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Η Φοβισμένη Συμμορία 
Πρέπει να Μείνει Σπίτι
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Οι χαρακτήρες της Φοβισμένης Συμμορίας, οι εικόνες και 
οι ιστορίες είναι πνευματική ιδιοκτησία.

Η συγγραφέας και η εικονογράφος παρέχουν αυτή την 
ιστορία ως ένα δωρεάν μέσο για τα παιδιά σαν απόκριση 

για τον COVID-19. Απαγορεύεται η διαφημιστική 
αναπαραγωγή αυτού του βιβλίου.

Οι πληροφορίες σε αυτό το βιβλίο βασίζονται στις 
τελευταίες οδηγίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου για τον COVID-19 όπως δόθηκαν στις 3 

Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα 
http://www.sensoryattachmentintervention.com/

για περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά Η Φοβισμένη 
Συμμορία
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Η Φοβισμένη Συμμορία πρέπει να 
μείνει σπίτι.
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Δεν μπορούν να πάνε στο 
σχολείο.
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Δεν μπορούν να πάνε στο πάρκο 
ούτε να παίξουν με τους φίλους 

τους…
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…ούτε να πάνε στο σπίτι της 
Γιαγιάς και του Παππού.
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Ο λόγος είναι γιατί υπάρχει 
ένα μικροσκοπικό μικρόβιο που 

λέγεται Κορονοϊός COVID-19 και 
ταξιδεύει παντού σε όλο τον 

κόσμο.
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Αυτό το μικρόβιο λοιπόν, όπου 
επισκεφθεί τους ανθρώπους, 
τους κάνει να νιώθουν πολύ 
ζεστοί, τους προκαλεί ένα 

έντονο βήχα και πονοκέφαλο. 

Στη Φοβισμένη Συμμορία ξέρουν 
πως είναι όταν κάποιος έχει 
γρίπη και σίγουρα δεν θέλουν 
να αρρωστήσουν από αυτό το 

μικρόβιο.
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Αυτό το μικρόβιο είναι τόσο 
μικροσκοπικό που δεν μπορείς 

να το δεις, ούτε να το νιώσεις, 
ούτε να το μυρίσεις, ούτε να το 
γευτείς, ούτε να το ακούσεις.
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Η Φοβισμένη Συμμορία ανησυχεί 
πως να σταματήσει αυτό 

το μικρόβιο από το να τους 
επισκεφθεί.
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Η γιατρός τους είπε πως δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε και 
πως η απάντησή είναι πολύ 

απλή.
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Χρειάζεται να κάνετε μόνο 3 
πράγματα.

1. Χρειάζεται να μείνετε 
στο σπίτι για τώρα.

2. Χρειάζεται να 
πλένετε συχνά τα χέρια 
σας.

3. Να διασκεδάζετε!
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Η Φοβισμένη Συμμορία ρώτησε 
γιατί πρέπει να μείνουμε στο 

σπίτι;
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Η γιατρός τους είπε ότι το 
μικρόβιο πηγαίνει από άνθρωπο 

σε άνθρωπο, 
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έτσι αν όλοι μείνουν στο σπίτι, 
αυτό σημαίνει ότι το μικρόβιο 
δεν θα μπορεί να πάει στους 

ανθρώπους.
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Η γιατρός είπε επίσης ότι 
μπορείτε να βγείτε έξω μαζί με 
τους ανθρώπους που ζείτε στο 

ίδιο σπίτι, 
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φτάνει να μείνετε μακριά από 
τους άλλους ανθρώπους.
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Η Φοβισμένη Συμμορία ρώτησε 
γιατί με το να πλένουμε τα 

χέρια μας είμαστε ασφαλείς; 

Η γιατρός τους έδειξε πως τα 
μικρόβια μισούν το σαπούνι. Για 
την ακρίβεια τρέχουν μακριά 

από το σαπούνι. 
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Τους είπε να ζητήσουν από 
έναν ενήλικα στο σπίτι να 
βάλει νερό σε μια λεκάνη   
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και μετά να ρίξει λίγο πιπέρι 
στο νερό.
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Ζήτησε από τη Φοβισμένη 
Συμμορία να βουτήξουν το 

δάκτυλο στους στο σαπούνι και 
μετά να το βάλουν μέσα στο 

νερό.
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Η Φοβισμένη Συμμορία δεν 
μπορούσε να πιστέψει τι έγινε. 
Το πιπέρι μετακινήθηκε μακριά 

από το σαπούνι!
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Η γιατρός είπε ότι αυτό 
συμβαίνει στα μικρόβια όταν 

πλένετε τα χέρια σας.
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Τότε ρώτησαν γιατί είναι 
σημαντικό να διασκεδάζουμε.

 Η γιατρός είπε ότι όταν 
περνούμε καλά και είμαστε 

ευτυχισμένοι αυτό μας κάνει 
υγιείς.
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Όταν κάνεις πράγματα που 
απολαμβάνεις και που βρίσκεις 
ενδιαφέρον πραγματικά σε κάνει 

δυνατό.
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Στη Φοβισμένη Συμμορία άρεσε 
πολύ αυτό. Τους αρέσει να 

διασκεδάζουν!
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Έτσι τώρα η Φοβισμένη 
Συμμορία δεν φοβάται πια 

επειδή ξέρουν πως αν κάνουν 3 
απλά πράγματα:

 
1. Να μείνουν στο σπίτι για τώρα

2. Να πλένουν τα χέρια τους
3. Να διασκεδάζουν!

θα είναι ασφαλείς, υγιείς, και 
το καλύτερο απ’ όλα χαρούμενοι.
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Γραμμένο από την 
Éadaoin Bhreathnach

Εικονογραφημένο από την  
Sighle Bhreathnach-Cashell

μεταφράστηκε από την 
Maria Vasiliou


