
«Το στέμμα του Αυτοκράτορα»

(ο Ιός με την Κορόνα)

Αναστασία Θ. Τσούνη

Θεσσαλονίκη 2020

«Το στέμμα του Αυτοκράτορα»

(ο Ιός με την Κορόνα)

Αναστασία Θ. Τσούνη

Θεσσαλονίκη 2020



2

Αναστασία Θ. Τσούνη

«Το στέμμα του Αυτοκράτορα»

(ο Ιός με την Κορόνα)

Για τον μικρό μου Στέλιο

© Κείμενο-Εικονογράφηση: Αναστασία Τσούνη

E-mail: atsouni@gmail.com
Επιμέλεια κειμένου: Βάλια Φουστανά

E-mail: valiafoustana@hotmail.com



3

Εδώ και λίγους μήνες

η Γη μας αρρωσταίνει!

«Σαν τι να εννοείτε;»

ρωτάει η θεία Τζένη.

3

Εδώ και λίγους μήνες

η Γη μας αρρωσταίνει!

«Σαν τι να εννοείτε;»

ρωτάει η θεία Τζένη.



4

Από την Κίνα ήρθε

στην πόλη της Γιουχάν

Ιός με μια κορόνα

με εκατό μπριγιάν.
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Ξεκίνησε απ’ τα ζώα,

θαρρώ τις νυχτερίδες

και δεν τον σταματάνε

ούτε οι αλυσίδες.
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«Πώς θα το καταλάβω,

αν έχω εγώ κολλήσει;»

ρωτάει η Μαρία.

«Αν έχω αρρωστήσει;»
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Μπορεί να έχεις βήχα,

ίσως και πυρετό!

Δεν θα μπορείς να παίξεις

για λίγο εσύ κρυφτό.

Καταρροή, πονόλαιμο

και ίσως ανοσμία

και δύσκολη αναπνοή!

Αχ! Τι ταλαιπωρία!
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Τηλέφωνο στον ΕΟΔΥ

και στον καλό γιατρό μας,

αυτός θα μας καθοδηγεί,

θα είναι στο πλευρό μας.
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Μα όμως μην ανησυχείς,

σύντομα θα περάσει.

Σε λίγες μέρες όλοι μας

θα το’ χουμε ξεχάσει.

Αρκεί όλοι να πλένουμε

τα χέρια μας καλά

-σαπούνι και ζεστό νερό-

για να’ ναι καθαρά!
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Δεν πιάνουμε τα μάτια μας,

τη μύτη μας, το στόμα!

«Μα, για να μην κολλήσουμε!»

μας λέει η νοσοκόμα.
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Αν βήξω ή αν φταρνιστώ,

καλύπτω όλη τη μύτη,

στο στόμα χαρτομάντηλο

κι ας είμαι μες στο σπίτι!

Τη μάσκα θα φορέσουμε,

σαν βγούμε απ’ το σπίτι

και γρήγορα θα κάνουμε

σαν το μικρό σπουργίτι.
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Δεν θα μιλάμε με πολλούς

ούτε κοντά θα πάμε,

απόσταση δυο μέτρα

απ’ όλους θα κρατάμε.

Μα δεν μιλάω για εσάς,

μικρά, γλυκά παιδιά!

Αυτό ισχύει για τον μπαμπά

που πάει στη δουλειά.
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Εσείς σπίτι θα μείνετε

μαζί με τη μαμά

και θα τη βοηθήσετε!

Θα φτιάξετε γλυκά!
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Θα κάνετε ζωγραφική,

θα παίξετε, θα φάτε

και τον παππού και τη γιαγιά

τηλέφωνο να πάρτε.
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Καθώς σας πεθυμήσανε

και γι’ αυτό σας ζητάνε!

Θέλουν τα μάτια σας να δουν,

όλο για σας ρωτάνε!
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Μα μείνετε σπιτάκι σας

μόνο για λίγο ακόμη

και όπου να’ ναι βγαίνουμε,

θ’ ανοίξουνε οι δρόμοι!

Αλλά να πίνετε νερό,

να τρώτε το φαί σας,

φρούτα μα και λαχανικά

-αυτή είναι η δύναμή σας.
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Κι όπως το ξαναείπαμε,

μπόρα είναι θα περάσει!

Αν μείνουμε στο σπίτι μας,

ο ΙΟΣ θα παρακμάσει.
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Κι εμείς θα τον νικήσουμε

τον Κορονοϊό,

να είστε σίγουροι παιδιά!

Το υπογράφω εγώ!
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Βιογραφικό σημείωμα

Η Αναστασία Θ. Τσούνη κατάγεται από το
Διδυμότειχο Έβρου.

Είναι πτυχιούχος Βρεφονηπιοκόμος της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Επίσης είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και απόφοιτος του
Τμήματος Ε.Κ.Π. (Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με
κατεύθυνση «άτομα με ειδικές ανάγκες».
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Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών «Γνωστικής και Κινητικής Ανάπτυξης» με
κατεύθυνση τη «Γνωστική Ανάπτυξη» του
Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών) & του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.

Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται η μουσική, το
θέατρο και η ζωγραφική. Τα τελευταία χρόνια
εργάζεται ως αναπληρώτρια δασκάλα και μένει στη
Θεσσαλονίκη.



Η ιστορία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας. Η κατάσταση που ζούμε τον
τελευταίο καιρό σε όλο τον πλανήτη είναι πρωτόγνωρη.
Έτσι, προέκυψε η αναγκαιότητα εξήγησης όλων

αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε ανά την
υφήλιο σε παιδιά μικρών ηλικιών με έναν πιο
ευχάριστο και κατανοητό τρόπο, δίνοντας μια νότα
αισιοδοξίας- όχι μόνο στα μικρά παιδιά αλλά και σε
εμάς τους ενήλικες, που τόσο την έχουμε ανάγκη.

Η ιστορία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας. Η κατάσταση που ζούμε τον
τελευταίο καιρό σε όλο τον πλανήτη είναι πρωτόγνωρη.
Έτσι, προέκυψε η αναγκαιότητα εξήγησης όλων

αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε ανά την
υφήλιο σε παιδιά μικρών ηλικιών με έναν πιο
ευχάριστο και κατανοητό τρόπο, δίνοντας μια νότα
αισιοδοξίας- όχι μόνο στα μικρά παιδιά αλλά και σε
εμάς τους ενήλικες, που τόσο την έχουμε ανάγκη.


