
 

 
 

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

 

Για τους μικρούς       
μας φίλους 
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Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να 
αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο 
περιβάλλον που ζεις, παίζεις και κοιµάσαι καθηµερινά. Ψάχνω 
συνεχώς την ευκαιρία να µπω στο σώµα σου, να γεννήσω και άλλα 
πολλά µικρόβια και όλοι µαζί να σε κάνουµε να αρρωστήσεις. ∆εν 
είµαστε απρόσκλητοι επισκέπτες, όπως πολλοί πιστεύουν. 
Αντίθετα, για να µπούµε στον οργανισµό σου, σηµαίνει ότι µας 
έχεις αφήσει την πόρτα ανοιχτή! Μήπως ξέχασες ή µήπως δεν 

ήθελες να κάνεις το εµβόλιό σου γιατί φοβόσουν; Γιατί ΝΑΙ, το εµβόλιο είναι ο 
µεγαλύτερος εχθρός µας! Αν µας έκανες αυτή την τεράστια χάρη, η πόρτα είναι ανοιχτή για µας 
και το πανηγύρι αρχίζει! Φτάνει, έστω και ένα από µας να µπει στο σώµα σου! Το να γίνουµε 
πολλοί είναι το µόνο εύκολο. Και έπειτα το καθένα µας κάνει τη δουλειά του… Άλλο θα σε κάνει να 
βγάλεις κοκκινίλες ή σπυράκια στο δέρµα σου, άλλο θα σε κάνει να έχεις πυρετό και να έχεις 

Σε 
ύ



τρεµούλα, να µολυνθούν τα πνευµόνια σου, να βήχεις συνέχεια, να έχεις πολύ πονοκέφαλο και 
ζαλάδα, ή τι θα έλεγες αν σε κάναµε να µη µπορούσες πια να περπατήσεις;    

 

Είµαι το εµβόλιο. Το ξέρω ότι µάλλον δε µε συµπαθείς, γιατί καµιά φορά σε 
κάνω να πονάς λίγο. Σου ζητώ πραγµατικά να µε συγχωρήσεις, αλλά το 
κάνω για το δικό σου καλό. Κάτι που ίσως δε γνωρίζεις για µένα, είναι ότι 
δεν υπήρχα µέχρι που µε δηµιούργησε ο άνθρωπος. Μοιάζω λίγο µε τα 
ξαδέρφια µου τα φάρµακα. Αλλά ενώ αυτά σε κάνουν καλά όταν είσαι ήδη 
άρρωστος, εγώ φροντίζω να µην αρρωστήσεις καθόλου. Μέσα µου έχω 
πολύ αδύναµα ή ψόφια µικρόβια ή µικρά κοµµατάκια τους. Όταν µπω µέσα 
σου, µπορεί να πονέσεις λίγο, να κοκκινίσει το χέρι σου ή καµιά φορά να 
κάνεις και λίγο πυρετό. Μη νοµίσεις όµως πως σε ξεγέλασα! Θέλω πάντα 
το καλό σου!... Γιατί χάρη σ’ εµένα ο οργανισµός σου θα ξυπνήσει και θα 

φτιάξει το στρατό του, δηλαδή τα αντισώµατα, για να σκοτώσει τα ψόφια µικρόβια που εγώ σου 
έβαλα. Αυτός είναι και ο στόχος µου! Τα αντισώµατα- στρατιώτες σου είναι πια έτοιµα! Τώρα δεν 



έχεις να φοβάσαι τίποτα… Κάθε φορά που κάποιο δυνατό µικρόβιο απέξω προσπαθήσει να µπει 
µέσα στον οργανισµό σου, έχει χάσει τη µάχη! Τα αντισώµατα- στρατιώτες σου θα τρέξουν και θα 
του κλείσουν την πόρτα! Είσαι πια ασφαλής και δε θα αρρωστήσεις! 

Και τώρα, αφού γνωριστήκαµε, ας πάµε µια βόλτα στο ζωολογικό κήπο, να δούµε τι άλλο έχουν να 
µας πουν οι φίλοι µας τα ζώα, να παίξουµε και να διασκεδάσουµε.  

 

 

 

  

 

                                              Ο ελέφαντας µας λέει:  

                                        Τα εµβόλια σε κρατάνε υγιή. 



 

 

Η χελώνα έχει περισσότερα να 
πει: Τα εµβόλια σε 
προστατεύουν  από αρρώστιες  

 

όπως  ΙΛΑΡΑ,ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ, ΕΡΥΘΡΑ, 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α, 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α, ΓΡΙΠΗ…  

 

 

 

 

 

Το λιοντάρι µας λέει ότι, κάνοντας ένα εµβόλιο προστατεύεις ΚΑΙ τον εαυτό σου 
αλλά και τα άλλα παιδιά, πολλές φορές και τους µεγάλους. Κάνεις δηλαδή καλό σε 

πολλούς ανθρώπους, γίνεσαι δηλαδή υπεύθυνος! 

www.infovac.gr 

www.infovac.gr 



 

Η Σάλλυ το φίδι λέει ότι τα εµβόλια σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, γι’ αυτό 
µην ξεχνάς να επισκεφθείς τον παιδίατρό σου που σε αγαπάει και σε 
φροντίζει!  

 

 

 

 

 

Ο παπαγάλος λέει να µην ξεχνάς να κάνεις όλα σου τα εµβόλια. Καµιά  

φορά πρέπει να ξανακάνεις 2 ή και 3 φορές το ίδιο εµβόλιο, για να  

προστατευθείς καλύτερα. 
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Η καµηλοπάρδαλη έχει ετοιµάσει για σένα ένα κρυπτόλεξο…  

 

Ω  Β  Ε  Τ  Ε  Μ Β  Ο  Λ  Ι  Ο  Τ 

 Τ  Η    Ε  Ρ  Υ  Ξ  Ρ  Α  Ο  Τ  Ε 

Κ  Ο  Κ  Κ  Υ  Τ  Η  Σ    Σ  Ο  Τ 

  Δ  Ι  Φ  Θ  Ε  Ρ  Ι  Τ  Ι  Δ  Α 

 Κ Θ  Ε  Λ  Ρ  Χ  Ο  Λ  Ε  Ρ  Α  Ν 

Λ  Υ  Σ  Σ  Α    Υ  Γ  Ι  Η  Σ  Ο 

Λ  Σ  Μ Ο  Γ  Ρ  Ι  Π  Η    Ν  Σ 

Α  Ν  Ε  Μ Ε  Υ  Λ  Ο  Γ  Ι  Α  Ρ 

 

Βρες πού κρύβονται οι 10 λέξεις δίπλα που είναι σχετικές µε τα εµβόλια! 

εµβόλιο υγιής 
ερυθρά λύσσα 
κοκκύτης τέτανος 
διφθερίτιδα ανεµευλογιά 
χολέρα γρίπη 

www.infovac.gr 



ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Μόλις έκανες ένα εμβόλιο! Τα κατάφερες! 

Σας βεβαιώνω  ότι 

 

ο/η_________________________________________ 

(το όνομα του μικρού μας φίλου) 

σήμερα     __/__/20__    έκανε ένα εμβόλιο!! 

Μπορεί να πόνεσε λίγο, αλλά έκανε καλό και στον εαυτό του και στους άλλους !!  

www.infovac.gr 


