Μια φορά και
έναν Κορονοϊό

Κείμενο: Λιέττα Ιωάννου
Εικονογράφηση: Θάλεια Σιούτου

Για τον Ευάγγελο Σπανό.
Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται σε όσους
έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό.
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Τί είναι
ο κορονοϊός;

Γιατί ο κορονοϊός
βρίσκεται παντού
στον κόσμο;

Πώς ξέρω αν έχω
κορονοϊό;

Γιατί δεν μπορώ να πάω
σχολείο, να παίξω με
τους φίλους μου ή να δω
ανθρώπους που αγαπώ;

Από που προήρθε;

Γιατί όλοι
φοβούνται
έναν τόσο
μικρό ιό;
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Τί μπορώ να κάνω για
να είμαι ήρωας αυτές τις
δύσκολες στιγμές και να
προστατεύσω τον εαυτό
μου και τους γύρω μου;
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Ο κόσμος μας έχει αλλάξει για πάντα!
Μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβεις
όλα τα διαφορετικά πράγματα που πρέπει
να κάνεις και γιατί πρέπει να αλλάξεις τις
συνήθειες και την ρουτίνα σου τόσο πολύ.
Ορισμένες φορές, μπορεί να είναι μέχρι
και φοβιστικό! Τα πάντα μπορεί να σου
φαίνονται επικίνδυνα και μπορεί να έχεις
πολλές απορίες για το τί συμβαίνει
στον κόσμο μας!
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Αλλά, εάν καταλάβεις
τί συμβαίνει και τί μπορείς να
κάνεις για να προστατεύσεις τον
εαυτό σου και τους γύρω σου,
δεν χρειάζεται να φοβάσαι!
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Τί είναι ο
κορονοϊός;

Βλέπεις αυτό το μικρό πλασματάκι?
Όσο μικρό και αθώο και να φαίνεται,
είναι κακό, και καταφέρνει να κρύψει
τον πραγματικό του εαυτό με μεγάλη
άνεση. Είναι ένας ιός που ονομάζεται
κορονοϊός, αλλά ίσως να τον ξέρεις
και ως “COVID-19” ή “SARS-Cov-2”.
Παρόλο που είναι κακός, είναι περίπου
4,000 φορές μικρότερος από μυρμήγκι.

Ίσως να αναρωτιέσαι πώς ένας τόσο μικρός
ιός μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνος και
να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως, προκαλώντας μια πανδημία*…
Λοιπόν, μην ανησυχείς, γιατί σε αυτό το βιβλίο
θα μάθεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για
αυτόν τον ιό και πώς μπορούμε όλοι να
τον νικήσουμε...
*πανδημία: (ιατρική) επιδημία που έχει
εξαπλωθεί σε ολόκληρη χώρα ή ευρύτερα σε
χώρες γεωγραφικής περιοχής ακόμα και ηπείρου
(π.χ. η γρίπη)
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Ο κορονοϊός είναι
κακός! Από πού
προήρθε;

Ο κορονοϊός πρωτοεντοπίστηκε στις
31 Δεκεμβρίου 2019 όταν μεταδόθηκε
από ένα ζώο σε άνθρωπο στην αγορά
Χουανάν που βρίσκεται στο Γούχαν
στην Κίνα.
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ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΚΊΝΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

ΠΟΝΤΙΚΙΑ

ΣΚΥΛΟΙ

Σε αυτή τη πασίγνωστη
αγορά συχνάζουν χιλιάδες
άνθρωποι καθημερινά για να
βρεθούνε με τους ντόπιους
και τους φίλους τους και για
να αγοράσουν φτηνό φαγητό.
Όμως, εδώ πωλούνται
και πολλά ζώα τα οποία
υποφέρουν από διάφορες
αρρώστιες, και πολλοί
πιστεύουν πως από εδώ
ξεκίνησε ο κορονοϊός.
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Δυστυχώς, κανείς δεν ξέρει με σιγουριά
πού γεννήθηκε ο κορονοϊός και είναι πολύ
σημαντικό να έχουμε όσες περισσότερες
πληροφορίες μπορούμε για έναν κακοποιό
έτσι ώστε να καταφέρουμε να
τον εξοντώσουμε. Κορυφαίοι επιστήμονες
από όλο τον κόσμο έχουν δύο θεωρίες από
που προήλθε ο ιός.
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Πρώτον, κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν πως
ο κορονοϊός “ζούσε” σε νυχτερίδες και
μεταδόθηκε σε ανθρώπους οι οποίοι τις έφαγαν.
(Και όμως υπάρχουν άνθρωποι
που τρώνε νυχτερίδες!)
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Yπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι
πιστεύουν πως ο κορονοϊός δεν ξεκίνησε
από την αγορά Χουανάν, αλλά πως ένας
τρελός επιστήμονας τον κατασκεύασε σε
ένα εργαστήριο στην Κίνα.
Ανεξάρτητα από το πού και πώς γεννήθηκε
ο κορονοϊός, το μόνο σίγουρο είναι πως
γεννήθηκε κάτω από σκληρές συνθήκες
χωρίς αγάπη ή φροντίδα. Έτσι λοιπόν
εξηγείται γιατί είναι τόσο κακός και
γιατί χρησιμοποιεί τις μαγικες του
ικανότητες για να βλάψει τους
ανθρώπους παγκοσμίως.

Δεύτερον, άλλοι επιστήμονες ισχυρίζονται πως
μεταδόθηκε στους ανθρώπους είτε από ένα είδος
μυρμηγκοφάγου που ονομάζεται παγκολίνος,
φίδια ή ένα είδος κουναβιού.
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Γιατί ο κορονοϊός
βρίσκεται παντού
στον κόσμο;

Γιατί όλοι
φοβούνται
έναν τόσο
μικρό ιό;
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‘Oταν ανακαλύφτηκε ο κορονοϊός στις
31 Δεκεμβρίου 2019, οι περισσότεροι
άνθρωποι πίστευαν πως δεν είναι
απειλητικός, και θεωρούσαν πως ήταν
κάτι παρόμοιο με την εποχιακή γρίπη.
Όμως, με το πέρασμα του χρόνου,
ο κορονοϊός εμφάνισε την σκοτεινή
του πλευρά και επηρέασε όλο και
περισσότερους ανθρώπους στην Κίνα.
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Πριν εμφανιστεί σε άλλες χώρες, ο κορονοϊός
εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς σε όλη
την Κίνα προσβάλλοντας εκατοντάδες, ή και
χιλιάδες, ανθρώπους καθημερινά. Μια μέρα
αποφάσισε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Τον Ιανουάριο του 2020 χρησιμοποίησε τις
σκοτεινές του δυνάμεις για να εξαφανίσει έναν
άνθρωπο στην Ιαπωνία και μόνο τότε άρχισε
ο κόσμος να τον φοβάται πραγματικά.
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Σύντομα, είχαν νοσήσει άνθρωποι στην Ταϊλάνδη,
στην Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία και στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Ακυρώθηκαν οι πτήσεις
που έφευγαν από το Γούχαν, και έγινε διακοπή
στα δρομολόγια των λεωφορείων, του μετρό
και των πλοίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
αποφασίστηκε να απαγορευτεί η είσοδος σε
όσους ανθρώπους είχαν επισκεφτεί την Κίνα
μέχρι και 2 εβδομάδες πριν. Όλα αυτα τα μέτρα
εφαρμόστηκαν χάρη σε έναν μικροσκοπικό ιό ο
οποίος ταξίδευε αόρατα και τρομερά γρήγορα,
ακριβώς όπως ένας κακοποιός! Ίσως τώρα
να κατάλαβες γιατί ήταν τόσο επικίνδυνος
εξ’αρχής...
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Μέχρι τις 2 Φεβρουαριου 2020, ο κορονοϊός είχε
εξαφανίσει 360 άτομα!
Οι μαγικές του δυνάμεις επηρέαζαν περισσότερο
τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της κοινωνίας μας,
όπως τους ηλικιωμένους ή όσους υπέφεραν ήδη
από κάποια ασθένεια. Επομένως, αποφασίστηκε
πως έπρεπε όλοι μαζί να προστατεύσουμε τους
συγκεκριμένους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν
έχεις επισκεφτεί την γιαγιά και τον παππού για
πολύ καιρό, εφόσον έτσι τους προστατεύεις από
τα κακά μάγια του κορονοϊού.
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Έπειτα, ο κορονοϊός αποφάσισε να επιβιβαστεί στο
κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess το οποίο ταξίδευε
στην Νοτιοανατολική Ασία για 14 ημέρες. Όταν τελείωσε
η κρουαζιέρα, οι 3.000 επιβάτες αναγκάστηκαν να
παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο για 2 επιπλέον
εβδομάδες λόγω του κορονοϊού, και 600 από αυτούς
βρέθηκαν θετικοί στον ιό...
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Γιατι δεν μπορώ να πηγαίνω
σχολείο, να παίζω με τους φίλους
μου και να βλέπω κάποιους
ανθρώπους που αγαπώ;

O κορονοϊός συνέχισε να
σκορπάει τις κακές του
δυνάμεις σε όλο τον κόσμο
και η καθημερινότητα μας
άλλαξε απότομα. Ξαφνικά,
χρησιμοποιούσαμε όλοι την
λέξη “καραντίνα” σε καθημερινή
βάση. Η καραντίνα ήταν ο μόνος
τρόπος για να επιβραδύνουμε και
να περιορίσουμε την διασπορά
αυτού του κακοποιού. Ήταν
ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε
πολύτιμο χρόνο για να
μπορέσουν οι επιστήμονες
να βρούνε κάποια θεραπεία.
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Κατά την διάρκεια της καραντίνας η κάθε χώρα εφάρμοσε τα δικά
της μέτρα. Ο κόσμος δεν επιτρεπόταν να κυκλοφορεί, αλλά ούτε
να πηγαίνει σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα. Ακυρώθηκαν
αγώνες, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις και έκλεισαν
τα σύνορα ανάμεσα σε ορισμένες χώρες, οπότε
οι άνθρωποι ταξίδευαν πολύ
λιγότερο και

δημιουργήθηκε τεράστιο
πρόβλημα στην παγκόσμια
οικονομία. Τα σχολεία έκλεισαν, και
τα παιδιά έπρεπε να παρακολουθούν
τα μαθήματα τους από το διαδίκτυο.
Πολλοί άνθρωποι επίσης αναγκάστηκαν να
δουλεύουν από το σπίτι με τον υπολογιστή τους.
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Μέχρι και οι Ολυμπιακοί
Αγώνες του 2020 στο
Τόκιο αναβλήθηκαν, κάτι
το οποίο είχε ξανασυμβεί
μόνο τρεις φορές στην
Ιστορία λόγω πολέμου: το
1916, το 1940 και το 1944!
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Παρ’όλο που είχαμε καραντίνα σε πολλά μέρη
παγκοσμίως, οι μαγικές δυνάμεις του κορονοϊού
παρέμειναν ισχυρές.
Μέχρι τις 2 Απριλίου 2020, είχαν νοσήσει
1,000,000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και
51,000 από αυτούς είχαν εξαφανιστεί.

Eίχαν νοσήσει τρομακτικά πολλοί άνθρωποι σε
χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία,
την Ιταλία, την Γερμανία, την Κίνα, το Ιράν, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και την Τουρκία.
Πολλοί από αυτούς έχασαν την δουλειά τους.
Καθημερινά αυξανόταν ο αριθμός των ατόμων
παγκοσμίως που γνώριζαν κάποιον που είχε
επηρεαστεί η που είχε κολλήσει αυτή την απαίσια
ασθένεια.
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Από την μία, η καραντίνα βοήθησε να περιοριστεί
η διασπορά του κορονοϊού, αλλά από την άλλη
συνέχιζε να αρρωσταίνει και να εξαφανίζεται κόσμος.
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα.
Οι περισσότερες εργασίες είχαν κλείσει αναγκαστικά
και γι’αυτό τον λόγο πολλοί άνθρωποι έχασαν την
δουλειά τους και δεν είχαν λεφτά. Σε ορισμένες
φτωχές χώρες οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετό φαγητό,
και εφόσον κάποιοι δεν είχαν ούτε ίντερνετ ούτε
υπολογιστή, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν
τα διαδικτυακά μαθήματά τους ή να δουλέψουν
από το σπίτι.
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Ήταν αναγκαστικό να φοράμε μάσκα, γινόταν θερμομέτρηση
πριν μπούμε σε κάποιους χώρους και δεν επιτρέπονταν
συγκεντρώσεις με περισσότερο από 50 ανθρώπους.
Βέβαια, όλοι συνεχίσαμε να πλένουμε τα χέρια μας
και να προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας.
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Και, όπως ήδη μάλλον ξέρεις, προστέθηκε και ένας καινούργιος
κανόνας στην καθημερινότητα μας:

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, 18 εκατομμύρια
άνθρωποι είχαν επηρεαστεί απο τα ξόρκια
του κορονοϊού και περίπου 700,000 είχαν
εξαφανιστεί.

Να κρατάτε τις αποστάσεις σας!
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Πώς μπορώ να καταλάβω
εάν έχω τον ιό;

Σε κάποιες περιπτώσεις τα
συμπτώματα αυτού του ιού μπορεί
να είναι ήπια γι’αυτό και είναι τόσο
σημαντικό να γνωρίζουμε όλα τα
πιθανά συμπτώματα όπως:

Αν και ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα καταφέρουμε
να νικήσουμε τον κορονοϊό, μπορούμε όλοι μαζί να
προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την διασπορά του.
Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο έχουν καταλήξει στο ότι εάν είμαστε όλοι
ενήμερωμένοι μπορούμε να προστατευόμαστε...
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Πυρετός

1.

Πυρετός

2.

Ρίγος

Δύσπνοια

6.	Διαταραχή της όσφρησης
και της γεύσης

3.	Δύσπνοια

7.

Καταρροή

4.	Πονοκέφαλος ή μυικοί πόνοι

8.

Πονόλαιμος

5.

9.

Διάρροια

10.

Εμετός

Κούραση

Βήχας
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Τί μπορώ να κάνω για να είμαι
ήρωας αυτές τις δύσκολες
στιγμές και να προστατεύσω
τον εαυτό μου και τους
γύρω μου;

Εμετός

Ρίγος

Εάν παρουσιάσεις συμπτώματα πρέπει να μείνεις στο σπίτι,
και μόνο εάν χειροτερέψουν θα πρέπει να συμβουλευτείς
τον γιατρό σου!
Ορισμένες φορές κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως
έχουν τον κορονοϊό. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται
ασυμπτωματικοί φορείς επειδή δεν παρουσιάζουν κανένα
απολύτως σύμπτωμα. Συνεχίζουν την καθημερινότητα τους
κανονικά χωρίς να αντιλαμβάνονται πως άθελά τους κολλάνε
και τους τριγύρω τους.
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Εάν μάθεις με ποιους τρόπους
μεταδίδεται ο κορονοϊός μπορείς
να περιορίσεις την διασπορά του
και να είσαι ήρωας (ακόμα και εάν
είσαι ασυμπτωματικός).
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Συνήθως ο κορονοϊός μεταδίδεται με τον εξής
τρόπο:
Όταν βήξει ή φταρνιστεί κάποιος που νοσεί,
βγάζει σταγονίδια. Αυτά τα σταγονίδια
“ταξιδεύουν” και μπορεί να μπούνε στο στόμα ή
στην μύτη κάποιου άλλου ανθρώπου που βρίσκεται
κοντά σε αυτόν που έβηξε ή φταρνίστηκε - με
αποτέλεσμα να αρρωστήσει και αυτός.
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Επίσης, εάν κάποιος ακουμπήσει μια
επιφάνεια η ένα αντικείμενο στο οποίο
βρίσκεται ο κορονοϊός και μετά αγγίξει
το πρόσωπό του χωρίς να έχει πλύνει
τα χέρια του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
να κολλήσει.
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Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ φοβιστικά! Όμως
οι επιστήμονες επιμένουν πως μπορείς να προστατεύσεις
τον εαυτό σου και τους γύρω σου αρκεί να ακολουθείς
κάποιους απλούς κανόνες:

4.	Όταν βήχεις ή φτερνίζεσαι, να βάζεις το χέρι σου
στο στόμα σου ή στην μύτη σου και να πετάς τα βρώμικα
χαρτομάντηλα στα σκουπίδια.
5.

1.	Να φοράς μάσκα.
2.	Να πλένεις τα χέρια σου πολύ συχνά.
3.
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Να κρατάς αποστάσεις.

Να καθαρίζεις τις βρώμικες επιφάνειες.

6.	Να αποφεύγεις να ακουμπάς τα μάτια, το στόμα και την μύτη
σου επειδή αυτά είναι τα αγαπημένα σημεία του κορονοϊού
και από εκεί του αρέσει να μπαίνει στο σώμα σου.
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Τώρα που γνωρίζεις όλες τις πληροφορίες για
τον κακό κορονοϊό, δηλαδή για το τί ζημιά έχει
προκαλέσει παγκοσμίως, για το πώς μεταδίδεται,
για τα συμπτώματα που παρουσιάζει και τί
μπορείς να κάνεις εσύ για να τον καταπολεμήσεις,
μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους
ανθρώπους που αγαπάς.

Ο καθένας μας οφείλει να είναι υπεύθυνος, να σέβεται και
να προστατεύει τον εαυτό του και τους γύρω του τηρώντας
τα απαραίτητα μέτρα καθημερινά. Ακούγεται πολύ δύσκολο
αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί η διασπορά του
κορονοϊού και να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο για
να μπορέσουν οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο
να βρούνε κάποια θεραπεία.
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Σύντομα, θα νικήσουμε τον κορονοϊό
χρησιμοποιώντας τα μοναδικά μας
όπλα: να τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και να σκεφτόμαστε
το μέλλον μας με θετικότητα.
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Υπό την αιγίδα

©copyrights 2020, Ιωάννου, Σιούτου

Ο κορονοϊός ήταν απροσδόκητος για όλους μας. Ως έφηβοι,
μπορούμε να κατανοήσουμε το γιατί και το πώς οι ζωές μας έχουν
αλλάξει τόσο ξαφνικά. Ωστόσο, έχοντας μεγαλώσει σε μια οικογένεια
με μικρότερα αδέλφια, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι δύσκολο για
τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποδεχτούν αυτήν την αλλαγή.
Θέτουν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το κορονοϊό και είναι πολύ
δύσκολο για τους γονείς να εξηγήσουν αυτό το καταστροφικό ζήτημα
με κατάλληλο, φιλικό προς τα παιδιά τρόπο. Σε άλλες περιπτώσεις,
θα ήταν εύκολο να αποφύγετε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με αυτό.
Ωστόσο, ο κορονοϊός έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο, οπότε όλοι
πρέπει να αντιμετωπίσουν την αλήθεια κάποια στιγμή.
Μέσω αυτού του παιδικού βιβλίου, συνεργαστήκαμε χρησιμοποιώντας τα γραπτά της Λιέττας και τις εικονογραφήσεις της
Θάλειας- έτσι ώστε να μεταφέρουμε αυτό το ζήτημα με τρόπο που
πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλος για μικρά παιδιά. Ελπίζουμε ότι αυτό
το βιβλίο αντηχεί τόσο στους γονείς όσο και στα μικρά παιδιά σε όλο
τον κόσμο, και σημαντικότερα, ότι εκπαιδεύει σωστά τα
παιδιά σε αυτό το θέμα.

