπικές ή ενδοπροσωπικές καταστάσεις. 

Η παιγνιοθεραπεία, καθώς και όλες οι βιωματικές πρακτικές με βάση την τέχνη στις διάφορες μορφές 
και εκδοχές, συνιστούν πλέον τεκμηριωμένα σημαντικά κλινικά/θεραπευτικά εργαλεία, αλλά και με-
θόδους πρόληψης-ανάπτυξης των ψυχοδιανοητικών ικανοτήτων των παιδιών. 

Τα παραμύθια-ιστορίες όταν αναπτύσσονται μέσα από βιωματικές/αλληλεπιδραστικές δρά-
σεις με επαγγελματίες ή ενήλικους φροντιστές μπορούν να έχουν ένα προληπτικό (θεραπευτικό) 
healing effect, ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά που βιώνουν δυσκολίες, άγχος, συγκρουσια-
κές καταστάσεις, αμφιθυμικά συναισθήματα και ανασφάλειες, διαπροσωπικές και αναπτυξια-
κές προκλήσεις. Καταστάσεις κρίσης που συχνά δύσκολα ελέγχονται, απελευθερώνοντας έντονα 
φοβικά συναισθήματα, όπως συνέβη με την τρέχουσα κρίση της πανδημίας. Οι δράσεις αυτές 
μπορούν, επομένως, να γίνουν ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία αιχμής για σχολικούς ψυχολόγους, 
ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν και να 
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καλλιεργήσουν τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και τις «αντοχές» τους σε καταστάσεις 
κρίσης. 

Τα μηνύματα που περνούν οι συγκεκριμένες αφηγήσεις είναι πολλά. Θα εστιάσουμε όμως ενδεικτικά 
σε κάποια από αυτά. 

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που διαφαίνεται στο 1ο επεισόδιο αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου 
είναι η σταθερότητα της πατρικής φιγούρας μέσα στην αστάθεια της κρίσης, όταν όλα αλλάζουν 
απρόοπτα και ανεξέλεγκτα, μια βασική αναφορά στον κόσμο του παιδιού, παραμένει σταθερή: «ο 
πατέρας είναι εκεί», υπογραμμίζοντας και τη διαφυλική διάσταση του γονικού ρόλου που είναι ση-
μαντική και επίκαιρη. 

Εν συνεχεία, αυτό που αναδεικνύεται στα επόμενα επεισόδια είναι οι φόβοι του παιδιού για την ει-
σβολή του άγνωστου ιού μέσα στο σώμα του, στο «σώμα» της οικογένειας. Μια κατάσταση με την 
οποία έχουμε έρθει συχνά αντιμέτωποι ως ψυχολόγοι όλο αυτό το διάστημα και όπου τα παιδιά 
νιώθουν απροστάτευτα, επειδή ουσιαστικά αισθάνονται να διαρρηγνύεται ο προστατευτικός ιστός 
της οικογένειας με αφορμή τα πολλά απειλητικά ερεθίσματα στα οποία είναι εκτεθειμένα και τα οποία 
συχνά είναι ανίκανα να επεξεργαστούν με τρόπο λογικό. 

Μέσα από τη 2η ιστορία η εκλογίκευση και η συναισθηματική απόκριση, όπως και η προστατευτική 
αγκαλιά της μητρικής φιγούρας, λειτουργεί σε δύο επίπεδα: διασφαλίζει την εσωτερική ηρεμία με 
συναισθηματικό τρόπο και συγχρόνως αποδυναμώνει τους φόβους του παιδιού με την εισαγωγή της 
λογικής και μιας ρεαλιστικής αποτίμησης της πραγματικότητας: ο ενήλικος με τη γνώση καθησυχάζει 
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το παιδί και δίνει μια άλλη διάσταση σε μια υπαρκτή απειλή η οποία συχνά διογκώνεται από την 
άγνοια και τον καταιγισμό αρνητικών ερεθισμάτων. 

Τα μηνύματα που χαρακτηρίζουν όλη την προσέγγιση και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι ότι 
τα παιδιά «οφείλουν να γνωρίζουν» και οι κατευθύνσεις που δίνει αυτό το όμορφο αφηγηματικό «εγ-
χειρίδιο» είναι η προστασία με ασπίδα και όπλο τη γνώση και την κατανόηση προτού η απειλή πάρει 
διαστάσεις ανεξέλεγκτες. 

Το σχολικό πλαίσιο αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πεδίο συναισθηματικής εμπειρίας και κοινωνικοποίη-
σης και έχει την αρμόζουσα θέση στο εγχείρημα, όπως και στον κόσμο του παιδιού. Στο 2o επεισόδιο, 
η ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού και η σύνδεση της δασκάλας με τα παιδιά και τους γονείς 
γίνεται μέσω μιας πράξης γνωριμίας μέσα από το γράμμα που συνιστά και μια προτροπή στους εκ-
παιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά αυτής της ηλικίας να «εκθέσουν και να εμπλέξουν τον εαυτό 
τους ως πρότυπο και φιγούρα αναφοράς που επιδιώκει τη σύνδεση μεταξύ τους με έναν προσωπο-
ποιημένο τρόπο. Όλοι έχουμε τις ιστορίες και μπορούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας πέρα από 
τα άγχη και τις αναστολές. 

Οι φόβοι για το σχολείο, η διαχείριση προκλήσεων (όπως το να φορά κανείς τη μάσκα), η ώθηση να 
ανακαλύψουν άλλους τρόπους επικοινωνίας (προαγωγή της φαντασίας και της σκέψης στην υπηρεσία 
της σύνδεσης με τον άλλον), απλές προτάσεις, απλές σκέψεις που παραπέμπουν όμως σε «δημιουργι-
κά» και εναλλακτικά μοτίβα επικοινωνίας που όλοι χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε σε μια θετική προο-
πτική, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις, και όχι στον εγκλεισμό σε αρνητικές και δισθυμικές στάσεις. 
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Η διαχείριση, επίσης, του άγχους του θανάτου που συχνά αποφεύγουν να θίξουν οι ενήλικοι, παρότι 
τα παιδιά –ακόμη και μικρής ηλικίας– μπορεί να το νιώθουν έντονα.

Το να μιλούν ανοιχτά για ανάλογα θέματα –κάτι που συνιστά ταμπού στο δικό μας πολιτισμικό 
πλαίσιο, καθώς και κουλτούρα αποφυγής βασικών προκλήσεων και καταστάσεων της ζωής– και να 
πλαισιώνονται τα παιδιά είναι ένα ακόμη μήνυμα αυτού του βιβλίου. 

Το να μην μπορούν οι ενήλικοι να «ακούσουν» τα άγχη των παιδιών και να τα μεταβολίσουν επαρκώς 
αποτελεί έλλειμμα της εκπαίδευσης. 

Αρνητικά και ενοχλητικά γεγονότα (όπως το να φοράς μάσκα) που αντανακλούσαν στοιχεία της 
κρίσης της πανδημίας, στην αφήγηση, με την εμπλοκή των γονέων, μετατρέπονται σε θετικά γεγονό-
τα, αφού νοηματοδοτούνται με θετικό πρόσημο, μέσα από τη λογική του κοινωνικού καλού: φοράμε 
μάσκα για να συνδεθούμε και να προστατεύσουμε τους άλλους επειδή τους αγαπάμε και έχουν αξία 
για τη ζωή μας. Ένα ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο που όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προάγουν για 
πολλά άλλα θέματα της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας και της τάξης τους, σε συνδυασμό 
με την αποδραματοποίηση των εντάσεων που προκαλούνται από αγχωτικές καταστάσεις.

Παρόμοιας λογικής είναι και οι άλλες ιστορίες: το «ουδέν κακόν αμιγές καλού» στον καθησυχαστικό 
λόγο του μπαμπά (6ο επεισόδιο) χρησιμεύει στην αποδραματοποίηση των γεγονότων, προάγοντας 
παράλληλα μια υπεύθυνη στάση και κατανόηση της πραγματικότητας – και μέσα από τον εξορθολο-
γισμό των καταστάσεων που κάνουν οι γονείς και πρέπει, ασφαλώς, να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί, 
αποφεύγοντας τις στείρες διδακτικές ή τιμωρητικές στάσεις. 
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Στο 7ο επεισόδιο επίσης θίγονται και πάλι τα θέματα των ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών που 
αναπτύσσονται ως στρατηγικές αυτοπροστασίας όταν τα παιδιά καταλαμβάνονται από κάποιους 
φόβους, αλλά και η αξία της αποδραματοποίησης και της κατανόησης από την πλευρά και της δα-
σκάλας και της Ιολίνας που καταλαγιάζουν με την ενσυναισθητική που δείχνουν στους φόβους της 
Δανάης. Οι κατευναστικές στάσεις και η αξία της ενσυναίσθησης και της μη απόρριψης των φόβων 
που αναπτύσσουν τα παιδιά σε διάφορες καταστάσεις αναδεικνύεται μέσα από αυτή την ιστορία. 

Η αξία της σύνδεσης, σε καταστάσεις δύσκολες ή συνθήκες απομόνωσης, με τον αγαπημένο άλλο, 
τον συγγενή, τον φίλο, προάγεται με την επόμενη ιστορία (8ο επεισόδιο), όπου μάλιστα προτείνο-
νται πολύ όμορφα τρόποι να παραμένει η σύνδεση και το συναίσθημα της σχέσης ζωντανό μέσα 
από δημιουργικές συνδιαλλαγές. Ιδέες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί σε πολλές 
περιπτώσεις παιδιών (άρρωστα παιδιά που απουσιάζουν ή ακόμη και δύσκολα παιδιά, παιδιά με 
διαταρακτικές συμπεριφορές) που ενδέχεται να μεταβολίσουν τα αρνητικά συναισθήματα μέσα από 
ανάλογες ενσυναισθητικές δράσεις, δράσεις σύνδεσης, ξεπερνώντας το άγχος και τις αρνητικές αντι-
δράσεις. 

Η όλη λογική που διαπνέει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ακριβώς αυτό που αντανακλάται και στο 
9ο επεισόδιο, όπου το κλείσιμο του σχολείου λόγω πανδημίας δεν σημαίνει απαραίτητα το κλείσιμο 
στον εαυτό, την καταστροφολογία και την παθητικότητα. Η παθητικότητα μπορεί να μετατραπεί σε 
μια ενεργητική στάση και το άγχος αποκοπής από τον άλλον μπορεί να μεταβολιστεί σε κάτι θετικό, 
αρκεί να υπάρχουν οι μέντορες (γονείς, εκπαιδευτικοί) που δημιουργούν τις προϋποθέσεις και δίνουν 
τις δυνατότητες στο παιδί να αφομοιώσει και να εξελίξει αυτές τις στάσεις και στρατηγικές στην καθη-
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μερινότητα, ενώ ο γονέας και ο εκπαιδευτικός είναι το δρων υποκείμενο για τη διαχείριση αυτών των 
προκλήσεων και του άγχους. 

Ο ενσυναισθητικός λόγος των ενηλίκων μπορεί να γίνει εργαλείο και μηχανισμός αλλαγής, εφόσον 
αφομοιωθεί βιωματικά από τα παιδιά, σε πλαίσια σημαντικών σχέσεων και πρακτικών εκπαίδευσης. 

Τα βιβλία αυτά, με τις όμορφες και πλούσιες σε (ψυχικά, κοινωνικά) νοήματα ιστορίες, χρειάζονται 
τους ενεργούς ζωντανούς ανθρώπους, παιδαγωγούς και ψυχολόγους για να γίνουν τα μηνύματα 
που μεταφέρουν κτήμα από την πλευρά των παιδιών και μοχλός αλλαγής στάσεων και συμπεριφο-
ρών διαχείρισης των κρίσεων. Οι ιστορίες αυτές μπορεί και πρέπει να ζωντανέψουν μέσα από βιωμα-
τικά πλαίσια, όπου και οι μαθητές θα έχουν έναν ενεργό λόγο. 

Η βιβλιοθεραπεία και γενικά οι παρεμβάσεις με βάση άλλες μορφές τέχνης τεκμηριώνονται πλέον και 
ερευνητικά ως πολύ χρήσιμες ή πολλά υποσχόμενες πρακτικές για τη διαχείριση διάφορων, κλινικών 
ή μη, καταστάσεων. 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου πονήματος έχουμε «ιστορίες/εργαλεία» που μπορεί να αποκτή-
σουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο πρόληψης, στο μέτρο που δεν συνιστούν «παραμυθέ-
νιες»/ωραιοποιημένες εκδοχές της πραγματικότητας, αλλά θίγουν και αναδεικνύουν πολλές πλευρές 
των ενδο-/διαπροσωπικών ζητημάτων της παιδικής ηλικίας, στο πλαίσιο της οικογένειας και του 
σχολείου, προτείνοντας μια συγκεκριμένη οπτική: αυτή της επίλυσης των συγκρούσεων και των προ-
βλημάτων, μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
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Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ), 
την οποία συντονίζει η κυρία Καλαντζή-Αζίζι, και συγκεκριμένα στις ψυχολόγους-ψυχοθεραπεύτριες 
Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Μαρία Ελευθεριάδου, Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Γωγώ Κακλαμάνη, 
όπως και στην ειδική παιδαγωγό Κυριακή Πουλάκη-Ευταξιοπούλου και τη νηπιαγωγό Έφη Γιάννου, 
για την τόσο πρωτότυπη και πολύ χρήσιμη παρεμβατική δουλειά τους.

Ηλίας Ε. Κουρκούτας, 

Κλινικός Ψυχολόγος, Καθηγητής Ψυχολογίας Παιδικών και Εφηβικών Διαταραχών  
στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Συντονιστής Κλάδου Κλινικής της ΕΛΨΕ, 

Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής και του Εργαστηρίου Ψυχολογίας & Ε.Α. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φίλοι και φίλες,

Να ’μαστε και πάλι μαζί, η παρέα που αγαπάμε και δουλεύουμε με παιδιά. Θυμάστε που 
σας κρατήσαμε συντροφιά το διάστημα που κλειστήκαμε όλοι στο σπίτι με την Ιολίνα και 
τον Κορονάκο και τις περιπέτειές τους; Και αργότερα που ξανάνοιξαν τα σχολεία, πάλι 
τα δύο αδελφάκια ήταν μαζί σας. Μετά ήρθε το καλοκαίρι. Ένα... παράξενο καλοκαίρι. 
Όμως τώρα ανοίγουν πάλι τα σχολεία. Για να δούμε, λοιπόν, τι έχουν να μας διηγηθούν 
η Ιολίνα και ο Κορονάκος αλλά και εσείς. 

Μπορείτε να ζητήσετε από τους γονείς σας να σας βοηθήσουν να επικοι-
νωνήσετε με τους φίλους σας, την Ιολίνα και τον Κορονάκο, στο email 
των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com. Μοιραστείτε μαζί τους τις κα-
λοκαιρινές εμπειρίες σας ή οτιδήποτε σκέφτεστε. 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος θα επικοινωνούν τώρα πια μαζί σας μία φορά 
την εβδομάδα.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή!
	  

	   	  

	   	  

Αναστασία Αγγελική Μαρία Κατερίνα Κική
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1o 

Είχαν ήδη περάσει οι πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς. Όλα ήταν περίεργα 
και διαφορετικά στο σχολείο. Όπως κάθε μέρα, ο μπαμπάς περίμενε εκείνο το μεσημέρι 
την Ιολίνα και τον Κορονάκο έξω από την αυλή του σχολείου. Ήταν το μόνο που δεν 
είχε αλλάξει. Πάντα ερχόταν εκείνος, εκτός απ’ όταν είχε περιοδεία με την ορχήστρα. 

Αυτό το μεσημέ-
ρι ο Κορονάκος 
έτρεξε χαρούμε-
νος φωνάζοντας, 
«Μπαμπά!», 
και πήγε να τον 
φιλήσει. Αλλά… 
φρέναρε, τον 
αγκάλιασε από 
τη μέση. Τι και-
νούρια συνή-
θεια κι αυτή! Στο δρόμο, ο Κορονάκος χοροπηδούσε, κλό-

τσαγε πού και πού πετρούλες και τραγουδού-
σε: «Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον 
Κορόνα πέρα!». 

«Μπα, τι είναι αυτό; Ποιος σας το έμαθε;» 

«Το λέμε έτσι στο προαύλιο…» απάντησε ο Κορονάκος. 

Η Ιολίνα εμφανίστηκε αρ-
γοπορημένη, είπε ένα ξερό, 

«Γεια, μπαμπά», και προ-
χώρησε μπροστά. 

15



ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ

Η Ιολίνα προχωρούσε αμίλητη και ξαφνικά ξέσπασε: «Μπαμπά, 
πες του να σταματήσει, μου σπάει τα νεύρα!». 

Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο Κορονάκος έπλυνε γρήγο-
ρα τα χέρια του και κάθισε στο τραπέζι. Πεινούσε σαν 
λύκος. Ο μπαμπάς ζέστανε γρήγορα το φαγητό και 
το έβαλε στο τραπέζι. Η Ιολίνα δεν είχε καθίσει ακόμη. 

«Άντε, πριγκίπισσα, πεινάμε», της φώναξε. 

Η Ιολίνα ήταν ακόμη στο μπάνιο. Μετά 
από λίγο βγήκε σαν σίφουνας και έτρεξε 
στο δωμάτιό της. Μόλις ήρθε και πήγε 
να καθίσει στο τραπέζι, ο μπαμπάς και ο 
Κορονάκος είπαν και οι δυο μαζί: «Γιατί 
λούστηκες;». 
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ

Καμιά απάντηση από τη μεριά της. Εκείνη άρχισε να τρώει χωρίς να βγάζει μιλιά. 
Ο μπαμπάς προσπάθησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, αλλά μάταια. Η Ιολίνα απα-
ντούσε με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Ο Κορονάκος μιλούσε ακατάπαυστα. 

Το απόγευμα κύλησε γρήγορα. 
Τηλεφωνήματα, τάμπλετ, συζήτηση 
με τους γονείς και κάποια θέματα-
απορίες για τα μαθήματα. Τα παιδιά έφαγαν 
νωρίς και στις εννέα πήγαν για ύπνο. Ο Κορονάκος 
μουρμούριζε δυσαρεστημένος: «Πού το ξενύχτι τόσο  
καιρό! Τι ωραία που ήταν…!». 

Έως τις 4:30, που ήρθε η μαμά από τη δουλειά, τα 
παιδιά είχαν διαβάσει τα μαθήματά τους. Μόλις 

μπήκε στο σπίτι και είδε τα βρεγμένα μαλλιά  
της Ιολίνας απόρησε: «Γιατί λούστηκες πάλι;». 

«Δεν θα της μείνει τρίχα», απάντησε  
ο Κορονάκος για εκείνη. 
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ

Η Ιολίνα είχε πάει ήδη στο κρεβάτι της και διάβαζε 
ένα βιβλίο. Ο Κορονάκος τραγουδούσε δυνατά: «Μά-
σκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον Κορόνα πέρα». 
Η Ιολίνα σηκώθηκε επιδεικτικά και έκλεισε με πολύ 
θόρυβο την πόρτα. Μόλις μπήκε η μαμά για να της πει 
καληνύχτα και να τη φιλήσει, εκείνη αποτραβήχτηκε 

και έβαλε το σεντόνι πάνω από το κεφάλι της. «Τι 
συμβαίνει, μωρό μου;» ρώτησε η μαμά με φωνή που 
έτρεμε.

Η Ιολίνα άρχισε να κλαίει. Σήκωσε το σεντόνι και 
αγκάλιασε τη μαμά της σφιχτά. «Φοβάμαι μη σε 
κολλήσω. Σήμερα στο διάλειμμα κρυφτήκαμε με την 
Πόπη και τη Φιλοθέη πίσω από ένα δέντρο και αγκα-
λιαστήκαμε όπως παλιά… Μανούλα, πλύθηκα καλά 
μόλις ήρθαμε στο σπίτι, έκανα μπάνιο, λούστηκα, 
άλλαξα ρούχα… Νομίζω, όμως, ότι αυτός ο κακός ιός 
έχει τρυπώσει μέσα στο δέρμα μου…»

Η μαμά την αγκάλιασε και κάθισε στο κρεβάτι μέχρι 
που την πήρε ο ύπνος. Της είπε ότι είναι πολύ συγκι-
νημένη που έχει μια κορούλα που την αγαπάει τόσο 
πολύ. Της εξήγησε ότι είναι τόσο απίθανο να μετα-
φερθεί ο ιός με αυτόν τον τρόπο, όσο να εμφανιστεί 
μια καμήλα στο παράθυρό της. Από αύριο, όμως, να 
ακολουθεί τους κανόνες. Αυτή τη δύσκολη εποχή, η 
φιλία δεν φαίνεται από τις αγκαλιές, αλλά κρατώντας 
απόσταση. 
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ

Το πρωί η Ιολίνα διηγήθηκε στις 
φίλες της ένα πολύ όμορφο όνειρο 
που είχε δει. Ήταν πάνω σε μια 
καμήλα και πήγαινε βόλτα σε μια 
πόλη της αρχαίας Αιγύπτου. 

Είναι δύσκολο και για σένα να θυμάσαι συνεχώς τους κανόνες; Ποιοι 

κανόνες σε δυσκολεύουν περισσότερο; Τι αισθάνεσαι, σκέφτεσαι ή 

κάνεις; Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ:  
ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2o 

Τα σχολεία είχαν ήδη 
ξεκινήσει και ο Κορονάκος 
είχε αρχίσει να νιώθει όλο 
και καλύτερα στη νέα κα-
τάσταση. H αλήθεια είναι 
πως ανησυχούσε για το 
πώς θα ήταν τα πράγματα 
στο σχολείο φέτος, μα κυρί-
ως είχε αγωνία για το πώς 
θα ήταν η καινούρια τους 
δασκάλα. Πριν όμως ανοί-
ξουν τα σχολεία, συνέβη 
κάτι που δεν το περίμενε: 
Η δασκάλα έγραψε ένα 
γράμμα προς όλους τους 
γονείς και τα παιδιά. 
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ: ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Τους έλεγε πράγματα για τον εαυτό της, γιατί διάλεξε να 
γίνει δασκάλα, ποια ήταν τα αγαπημένα της χόμπι, τι αγα-
πάει πιο πολύ στο σχολείο, αλλά κυρίως το πόσο ανυπομο-
νούσε να τους γνωρίσει όλους από κοντά! Ήθελε με το δικό 
της χιουμοριστικό τρόπο να καλωσορίσει τα παιδιά και να 
κάνει μια πρώτη επικοινωνία με τους γονείς. Ο Κορονάκος 
ενθουσιάστηκε μόλις διάβασε το γράμμα και η αγωνία του 
μετατράπηκε σε ανυπομονησία! Περίμενε πώς και πώς να τη 
γνωρίσει από κοντά. Θα ήταν έτσι όπως την είχε φανταστεί; 
Τι λέτε;

Μμμ… τελικά είχε πιο 
μακριά μαλλιά και 
ήταν πιο ψηλή σε σχέ-
ση με το πώς την είχε 
φανταστεί. Αλλά δεν 
έπεσε έξω στο πόσο 
καλή ήταν. Ήταν πολύ 
χαρούμενος που είχε 
μια τόσο γλυκιά δα-
σκάλα!

Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, και το 
σχολείο και τα διαβάσματα, ένα μόνο 
θέμα υπήρχε: Δεν του άρεσε η μάσκα! 
Όχι τόσο γιατί τον ενοχλούσε, αλλά κυ-
ρίως γιατί δεν μπορούσε να συνεννοηθεί 
με τους φίλους του. Έπρεπε να μιλάει 
δυνατά, αλλά και πάλι μπορεί να μην 
τον καταλάβαιναν κάτω από τη μάσκα, 
ειδικά στο διάλειμμα, όταν ο φίλος του ο 
Αντρέας έβγαινε από την απέναντι τάξη.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ: ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Έπρεπε λοιπόν να βρει έναν τρόπο να συνεννοού-
νται αλλά… χωρίς να φωνάζουν! Εκείνη την ώρα, 
ως διά μαγείας, του ήρθε μια ιδέα: «Θα φτιάξω με 
τους φίλους μου μια συνθηματική γλώσσα που 
θα χρησιμοποιούμε μόνο τα χέρια και τα μάτια!». 
Ξάφνου, το προσωπάκι του έλαμψε! Πήρε λοιπόν 
ένα χαρτί και έγραψε κάποιες πρώτες λέξεις και 
δίπλα το συνθηματικό που θα έκανε με τα χέρια:

Μ’ αρέσει η ιδέα: (like) 

Δεν μου αρέσει: (dislike)

22



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ: ΚΑΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Μετά έγραψε κι άλλες λέξεις με τα συνθηματικά τους, όπως 
«πάμε για μπάλα», «παίζουμε κυνηγητό»... Είχε φτιάξει σχεδόν 
μια δική του γλώσσα! Η αλήθεια είναι πως η ιδέα του άρεσε όχι 
μόνο στους φίλους του, αλλά και στην κυρία Ζωή! «Είναι αλή-
θεια ότι η μάσκα μάς δυσκολεύει να καταλάβουμε καλά τους 
άλλους, Κορονάκο. 

Τέλειο: (καρδούλα)

Εσύ ποιους τρόπους έχεις βρει για να επικοινωνείς με τους φίλους 

σου; Θα χαρούμε να τους μοιραστείς μαζί μας! Στείλε στο email 

των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

Χρειάζεται πλέον να μιλάμε πιο αργά και 
καθαρά για να μας καταλαβαίνουν οι γύρω 
μας. Όσο για το πώς νιώθουμε τώρα που τα 
προσωπάκια μας είναι κάπως καλυμμένα, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική σου 
γλώσσα στην τάξη! Έτσι, θα μπορώ να ξέρω 
αν κάποιος νιώθει άσχημα! Τέλεια η ιδέα 
σου, Κορονάκο!» είπε η δασκάλα και του 
έδειξε μια καρδούλα με τα δάχτυλά της. 
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ΩΧ! Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3o 

Η οικογένεια ετοίμαζε το 
μεσημεριανό σαββατιά-
τικο τραπέζι. Έλειπε μόνο 
η Ιολίνα που μιλούσε στο 
τηλέφωνο με μια φίλη της. 
«Πάω να τη φωνάξω», είπε 
ο Κορονάκος πηγαίνοντας 
στο διπλανό δωμάτιο. «Πό-
οοοοσο θα μιλάει πια με τη 
Φανή;» αναρωτήθηκε. 

Επέστρεψε γρήγορα και μουρμούρισε με ανησυ-
χία: «Μαμά, η Ιολίνα δεν είναι καλά», και άρχισε 
να βοηθά ξανά στο τραπέζι. 

Η μαμά έτρεξε στο δωμάτιο να δει τι συμβαίνει. Η 
Ιολίνα είχε ασπρίσει εντελώς και ήταν βουρκωμέ-
νη. «Τι συνέβη, Ιολίνα μου;» ρώτησε. «Φαίνεσαι 
πολύ στενοχωρημένη». 
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ΩΧ! Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ!

«Η γιαγιά της Φανής αρρώστησε. Έχει κορονοϊό. Να δεις που δεν θα γίνει 
καλά! Να δεις που θα κολλήσει και η Φανή! Να δεις που δεν θα ξαναδώ 
ποτέ τη φίλη μου! Να δεις που θα κολλήσουμε κι εμείς! Να δεις που θα 
κολλήσω κι εγώ τη δική μου τη γιαγιά! Μαμά, φοβάμαι! Θέλω να εξαφα-
νιστεί αυτός ο παλιοϊός!» κλαψούρισε η Ιολίνα στην αγκαλιά της μαμάς 
της. 

«Ιολίνα, αυτό είναι ένα άσχημο νέο. Καταλαβαίνω ότι έχεις τρομάξει. 
Αυτός ο ιός είναι καινούριος και είναι πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσου-
με, επειδή δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτόν. Όμως, κάνουμε ήδη 
πολλά για να προστατευόμαστε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε 
και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τηρείς τα μέτρα με πολλή υπευθυνότητα. 
Αν κάποιος από εμάς κολλήσει, ΣΙΓΟΥΡΑ δεν θα είναι δικό σου φταίξιμο. 
Επίσης, αν κάποιος από εμάς κολλήσει, δεν σημαίνει ότι θα πάνε ΟΛΑ 
στραβά. Δεν χρειάζεται να τα βάφουμε ΟΛΑ μαύρα». 

«Λες, μαμά;» ρώτησε η Ιολίνα σκουπίζο-
ντας τα δάκρυά της στην μπλούζα της. 

«Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και 
να έχουμε λίγη υπομονή. Τα πράγματα 
θα γίνουν καλύτερα, είμαι σίγουρη γι’ 
αυτό», είπε η μαμά κλείνοντας συνωμοτι-
κά το μάτι. 

Καθώς οι μέρες περνούσαν, 
η Ιολίνα φαινόταν σκεπτική. 
Αλλά ήταν λιγότερο ανήσυ-
χη. Τηλεφωνούσε στη Φανή 
και μάθαινε ότι η γιαγιά της 
κάθε μέρα βελτιωνόταν όλο 
και περισσότερο. 
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ΩΧ! Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ!

Η Ιολίνα ήταν πολύ χαρούμενη. Έτρεξε να πει στη μαμά 
της τα καλά νέα. «Τελικά, μαμά, είχες δίκιο. Δεν πήγαν 
όλα στραβά».

Εσύ πώς νιώθεις όταν ακούς νέα για τον κορονοϊό; Τι σε βοηθάει 

να νιώθεις καλύτερα; Ξέρεις κάποιον που έχει αρρωστήσει από 

τον ιό; Αν ναι, τι σκεφτόσουν; Πώς ένιωθες; Στείλε μας τις σκέ-

ψεις σου στο iolinakoronakos@gmail.com

Μετά άρχισε να γράφει στο τετράδιό 
της ένα νέο σχέδιο: 

«Τι χρειάζομαι όταν ακούω δυσάρε-
στα νέα για τον κορονοϊό;» 

Να τα συζητάω με τη μαμά μου και 
τον μπαμπά μου.

Να μην κάνω ΜΟΝΟ αρνητικές 
σκέψεις.

Ώσπου ένα απόγευμα η Φανή τηλεφώνησε στην Ιολίνα. «Η γιαγιά μου 
βγήκε από το νοσοκομείο. Τον νίκησε τον παλιοϊό. Θα κάνουμε βιντεο-
κλήση για να τη δω και να της μιλήσω», της είπε ενθουσιασμένη. 
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ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4o 

Τα παιδιά μόλις είχαν σχολάσει. Μια ευχάριστη έκ-
πληξη περίμενε τον Κορονάκο και τους συμμαθητές του 
έξω από το σχολείο. Η μαμά της Φιλοθέης μοίραζε στα 
παιδιά σοκολάτες και μάσκες ζωγραφισμένες σαν πρό-
σωπα ζώων για τα γενέθλια της κόρης της! Ο Κορονά-
κος ενθουσιάστηκε, αλλά καθώς άνοιγε τα δώρα είπε με 
νευρικότητα στον μπαμπά του: «Και τώρα δηλαδή δεν 
θα κάνει πάρτι, και γιατί δεν τα μοίρασαν μέσα στην 
τάξη;». Η δασκάλα τους καθόταν χαμογελαστή λίγο 
πιο πέρα και παρατηρούσε τα παιδιά να παίζουν με 
πολύ κέφι ενώ έτρωγαν τις σοκολάτες τους. «Εγώ είμαι 
τίγρης», φώναξε κάποιος. «Κι εγώ ελέφαντας!» «Ωραία, 
ανταλλάζουμε;»
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ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Η δασκάλα τους, ακούγοντας για την ανταλλαγή, μπήκε στη μέση και 
θύμισε στα παιδιά ότι δεν είναι σωστό να ανταλλάσσουν μάσκες που 
έχουν ήδη φορέσει. Εκείνη τη στιγμή τους πρότεινε να σκεφτούν πώς 
«μιλάει» το ζώο της μάσκας τους και την επόμενη μέρα να κάνουν ένα 
κονσέρτο με θέμα «Η ζούγκλα». 

Αργότερα γύρισαν στο σπίτι τους. Όταν η μητέρα τους 
επέστρεψε από τη δουλειά της, η Ιολίνα άρχισε να γκρινιάζει: 
«Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση, κάνει ζέστη με τη μάσκα, 
πάω να σκάσω! Η Χριστίνα μου λέει συνέχεια ότι μας βα-
σανίζουν χωρίς λόγο. Στο εξωτερικό τα παιδιά δεν φοράνε 
μάσκα στην τάξη, μόνο στην αυλή... Οι γονείς της δεν συμ-
φωνούν να φοράει μάσκα, αλλά είναι αναγκασμένοι να τη 
στείλουν στο σχολείο». 

Ο Κορονάκος, ενώ είχε ξεχάσει το αυτοσχέδιο πάρτι με μάσκες που έγινε έξω από το 
σχολείο, έτρεξε και έφερε τη νέα του μάσκα με τα λιονταράκια. Η μαμά ξαφνιάστηκε. 
Της είπε τι είχε συμβεί και συνέχισε: «Τι λέτε; Πώς κάνει το λιοντάρι; Εγώ λέω έτσι, 
Ραρρρ…. Μαμά, τι λες… Ιολίνα, τι λες..;». Ήταν πολύ αστείο θέαμα οι τρεις τους με τους 
διάφορους βρυχηθμούς που έβγαζαν. Η Ιολίνα ξεχάστηκε για λίγο. Μετά όμως είπε 
στη μαμά της: «Μου έρχεται να μην πάω στο σχολείο, δεν αντέχω αυτή τη μάσκα!».
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ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Η μαμά βρήκε πάλι την ευκαιρία να τους μιλήσει για την αναγκαιότητα της μά-
σκας, της απόστασης και της καθαριότητας των χεριών. «Ο κορο-

νοϊός είναι μια έκτακτη κατάσταση που θα περάσει. Πρέπει να 
ενεργήσουμε όπως σε περίπτωση σεισμού ή πλημμύρας... 

Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους 
άλλους». «Ξέρω, μου το είχες πει, μαμά, ότι η φιλία δεν 
φαίνεται από τις αγκαλιές, αλλά κρατώντας απόστα-
ση! Φορώντας μάσκα δείχνουμε πως αγαπάμε τους 
άλλους!» είπε η Ιολίνα. Αμέσως ο Κορονάκος άρχισε 
να τραγουδάει: «Κι εγώ πάλι θα σας σπάσω τα νεύρα, 
χιχιχι... Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον Κορόνα 
πέρα!». 

Δυσκολεύεσαι κι εσύ με τη μάσκα ή την απόσταση; Τι σκέφτεσαι; 

Τι αισθάνεσαι; Τι κάνεις; Τι κάνετε στο σχολείο γι’ αυτό; Στείλε 

και εσύ τις σκέψεις σου στο email: iolinakoronakos@gmail.com

Αργότερα τα παιδιά πήγαν για ύπνο. Η 
Ιολίνα αγκάλιασε τη μαμά της λέγοντας: 
«Έχεις δίκιο, πρέπει να συμφιλιωθούμε 
με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρεις 
τι σκέφτηκα; Ο κορονοϊός είναι σαν να 
έχω σπάσει το πόδι μου. Έχω το γύψο 
που με τρώει και με ζεσταίνει, χρειάζομαι 
πατερίτσες, δεν μπορώ να τρέξω, ούτε να 
χορέψω... αλλά σκέφτομαι ότι θα περάσει 
κάποτε...». «Ναι, χρυσό μου, έτσι είναι... 
καληνύχτα», της απάντησε η μαμά της 
και τη σκέπασε.
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ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ;
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5o 

Άλλη μια μέρα στο σχολείο 
τελείωνε. Οι μεγάλοι περί-
μεναν τα παιδιά έξω από το 
σχολείο. Άλλοι φορούσαν 
μάσκα, άλλοι κρατούσαν τη 
μάσκα στο χέρι, ενώ άλλοι 
δεν είχαν καν... Οι δάσκα-
λοι συνόδευαν τα παιδιά 
αργά προς την έξοδο. Εκεί-
νη την ώρα ήρθε η μαμά 
της Ιολίνας και του Κορο-
νάκου. Είχε άδεια από τη 
δουλειά της και θα έπαιρνε 
εκείνη τα παιδιά. 

Μόλις έφτασε έξω από το σχολείο συνάντησε φίλους της που είχε πολύ καιρό να τους δει. 
Πήρε τα παιδιά. Πλησίασε τους γονείς που συζητούσαν και ανέβασε τη μάσκα της ώστε 
να μπορέσει να συμμετάσχει στην κουβέντα. Η συζήτηση έξω από το σχολείο είχε «ανά-
ψει» και πολλοί συζητούσαν για την αναγκαιότητα της μάσκας.
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ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ;

«Είναι δύσκολο να σας εξηγήσω τι 
εννοούσε. Αυτό που μπορώ να σας 
πω με σιγουριά είναι ότι θαυμάζω 
την προσπάθειά σας να φοράτε μά-
σκα. Καταλαβαίνω και ξέρω πόσο 
δύσκολο είναι κάποιος να δεχτεί 
κάτι τόσο διαφορετικό στη ζωή του, 
που μπορεί να τον ενοχλεί, ή να 
τον εμποδίζει. Σας θαυμάζω που 
έχετε δεσμευτεί να φοράτε τη μά-
σκα τόσες ώρες. Ακόμα και εμείς οι 
μεγάλοι δυσκολευόμαστε να απο-
δεχθούμε την αναγκαιότητα της 
μάσκας και πολλές φορές αυτό μας 
οδηγεί σε διαφωνίες», τους εξήγησε 
η μαμά τους.

«Μη μου πεις, είσαι από αυτούς;» είπε η κυρία Δέσποινα γελώντας 
στη μαμά της Ιολίνας. Εκείνη, μέσα από τη μάσκα της, χαμογέλασε 
αμήχανα και έκανε ένα νεύμα στη φίλη της. «Δίνουμε το παράδειγμα 
στα παιδιά», της είπε και άλλαξε το θέμα βιαστικά. Η κουβέντα έληξε 
σύντομα και όλοι πήραν το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι.

Στο δρόμο, η Ιολίνα ρώτησε 
τη μαμά της: «Από ποιους 
αυτούς είσαι, μαμά; Τι εν-
νοούσε η κυρία Δέσποινα;».

Η μαμά της Ιολίνας δίστασε 
να απαντήσει. Το σκέφτη-
κε λίγο, αλλά σύντομα οι 
πιέσεις αυξήθηκαν καθώς 
τώρα είχε την ίδια απορία 
και ο Κορονάκος: «Γιατί σ’ 
το είπε αυτό, μαμά;».
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ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ;

Εσύ νιώθεις σαν ήρωας; Στείλε τις σκέψεις σου στο email των 

φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

«Άρα, μαμά, μιλούσε για τη μάσκα;» ρώτησε η Ιολίνα. Αμέσως όμως της γεννήθηκε και μία 
ακόμη απορία... «Δεν φοβούνται μήπως κολλήσουν και αρρωστήσουν;» Και ο αδελ-
φός της ρώτησε: «Και αν κολλήσουν τα παιδάκια τους;». «Ναι, για τη μάσκα 
μιλούσε η κυρία Δέσποινα...» είπε χαμογελώντας η μαμά τους. «Δεν ξέρω 
αν φοβούνται μήπως αρρωστήσουν ή μήπως κολλήσουν τους άλλους. 
Ίσως εκείνοι το θεωρούν λιγότερο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι 
όμως πολύ γενναίο να τηρούμε τα μέτρα. Φοράμε τη μάσκα χωρίς 
φόβο, αλλά με γενναιότητα και σεβασμό! Εγώ πάντως είμαι πε-
ρήφανη μαμά μασκοφόρος, αφού και εσείς είστε μασκοφόροι για 
τόσες ώρες κάθε μέρα!» συμπλήρωσε γλυκά η μαμά τους και τότε 
ο Κορονάκος πετάχτηκε: «Είμαστε η οικογένεια Μασκοφορίδου 
δηλαδή!»

«Κάπως έτσι», είπε η μαμά τους και ξέσπασαν σε γέλια και οι 
τρεις τους.

32



Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6o 

Ένα μεσημέρι, η Ιολίνα βγήκε πρώτη έξω από την πόρτα του σχολείου. Ο μπα-
μπάς περίμενε ήδη εκεί. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο Κορονάκος και φώναξε με 
πονηρό ύφος: «Γεια σας! Ξέρω αρχαία!». «Άλλο πάλι κι αυτό! Έχασες το μυαλό 
σου;» αναφώνησε η Ιολίνα. «Ουδέν κακόν αμιγές καλού! Χιχιχι! Κι αν δεν ξέρετε 
τι θα πει, ξέρω εγώ. Πίσω από κάθε άσχημη κατάσταση κρύβεται και κάτι θετι-
κό!» είπε ο Κορονάκος. «Και πώς προέκυψαν τα αρχαία;» ρώτησε ο μπαμπάς. 
«Δεν σας λέω τίποτα. Να περιμένετε ως το βράδυ που θα έρθει και η μαμά», 
απάντησε ο Κορονάκος και άρχισε να περπατά χοροπηδώντας και τραγουδώ-
ντας: «Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον Κορόνα πέρα». 
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Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Το απόγευμα ο μπαμπάς τούς ρώτησε τι θα ήθελαν για απογευματινό. Ο 
Κορονάκος πετάχτηκε λέγοντας: «ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ!». Η Ιολίνα αντέδρα-
σε αμέσως: «Αν είναι δυνατόν, μπαμπά, σου το ξαναλέω, αυτός ο κορονοϊ-
ός του πείραξε το μυαλό! Αυτός άκουγε φρούτα και... έφευγε! Εμένα όμως 
μου αρέσουν πάρα πολύ». Ο μπαμπάς δεν έδειξε την έκπληξή του. Έφτιαξε 
δύο μπολ με φρούτα και τους τα έδωσε. Ο Κορονάκος τα καταβρόχθισε! 
«Μπράβο σου», είπε ο μπαμπάς. Ο Κορονάκος τον κοίταξε με σημασία λέ-
γοντας: «Ουδέν κακόν αμιγές καλού».

Αργότερα, κάθισαν στο τραπέζι όλοι μαζί. Ο Κορονάκος 
επανέλαβε το αρχαίο ρητό και τη σημασία του. Η μαμά τον 
ρώτησε έκπληκτη: «Πώς τα ξέρεις όλα αυτά;». «Λοιπόν, θα 
σας τα πω όλα. Η κυρία Ζωή, η καινούρια μας δασκάλα, 
μας το έμαθε σήμερα. Και ακούστε καλά τι μας είπε στη 
συνέχεια: Ο κορονοϊός έχει και αδέλφια, που είναι κι αυτά 
κακά. Όλοι μαζί λέγονται ΙΟΙ. 

Αυτοί είναι πολύ πολύ μικροί, τόσο μικροί που είναι αόρατοι. 
Φαίνονται μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Όλα τα αδελφάκια 
είναι κακούληδες και μας αρρωσταίνουν. Γι’ αυτό κάνουμε τα 
εμβόλια, ώστε να μη μας πειράξουν».
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Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Εκείνη τη στιγμή ο Κορονάκος αισθάνθηκε 
πολύ περήφανος. Ήξερε τη σωστή απάντηση! 
Τώρα θα της δείξει της «ξερόλας» της Ιολίνας: 
«Ό,τι κάνουμε για να προφυλαχτούμε από τον 
κορονοϊό μάς βοηθάει να προφυλαχτούμε και 
από τα κακά αδέλφια του, αλλά και από άλ-
λους αόρατους εχθρούς. Μάσκα, απόσταση 
και χέρια κάνουν τις αρρώστιες πέρα! Χιχιχι! 
Όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο πιο δύσκο-
λα μας νικούν όλοι αυτοί οι αόρατοι εχθροί. 
Χρεια ζόμαστε σωστό φαγητό όπως τα φρού-
τα», κι έκλεισε το μάτι στον μπαμπά.

«Είναι καλό να κοιμόμαστε αρκετές ώρες», και κοίταξε επίμονα την Ιολίνα που το παρατραβούσε 
κάθε βράδυ μέχρι να πάει για ύπνο. «Επίσης, η κυρία Ζωή μας είπε και πολλά άλλα, όπως να ντυ-
νόμαστε ζεστά όταν κάνει κρύο έξω», είπε και κοίταξε με νόημα τη μαμά, γιατί το χειμώνα γινόταν 
μάχη για να βάλει το μπουφάν του πριν πάει στο σχολείο. 
«Κάθε μέρα θα μαθαίνουμε και νέους τρόπους, ώστε όχι μόνο να μη μας αρρωστήσει ο κορονοϊός, 
αλλά και να προφυλαχτούμε και από τα αδέλφια του και τους φίλους του». Όλοι έμειναν σκεπτικοί. 

«Καλά, καλά», είπε η Ιολίνα. «Όμως για τον κορονοϊό δεν έχουμε εμβόλια. Τι καλό 
μπορεί να φέρνει ο κορονοϊός, αφού αυτός μας κάνει μόνο κακό;».
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Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Πηγαίνοντας για ύπνο, η Ιολίνα αγκάλιασε τον Κορονάκο 
και του είπε: «Ξέρεις κάτι; Σκέφτηκα πολύ αυτά που σας 
λέει η κυρία Ζωή. Είναι καλό να μαθαίνουμε νέους τρόπους 
για να φροντίζουμε το σώμα μας και να προστατεύουμε την 
υγεία μας από τις αρρώστιες. Τώρα με τον κορονοϊό είναι μια 
καλή ευκαιρία. Ξέρεις πώς το λένε αυτό; ΑΥΤΟΫΠΕΥΘΥΝΟ-
ΤΗΤΑ. Μεγαλώσαμε πια. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μας 
λένε οι άλλοι τι είναι το σωστό. Καληνύχτα!».

Γράψε κι εσύ διάφορους τρόπους που σε κάνουν πιο δυνατό ώστε  

να περιορίσεις τους διάφορους ιούς που θέλουν να σε αρρωστήσουν. 

Στείλε μας τις ιδέες σου στο email: iolinakoronakos@gmail.com
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7o 

Τα παιδιά έκατσαν για ένα ακόμη πρωινό στα θρα-
νία τους και περίμεναν να αρχίσει το μάθημα. Θα 
έγραφαν έκθεση την πρώτη ώρα. Καθώς η δασκάλα 
τούς εξηγούσε το θέμα, η Δανάη άνοιξε το μπουκα-
λάκι με το αντισηπτικό και καθάρισε τα χεράκια της. 
Αμέσως έκαναν το ίδιο και η διπλανή της και άλλες 
δυο τρεις φίλες της. Το ίδιο έκανε και η Ιολίνα.

Σύντομα τα παιδιά άρχισαν να γράφουν. Σε λίγη ώρα, όμως, η Δανάη άνοιξε πάλι το αντι-
σηπτικό. Καθάρισε ξανά για δεύτερη φορά τα χέρια της και το μολύβι της. Αυτή τη φορά δεν 
έκαναν το ίδιο οι φίλες της. Απλά την κοίταξαν. Την τρίτη φορά που η Δανάη θέλησε να ανοίξει 
το αντισηπτικό, η κυρία αποφάσισε να τη σταματήσει. Η Δανάη έσκυψε πάλι στο γραπτό της 
συγκαταβατικά και συνέχισε να γράφει φανερά αναστατωμένη.
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Δεν πέρασε πολλή ώρα και η Δανάη ζήτησε να πάει στην τουα-
λέτα. Οι φίλες της κοιτάχτηκαν με απορία. Η Ιολίνα έσκυψε 
προς το μέρος της και της ψιθύρισε: «Τι συμβαίνει, Δανάη,  
είσαι καλά;». Η δασκάλα τής επέτρεψε να πάει και εκείνη έφυγε 
βιαστικά. Λίγο αργότερα επέστρεψε και συνέχισε να γράφει. 
Σύντομα ζήτησε να βγει και πάλι έξω... «Μα τι έχεις;» τη ρώτησε 
η Ιολίνα. Εκείνη δεν απάντησε και πετάχτηκε γρήγορα από την 
καρέκλα της.

Την τελευταία ώρα η κυρία ζήτησε από τα παιδιά, καθώς έμπαιναν στην τάξη, να 
θυμηθούν όλα να βάλουν αντισηπτικό. Μετά τους είπε: «Τώρα τα χέρια σας είναι 
καθαρά. Αν έχετε ανάγκη να ξαναβάλετε αντισηπτικό, προσπαθήστε να θυμηθεί-
τε ότι έχετε ήδη φροντίσει γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε, εκτός και αν 
θέλετε να φάτε ή να αγγίξετε το πρόσωπό σας ή κάτι τέτοιο. Έτσι προστατεύεστε, 
νικάτε τις αμφιβολίες που μπορεί να έχετε για τα μικρόβια και δεν θα παραπονιού-
νται οι μαμάδες σας ότι τελειώνετε γρήγορα το αντισηπτικό!».
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Την επόμενη μέρα η Δανάη χρησιμοποιούσε το 
αντισηπτικό λιγότερο και δεν ζήτησε καθόλου 
να πάει στην τουαλέτα. Σε κάποιο διάλειμμα, 
η Ιολίνα την πλησίασε και τη ρώτησε: «Τι έγινε 
τη Δευτέρα; Είχες κάποια ενόχληση;». Η Δανάη 
της απάντησε διστακτικά... «Ήθελα να πάω να 
πλύνω τα χέρια μου, αφού η κυρία δεν με άφηνε 
να βάλω άλλο αντισηπτικό. Φοβόμουν ότι είχα 
πιάσει κάτι βρόμικο». 

Η Ιολίνα κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει. Θυμήθηκε πώς είχε νιώσει και η ίδια όταν αρρώστησε, 
αλλά και όταν είχε αγκαλιάσει την Πόπη... Σκέφτηκε λίγο και της είπε: «Και εγώ είχα αγκαλια-
στεί με την Πόπη και φοβόμουν ότι μπορεί να έχω κολλήσει κορονοϊό. Πολλά μπορεί να συμβούν 
στο μυαλό μας όταν φοβόμαστε. Άσχημες σκέψεις και αμφιβολίες μας βασανίζουν. Είχα τρομά-
ξει πολύ και μόνο όταν το συζήτησα με τη μαμά μου ηρέμησα. Είναι σπουδαίο να μην ντρέπεσαι 
και να ανοίγεις την καρδιά σου σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Μπορεί και εκείνος να έχει νιώσει 
το ίδιο με σένα και σίγουρα μπορεί, έστω και λίγο, να σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα».
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ... ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Η Δανάη ήταν τόσο ανακουφισμένη που ήθελε να αγκαλιάσει την 
Ιολίνα. Όμως οι δύο φίλες διάλεξαν καλύτερα να «κολλήσουν» 
αγκώνες και άρχισαν να κυνηγιούνται στο προαύλιο.

Εσένα τι σε ανακουφίζει όταν σε βασανίζουν άσχημες σκέψεις; 

Γράψε μας τι κάνεις για να καθησυχαστείς, στο email των φίλων 

iolinakoronakos@gmail.com
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Η ΓΙΑΓΙΑ, Η ΖΑΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8o 

Ήταν Πέμπτη βράδυ. Η Ιολίνα και 
ο Κορονάκος είχαν πάει για ύπνο, 
όταν ξέσπασε μια μεγάλη καται-
γίδα. Οι κεραυνοί ξύπνησαν την 
Ιολίνα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι 
της και πήγε στην κουζίνα όπου 
είχε φως. 

Η μαμά τηλεφωνούσε και μιλούσε δυνατά: «Να κάτσεις στ’ αυγά 
σου! Έχω τόσες στενοχώριες... η γκρίνια σου μου έλειπε!». Έκλεισε 
το τηλέφωνο θυμωμένη. «Τι συμβαίνει, μαμά;» ρώτησε η Ιολίνα. 
«Θα τα πούμε αύριο. Άντε τώρα, πάμε για ύπνο», της είπε η μαμά 
της και την πήγε στο κρεβάτι της.
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Η ΓΙΑΓΙΑ, Η ΖΑΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ

Η επόμενη μέρα πέρασε πολύ γρήγορα. Το Σάββατο το πρωί, 
όταν τα αδελφάκια πήγαν να πάρουν το πρωινό τους, τα 
περίμενε μια έκπληξη. Πάνω στο τραπέζι ήταν μια μηλόπιτα. 
«Σαν της γιαγιάς!» αναφώνησαν και τα δύο μαζί. 
«Ναι, είναι της γιαγιάς», είπε η μαμά. «Δεν άντεχε άλλο να μη 
σας βλέπει και χθες το βράδυ, μόλις είχατε αποκοιμηθεί, ήρθε 
ξαφνικά και έφερε και τη μηλόπιτα. 

«Σήμερα υπάρχει ακόμη μια έκπληξη», είπε ο μπαμπάς. «Θα μαγειρέ-
ψετε εσείς για το μεσημέρι το αγαπημένο σας φαγητό. Η γιαγιά μάς 
έχει γράψει τη συνταγή».
«Μα, πώς;» ρώτησαν ταυτόχρονα τα δύο αδελφάκια. Η γιαγιά είχε 
την ιδέα. Έφερε κιμά, που τον είχε ήδη φτιάξει σε ένα τάπερ, κανελόνια, 
τυρί φέτα και γάλα. Έγραψε και τα βήματα της συνταγής σε ένα χαρτί. 
«Αλήθεια; Η γιαγιά είναι καταπληκτική!» αναφώνησε η Ιολίνα. 

Μπήκε προσεκτικά στο σπίτι με τη μάσκα της, σας είδε από μακριά και έφυγε δα-
κρυσμένη, αλλά χαρούμενη. Την έκανε τη ζαβολιά της!» «Τώρα κατάλαβα γιατί 
έλεγες προχθές το βράδυ να καθίσει στ’ αυγά της. Σου είπε ότι ήθελε να μας δει, 
έτσι;» «Ναι, έτσι είναι, Ιολίνα. Πήρε, όμως, όλες τις προφυλάξεις που έπρεπε για να 
είμαστε όλοι ασφαλείς», πρόσθεσε η μαμά. 
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Η ΓΙΑΓΙΑ, Η ΖΑΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ

Κατά τις 12:00 το μεσημέρι, τα αδελφάκια γέμισαν με κιμά και φέτα τα κανελόνια, 
τα έβαλαν το ένα πλάι στο άλλο στο ταψί, και έριξαν το γάλα μέχρι να τα σκε-
πάσει. Οι γονείς παρακολουθούσαν χαμογελαστοί. Μετά, έβαλαν το φαγητό στο 
φούρνο. Μόνο δυο τρεις φορές η μαμά θέλησε να δει αν έγιναν τα κανελόνια. 

Η γιαγιά τους ευχήθηκε καλή όρεξη και οι τέσσερίς τους έκατσαν 
να φάνε το μεσημεριανό τους γεύμα.

Η γιαγιά των παιδιών έκανε μια αθώα ζαβολιά. Εσύ τι εκπλήξεις 

μπορείς να κάνεις για να έρθεις πιο κοντά με την οικογένειά σου; 

Στείλε μας τις ιδέες σου στο email: iolinakoronakos@gmail.com

Όταν ήταν έτοιμα, έβγαλε το ταψί από το φούρνο 
και ο μπαμπάς έκανε βιντεοκλήση στη γιαγιά και τον 
παππού για να τα δουν. Τι χαρά έκαναν όλοι μαζί! 
«Αυτό το φαγητό πολύ το ευχαριστήθηκα! Είναι το 
καλύτερο φαγητό της ζωής μου!» είπε ο Κορονάκος. 
«Είναι σαν τον καιρό που τρώγαμε όλοι μαζί», πρό-
σθεσε η Ιολίνα. 
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9o 

Ήταν Σάββατο πρωί όταν ανακοινώθηκε επίσημα πια στις ειδήσεις ότι τα Δη-
μοτικά σχολεία θα κλείσουν για δύο εβδομάδες. Η μαμά και ο μπαμπάς δυ-
νάμωσαν την 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. «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, τα δύο παι-
διά έτρεξαν στο σαλόνι να μάθουν τα νέα.

«Δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε από 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 σχο-
λείο και θα κάνετε τα μαθήματα ηλεκτρονικά», τους απάντησε 
καθησυχαστικά ο μπαμπάς. «ΠΑΛΙ; Δεν μπορώ να κάνω μάθημα 
στον υπολογιστή. Είναι κουραστικό! Ούτε στο ποδόσφαιρο μπο-
ρώ να πάω πια... ΟΥΦ!» γκρίνιαξε ο Κορονάκος. «Μπαμπά, δεν 
θέλω πάλι να μη βλέπω τις φίλες μου όπως τότε στην καραντίνα», 
συνέχισε η Ιολίνα.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ
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«Μμμμ... αυτή τη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. 
Δεν είναι κάτι καινούριο. Θυμάμαι ότι στενοχωριόμουν 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 
αντίκριζε την κουζίνα που την είχαμε κάνει μπάχαλο;» τους κοίτα-
ξε ο μπαμπάς με νόημα και ξέσπασαν όλοι μαζί σε γέλια.

«Καταλαβαίνω ότι θα είναι κουραστικό και στενόχωρο να μείνετε ξανά στο 
σπίτι. Και για τη μαμά σας και για μένα θα είναι δύσκολο. Αυτή η σχολική 
χρονιά μπορεί να κρύβει πολλές ακόμα αλλαγές και χρειάζεται να προσπα-
θούμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές». Η Ιολίνα εκείνη την ώρα κοίταξε τον 
μπαμπά και τον Κορονάκο.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ

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 email: iolinakoronakos@gmail.com

«Και αν κρατήσει πιο πολύ από δύο βδομάδες το κλείσιμο των 
σχολείων;» ρώτησε ο Κορονάκος. «Δεν το ξέρουμε αυτό. Ακό-
μη όμως κι αν γίνει, θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε και 
να βρούμε λύσεις!» απάντησε με σιγουριά ο μπαμπάς και τους 
έκλεισε το μάτι. Έπειτα 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.
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ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ, ΕΓΩ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10o 

Τα παιδιά συνδέθηκαν στην πλατφόρμα για το διαδικτυακό τους 
μάθημα. Η δασκάλα τούς έδωσε να κάνουν «Σκέφτομαι και Γράφω» 
με θέμα: «Τι έκανα και μου άρεσε το Σαββατοκύριακο που πέ-
ρασε». Όμως, ο Κορονάκος δεν ήξερε τι να γράψει. «Θα στύψω το 
μυαλό μου να μου έρθει καμιά καλή ιδέα», σκέφτηκε. Η ώρα πέρασε, 
το μάθημα τελείωσε, οι συμμαθητές του αποσυνδέθηκαν, αλλά ο Κο-
ρονάκος δεν είχε γράψει τίποτα. 

Ο μπαμπάς του μπήκε στο δωμάτιο και τον 
ρώτησε: «Κορονάκο, τι έγινε; Γιατί είσαι 
βουρκωμένος;». Ο Κορονάκος του εξήγη-
σε τι είχε συμβεί και ο μπαμπάς συνέχισε: 
«Έλα να φας κάτι, να ξεκουραστείς και να 
προσπαθήσεις αργότερα». 
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ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ, ΕΓΩ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟ ΚΑΛΟ

«Ούτε αργότερα θα τα καταφέρω», αναστέναξε απογοητευμένος. «Δεν μπορού-
με να κάνουμε κάτι που μας αρέσει αφού είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι εξαιτίας 
αυτού του παλιοϊού. Ούτε πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο, ούτε πάμε στο σπίτι 
της γιαγιάς, ούτε παίζουμε στην παιδική χαρά! Για να μην πω για το Πάσχα 
και τις σχολικές γιορτές που δεν έγιναν! Και να δεις που και τα Χριστούγεννα 
έτσι χάλια θα είναι!» είπε ο Κορονάκος με απελπισία.

«Κορονάκο, έχεις δίκιο. Έχουν αλλάξει τόσο πολλά που είναι λογικό να στενο-
χωριόμαστε για όσα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι λογικό να αισθανόμαστε 
άγχος και αβεβαιότητα σε καινούριες καταστάσεις, όπως αυτή που ζούμε 
τώρα. Όμως νομίζω ότι θα σε βοηθούσε να σκεφτείς γιατί τα κάνουμε όλα 
αυτά», είπε ο μπαμπάς και έδωσε στον Κορονάκο μια αγκαλιά. 
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ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ, ΕΓΩ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟ ΚΑΛΟ

«Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν μπόρεσα να 
κάνω όσα ήθελα. Όμως κατάφερα να συμπλη-
ρώσω το σχέδιο δράσης μου. Είναι ένα κόλπο 
που έχω σκεφτεί με την αδελφή μου για να θυ-
μόμαστε όσα μας είναι χρήσιμα σε δύσκολες 
στιγμές. Έτσι, αυτή τη φορά έγραψα ότι χρει-
άζεται πάντα να θυμάμαι το στόχο μου και να 
συνεχίζω να προσπαθώ. Για να το καταφέρω, 
μπορώ να σκέφτομαι όσα έχω πετύχει όταν συ-
νεχίζω και επιμένω. Το σχέδιο δράσης μας είναι 
πολύ φανταστικό και θα συνεχίσω να το γεμίζω 
με φοβερές ιδέες!».

«Για να προστατεύσουμε 
αυτούς που αγαπάμε και 
όλους τους ανθρώπους 
γύρω μας. Για να είμαστε 
όλοι καλά όταν νικήσουμε 
τον κορονοϊό», είπε ο Κο-
ρονάκος σκεπτικός.

«Ακριβώς!» είπε ο μπαμπάς χαρούμενα. «Όταν έχουμε κουραστεί από την 
προσπάθεια, πρέπει να θυμόμαστε το στόχο μας, Κορονάκο! Θυμάσαι όταν 
έπαιζες στον αγώνα ποδοσφαίρου πέρυσι το καλοκαίρι; Ήσουν πολύ κουρα-
σμένος, αλλά ήθελες να βοηθήσεις την ομάδα σου να κερδίσει. Έβαλες τα δυ-
νατά σου. Έτρεξες πολύ γρήγορα και έβαλες γκολ!»

«Σωστά! Άξιζε τον κόπο!» Ο Κορονάκος θυμήθηκε όσα 
είχε πετύχει και ένιωσε πολύ περήφανος. «Ευχαριστώ, 
μπαμπά!» είπε χαρούμενα και πήγε στην κουζίνα για το 
κολατσιό του. Αφού έφαγε, έπαιξε λίγο με τον μπαμπά 
του και κάθισε στο γραφείο για να ξαναπροσπαθήσει το 
«Σκέφτομαι και Γράφω»:

Εσύ έχεις φτιάξει ένα δικό σου σχέδιο δράσης για να 

σε βοηθάει στις δύσκολες στιγμές; Στείλε μας το σχέ-

διό σου στο email: iolinakoronakos@gmail.com
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ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΛΑΠΤΟΠ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11o 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος είχαν διαδικτυακό μάθημα, όπως κάθε μεσημέρι. 
Η μαμά τους ήταν και εκείνη στο σπίτι και δούλευε από τον υπολογιστή 
της. Τα πράγματα όμως δεν ήταν και τόσο εύκολα. Συχνά καθυστερούσε 
να δώσει τον υπολογιστή στον Κορονάκο για να συνδεθεί για το μάθημα, 
ενώ συνέχεια τους ζητούσε να κάνουν ησυχία. Εκείνη τη μέρα η μαμά άρ-
γησε πολύ να τελειώσει τη δουλειά της. Ο Κορονάκος έχασε την πρώτη 
ώρα του μαθήματος και άρχισε να φωνάζει:

«Να πάρουμε έναν υπολογιστή, ή έστω 
ένα τάμπλετ! Ο Πέτρος έχει δικό του 
τάμπλετ, και ο Αντρέας έχει ακουστικά! 
Εγώ δεν έχω τίποτα! Δεν μπορώ να κάνω 
μάθημα έτσι!».

Ο μπαμπάς φώναξε απότομα, «Κομμένες 
οι ιδέες για έξοδα. Ειδικά τώρα που δεν 
έχω δουλειά!» και έφυγε θυμωμένος. 
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ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΛΑΠΤΟΠ

Ο Κορονάκος σάστισε για λίγο, αλλά είχε έρθει η ώρα για το επόμενο μάθημα και γύρισε 
στην οθόνη του. Το απόγευμα αποφάσισε να μιλήσει με το φίλο του τον Πέτρο. Έκλεισε 
όμως το τηλέφωνο ξαφνικά και έτρεξε στην αγκαλιά της μαμάς του: «Μαμά, εσύ δεν θα 
φύγεις από το σπίτι, έτσι; Ο Πέτρος μου είπε ότι ο μπαμπάς του έφυγε από το σπίτι τους 
γιατί δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί με τους τσακωμούς που είχαν για τους υπολογι-
στές. Πήγε, λέει, να μείνει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς για να δουλεύει με την 
ησυχία του. Και εμείς τσακωνόμαστε συνέχεια... Και ο μπαμπάς φεύγει συχνά από το 
σπίτι... γιατί;» ρώτησε όλο αγωνία ο μικρός. 

«Κορονάκο μου, φοβήθηκες τόσο πολύ!» είπε η μαμά. «Σίγουρα ο 
πατέρας τους πήγε εκεί απλώς για να μπορεί να δουλεύει πιο ήρεμα 
και θα γυρίσει το βράδυ. Τώρα που δουλεύουμε από το σπίτι είναι 
δύσκολο να συγκεντρωθούμε. Ο δικός σου μπαμπάς πάει έξω μόνο 
για τα απαραίτητα της οικογένειάς μας... Όσο για τους υπολογι-
στές, πάντα θα υπάρχουν λύσεις. Δεν θα αφήσουμε τον κορονοϊό να 
μπει ανάμεσά μας». Και ξαφνικά σκέφτηκε ότι η γειτόνισσα μπορεί 
να είχε κάποιο λάπτοπ. «Θα ζητήσω από την κυρία Ουρανία να μας 
δώσει έναν υπολογιστή του γιου της, αν έχει. Θα την πάρω αμέσως 
τηλέφωνο». Και πράγματι, η κυρία Ουρανία είχε ένα λάπτοπ και 
τους το δάνεισε ευχαρίστως.
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ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΛΑΠΤΟΠ

Πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί μπάχαλο στο σπίτι, έτσι δεν είναι; 

Πώς βρίσκετε στην οικογένειά σου τη λύση; Στείλε μας τις ιδέες σου στο 

email: iolinakoronakos@gmail.com

«Άντε, τη γλιτώσαμε και αυτή τη φορά από τον μέσα-κορονοϊό 
που χαλάει τις σχέσεις μας», αναφώνησε η Ιολίνα. «Κάθε πρό-
βλημα έχει τη λύση του», είπε ο Κορονάκος κλείνοντας το μάτι.
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΑΛΛΙΩΣ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12o 

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και το σπίτι ήταν ήδη στολισμένο. Η Ιολίνα 
και ο Κορονάκος σκέφτηκαν να φέρουν το γιορτινό κλίμα νωρίτερα στο 
σπίτι τους! Πόσο περίμεναν αυτή τη στιγμή, δεν λέγεται! 

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στόλισαν 
το δέντρο με τις πολύχρωμες μπάλες. Έβαλαν τις 
γιρλάντες που είχε φτιάξει η Ιολίνα πέρυσι στο μά-
θημα των εικαστικών και τους Καλικάντζαρους που 
είχε ζωγραφίσει ο Κορονάκος. Τέλος, τοποθέτησαν 
τα φωτάκια και το δέντρο ήταν έτοιμο! Βρήκαν και 
το χιονάνθρωπο που είχε φέρει η θεία τους για το 
σπίτι και τον έβαλαν έξω από την πόρτα. 
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΑΛΛΙΩΣ!

Στρίμωξαν τις κάλτσες του Άη Βα-
σίλη κάτω από το παράθυρο και, 
όπως κάθε χρόνο, η μαμά άρχισε να 
ετοιμάζει για βραδινό λουκουμάδες 
με μέλι, ακούγοντας χριστουγεννιά-
τικα τραγούδια. Εκείνη η μέρα ήταν 
πραγματικά ξεχωριστή. Ξέχασαν το 
μπάχαλο με τα λάπτοπ, τα μαθή-
ματα και τις εργασίες, την κούραση 
και την καραντίνα. 

Η Ιολίνα κάθισε κοντά στο δέντρο για να το θαυμάσει. Διάφορες 
σκέψεις άρχισαν να περνούν από το μυαλό της: «Κάποιες μέρες 
μπορεί να είμαι χαρούμενη, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να νιώθω άγ-
χος ή λύπη! Όλα τα συναισθήματα περνάνε και δεν μένουν εκεί για 
πάντα». 
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΑΛΛΙΩΣ!

Τότε είπε με δυνατή φωνή: «Ξέρετε τι σκέφτομαι; Όλο αυτόν τον καιρό έχουμε 
περάσει πολλά. Όλα όσα έχω νιώσει, και τα ωραία και τα άσχημα, έχουν τη 
θέση τους στην καρδιά μου και όλα μαζί κάνουν πιο γεμάτη τη ζωή. Συνέχεια τα 
πράγματα αλλάζουν. Μπορεί μια μέρα, όπως σήμερα, να πιστεύω ότι τίποτα δεν 
μπορεί να μου χαλάσει το κέφι, ενώ μια άλλη μέρα να νιώθω ότι τίποτα δεν μπο-
ρεί να με κάνει χαρούμενη. Άρα, όλα είναι στιγμές που περνάνε και είναι μέρος 
της ζωής μας. Φέτος θα είμαστε μαζί, θα έχουμε τη γιαγιά και τον παππού στο 
skype, θα στείλουμε τα δώρα στα ξαδελφάκια και θα τα βλέπουμε καθώς τα ξε-
τυλίγουν… μιας που αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αλλιώς, εεε... θα περάσουμε 
κι εμείς καλά… αλλιώς!».

Και ο Κορονάκος, κοιτάζοντάς τους 
όλους με νόημα, άρχισε το τραγούδι: 
«Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κά-
νουν τον Κορόνα πέρα!». 

 «Μαμά! Έτοιμοι οι λουκουμάδες;» ρώτησαν τα παιδιά με μια φωνή!

Εσύ πώς σκέφτεσαι να περάσεις αυτά τα αλλιώτικα Χριστούγεννα; 

Στείλε μας τι σχεδιάζετε με την οικογένειά σου στο email: 

iolinakoronakos@gmail.com
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΑΛΛΙΩΣ!

Καλά Χριστούγεννα
και καλή Πρωτοχρονιά.

Θα ξαναβρεθούμε 
τη νέα χρονιά!

Και μέχρι να τα πούμε ξανά
μπορείτε να μας έχετε κοντά 

με τα παλιά μας επεισόδια
 να σας κρατάνε συντροφιά.

Το δώρο μας είναι αυτό, παιδιά
ωραία βίντεο με εμάς
και ας πούμε φέτος

τα κάλαντα διαφορετικά.

 

ΚΑΛΗ ΜΗΝΙΑ 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

χωρίς κορόνα και άλλα κακά 
αλλά με μάσκα και χωρίς φιλιά

με απόσταση και χέρια καθαρά...

Χριστουγεννιάτικο Δώρο

Η Αναστασία, η Αγγελική, η Μαρία, η Κατερίνα, η Κική,  
η Ιολίνα και ο Κορονάκος 

Θα τα ξαναπούμε με νέο επεισόδιο στις 08.01.21, έως τότε παρακολουθήστε τα 
επεισόδια που σας ετοιμάσαμε για δώρο στο YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChHb1HpJw7t4tbZxitA59JA
Επίσης μπορείτε από την Παραμονή των Χριστουγέννων να βρείτε δωρεάν το 
ηλεκτρονικό βιβλίο με τις περιπέτειές μας στην ιστοσελίδα https://ibrt.gr/edu/IK 
και να το χαρίσετε στους φίλους σας.

 (Το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο της φίλης μας Α.)
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ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13o 

«Όχι, δεν είμαι κουρασμένη, αλλά λίγο στενοχωρημένη. 
Όταν πρωτοήρθε αυτός ο ιός πίστευα ότι θα περάσει 
σύντομα και ότι αυτές τις μέρες το σπίτι μας θα ήταν γε-
μάτο κόσμο και χαρές. Τώρα θα έρθει μόνο ο θείος με τον 
ξάδελφό σας, πάλι καλά...» είπε η μαμά μελαγχολικά. 
Η Ιολίνα την άκουγε ξαφνιασμένη. «Πάει, κόλλησες κι εσύ 
τον μέσα-κορονοϊό, μαμά! Ακούς εκεί στενοχωρημένη! 
Εσύ και ο μπαμπάς δεν λέγατε ότι πρέπει να μαθαίνουμε 
και από τα δύσκολα;» είπε η Ιολίνα αγανακτισμένη.

Παραμονές του καινούριου έτους και στο σπίτι της Ιολίνας και του Κορονάκου ήταν 
όλοι ενθουσιασμένοι. Μιλούσαν για το πρωτοχρονιάτικο μενού που θα ετοίμαζαν για 
τους καλεσμένους τους. Η μαμά, όμως, δεν μιλούσε και πολύ. «Μαμά, μήπως είσαι 
κουρασμένη και δεν θέλεις να κάνουμε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι;» τη ρώτησε η Ιο-
λίνα. 
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ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

«Έχεις δίκιο, Ιολίνα μου», είπε η μαμά και άρχισε να φτιάχνει τη λίστα 
για το σουπερμάρκετ. Η Ιολίνα, όμως, δεν είχε πειστεί ότι η μαμά θυμό-
ταν όλα αυτά που τους είχε πει η ίδια παλαιότερα. Έτσι, αποφάσισε να 
τους προτείνει να παίξουν ένα παιχνίδι στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. 
Θα τους έβαζε όλους να γράψουν τι έμαθαν και τι τους άρεσε από την 
περασμένη χρονιά. Όποιος κατάφερνε να γράψει περισσότερες ιδέες και 
εμπειρίες, θα κέρδιζε ένα δώρο-έκπληξη. Η Ιολίνα είχε φτιάξει ένα πανέ-
μορφο γούρι από χάντρες, κουμπιά και κορδέλες για να τους χαρίσει.

Μόλις έφτασαν οι καλεσμένοι, η Ιολίνα τους ζήτησε 
να παίξουν το παιχνίδι που είχε σκεφτεί. Όλοι δέ-
χτηκαν και άρχισαν να γράφουν. «Έμαθα να χρησι-
μοποιώ καλύτερα τον υπολογιστή! Ανακάλυψα ότι 
τελικά μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο!» έγρα-
ψε ο Κορονάκος. 

«Έμαθα ότι και οι μεγάλοι κά-
νουν ζαβολιές, όπως η γιαγιά, 
και ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που είναι πρόθυμοι να μας 
βοηθήσουν στα δύσκολα», 
έγραψε η Ιολίνα. 
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ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

«Κατάλαβα ότι το να τηρείς 
τους κανόνες δεν είναι εύκολο 
και χρειάζεται προσπάθεια», 
έγραψε ο θείος τους.

«Έμαθα να είμαι πιο γενναίος», 
έγραψε ο ξάδελφός τους. 

Έγραψαν όλοι πράγματι πολλά! Όμως τη μεγαλύτερη λίστα την είχε κά-
νει η μαμά των παιδιών: «Έμαθα να προστατεύω τους γύρω μου και να 
προστατεύομαι και εγώ. Έμαθα ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι 
πολύ απλά και πάντα διαθέσιμα. Έμαθα να προσπαθώ πάντα να γίνομαι 
καλύτερη, ακόμα και όταν δυσκολεύομαι. Έμαθα ότι η αγάπη σού δίνει 
δύναμη να συνεχίζεις...».
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ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

«Τελικά, μαμά, μπορείς να τα βγάζεις πέρα στα δύσκολα! 
Πάω να φέρω την έκπληξή σου», είπε η Ιολίνα. 

«Σ’ ευχαριστώ για το γούρι, αλλά κυρίως σ’ ευχαριστώ 
που μου θύμισες πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τα 
δύσκολα με άλλο μάτι! Όμως πάει ο παλιός ο χρόνος και 
είμαι σίγουρη ότι φέτος θα περάσουμε πολύ καλύτερα!» 
είπε η μαμά χαμογελώντας. 

Εσύ πώς πέρασες αυτή τη χρονιά; Τι έκανες και σου άρεσε; Τι 

καινούριο έμαθες για σένα και τους γύρω σου; Τι εύχεσαι για 

τη νέα χρονιά; Θα χαρούμε να ακούσουμε τις σκέψεις σου στο 

email: iolinakoronakos@gmail.com
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ 2
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14o 

Επιτέλους είχε έρθει η ώρα να ανοίξουν ξανά 
τα σχολεία και τα παιδιά ήταν ενθουσιασμέ-
να! 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 περί-
μενε 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. 
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ 2

Μόλις έφτασαν στο σπίτι, ο Κορονάκος έτρεξε σαν βολίδα και έσπρωξε την 
Ιολίνα για να πλυθεί πρώτος. Εκείνη τσαντίστηκε και του φώναξε. Τότε ο 
Κορονάκος 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 σα-
στισμένη και του επέτρεψε 
να πάρει τη σειρά της στο 
νιπτήρα. Όταν κάθισαν 
να φάνε, ο μπαμπάς τους 
που είχε καταλάβει τι είχε 
συμβεί, τους ρώτησε, δή-
θεν, με απορία: «Τι έγινε, 
αγόρι μου; Σας άκουσα 
να τσακώνεστε και να 
κλαις στο μπάνιο. Τι σου 
συνέβη;».

Ο Κορονάκος του εξήγησε για το φίλο του τον 
Πάνο και φυσικά δεν παρέλειψε να παραπονεθεί 
και για την Ιολίνα που δεν τον άφηνε να πλυθεί. 
Τότε ο μπαμπάς τούς είπε: «Αν θυμάμαι καλά, 
και η αδελφή σου είχε αυτή την ανησυχία πριν 
από αρκετό καιρό. Μία ολόκληρη μέρα, Ιολίνα, 
ήσουν απόμακρη! Λούστηκες, πλύθηκες, άλλα-
ξες ρούχα, και ούτε καν μας εξηγούσες τι σου 
συνέβαινε. Και όλα αυτά γιατί είχες αγκαλιάσει 
μία φίλη σου κρυφά στην αυλή του σχολείου. 
Σωστά;».
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ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ 2

«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 στενοχώρια μας γίνεται θυ-
μός και ξεσπάμε σε λάθος άνθρωπο. Η αδελφή σου, λοιπόν, Κορο-
νάκο, δεν ήξερε πόσο ανησυχούσες, αλλά τώρα που μας εξήγησες, 
ίσως να μπορεί να σε βοηθήσει, αφού της έχει συμβεί το ίδιο! Θα 
μας πεις τι έκανες τότε, Ιολίνα;»

	  
	  

μπορώ να  
 

	   	  

	  
	  

μπορώ να  
 

	   	  

«Αχά! Ναι, θυμάμαι! Η μαμά μού είπε κάτι πολύ σοφό: 
Αν γενικά θυμάμαι και τηρώ τις αποστάσεις, είναι τόσο 
απίθανο να μεταφερθεί ο ιός με μία αγκαλιά, όσο να εμ-
φανιστεί μια καμήλα στο παράθυρό μου!»

63



ΟΙ ΑΓΚΑΛΙΕΣ 2

Ο Κορονάκος έσκασε στα γέλια!

«Δηλαδή, Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν... όχι μόνο 
τον Κορόνα, αλλά και την καμήλα πέρα;» ρώτησε τρα-
γουδιστά ο Κορονάκος. Οι τρεις τους γέλασαν πολύ και 
συνέχισαν το φαγητό τους αφήνοντας για λίγο πίσω τις 
ανησυχίες τους.

Εσύ πώς διώχνεις τις δικές σου ανησυχίες; Στείλε στο email 

των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 15o 

«Καλημέρα, Ιολίνα!» είπε όλο χαρά η Ιωάννα 
μόλις είδε τη φίλη της να μπαίνει στην είσοδο 
του σχολείου. «Καλημέρα, Ιωάννα!» απάντησε 
η Ιολίνα. Η Ιολίνα χαιρόταν τόσο πολύ που 
είχαν ανοίξει τα σχολεία και μπορούσε επιτέ-
λους να βλέπει τις φίλες της! Θυμάστε πόσο 
της είχε λείψει αυτό... Τα κορίτσια προχώρη-
σαν και μπήκαν στην τάξη τους και το μάθημα 
άρχισε κανονικά. Πρώτα είχαν Γλώσσα, μετά 
Ιστορία και στη συνέχεια θα είχαν Γυμναστική.
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ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το ίδιο απόγευμα ο  
διευθυντής του σχολείου  
έστειλε ενημέρωση σε 
όλους τους γονείς:  
Το σχολείο θα παρέμενε 
κλειστό για δύο  
εβδομάδες λόγω  
κρούσματος κορονοϊού. 

Συνέβη όμως κάτι περίεργο εκείνη την ημέρα. Ένώ όλα κυλούσαν μια χαρά, 
στο μάθημα της Γυμναστικής η Ιωάννα ζήτησε από το δάσκαλο να μη συμ-
μετέχει γιατί δεν αισθανόταν καλά. Η Ιολίνα ανησύχησε. «Μα αφού ήταν 
μια χαρά το πρωί, τι συνέβη τώρα;» σκεφτόταν από μέσα της. Μετά το τέ-
λος του μαθήματος έψαξε να βρει την Ιωάννα στην αυλή, αλλά εκείνη δεν 
ήταν εκεί. Τότε είδε τη δασκάλα τους έξω από το ιατρείο του σχολείου και 
τη ρώτησε αν ήξερε πού ήταν η φίλη της. Η δασκάλα της εξήγησε: «Θα πάει 
στο σπίτι της η Ιωάννα». Η αλήθεια είναι πως η Ιολίνα ανησύχησε πολύ και 
διάφορες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό της: «Μήπως κόλλησε κορονοϊό; 
Μήπως αρρώστησε;». 

Η Ιολίνα κατάλαβε... ήταν η Ιωάννα! Εκείνη 
την ώρα ένιωσε ανάμεικτα συναισθήματα: από 
τη μία στενοχωρήθηκε για τη φίλη της και από 
την άλλη φοβήθηκε μήπως είχε κολλήσει κι 
εκείνη. Τι μπέρδεμα ήταν αυτό! Εκείνη τη στιγ-
μή ένιωσε αναστατωμένη. Έπρεπε να βρει έναν 
τρόπο να ηρεμήσει. Άρχισε λοιπόν να συζητά 
με το μυαλό της: 
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ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Και με αυτές τις σκέψεις, η Ιολίνα είχε αρχίσει να νιώθει όλο και 
καλύτερα! «Τελικά το να μιλάω με τον εαυτό μου είναι μεγάλη 
υπόθεση!» σκέφτηκε από μέσα της και πήγε να μοιραστεί με τον 
Κορονάκο το πώς κατάφερε και αυτή τη φορά να νικήσει τον μέ-
σα-κορονοϊό!

Εσύ έχεις δοκιμάσει να συζητήσεις με τον εαυτό σου; Σε βοηθάει;
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ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Και με αυτές τις σκέψεις, η Ιολίνα είχε αρχίσει να νιώθει 
όλο και καλύτερα! «Τελικά το να μιλάω με τον εαυτό μου 
είναι μεγάλη υπόθεση!» σκέφτηκε από μέσα της και πήγε 
να μοιραστεί με τον Κορονάκο το πώς κατάφερε και αυτή 
τη φορά να νικήσει τον μέσα-κορονοϊό!

Εσύ έχεις δοκιμάσει να συζητήσεις με τον εαυτό σου; Σε βοηθάει; 

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΜΑ ΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΑΣΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ;
(Green Time VS Screen Time)

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 16o 

«Παιδιά, ποιος θέλει να δείξει στην τάξη το 
φυτολόγιο που ετοίμασε;» ρώτησε η δασκά-
λα του Κορoνάκου. Τα παιδιά σήκωσαν τα 
χέρια τους και εκείνη άρχισε να βάζει τα 
φυτολόγια των παιδιών στη σειρά για να τα 
παρουσιάσει. «Μπράβο σας!» είπε η δασκά-
λα χαρούμενα. «Πώς σας φάνηκε η εργα-
σία;» ρώτησε. 

«Κυρία, εγώ αγχώθηκα στην αρχή. Σκεφτόμουν 
πώς θα μπορούσα να βρω φυτά, αφού δεν κάνει 
να βγαίνουμε έξω!» είπε ο Κορονάκος. 

«Ναι, κυρία, κι εμένα αγχώθηκε η 
μαμά μου! Πού θα πάμε τώρα με 
την καραντίνα, μου έλεγε», πετά-
χτηκε ο Κωνσταντίνος. 

«Εγώ προτιμούσα να μάθω για τα φυτά 
από τα βιντεάκια που βλέπω στον  
υπολογιστή», είπε η Ελένη.
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ΜΑ ΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΑΣΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ; (Green Time VS Screen Time)

«Τι κρίμα που αγχωθήκατε... Η εργασία της χρονομέτρησης 
με το ποδήλατο και με το τρέξιμο πώς σας φάνηκε;» 

«Αυτή η εργασία, κυρία, 
ήταν φανταστική!» απά-
ντησε ο Κορονάκος ενθου-
σιασμένος. 

«Και η εργασία με τα 
ψώνια και τα ρέστα ήταν 
τέλεια, κυρία», είπε η 
Ματίνα. 

«Παιδιά μου, χαίρομαι πολύ που σας άρεσαν οι “εξωτερικές αποστολές” που 
σκέφτηκα. Ήξερα ότι η ζωή σας άλλαξε πολύ με την τηλε-εκπαίδευση, γιατί σας 
κρατούσε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Εγώ ήθελα να δείτε στην πράξη 
αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο και να έρθετε σε επαφή με τη φύση». 

«Το καταλάβαμε, κυρία, ότι το κάνατε για αυτό. Και... ενώ η μαμά στην αρχή γκρίνιαζε για 
τις εργασίες, μετά ετοιμαζόταν πρώτη για να βγούμε έξω», είπε ο Κωνσταντίνος γελώντας.
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ΜΑ ΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΑΣΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ; (Green Time VS Screen Time)

«Χαίρομαι πολύ που σας άρεσαν αυτές οι αποστολές, παιδιά! Τι θα 
λέγατε να τις συνεχίσουμε, ώστε να γυμνάζεστε, να γνωρίζετε τη γειτο-
νιά σας και να μη βαριέστε στο σπίτι;» ρώτησε η δασκάλα. 

«Ναι!» είπαν όλα τα παιδιά χαρούμενα. 

«Και περάσαμε πολύ ωραία! Κάναμε και λίγη 
γυμναστική!» είπε η Σοφία. «Και συναντήσαμε στο δάσος τους  

συμμαθητές μας», είπε ο Κορονάκος.  

Έχεις προσέξει ποτέ τα είδη των δέντρων που υπάρχουν γύρω από το σπίτι 

σου; Άραγε πόσα πράγματα μπορείς να ανακαλύψεις αν κάνεις μία βόλτα στη 

γειτονιά σου; Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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«ΟΥΦ... ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ»
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17o 

Η δασκάλα καθόταν στην έδρα της και περίμενε υπομονετικά μέχρι 
τα παιδιά να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Η Ιολίνα δυσκο-
λευόταν να συγκεντρωθεί. Αλλά δεν ήταν η μόνη. Κάποια παιδιά 
ψιθύριζαν μεταξύ τους ενώ άλλα χάζευαν γύρω τους. 

Η ώρα πέρασε. Η δασκάλα άρχισε να 
μαζεύει τις εργασίες. Τις κοίταξε, αλλά 
το πρόσωπό της άρχισε να σκοτεινιά-
ζει: «Παιδιά, οι περισσότερες εργασίες 
έχουν πολλά λάθη. Βλέπω ότι σας 
είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε τον 
τελευταίο καιρό».

Τα παιδιά παραπονέθηκαν: «Κυρία, όλο 
κάτι αλλάζει με αυτόν τον κορονοϊό... Δεν 
είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε!» Εκεί-
νη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι και τα 
παιδιά έτρεξαν να βγουν στο προαύλιο.
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«ΟΥΦ... ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ»

Την επόμενη ώρα η κυρία τούς είπε μπαίνοντας 
στην τάξη: «Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά 
μας. Θα χωριστούμε σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα 
θα φτιάξει ένα αφισάκι με κόλπα που έχουμε συ-
ζητήσει στην τάξη για να συγκεντρωνόμαστε στη 
μελέτη. Η άλλη ομάδα θα φτιάξει κάρτες με σκέψεις 
που μας ξεμυαλίζουν». Έπειτα χώρισε τα παιδιά σε 
ομάδες. Εκείνα έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά! 

Μόλις τελείωσαν, η δασκάλα τούς είπε: «Τώρα θα παίξου-
με! Η μία ομάδα θα λέγεται Ξεμυαλίστρα Φωνή. Θα κάνετε 
όλοι μαζί εκείνη τη φωνή που έχουμε στο μυαλό μας και μας 
ξεμυαλίζει, διαβάζοντας δυνατά τα χαρτάκια σας. Η άλλη 
ομάδα θα λέγεται Προσεκτική Φωνή. Εσείς θα πρέπει να ψά-
χνετε στην αφίσα σας ποιο κόλπο θα σας βοηθήσει να συγκε-
ντρωθείτε και θα απαντάτε δυνατά. Άραγε ποια φωνή από 
αυτές που έχουμε στο μυαλό μας θα κερδίζει κάθε φορά;».

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν! Τράβηξαν το πρώτο χαρτάκι και φώναξαν όλα μαζί: 

Τα παιδιά της άλλης ομάδας είπαν με μια φωνή: 
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«ΟΥΦ... ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ»

Τα παιδιά συνέχισαν όλο και πιο δυνατά!

«Δεν θα τελειώσω ποτέ το διάβασμα! 

Δεν θα προλάβω να παίξω!»

«Θα βάλω χρονόμετρο! Θα βάλω τα 
δυνατά μου να πετύχω το στόχο μου».

«Θέλω να δω βιντεάκια!»

«Αν διαβάσω συγκεντρωμένος, 
θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο!»

«Νυστάζω!» «Καλύτερα να ξεκουραστώ πριν 
αρχίσω το διάβασμα!»

Όταν το παιχνίδι τελείωσε, η δασκάλα είπε: «Μπράβο σας! Βλέπετε, παιδιά, ότι για κάθε 
ξεμυαλίστρα σκέψη υπάρχει πάντα μία προσεκτική σκέψη που μπορεί να μας βοηθήσει να 
συγκεντρωθούμε. Δοκιμάστε αυτό το παιχνίδι κάθε φορά που καταλαβαίνετε ότι το μυαλό 
σας αρχίζει να ταξιδεύει».
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«ΟΥΦ... ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ»

Η Ιολίνα, μόλις γύρισε στο σπίτι, διηγήθηκε στην οικογένειά της όλα όσα είχαν γίνει. Η μαμά 
της είπε: «Υπέροχη ιδέα! Ίσως να την εφαρμόσετε και με τις Συννεφιασμένες Σκέψεις! Να τις 
διώχνετε με μία Ηλιόλουστη Σκέψη. Τι θα λέγατε στη σκέψη: “Πάντα κάνω λάθος;”». Και τα 
παιδιά απάντησαν ενθουσιασμένα: «Από τα λάθη μου μαθαίνω!». 

Εσύ τι κάνεις όταν δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς;  

Τι σε βοηθάει να παραμείνεις συγκεντρωμένος; Στείλε στο 

email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18o 

Δευτέρα 8/2/2021
«Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα η μέρα ήταν πολύ χάλια. Ίσως η πιο δύσκολη 
μέρα από τότε που ήρθε στη ζωή μας αυτός ο παλιοϊός. Πέθανε ο αδελφός του παπ-
πού μου, ο παππούς ο Γιώργος!
Πριν από μερικές μέρες αρρώστησε και τελικά μπήκε στο νοσοκομείο εξαιτίας του 
κορονοϊού. Όλες αυτές τις μέρες ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Οι γονείς μου και 
ο παππούς και η γιαγιά ανησυχούσαν πολύ. Σήμερα το πρωί τηλεφώνησαν στον 
μπαμπά. Εκείνος ταράχτηκε και τότε το κατάλαβα: δεν θα τον ξαναδούμε τον παπ-
πού τον Γιώργο.
Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, πλησίασε τη μαμά και άρχισαν να ψιθυρίζουν. Έπειτα 
ήρθαν και είπαν σε μένα και στον Κορονάκο ότι ο παππούς ο Γιώργος δεν τα κατά-
φερε. Προσπαθούσε πολύ να νικήσει τον ιό και να έρθει πίσω στο σπίτι... Ο Κορονά-
κος αναστατώθηκε πολύ και ρωτούσε τη μαμά πώς κόλλησε ο παππούς αφού όλοι 
τον πρόσεχαν. 
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ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Εγώ, πάλι, άρχισα να ανησυχώ. Τι θα γίνει αν κολλήσει και ο παππούς με τη γιαγιά; 
Και αν αρρωστήσουν και χρειαστεί να μπουν στο νοσοκομείο; Εεε;;; Ξέρω, θα μου πεις 
ότι είναι φυσικό που στενοχωριέμαι και ανησυχώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τα σκέ-
φτομαι, θα συμβούν κιόλας… Αλλά θέλω να τα πω σε κάποιον... Και τώρα που τα λέω σε 
σένα νιώθω όλο και καλύτερα... Σκέφτομαι αύριο να του γράψω ένα γράμμα. Θα του πω 
ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο και ότι θα μου λείψει!»
Και με αυτά τα λόγια η Ιολίνα έκλεισε το ημερολόγιό της και το έκρυψε μέσα στο συρ-
τάρι. Σκούπισε τα ματάκια της, πήρε αγκαλιά το αρκουδάκι της και κοιμήθηκε ήρεμη.

Παρασκευή 12/02/2021
«Αγαπητό μου ημερολόγιο, έχω αρκετές μέρες να σου γράψω. Είμαι ακόμα πολύ στενο-
χωρημένη. Σε όλους μας λείπει ο παππούς ο Γιώργος. Θέλω να μιλάω γι’ αυτόν, αλλά 
του αδελφού μου δεν του αρέσει. 
Όμως, όσο μας λέει ο παππούς μας για τη ζωή του και για όσα έζησε μαζί του νιώθω  
ότι είναι κοντά μας. Μάλιστα αύριο που δεν θα έχουμε σχολείο, μας υποσχέθηκε  
ο μπαμπάς ότι θα πάμε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, και θα  
φυτέψουμε στον κήπο τους μία ελιά, που τόσο αγαπούσε ο παππούς  
ο Γιώργος. Έτσι, κάθε φορά που θα τη φροντίζουμε και θα την επισκεπτόμαστε,  
θα τον θυμόμαστε. Ανυπομονώ για την αυριανή μέρα!
Καληνύχτα, θα σου γράψω σύντομα!»

Έχεις δοκιμάσει να γράψεις κι εσύ τις σκέψεις σου σε ένα ημε-

ρολόγιο όταν κάτι σε στενοχωρεί; Στείλε στο email των φίλων: 

iolinakoronakos@gmail.com
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ;
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 19o 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος είχαν συνδεθεί στην 
ηλεκτρονική τους τάξη. Η Ιολίνα έβλεπε στα «πα-
ραθυράκια» τους συμμαθητές της. Πρόσεξε ότι ο 
Ορέστης ήταν θλιμμένος. Το ίδιο παρατήρησε και η 
δασκάλα. Αμέσως τον ρώτησε: «Τι έχεις, Ορέστη; Σε 
βλέπω στενοχωρημένο...».

«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.

«Πάλι webex, κυρία! Πάλι 
είναι κλειστά τα σχολεία! 
Τι θα γίνει πια με αυτόν 
τον κορονοϊό; Πότε θα 
φύγει; Όλοι μού λένε να 
μη στενοχωριέμαι, και ότι 
θα φύγει. Αλλά, αν δεν 
φύγει; Προχθές, μάλιστα, 
που μιλούσαν οι γονείς 
μου με τον παππού μου 
στο skype, τους άκουσα να 
λένε ότι μπορεί να μη μας 
λένε την αλήθεια!»
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ;

Η Ιολίνα «έστυβε» το μυαλό της όλο το απόγευμα για 
να βρει τρόπο να βοηθήσει τον Ορέστη... Ξαφνικά, θυ-
μήθηκε κάτι που της είχε πει ο μπαμπάς της! Έτρεξε κο-
ντά 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 από 
πολλά χρόνια υπήρχε ένας άλλος κακός ιός. Τελικά 
μετά από καιρό, αυτός ο ιός νικήθηκε».

«Ναι, πριν από εκατό χρόνια περίπου, ήταν η ισπα-
νική γρίπη. Έλα να βρούμε πάλι τη φωτογραφία στο 
internet». Μόλις την εντόπισαν, έκαναν βιντεοκλήση 
στον Ορέστη για να του τη δείξουν!
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ;

«Κοίτα, Ορέστη! Κοίτα τι βρήκα! Και πριν από εκατό χρόνια υπήρχε 
πάλι ένας κακός ιός. Και τότε όλοι έκαναν ό,τι κάνουμε και εμείς για 
να προφυλαχτούν. Σιγά σιγά πέρασε». 

«ΤΙ;» αναφώνησε ο Ορέστης. «Να το στείλουμε  
στην κυρία για να το δείξει σε όλους».

Έτσι κι έγινε. Η Ιολίνα έστειλε στη δασκάλα τους email με τη φωτο-
γραφία. Την άλλη μέρα εκείνη ευχαρίστησε τα δύο παιδιά για την 
ωραία φωτογραφία. Έπειτα είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί, μεγά-
λοι 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 δί-
κιο;». Νέκρα στην τάξη. «Ιολίνα, πες μας όσα γνωρίζεις για την ισπα-
νική γρίπη όσο εγώ θα δείχνω τη φωτογραφία». 

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 δασκάλα συμπλήρωσε: 
«Θα μαζέψουμε κι άλλες πληροφορίες αυτή την εβδομάδα, γιατί αυτό έχει γίνει και σε άλλες εποχές. Θα χωρι-
στείτε σε ομάδες και θα ψάξετε για πανδημίες στην αρχαιότητα, το μεσαίωνα κ.λπ. Θα σας στείλω λεπτομέρειες 
στην ηλεκτρονική τάξη». 

Ήξερες εσύ ότι ο κόσμος έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες  

πανδημίες πολλές φορές μέσα στα χρόνια; Στείλε στο email  

των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΤΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20ό 

Ένα πρωινό τα αδελφάκια ξύπνησαν και κοίταξαν έξω από το παράθυ-
ρό τους. Είδαν κάτι μαγικό! Το τοπίο ήταν κατάλευκο! Είχε χιονίσει! Τα 
πρόσωπα των παιδιών φωτίστηκαν από χαρά! Οι γονείς τους ήταν το 
ίδιο χαρούμενοι. Αμέσως άρχισαν όλοι να ντύνονται για να βγουν έξω. 
Ξαφνικά, όμως, το πρόσωπο του Κορονάκου σκοτείνιασε...

«Τι έχεις;» τον ρώτησε η αδελφή του, κα-
θώς έβαζε τα παπούτσια της. 

«Θα έχει πολύ κρύο έξω σήμερα, Ιολί-
να», είπε ο Κορονάκος λυπημένος.

«Ε, και; Τι φοβάσαι; Μήπως κρυώσεις;» 
απόρησε η Ιολίνα.

«Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, πάντα ερ-
χόταν στην πίσω αυλή ένα γατάκι. Μην το 
πεις στη μαμά και τον μπαμπά, αλλά του έδι-
να λίγο από το κολατσιό μου... ή και πολύ, 
αν του άρεσε. Τώρα το σκέφτομαι συνέχεια, 
αν θα πεινάει. Και σήμερα... μήπως ξεπα-
γιάζει με τόσο χιόνι;»

81



ΤΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙ

«Να το πούμε στη μαμά και τον μπαμπά. Μην ανησυχείς», του απά-
ντησε η αδελφή του και διστακτικά πήγαν στους γονείς τους και τους 
αφηγήθηκαν τι απασχολούσε τον Κορονάκο. Εκείνοι χαμογέλασαν 
πολύ τρυφερά και η μαμά τούς απάντησε: «Γιατί δεν μας το έλεγες νω-
ρίτερα; Σίγουρα θα σε περιμένει. Μπορούμε να πάμε να του αφήσουμε 
φαγητό, πριν πάμε για χιονοπόλεμο». 

	  
	  

μπορώ να  
 

	   	  

Τα παιδιά χαμογέλασαν γεμάτα ικανοποίηση. 
Ετοιμάστηκαν γρήγορα γρήγορα και ξεκίνησαν. 
Αφού έβαλαν ένα κεσεδάκι με τροφή και ένα με 
νερό, έξω από το σχολείο, ξεκίνησαν αμέσως για 
τον κοντινό λόφο. Τα παιδιά έπαιξαν με την ψυχή 
τους για πολλή ώρα! Όταν πια είχαν γίνει «πα-
γοκολόνες», οι γονείς τους είπαν ότι ήταν ώρα 
να γυρίσουν στο σπίτι. Αποφάσισαν, όμως, να 
περάσουν πρώτα από το σχολείο για να δουν αν 
έφαγε το γατάκι.
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ΤΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙ

«ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!» είπε ο Κορονάκος ενθουσιασμένος μόλις έφτασαν. 
Το κεσεδάκι της τροφής ήταν άδειο. «ΗΡΘΕ ΝΑ ΦΑΕΙ! ΜΠΑΜΠΑ, ΝΑ 
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΦΑΓΗΤΑΚΙ!»

«Έκανες μία πολύ καλή πράξη σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος που φρο-
ντίζετε τα ζώα, και εσύ και η αδελφή σου», είπε ο μπαμπάς τους.

«Καλά έκανες και το συζήτησες με την αδελφή σου. Είναι υπέροχο που 
μπορείτε ο ένας να βοηθάει τον άλλον», συμπλήρωσε η μαμά.

Από εκείνη την ημέρα ο Κορονάκος και η αδελφή του κάθε πρωί πή-
γαιναν και τάιζαν το αδεσποτάκι τους. Την άλλη μέρα του πήγαν 
και χαρτόκουτο. Την επομένη του έβαλαν και μία παλιά κουβέρτα, 
και σε λίγες μέρες το αδεσποτάκι τούς πλησίασε λίγο... Τα παιδιά 
ήταν χαρούμενα βλέποντάς το έστω και από απόσταση.

Τότε ο Κορονάκος πήρε λίγο χιόνι από τα παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα και το πέταξε στην αδελφή του... «ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ ΧΙΟΝΟ-
ΜΠΑΛΕΣ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!» Και το παιχνίδι συ-
νεχίστηκε σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι...
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ΤΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑΚΙ

Πράγματι, εκείνη την ημέρα στην τηλε-εκπαίδευση, 
ο Κορονάκος το είπε σε όλους τους συμμαθητές του 
και η δασκάλα είχε μία εξαιρετική ιδέα: «Τι λέτε παι-
διά να το υιοθετήσει η τάξη μας και κάθε μέρα να 
περνάει ένας διαφορετικός μαθητής για να το ταΐζει; 
Όταν συναντηθούμε, μπορούμε να μαζέψουμε χρή-
ματα για την τροφή του και να φροντίζουμε να έχει 
πάντα νερό και φαγητό». 

Ένα μεσημέρι καθώς έτρωγαν, ο πατέρας τούς είπε: «Βλέπω πόσο καλό σας κάνει να φρο-
ντίζετε το αδεσποτάκι σας. Είναι σημαντική προσφορά να φροντίζετε ένα ζώο που έχει ανά-
γκη. Αλλά βλέπω ότι και εκείνο προσφέρει σε εσάς. Έχετε διάθεση, σχεδιάζετε με ποιο τρόπο 
μπορείτε να το βοηθήσετε και πότε θα πάτε να το δείτε. Αυτό σας κάνει πιο χαρούμενους! 
Και το γατάκι δεν πεινάει, αλλά και εσείς καταφέρατε να αφήσετε πίσω τη στενοχώρια για 
τον κορονοϊό και να ασχοληθείτε με κάτι πολύ ουσιαστικό».

Σκέφτηκες ποτέ ότι βοηθώντας κάποιον που έχει ανάγκη μπορεί να 

νιώσει και εκείνος αλλά και εσύ καλύτερα; Στείλε στο email των 

φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

«Τώρα, μπαμπά, λέμε να του δώσουμε και όνομα! 
Θέλω να το πω και στους φίλους μου. Μαζί το ταΐζαμε 
στα διαλείμματα!»
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΠΑΡΤΙ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21o 

Επιτέλους έφτασαν οι Απόκριες! Το πρόγραμμα στο σπίτι είχε... ΠΑΡΤΙ 
ΜΑΣΚΕ! Οι γονείς της Ιολίνας και του Κορονάκου έβγαλαν όλες τις παλιές 
αποκριάτικες στολές, έβαλαν μουσική και έδωσαν το σύνθημα στα παιδιά... 
«ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ!»

Εκείνα άρχισαν να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα. Οι γονείς 
τους έπαιζαν χαρούμενοι μαζί τους. Άνοιξαν το πακέτο με τις 
σερπαντίνες και τα κομφετί και γέμισε το σαλόνι με χρώματα... 
Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί με τις στολές και αποφάσισαν 
να κάνουν μια θεατρική παράσταση.

Η Ιολίνα βγήκε πρώτη 
στην πρόχειρη σκηνή 
που έστησαν, κάνοντας 
την αφηγήτρια, ενώ οι 
γονείς τους κάθισαν 
στον καναπέ να τους 
παρακολουθήσουν. 
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΠΑΡΤΙ

«Ντινν! Η παράσταση αρχίζει! Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδελφά-
κια, που ζούσαν σε μια όμορφη πόλη. Όμως μια μέρα ένας κακός δράκος 
εμφανίστηκε και άρχισε να σκορπίζει το φόβο. Όλοι κρύφτηκαν στα σπίτια 
τους και η πόλη σκοτείνιασε. Έπρεπε κάποιος γενναίος να πάει στο μαγε-
μένο πύργο και να σκοτώσει τον κακό δράκο...»

Έπειτα ο Κορονάκος συνέχισε την αφήγηση: «Μια μέρα τα 
αδελφάκια αποφάσισαν ότι δεν θα φοβηθούν άλλο πια το 

δράκο. Μπορεί να ήταν μικρά, αλλά είχαν μεγάλη 
καρδιά και θα έσωζαν την πόλη τους από 

τον κακό δράκο». Ο Κορονάκος έκανε πως 
περπατούσε σε μία δύσκολη διαδρομή με 
εμπόδια. Στο τέλος έκανε πως πάλευε με 
τον κακό δράκο (που ήταν το δεινοσαυ-
ράκι του!). Με μία δυνατή κίνηση, τον 
έριξε κάτω και τον φυλάκισε πίσω από 

τα μαξιλάρια του καναπέ. Τότε η Ιολίνα 
έκανε ένα βήμα μπροστά και συνέχισε την 

αφήγηση: «Κανείς δεν θα μπορούσε πια να 
φοβίσει τα παιδιά και τους φίλους τους. Από 

εκείνη την ημέρα έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!».
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΠΑΡΤΙ

«Πόσο θάρρος είχαν αυτά τα δύο αδελφάκια!» σχολίασε ο μπαμπάς.

«Μου θυμίζουν λίγο και εσάς», συμπλήρωσε η μαμά τους. 

«Εμάς;» κοιτάχτηκαν τα παιδιά με απορία. 

«Ναι, και εσείς κάθε μέρα που περνάει αντιμετωπίζετε  
τον μέσα-κορονοϊό», είπε ο μπαμπάς.

«Πώς το κάνουμε αυτό;» ρώτησαν τα παιδιά.

«Με τη φαντασία σας, το γέλιο σας και τις 
απίθανες ιδέες σας!» συμπλήρωσε η μαμά. Οι 
γονείς χειροκρότησαν ξανά τα παιδιά και εκείνα 
υποκλίθηκαν στο «κοινό» τους. Τότε ο μπαμπάς 
έβαλε μουσική δυνατά, πήρε μια καραμούζα 
και φώναξε «Το πάρτι συνεχίζεται...» και όλοι 
τους άρχισαν να χορεύουν.

Έχεις σκεφτεί να φτιάξεις ή να παίξεις ένα δικό σου παραμύθι;  

Ποιοι θα ήταν οι ήρωές σου; Τι περιπέτειες θα ζούσαν; Στείλε στο 

email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΞΟΥΤ ΞΟΥΤ ΠΑΡΤΙ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22o 

Ο μπαμπάς κάθισε στο σαλόνι για να διαβάσει την εφη-
μερίδα του. Τα περισσότερα άρθρα είχαν τον ίδιο τίτλο: 
«Ένας χρόνος με τον κορoνοϊό στη ζωή μας». «Ένας χρό-
νος χωρίς τη δουλειά μου», σκέφτηκε στενοχωρημένα. Η 
Ιολίνα κάθισε δίπλα του και διάβασε και εκείνη τους τίτ-
λους σκεπτική. 

«Μπαμπά, πέρασε κιόλας ένας χρόνος και ακόμα να φύγει 
ο κορoνοϊός; Δεν θέλω να περάσει άλλος ένας χρόνος μέ-
χρι να τον ξεφορτωθούμε. Σε πιστεύω ότι θα φύγει... όπως 
είχες πει ότι έγινε και με εκείνη την ισπανική γρίπη παλιό-
τερα... αλλά τόσο καιρό δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά 
που μου αρέσουν».

«Σε καταλαβαίνω, Ιολίνα! Και εγώ στενοχωριόμουν καθώς 
διάβαζα την εφημερίδα. Ήταν δύσκολη η χρονιά που πέρασε. 
Αλλά χαίρομαι γιατί είμαστε όλοι καλά... Οπότε λέω να το 
γιορτάσουμε! Θα πω στη μαμά να κάνουμε ένα διαφορετικό 
πάρτι. Θα είναι ένα πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του κο-
ρονοϊού. Αλλά αντί να του ευχηθούμε χρόνια πολλά θα του 
ευχηθούμε Καλά ξεκουμπίδια! Θα είναι το πάρτι ξουτ ξουτ 
κορονοϊέ», είπε ο μπαμπάς αποφασιστικά.

88



ΞΟΥΤ ΞΟΥΤ ΠΑΡΤΙ

Η μαμά συμφώνησε και έφτιαξε 
μια τούρτα για τον κορoνοϊό και 
έγραψε στην κορυφή «Καλά ξε-
κουμπίδια»! 

Ο μπαμπάς και η Ιολίνα απο-
φάσισαν να του γράψουν ένα 
τραγούδι για να το τραγουδή-
σουν όλοι μαζί στο σβήσιμο των 
κεριών. Ενώ ο Κορoνάκος ζωγράφισε 
μια μεγάλη αφίσα για το πάρτι: Έβαλε 
τον κορονοϊό και ένα τεράστιο εμβόλιο 
να τον κυνηγάει! Ήρθε η ώρα του πάρτι. 
Η μαμά έφερε την τούρτα και άρχισαν 
να τραγουδούν:

Έπειτα έφαγαν την τούρτα και 
χόρεψαν. Αν και ο έξω-κορονοϊός 
δεν είχε φύγει ακόμα, σίγουρα 
το πάρτι είχε καταφέρει να διώξει 
τον μέσα-κορονοϊό! 

Γράψε ή ζωγράφισε και εσύ αυτά που σκέφτεσαι και νιώθεις  

που ο κορονοϊός είναι εδώ και έναν χρόνο στη ζωή μας. 
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23o 

«Κορονάκο, πόσες φορές σου έχω πει να μαζέψεις τα παι-
χνίδια από το σαλόνι; Ιολίνα, έκανες τα μαθήματά σου για 
αύριο, ή θα τα αφήσεις πάλι για την τελευταία στιγμή;» 
φώναξε η μαμά κάπως έντονα στα δύο παιδιά μόλις έκλεισε 
τον υπολογιστή της. Όμως κανένα από τα δύο παιδιά δεν 
της έδωσε σημασία. Ο Κορονάκος συνέχισε το παιχνίδι του 
και η Ιολίνα συνέχισε τη βιντεοκλήση που έκανε με τις φίλες 
της. Τότε η μαμά εκνευρίστηκε ακόμη πιο πολύ και τους είπε 
θυμωμένα: «Γιατί δεν με ακούτε; Έχετε κάποιες υποχρεώσεις! 
Δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια! Αμάν 
πια!» και πήγε εκνευρισμένη στην κουζίνα. Ο μπαμπάς την 
ακολούθησε για να συζητήσουν, όμως μετά από λίγο ακού-
στηκαν φωνές και από την κουζίνα... «Αυτός ο κορoνοϊός 
φταίει για όλα, Ουφ... Βαρέθηκα!» είπε από μέσα του ο Κο-
ρονάκος στενοχωρημένος.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ!

Το βράδυ της Παρασκευής είχε καθιερωθεί ως 
«βραδιά ταινίας». Τα παιδιά επέλεγαν την ταινία 
που θα έβλεπαν και το φαγητό που θα έτρωγαν. 
Πράγματι, εκείνο το βράδυ πέρασαν φανταστικά 
και γέλασαν με την ψυχή τους. Ήταν όλοι μαζί 
ξαπλωμένοι στον καναπέ, χαρούμενοι και ήρεμοι. 

Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα υπήρχε αρκετή ένταση στο σπίτι 
της Ιολίνας και του Κορονάκου. Οι γονείς των παιδιών φαίνονταν κάπως κου-
ρασμένοι, ενώ τα αδελφάκια δεν είχαν όρεξη ούτε για τηλε-εκπαίδευση ούτε 
και για τίποτε άλλο. Ήταν σαν κάτι να τους είχε πάρει τη χαρά και να είχε 
φέρει στη θέση της την ένταση και την γκρίνια. Σε κανέναν δεν άρεσε αυτή η 
κατάσταση. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση! ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ!
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ!

Τότε η μαμά σκέφτηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουν για το εκρηκτικό κλίμα 
που υπήρχε στο σπίτι. «Παιδιά, όλη αυτή η κατάσταση με έχει κουράσει πολύ και σίγουρα 
έχει κουράσει και εσάς. Όλοι νιώθουμε στενοχώρια και αυτό μας δημιουργεί νεύρα και θυμό. 
Δεν μου αρέσει που σας φωνάζω. Στενοχωριέμαι γι’ αυτό και θα προσπαθήσω να μην  
το κάνω από εδώ και πέρα», είπε η μαμά. «Και εμείς θα προσπαθήσουμε να σε βοηθάμε  
περισσότερο», είπε ο Κορονάκος. Και η Ιολίνα συμπλήρωσε: «Και εγώ έχω 
μια ιδέα για το θυμό μας! Για να μας φύγει ο θυμός χωρίς να γίνει 
έκρηξη μπορούμε να τον ζωγραφίσουμε! Μπορούμε μάλιστα να το 
κάνουμε στο χαρταετό που φτιάξαμε με τον μπαμπά για την 
Καθαρά Δευτέρα. 

Νιώθεις κι εσύ το σπίτι σου έτοιμο να... εκραγεί; Τι θα μπορούσε  

να σε βοηθήσει να εκφράσεις το θυμό σου πριν γίνει έκρηξη;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

Και όταν πετάξουμε το χαρταετό, να 
τον αφήσουμε να πετάξει μακριά...». 

Εκείνη η στιγμή ήταν μαγική. Κατάλαβαν 
ότι όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα, η 
συζήτηση πάντα βοηθάει. Εξάλλου… μπόρα 
είναι και θα περάσει!
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Η ΙΟΛΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ  
ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ;

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24o 

Πλησίαζε η 25η Μαρτίου και η δασκάλα όλη την εβδομάδα συζητούσε με 
τα παιδιά για την Επανάσταση του 1821. Τους έδειχνε πίνακες της εποχής 
εκείνης, τους έβαλε να παρακολουθήσουν βίντεο, τους ανέθεσε παρουσιά-
σεις... αλλά τα παιδιά δεν έδειχναν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Η δασκάλα 
κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε και αμέσως άρχισε να κάνει ερωτήσεις. Τότε ένας 
συμμαθητής της Ιολίνας απάντησε ότι ήταν όλοι λυπημένοι γιατί για δεύτερη 
χρονιά δεν θα γινόταν ούτε παρέλαση ούτε καν σχολική γιορτή.
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Η ΙΟΛΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ;

Η Ιολίνα, όταν τελείωσε το μάθημα, ήταν πολύ θυμωμένη. «Μαμά, είναι άδικο! 
Θέλω να κάνω παρέλαση και να έρθει η γιαγιά και ο παππούς για να με δουν και 
να με καμαρώσουν. Και μετά θέλω να πάμε βόλτα στα συγκρουόμενα και ύστερα 
στην ταβέρνα, όπως κάναμε παλιά», ξέσπασε φωνάζοντας δυνατά. Τότε ο Κορονά-
κος στράφηκε στη μαμά του και είπε συνωμοτικά: «Πω πω... όλα της φταίνε». Η Ιολί-
να τον κοίταξε θυμωμένη, έτοιμη να εκραγεί.

Η μαμά τον κοίταξε και είπε: «Κορονάκο, όλοι μας 
έχουμε μέρες που είμαστε θυμωμένοι με αυτά που 
συμβαίνουν. Θυμήσου αυτόν το μέσα-κορονοϊό που 
λέγαμε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα στην Ιολίνα 
μας!». 

«Ε, τότε ας σκεφτούμε κάτι 
να τη βοηθήσουμε! Κάθε 
φορά κάτι βρίσκουμε και 
τον νικάμε τον μέσα-κορο-
νοϊό!»

«Μπράβο, Κορονάκο! Εγώ πάω να φέρω χαρτί και μολύβι 
να φτιάξουμε ένα σχέδιο για την Επανάσταση Ενάντια στο 
Μέσα-Κορονοϊό», είπε η μαμά γελώντας.
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Η ΙΟΛΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ;

Σου έχει τύχει κάποια φορά να τα βλέπεις όλα μαύρα και να  

σου φταίνε όλοι και όλα; Τι έκανες τότε; Στείλε στο email των  

φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

«Το βρήκα! Θα κάνουμε τη δική μας γιορτή για την 25η Μαρ-
τίου! Ο Κορονάκος και εγώ θα πάρουμε μέρος στην παρέλα-
ση!» είπε η Ιολίνα χαρούμενη. 

«Ωραία ιδέα! Μάλιστα, μπορούμε 
να σας πάμε στον κήπο του παπ-
πού και της γιαγιάς και να κάνετε 
εκεί την παρέλασή σας και να σας 
καμαρώσουν κι εκείνοι μαζί με εμάς. 
Έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο και εμείς 
μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ ώστε 
να είμαστε σίγουροι». Όλοι ενθουσιά-
στηκαν με το επαναστατικό σχέδιο 
για την 25η Μαρτίου. 
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ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25o 

Αλλά και τις επόμενες μέρες ο Κορονάκος έβρισκε μια δικαιολογία για να απο-
φύγει το μάθημα. Όλα του τα βάσανα, όμως, άρχιζαν το μεσημέρι και τελείωναν 
το απόγευμα! Οι γονείς του Κορονάκου είχαν προβληματιστεί πολύ... Άραγε, 
πράγματι ο Κορονάκος δεν ένιωθε καλά; Ή μήπως κάτι τον απασχολούσε; Έτσι η 
μαμά του αποφάσισε να τον ρωτήσει τι συνέβαινε και δεν ήθελε να μπει σε κανένα 
μάθημα. 

«Κορονάκο, έλα, σε παρα-
καλώ, στο γραφείο σου… 
αρχίζει το μάθημα!» είπε ο 
μπαμπάς και του έγνεψε να 
βιαστεί.

«Μπαμπά, δεν είμαι πολύ καλά, πονάει η κοιλιά μου, δεν 
μπορώ να κάνω μάθημα», παραπονέθηκε ο Κορονάκος 
κλαψουρίζοντας. Ο μπαμπάς του τότε του πρότεινε να 
ξαπλώσει και να ξεκουραστεί. Αλλά όταν η μαμά αποφά-
σισε να φτιάξει σπιτική πίτσα, ο Κορονάκος την καταβρό-
χθισε αμέσως χωρίς να διαμαρτύρεται ότι τον πονάει η 
κοιλιά του. Αυτό έβαλε τον μπαμπά σε σκέψεις...

Ο Κορονάκος απάντησε σχεδόν αγανακτισμένος: «Μα αυτό δεν 
είναι σχολείο! Στο σχολείο παίζω με τους φίλους μου! Βαρέθη-
κα! Δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή. Κάνω απεργία!».
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ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

«Κορονάκο, ο κορονοϊός έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο που ζούμε! Όμως θα περά-
σει, όπως όλα περνάνε κάποια στιγμή. Μέχρι τότε, εσύ πώς θέλεις να είσαι; Ξα-
πλωμένος στον καναπέ, παριστάνοντας τον άρρωστο, μην κάνοντας τίποτα, και 
απλά να περιμένεις μέχρι να τελειώσει; Τι θα κερδίσεις με αυτή την απεργία;» τον 
ρώτησε ο μπαμπάς διερευνητικά. 

«Δεν ξέρω, απλά δεν θα κάνω όσα 
δεν μου αρέσουν! ΤΕΛΟΣ!»

Η μαμά του Κορονάκου κατάλαβε πολύ καλά πώς ένιωθε 
ο γιος της και τότε του απάντησε: «Νομίζω ότι ο μέσα-κο-
ρονοϊός σου χτύπησε την πόρτα. Το ξέρω ότι δεν θέλεις να 
κάνεις άλλο υπομονή και γι’ αυτό κάνεις απεργία από τα 
μαθήματα. Όμως, Κορονάκο, όσο αποφεύγεις όσα δεν σου 
αρέσουν από την τηλε-εκπαίδευση, έχεις σκεφτεί ότι χάνεις 
και αυτά που σου αρέσουν;».
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ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

Εσένα σου έχει συμβεί να κουράζεσαι τόσο που να θέλεις να κάνεις  

απεργία, ή να θέλεις να τα παρατήσεις; Τι σε βοηθάει να συνεχίζεις; 

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

Ο Κορονάκος άρχισε να σκέφτεται αυτή τη φράση... Πράγματι, είχε δίκιο 
η μαμά του. Δεν είχε κάνει καθόλου μάθημα την τελευταία εβδομάδα, και 
είχαν μαζευτεί αρκετές εργασίες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό... Ο Κορονά-
κος σκέφτηκε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είδε τους φίλους του και έχασε 
τα αστεία που έλεγαν στα διαλείμματα της τηλε-εκπαίδευσης. Σίγουρα θα 
είχε χάσει και μερικά από αυτά τα τέλεια βιντεάκια που έβαζε η κυρία στην 
ιστορία και αναρωτιόταν αν είχαν κάνει και κάποιο παιχνίδι στο μάθημα 
της τεχνολογίας... Μάλλον, τελικά, είχε χάσει και όσα απολάμβανε. «Αυτός 
είναι ο μέσα-κορονοϊός!» σκέφτηκε ο Κορονάκος θυμωμένος που τον ξεγέ-
λασε αυτός ο ύπουλος εχθρός. «Θα τον ξεγελάσω κι εγώ», είπε και αμέσως 
κοίταξε τους γονείς του στα μάτια... Εκείνοι τον πήραν αγκαλιά! Είχαν και 
οι τρεις καταλάβει ότι ο μέσα-κορονοϊός «τρυπώνει» εκεί που δεν το κατα-
λαβαίνεις, αλλά αν θυμηθούμε τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, τότε 
αργά ή γρήγορα θα ξαναβρούμε το «δρόμο» μας! 
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ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ, ΜΑΜΑ...
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26o 

Είχε ήδη πάει εννέα η ώρα και τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια στο κινητό και τον υπολο-
γιστή. «Παιδιά, ήρθε η ώρα να κοιμηθείτε, κλείνουν τώρα οι οθόνες!» είπε η μαμά από 
την κουζίνα. «Άλλα πέντε λεπτά... σε λίγο...» φώναξαν τα παιδιά. Τα πέντε λεπτά έγι-
ναν δέκα και τα παιδιά δεν είχαν ακόμη κλείσει τις οθόνες. Έτσι η μαμά αποφάσισε να 
πάει στο δωμάτιό τους... και... μαντέψτε τι έγινε μετά! 

Ακριβώς αυτό που φανταστήκατε! Και όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε 
επειγόντως να βρεθεί μία λύση, γιατί οι φωνές και οι καβγάδες ήταν κάτι 
που στενοχωρούσε όχι μόνο τον Κορονάκο και την Ιολίνα, αλλά και τους 
γονείς τους. Τα ηλεκτρονικά δεν είχαν τελειωμό. Έτσι λοιπόν η μαμά και ο 
μπαμπάς είχαν μια πονηρή ιδέα για να βοηθήσουν τα παιδιά να δουν ότι 

ήρθε η ώρα για ένα ακόμη σχέδιο δράσης: 
Αποφάσισαν να οργανώσουν μια διαδι-
κτυακή συνάντηση για την επόμενη μέρα 
στις 19:00 μ.μ. και τους έστειλαν ηλεκτρο-
νική πρόσκληση με τον τίτλο: «ο χρόνος 
στην οθόνη».
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ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ, ΜΑΜΑ...

Την άλλη μέρα συνδέθηκαν, χρησιμοποιώντας ο καθένας τη δική του συσκευή. Οι γονείς τους ζή-
τησαν να πουν πόση ώρα πιστεύουν ότι χρειάζονται στις οθόνες και με τι θέλουν να ασχολούνται. 
«Μαμά, εγώ θέλω να παίζω ηλεκτρονικά και να βλέπω βιντεάκια για πολλές ώρες!» είπε ο Κορο-
νάκος. Και η Ιολίνα συμπλήρωσε: «Κι εγώ θέλω να ψάχνω διάφορα πράγματα στο internet και να 
κάνω βιντεοκλήσεις με τις φίλες μου».

«Παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι αυτή την περίοδο πολλά πράγματα μπο-
ρούμε να τα κάνουμε πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Φανταστείτε, όμως, την 
οθόνη σαν μία σοκολάτα. Είναι τόσο νόστιμη, που ποτέ δεν είναι αρκετή. 
Αλλά ξέρετε ότι αν τρώτε μια ολόκληρη μέρα σοκολάτα θα σας πονέσει η 
κοιλιά σας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οθόνες. Προτείνω να μειώσουμε 
το χρόνο στην οθόνη ώστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε όλοι μαζί 
πράγματα που μας δίνουν χαρά», είπε η μαμά και τους έκλεισε το μάτι. 
«Τι λέτε να βρούμε μία μέση λύση;» ρώτησαν οι γονείς. 

Μόλις το άκουσε αυτό ο Κορονάκος του ήρθε μία ιδέα: 
«Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι κάθε απόγευμα θα 
κλείνουν οι οθόνες και θα διαλέγει ο καθένας μας με τη 
σειρά τι θα κάνουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια!».
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ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ, ΜΑΜΑ...

Νιώθεις κι εσύ να υπάρχει ένταση στο σπίτι με τις οθόνες; Έχεις δοκιμάσει να  

το συζητήσεις με τους γονείς σου για να βρείτε το δικό σας σχέδιο δράσης;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

«Ωραία! Ψηφίζω τις Παρασκευές να φτιά-
χνουμε όλοι μαζί σπιτική πίτσα», πετά-
χτηκε ο μπαμπάς. Ο Κορονάκος ενθουσιά-
στηκε. «Είσαι και ο πρώτος, μπαμπά!» και 
έτρεξε στο διπλανό δωμάτιο να τον αγκα-
λιάσει. Τότε η Ιολίνα είπε: «Μαμά, δεν πάμε 
καλύτερα στο σαλόνι; Θέλω κι εγώ μια 
αγκαλιά». «Ναι, είναι πολύ πιο όμορφα να 
είμαστε κοντά», είπε η μαμά και έκλεισαν 
όλοι τις συσκευές τους και μαζεύτηκαν στο 
σαλόνι. Ήταν τελικά πολύ διαφορετικά να 
είναι όλοι μαζί και να κάθονται αγκαλια-
σμένοι στον καναπέ. Η χαρά ήταν πολύ 
μεγαλύτερη...
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ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ,  
ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27o 

«Ναι! Τι τέλεια που θα ήταν να έρθεις στο σπίτι να 
κοιμηθούμε μαζί!» ακούστηκε η Ιολίνα ενθουσιασμένη 
από το δωμάτιό της την ώρα που μιλούσε στη φίλη 
της τη Μαρία. Η αλήθεια είναι πως της είχαν λείψει 
πολύ οι φίλες της. Και ακόμη περισσότερο νοσταλ-
γούσε τις νύχτες που κοιμόντουσαν η μία στο σπίτι 
της άλλης. 

«Aχ, τι ωραία που ήταν πέρυσι! Θυμάσαι 
που φτιάξαμε πίτσα και το βράδυ είδαμε 
ταινία; Και που είχαμε φτιάξει τα χριστου-
γεννιάτικα στολίδια για το παζάρι του 
σχολείου και είχαμε κάνει την κουζίνα άνω 
κάτω; Πω πω! είχαμε περάσει φανταστικά!» 
ακουγόταν η Ιολίνα από μέσα. 

Και πραγματικά ήταν σαν να ξαναζούσε εκείνη τη στιγμή! 
Ήξερε όμως πως όσο κι αν ήθελαν και οι δύο να κοιμηθούν η 
μία στο σπίτι της άλλης, αυτό δεν μπορούσε να γίνει…
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ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ

Έπρεπε λοιπόν να βρουν μία λύση! Και επειδή 
τα παιδιά, όπως ξέρετε, έχουν πολύ καλές ιδέες 
και πάντα βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους να 
κάνουν αυτό που θέλουν, σκέφτηκαν λοιπόν να 
περάσουν το Σάββατο το βράδυ μαζί, ακόμη κι 
αν δεν ήταν μαζί! 

Πώς; Έφτιαξαν ένα σχέδιο δράσης λίγο διαφορετικό από τα προηγού-
μενα. Αυτό το σχέδιο είχε ένα πρόγραμμα με δραστηριότητες που θα τις 
έκαναν ταυτόχρονα μιλώντας με βιντεοκλήση! Κανόνισαν λοιπόν το Σάβ-
βατο το απόγευμα να ξεκινήσουν τη βιντεοκλήση και να φτιάξουν και οι 
δυο τους ταυτόχρονα στην κουζίνα κρέπες με σοκολάτα, ακολουθώντας 
την ίδια συνταγή που είχαν βρει στο internet. Ύστερα τις έφαγαν παρέα. 
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ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ

Μετά κάθισαν στα κρεβάτια τους και άρχισαν να συζητούν. 
Έπειτα έβαλαν μουσική και χόρεψαν τα αγαπημένα τους 
τραγούδια! Στο τέλος χαλάρωσαν βλέποντας μία από τις 
αγαπημένες τους ταινίες και χωρίς να το καταλάβουν η 
ώρα είχε ήδη περάσει και έπρεπε να ετοιμαστούν για ύπνο. 
Άρχισαν να λένε ιστορίες ξαπλωμένες στο κρεβάτι τους και 
σιγά σιγά άρχισαν να νυστάζουν... 

«Καληνύχτα, Ιολίνα», είπε η Μαρία. Τότε έκλεισαν 
τα τηλέφωνα και αποκοιμήθηκαν η καθεμιά στο 
κρεβάτι της. Εκείνο το απόγευμα πέρασαν τόσο 
ωραία! Γέλασαν με την ψυχή τους και έκαναν πάλι 
τις κουζίνες των μαμάδων τους άνω κάτω. Και μά-
λιστα το ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ. Ήταν σαν να 
ήταν πραγματικά μαζί!

Εσένα σου έχει λείψει να περάσεις χρόνο στο σπίτι ενός φίλου σου;  

Τι θα μπορούσες να κάνεις ώστε να νιώσεις ότι περνάτε τη μέρα σας μαζί;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com 
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ...
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 28o 

«Ουφ! Τι Πάσχα θα είναι πάλι κι αυτό;» γκρίνιαξε ο Κορονάκος... Οι διακοπές από 
την τηλε-εκπαίδευση μόλις είχαν αρχίσει, αλλά τα παιδιά δεν ήξεραν τι θα κάνουν 
στις διακοπές. Δεν ήξεραν αν θα μπορέσουν να πάνε στο χωριό ή αν θα δούνε τους 
φίλους τους. Τι αβεβαιότητα κι αυτή... 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος, 
όμως, ήξεραν ένα πολύ σπου-
δαίο μυστικό: το μυστικό της… 
ευτυχίας. Θα μπορούσατε να 
μαντέψετε ποιο είναι αυτό; Ήξε-
ραν ότι αντί να σκέφτονται τι θα 
γίνει στο μέλλον, μπορούσαν να 
κάνουν κάτι τώρα για να νιώ-
σουν χαρούμενοι και να μπουν 
στο κλίμα των γιορτών.

«Κορονάκο, τι θα έλεγες να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιό μας για το μυστικό της 
ευτυχίας;» ρώτησε ενθουσιασμένη η Ιολίνα. «Ναι!» απάντησε με χαρά ο Κορονάκος. 
«Λοιπόν, θα οργανωθούμε! Θα φτιάξουμε πασχαλινά καλάθια δώρων για όλους 
και θα τους τα μοιράσουμε! Τι όμορφα που θα είναι να κάνουμε μια έκπληξη σε 
όλους και να τους δώσουμε χαρά!» του είπε η αδελφή του και έτρεξε να φέρει μολύ-
βι και χαρτί για να σημειώσουν τι χρειάζονται.
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ...

Ξεκίνησαν λοιπόν να γράφουν 
μια λίστα με ονόματα για να μην 
ξεχάσουν κανέναν! Ταυτόχρονα 
άρχισαν να φτιάχνουν και μια 
λίστα με τα υλικά που θα χρεια-
ζόντουσαν για να φτιάξουν τα 
καλαθάκια τους. 

Θα έβαφαν αβγά και θα έφτιαχναν κουλουράκια με τη βοήθεια της μαμάς τους. Αποφάσισαν 
να ζωγραφίσουν και κάρτες με ευχές. Ο Κορονάκος θα έγραφε σε κάθε κάρτα το ποιηματάκι του 
«Μάσκα, Απόσταση και Χέρια κάνουν τον Κορόνα πέρα!» για να θυμίσει σε όλους πόσο καλούς 
στίχους γράφει, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να προσέχουν! Μάλιστα, σκέφτηκαν να κάνουν και 
αυτοσχέδιες λαμπάδες. Την άλλη μέρα κιόλας ο μπαμπάς τούς πήγε στο σουπερμάρκετ και στο 
χαρτοπωλείο και τους αγόρασε όλα τα υλικά.
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ...

Τα παιδιά έπιασαν αμέσως δουλειά. Ξεκίνησαν με τα καλαθάκια τους και τις κάρτες που 
θα έβαζαν μέσα. Ζωγράφιζαν, έκοβαν, χρωμάτιζαν για δύο ολόκληρες μέρες... Το σπίτι 
είχε γίνει κανονικό εργαστήριο και ούτε που καταλάβαιναν πώς περνούσαν οι ώρες. Τις 
επόμενες μέρες είχαν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό ώστε να ετοιμάσουν 
όλα τα δώρα. Έτσι, τη Μεγάλη Τρίτη θα έφτιαχναν τα κουλουράκια, τη Μεγάλη Τετάρτη 
θα έφτιαχναν τις λαμπάδες και τη Μεγάλη Πέμπτη θα έβαφαν τα αβγά! Τα παιδιά ήταν 
ενθουσιασμένα! Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο!  

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα ήταν όλα έτοι-
μα για να προσφέρουν σε όσους αγαπάνε 
τα δώρα τους που θα είχαν φτιάξει με τα 
ίδια τους τα χέρια. Τελικά λίγη δημιουργι-
κότητα, αρκετή οργάνωση και πολλή αγά-
πη είναι η συνταγή της ευτυχίας για την 
Ιολίνα και τον Κορονάκο.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! 
ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΕ 

ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! 

Ποια είναι η δική σου συνταγή για την ευτυχία;  

Τι θα μπορούσες να κάνεις για να περάσεις όμορφα αυτό το Πάσχα; 

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 29o 

Η προηγούμενη Κυριακή ήταν πολύ ιδιαίτερη... Την επόμενη μέρα θα άνοιγαν τα 
σχολεία ξανά! Όλοι στην οικογένεια της Ιολίνας και του Κορονάκου ήταν πολύ 
χαρούμενοι. Έτσι ξεκίνησαν την ημέρα τους με ένα ωραίο πρωινό και μια όμορφη 
βόλτα στον Υμηττό. Αργά το μεσημέρι γύρισαν στο σπίτι. Έφαγαν, έπαιξαν, μίλη-
σαν στο τηλέφωνο και είδαν μια ταινία, οικογενειακή... Ακολούθησαν το γνωστό 
τους πρόγραμμα δηλαδή. Δυστυχώς δεν έλειψαν και τα καβγαδάκια. 

Στη συνέχεια τα παιδιά πήγαν να παίξουν στην 
πιλοτή του σπιτιού. Ενώ ο μπαμπάς έφυγε για 
μια σπουδαία συνάντηση που είχε και θα επέ-
στρεφε αργά το βράδυ. Θα άρχιζε πάλι να παίζει 
με την ορχήστρα μέσα στο καλοκαίρι. 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος διαμαρτυρήθηκαν ότι ακόμη δεν είχε καλά καλά 
νυχτώσει. Και πάλι άρχισαν τα παράπονα, ώσπου μετά από λίγο τα παιδιά 
μπήκαν τελικά στο σπίτι. Η διαμάχη όμως συνεχίστηκε για το ποιος θα κάνει 
πρώτος μπάνιο! Ή μάλλον ποιος δεν θα κάνει πρώτος μπάνιο! 

Αργότερα η μαμά τους φώναξε: «Ελά-
τε στο σπίτι, αύριο ξυπνάμε νωρίς, 
έχετε σχολείο και πρέπει να σας κά-
νουμε τα τεστ για τον κορονοϊό!». 
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...

Η μαμά με τη μέθοδο «Κορόνα-Γράμματα» έβγαλε ότι πρώτη θα έμπαινε η Ιολίνα. Εκείνη 
δέχτηκε την ήττα της αλλά κοπάνισε την πόρτα του μπάνιου δυνατά. Όταν τελείωσε και 
βγήκε έξω, φώναξε στον Κορονάκο: «Έλα, μπέμπη, ώρα να σε κάνει μπάνιο η μανούλα 
σου!». Αυτό ήταν! Ο Κορονάκος όρμησε στην Ιολίνα και εκείνη κρύφτηκε γρήγορα στο 
δωμάτιό της, κλείνοντας την πόρτα. Έπεσε στο κρεβάτι και άρχισε να κλαίει δυνατά. Ο 
Κορονάκος την άκουγε για πολλή ώρα, ώσπου έκανε στην άκρη το θυμό του και μπήκε 
στο δωμάτιο δειλά δειλά. Προσπάθησε να βρει την Ιολίνα, αλλά το μόνο που είδε ήταν 
ένα φουσκωμένο πάπλωμα...

Του είπε ότι είχε κουραστεί και βαρεθεί και ότι είχε 
νευριά σει που δεν έβρισκε το αγαπημένο της κολάν για 
να το φορέσει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ο Κορονά-
κος είχε καταλάβει ότι η Ιολίνα είχε κολλήσει τον μέσα-
κορονοϊό. Αμέσως της θύμισε ότι εκείνη έφτιαχνε το σχέ-
διο δράσης ενάντια στον μέσα-κορονοϊό. Και ότι εκείνη 
τους βοήθησε να μην τους ξεγελάσει και να τον νικήσουν.

Ένα χέρι σιγά σιγά ξεπρόβαλε από το πάπλωμα και 
η Ιολίνα ξεσκεπάστηκε αναστενάζοντας και με μάτια 
κόκκινα του είπε όλα όσα την ενοχλούσαν. Του είπε 
για το Πάσχα που πέρασαν, για τις απαγορεύσεις. 
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...

Εσύ έχεις νιώσει ποτέ ότι τίποτα δεν σε ευχαριστεί; 

 Τι σε βοηθάει να νιώσεις καλύτερα; Στείλε στο email των φίλων: 

iolinakoronakos@gmail.com

Γέλασαν με τα κόλπα τους... Θυμήθηκαν τόσες 
όμορφες και αστείες στιγμές. Σιγά σιγά νύσταξαν 
τόσο πολύ που τελικά τους πήρε ο ύπνος στο 
κρεβάτι της Ιολίνας. Όταν ήρθε η μαμά να σβήσει 
το φως, βρήκε τα δύο αδελφάκια να κοιμούνται. 
Πήρε τον Κορονάκο αγκαλιά για να τον πάει στο 
κρεβάτι του και σκέφτηκε: «Μπορεί να δυσκολευό-
μαστε τόσο πολύ κάποιες φορές, αλλά ευτυχώς 
είμαστε μαζί και ο ένας στηρίζει τον άλλον».

Τα δύο αδελφάκια άρχισαν να θυμούνται τι έκαναν έναν χρόνο τώρα 
και δεν κατάφερε αυτός ο ύπουλος εχθρός να αρρωστήσει ούτε το 
σώμα, αλλά ούτε την καρδιά και το μυαλό τους! 
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Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 30ό 

Είχαν περάσει ήδη δύο εβδομάδες από τότε που είχαν ανοί-
ξει τα σχολεία. Η Ιολίνα και ο Κορονάκος ένιωθαν λίγο πε-
ρίεργα στην αρχή. Ήταν σαν να πήγαιναν για πρώτη φορά 
στο σχολείο, αφού έκαναν τηλε-εκπαίδευση για τόσους 
μήνες. Τώρα πια είχαν γυρίσει στο παλιό τους πρόγραμμα 
και θα άρχιζαν ξανά και όλες τις εξωσχολικές τους δραστη-
ριότητες! Ήταν τόσο χαρούμενοι! Όμως το πρωινό ξύπνημα 
ήθελε κόπο για να το συνηθίσουν ξανά! 

«Δεν την μπορώ! Και γιατί να πρέπει να κάνου-
με αυτό το τεστ κάθε λίγο και λιγάκι; Και αν 
βγει θετικό, θα πρέπει να κλειστούμε όλοι πάλι 
μέσα; Δεν θέλω να το κάνω!» γκρίνιαξε ο Κορο-
νάκος τρέχοντας μακριά από τη μαμά του.

Και ενώ όλα είχαν αρχίσει να 
μπαίνουν σε τάξη... υπήρχε 
ένα μικρό θεματάκι που ενο-
χλούσε τον Κορονάκο: αυτή 
η μπατονέτα του self-test που 
μπαίνει στη μύτη! «ΜΠΛΙΑΞ! 
Είναι σιχαμένη!» φώναξε ο 
Κορονάκος βλέποντας τη 
μαμά του να κρατάει το self-
test στα χέρια της. 
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Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ

Η μαμά του έμεινε στήλη άλατος. Πριν προλάβει να του πει το 
παραμικρό, η Ιολίνα, που ετοιμαζόταν να ανοίξει το δικό της 
self-test, γύρισε και του είπε: «Έχεις δίκιο. Σκέψου όμως ότι 
έχουμε περάσει τόσα και τόσα όλο αυτό το διάστημα. 

Το τεστ είναι μια λύση για να μπο-
ρούμε να πηγαίνουμε με ασφά-
λεια στο σχολείο και να περνάμε 
ωραία! Φάγαμε το γάιδαρο... στην 
ουρά θα κολλήσουμε; Δεν είναι πιο 
καλά τώρα; Και στην περίπτωση 
που βγει θετικό το τεστ, θα είμαστε 
μαζί στην καραντίνα και όλο και 
κάτι θα σκαρφιστούμε για να πε-
ράσουμε ωραία».
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Η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ

Εσένα τι σε δυσκολεύει τώρα που άνοιξαν ξανά τα σχολεία;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

«Μμμ, ναι, δεν έχεις άδικο», είπε ο Κορονάκος και συνέχισε: «Ίσως να 
σκεφτόμαστε πιο πολύ τα ωραία που συμβαίνουν τώρα, αλλά και αυτά 
που θα έρθουν, και να αφήσουμε τα άσχημα. Και τώρα που το σκέφτο-
μαι, ανυπομονώ να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο την άλλη εβδομάδα». «Κόλ-
λα πέντε, Νάκο!» του είπε χαϊδευτικά η Ιολίνα και συνέχισε: 

«Σήμερα το σχέδιο δράσης μας θα έχει 
τίτλο μην κολλάς στην μπατονέτα. Αυτό 
θα μας βοηθήσει να ευχαριστηθούμε αυτή 
την περίοδο όλα όσα μας έλειψαν: Να μπο-
ρούμε να βλέπουμε τους φίλους και τους 
συμμαθητές μας, να κάνουμε αστεία, να 
παίζουμε στο διάλειμμα, να πηγαίνουμε 
βόλτες! Τίποτα δεν συγκρίνεται με το ότι 
είμαστε πάλι όλοι μαζί! Ας το ευχαριστη-
θούμε!» του είπε ενθουσιασμένη η Ιολίνα. 
Τα δύο αδελφάκια έκαναν μεταξύ τους μια 
μεγάλη αγκαλιά και όπως συμβαίνει πά-
ντα με τις αγκαλιές, η χαρά και η αγάπη 
τους… διπλασιάστηκε!
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ; (μέρος 2)
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 31o 

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος αποχαιρέτη-
σαν τον 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 ημέ-
ρες 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, καρα-
ντίνα... μονολόγησε: «Ό,τι και να κάνουμε, αυτός ο παλιοϊός είναι αποφασισμένος να 
νικήσει. Και αν δεν φύγει ποτέ; Τι θα κάνουμε;».
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ;

Η δασκάλα τους, που άκουγε τη συζήτηση των παιδιών αλλά και τα λόγια του 
Κορονάκου, τον διέκοψε ευγενικά και του είπε: «Κορονάκο, ακούγεσαι πολύ στε-
νοχωρημένος! Κι 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 στενοχωρηθώ, 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. Γιατί έκαναν βιντεοκλήσεις με τους 
φίλους τους. Μέχρι και κουλουράκια 
είχαν φτιάξει με βιντεοκλήση!

2. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία να εξερευ-
νήσουν 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.
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ΚΙ ΑΝ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕΙ;

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

Έχεις αναλογιστεί πόσες λύσεις έχεις βρει μέχρι τώρα για να περ-

νάς όμορφα ώστε να μη σε νικήσει ο μέσα-κορονοϊός;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

Ακούγοντας τα λόγια του Κορονάκου, η δασκάλα έγνεψε ικανο-
ποιημένη 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 τη δασκάλα του με θαυμασμό και περη-
φάνια και 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 απολαύ-
σετε και το μάθημα, Κορονάκο μου! Ώρα να μπείτε μέσα!».
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ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 32o 

Όταν η Ιολίνα και ο Κορονάκος γύρισαν στο σπίτι από το 
σχολείο, τους περίμενε μία πολύ μεγάλη έκπληξη. Ήταν εκεί 
η γιαγιά και ο παππούς! Πήραν φόρα για να τους αγκαλιά-
σουν αλλά ακούστηκε η φωνή του μπαμπά: «Πρώτα να πλύ-
νετε τα χέρια!». Αφού έβγαλαν τα παπούτσια τους και πλύ-
θηκαν, ξαναπήραν φόρα να πέσουν στην αγκαλιά τους, αλλά 
τότε τους σταμάτησε η φωνή της γιαγιάς: «Όχι φιλιά όπως 
παλιά! Μόνο… κορονοαγκαλιά, μην το ξεχνάτε!». 

Τα εγγονάκια τούς αγκάλιασαν από τη μέση και ο παππούς και η γιαγιά τα φίλη-
σαν στο κεφαλάκι τους. «Τι αηδίες είναι αυτές, αφού έχετε κάνει και τις δύο δόσεις 
από το εμβόλιο», ξέσπασε ο Κορονάκος! «Κανείς δεν είναι απόλυτα σίγουρος, αγά-
πη μου. Αυτό το εμβόλιο το χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά. Ακόμη και οι ειδικοί 
δεν είναι εντελώς σίγουροι για πολλά θέματα», απάντησε η γιαγιά. «Έχω βαρεθεί 
πια με όλους αυτούς τους κανόνες! Βγάλε τα ρούχα, πλύνε τα χέρια, μην ακου-
μπάς αυτό, μην ακουμπάς εκείνο, βάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα... δεν είμαστε 
σίγουροι για αυτό, δεν είμαστε σίγουροι για το άλλο!» γκρίνιαξε η Ιολίνα.
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ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!

Τα αδελφάκια κάθισαν μακριά από τον παππού και τη γιαγιά, φανερά στενο-
χωρημένα, ενώ η γιαγιά πήγε στην κουζίνα. Σε λίγο φώναξε: «Για ελάτε όλοι 
για φαγητό. Έχουμε το αγαπημένο σας: Κανελόνια και σουφλέ για επιδόρπιο». 

Όλοι ξεκίνησαν να τρώνε με όρεξη, εκτός από την Ιολίνα. Ήταν 
πολύ σκεπτική. Ανησύχησε μήπως ο παππούς και η γιαγιά 
ήρθαν στο σπίτι επειδή συνέβαινε κάτι σοβαρό. Η φωνή της 
γιαγιάς διέκοψε τις σκέψεις της: «Πόσο πολύ σας πεθυμήσα-
με! Μόλις εμβολιάστηκαν οι γονείς σας, δεν κρατηθήκαμε και 
ήρθαμε για έκπληξη! Βέβαια, ακόμα πρέπει να προσέχουμε 
και να τηρούμε κάποιους κανόνες». Η Ιολίνα αναστέναξε με 
ανακούφιση και άρχισαν να συζητούν όλοι μαζί ασταμάτητα. 
Διηγήθηκαν πολλές ιστορίες από την καραντίνα. Μιλούσαν 
και γελούσαν με πολύ κέφι. Κάποια στιγμή η γιαγιά και ο 
παππούς ετοιμάστηκαν να φύγουν.
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ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!

Εσύ νιώθεις ποτέ ότι οι κανόνες σε πιέζουν;  

Στείλε στο email των φίλων: iolinakoronakos@gmail.com

Αποχαιρέτησαν τα παιδιά με «κοροναγκαλιές». 
Ο Κορονάκος είχε ξαναβρεί το κέφι του και τους 
αποχαιρέτησε με το τραγούδι του για τους κα-
νόνες: «Και μην ξεχνάτε: Μάσκα, Απόσταση και 
Χέρια κάνουν τον Κορόνα πέρα!».
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ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΚΟΜΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 33o 

Η καραντίνα για τα δύο τμήματα του σχολείου είχε πια τε-
λειώσει. Τώρα τα παιδιά του Γ3 και του Ε1 είχαν επιστρέψει 
και μαζί με αυτούς και ο συμμαθητής του Κορονάκου! Όλοι 
ήταν ξανά μαζί, αλλά υπήρχε μια ένταση στην ατμόσφαιρα... 
Τα παιδιά τσακωνόντουσαν έντονα για το ποια θα παίξουν 
πρώτα ποδόσφαιρο στο μάθημα της Γυμναστικής. Ο προπο-
νητής φώναζε πολύ, και από τη διπλανή αίθουσα ακουγόταν 
μια άλλη δασκάλα που έκανε συνεχώς παρατηρήσεις στους 
μαθητές της.

«Ααα... κάτι γίνεται εδώ», σκέφτηκε ο Κορονάκος. Σαν να 
μην έφτανε αυτό, όταν τα παιδιά σχόλασαν, έπιασε μια κα-
λοκαιρινή μπόρα ικανή να ακυρώσει το απογευματινό πο-
δόσφαιρο του Κορονάκου! Την ίδια ώρα η Ιολίνα μιλούσε 
με μια φίλη της στο τηλέφωνο. Ήταν φανερά απογοητευμέ-
νη, γιατί φοβόταν ότι θα ακυρωθεί η εκδρομή της επόμενης 
μέρας λόγω καιρού!

120



ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΚΟΜΗ

«Όλα ανάποδα έρχονται!» γκρίνιαξε ο Κορονάκος. Η Ιολίνα 
συμφώνησε και κάθισαν σιωπηλοί και απογοητευμένοι στον κα-
ναπέ. Ένα σωρό αναμνήσεις άρχισαν να ξεπηδούν από το μυαλό 
τους. Σαν αυτή η αναποδιά να τους θύμισε και ένα σωρό άλλες: 
την πρώτη καραντίνα, τα τηλεμαθήματα, τους καβγάδες για τα 
τάμπλετ, τις ανησυχίες... Η απογοήτευσή τους μεγάλωνε όσο 
θυμόντουσαν πόσο είχε αλλάξει η ζωή τους με τον κορονοϊό.  
Μα πώς γίνεται μια τόσο μικρή μπόρα να κάνει τα αδελφάκια  
να νιώσουν έτσι;

Συνέχισαν να γκρινιάζουν ο ένας στον άλλον... 
Ξαφνικά... Κάτι άλλαξε! Μαζί με τους καβγάδες 
θυμήθηκαν και το τραγούδι που είχαν φτιάξει με 
τον μπαμπά τους για την ανησυχία. Μετά έφεραν 
στο μυαλό τους τις φανταστικές ιστορίες που 
έφτιαχναν με τις παλιές φωτογραφίες όταν δεν 
είχαν τι άλλο να κάνουν μέσα στο σπίτι. 
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ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΚΟΜΗ

Θυμήθηκαν τα αυτοσχέδια πάρτι με τη μαμά και τον μπαμπά τους... 
και τις εξερευνήσεις στο βουνό... και το αδέσποτο γατάκι που «υιοθέ-
τησαν» και από τότε το βλέπουν κάθε πρωί στο σχολείο! Έτσι, με κάθε 
αναποδιά που τους ερχόταν στο νου είχαν να θυμηθούν και κάτι όμορ-
φο, κάτι ξεκαρδιστικό ή ακόμα και γλυκό και τρυφερό, όπως η ζαβολιά 
που έκανε ένα βράδυ η γιαγιά και ήρθε να τους δει ενώ κοιμόντουσαν! 
Σιγά σιγά η διάθεσή τους έφτιαξε, και τα γέλια ακούγονταν μέχρι το 
μέσα δωμάτιο που ήταν οι γονείς τους.
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ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΚΟΜΗ

Έχεις διαλέξει κάποια φράση που όταν τη σκέφτεσαι  

σου δίνει δύναμη και αισιοδοξία; Στείλε στο email των φίλων: 

iolinakoronakos@gmail.com

Μέχρι να το καταλάβουν, είχε έρθει η 
νύχτα, ο ουρανός είχε καθαρίσει και τα 
αστέρια έλαμπαν. Τότε οι γονείς τους 
κάθισαν μαζί τους στον καναπέ και 
τους είπαν: «Είδατε; Μπόρα ήταν και 
πέρασε! Και αύριο πάλι θα είναι μια 
όμορφη μέρα!». Ο Κορονάκος τότε είπε 
δυνατά: «Λίγη ακόμα υπομονή!» και 
χαμογέλασε. Την ίδια στιγμή το πρόσω-
πο της Ιολίνας φωτίστηκε καθώς ανα-
φώνησε: «Το σχέδιο δράσης μας τελικά 
θα μας είναι πάντα χρήσιμο για κάθε 
αναποδιά, Κορονάκο!». Και έμειναν 
όλοι μαζί στον καναπέ αναπολώντας 
τις όμορφες στιγμές τους. 
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Φίλοι και φίλες μας,

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε 
που γνωριστήκαμε. Ήταν μια εποχή δύσκολη για 
όλους μας. Η Ιολίνα και ο Κορονάκος, οι ήρωες 
που δημιουργήσαμε για εσάς, μας συντρόφευσαν 
όλον αυτόν τον καιρό. Περάσαμε μαζί τους πολύ 
όμορφα, γιατί, παρόλο που είχαν –και είχαμε– να 
αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες, καταφέραμε να 
νικήσουμε τον μέσα-κορονοϊό. Για θυμηθείτε τι πε-
ράσαμε! Ο ύπουλος εχθρός ήθελε να μας φοβίσει. 
Πήγαμε να σκάσουμε από το κακό μας γιατί δεν 
αντέχαμε να μένουμε μέσα. Γεμίσαμε αμφιβολία μή-
πως τελικά δεν περάσει ο κορονοϊός. Μας τρέλαινε 
ο φόβος επειδή αγκαλιαστήκαμε με άλλα παιδιά. 
Και τι μπάχαλο επικρατούσε στα σπίτια μας με την 
τηλε-εργασία και την τηλε-εκπαίδευση! Και... τόσα 
άλλα που ζήσαμε όλοι μας.

Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας, αλλά όχι οι πε-
ριπέτειες της Ιολίνας και του Κορονάκου! Τα παι-
διά θα συνεχίσουν να ζουν την όμορφη ζωή τους, 
όπως και εσείς. Θα κάνουν όλα όσα τους άρεσαν: 
εκδρομές με το αυτοκίνητο, βόλτα στον παππού και 
τη γιαγιά και παιχνίδι με τους φίλους τους στην 
πλατεία! Μην ξεχνάμε και όλες τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες που είχανε. Θυμάστε τη ρομποτική 
του Κορονάκου, αλλά και το μπαλέτο της Ιολίνας, 
που τόσο τους είχαν λείψει; Ίσως όλα αυτά να γί-
νονται λίγο διαφορετικά τώρα, ίσως και όχι, κανείς 
δεν ξέρει ακόμη...
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Αυτό που σίγουρα ξέρουν η Ιολίνα και ο Κορο-
νάκος είναι ότι το σχέδιο δράσης τους είναι πλέον 
ολοκληρωμένο. Άραγε τι είχαν γράψει μέσα στο 
σχέδιό τους; Ποτέ πραγματικά δεν μας έδειξαν τα 
παιδιά τι έγραφαν όλον αυτόν τον καιρό. Όμως 
εκείνα ξέρουν καλά, όπως και εσείς, όλα όσα είναι 
απαραίτητα για να νικήσετε κάθε ύπουλο εχθρό. 
Με φαντασία, θετικές σκέψεις, μοίρασμα των προ-
βλημάτων και αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο γίνα-
τε πιο δυνατοί από πριν. Και πιο πλούσιοι! Όχι 
σε χρήματα, αλλά σε δυνάμεις δικές σας. Γίνατε 
πιο δυνατοί στο μυαλό και στην καρδιά σας, έτσι 
ώστε να βρίσκετε λύσεις και σε άλλες δύσκολες και 
απρόβλεπτες καταστάσεις από εδώ και πέρα. 
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Κάτι τέτοιο κάναμε και εμείς οι ίδιες. Με λίγη φα-
ντασία και θετική διάθεση αποφασίσαμε να μοι-
ραστούμε μαζί σας την ιστορία μας. Έτσι ήμασταν 
όλοι παρέα σε αυτό το άγνωστο ταξίδι του τελευ-
ταίου χρόνου. Το ταξίδι μας εδώ τελειώνει. Η Ιολίνα 
και ο Κορονάκος, αλλά και εμείς που τους δημιουρ-
γήσαμε, σας αποχαιρετούμε. Σας κλείνουμε στην 
αγκαλιά μας σφιχτά και είμαστε σίγουρες ότι όσα 
μάθαμε μαζί θα μας βοηθούν στη ζωή μας.

Με όλη μας την αγάπη,

 Αναστασία, Αγγελική,  
Κατερίνα, Μαρία,  

Κική & Έφη 

Και μην ξεχνάτε! Μπορείτε ακόμα να μας στέλνετε τις ιδέες σ
ας 

στο email: iolinakoronakos@gmail.com

Μπορείτε να διαβάζετε τα επεισόδιά μας στο https://ibrt.gr/edu/IK
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ KAI ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες 
μας που μας έστελναν ερωτήματα, σκέψεις, ιδέες, ζωγραφιές στο 
email: iolinakoronakos@gmail.com.

Αγαπημένοι Ιολίνα και Κορονάκο,

είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1 της 
Σχολής Χιλλ. Σας γνωρίσαμε εδώ και δύο τρεις μή-
νες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας προσφέ-
ρατε όλα αυτά τα ωραία βιντεάκια. 

Μας άρεσαν πάρα πολύ τα βιντεάκια, γιατί μας 
βοήθησαν να προσαρμοστούμε με λιγότερο άγχος 
και φόβο σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτός 
ο κορονοϊός μάς δυσκόλεψε όλους. Αυτή την περίο-
δο δυσκολευτήκαμε αρκετά με τις μάσκες, αλλά με 
τη βοήθειά σας καταφέραμε και συνηθίσαμε λίγο 
τον κορονοϊό. Μάθαμε καλύτερα τι πρέπει να προ-
σέχουμε, όπως να κρατάμε αποστάσεις, να πλέ-
νουμε καλά τα χέρια μας και να φοράμε τη μάσκα 
μας σωστά. Σας βλέπαμε και μέσα από το zoom και 
όταν γυρίσαμε στο σχολείο. 

Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι μας βοηθήσατε 
να ελπίζουμε ότι θα τελειώσει σύντομα ο κορονοϊός. 
Ακόμα δεν βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλ-
λου, αλλά είμαστε και πάλι χαρούμενοι που είμα-
στε κοντά. 

Ελπίζουμε του χρόνου να μην έχουμε κορονοϊό και 
να μη χρειαζόμαστε άλλα βιντεάκια. Όμως, θα χα-
ρούμε πολύ να βγάλετε άλλα βιντεάκια, με άλλο 
περιεχόμενο, με ιδέες για έξυπνα παιχνίδια και για 
ό,τι άλλο σκεφτείτε εσείς.

Καλό καλοκαίρι!! 

Με αγάπη,

Οι μαθητές και μαθήτριες Β1

Σχολή Χιλλ
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Παναγιώτης Γ’ Δημοτικού

128



ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ KAI ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ

Ερατώ Α.
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Βασίλης

130



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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ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

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!

132



ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

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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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Μ
 
 
 
 
 ε την ηλεκτρονική έκδοση του Β’ μέρους των ιστοριών σε επεισόδια της Ιολίνας και 

του Κορονάκου (9/2020 – 6/2021) ολοκληρώθηκε ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από την αγάπη για 
τα παιδιά και από την έγνοια και ανησυχία για το πώς θα βιώσουν και πώς θα αντιδράσουν σε όλα 
αυτά τα πρωτόγνωρα που συνέβησαν με την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Η υλοποίηση της ιδέας χρειάζεται μια ομάδα που έχει γνώσεις αλλά κυρίως βαθιά αίσθηση συ-
νεργασίας. Γι’ αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις συνα-
δέλφους-ψυχολόγους/ψυχοθεραπεύτριες Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Κατερίνα Σοφιανοπούλου, 
Μαρία Ελευθεριάδου και Γωγώ Κακταμάνη, καθώς και τη νηπιαγωγό Έφη Γιάννου και την ειδική 
παιδαγωγό Κική Πουλάκη-Ευταξοπούλου, για τη δημιουργική και εντατική περίοδο που περάσαμε 
μαζί. Πιστεύω ότι θα μείνει σε όλες μας αξέχαστη.

Ελπίζω οι ήρωές μας, η Ιολίνα και ο Κορονάκος, να αγαπήθηκαν από τα παιδιά και να στάθηκαν 
κοντά τους στις δυσκολίες τους. Τώρα που γράφεται αυτό το κείμενο κυριαρχεί η μετάλλαξη Δ της 
Covid-19. Και σε αυτή την περίοδο εύχομαι τα σχέδια δράσης των ηρώων μας να συνεχίσουν να δί-
νουν ιδέες ώστε να ξεπεραστούν οι τωρινές προκλήσεις της καθημερινότητας. Κυρίως όμως εύχομαι 
να κάνουν τα παιδιά βίωμά τους όσα έμαθαν από τους ήρωες-φίλους τους και να ανατρέχουν σε 
αυτά για να αντιμετωπίσουν και μελλοντικές προκλήσεις της ζωής.
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Το email της Ιολίνας και του Κορονάκου iolinakoronakos@gmail.com θα παραμείνει ανοιχτό για 
προτάσεις, ερωτήματα και προβληματισμούς.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας και Θερα-
πείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) που ενέταξαν τις δύο ηλεκτρονικές εκδόσεις (Α και Β μέρος) στις 
εκδόσεις του. Η άρτια μορφή των κειμένων οφείλεται βεβαίως στη Σεβαστή Μπούμπαλου, από τις 
εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, που τα φρόντισε και την Όλγα Παπακώστα που με επαγγελματισμό και αγάπη 
τα επιμελήθηκε.

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Σεπτέμβριος 2021
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Συγγραφή επεισοδίων,  
συντονισμός ομάδας
Η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι είναι ομότιμη Καθηγή-
τρια Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας 
ΕΚΠΑ. Υπήρξε Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΕΘΣ (1995-
2018). Μετά τη συνταξιοδότησή της ασχολείται εθελο-
ντικά κυρίως με την εκπαίδευση στη γνωσιο-συμπερι-
φοριστική θεραπεία σε παιδιά και εφήβους, με παιδιά 
και εφήβους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, και με 
νέους τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης, όπως πα-
ραμύθια, ιστορίες κ.ά.

Συγγραφή επεισοδίων,  
εικονογραφήσεις και ηχογραφήσεις
H Αγγελική Παναγιωτοπούλου είναι Ψυχολόγος 
(MSc) πιστοποιημένη στη Γνωσιακή-Συμπεριφορι στική 
Θεραπεία, την Ψυχοεκπαιδευτική Παρέμβαση της 
Οικογένειας, τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, 
και είναι επίσης πιστοποιημένη Συντονίστρια-Εκπαι-
δεύτρια Σχολών Γονέων. Εργάζεται ιδιωτικά με παιδιά, 

εφήβους και οικογένειες. Συνεργάζεται με σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
πραγματοποιώντας ομιλίες σε γονείς και εκπαιδευτι-
κούς. Παράλληλα, συνεργάζεται με την Εταιρεία Γνω-
σιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών ως εισηγήτρια 
και επόπτρια ερευνητικών εργασιών σπουδαστών. Η 
επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συγ-
γραφή κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, εκπόνηση 
ερευνών, συμμετοχή σε συνέδρια και μεταφράσεις ξέ-
νων επιστημονικών συγγραμμάτων.

Συγγραφή επεισόδιων
Η Κατερίνα Σοφιανοπούλου είναι Ψυχολόγος (MSc) 
πιστοποιημένη στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θε-
ραπεία και στη Θεραπεία EMDR, και είναι επίσης πι-
στοποιημένη εκπαιδεύτρια του Προγράμματος Early 
Bird Plus για οικογένειες παιδιών με αυτισμό. Είναι 
μέλος του Τμήματος Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων 
του ΙΕΘΣ και συνεργάτιδα του Τομέα Ψυχικής Υγείας 
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Συνεργάζεται 
με σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμε-
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τέχοντας σε ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και 
summer schools. Από το 2011 εργάζεται ιδιωτικά με 
παιδιά και εφήβους. 

Συγγραφή επεισοδίων
Η Μαρία Ελευθεριάδου αποφοίτησε από το Τμήμα 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μετεκ-
παιδεύτηκε στην κλινική ψυχολογία στο Πανεπιστή-
μιο του Sussex. Έχει πιστοποιημένη εκπαίδευση στη 
Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία. Στο παρελθόν 
εργάστηκε σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
καθώς και σε κέντρα αποκατάστασης μαθησιακών και 
αναπτυξιακών δυσκολιών. Αυτή την περίοδο εργάζε-
ται ιδιωτικά με παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Συγγραφή επεισοδίων,  
επιμέλεια κειμένων, συγγραφή οδηγού 
για εκπαιδευτικούς
Η Κυριακή Πουλάκη είναι ειδική παιδαγωγός (M.ed 
in Special Education, University of Manchester). Είναι 
επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικών Θερα-
πειών «Τέχνη του Λόγου» και συνεργάζεται εθελοντικά 

με φορείς, όπως ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και το 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Υπεύθυνη βίντεο επεισοδίων
Η Έφη Γιάννου είναι νηπιαγωγός, υποψήφια διδά-
κτορας στο ΕΚΠΑ. Ασχολείται με το βίντεο editing 
και την παραγωγή projects αξιοποιώντας τις νέες τε-
χνολογίες, τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε ομάδες 
ενηλίκων, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι ηλικιωμένοι 
και οι ασθενείς με χρόνιες (απειλητικές ή μη) ασθέ-
νειες. Από το 2020 είναι αναπληρώτρια σε δημόσια 
σχολεία.

Συγγραφή οδηγού για γονείς
Η Γεωργία  Κακλαμάνη σπούδασε Ψυχολογία στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από 
όπου απέκτησε, στη συνέχεια, μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία. Ολοκλήρωσε με 
υποτροφία την εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφο-
ριστική Θεραπεία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θερα-
πείας της Συμπεριφοράς. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε 
την εκπαίδευσή της στη Θεραπεία Σχημάτων στην 
Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων. Έχει παρα-
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κολουθήσει και συνεχίζει να παρακολουθεί πλήθος 
εξειδικευμένων σεμιναρίων στο αντικείμενό της.

Έχει συνεργαστεί ως ψυχολόγος, παρέχοντας κλινικές 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, με ιδιωτικούς και δημό-
σιους φορείς, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίου για την αντι-
μετώπιση της κατάθλιψης και κεφαλαίων σε βιβλία. 
Είναι Υπεύθυνη Λειτουργίας και Εισαγωγής Νέων 
Περιστατικών του Τμήματος Θεραπείας Παιδιών και 
Εφήβων του ΙΕΘΣ. Συμμετείχε στην κατάρτιση του εκ-
παιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας Γνωσιακών 
και Συμπεριφοριστικών Σπουδών για τη Θεραπεία 
Παιδιών και Εφήβων, στο οποίο είναι εκπαιδεύτρια και 
επόπτρια. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση Πανελλή-
νιων Συνεδρίων Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Προ-
σεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους. Ασκεί ιδιωτικά το 
επάγγελμα της ψυχολόγου παρέχοντας υπηρεσίες σε 
ενήλικες, εφήβους, παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ηχογραφήσεις βίντεο
Μπαμπάς: Αχιλλέας Μαρούλης

Ιολίνα: Μαριαλένα Μαρούλη

Κορονάκος: Νίκος Μαρούλης

Μαμά: Αγγελική Παναγιωτοπούλου

Δασκάλα: Έφη Γιάννου
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