Επεισόδιο 9ο
Δεν αντέχω άλλο στο σπίτι!
Α΄ μέρος: Ιολίνα
Η Ιολίνα και ο Κορονάκος τελευταία νιώθουν ένα σφίξιμο στην καρδιά...
Τίποτα δεν τους ευχαριστεί...ούτε τα παιχνίδια ούτε
οι

δραστηριότητες

κάνουν

από

το

που
skype.

«Θέλω να βγω έξω. Να βρω
τις φίλες μου! Να κάνω
ποδήλατο,

να

ξαπλώσω

στην παραλία! Να πάμε στον παππού και στη
γιαγιά!», είπε αναστενάζοντας η Ιολίνα.
Ταυτόχρονα αναρωτιόνταν γιατί οι μεγάλοι βγαίνουν έξω για δουλειές
ενώ τα παιδιά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Όμως και οι
μεγάλοι δεν φαινόντουσαν χαρούμενοι που έβγαιναν έξω.
Μια μέρα η Ιολίνα βρήκε στο δωμάτιό της ένα βιβλίο που
είχε η μαμά της όταν ήταν μικρή, «Δύο χρόνια διακοπές»
του Ιουλίου Βερν. Διάβαζε αλλά στην πραγματικότητα δεν

διάβαζε... σκεπτόταν διάφορα. Τότε αποφάσισε να κάνει
βιντεοκλήση με τις φίλες της μήπως νιώσει καλύτερα.
Αλλά η Κατερίνα έκανε τα μαθήματα με τη μαμά της και
η Γωγώ όλο έλουζε τα μαλλιά της και ποτέ δεν
απαντούσε! Ήθελε να βάλει τα κλάματα. Δεν άντεχε
άλλο μέσα στο σπίτι.
Ξαφνικά η Ιολίνα θυμήθηκε τη μεγάλη της ξαδέλφη, την
Ηλέκτρα που σπούδαζε στο πανεπιστήμιο.. Πάντα της έλεγε τα μυστικά
της και όσα την στεναχωρούσαν. Ίσως να μπορούσε εκείνη να τη
βοηθήσει. Έτσι η Ιολίνα την πήρε τηλέφωνο και
αφού μίλησαν για λίγο της είπε το παράπονό της
«Δεν αντέχω άλλο να μένω στο σπίτι!». Η Ηλέκτρα
την άκουσε με προσοχή και της είπε: «Ξέρεις, αυτές
οι

απαγορεύσεις

είναι

για

λίγο

καιρό,

είναι

προσωρινές... Για το καλό όλων μας! Σκέψου ότι σε
κάποιες χώρες τα παιδιά ζουν πολύ διαφορετικά.
Ζουν με απαγορεύσεις και περιορισμοί ενώ δεν
υπάρχει αυτός ο εχθρός, ο κορονοϊός. Είδα μία
ταινία «Το απαγορευμένο ποδήλατο» από μία
μακρινή

χώρα,

τη

Σαουδική

Αραβία.

Εκεί

απαγορεύεται να κάνουν ποδήλατο τα κορίτσια και οι γυναίκες!» «Τι
βλακεία είναι αυτή!» φώναξε έκπληκτη η Ιολίνα. Η Ηλέκτρα συνέχισε, «Αν
μπορείς να διαβάζεις υπότιτλους σε ταινίες, μπορείς να την δεις και εσύ!»
«Βέβαια και μπορώ!» απάντησε περήφανα η Ιολίνα.

Το ίδιο βράδυ συμφώνησαν
και είδαν όλοι μαζί την ταινία.
Έπειτα έπιασαν μια μεγάλη
συζήτηση για τα δικαιώματα
των ανθρώπων στον κόσμο.
Μάλιστα οι γονείς τους, τους
είπαν ότι μέχρι πριν λίγα
χρόνια και στην Ελλάδα οι
γυναίκες δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα μαζί με τους
άνδρες, δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και άλλα πολλά. Μετά
αποφάσισαν να βρουν κι άλλες ταινίες με παιδιά από άλλες χώρες.

Ψάξε κι εσύ να βρεις ταινίες με τη ζωή άλλων
παιδιών από διάφορες χώρες. Η ζωή αυτών των
παιδιών δεν αλλάζει. Η δική σου ζωή όμως μέσα
στο σπίτι θα αλλάξει σύντομα...

Και μην ξεχάσεις να γράψεις στους φίλους τι γνωρίζεις εσύ για
τα παιδιά και τα δικαιώματά τους.
Το mail των φίλων είναι: iolinakoronakos@gmail.com
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