
Δράσεις για Ήρωες
 

Ένας Οδηγός για ειλικρινείς συζητήσεις με τα παιδιά ως 
συμπλήρωμα στην ανάγνωση του Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, 
Πώς τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τον COVID-19!
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Ο Οδηγός

Ο Οδηγός Δράσεις για Ήρωες δημιουργήθηκε από την Ομάδα Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την 
Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης της Μόνιμης Δι-Υπηρεσιακής Επιτροπής 
(Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings - IASC MHPSS RG) για να συνοδεύσει την ανάγνωση της ιστορίας για παιδιά Η 
Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, Πώς τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τον COVID-19! My Hero is You, 
Storybook for Children on COVID-19 (Greek).pdf (interagencystandingcommittee.org)

To βιβλίο Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ εξηγεί πώς τα παιδιά μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, 
την οικογένεια και τους φίλους τους από τον κορονοϊό και πώς να διαχειριστούν τα δικά τους δύσκολα 
συναισθήματα όταν έρχονται αντιμέτωπα με τη νέα μας πραγματικότητα που συνέχεια αλλάζει. Το 
βιβλίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 135 γλώσσες και έχουν γίνει πάνω από 50 προσαρμογές 
με τη χρήση πολυμέσων. Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε δωρεάν το βιβλίο από τον ιστότοπο 
της IASC. Οι πλήρεις σύνδεσμοι του υλικού αυτού είναι διαθέσιμοι στο τέλος αυτού του Οδηγού. 

Προτείνεται οι ενήλικες να διαβάζουν αυτό το βιβλίο ΜΕ τα παιδιά. Καθώς διαβάζουν το βιβλίο, 
οι Δράσεις για Ήρωες καθοδηγούν τους ενήλικες για το πώς να κάνουν ειλικρινείς συζητήσεις 
με τα παιδιά (στο εξής αναφέρονται ως ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ) και να τα εκπαιδεύουν για την αντιμετώπιση 
στρεσσογόνων παραγόντων και αλλαγών που αφορούν τον COVID-19. Εξηγεί πώς οι ενήλικες μπορούν 
να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο για τα παιδιά ώστε αυτά να ανοιχτούν και να μοιραστούν τα 
συναισθήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των φόβων και των ανησυχιών τους, για τον κορονοϊό 
και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητά τους που έχει αλλάξει. Ο Οδηγός επίσης καθοδηγεί τους 
ενήλικες πώς να προωθήσουν θετικές δράσεις με τις οποίες τα  παιδιά μπορούν να προστατέψουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους. 

Οι Δράσεις για ‘Ήρωες αποτελούν συμπληρωματικό υλικό που συνοδεύει το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ με 
στόχο να βοηθήσει τους γονείς/φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαβάζουν το Η Ηρωίδα 
μου είσαι Εσύ με τα παιδιά. Η παρέμβαση διαμορφώθηκε ύστερα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις 
και πιλοτικές δοκιμές στις χώρες μέλη της IASC MHPSS RG καθώς και σε αυτές που χρησιμοποιούν 
το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ. Ελπίζουμε ότι αυτός ο Οδηγός θα υποστηρίξει τα παιδιά, τους γονείς/
φροντιστές και τους δασκάλους τους κατά τη διάρκεια αυτών των ιδιαίτερων καιρών. 

Η IASC MHPSS RG ευχαριστεί την Nancy Baron για την προετοιμασία του κειμένου καθώς και την Helen 
Patuck για την εικονογράφηση της παρούσας έκδοσης. 

Εισαγωγή
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Μεταφράσεις, προσβάσιμο υλικό και προσαρμογές

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με IASC Ομάδα Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την 
Ψυχοκοινωνική Στήριξη  (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) για τον συντονισμό των μεταφράσεων 
και τα προτιμώμενα είδη του υλικού. Όλες οι ολοκληρωμένες μεταφράσεις και το σχετικό υλικό θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της IASC Ομάδας Αναφοράς.

Εφόσον προχωρήσετε στη μετάφραση ή προσαρμογή αυτού του Οδηγού, παρακαλούμε να δώσετε 
προσοχή στα εξής:

• Δεν επιτρέπεται να προσθέσετε τον λογότυπο σας (ή αυτόν του χρηματοδοτούντος φορέα) στο 
τελικό προϊόν. 

• Σε περίπτωση προσαρμογής (δηλαδή αλλαγές στο κείμενο ή στις εικόνες), η χρήση του λογότυπου 
της IASC δεν επιτρέπεται. Για οποιαδήποτε χρήση αυτού του Οδηγού, δεν πρέπει να υπονοηθεί ότι 
η IASC  εγκρίνει οποιοδήποτε συγκεκριμένο οργανισμό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

• Θα πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη φράση περί αποποίησης ευθύνης στη γλώσσα της 
μετάφρασης: «Η ανά χείρας μετάφραση/προσαρμογή δεν έχει δημιουργηθεί από την Μόνιμη Δι-
Υπηρεσιακή Επιτροπή (Inter-Agency Standing Committee - IASC). Η IASC δεν φέρει ευθύνη για 
το περιεχόμενο ή την ακρίβεια της παρούσας μετάφρασης. Η πρωτότυπη Αγγλική έκδοση “Inter-
Agency Standing Committee: Actions for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with children to 
accompany reading of My Hero Is You” αποτελεί τη μόνη έγκυρη και αυθεντική έκδοση.»

Για την επισκόπηση όλων των ολοκληρωμένων μεταφράσεων και του σχετικού υλικού του Δράσεις για 
Ήρωες, ένας οδηγός για ειλικρινείς συζητήσεις με τα παιδιά ως συμπλήρωμα στην ανάγνωση του Η 
Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, μπορείτε να επισκεφτείτε την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes.

Η Ελληνική μετάφραση πραγματοποιήθηκε από την Ευδοκία Λαγάκου, Σχολική Ψυχολόγο, Υπηρεσία 
Παιδιών και Εφήβων (Υπεύθυνη: Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ), Α’ Ψυχιατρική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστίες για τη συμβολή 
τους στον γλωσσικό έλεγχο στις Μαρία Βλασσοπούλου και Κατερίνα Παπανικολάου.

«Η ανά χείρας μετάφραση/προσαρμογή δεν έχει δημιουργηθεί από την Μόνιμη Δι-Υπηρεσιακή Επιτροπή 
(Inter-Agency Standing Committee - IASC). Η IASC δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια 
της παρούσας μετάφρασης. Η πρωτότυπη Αγγλική έκδοση “Inter-Agency Standing Committee: Actions 
for Heroes, a Guide for heart-to-heart chats with children to accompany reading of My Hero Is You” 
αποτελεί τη μόνη έγκυρη και αυθεντική έκδοση.»
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Παρακαλείσθε να διαβάσετε τον Οδηγό Δράσεις για Ήρωες ΠΡΙΝ 
αρχίσετε να διαβάζετε το βιβλίο με τα παιδιά και να συνεχίσετε 
να χρησιμοποιείτε τις συμβουλές του αφού ολοκληρώσετε την 
ανάγνωση. 

Είναι καλύτερο όταν τα παιδιά ενημερώνονται με ακριβείς πληροφορίες για τον κορονοϊό, τους 
συνδεόμενους με αυτόν κινδύνους και το πώς μπορεί να προληφθεί η μολυσματική ασθένεια από 
ενήλικες που είναι γνωστοί και έμπιστοι των παιδιών, όπως οι φροντιστές τους και οι δάσκαλοί τους. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τα δεδομένα μπορεί να είναι απλή και άμεση και μπορεί 
να τροποποιηθεί ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Παιδιά που δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς 
κινδυνεύουν να μην πάρουν στα σοβαρά τα μέτρα πρόληψης και να θέσουν τον εαυτό τους και τους 
άλλους σε κίνδυνο να αρρωστήσουν. Επίσης, παιδιά με ελλιπή ενημέρωση μπορεί να ανησυχούν χωρίς 
λόγο γιατί νιώθουν ότι οι ενήλικες τους κρύβουν την αλήθεια. Ήδη από μικρή ηλικία, τα παιδιά έχουν 
επίγνωση των αλλαγών γύρω τους, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά για το τί συμβαίνει. 

Καθώς το βιβλίο ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι ήρωες/ηρωίδες και να αναλάβουν ένα ενεργό ρόλο 
στην πρόληψη, είναι σημαντικό οι ενήλικες να 
δίνουν ισότιμα μία εξήγηση των προβλημάτων και 
των κινδύνων του κορονοϊού μαζί με ξεκάθαρες 
περιγραφές του πώς οι ενήλικες θα προστατέψουν 
τα παιδιά και του τί τα παιδιά μπορούν να κάνουν 
για να εμποδίσουν την μόλυνση και να προφυλάξουν 
τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Καθώς οι ενήλικες και τα παιδιά διαβάζουν το βιβλίο, θα δουν 9 
Συννεφάκια ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ να διατρέχουν όλο το βιβλίο, που μοιάζουν 
ως εξής:

Τα κύρια μηνύματα των ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ σε αυτόν τον Οδηγό είναι τα 
εξής: 

  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1:     Μένοντας υγιείς               σελ.:11
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2:  Τα παιδιά μιλούν ανοικτά     σελ.:14
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3: Αντιμετωπίζω το άγχος     σελ.:16
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4:  Προφυλάσσουμε ο ένας τον άλλο  σελ.:20
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 5:  Επιλύοντας προβλήματα    σελ.:23
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 6:  Όλοι χρειάζεται να προστατεύονται  σελ.:26
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 7: Ζώντας με τη στεναχώρια   σελ.:28
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 8:  Είμαι πολίτης του κόσμου    σελ.:31
  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 9:  Η ηρωίδα μου είσαι ΕΣΥ   σελ.:35

Τα μηνύματα των ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
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Όταν προετοιμάζεστε να διαβάσετε με τα παιδιά, καλό είναι να 
θυμάστε τα εξής:   

• Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία με ένα παιδί ή με μια ομάδα παιδιών.
• Ένας ενήλικας ή ένα μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί μπορεί να διαβάζει σελίδα-σελίδα.
• Είναι καλύτερο να διαβάζετε αργά και να αφηγείστε την ιστορία με ζωντάνια και εκφραστικότητα.  
• Και οι ενήλικοι και τα παιδιά θέλουν να βλέπουν τις εικόνες, γι’ αυτό καθίστε μαζί και κοντά αλλά όχι 

τόσο κοντά ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις.  
• Οργανώστε το πώς κάθονται τα παιδιά ώστε να μπορούν εύκολα να βλέπουν τις εικόνες. 
• Προσπαθήστε να καθίσετε σε ένα ήσυχο χώρο για να αποφύγετε διακοπές της ανάγνωσης και της 

συζήτησης. 
• Διαβάζοντας με μία ομάδα παιδιών, οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν το να έχουν όλα τα 

παιδιά την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια των 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ.

• Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ είναι μια καλή ευκαιρία για τους ενήλικες να διδάξουν στα παιδιά αποτελεσματικούς 
τρόπους να διαχειριστούν τους φόβους τους και τις στρεσσογόνες καταστάσεις. 

Είναι ώρα για ΣΥΖΗΤΗΣΗ, όταν δείτε 

Όσοι διαβάζουν την ιστορία και μιλούν με τα παιδιά αναφέρονται ως «ΕΝΗΛΙΚΕΣ» σε αυτόν τον οδηγό.  Ο 
όρος συμπεριλαμβάνει:

• Γονείς
• Γιαγιάδες και Παππούδες
• Φροντιστές
• Δασκάλους
• Συντονιστές ομάδων παιδιών.

Οι ενήλικες γνωρίζουν την ιδιαίτερη δυναμική του πολιτισμού τους,  του περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
προτύπων τους. Συστήνεται οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ να είναι ειλικρινείς και να περιέχουν θετικές δράσεις τις οποίες 
μπορούν να κάνουν τα παιδιά, που είναι ρεαλιστικές και ταιριάζουν με τις μοναδικές και πραγματικές 
εμπειρίες των παιδιών. Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ και οι δράσεις διαφέρουν ανάλογα με το αν τα παιδιά ζουν σε πόλεις 
ή σε αγροτικές περιοχές, είναι από διαφορετικές ηπείρους, ζουν στο σπίτι τους ή σε κάποιο καταυλισμό 
σε άλλη χώρα, και ποικίλουν ανάλογα με τις οικονομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες. 

Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ποικίλουν ανάλογα με τη σχέση των ενηλίκων με τα παιδιά. Εκτός από τη πληροφόρηση 
των παιδιών για τον COVID-19, οι γονείς που διαβάζουν την ιστορία με τα παιδιά τους χρειάζεται να 
οργανώσουν την κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ ώστε να περιλαμβάνει δράσεις που δείχνουν πώς οι ίδιοι οι γονείς θα 
προστατέψουν τα παιδιά και πώς τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην προστασία της οικογένειας. 
Όταν οι δάσκαλοι ή οι συντονιστές ομάδων παιδιών διαβάζουν με τα παιδιά, χρειάζεται να οργανώσουν 
τις ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ και τις δράσεις έτσι ώστε να δείχνουν πώς θα συμμετέχουν οι ίδιοι στην προστασία των 
παιδιών και πώς τα παιδιά με τη σειρά τους μπορούν να είναι υπεύθυνα και μπορούν να προστατεύουν 
τους φίλους τους και τους συμμαθητές τους. 

Προετοιμασία για διάβασμα και ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Σε κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ, οι ενήλικες συζητούν με τα παιδιά για θέματα με διαφορετικά μηνύματα. 
Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ μπορούν να έχουν δύο κατευθύνσεις….

Μοίρασμα πληροφοριών 
 
Αρχικά, οι ενήλικες χρειάζεται να είναι καλά ενημερωμένοι ώστε κατά τη διάρκεια μιας ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ να 
μοιράζονται ακριβείς πληροφορίες με τα παιδιά. Ας έχουμε κατά νου, ότι ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά έχουν 
κάποιου είδους αντίληψη για το τί είναι ο κορονοϊός καθώς έχουν ακούσει να μιλούν για αυτόν στο περιβάλλον 
τους. Σε κάθε ηλικία, τα παιδιά ακούνε τους ενήλικες που μιλούν και αισθάνονται τη συναισθηματική τους 
φόρτιση. Οι ενήλικες χρειάζεται να απαντούν τις ερωτήσεις των παιδιών με ειλικρίνεια ώστε να εξασφαλίζουν 
ότι έχουν κατανοήσει ξεκάθαρα το τί είναι ο κορονοϊός και  ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχει. Οι απαντήσεις 
μπορεί να είναι κάπως τρομακτικές, και γι’ αυτό οι ενήλικες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
για να καθησυχάσουν τα παιδιά και να τους εξηγήσουν τις ενέργειες στις οποίες εκείνοι ως ενήλικες και τα 
παιδιά μπορούν να προβούν για να παραμείνουν ασφαλείς. Για τα παιδιά, το να αισθάνονται ασφαλή πηγάζει 
όχι μόνο από το να γνωρίζουν ότι οι ενήλικες είναι εκεί για να τα φροντίζουν, αλλά και από το να μαθαίνουν 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να νιώθουν αρκετά δυνατά ή ότι έχουν το σθένος για να είναι ήρωες και 
να αναλαμβάνουν δράσεις ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και αυτούς που αγαπούν. 

Η δεύτερη κατεύθυνση για τις ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ενθαρρύνει τους ενήλικες να δώσουν χρόνο στο να ακούσουν και να 
αφουγκραστούν τί αισθάνονται και σκέφτονται τα παιδιά  για τις αλλαγές στη ζωή τους στην παρούσα φάση. 

Ακούγοντας τα παιδιά 

Για να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κουβεντιάσουν με άνεση, οι ενήλικες χρειάζεται:
• Με ειλικρίνεια να αφιερώσουν χρόνο και να δείξουν το ενδιαφέρον τους για 

το τί αισθάνονται και σκέφτονται τα παιδιά.
• Να ακούνε και να είναι υπομονετικοί καθώς τα παιδιά μιλούν και να 

αφουγκραστούν τί λένε και νιώθουν τα παιδιά. 
• Να μιλούν με τα παιδιά. Μην μονοπωλείτε τη συζήτηση ή μην κάνετε 

κήρυγμα. Να μιλάτε μαζί τους.
• Να κάνουν ερωτήσεις για να δείξουν το ενδιαφέρον τους και να κατανοήσουν 

τις σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών. 
• Να σκέφτονται αυτά που λένε τα παιδιά για να γίνεται ουσιαστικός διάλογος 

μεταξύ των δύο πλευρών.  
• Να εκπαιδεύουν τα παιδιά και να τα καθησυχάζουν με τρόπο ειλικρινή για 

την παρούσα κατάσταση.
• Να προσφέρουν ρεαλιστική προστασία στα παιδιά.
• Να προσφέρουν υποστήριξη και αγάπη στα παιδιά. 
• Σε ομαδικού τύπου αναγνώσεις, να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά να λένε αυτά που θέλουν να πουν.
• Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να ακούν και να απαντούν το ένα στο άλλο με τρόπο που δείχνει σεβασμό. 
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Παράδειγμα μιας ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ που ΑΚΟΥΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το παιδί:
Ένας πατέρας και ο δεκάχρονος γιος του, ο Σάλεμ, διαβάζουν το βιβλίο μαζί. 

Στη ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2 o μπαμπάς θέλει να μιλήσει με τον Σάλεμ για τα συναισθήματά του σχετικά με τον κορονοϊό.

 Μπαμπάς:  Στην ιστορία, η Σάρα ανησυχεί για το πώς θα είναι ασφαλής. Εσένα τί σε ανησυχεί με 
τον κορονοϊό; 

 Σάλεμ:    Φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Μερικά βράδια είναι δύσκολο να κοιμηθώ. Φοβάμαι ότι δε θα 
ξυπνήσω.

 Μπαμπάς:   Λυπάμαι που ανησυχείς το βράδυ. Δεν το ήξερα ότι ένιωθες έτσι. Τί σε κάνει να φοβάσαι 
ότι δεν θα ξυπνήσεις; 

 Σάλεμ:     Άκουσα πώς μερικά παιδιά πέθαναν από τον κορονοϊό. Δεν ξέρω γιατί πέθαναν αλλά 
άκουσα κάποιον να το λέει. Αν κολλήσω τον ιό, θα πεθάνω; 

Ειλικρινής απάντηση στο γεγονός.
 Μπαμπάς:     Ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών στον κόσμο αρρώστησαν από τον ιό και πέθαναν. 

Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Είσαι υγιής και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είχαν και 
άλλα προβλήματα υγείας εκτός από τον ιό. 

 Σάλεμ:  Δηλαδή, δεν θα πεθάνω αν κολλήσω τον ιό; 
 Μπαμπάς:   Είναι πολύ απίθανο να πεθάνεις εάν κολλήσεις τον ιό.  Συνήθως τα παιδιά δεν 

αρρωσταίνουν βαριά και δεν πεθαίνουν. 
 Σάλεμ:   Αυτό είναι καλό να το ξέρω. 

Μιλήστε για συναισθήματα και προστασία. 
 Μπαμπάς:   Ελπίζω να μπορούμε να μιλάμε όταν ανησυχείς. Όταν ανησυχείς το βράδυ, ας 

συμφωνήσουμε για το τί μπορούμε να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε να νιώθεις 
ασφαλής και να κοιμηθείς. Τί μπορούμε να κάνουμε; 

Ο πατέρας του Σάλεμ τον άκουσε και τον ενθάρρυνε να μοιραστεί τα συναισθήματά του. Αντέδρασε με 
ενσυναίσθηση, ήταν υποστηρικτικός και έδωσε ακριβείς πληροφορίες. Προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Σάλεμ να 
βρει τρόπους να νιώθει ασφαλής το βράδυ. Ο Σάλεμ αντέδρασε θετικά και πήρε θάρρος να συνεχίσει τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 

Παράδειγμα μιας ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ που ο ενήλικας δεν έχει ακούσει 
προσεκτικά παιδί:
Ας φανταστούμε ότι ο μπαμπάς του Σάλεμ έλεγε το εξής:

 Μπαμπάς:    Στην ιστορία, η Σάρα ανησυχεί για το πώς θα παραμείνει ασφαλής. Εσένα τί σε ανησυχεί 
για τον κορονοϊό; 

 Σάλεμ:    Φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Μερικά βράδια είναι δύσκολο να κοιμηθώ. Φοβάμαι ότι δε θα 
ξυπνήσω.

Δυστυχώς, ο μπαμπάς του Σάλεμ θέλει γρήγορα να διαβεβαιώσει τον Σάλεμ ότι δε θα πεθάνει στον ύπνο του.

 Μπαμπάς:  Μην ανησυχείς, θα ξυπνήσεις.
 Σάλεμ:    Καλά.

Ο Σάλεμ σταματά τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
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H ΣΥΖΗΤΗΣΗ σταμάτησε γρήγορα. Ξεκάθαρα, αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Ο Σάλεμ τελείωσε τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
γιατί δε δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή στα συναισθήματά του. Ο μπαμπάς του Σάλεμ δεν αφουγκράστηκε 
τον φόβο του. Ο Μπαμπάς του ήθελε ο Σάλεμ να γνωρίζει ότι είναι ασφαλής και μπορεί να ένιωθε αβέβαιος 
πώς να συζητήσει αυτό το τόσο δύσκολο θέμα, και έτσι του έδωσε μία γρήγορη απάντηση.  Εάν ο Μπαμπάς 
του Σάλεμ θέλει να κατανοήσει πώς αισθάνεται και να τον ενθαρρύνει να νιώσει ότι είναι εντάξει να μοιράζεται 
τα συναισθήματά του, ο Μπαμπάς του χρειάζεται να ακούσει ενεργά και να αντιδράσει στα συναισθήματα του 
όπως έκανε στο πρώτο παράδειγμα. 

Επικεντρωθείτε στα κύρια μηνύματα 
Ανεξάρτητα από το εάν κουβεντιάζουμε με ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών, σε κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ οι ενήλικες 
χρειάζεται να επικεντρωθούν στα σημαντικά μηνύματα και να κρατήσουν τις ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ σύντομες ώστε να 
αποφύγουν να χαθεί η ζωντάνια της ανάγνωσης της ιστορίας. Κάνοντας μια ανοιχτή ερώτηση του τύπου «Τί 
σας κάνει λυπημένους/ες;»  μπορεί να οδηγήσει σε απάντηση που δε σχετίζεται με το θέμα. Τα παιδιά μπορεί 
να απαντήσουν μιλώντας για τον κορονοϊό ή  για ένα παιδί που εκφοβίζει στο σχολείο. Οι ενήλικες θα πρέπει να 
κρατήσουν κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ επικεντρωμένη μόνο στο μήνυμα αυτής της ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Οι ενήλικες θα πρέπει να 
κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικές με τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ όπως, «Τί σας κάνει να λυπάστε σε σχέση με τον 
κορονοϊό;». Τα παιδιά μοιράζονται τα συναισθήματά τους. Οι ενήλικες ακούνε και απαντούν και μοιράζονται το 
μήνυμα και τα μαθήματα της κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Οι ενήλικες μπορεί να προσφερθούν να ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ και  για 
άλλα θέματα αφού διαβάσουν όλη την ιστορία. 

Διάρκεια της ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να μοιραστούν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. Ωστόσο, 
σε μερικά παιδιά αρέσει να μιλάνε, άλλα σπάνια θέλουν να μιλήσουν και άλλα μιλάνε πάρα πολύ. Οι ενήλικες θα 
χρειαστεί να ελέγξουν τη διάρκεια της κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Εάν ένα παιδί μιλά πολύ, οι ενήλικες χρειάζεται να 
ακούν και να υπενθυμίζουν ότι χρειάζεται να γυρίσουν πίσω στην ιστορία, και ότι θα κανονίσουν να μιλήσουν 
περισσότερο όταν τελειώσει η ανάγνωση. Μερικά παιδιά δεν νιώθουν άνετα να μιλούν, και είναι καλύτερο να μη 
τα πιέζουμε. Είναι η ώρα  για την ανάγνωση μιας ιστορίας και τα παιδιά μπορούν να ακούν και να μαθαίνουν – δεν 
χρειάζεται να μιλούν όλοι. 

Μοναδικές ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Τα ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, την προσωπικότητα και τη σχέση των ενηλίκων με τα 
παιδιά. Μία ΣΥΖΗΤΗΣΗ με έναν εκπαιδευτικό θα είναι διαφορετική από μία ΣΥΖΗΤΗΣΗ με έναν γονιό.

Ωστόσο, ο σκοπός των ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ είναι πάντα ο ίδιος.  Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ είναι ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά 
να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να μάθουν 
πληροφορίες για τον κορονοϊό, και να κατανοήσουν πώς μπορούν 
να δράσουν υπεύθυνα για να προστατέψουν τον  εαυτό τους 
και τους άλλους. 

Ο AΡΙΟ: Πληροφορίες για Ενήλικες
Ο ΑΡΙΟ είναι η εφημερίδα που παρέχει καθοδήγηση 
στους ενήλικες για το πώς να κουβεντιάσουν με  τα 
παιδιά. Παρακαλείσθε να διαβάσετε κάθε αντίστοιχο 
τμήμα πριν την κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ για να μάθετε από τις 
συμβουλές που δίνει και στη συνέχεια να το διαβάσετε 
ξανά άλλη μια φορά για να θυμάστε τις οδηγίες. 
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Οι ενήλικες θα πρέπει να διαβάσουν την ιστορία με τα παιδιά και κάθε φορά θα πρέπει να οργανώνουν τη 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ανάλογα με τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο τμήμα που διαβάζουν.  Υπάρχουν στη διάθεση των 
ενηλίκων συγκεκριμένες ενότητες για να τους βοηθήσουν να συντονίσουν την κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Υπάρχουν οι 
εξής 4 ενότητες:

Ο ΑΡΙΟ: Πληροφορίες για Ενήλικες 
Η εφημερίδα παρέχει οδηγίες στους ενήλικες για το πώς θα ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ με τα παιδιά. Παρακαλείσθε να 
διαβάσετε την εφημερίδα Ο ΑΡΙΟ πριν ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ με τα παιδιά για να μάθετε το προτεινόμενο περιεχόμενο 
και τις σχετικές συμβουλές και να την διαβάσετε ξανά αφού τελειώσετε το διάβασμα της ιστορίας για να 
συγκρατήσετε στη μνήμη σας το περιεχόμενο.

 Κύρια μηνύματα των ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
Αυτά είναι τα γενικά θέματα ή τα μηνύματα για κάθε ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Για παράδειγμα: ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 1: Μένοντας 
υγιείς. Καθώς διαβάζετε την ιστορία, τα μηνύματα σε αυτόν το οδηγό ακολουθούν τα θέματα της ιστορίας. 

 Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
Είναι οι πληροφορίες για τους ενήλικες σχετικά με το τί θα μοιραστούν με τα παιδιά στη διάρκεια αυτής της 
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. 

 ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά
Αυτές είναι οι ερωτήσεις που οι ενήλικες μπορούν να ρωτήσουν τα παιδιά για να συντονίσουν τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 

Σε όλη την ιστορία, τα παιδιά ενθαρρύνονται να είναι ήρωες και πολίτες του κόσμου των οποίων οι δράσεις 
διαμορφώνουν μια παγκόσμια αλυσίδα μέσω της οποίας  όλοι οι άνθρωποι προστατεύουν ο ένας τον άλλο. 
Στη διάρκεια των ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ, οι ενήλικες προωθούν αυτό το μήνυμα της υπευθυνότητας και της δράσης. Τα 
παιδιά εμπλέκονται στο πώς να κάνουν επιλογές και να παραμένουν τα ίδια και αυτοί που αγαπούν ασφαλείς, 
ενσταλάζοντας σε αυτά συναισθήματα ελπίδας και προοπτικής στο μέλλον.

Κατανοώντας τον Οδηγό

ΕΤΟΙΜΟΙ: ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΥΜΕ

Καθώς ανοίγετε το βιβλίο, αυτό το λένε οι ενήλικες ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ. 

Οι ενήλικες ΣΥΖΗΤΟΥΝ με τα παιδιά:

	 	Ξέρω	ότι	έχετε	ακούσει	πολλά	να	λέγονται	για	τον	κορονοϊό.	Έχει	αλλάξει	τις	ζωές	μας.	
Αυτή	η	ιστορία	γράφτηκε	για	να	μας	βοηθήσει	να	ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ	και	να	μοιραστούμε	
τα	συναισθήματά	μας	για	τον	κορονοϊό.	Θα	μας	δώσει	ιδέες	για	το	πώς	μπορούμε	να	
παραμείνουμε	υγιείς	και	να	είμαστε	υπεύθυνοι	και	να	προστατέψουμε	τον	εαυτό	μας	
και	τους	άλλους.	Είμαστε	έτοιμοι	να	ακούσουμε	και	να	ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ;

> Διαβάστε αυτή τη σελίδα από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ

“ 
” 



Ο ΑΡΙΟ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ 
ΑΚΡΟΑΣΗΣ
Οι ενήλικες κάνουν ανοιχτές ερωτήσεις για να προσκαλέσουν τα παιδιά 
να μιλήσουν για το τί γνωρίζουν για τον κορονοϊό. Καθώς τα παιδιά 
μιλούν, και καταλαβαίνουν ότι οι ενήλικες τα ακούνε με προσοχή, 
νιώθουν πιο άνετα να συνεχίσουν να μοιράζονται τις ιδέες τους, τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

Οι ενήλικες θα πρέπει να ακούνε με υπομονή όλα όσα τα παιδιά 
γνωρίζουν για τον ιό. Μερικές πληροφορίες θα είναι σωστές άλλες 
όμως όχι.  Μετά την απάντηση των παιδιών, οι ενήλικες μπορούν να τα 
επαινέσουν για το ότι μοιράστηκαν αυτά που γνωρίζουν. Στη συνέχεια 
επαναλαμβάνουν τί είπαν τα παιδιά που ήταν σωστό. Δηλαδή, χωρίς 
να λένε «Όχι, αυτό είναι λανθασμένο», ακούνε τί είναι ανακριβές και 
εξηγούν τα πραγματικά δεδομένα.

Πολύ σημαντικό, όταν οι ενήλικες μιλούν σε ομάδες παιδιών, χρειάζεται 
να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά ακούνε το ένα το άλλο. Οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
χρειάζεται να αποτελούν ασφαλείς χώρους για να μιλούν άνετα τα 
παιδιά, και είναι σημαντικό οι ενήλικες να αποτρέπουν τα παιδιά από 
το να πειράζουν ή να εκφοβίζουν το ένα το άλλο. Οι ενήλικες είναι οι 
υπεύθυνοι για τις ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ και χρειάζεται να είναι σίγουροι ότι όλα 
τα παιδιά μπορούν να κουβεντιάζουν με ασφάλεια. 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΑ ΑΚΟΥΝΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΕΕΙ: «ΟΧΙ, ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ 
ΤΟΝ COVID-19!»

Ας φανταστούμε ότι ένα παιδί λέει, «Όχι, δεν χρειάζεται να μιλήσω για 
τον COVID-19. Ξέρω τα πάντα γι’ αυτόν. Είμαι παιδί. Δε θα πεθάνω από 
τον ιό. Θέλω να πάω να παίξω.»

Μερικά  παιδιά παρουσιάζουν το εαυτό τους σα να τα ξέρουν όλα. Το 
καλύτερο είναι να μην τα προσβάλει κανείς και να τους υπενθυμίσει 
ότι, στην μικρή ηλικία που είναι, είναι απίθανο να γνωρίζουν τα πάντα. 
Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την αυτοεκτίμηση όλων των παιδιών. 

Ωστόσο, θέλουμε επίσης να αποδεχτούν τους περιορισμούς τους ώστε 
να γνωρίζουν ότι είναι εντάξει όταν δεν γνωρίζουν κάτι, είναι εντάξει να 
νιώθουν μερικές φορές ότι δεν είναι σίγουρα ή ότι έχουν άγχος, και είναι 
επίσης εντάξει να ζητήσουν βοήθεια. Μπορούμε να τους πούμε ότι και οι 
πιο διάσημοι επιστήμονες ακόμα μαθαίνουν για τον κορονοϊό. 



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

TΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΣΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΑΚΟΜΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ξεκινήστε την κουβέντα με τα παιδιά με το να μοιραστείτε ξεκάθαρες 
και σωστές πληροφορίες για τον κορονοϊό και τον COVID -19.  Τα 
παιδιά μπορούν να μάθουν να προστατεύουν το εαυτό τους μόνο εάν 
κατανοήσουν πλήρως τον ιό και τους κινδύνους του.

ΣΕ ΠΟΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 
Τα συστήματα υγείας κάθε χώρας συστήνουν 1-2 μέτρα για την 
«κοινωνική» ή «σωματική» απόσταση.  Καλό είναι να ελέγξετε τί 
συστήνεται στη χώρα σας και να το συζητήσετε με τα παιδιά. Για 
να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά κατανοούν πόσο μεγάλη είναι η 
απόσταση μπορείτε να τη δείξετε μετρώντας τα βήματά σας ή να 
χρησιμοποιήσετε ένα χάρακα ή ένα κομμάτι σπάγκο, ή ακόμα να 
βάλετε τα παιδιά να ξαπλώσουν στο πάτωμα και να μετρήσουν μια 
απόσταση ενός ή δύο μέτρων. 

Ακόμα μαθαίνουμε για αυτόν τον νέο κορονοϊό. Οι επιστήμονες δεν 
έχουν όλες τις απαντήσεις. Οι ενήλικες δεν έχουν όλες τις απαντήσεις. 
Όμως, τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις και οι ενήλικες πρέπει να βάλουν 
τα δυνατά τους να απαντήσουν, όπως επίσης και να ενημερώσουν τα 
παιδιά ότι ακόμα μαθαίνουμε για τον ιό. 

Εάν κάποιο παιδί αμφισβητεί τους κινδύνους για το ίδιο, οι ενήλικες 
μπορούν να απαντήσουν λέγοντας, «Έχεις δίκιο. Τα παιδιά συνήθως 
δεν αρρωσταίνουν τόσο σοβαρά από τον ιό. Αλλά μερικά παιδιά 
μπορεί να αρρωστήσουν και υπάρχει κίνδυνος να συμβούν και μερικά 
άλλα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τα παιδιά, μπορούν να 

έχουν μέσα τους τον ιό και να τον μεταφέρουν στους άλλους.  Η μικρή 
αδερφή σου έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά της και εάν κολλήσει τον 
ιό μπορεί να είναι σοβαρό γιατί έχει κι άλλα προβλήματα υγείας. Και 
η Γιαγιά και ο Παππούς χρειάζεται να αποφύγουν να κολλήσουν τον 
ιό γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι μπορεί να αρρωστήσουν πολύ σοβαρά 
ακόμα και να πεθάνουν από  αυτόν.» 

Τα παιδιά χρειάζεται να αποτελούν μέρος της προσπάθειας για την 
προστασία των άλλων και για την πρόληψη ώστε να μην κολλήσουν 
τον ιό.  Εάν η Σάρα ρωτούσε, «Δεν θέλω να αρρωστήσει κανείς 
εξαιτίας μου. Πώς θα ξέρω εάν έχω τον ιό μέσα μου;» η Μητέρα της 
μπορεί να απαντήσει, «Πολύ συχνά δεν το ξέρεις γιατί αισθάνεσαι 
καλά. Ας συνεχίσουμε το διάβασμα καθώς θα μας διδάξει πώς θα 
προστατέψουμε τον εαυτό μας να μην κολλήσουμε τον ιό και να 
προσέξουμε να μην τον μεταδώσουμε σε κάποιον άλλο.»
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1

  

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
Προτού προχωρήσουμε περισσότερο στην ιστορία, ας κουβεντιάσουμε για τον 
κορονοϊό και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από 
αυτόν.  Πείτε μου τί γνωρίζετε ήδη για τον ιό. 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Πείτε μου τι γνωρίζετε ήδη για τον ιό. 

Τα παιδιά απαντούν με τις πληροφορίες που ήδη γνωρίζουν για τον ιό. Μπορεί να πουν….

• «Ο ιός μπαίνει μέσα σου από τα τραπέζια και τις καρέκλες ακόμη και από κομμάτια χαρτί.»
• «Ο κορονοϊός δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.»
• «Ο κορονοϊός σκοτώνει ανθρώπους.»
• «Άκουσα ότι μπορεί να κάνουμε μια ένεση στο χέρι μας που θα μας προστατέψει.»

 

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 1

Μένοντας υγιείς

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
 
Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μου όσα ξέρετε. Φαίνεται ότι έχετε ακούσει πολύ καλά όλα όσα 
λέγονται γύρω σας. 

Ο κορονοϊός προκαλεί μια ασθένεια που ονομάζεται COVID-19. Eίναι ένας νέος ιός και η ασθένεια είναι 
μεταδοτική - δηλαδή αυτό σημαίνει ότι περνά από τον ένα άνθρωπο στον άλλο. Η ασθένεια έχει γίνει μια 
παγκόσμια πανδημία καθώς απλώθηκε σε χώρες σε όλον τον κόσμο. 

Ο κορονοϊός μεταφέρεται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον με σταγονίδια που βγαίνουν από το στόμα 
ή τη μύτη κάποιου που έχει μολυνθεί όταν αυτός μιλά, γελά, φωνάζει, βήχει ή φταρνίζεται. Αυτά τα 
σταγονίδια πετούν στον αέρα και μπορούν να προσγειωθούν στο στόμα ή στη μύτη όσων είναι κοντά. 
Τα σταγονίδια μπορεί επίσης να πέσουν στο τραπέζι, στην καρέκλα ή σε άλλη επιφάνεια και αν την 
αγγίξουμε και μετά ακουμπήσουμε τα μάτια μας, τη μύτη ή το στόμα, τότε μπορεί να μολυνθούμε. 

Χρειάζεται αμέσως να μου πείτε εάν εσείς ή κάποιος που ξέρετε έχει κάποιο από τα συμπτώματα του ιού 
όπως πονοκέφαλο, βήχα, φτάρνισμα, πόνους στο σώμα, πυρετό ή δεν έχει την αίσθηση της όσφρησης 
ή/και της γεύσης. Χρειάζεται να είμαστε έξτρα προσεκτικοί αφού το να έχει κανείς ακόμα και ένα από 
τα συμπτώματα μπορεί να σημαίνει ότι έχει μολυνθεί και μπορεί να μεταφέρει τον ιό στους άλλους. Τα 
καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρρωσταίνουν μόνο ήπια. Ωστόσο, ακόμα και αν νιώθουν 
καλύτερα σε λίγες μέρες, μπορεί να συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό στους άλλους και χρειάζεται να 
μείνουν σπίτι και να μένουν μακριά από τους άλλους μέχρι οι γιατροί τους να πουν ότι δεν μεταδίδουν πια 
τον ιό. Είναι ένας πονηρός ιός γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν το ιό αλλά νιώθουν καλά. Μπορεί ακόμη να 
τον κολλήσουν στους άλλους χωρίς να το θέλουν.  Ξέρω πώς όλα αυτά ακούγονται τρομαχτικά.  Γι’ αυτό 
μιλάμε και διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να μας κρατήσω υγιείς. Θέλω να 
σιγουρευτώ ότι γνωρίζετε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας και να μην κολλήσετε τον ιό!
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Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Ο ιός έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο. Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε για τη Σάρα για να δούμε τί 
μπορούμε να κάνουμε για να παραμείνουμε ασφαλείς…

> Διαβάστε αυτές τις σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ

Ξέρω ότι θέλετε να πάτε έξω να παίξετε με τους φίλους σας. Αλλά πρέπει να πάμε έξω με ασφάλεια. 
Για να αποφύγουμε τα σταγονίδια από κάποιον που έχει μολυνθεί, είναι καλύτερο να φοράμε μάσκα. 
Χρειάζεται επίσης να παραμένουμε σε απόσταση για να αποφεύγουμε τα σταγονίδια, και γι’ αυτό πρέπει 
να παραμένουμε τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από τους άλλους ανθρώπους.

 Η καλύτερη προστασία είναι να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό, αυτό σημαίνει ότι θα 
πλένουμε τα χέρια μας περισσότερο από ποτέ. Εάν αποφεύγουμε να ακουμπάμε τα μάτια μας, τη μύτη και 
το στόμα, ακόμα και αν έχουμε αγγίξει τον ιό μπορούμε να αποφύγουμε να τον βάλουμε στο σώμα μας.  

Οι επιστήμονες εργάζονται σκληρά και έχουν αφενός μελετήσει τον ιό και έχουν αφετέρου 
δημιουργήσει εμβόλια που πιστεύουν ότι μπορεί να προστατεύσουν τους ανθρώπους και να μην τον 
κολλήσουν.

Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι, σαν και εμάς, διαβάζουν 
αυτή την ιστορία και μαθαίνουν πώς να εμποδίσουν τον ιό να 
εξαπλωθεί.

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Έχετε κάποιες ερωτήσεις για τον ιό πριν συνεχίσουμε να 
διαβάζουμε; 

Τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις και οι ενήλικες απαντούν τις ερωτήσεις τους.



Ο ΑΡΙΟ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΕΕΙ, «ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»
Τα παιδιά έχουν ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με το πώς ο ιός έχει 
επηρεάσει τις ζωές τους. Μερικά λένε ότι μισούν τον ιό και ότι εξαιτίας 
του νιώθουν βαρετά, μοναχικά, θυμωμένα και πολλά άλλα. 

Μερικά παιδιά λένε ότι τους αρέσει να είναι στο σπίτι τους και να 
περνούν την ώρα τους με την οικογένειά τους. Άλλα παιδιά λένε ότι 
νιώθουν ανακούφιση που δεν πάνε στο σχολείο. Κάθε παιδί έχει τα 
δικά του μοναδικά συναισθήματα. 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ.
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΝΕ, «ΑΚΟΥΣΤΕ 
ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ»
Οι ενήλικες χρειάζεται να ακούνε προσεκτικά και να ανταποκρίνονται 
χωρίς να ασκούν κριτική σε ό,τι μοιράζονται τα παιδιά, ειδικά όταν 
πρόκειται για τα συναισθήματά τους. Βέβαια, μερικά παιδιά είναι 
θυμωμένα και απογοητευμένα. Εάν είμαστε επικριτικοί με τα παιδιά 
και διαφωνούμε λέγοντας πώς θα πρέπει να νιώθουν, μπορεί να 
σταματήσουν να μοιράζονται τα συναισθήματά τους. Εάν ένα παιδί 
λέει, «Θέλω ο ιός να μείνει για πάντα και να μην πηγαίνω σχολείο» και 
ο γονιός λέει, «Το σχολείο είναι σημαντικό. Με μια τέτοια στάση δε θα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ
πάρεις ποτέ καλούς βαθμούς,» το παιδί θα σταματήσει να κουβεντιάζει. 
Τα παιδιά μιλούν με άνεση όταν οι ενήλικες ακούνε και δεν είναι 
επικριτικοί με αυτά που λένε τα παιδιά.

Τα παιδιά μπορεί επίσης να αναφέρουν άλλους λόγους γιατί δεν θέλουν 
να πάνε στο σχολείο, ή άλλα άσχετα προβλήματα. Εάν οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
των παιδιών είναι διαφορετικές από τα μηνύματα του βιβλίου, οι 
ενήλικες μπορεί να κανονίσουν να ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ πιο πολύ για τα θέματα 
που τα απασχολούν αφού έχουν ολοκληρώσει το διάβασμα. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε 
τα παιδιά το πώς να είναι ασφαλή και να τα ενθαρρύνουμε να 
χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να είναι ήρωες που τολμούν και μιλούν 
ανοικτά για να ενημερώσουν και να προστατέψουν τους άλλους. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2

  
Aς ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Στην ιστορία, η Σάρα νιώθει άσχημα. Νιώθει ότι ο κορονοϊός έχει φέρει τα 
πάνω κάτω στον κόσμο της. 
 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Πώς νιώθετε για τον κορονοϊό και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή σας; 

Όταν κάνετε αυτή την ερώτηση, τα παιδιά θα απαντήσουν με διάφορους τρόπους. 
Μπορεί να πουν….
• «Χαίρομαι. Δεν μου αρέσει να πρέπει να πηγαίνω στο σχολείο.»
• «Αποθυμώ τους φίλους μου.»
• «Μισώ τον ιό.»
• «Όλη μέρα, κάθε μέρα, βαριέμαι.»

ΚΥΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 2

Τα παιδιά μιλούν ανοικτά

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Αυτό τον καιρό, δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και να τον κάνουμε να φύγει. Η Σάρα 
έχει μια διαφορετική ιδέα του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τί θέλει να κάνει η Σάρα; 

Όταν κάνετε αυτή την ερώτηση, τα παιδιά μπορεί να πουν:  «Η Σάρα θέλει να βρει ένα τρόπο να πει 
σε όλα τα παιδιά του κόσμου πώς να προστατέψουν τον εαυτό τους, και έτσι να μπορούν να προστατεύουν όλους 
τους άλλους.»

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Ναι, η Σάρα έχει κουράγιο. Δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να τολμήσουν να μιλήσουν ανοικτά και να κάνουν 
τη φωνή τους να ακουστεί. Μπορείτε να πείτε πότε μιλήσατε ανοιχτά για κάτι που πιστεύατε;

Τα παιδιά δίνουν παραδείγματα.  Εάν τα παιδιά δεν μπορούν να σκεφτούν παραδείγματα, οι ενήλικες 
μπορούν να μοιραστούν παραδείγματα που δείχνουν ένα παιδί που τολμά να μιλήσει ανοικτά.

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Η Σάρα έπεσε για ύπνο θέλοντας να γίνει μια ηρωίδα. Στο όνειρό της, η φαντασία της δημιούργησε τον 
Άριο για να την βοηθήσει να βρει τρόπο να προστατέψει τους άλλους από τον ιό. Ας συνεχίσουμε το 
διάβασμα για να ακούσουμε πώς η Σάρα μιλά και κάνει τη φωνή της να ακουστεί για το πώς μπορούμε να 
προστατέψουμε τους άλλους.  

>Διαβάστε αυτές τις σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΑΣ
ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΓΧΟΣ
Οι σημερινοί καιροί είναι αγχογόνοι για τον καθένα μας, σε κάθε χώρα, 
σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλο τον κόσμο.

Είναι αδύνατο να φανταστούμε ότι οι ενήλικες ή τα παιδιά δε θα 
νιώθουμε καθόλου άγχος. Είναι περισσότερο ρεαλιστικό να μάθουμε 
να διαχειριστούμε ή να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας. Είναι έντιμο να 
αποδεχτούμε ότι όλοι νιώθουμε αγχωμένοι – ενήλικες και παιδιά – και να 
ΣΥΖΗΤΑΜΕ με τα παιδιά για εφικτούς τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που ταιριάζουν με την ηλικία τους, 
τον πολιτισμό τους και το περιβάλλον τους. Βέβαια,  και εσείς ως ενήλικες 
νιώθετε επίσης άγχος. Τα παιδιά θα δουν και θα νιώσουν το άγχος σας 
και συχνά θα σας αντιγράψουν.  

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ  
ΣΑΣ 
Το να βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε το δικό σας άγχος 
είναι σημαντικό για την ηρεμία σας και αποτελεί ένα παράδειγμα 
που μπορούν να αντιγράψουν τα παιδιά για το πώς μπορούν να 
αντιμετωπίσουν το δικό τους άγχος.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ 
ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Οι ενήλικες μπορούν να 
βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν 
τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 
συναισθήματα άγχους. Είναι 
σημαντικό να είστε υπομονετικοί 
και να προσπαθήσετε να 
κατανοήσετε τους λόγους 
για τους οποίους τα παιδιά 
νιώθουν αγχωμένα. Είναι 
καλό να επαινείτε τα παιδιά 
για την προσπάθειά τους 
να αντιμετωπίσουν την κατάσταση θετικά και να παραμένουν 
υπομονετικά καθώς το άγχος τους δεν θα εξαφανιστεί αμέσως.

 ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
Οι ενήλικες μπορούν να διδάξουν τα παιδιά πώς  να 
χρησιμοποιήσουν ασκήσεις αναπνοής για να τα βοηθήσουν να 
ηρεμήσουν. Είναι καλό οι ενήλικες να προσπαθήσουν να κάνουν 
τις ασκήσεις αυτές για τον εαυτό τους πρώτα ώστε να νιώσουν τα 
οφέλη, και στη συνέχεια να τις διδάξουν στα παιδιά. Όταν οι ενήλικες 
διδάσκουν τις ασκήσεις αναπνοής θα πρέπει να μιλούν αργά και με 
μια ήρεμη σε χαμηλό τόνο φωνή. Εάν τα παιδιά αναπνέουν πολύ 
γρήγορα, δε θα τα βοηθήσει. Εάν τα παιδιά αναπνέουν πολύ αργά, 
δε θα νιώθουν άνετα. Οι ενήλικες μπορούν να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ασκήσεις αναπνοής, για 
να ηρεμήσουν κάθε φορά που νιώθουν φοβισμένα. 

Μερικά παιδιά μπορεί να πουν, «Οι ασκήσεις αναπνοής δεν κάνουν 
τίποτα.» Οι ενήλικες μπορούν να ενθαρρύνουν αυτά τα παιδιά να 
δοκιμάσουν αυτές τις ασκήσεις όταν νιώθουν πραγματικά πολύ 
φοβισμένα και να δουν εάν όντως τα βοηθούν. Οι ενήλικες επίσης 
μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να σκεφτούν άλλους τρόπους 
να χαλαρώσουν.
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3

  Aς ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Ο Άριο πετά με τη Σάρα και τον Σάλεμ σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολο να 
πιστέψει κανείς ότι όλοι έχουν τα ίδια συμπτώματα από την ίδια ασθένεια του 
COVID-19 και ότι χρειάζεται να παίρνουν τα ίδια μέτρα προστασίας. Η Σάρα 
και ο Σάλεμ είναι πραγματικοί ήρωες που ταξιδεύουν με τον Άριο σε όλο τον 
πλανήτη για να μοιραστούν τους τρόπους που μπορούμε να προστατεύσουμε 
τον εαυτό μας και να αποφύγουμε να αρρωστήσουμε. 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Ποιά είναι η συμβουλή που η Σάρα και ο Σάλεμ μοιράζονται με τους άλλους; 

Τα παιδιά θα πουν: «Προειδοποιούν όλους να αποφύγουν να κολλήσουν τον ιό. Χρειάζεται να μένουν σπίτι 
και όταν είναι έξω να μη κάνουν χειραψίες, να μένουν μακριά από τους άλλους ανθρώπους, να πλένουν τα χέρια 
τους με σαπούνι και νερό, και να βήχουν στα μανίκια τους και όχι στον αέρα.»

ΚΥΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 3

Aντιμετωπίζω το άγχος

Τα παιδιά μπορεί να πουν: 
• «Ιδρώνω.»
• «Πονάει το κεφάλι μου.»
• «Θέλω να το βάλω στα πόδια.»

Aς ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Η Σάρα λέει ότι νιώθει «φοβισμένη». Ακόμα και στο όνειρό της, φοβάται και νιώθει αγχωμένη για τις 
αλλαγές που έχει επιφέρει ο κορονοϊός στη ζωή της. Ο Άριο είναι ένας γιγάντιος δράκος, και ακόμα και 
αυτός φοβάται τον κορονοϊό 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός μας φοβίζει. Τί κάνει το σώμα σας όταν φοβάστε;

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 
Το σώμα και το μυαλό και η καρδιά μας μιλάνε μεταξύ τους όταν φοβόμαστε. Στο μυαλό μας, 
σκεφτόμαστε ξανά και ξανά τί μας φοβίζει. Στη καρδιά μας, νιώθουμε φοβισμένοι/ες. Στο σώμα μας, 
νιώθουμε (επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαν τα παιδιά).

Όλοι φοβόμαστε με τον κορονοϊό. Είναι δύσκολο να είσαι ήρωας και να προστατεύεις τον εαυτό σου και 
τους άλλους όταν φοβάσαι. 

Ακόμα και αν αυτό που μας φοβίζει είναι ακόμη εδώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα μας βοηθήσει να 
χαλαρώσουμε. Το να χαλαρώσουμε μας ανακουφίζει από το αίσθημα του στρες στο σώμα μας. Όταν 
ανακουφιζόμαστε από το σωματικό στρες,  μειώνονται οι σκέψεις και η ανησυχία στο μυαλό μας και 
ηρεμεί η καρδιά μας και καταλαγιάζουν οι φόβοι μας. 

Το να χαλαρώνουμε μας βοηθά να ζούμε με το άγχος μας. Εάν νιώθουμε πιο χαλαρά, είναι ευκολότερο 
να σκεφτούμε ξεκάθαρα και να βρούμε τις ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε.  

• «Νιώθω νευρικά.”
• «Θέλω να κάνω εμετό.»



17

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Όταν τα κάνετε αυτά, αισθάνεστε καλύτερα;

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Ναι, για λίγο.»
• «Όχι, δεν παίζει ρόλο.»
• «Δεν ξέρω.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 
Όλες οι ιδέες σας είναι καλές. Και, εάν σας βοηθούν να χαλαρώσετε, τέλεια. Έχω μερικές ακόμα ιδέες για 
το τί να κάνουμε όταν φοβόμαστε. 

Αρχικά, είναι καλό να μοιραστείτε και να το πείτε σε εμένα ή σε έναν άλλο ενήλικα όταν νιώθετε φόβο. 
Μπορούμε πάντα να ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ, όχι μόνο σήμερα όταν διαβάζουμε την ιστορία. Ελπίζω να μου πείτε 
όταν νιώσετε φοβισμένοι/ες και, μαζί, θα βρούμε τρόπους να σας βοηθήσω να χαλαρώσετε. Η κουβέντα 
μπορεί να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε. «Ένα πρόβλημα που το μοιραζόμαστε είναι ένα πρόβλημα 
μισό». Υπάρχουν πάρα πολύ τρόποι να χαλαρώσουμε. Για να χαλαρώσουμε, μπορούμε να κάνουμε 
αθλήματα, να τρέξουμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε ή να προσευχόμαστε. 

Ο Άριο λέει ότι, όταν θέλει να χαλαρώσει, εισπνέει αργά και εκπνέει φωτιά. Η φωτιά μπορεί να προκαλεί 
φόβο, αλλά η αργή αναπνοή βοηθά τον Άριο να χαλαρώσει. Μπορούμε να κάνουμε αργές βαθιές 
αναπνοές από την κοιλιά μας, χωρίς τη τρομακτική φωτιά. 
Για να το προσπαθήσουμε μαζί. Το να αναπνέουμε αργά 
και βαθιά μπορεί να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε. 
Εισπνέουμε αργά και καθώς εισπνέουμε μετράμε από μέσα 
μας 1…2…3…4…5. Κρατάμε την ανάσα μας και μετράμε 
1…2…3. Και, αργά αφήνουμε την αναπνοή μας και μετράμε 
από μέσα μας 1…2…3…4…5. Για να προσπαθήσουμε 
μαζί. Εάν θέλετε, είναι καλό να κλείσετε τα μάτια σας. Θα 
μετρήσω δυνατά για σας ενώ μετράτε από μέσα σας. Θα το 
κάνουμε 3 φορές. 

Έτοιμοι/ες; 

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Τον αγνοώ.»
• «Θυμώνω.»
• «Πάω να παίξω.»
• «Κλαίω.»

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Τί κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας να χαλαρώσει όταν φοβάστε για τον κορονοϊό;
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ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Οι ενήλικες λένε, «Ας νιώσουμε λίγο φοβισμένοι/ες, για να δούμε αν μας βοηθά όταν αναπνέουμε αργά. 
Ας σκεφτούμε αυτή την τρομακτική εικόνα του ιού που αιωρείται.  Κρατήστε αυτή την εικόνα στο μυαλό 
σας και ας αναπνεύσουμε αργά μαζί.». ‘Έτοιμοι να αρχίσουμε. 

Οι ενήλικες λένε, «Ακούστε τη φωνή μου και παρακαλώ κάντε αυτό που λέω. Αργά, καθώς μετράω, 
πάρτε μια βαθιά ανάσα, 1…2…3…4…5. Κρατήστε την αναπνοή σας, 1…2…3… Αργά, καθώς μετρώ, 
αφήστε την αναπνοή, 1…2…3…4…5.

Ας επαναλάβουμε μια δεύτερη φορά. Αργά, καθώς μετράω, πάρτε μια βαθιά ανάσα, 1…2…3…4…5.
Κρατήστε την ανάσα σας, 1…2…3…Αργά, καθώς μετράω, αφήστε την αναπνοή σας, 1…2…3…4…5.

Ας συνεχίσουμε μια τρίτη φορά. Αργά, καθώς μετράω, πάρτε μια βαθιά ανάσα, 1…2…3…4…5.
Κρατήστε την ανάσα σας, 1…2…3…Αργά, καθώς μετράω, αφήστε την αναπνοή σας, 1…2…3…4…5.

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Οι ενήλικες ρωτούν, «Πώς  νιώθει το σώμα σας; Τι συνέβη στην εικόνα του κορονοϊού στο μυαλό σας;»

Τα παιδιά μπορεί να πουν: 

• «Ένιωσα την καρδιά μου να χτυπά πιο αργά.»
• «Ο κορονοϊός μου είπε αντίο.»
• «Ένιωσα ήρεμα.»
• «Ήθελα να κοιμηθώ.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
Ας διαβάσουμε τι κάνει η Σάρα για να νιώσει ήρεμη και ασφαλής.

> >Διαβάστε αυτές τις σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΟ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ 
ΝΙΩΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ;
Με τις προκλήσεις του COVID-19, όλα τα παιδιά χρειάζονται 
υποστήριξη. Τα συναισθήματα της ασφάλειας προέρχονται από 
ενήλικες όπως οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες, 
οι νταντάδες, οι δάσκαλοι και οι θρησκευτικοί αρχηγοί. Το πού ζουν τα 
παιδιά ή το πόσα χρήματα, παιχνίδια, φαγητά ή ρούχα οι ενήλικες τους 
δίνουν δεν είναι αυτό που βοηθά τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή. 

Τα συναισθήματα της ασφάλειας προέρχονται από την καρδιά. 
Οι ενήλικες που προσφέρουν ειλικρινή, συμπονετική υποστήριξη 
είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή. Το να νιώθουν 
ασφάλεια επιτρέπει στα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αυτόν τον καιρό τα περιβάλλουν.

ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι δάσκαλοι και οι άλλοι ενήλικες που διαβάζουν την ιστορία σε μία 
ομάδα παιδιών χρειάζεται να φροντίσουν να μιλήσουν με τα παιδιά για 
τα προβλήματά τους σχετικά με τον ιό μπροστά στα άλλα παιδιά. Εάν 
ένα παιδί αναφέρει ένα συγκεκριμένο προσωπικό πρόβλημα κατά τη 
διάρκεια της ομαδικής ανάγνωσης, είναι καλύτερο να του ζητήσετε να 
μιλήσετε μαζί του χωριστά για αυτό μετά την ανάγνωση. Είναι πάντα 
καλύτερο να καθίσετε με το παιδί χωριστά από τους άλλους για να 
μιλήσετε για πώς το παιδί μπορεί να νιώσει ασφάλεια. 

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακούσετε προσεκτικά όταν ένα 
παιδί λέει, «Ποτέ δεν νιώθω ασφαλής.» Μπορεί να χρειαστεί πολλή 
ώρα για να συζητήσετε το θέμα αυτό και για να κατανοήσετε το γιατί 
και το τί να κάνετε. 

Είτε είστε του παιδιού ο γονιός ή ο δάσκαλος, η απάντησή σας θα 
πρέπει να είναι παρόμοια. Καθώς είστε εν μέσω της ανάγνωσης της 
ιστορίας, είναι πιθανόν καλύτερο να πείτε στο παιδί, «Λυπάμαι που 
το ακούω αυτό. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου περισσότερο γιατί 
νιώθεις έτσι και τί μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Ας διαβάσουμε 
την ιστορία τώρα και αμέσως μετά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό.» 
Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε να βρείτε χρόνο να μιλήσετε με το παιδί για 
τους φόβους του και να βρείτε τρόπους να νιώσει ασφαλές. 

 

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ; 
Ανάλογα με τη σχέση σας με το παιδί, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι 
να δείξετε σωματικά την υποστήριξη. Οι γονείς ή οι φροντιστές 
μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους πολλές αγκαλιές κατά τη διάρκεια 
ή μετά την ιστορία για να τα βοηθήσουν να νιώσουν ασφαλή. 

Στο σχολείο, με παιδιά που φορούν μάσκες είναι δύσκολο να δει κανείς 
τα συναισθήματά τους, οπότε χρειάζεται να ρωτήσουμε πώς νιώθουν 
αφού δεν μπορούμε να βασιστούμε στη γλώσσα του σώματος μόνο. 

Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αγκαλιάσουν ελεύθερα τα παιδιά, οπότε 
χρειάζεται να βρουν τρόπους που ταιριάζουν στην κουλτούρα τους 
ώστε να δείξουν την υποστήριξή τους. Μπορεί να πουν στα παιδιά, 
«Ας δώσουμε στον εαυτό μας μια αγκαλιά.» Οι δάσκαλοι μπορούν 
να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους και να διδάξουν τα παιδιά πώς να 
διπλώσουν τα χέρια τους γύρω από το σώμα τους και να δώσουν στον 
εαυτό τους μια αγκαλιά. Οι ενήλικες μπορούν να υπενθυμίσουν στα 
παιδιά ότι το να δίνουν στον εαυτό τους μια αγκαλιά όταν νιώθουν 
φόβο ή λύπη μπορεί να τα βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4

  Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 
Η Σάρα και ο Σάλεμ συζητούν πώς οι δικοί τους γιαγιάδες και οι παππούδες 
τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς. Ζώντας με τον κορονοϊό μας έχει 
φοβίσει κάπως όλους. Το να νιώθουμε ασφαλείς μας κάνει να πάρουμε μια 
μεγάλη βαθιά ανάσα ανακούφισης και  να νιώσουμε την άνεση της αγκαλιάς.  
Ακόμα και αν κανείς δεν μας ακουμπά, το να νιώθουμε ασφαλείς μας κάνει 
να νιώθουμε σα να μας αγκαλιάζουν. Υπάρχουν πολύ τρόποι να νιώθουμε 
ασφαλείς. Μερικά παιδιά νιώθουν ασφαλή με το να βλέπουν τη μητέρα τους να τους χαμογελά όταν 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  Για μερικά παιδιά, το να μείνουν σπίτι και να παίζουν παιχνίδια με τα αδέρφια 
τους και να μην τα πειράζει κάποιος τα βοηθά να νιώθουν ασφαλή. Ή το να συμμετέχει ο πατέρας τους 
στα  παιχνίδια τους τα κάνει να νιώθουν ασφαλή.  

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Ποιός σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς, και τί είναι αυτό που λέει ή κάνει που σας δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας; 

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Ο μπαμπάς μου δεν έχει δουλειά. Μένει στο σπίτι όλη μέρα τώρα. Φαίνεται συνέχεια δυστυχισμένος. Χθες 

όλοι φορέσαμε μάσκες και βγήκαμε έξω. Τρέχαμε και προσπαθούσαμε να πιάσουμε ο ένας τον άλλο αλλά δεν 
αγγίξαμε ο ένας τον άλλο. Να παίζω με τον Πατέρα μου με κάνει να νιώθω ασφαλής.»

• «Να τρώω βραδινό με την οικογένειά μου με κάνει να νιώθω ασφαλής.»
• «Να καθόμαστε γύρω από τη φωτιά στον καταυλισμό με την οικογένειά μου  όλοι μαζί με κάνει να νιώθω 

ασφαλής.»

ΚΥΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 4

Προφυλάσσουμε 
ο ένας τον άλλο 

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
O κορονοϊός μας κάνει να ανησυχούμε για άλλο ένα είδος ασφάλειας. Ανησυχούμε για το αν θα μείνουμε 
υγιείς και αν θα προφυλάξουμε το σώμα μας από το να κολλήσει τον COVID-19.  O Άριο επαίνεσε τη Σάσα 
γιατί μένει στο σπίτι. Ο Μπαμπάς της είναι άρρωστος με τον COVID-19  και είναι μεταδοτικό και μπορεί να 
κολλήσει τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό απομονώνεται και κάθεται στην κρεβατοκάμαρά του μακριά 
από τους άλλους ανθρώπους. Η Σάσα είναι έξω και μαζεύει λουλούδια και δεν νιώθει άρρωστη, αλλά ζούσε 
στο ίδιο σπίτι με τον Μπαμπά της προτού αυτός αρρωστήσει. 

Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν τον ιό μέσα στο σώμα τους και νιώθουν καλά, αλλά μπορεί ωστόσο να 
μεταδώσουν τον ιό στους άλλους.  Η Σάσα είναι μια ηρωίδα γιατί μένει στο σπίτι και δεν διακινδυνεύει να έχει 
τον ιό και να κολλήσει κάποιον άλλο με τον ιό. Αυτή και ο Μπαμπάς της μένουν στο σπίτι και κρατάνε τους 
άλλους ασφαλείς ώστε να μην αρρωστήσουν. 

Το να είναι κανείς στην αυτοαπομόνωση είναι μοναχικό. Είναι πολλά πράγματα που η Σάσα θα μπορούσε να 
κάνει να φέρει το χαμόγελο στο πρόσωπο του Μπαμπά της. Δεν πειράζει το αν η Σάσα είναι στο αναπηρικό 
καροτσάκι ή περπατά ή είναι από την ίδια χώρα με εμάς ή από άλλη, όλοι μπορούμε να φέρουμε το χαμόγελο 
σε κάποιον που αγαπάμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το πρόσωπο που αγαπάμε έχει κάποιο 
πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Σάσα θα μπορούσε να τραγουδήσει έξω από το παράθυρο του Μπαμπά της. 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Με ποιούς άλλους τρόπους μπορεί η Σάσα να βοηθήσει τον Μπαμπά της να χαμογελάσει όσο είναι άρρωστος; 
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Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Η Σάσα μπορεί να κάνει ζωγραφιές και να τις βάλει κάτω από την πόρτα του δωματίου του.»
• «Η Σάσα θα μπορούσε να βάλει λουλούδια στο δίσκο που παίρνει ο Μπαμπάς της με το φαγητό.»
• «Θα μπορούσε να είναι έξω από την πόρτα του και να κουβεντιάζει με τον Μπαμπά της.»

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Ας  πούμε ότι είμαστε ο πατέρας της Σάσα. Τί λέει στη Σάσα αφού του τραγουδήσει για να της εκφράσει πώς 
νιώθει που του τραγουδά;

Τα παιδιά μπορεί να πουν ότι ο πατέρας της Σάσα μπορεί να πει:
• «Το τραγούδι σου με έκανε να νιώσω καλύτερα.»
• «Το τραγούδι σου με έκανε χαρούμενο. Σε ευχαριστώ. Σε αγαπώ.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
To να νιώθουμε ασφαλείς και στενά συνδεδεμένοι με τους άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 
COVID-19 είναι σημαντικό. Μπορεί να νιώσουμε ότι μας αγκαλιάζουν εάν κάθε μέρα θυμόμαστε να κάνουμε 
κάτι ο ένας για τον άλλο που μας φέρνει το χαμόγελο και μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. 

> Διαβάστε αυτές τις σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΜΑΖΙ ΤΟΝ COVID-19

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ 
Πριν τον COVID19, ευχόμασταν συνέχεια να περνούν οι οικογένειες 
παραπάνω χρόνο μαζί.  Περιμέναμε με χαρά τις μέρες που οι μπαμπάδες 
και οι μαμάδες δεν είχαν δουλειά ή άλλα πράγματα να κάνουν και που τα 
παιδιά δεν είχαν σχολείο και που μπορούσαμε να περάσουμε τις μέρες 
μας μαζί. Με τον COVID-19, ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευχής έγινε 
πραγματικότητα. Τώρα,  αναγκασμένοι να είμαστε όλοι μαζί από τη μια 
μέρα στην άλλη, συχνά ευχόμαστε να έχουμε περισσότερα πράγματα 
να κάνουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι χρειάζεται να συνηθίσουμε να είμαστε 
στο σπίτι και να περιβαλλόμαστε περισσότερο από την οικογένεια. 
Αντί να ξυπνάμε κάθε πρωί και να ανησυχούμε πώς θα περάσει η μέρα, 
φαίνεται ότι είναι καλύτερο να βρούμε νέους τρόπους να βελτιώσουμε 
το να είμαστε στο σπίτι.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ 
Οι οικογένειες χρειάζονται 
την καθημερινή ρουτίνα 
με μια σταθερή ώρα για 
το πρωινό ξύπνημα, το 
φαγητό και τον ύπνο. Είναι 
επίσης καλό για το κάθε 
μέλος της να έχει κάποια 
καθήκοντα στο σπίτι και 
να μοιράζεται τις ευθύνες 
για το μαγείρεμα και το 
καθάρισμα. Χρειάζονται 
σαφή σχέδια για το πώς τα 
παιδιά μπορούν να έχουν 
κάποιο χώρο για να κάνουν τα μαθήματά τους και πώς οι ενήλικες 
μπορούν να εργαστούν από το σπίτι. Χρειάζεται επίσης οι οικογένειες να 
σχεδιάσουν τί θα κάνουν για να διασκεδάσουν, αφού οι συνηθισμένες 
σπιτικές δραστηριότητες μπορεί να έχουν γίνει βαρετές. Δεν είναι υγιές 
για τις οικογένειες απλά να τεμπελιάζουν και να μην κάνουν τίποτα 
δημιουργικό,  γι’ αυτό η άσκηση και ο καθαρός αέρας χρειάζεται να 
αποτελούν μέρος ενός σχεδίου. Ωστόσο, όπως είπε η Σάσα, το να περνά 
κανείς χρόνο μόνος του και να βρίσκει χώρο για τον εαυτό του επίσης 
μας κάνει να νιώθουμε ωραία. 

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ 
Το να είναι συνεχώς μαζί η οικογένεια μπορεί να οδηγήσεις σε μικρές 
εντάσεις και διαφωνίες. Είναι καλύτερο οι ενήλικες να συμφωνούν 
με τα παιδιά σε μερικούς σταθερούς τρόπους για τη διαχείριση των 
προβλημάτων. Για παράδειγμα, όταν μια διαφωνία γίνει έντονη και οι 
λέξεις και οι πράξεις την χειροτερεύουν, είναι καλύτερο να χωριστείτε.  
Είναι πάντα καλύτερο να αποφύγει κανείς να πει ή να κάνει πράγματα 
πάνω στην ένταση μιας στιγμής θυμού  για τα οποία αργότερα θα 
μετανιώσει. Το να μετακινηθείτε σε ένα διαφορετικό χώρο ή σε 
μια γωνιά και να κάνετε την άσκηση της αργής αναπνοής για να 
χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε μπορεί να σας βοηθήσει. 

Μπορεί επίσης να σας 
βοηθήσει να εμπλέξετε 
ένα τρίτο πρόσωπο 
για να μεσολαβήσει 
και να βοηθήσει να 
επιλύσετε τα θέματα 
που προκύπτουν. Στη 
συνέχεια, μπορείτε 
να είστε ξανά μαζί 
αφού συμφωνήσετε 
ότι είστε αρκετά 
ήρεμοι για να μιλήσετε. 
Τα προβλήματα 
επιλύονται καλύτερα 
με τη συζήτηση!

Ο καθένας μιλάει – 
ένας ένας με τη σειρά του – και όλοι ακούνε.  Ο στόχος είναι να λύσουμε 
τα προβλήματα, γι’ αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε θετικοί και να μην 
ρίχνουμε ευθύνες ή να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο ή να κρατάμε 
κακία.  Το να μαθαίνουμε να συμβιβαζόμαστε, και ο καθένας μας να 
νιώθει  ότι έχει εισακουστεί, οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων από 
κοινού και δίνει στον καθένα την ευκαιρία να έχει κάτι από αυτό που 
θέλει. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 5

  
Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Το να είμαστε μαζί στο σπίτι όλη την ώρα είναι συγχρόνως υπέροχο και δύσκολο. 
Αρχικά, ας πούμε τί το κάνει υπέροχο. [Οι ενήλικες μιλούν πρώτοι, λέγοντας τί είναι 
υπέροχο για αυτούς].

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά   
Τί είναι υπέροχο για εσάς με το να είμαστε μαζί στο σπίτι περισσότερο από ποτέ άλλοτε; 

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Είναι υπέροχο να μελετώ για το σχολείο μαζί σου. Είμαστε μόνο εσύ και εγώ και έτσι μπορώ να καταλάβω το 

καθετί.»
• «Είναι  υπέροχο να έχουμε τον Μπαμπά στο σπίτι και να μην είναι στη δουλειά όλη την ώρα.»
• «Είναι  υπέροχο να μένουμε μέχρι αργά μαζί κάθε βράδυ.»

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 5

Επιλύοντας 
προβλήματα

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Ο Σάλεμ και η Σάσα μίλησαν για τους καβγάδες στην οικογένεια. Μερικές φορές οι οικογένειες μαλώνουν 
όταν θυμώνει ή απογοητεύεται ο ένας με τον άλλο. Άλλες φορές, καταλήγουν να μαλώνουν όταν νιώθουν 
κουρασμένοι ή βαριεστημένοι ή απλά χρειάζονται λίγο χρόνο να μείνουν μόνοι τους.  Η Σάσα έδωσε μια 
καλή συμβουλή. Είπε ότι ο πιο καλός τρόπος να λύσουν τα προβλήματα στην οικογένειά της είναι «να είναι 
κανείς έξτρα  υπομονετικός, να δείχνει έξτρα κατανόηση, και να είναι ακόμα πιο γρήγορος στο να ζητά 
συγνώμη». Μου αρέσει η συμβουλή της Σάσα για την επίλυση των οικογενειακών καβγάδων. 

Το να μαλώνουμε με την οικογένειά μας πάντα μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Μπορούμε μαζί να 
σκεφτούμε τρόπους να επιλύσουμε τους οικογενειακούς καβγάδες. Έχω μια ιδέα. Όταν νιώθουμε 
θυμωμένοι ή απογοητευμένοι, απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο. Βρίσκουμε ένα διαφορετικό 
δωμάτιο ή γωνιά για να πάμε και λέμε, «Σας παρακαλώ, χρειάζομαι χώρο» και όλοι το σέβονται. Μετά 
από περίπου 10 λεπτά, μπορούμε να ρωτήσουμε ο ένας τον άλλο, «Είσαι έτοιμος/η να μιλήσεις;» Εάν τα 
μέλη της οικογένειας μαλώνουν, είναι καλύτερο για αυτά να περιμένουν αρκετά μέχρι και οι δυό πλευρές 
να είναι ήρεμες και έτοιμες να μιλήσουν. Οι εμπλεκόμενοι στον καβγά μπορούν τότε να καθίσουν μαζί και 
να μιλήσουν. Το κάθε άτομο μιλά – ένα ένα με τη σειρά – και όλοι ακούνε. 

Ο στόχος είναι να λυθούν τα προβλήματα, γι’ αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε θετικοί και 
να μην ρίχνουμε τις ευθύνες ή να κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Το κάθε άτομο θα πρέπει να 
δώσει στο άλλο κάτι από αυτό που θέλει για να λυθεί το πρόβλημα. Εάν παραμείνουμε ήρεμοι 
και μιλήσουμε, ίσως μπορέσουμε να αποφύγουμε τον καβγά αρχικά. 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά   
Τί άλλες ιδέες έχετε για να διορθώσουμε τα προβλήματά μας και να αποφύγουμε έναν καβγά; 

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Μου αρέσει η ιδέα σου. Κανείς δεν με ακούει όταν θυμώνω. Αυτό με θυμώνει ακόμα πιο πολύ.»
• «Η δασκάλα μου χρειάζεται να ακούει όλες τις πλευρές ενός καβγά, όχι  μόνο ένα παιδί.»
• «Η Μαμά μου χρειάζεται να με ακούει όταν θυμώνω.»
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Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Η συμβουλή της Σάσα είναι επίσης καλή για το σχολείο.  Είπε ότι ο καλύτερος τρόπος να λύνουμε τα 
προβλήματά μας είναι «να είναι κανείς έξτρα  υπομονετικός, να δείχνει έξτρα κατανόηση, και να είναι 
ακόμα πιο γρήγορος στο να ζητά συγνώμη». Μερικές φορές τα παιδιά μαλώνουν στο σχολείο. Είναι 
καλύτερο να ακολουθήσουμε τη συμβουλή της Σάσα και αποφύγουμε τους καβγάδες με το να είμαστε 
υπομονετικοί και να δείχνουμε κατανόηση ο ένας στον άλλο. Ας θυμόμαστε να ακούμε προσεκτικά 
όταν κάποιος είναι θυμωμένος για να καταλάβουμε το γιατί. Εάν είναι δικό σας το λάθος, πείτε 
«Συγνώμη». Εάν το άλλο άτομο είναι αγενές ή σας πειράζει ή ασκεί εκφοβισμό, παρακαλώ πείτε το σε 
έναν ενήλικα. Αποφύγετε τον καβγά. Πείτε το σε έναν ενήλικα για να μπορέσει κάποιος να σας βοηθήσει 
να λύσετε το πρόβλημα. 

> Διαβάστε αυτή τη σελίδα  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ο COVID-19 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ

ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΧΕΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 
Ο COVID-19 δεν έχει σύνορα. Έχει μολύνει ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Ο Άριο έχει πετάξει 
σε ένα καταυλισμό όπου πολύ άνθρωποι ζουν κοντά όλοι μαζί. 

Οι ενήλικες μπορούν να διδάξουν τα παιδιά το γιατί η Λεϊλά και άλλα παιδιά ζουν σε 
καταυλισμούς. Επικίνδυνες καταστάσεις, όπου οι άνθρωποι πολεμούν, ή όπου δεν υπάρχει αρκετή 
τροφή, ή υπήρχε πλημμύρα ή φωτιά ή κάποια άλλη καταστροφή μπορεί να οδηγήσουν τους 
ανθρώπους να μεταφερθούν σε ένα καταυλισμό. Μερικοί άνθρωποι πρέπει να αφήσουν τα σπίτια 
τους και να πάνε σε ένα καταυλισμό σε μια άλλη χώρα για να ζήσουν με ασφάλεια, ενώ άλλοι 
μπορούν να ζουν με ασφάλεια σε ένα καταυλισμό στην ίδια τους τη χώρα.  Οι περισσότεροι 
ελπίζουν να επιστρέψουν στο δικό τους σπίτι μια μέρα αλλά δεν είναι αυτό πάντα πιθανό. 

Σε αυτούς του καταυλισμούς, οι άνθρωποι είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν με τον 
COVID-19.  Είναι δύσκολο για τα παιδιά να ακολουθήσουν τους κανόνες που μπορεί να τα 
προστατέψουν εάν ζουν σε συνθήκες συνωστισμού με ελλείψεις σε νερό και σαπούνι. Σε αυτές 
τις συνθήκες, τα παιδιά γίνονται ήρωες με το να βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να μείνουν 
ασφαλείς από τον ιό. Μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες για πρακτικούς τρόπους να 
παραμείνουν ασφαλείς που ταιριάζουν στη ζωή στον καταυλισμό ώστε να συμβάλλουν στην 
προστασία των άλλων. 

ΟΛΟΙ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι ενήλικες μπορούν να εξηγήσουν 
ότι πολλοί άνθρωποι ζουν σε κάθε 
καταυλισμό και είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
να ακολουθούν τους κανόνες που 
μπορούν να τους προστατέψουν από τον 
COVID-19.  Aκόμα κι αν είναι περισσότερο 
δύσκολο για τη Λεϊλά, κάνει το καλύτερο 
που μπορεί για να ακολουθήσει τους 
ίδιους κανόνες για να παραμείνει 
προστατευμένη. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 6

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 6

Όλοι χρειάζεται να 
προστατεύονται

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Ο Άριο πήρε τη Σάρα και τον Σάλεμ μακριά. Ο COVID-19 δεν 
γνωρίζει σύνορα. Έχει ταξιδέψει στον κόσμο, μολύνοντας 
τους ανθρώπους όπου πηγαίνει – από το ένα άκρο του 
κόσμου στο άλλο, διασχίζοντας τα σύνορα των χωρών 
και μολύνοντας τους ανθρώπους που ζουν σπίτι τους ή σε 
καταυλισμούς. Βρίσκει τους ανθρώπους που είναι πλούσιοι 
ή φτωχοί ανεξαρτήτως χρώματος, ηλικίας και θρησκείας. 
Εάν κοιτάξουμε από κοντά την εικόνα, μπορούμε να 
δούμε ότι ο Άριο έχει προσγειωθεί σε έναν καταυλισμό 
όπου πολλοί άνθρωποι ζουν κοντά όλοι μαζί. 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Τί είδους προκλήσεις νομίζετε ότι η Λεϊλά θα έχει 
ζώντας σε έναν καταυλισμό και προσπαθώντας να μείνει 
ασφαλής μακριά από τον κορονοϊό;

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Το να ζει κανείς σε ένα καταυλισμό είναι πολύ δύσκολο, έτσι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τη Λεϊλά να 
παραμείνει ασφαλής μακριά από τον κορονοϊό. 

Η Λεϊλά έκανε μία ερώτηση που μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Ρώτησε, «Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι 
μπορεί να πεθάνουν από τον κορονοϊό;» Θα προτιμούσα η ζωή σας να μην περιλαμβάνει ποτέ κανένα ψυχικό 
πόνο. Ας διαβάσουμε πώς ο Άριο απαντά στην ερώτηση της Λεϊλά. 

> Διαβάστε αυτές τις  σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Μπορεί να μην έχει αρκετό νερό να πλύνει τα χέρια της.»
• «Μπορεί να είναι δύσκολο να παραμένει σωματικά σε απόσταση εάν πολλοί άνθρωποι ζουν μαζί»
• «Εάν η μητέρα της αρρωστήσει, πού θα απομονωθούν εάν ζουν σε μια σκηνή;»



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ 
ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ; 

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
Αυτή είναι η πιο δύσκολη ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Οι ενήλικες έχουν την ευθύνη 
να προστατέψουν τα παιδιά, να τα κρατούν ασφαλή και να τα 
προφυλάξουν όσο μπορούν καλύτερα από τον συναισθηματικό πόνο. 
Είναι λυπηρό το ότι αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Οι αλήθειες της ζωής 
αναγκάζουν τους ενήλικες να ετοιμάσουν τα παιδιά για το πώς να 
ζουν ακόμα και αν οι καρδιές τους πονούν. Οι ενήλικες θα αφήσουν 
τα παιδιά απροετοίμαστα και μόνα τους εάν παραλείψουν αυτή την 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ και αποφύγουν να τα καθοδηγήσουν με ασφάλεια στην 
πραγματικότητα. 

«ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟ;» ΡΩΤΑΕΙ Η ΛΕΪΛΑ
Η δύσκολη απάντηση στην ερώτηση της Λεϊλά, «Είναι αλήθεια ότι οι 
άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από τον κορονοϊό;» είναι «ΝΑΙ». Είναι 
καλύτερο για τους ενήλικες να δώσουν μια ειλικρινή απάντηση ώστε 
τα παιδιά να μπορούν να τους εμπιστευτούν για να λένε την αλήθεια. 
Όσο δύσκολο και να είναι, οι ενήλικες χρειάζεται να μιλήσουν με τα 
παιδιά για τη ζωή με τον θάνατο. Για κάποιους ανθρώπους, η πίστη και η 
πνευματικότητα είναι σημαντικά στο να βοηθήσουν τα παιδιά να ζουν με 
τον θάνατο. Οι ενήλικες μπορούν αν αλλάξουν αυτή τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ ώστε 
να συμπεριλάβει αυτό που είναι το πιο σημαντικό για τον πολιτισμό, τις 
παραδόσεις και τη θρησκεία τους. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 7

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 7

Ζώντας με τη 
στεναχώρια

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
H Λεϊλά έκανε μια ερώτηση που είναι δύσκολο να απαντηθεί. Ρώτησε, «Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι 
μπορεί να πεθάνουν από τον κορονοϊό;» Ο Άριο απάντησε στην ερώτηση της Λεϊλά λέγοντας «Μερικοί 
άνθρωποι δεν νιώθουν καθόλου άρρωστοι, αλλά μερικοί άλλοι μπορεί να αρρωστήσουν βαριά και 
κάποιοι μπορεί να πεθάνουν.»

Θα προτιμούσα η ζωή σας να μην περιλαμβάνει κανένα συναισθηματικό πόνο. Εγώ, μαζί με όλη σας την 
οικογένεια και όποιον σας αγαπά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας προστατέψουμε. Είναι λυπηρό, 
ο θάνατος είναι μέρος της ζωής και μας επηρεάζει όλους μας. Δεν μπορώ να σας προστατέψω από 
την εμπειρία του θανάτου. Είναι μία από τις πραγματικότητες στις ζωές όλων μας που μας προκαλεί 
μεγάλη στεναχώρια. Οι ζωές μας έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και είμαι εδώ να σας βοηθήσω να τα 
διαχειριστείτε. 

Ναι, μερικοί άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν από τον COVID-19. Πιο συχνά είναι άνθρωποι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία ή άνθρωποι που είναι ήδη άρρωστοι από κάποια άλλη ασθένεια. Πρέπει να είμαστε παραπάνω 
προσεκτικοί να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να μολυνθούν. Μερικές φορές, οι 
μαμάδες, οι μπαμπάδες ή οι μεγαλύτεροι αδερφοί και αδερφές ή ακόμα και τα παιδιά πεθαίνουν από 
τον COVID-19. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορεί να συμβεί. Ακόμα και αν είμαστε προσεκτικοί, μερικές 
φορές οι άνθρωποι μπορεί  να αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Δεν μπορούμε να ρίξουμε τις ευθύνες σε 
κάποιον. Δεν είναι κάποιου το λάθος. Το να πεθαίνουν οι άνθρωποι που αγαπάμε είναι κάτι που όλοι θα 
βιώσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. 

Όταν κάποιος πεθαίνει, μας βοηθά πραγματικά να μιλάμε για το πώς νιώθουμε με κάποιον που 
νοιάζεται για μας. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλο. Μπορούμε να μοιραστούμε ιστορίες 
με αναμνήσεις από το πρόσωπο που πέθανε. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, μας λείπουν. Με το να 
μοιραζόμαστε τις αναμνήσεις όταν ήμασταν χαρούμενοι μαζί, μπορούμε να θυμηθούμε αυτούς τους 
ανθρώπους και να τους διατηρούμε ζωντανούς στις καρδιές μας. 

Τώρα, θα μάθουμε τον τρόπο που ο Άριο πρότεινε στη Σάρα, στον Σάλεμ και τη Λεϊλά για να 
διαχειριστούν τα συναισθήματά τους όταν νιώθουν λυπημένοι ή φοβισμένοι ή ανασφαλείς. Ο Άριο 
πρότεινε να φανταστούν μέσα στο μυαλό τους την εικόνα, την αίσθηση και τη μυρωδιά ενός μέρους που 
κάποτε τους έκανε να νιώθουν χαρούμενοι. Ο Άριο σκέφτηκε ότι το να φανταστείτε επιπλέον κάποιο 
πρόσωπο να σας συνοδεύσει σε αυτό το μέρος θα σας βοηθήσει να 
νιώσετε καλύτερα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε επιλέξετε εσείς. Γι’ αυτό, σκεφτείτε ποιόν θέλετε να 
πάρετε μαζί σας σε αυτό το μέρος. Προτείνω να προσθέσουμε και 
μερικές βαθιές αναπνοές καθώς φανταζόμαστε αυτή τη σκηνή, όπως 
μάθαμε πριν, για να χαλαρώσουμε. 

Αυτή η  φανταστική σκηνή μπορεί να μας βοηθήσει όταν νιώθουμε 
λυπημένοι ή αγχωμένοι. Τώρα, απολαμβάνουμε μια ιστορία και αυτό 
μας αφήνει μια ωραία αίσθηση. Για αυτό, αφήστε με σας θυμίσω αυτό 
τον απαίσιο κορονοϊό με όλα του τα πλοκάμια. Αυτή η εικόνα μας κάνει 
όλους να νιώθουμε κάπως φοβισμένοι. 
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Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Τώρα, θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα άγχους που έχουμε. Παρακαλώ, κλείστε 
τα μάτια σας. Ας ξεκινήσουμε με την αναπνοή μας. 

Αργά, καθώς μετρώ, πάρτε μια βαθιά ανάσα, 1…2…3…4…5. Κρατήστε την αναπνοή σας, 1…2…3… 
Αργά, καθώς μετρώ, αφήστε την ανάσα σας, 1…2…3…4…5. 

Θυμηθείτε μια στιγμή κάποτε που νιώσατε ασφαλείς. Φανταστείτε με το μυαλό σας μια εικόνα του πώς 
φαινόταν αυτό το μέρος και πώς νιώθατε σε αυτό, ακόμα θυμηθείτε πώς μύριζε. Τώρα, φανταστείτε 
ότι φέρνετε τον/ην φανταστικό/η καλεσμένο/η σας σε αυτό το ασφαλές μέρος μαζί σας.  Αφήστε τον 
εαυτό σας να νιώσει ασφαλής. Τώρα, φανταστείτε μια χαρούμενη στιγμή σε αυτό το μέρος με τον/ην 
καλεσμένο/η σας. Φανταστείτε ότι χαμογελάτε στον/ην καλεσμένο/η σας. 

Αργά, καθώς μετρώ, πάρτε μια βαθιά ανάσα, 1…2…3…4…5. Κρατήστε την ανάσα σας, 1…2…3… 
Αργά, καθώς μετρώ, αφήστε την ανάσα σας, 1…2…3…4…5. 

Να θυμάστε, είμαι εδώ να σας βοηθήσω  να παραμείνετε ασφαλείς.  Όποια στιγμή νιώσετε λυπημένοι/
ες, φοβισμένοι/ες ή μπερδεμένοι/ες, θυμηθείτε ότι μπορούμε πάντα να ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ. Ας ανοίξουμε 
τα μάτια μας. Ας γυρίσουμε από τη φαντασία μας πίσω στη πραγματικότητα ο ένας κοντά στον άλλο 
και στη Λεϊλά, στη Σάρα, στον Σάλεμ και στον Άριο.  Στην ιστορία μας, ο Άριο είπε στη Λεϊλά ότι αυτός 
και πολλοί άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτήν  και για τη Σάρα και για τον Σάλεμ. Ας διαβάσουμε τί 
απαντά η Λεϊλά. 

> Διαβάστε αυτές τις  σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΙΟ;

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19
Μερικοί άνθρωποι κολλούν τον κορονοϊό και αρρωσταίνουν, αλλά οι 
περισσότεροι γίνονται καλά. Όταν πια δεν μπορούν να μεταδώσουν 
τον ιό, δεν είναι επικίνδυνοι για κανέναν. Λογικά, θα πρέπει να 
χαιρόμαστε που τους βλέπουμε, και να τρώμε, να βρισκόμαστε μαζί και 
να παίζουμε όπως πριν αρρωστήσουν. Γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό; 
Γιατί μερικοί άνθρωποι που είχαν το κορονοϊό απορρίπτονται από τους 
φίλους, την οικογένεια και τις κοινότητές τους; 

Ο ΦΟΒΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ακόμα και αν η επιστήμη μας διδάσκει ότι ένας άνθρωπος είναι τώρα 
ασφαλής, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ριψοκινδυνέψουν, και 
κρατούν τις αποστάσεις τους. Άνθρωποι που ήταν άρρωστοι μερικές 
φορές απορρίπτονται από τους άλλους. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να 
τους απορρίπτουν οι άλλοι, για αυτό μερικές φορές παριστάνουν ότι 
είναι καλά και συνεχίζουν να δουλεύουν, να πηγαίνουν στο σχολείο 
και να βρίσκονται με άλλους ακόμα και αν είναι άρρωστοι με τον 
COVID-19. Άλλοι χρειάζεται να δουλέψουν για να θρέψουν τις 
οικογένειές τους, για αυτό αποφασίζουν να εργαστούν ακόμα και εάν 
γνωρίζουν ότι είναι άρρωστοι. 
  

Η αυτοαπομόνωση όταν είστε άρρωστοι/ες βοηθά να σταματήσετε 
την εξάπλωση του ιού. Τα παιδιά μπορούν να είναι ήρωες/ηρωίδες 
και να μάθουν να είναι υπεύθυνοι πολίτες με το να λένε πότε είναι 
άρρωστα, για να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Τα παιδιά 
μπορούν να μάθουν να αγαπούν και να φροντίζουν τους ανθρώπους 
από απόσταση όταν είναι άρρωστοι και να είναι έτοιμα να δεχτούν 
τους φίλους τους και την οικογένειά τους πίσω στις ζωές του αμέσως 
μόλις δεν μπορούν πια να μεταδώσουν τον ιό στους άλλους. 



30

   ΣΥΖΗΤΗΣΗ 8

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 8

Είμαι ένας υπεύθυνος 
πολίτης του κόσμου

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Νιώθοντας ασφαλείς και φροντισμένοι, η Σάρα, ο Σαλέμ και η Λεϊλά κάνουν το γύρο του κόσμου με τον 
Άριο. Στην επόμενη στάση, ο Άριο τους συστήνει τον Κιμ, που εξηγεί το πώς ένιωσε όταν ήταν άρρωστος 
με τον COVID-19.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
Η πρώτη μου σκέψη είναι, «Χαίρομαι που δεν ήμουν εκεί όταν ο Κιμ αρρώστησε. Γιατί θα το σκεφτόμουν αυτό;» 

Τα παιδιά μπορεί να απαντήσουν:
• «Ο κορονοϊός μπορεί να πεταχτεί από τον Κιμ σε εσένα και δεν θέλεις να αρρωστήσεις και να 

πεθάνεις.»
• «Κι εγώ χαίρομαι που δεν είμαι εκεί.»
• «Κανείς δε θέλει να είναι κοντά σε κάποιον που ήταν άρρωστος με τον COVID-19.»

Τα παιδιά μπορεί να απαντήσουν:
• «Μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι δεν θα τους απορρίψουμε.»
• «Μπορούμε να τους προσφέρουμε βοήθεια, όπως το να τους πάμε φαγητό, όταν είναι άρρωστοι.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός είναι πονηρός. Δεν τον βλέπουμε καθώς περνά από τον έναν στον άλλο με τόση 
ευκολία. Αυτός ο ιός δεν μολύνει τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Μερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν βαριά 
και μερικοί άλλοι λιγότερο βαριά. Μερικές φορές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιοι έχουν τον ιό. Ούτε 
όλοι όσοι αρρωσταίνουν λένε στους άλλους ανθρώπους ότι είναι άρρωστοι – το κρατούν μυστικό. Μερικές 
φορές οι άνθρωποι απορρίπτονται εάν αρρωστήσουν, γι’ αυτό το κρατούν μυστικό επειδή δεν θέλουν να 
χάσουν τους φίλους τους. Για να μείνουμε όλοι προστατευμένοι από τον κορονοϊό, είναι σημαντικό ο καθένας 
μας να λέει, «Νιώθω άρρωστος. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου,» αμέσως μόλις αρρωστήσουμε. 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
Τί μπορούμε να κάνουμε να τους ενθαρρύνουμε όλους να το λένε ανοιχτά αμέσως μόλις αρρωστήσουν; 

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Είναι μεγάλη ανακούφιση ότι ο κορονοϊός δεν μένει στο σώμα ενός ανθρώπου για πάντα. Όταν δεν είναι πια 
μεταδοτικοί, δεν ανησυχούμε ότι θα κολλήσουμε τον κορονοϊό από αυτούς.  Είναι το ίδιο πρόσωπο που ήταν 
πριν αρρωστήσουν. Είναι ασφαλές να μιλήσουμε και να παίξουμε και να είμαστε μαζί. Οι άνθρωποι νιώθουν 
ασφαλείς να πουν, «Είμαι άρρωστος» όταν γνωρίζουν ότι θα λάβουν την υποστήριξή μας.
Υπάρχουν πολλοί ευγενικοί και ασφαλείς τρόποι να δείξουμε την υποστήριξή μας. Οι ενήλικες μπορούν να 
βοηθήσουν με το να πηγαίνουν φαγητό και φάρμακα σε ανθρώπους που είναι άρρωστοι και με το να κάνουν 
διάφορες δουλειές για αυτούς. Οι ενήλικες και τα παιδιά μπορούν να τους τηλεφωνούν και να τους λένε πως 
νοιάζονται για αυτούς. Τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν τη Λεϊλά και να τραγουδήσουν στο παράθυρό τους. 
Το πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε να νοιαζόμαστε για αυτούς που είναι άρρωστοι – ειδικά αυτούς που είναι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία ή μόνοι.
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Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Είπαν στα παιδιά σε όλο τον κόσμο πώς να παραμείνουν ασφαλή και να αποφύγουν να κολλήσουν τον 

κορονοϊό.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Ήταν ήρωες επειδή έκαναν τον γύρο του κόσμου και σιγουρεύτηκαν ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουν πώς να 
προστατέψουν τον εαυτό τους και να μην κολλήσουν τον κορονοϊό.

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά   
Τί έμαθαν όλα τα παιδιά να κάνουν για να προστατέψουν τον εαυτό τους;

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό.»
• «Να μένουμε σπίτι.»
• «Εάν πάω έξω να παίξω, δεν θα αγγίξω τα μάτια μου ή τη μύτη μου μέχρι να πλύνω τα χέρια μου.»
• «Όταν είμαι έξω από το σπίτι, θα πρέπει να φοράω μάσκα.» 

 

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Πίσω στην ιστορία μας τώρα– είναι περίπου κοντά στο τέλος. Ο Άριο βάζει τη Σάρα πίσω στο κρεβάτι 
της. Το ταξίδι της σε όλο τον κόσμο έχει τελειώσει. Όταν η Σάρα ξεκίνησε το ταξίδι της, ήταν φοβισμένη 
και ένιωθε ότι ο κορονοϊός της έκλεψε τη ζωή της. Ήθελε να γίνει ηρωίδα και να προστατέψει τον εαυτό 
της και να πει στα παιδιά σε όλο τον κόσμο πώς να παραμείνουν ασφαλή. Όταν πήγε για ύπνο, δεν ήξερε 
πώς να το κάνει αυτό. Καθώς ο Άριο της λέει αντίο, η Σάρα του λέει, «Είσαι ο ήρωάς μου». Φαντάζομαι 
ότι ο Άριο χαμογελούσε όταν είπε, «Σάρα και εσύ είσαι η ηρωίδα μου».

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά   
Τί έκαναν ο Άριο και η Σάρα που τους κάνει και τους δύο ήρωες;
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Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ    
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλους αυτούς τους κανόνες προστασίας για να αποφύγουμε να 
μολυνθούμε με τον κορονοϊό: 

• Πλύνε τα χέρια σου με σαπούνι και νερό πολλές φορές τη μέρα.
• Μην ακουμπάς τα μάτια ή τη μύτη  σου μέχρι να πλύνεις τα χέρια σου. 
• Μείνε στο σπίτι ή κοντά στο σπίτι εάν πας έξω να παίξεις.
• Απόφυγε μεγάλες ομάδες ανθρώπων.
• Φόρα μάσκα εκτός σπιτιού
• Όταν είσαι εκτός σπιτιού, κράτα μία ασφαλή σωματική απόσταση.
• Όταν επιστρέψεις στο σχολείο, ακολούθησε τους σχολικούς κανόνες για να παραμείνεις ασφαλής.

Εάν κολλήσετε τον κορονοϊό ή έχετε συμπτώματα ότι μπορεί να έχετε τον ιό, αυτή είναι η στιγμή να είστε 
ήρωες/ηρωίδες, να είστε υπεύθυνοι/ες. Αμέσως, πείτε το στους ανθρώπους που είναι κοντά σας για τα 
τους κρατήσετε ασφαλείς και να μην τους κολλήσετε τον ιό. Εάν γνωρίζετε ότι άλλοι είναι άρρωστοι, 
προσφέρετε την ευγενική υποστήριξή σας. Τέλος, όταν είναι ξανά υγιείς, να είστε εκεί όπως ήσασταν 
πριν αρρωστήσουν. 

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά 
Έχετε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που έχουμε διαβάσει ή είπαμε; 

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 
Όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι. Για να πάμε πίσω τώρα στη 
Σάρα. Είναι τώρα στο κρεβάτι της…

> Διαβάστε αυτές τις  σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ



Ο ΑΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΗΡΩΕΣ/ΗΡΩΙΔΕΣ!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ!
Το παραμύθι τελείωσε, κι έχετε μοιραστεί πολλές σημαντικές 
πληροφορίες με τα παιδιά για να τα διδάξετε πώς μπορούν να 
παραμείνουν τα ίδια και οι άλλοι ασφαλείς από τον κορονοϊό.

Μπορείτε να νιώσετε περήφανοι ότι τα παιδιά σας μπορούν τώρα να 
είναι ΗΡΩΕΣ/ΗΡΩΙΔΕΣ και να βοηθήσουν στην προστασία των άλλων.

Συνεχίστε παρακαλώ να συζητάτε με τα παιδιά σας για τα μηνύματα 
που όλοι σας έχετε μάθει από την ιστορία. 
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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 9

ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 9

Η Ηρωίδα μου είσαι ΕΣΥ

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Μου αρέσει αυτή η τελευταία εικόνα στο παραμύθι όπου η Σάρα και η 
Μαμά της χαμογελούν και αγκαλιάζονται. Στην αρχή της ιστορίας, η 
Σάρα ήταν απογοητευμένη. Τώρα, η Σάρα χαμογελά. Μιλά με τη Μαμά 
της και μοιράζεται τα πάντα για τις περιπέτειες της σε όλο τον κόσμο. Η 
Μαμά της Σάρα λέει, «Η μεγαλύτερη ηρωίδα μου είσαι εσύ.» Το χαμόγελο 
της Σάρα λέει ότι συμφωνεί. Η Σάρα νιώθει δυνατή όπως μία ηρωίδα 
γιατί τώρα γνωρίζει πώς να προστατεύει τον εαυτό της από τον κορονοϊό 
και νιώθει ότι μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους να προστατέψουν τον 
εαυτό τους.   

ΡΩΤΗΣΤΕ τα παιδιά  
Μπορείτε να μοιραστείτε μερικές ιστορίες όταν σαν  ήρωες/ηρωίδες 
προστατέψατε ή προφυλάξατε τον εαυτό σας ή τους άλλους από το να κολλήσουν τον κορονοϊό;

Τα παιδιά μπορεί να πουν:
• «Η γιαγιά μου πήγε έξω στην αγορά. Είδα ότι ξέχασε τη μάσκα της και έτρεξα πίσω στο σπίτι για να της την 

πάω.»
• «Ο Μπαμπάς μου ήταν άρρωστος με τον κορονοϊό και ο μικρός μου αδερφός έμπαινε κρυφά στο δωμάτιο του 

Μπαμπά για να παίξει μαζί του. Κλείδωσα την πόρτα του Μπαμπά και πήγα τον αδερφό μου στο παράθυρο και 
κάναμε αστείες γκριμάτσες από το τζάμι στον Μπαμπά.»

Ας ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  
Αυτές είναι υπέροχες ιστορίες και δείχνουν ότι έχετε μάθει πολλά. Τώρα που γνωρίζετε πώς να είσαστε 
ήρωες/ηρωίδες στην εποχή του κορονοϊού μπορείτε να προστατέψετε τους φίλους σας και τις 
οικογένειές σας και να τους δείξετε πώς να παραμείνουν ασφαλείς. 

ΕΣΕΙΣ είστε οι ήρωες και οι ηρωίδες μου!

> Διαβάστε αυτές τις  σελίδες  από το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ
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-  Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, Πώς τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τον COVID-19! 
Ιστορία διαθέσιμη σε 135+ γλώσσες:  

 
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

-  Προσαρμογές και υλικό για κάθε χώρα του Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, Πώς τα παιδιά 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Covid-19! 

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you 

-  Προσαρμογή σε κινούμενα σχέδια από το Πανεπιστήμιο του Stanford βασισμένη στο Η 
Ηρωίδα μου είσαι Εσύ, Πώς τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Covid-19!:  

https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys

Σύνδεσμοι για επιπλέον υλικό σχετικό 
με το Η Ηρωίδα μου είσαι Εσύ

Αυτό το βίντεο δείχνει την ιστορία της Σάρα σε 
ένα όμορφο και σύντομο σε διάρκεια κινούμενο 
σχέδιο. Εάν η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο το 
επιτρέπει, μπορείτε να δείτε το βίντεο μαζί 
με τα παιδιά σας και να σκεφτείτε και να 
κουβεντιάσετε μαζί στη συνέχεια. Μπορείτε να 
ρωτήσετε τα παιδιά ερωτήσεις όπως, «τί σας 
άρεσε σε αυτό το βίντεο;», «τί μάθατε από αυτό 
το βίντεο;»


