Επεισόδιο 3ο
Ωχ! Ο κορονοϊός μας πλησίασε!
Η οικογένεια ετοίμαζε το μεσημεριανό Σαββατιάτικο τραπέζι. Έλειπε μόνο η
Ιολίνα που μιλούσε στο τηλέφωνο με μια φίλη της. «Πάω να τη φωνάξω» είπε
ο Κορονάκος πηγαίνοντας στο διπλανό δωμάτιο. «Ποοοοόσο θα μιλάει πια με
τη Φανή;» αναρωτήθηκε.

Επέστρεψε γρήγορα και μουρμουρισε με ανησυχία: «Μαμά, η Ιολίνα δεν είναι
καλά.», είπε και άρχισε να βοηθάει ξανά στο τραπέζι.

Η μαμά έτρεξε στο δωμάτιο να δει τι συμβαίνει. Η Ιολίνα είχε ασπρίσει εντελώς
και ήταν βουρκωμένη. «Τι συνέβη Ιολίνα μου;», ρώτησε η μαμά. «Φαίνεσαι πολύ
στεναχωρημένη».
«Η γιαγιά της Φανής αρρώστησε. Έχει κορονοϊό. Να δεις που δε θα γίνει καλά!
Να δεις που θα κολλήσει και η Φανή! Να δεις που δε θα ξαναδώ ποτέ τη φίλη
μου! Να δεις που θα κολλήσουμε και εμείς! Να δεις που θα κολλήσω και εγώ τη
δική μου τη γιαγιά! Μαμά, φοβάμαι! Θέλω να εξαφανιστεί αυτός ο παλιοϊός!»,
κλαψούριζε η Ιολίνα στην αγκαλιά της μαμάς της.
«Ιολίνα, αυτό είναι ένα άσχημο νέο. Καταλαβαίνω ότι έχεις
τρομάξει. Αυτός ο ιός είναι καινούργιος και είναι πιο δύσκολο
να τον αντιμετωπίσουμε επειδή δεν ξέρουμε πολλά πράγματα
για

αυτόν.
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προστατευόμαστε. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τηρείς τα μέτρα με πολλή
υπευθυνότητα. Αν κάποιος από εμάς κολλήσει, ΣΙΓΟΥΡΑ δε θα
είναι δικό σου φταίξιμο. Επίσης, αν κάποιος από εμάς κολλήσει,
δε σημαίνει ότι θα πάνε ΟΛΑ στραβά. Δε χρειάζεται να τα
βάφουμε ΟΛΑ μαύρα».
«Λες μαμά;», ρώτησε η Ιολίνα σκουπίζοντας τα δάκρυά της στη
μπλούζα της.
«Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε λίγη
υπομονή. Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, είμαι σίγουρη γι’
αυτό», είπε η μαμά κλείνοντας συνωμοτικά το μάτι.
Καθώς οι μέρες περνούσαν η Ιολίνα φαινόταν σκεπτική. Αλλά
ήταν λιγότερο ανήσυχη. Τηλεφωνούσε στη Φανή και μάθαινε
ότι η γιαγιά της κάθε μέρα βελτιωνόταν όλο και περισσότερο.
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τηλεφώνησε στην Ιολίνα. «Η γιαγιά μου
βγήκε από το νοσοκομείο. Τον νίκησε
τον παλιοϊό. Θα κάνουμε βιντεοκλήση
για να τη δω και να της μιλήσω», της
είπε ενθουσιασμένη.
Η Ιολίνα ήταν πολύ χαρούμενη. Έτρεξε
να πει στη μαμά της τα καλά νέα.
«Τελικά, μαμά είχες δίκιο. Δεν πήγαν
όλα στραβά».
Μετά άρχισε να γράφει στο τετράδιό
της ένα νέο σχέδιο:
«Τι χρειάζομαι όταν ακούω δυσάρεστα
νέα για τον κορωνοϊό;»
1.

Να τα συζητάω με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου

2. Να μην κάνω ΜΟΝΟ αρνητικές σκέψεις

Εσύ πώς νιώθεις όταν ακούς τα νέα για τον κορωνοϊό;
Τι σε βοηθάει να νιώθεις καλύτερα; Ξέρεις κάποιον που
έχει αρρωστήσει από τον ιό; Αν ναι, τι σκεφτόσουν;
Πώς ένιωθες;
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