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Ο πλανήτης Γη, ο τρίτος 
πλανήτης από τον Ήλιο, έχει 
τόοσους πολλούς κατοίκους.

Είναι ένας άπειρος κόσμος 
πλασμάτων, από το απέραντο 
έως το μικροσκοπικό.



Μερικές φορές, αυτά τα 
πλάσματα συνεργάζονται 
καλά μαζί. Για παράδειγμα, οι 
μέλισσες και τα λουλούδια. 

Ή τα ψάρια κλόουν και οι 
θαλάσσιες ανεμώνες.



Άλλες φορές, δεν το κάνουν. 
Για παράδειγμα, οι λιάνες 
ανταγωνίζονται έντονα  τα 
δέντρα. 

Ή τα σκαθάρια του 
Κολοράντο μπορούν να φάνε 
όλα τα φύλλα άπο ένα φυτό 
πατάτας. 



Οι άνθρωποι δεν λειτούργησαν πολύ καλά με όλα τα ζώα που έχουν εξαφανιστεί λόγω 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όπως ο δυτικός μαύρος ρινόκερος. 

Ή η γιγαντιαία χελώνα της Πίντας.



Μερικές φορές, τα πλάσματα που δεν 
λειτουργούν καλά μαζί έχουν παρόμοιο 

μέγεθος. Πάρτε για παράδειγμα την 
αντιλόπη και το λιοντάρι.



Άλλες φορές, ένα πλάσμα 
μπορεί να είναι πολύ, πολύ 
μεγαλύτερο από το άλλο. 

Απλώς σκεφτείτε το μέγεθος 
ενός κουνουπιού σε σύγκριση 

με εσάς!



Τώρα, υπάρχουν μερικά πλάσματα 
στον κόσμο που είναι τόσο μικρά 

που δεν μπορείτε να τα ονομάσετε 
«πλάσματα». Αυτές οι μορφές ζωής 
είναι μικροσκοπικές - αυτό σημαίνει 

ότι είναι τόσο μικρές που μπορείτε να 
τις δείτε μόνο με μικροσκόπιο. Παρά 

το μικρό τους μέγεθος, είναι σε θέση 
να ενοχλούν πολύ, πολύ μεγαλύτερα 

ζώντα. Είναι για εμάς ό, τι είμαστε εμεις 
σε ακόμη μεγαλύτερα πράγματα, όπως 

τα μολυσμένα νερά των ωκεανών. Ή το 
κατεστραμμένο στρώμα του όζοντος. 

Ή το λιώσιμο των πολικών πάγων. Όλα 
είναι απίστευτα διασυνδεδεμένα εδώ σε 

αυτόν τον πλανήτη που ονομάζεται Γη. Ο 
τρίτος πλανήτης από τον Ήλιο που έχει 

τόοοσους πολλούς κατοίκους.



Πολλές από τις 
μικροσκοπικές 
μορφές ζωής - που 
ονομάζονται επίσης 
μικροοργανισμοί - που 
εισέρχονται στο σώμα 
μας συμπεριφέρονται με 
φιλικό και ακόμη χρήσιμο 
τρόπο. Τα περισσότερα 
από αυτά, στην 
πραγματικότητα. Ζουν 
μέσα στο σώμα μας και 
το βοηθούν να λειτουργεί 
με υγιή τρόπο.

Μερικές φορές,  
αυτά τα μικροσκοπικά 
πράγματα μπορούν να 

μπουν μέσα σε άλλους, πολύ 
μεγαλύτερους ζωντανούς 

οργανισμούς. Πάρτε για 
παράδειγμα το κουνούπι. Δεν 

μπορεί να μπει μέσα σου αν 
δεν το μασήσεις κατά λάθος, 

σωστά; Αλλά ένας ιός, ένα 
εξαιρετικά μικρό πράγμα που 
δεν θα μπορούσατε ποτέ να 

δείτε χωρίς μικροσκόπιο, 
μπορεί πολύ εύκολα να 
εισέλθει στο σώμα σας.



Αλλά άλλες φορές, δεν 
το κάνουν. Και γι ‘αυτό 
χρειάζεταιτώρα να 
μείνουμε τόσο πολύ μέσα 
στο σπίτι. Υπάρχει ένας 
νέος, μικροσκοπικός 
ιός εκεί έξω που κάνει 
τους ανθρώπους να 
αρρωσταίνουν. Είναι 
πολύ νέος. Εμείς 
οι άνθρωποι μόλις 
αρχίζουμε να  
μαθαίνουμε για αυτόν. 

 

Αυτήν τη στιγμή, αν πάμε έξω σε ένα 
πολυσύχναστο μέρος με πολλούς ανθρώπους 
γύρω μας, αυτά τα μικροσκοπικά πράγματα για τα 
οποία όλοι μιλούν, ο κορονοϊός - κορονοϊός εδώ, 
κορονοϊός εκεί - μπορεί να μπει στο σώμα μας. 
Μέσω της μύτης μας, μέσω του στόματος μας. 
Ποιος ξέρει πώς; Αλλά μπορεί. 



Θυμηθείτε, μερικά πράγματα είναι 
μεγάλα και μερικά είναι πολύ, πολύ 
μικρά. Το μέγεθος εδώ δεν έχει 
σημασία επειδή ορισμένα πράγματα δεν 
λειτουργούν καλά μαζί, ανεξάρτητα από 
το μέγεθος. 

Και γι ‘αυτό χρειάζεταιτώρα να πλένουμε 
τα χέρια μας πολύ καλά και πολύ 
συχνά. Έτσι ώστε τα μικροσκοπικά 
αυτά πράγματα να μείνουν μακριά μας. 
Ή να εξαφανιστούν. ‘Ολοι θέλουμε να 
παραμείνουμε ασφαλείς. 

Όλοι μας. Ασφαλείς μαζί. Εσείς και η 
μαμά και ο μπαμπάς. 



Είστε νέοι και πολύ δυνατοί. 
Είστε πολύ πιο δυνατοί 
από αυτά τα μικροσκοπικά 
πράγματα για τα οποια όλοι 
μιλούν τώρα. Αλλά ο παππούς 
μπορεί να μην είναι πιο 
δυνατός. Παρόλο που είναι 
μεγαλύυυτερος. Γι ‘αυτό δεν 
βλέπουμε τη γιαγιά και τον 
παππού τόσο συχνά αυτές τις 
μέρες. 

Ακόμα κι αν μένουμε μέσα και 
πλένουμε τα χέρια μας τόσο 
καλά και τόσο συχνά, αυτά τα 
μικροσκοπικά πράγματα για 
τα οποία όλοι μιλούν τώρα 
μπορούν ακόμα να είναι γύρω 
μας. Φυσικά, δεν θα θέλαμε 
να φτάσουν στον παππού ή τη 
γιαγιά. 



Γι ‘αυτό δεν πηγαίνουμε στη δουλειά, 
όπως κάναμε πριν. Αλλά χρειάζεταινα 
κάνουμε δουλειά από το σπίτι. Αυτός 
είναι και ο λόγος που δεν μπορείτε 
να βγείτε έξω για να παίξετε και να 

εξερευνήσετε. Γι ‘αυτό δεν πηγαίνετε 
ούτε στο νηπιαγωγείο ούτε στο σχολείο. 

Γι ‘αυτό δεν βλέπετε τους φίλους 
σας. Ξέρω ότι σου λείπουν πολύ. 

Αλλά μάντεψε τι; Τους λείπεις κι εσύ. 
Μένουν κι αυτοί στο σπίτι, όπως και εσύ. 
Χρειάζεταιεπίσης να πλένουν τα χέρια 
τους πολύ καλά και πολυ συχνά. Έτσι 

ώστε τα μικροσκοπικά αυτά να μείνουν 
μακριά. Ή να εξαφανιστούν. ‘Ολοι 

θέλουμε να παραμείνουμε ασφαλείς. 



Όλοι μας. Μαζί. Χωριστά. Θέλουμε να παραμείνουμε ασφαλείς. Αυτά τα μικροσκοπικά 
πράγματα για τα οποία μιλούν όλοι δεν είναι κακά. Απλώς δεν δουλεύουν καλά μαζί 

με ανθρώπους. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε κακοί, ακόμη κι αν οι πράξεις μας 
καταστρέφουν μερικές φορές τα σπίτια άλλων ζωντανών όντων στον πλανήτη. 

Όπως το στρώμα του όζοντος. Ή τα νερά του ωκεανού. Ή τα απειλούμενα είδη. Θα 
απομονωθούμε τώρα ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε ο ένας τον άλλο αργότερα. 

Και να απολαύσουμε τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. 



Ο πλανήτης Γη, ο τρίτος 
πλανήτης από τον 

Ήλιο. Αυτό έχει πάααρα 
πολλούς κατοίκους. 
Είναι ένας άπειρος 

κόσμος πλασμάτων, από 
το απέραντο έως το 

μικροσκοπικό. Μαθαίνουμε 
ο ένας από τον άλλο. Κάθε 

μέρα. Ολοι μαζί. 
Όταν τα μικροσκοπικά 

σταματήσουν να κάνουν 
τους ανθρώπους 

άρρωστους, όλοι θα 
γνωρίζουμε καλύτερα. 
Θα είμαστε καλύτεροι. 
Θα κάνουμε καλύτερα. 

Για τον εαυτό μας. 
Για αυτόν τον πλανήτη. 

Όλοι μας. Μαζί.



Αλλά προς το 
παρόν, χρειάζεταινα 
παραμείνουμε ασφαλείς. 
Μέσα στο σπίτι. 
Χρειάζεταιι να πλένουμε 
τα χέρια μας πολύ καλά 
και πολύ συχνά. Και σας 
ευχαριστώ πολύ που το 
κάνατε. Μαζί.



Λίγα ακόμη πράγματα...

Το κατοικίδιο σας είναι 
εντάξει 
με όλα αυτά τα 
μικροσκοπικά πράγματα 
για τα οποία όλοι μιλούν, 
δεν χρειάζεται να 
πλένουν τα πόδια τους 
πιο συχνά.

Ζητήστε από τον 
μπαμπά να παίξει το 
«κοίτα πως δεν αγγίζω 
τίποτα» παιχνίδι όποτε 
χρειάζεταινα βγείτε 
από το σπίτι. Όπως 
όταν πηγαίνετε να 
αγοράσετε φαγητό ή 
να βγείτε με το σκυλί 
σας. Αα περίμενε. 
Μπορείτε ακόμα να 
αγγίξετε το σκυλί σας!

Παίξτε με τη μαμά «τι ζώο 
θα μπορούσες να είσαι;» 
κάθε φορά που φοράτε 
μάσκα και φανταστείτε: 
μια αρκούδα, μια 
γάτα, ένα κουνέλι 
οτιδήποτε θέλετε! Ίσως 
βρείτε ακόμη και έναν 
μαρκαδόρο κοντά.
 

Θυμήσου, μπορείς να 
αγγίξεις μόνο τη μάσκα 
και όχι το πρόσωπο, γιατί 
η μύτη, τα μάτια και το 
στόμα μπορεί να είναι ο 
τρόπος εισόδου για τα 
μικροσκοπικά πράγματα 
στο σώμα σας.
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