
 

 

 

 

 

Επεισόδιο 3ο 

Ένα Διαφορετικό Πάσχα 

Εκείνο το πρωινό η Ιολίνα και ο Κορονάκος σηκώθηκαν όλο ενθουσιασμό 

και έτρεξαν στο σαλόνι. «Εμπρός να βάλουμε το σχέδιό μας σε 

εφαρμογή!», Νους  υγίης εν  σώματι  υγιεί!». 

Ο  Κορονάκος  φώναξε:«Ναι, 

και εμάς μας το είπε ο 

δάσκαλος, πρέπει να έχουμε 

ένα γερό μυαλό σε ένα γερό 

σώμα! Σίγουρα αυτός είναι 

ένας τρόπος να νικήσεις 

έναν εχθρό!» Και αμέσως 

άρχισαν να κάνουν όσες 

ασκήσεις γυμναστικής 

θυμόντουσαν από το 

σχολείο. 

 

 

 



Η μαμά και ο μπαμπάς ήρθαν στο σαλόνι μόλις τους 

άκουσαν! Εντυπωσιάστηκαν και άρχισαν να τους 

βγάζουν φωτογραφίες. 

Μόλις τελείωσαν η μαμά τους φώναξε για πρωινό. 

Τα παιδιά είχαν πεινάσει πολύ και πήγαν αμέσως 

στην κουζίνα. Εκείνη τους είπε « Είναι καταπληκτική 

ιδέα η γυμναστική. Μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί.» 

«Εδώ που τα λέμε το χρειαζόμαστε αυτό τον καιρό!» 

πρόσθεσε ο μπαμπάς. 

Τα παιδιά έσκασαν στα γέλια. Εκείνη τη στιγμή η μαμά τους θύμισε ότι 

είχαν έρθει οι εργασίες του σχολείου και μάλιστα ήταν περισσότερες 

λόγω των διακοπών του Πάσχα. Το γέλιο των παιδιών κόπηκε απότομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικράτησε σιωπή... 

Ο Κορονάκος χασκογέλασε: «Μα ήδη κάνουμε διακοπές, αφού δεν πάμε 

σχολείο!». Η Ιολίνα όμως κατάλαβε πόσο διαφορετικό θα ήταν αυτό το 

Πάσχα. «Δηλαδή δεν θα πάμε στο χωριό; Δεν θα φάμε ούτε με τα 

ξαδέλφια μας; Ούτε με τον παππού και τη γιαγιά; Και... Δεν θα πάρουμε 



ΔΩΡΑ και ΛΑΜΠΑΔΑ; Ο Κορονάκος τρομοκρατήθηκε 

όταν άκουσε τις ερωτήσεις της Ιολίνας! 

Οι γονείς κοίταξαν τα παιδιά με τρυφερότητα. 

«Σίγουρα αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν 

θα μπορέσουμε να δούμε τους συγγενείς μας. Τα 

καταστήματα είναι κλειστά. Ο μπαμπάς σας αυτόν 

τον καιρό δεν δουλεύει όπως και πολλοί άλλοι 

άνθρωποι. Και εμείς νιώθουμε όπως εσείς. Είναι 

όντως διαφορετικά αλλά μπορούμε να το κάνουμε 

ξεχωριστό. Είμαστε μαζί και μπορούμε να ζήσουμε 

ένα Πάσχα όπως το ονειρευόμαστε. Απλά χρειάζεται 

λίγη οργάνωση!».  

Τότε η Ιολίνα τράβηξε γρήγορα τον Κορονάκο μέσα στο δωμάτιό τους 

και άρχισαν να μιλάνε συνομωτικά. Θα έβρισκαν τον τρόπο να κάνουν 

αυτό το Πάσχα διαφορετικό και μοναδικό. Τα παιδιά πήραν γρήγορα το 

χαρτί που έγραφαν το σχέδιό  τους και σημείωσαν τις 

ιδέες τους: 

1.  Κυνήγι κρυμμένων αβγών στο σπίτι. 

2. Βάψιμο πασχαλινών αβγών. 

3.  Χειροτεχνίες και ζωγραφιές για τα ξαδέλφια, τη 

γιαγιά και τον παππού. 

4. Κατασκευή λαμπάδας 

Τί άλλο μπορεί να σκέφτηκαν η Ιολίνα και ο Κορονάκος; Έχεις κάτι να 

τους προτείνεις;. 
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