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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 Η αξιολόγηση και η βελτίωση της ποιότητας 
απασχολούσαν τους ανθρώπους από την 
αρχαιότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τον Όρκο του Ιπποκράτη (5ος αιώνας π.Χ.), 
ενός κώδικα καλής πρακτικής, ηθικής και 
δεοντολογίας. 
 Η Αγγλίδα Florence Nightingale, η οποία 
θεμελίωσε τη σύγχρονη Νοσηλευτική, ήταν 
πρωτοπόρος στην αξιοποίηση 
επιδημιολογικών στοιχείων (στοιχεία 
θνητότητας των τραυματιών κατά τη διάρκεια 
του Πολέμου της Κριμαίας) για τη βελτίωση 
της περίθαλψης στα τέλη του 19ου αιώνα, αν 
και συνάντησε αντιστάσεις στο περιβάλλον 
της. 
 Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ernest Avery 
Codman, γενικός χειρουργός στο Νοσοκομείο 
της Μασαχουσέτης, έδωσε έμφαση στο 
«τελικό» αποτέλεσμα της περίθαλψης. 
 Επανεξέταζε τους ασθενείς του ένα έτος μετά 
το χειρουργείο για να αξιολογήσει το όφελος 
και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας. 
Ήταν ο πρώτος, που εισήγαγε την πρακτική 
της παρακολούθησης των ασθενών μετά από 
τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. (follow up). 
 Στη συνέχεια ο A. Flexner πρότεινε την 
καθιέρωση προτύπων λειτουργίας των 
ιατρικών σχολών, καθώς ήταν αντιληπτό ότι η 
ποιότητα της εκπαίδευσης των ιατρών έχει 
αντίκτυπο στην παρεχόμενη φροντίδα. 
Παράλληλα το 1918 θεσπίστηκε το 
Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Τυποποίησης 
(Hospital Standardization Program) από το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρουργών, 
πρόδρομος της Επιτροπής  Διαπίστευσης των 
Νοσοκομείων (Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals),που ιδρύθηκε το 
1952 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
για την αξιολόγηση της λειτουργίας των  

Νοσοκομείων. 
 Τη δεκαετία 1960 – 1970, στην Αμερική, 
θεωρείται ότι καθιερώθηκε η συστηματική 
αξιολόγηση μέσω ενός πλαισίου διασφάλισης 
της ποιότητας, και μάλιστα με υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, καθώς ήταν απαραίτητη η 
πιστοποίηση των οργανισμών από την Joint 
Commission on Accreditation of Health 
Organizations για τον έλεγχο της χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας με δείκτες τις νέες 
εισαγωγές και τη διάρκεια νοσηλείας.  
 Έως τα τέλη του 1970 έγινε η μετάβαση από 
την επιθεώρηση μεμονωμένων περιπτώσεων 
στη στατιστική ανάλυση μοντέλων παροχής 
φροντίδας. 
 Μέχρι τότε η διασφάλιση της ποιότητας στην 
υγεία είχε περισσότερο ακαδημαϊκό – 
ερευνητικό χαρακτήρα. Ο Avedis Donabedian 
σε μια ανασκόπηση μελετών της περιόδου 
1954 – 1984 κατέγραψε τις προηγούμενες 
προσπάθειες και διαμόρφωσε το πλαίσιο 
διασφάλισης ποιότητας στο τρίπτυχο «sound 
structures, good processes and suitable 
outcomes». 
 Αν και η έννοια της διασφάλισης ποιότητας 
στις υπηρεσίες υγείας έχει συνδεθεί με 
τεχνικά θέματα, όπως η λειτουργία του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, γίνεται 
αντιληπτό ότι η έννοια της ποιότητας είναι 
ευρύτερη και αφορά στη συνολική λειτουργία 
ενός τμήματος με αφετηρία τα ζητήματα 
στελέχωσης, διοίκησης και οργάνωσης έως 
την κλινική πρακτική με επίκεντρο τις 
ανάγκες του ασθενούς. 
 Συνεπώς η βελτιστοποίηση μόνο ορισμένων 
κρίσιμων σημείων της λειτουργίας ενός 
τμήματος δεν είναι πλέον αρκετή για να 
εξασφαλιστεί ότι κάθε ασθενής θα λάβει τη 
βέλτιστη διαθέσιμη αντιμετώπιση. 

Παγώνα Ντιούδη 
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Ο ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ    
 

 Στην αρχαιότητα, η έγγαμη συμβίωση ενός 
ζευγαριού είχε μοναδικό στόχο την 
τεκνοποίηση. Η ώρα του τοκετού μιας νέας 
μητέρας συνοδεύονταν από φόβο και 
προσδοκία, καθώς οι θάνατοι των νεαρών 
εγκύων ήταν συχνοί, οι γυναίκες 
ανησυχούσαν για τη ζωή τους, αλλά και για τη 
ζωή των νεογέννητων παιδιών τους. Όχι 
άδικα, εφόσον οι συνθήκες του τοκετού ήταν 
πρωτόγονες και βασίζονταν στην εμπειρία και 
τις θρησκευτικές αντιλήψεις, που 
επικαλούνταν στις θεότητες την βοήθεια και 
την αποφυγή του κακού.  
 Ο τοκετός γινότανε στο σπίτι, τον «οίκο», στο 
χώρο του γυναικωνίτη, όπου δεν 
κυκλοφορούσαν άντρες. Η έγκυος μητέρα 
ξεγεννούσε με την βοήθεια έμπειρων 
γυναικών του σπιτιού, με στοιχειώδη 
εφαρμογή αντισηψίας, καθώς έπλεναν το 
νεογέννητο μόνο με καθαρό κρύο νερό. 
Έπειτα το σπαργάνωναν για να το 
παρουσιάσουν στον πατέρα. Επίσης 
κρεμούσαν στην εξώπορτα του σπιτιού, αν το 
παιδί ήταν αγόρι, ένα κλαδί ελιάς και ένα 
μάλλινο κόκκινο κορδελάκι, αν το παιδί ήταν 
κορίτσι. Με τον τρόπο αυτό γνωστοποιούσαν 
στους γείτονες και τους περαστικούς το 
χαρμόσυνο νέο άλλα και το φύλο του παιδιού, 
με πρωταρχικό όμως σκοπό την αποτροπή του 
κακού από το εσωτερικό του οίκου, όπου για 
σαράντα ημέρες έπρεπε να προφυλαχτούν η 
λεχώνα και το παιδί.  
Καθώς συχνά ο τοκετός προβλεπότανε 
δύσκολος, οι συγγενείς κατέφευγαν στη 
βοήθεια της μαμής, μιας γυναίκας, που δεν 
μπορούσε πλέον να τεκνοποιήσει λόγω 
ηλικίας. Η μαμή με επωδές (ξόρκια) και 
μαλάξεις στην κοιλιά και τον τράχηλο της 
μήτρας προσπαθούσε να επιταχύνει ή να  

καταλαγιάσει τις ωδίνες του τοκετού  ή να 
αλλάξει τη θέση του εμβρύου μέσα στη μήτρα. 
Ακόμη σε περίπτωση λιποθυμίας συνέφερε 
την επίτοκο, δίνοντας της να αναπνεύσει 
λεμόνι ή κίτρο. Ακόμη απευθύνονταν στην 
θεότητα του τοκετού, την Ειλείθυια, όνομα, 
που σήμαινε ελεύθερη από βάρος και 
παρέπεμπε στο ρόλο της ως μαίας. 
 Εφόσον ο τοκετός είχε αίσιο τέλος, όσοι είχαν 
μιανθεί από τον τοκετό, έπλεναν τα χέρια τους 
τελετουργικά και γύριζαν έχοντας αγκαλιά το 
βρέφος και σχεδόν τρέχοντας γύρω από την 
εστία του σπιτιού. Απαραίτητη ήταν η 
παρουσία του πατέρα, καθώς σκοπός της 
τελετής ήταν η ενσωμάτωση του νεογέννητου 
στην οικογενειακή εστία. Ακολουθούσε δείπνο 
και η τελετουργία αυτή ονομάζονταν  
«Αμφιδρόμια». Από θρησκευτική άποψη 
σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν ο 
καθαρμός του μωρού και αυτών, που πήραν 
μέρος στον τοκετό, από το μίασμα (τη φυσική 
και ηθική μόλυνση, που συνεπάγεται ο 
τοκετός εξαιτίας του αίματος). Μετά τις δέκα 
ημέρες γίνονταν η ονομασία του μωρού, όπου 
οι καλεσμένοι, συγγενείς και φίλοι, θα 
έβλεπαν το μωρό, τα αποκαλούμενα 
«Γενέθλια» ή «Οπτήρια». Στο μωρό δίδονταν 
ονόματα των παππούδων. Το έθιμο αυτό 
ονομάζονταν «Δεκάτη».  
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Μυροφόρα Παπαδοπούλου 



    
KLEBSIELLA, Η «ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ»!!! 

 Αυτές ήταν οι συνθήκες και συνήθειες στην 
αρχαία αθηναϊκή κοινωνία, ενώ για τον 
τοκετό στην αρχαία Σπάρτη δεν έχουμε 
πληροφορίες, γνωρίζουμε όμως από τον 
Πλούταρχο μια ασυνήθιστη πρακτική, καθώς 
έπλεναν το νεογέννητο με κρασί, δίχως να το 
σπαργανώνουν. 
 Σίγουρα διαπιστώνονται τόσους αιώνες μετά 
ομοιότητες σε συνήθειες αρχέγονες. 
Αναρωτιέται κανείς πόσο κοντά μπορεί να 
είναι το μακρινό παρελθόν με το παρόν και 
πως καταφέρνουν να επικρατήσουν μέσα στο 
χρόνο η επίκληση, οι ευχές, η συνήθεια του 
σαραντισμού, η επιλογή του ονόματος των 
παππούδων… 
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Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

 Η Klebsiella  εντοπίζεται κυρίως στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των 
νοσοκομείων με θνησιμότητα, που αγγίζει το 
44% των προσβληθέντων νοσηλευόμενων 
ασθενών. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το 42% 
των κρουσμάτων του μικροβίου παγκοσμίως, 
καταγράφεται στις Μ.Ε.Θ. των ελληνικών 
νοσοκομείων.  
 Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Η Klebsiella 
δεν είναι κάποιο σπάνιο ή ανίατο μικρόβιο. Αν 
λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, σε έξι μήνες ο 
οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί. 
Η εξάπλωση της Klebsiella δεν οφείλεται στην 
έλλειψη κάποιου φαρμάκου, στην απουσία 
κάποιου ακριβού μηχανήματος ή στην 
ανυπαρξία κάποιου διαγνωστικού test. Τα 
έχουμε όλα. 
 
 Τι τελικά δεν έχουμε και η Klebsiella θεριεύει;  
 

 1ον Επαρκές προσωπικό στις Μ.Ε.Θ.  
2ον Υγιεινή των χεριών. 
3ον Ορθή χρήση αντιβιοτικών 
 Μετά το 2007, σύμφωνα με το μικροβιολόγο 
καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Υγείας, κο Βατόπουλο, ένα νέο είδος 
εμφανίστηκε με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι 
είναι μονοκλωνική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ 
μερικά χρόνια πριν η Klebsiella εθεωρείτο ένα 
απλό παρασιτικό μικρόβιο, που με τον 
πολλαπλασιασμό του έχανε σε δύναμη 
«μοιράζοντας» τα χαρακτηριστικά του, τώρα 
πλέον διαθέτει ισχυρή τοξικότητα. 
 Διαθέτουμε τα μέσα να περιορίσουμε τους 
«εχθρούς», που γιγαντώνονται λόγω των 
ευθυνών μας. 



ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ    
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Κατίνα Κυριακίδου 

 Η υπερπληθώρα αδέσποτων συχνά κάνει την 
παρουσία τους ενοχλητική ή επίφοβη και 
επικίνδυνη τόσο για τους ανθρώπους, όσο και 
για τα ίδια τα ζώα. Ένα στα τρία αδέσποτα 
πεθαίνει κάθε χρόνο από αιτίες, που 
σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες , 
ενώ περισσότερα από τα μισά πέφτουν 
θύματα κακοποίησης. Έτσι ο μέσος όρος ζωής 
ενός αδέσποτου ζώου υπολογίζεται  σε  
περίπου 2 – 3 χρόνια, σαν αποτέλεσμα των 
ανθρωπογενών και των φυσικών κινδύνων, 
στα οποία είναι εκτεθειμένο. Επίσης 
ανήκουμε στις χώρες, που είναι σε έξαρση η 
εμπορική εκμετάλλευση των αδέσποτων από 
τους επιτήδειους κερδοσκόπους και η 
παράνομη και επώδυνη μεταφορά τους σε 
άλλες χώρες, με άγνωστη την τελική κατάληξή 
τους. 
 Από το 2010 έχει καθιερωθεί η 4η Απριλίου 
ως παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων με 
πρωτοβουλία των ολλανδικών φιλοζωικών 
οργανώσεων για την ευαισθητοποίηση της 
διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των 
600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων, που 
υπολογίζεται ότι διαβιούν υπό άθλιες 
συνθήκες στον πλανήτη μας. Η συγκεκριμένη 
ημέρα επιλέχθηκε για τρεις λόγους: Χρονικά 
είναι ακριβώς στο μέσο του ετήσιου κύκλου, 
πο ξεκινά και ολοκληρώνεται την 4η 
Οκτωβρίου, είναι ευκολομνημόνευτη 
ημερομηνία (04/04) και δεν υπάρχει κάποια 
άλλη, άξια λόγου, εορτή την ημέρα αυτή. 
 Είναι γεγονός ότι το ελληνικό κράτος 
ουδέποτε μερίμνησε σωστά επί της ουσίας για 
τη σωστή διαχείριση του φαινομένου των 
αδέσποτων, με εντατική παιδεία και 
στειρώσεις και ελέγχους των υπεύθυνων 
φορέων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται 
διαρκώς τα ζώα στους δρόμους. Από την άλλη 

οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τον καθένα 
μας να υιοθετήσει ένα ζώο και 
πραγματοποιούν προγράμματα και καμπάνιες 
για την προστασία τους. 
 Ωστόσο το πρόβλημα των αδέσποτων 
κατοικίδιων ζώων το δημιουργούμε και το 
μεγεθύνουμε και εμείς, με το να 
εγκαταλείπουμε τα ζώα μας στο δρόμο, σαν 
να ήταν παλιά έπιπλα, και με το να μην τα 
στειρώνουμε. Συχνό φαινόμενο είναι να 
εγκαταλείπονται κουτάβια στους δρόμους ή 
ακόμα και σε κάδους και σε κούτες. Έτσι και ο 
έλεγχός του περνά και από τις ατομικές μας 
επιλογές. 
 Για δεδομένο αδέσποτο πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι: 
Εάν το ζώο έχει μικροτσίπ, είναι δυνατός ο 
εντοπισμός με απλό έλεγχο από οποιοδήποτε 
κτηνίατρο. 
Εάν το ζώο δεν έχει μικροτσίπ, τότε μπορεί 
αυτός, που το βρήκε να το δηλώσει στο 
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. 
Και βέβαια πάντα μπορεί κανείς να φτιάξει 
μια μικρή ανακοίνωση με το τηλέφωνό του και 
την φωτογραφία του ζώου και να την 
τοποθετήσει σε σημεία αυξημένης 
κυκλοφορίας ανθρώπων. 
 Αν δεν πετύχει τίποτα από αυτά, τότε: 
-Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τα 
καταφύγια σκύλων 
-Μπορεί κανείς να κρατήσει το αδέσποτο, 
μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει. 
 Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο των 
αδέσποτων είναι πρόβλημα όλων μας και 
πρέπει να εμποδιστεί και να σταματήσει με 
κάθε τρόπο. 
 Τα ζώα είναι φίλοι μας… 



«ΣΠΙΤΙΚΗ» ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
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Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

 Υλικά για την παρασκευή της κρέμας 
1 αυγό 
1 κουτ. σούπας ακατέργαστο μέλι 
1 κουτ. γλυκού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
1 κουτ. γλυκού σκόνη γάλακτος  

 1. Σπάστε ένα αυγό και προσεκτικά διαχωρίστε το ασπράδι από τον κρόκο. Αφήστε 
στην άκρη τον κρόκο και τοποθετήστε το ασπράδι σε ένα μικρό μπολ. 
2. Προσθέστε μια κουταλιά της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο στο ασπράδι και ανακατέψτε με ένα πιρούνι, μέχρι να ενωθούν 
καλά.  
3. Τέλος προσθέστε αργά την σκόνη γάλακτος στο μείγμα και ανακατέψτε με το 
πιρούνι μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα. 
4. Πριν την εφαρμογή της μάσκας, πλύνετε το πρόσωπο σας με ζεστό νερό και 
σαπούνι ή βάλτε το πρόσωπό σας στον ατμό. 
5. Απλώστε τη μάσκα ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό σας και αφήστε την 
μάσκα έως ότου στεγνώσει. 
6. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και στεγνώστε το δέρμα.   
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ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ «ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ»    
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Γεωργία Αγγελοπούλου 

 Υλικά  
1 λίτρο φυτική κρέμα γάλακτος 
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα 
2 πακέτα μπισκότα πτι - μπερ 
1 κούπα ινδοκάρυδο  

  «Έχετε βγει από νύχτα και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι η πεθερά σας. 
Έρχεται! Επικρατεί πανικός. Σκέφτεστε ότι δεν έχετε τίποτα για να την κεράσετε. Τι 
κάνετε; Απλόν, απλούστατον!!!» 

  Χτυπάτε την κρέμα γάλακτος στο μίξερ και μετά ρίχνετε το ζαχαρούχο γάλα και το 
ινδοκάρυδο. Κρατάτε μια κούπα από την σαντιγύ σας και στην υπόλοιπη σαντιγύ 
ρίχνετε τα μπισκότα. Στρώνετε το μείγμα σε ένα ταψί και απλώνετε από πάνω την 
σαντιγύ, που κρατήσατε στην άκρη. Τελειώνοντας πασπαλίζετε με ινδοκάρυδο. 

  «Το γλυκό σας είναι έτοιμο μέσα σε πέντε λεπτά και η πεθερά σας χαρούμενη, γιατί 
έχει μια άξια νύφη!!! Καλή επιτυχία» 

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ  «ΤΡΕΛΑΣ»    
 

Αγγελική Μητκούδη 

 Έφτασε επιτέλους το πολυπόθητο 
καλοκαιράκι, μετά από έναν ατελείωτο 
χειμώνα με εκατοντάδες ιώσεις, γρίπες και 
πυρετούς. (οι γονείς με μικρά παιδιά το 
γνωρίζουν αυτό από την καλή και από την 
ανάποδη). 
 Ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεκουραστείς από 
την καθημερινότητα, τη δουλειά, τις 
ατελείωτες υποχρεώσεις. Να αλλάξεις 
παραστάσεις, βρε αδερφέ, για μια εβδομάδα, 
ίσως και δέκα ημέρες (αχ, τυχεροί αυτοί οι 
καθηγητές), μπορεί και λίγο παραπάνω (αν σε 
καλέσει ο κουμπάρος στο εξοχικό του), γιατί 
σε πεντάστερο, δεν το βλέπω (Έλληνας 
κροίσος με πέντε γράμματα…). Τελείωσαν και 
τα σχολεία επιτέλους (τέτοιο διάβασμα, ούτε 
στα σχολικά μου χρόνια!) 

 Εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα αρχίζει μια 
εβδομάδα πριν με το να μαζέψεις, εσύ φυσικά 
(η φιλιππινέζα μας τελείωσε), όλα αυτά, που 
απαιτούνται για αξιοπρεπείς διακοπές της 
φαμίλιας. Μαγιό, πετσέτες, σορτσάκια, εκείνο 
το ωραίο φορεματάκι, που πήρες πέρυσι, 
άλλα έντρομη ανακάλυψες ότι φέτος μάλλον 
θα βγεις με μπούρκα. Να μην ξεχάσουμε το 
αντηλιακό με δείκτη 50 για την Αννούλα, το 
άλλο με 30 για τον Γιαννάκη, αλοιφή για τα 
εγκαύματα για τον σύζυγο (που κάθε χρόνο 
γίνεται ψητή ντομάτα από τον ήλιο). 
 Ύστερα έρχεται το γνωστό φόρτωμα του 
αυτοκινήτου με κάθε λογής τσιμπράγκαλο 
ασφυκτικά μέχρι επάνω. Το πώς αυτά τα Ι.Χ. 
μετατρέπονται από απλά επιβατικά σε  
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 «ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ» με όλες 
αυτές τις βαλίτσες, σάκους, τσάντες, 
τσαντάκια κ.τ.λ. είναι φοβερό! Λες και 
μετακομίζει όλο το «τετράγωνο». Τώρα 
επιτέλους αρχίζουν επίσημα οι πολυπόθητες 
διακοπές. 
 Εδώ όμως σε περιμένει άλλο μαρτύριο. Αν 
εξαιρέσουμε τις ατελείωτες στάσεις στην 
Εθνική Οδό, «Μαμά, θέλω τουαλέτα!» (που 
να την βρεις;), τις πινακίδες, που χρειάζεσαι 
ειδικό ξεναγό στην καλύτερη περίπτωση, αν 
όχι μέντιουμ με κληρονομικό χάρισμα, γιατί 
δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα βγεις σε 
λάθος έξοδο και όλα αυτά με μουσική 
υπόκρουση το «ρινγκ», που επικρατεί στα 
πίσω καθίσματα (Γιαννάκης – Αννούλα: 2 - 1), 
μάλλον φτάνεις στην Ιθάκη σου και 
ανακαλύπτεις ότι το ενοικιαζόμενο δεν είναι 
ακριβώς αυτό, που είχες ονειρευτεί… 
 Καλά στο Internet είχε την θάλασσα πιάτο, 
που πήγε; Αντ’ αυτού έχεις θέα ένα ωραιότατο 
κοτέτσι με καμιά δεκαριά κότες αλανιάρες, να 
κάνουν και αυτές τις διακοπές τους παρέα με 
τον τρισευτυχισμένο κόκκορα, που δεν 
διστάζει να το διαλαλεί κάθε πρωί στις πέντε! 
Είπες να κοιμηθείς ο χριστιανός, όχι να 
ξυπνάς πάλι χαράματα. Και αυτά τα σκασμένα 
πρωί – πρωί . «Θέλουμε θάλασσα!». 
«Κοιμηθείτε λίγο ακόμη, νωρίς είναι!». 
 Εσύ φυσικά σαν γνήσιος Ελληνάρας θέλεις να 
σηκωθείς με το πάσο σου, να αράξεις στο 
μπαλκόνι (παρέα με τις αλανιάρες), να πιείς 
την φραπεδιά σου και κατά το μεσημέρι να 
κατηφορίσεις για παραλία. Κατηφορίσεις; 
 Δεν είναι τόσο απλό. Η θάλασσα, κάπου μετά 
την τρίτη βουνοκορφή δεξιά, απέχει περίπου 
30 λεπτά από το παλατάκι, που νοίκιασες. 
Τόσο το δίνει το  Google Maps. Χωρίς τις 
στροφές!! 
 Στην παραλία όμως αρχίζει ο πραγματικός 
Γολγοθάς. Ομπρέλες, καρεκλάκια, 
μπρατσάκια, φουσκωτά παιχνίδια… Πρέπει 
να μεταφερθούν από το αμάξι στην παραλία. 

 Συνειδητοποιείς για άλλη μια φορά ότι εσύ θα 
κουβαλήσεις όλη αυτή την προίκα πάνω στην 
καυτή άμμο και κάτω από τους 40οC υπό σκιά. 
Ούτε Βεδουίνος να ήσουν… Εκείνος 
τουλάχιστον διαθέτει και καμήλα για το 
κουβάλημα. Έτσι το παίρνεις απόφαση και 
κάνεις εσύ την καμήλα!!! 
 Τέλος ήρθε η ώρα να απολαύσεις τα 
καταγάλανα νερά. Εσύ είσαι που το λες; 
«Μαμά, τσούχτρα.» (βγάλε την 
αντιϊσταμινική), «Μαμά, πάτησα ένα μαύρο 
αγκαθωτό πράγμα» (βγάλε το τσιμπιδάκι για 
τα φρύδια). Δεν έχει τελειωμό… Και εκεί, που 
λες θα κλείσω τα μάτια και θα ονειρευτώ, σου 
έρχεται στο δόξα πατρί το μπαλάκι, που 
ξέφυγε από τους θεριακλήδες «ρακετάδες» 
και σε προσγειώνει πάλι στην 
πραγματικότητα. 
Έτσι εν ολίγοις περνούν οι μέρες των 
πολυπόθητων διακοπών, αυτές, που έναν 
ολόκληρο χειμώνα, πρόσμενες και ήλπιζες ότι 
θα γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Μήπως οι 
προσδοκίες σου ήταν υπερβολικές; 
 Μήπως το καλοκαιρινό όνειρο, δεν ήταν 
όνειρο, αλλά τρέλα;; 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 
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    ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παγώνα Ντιούδη, Αναστασία Βουροπούλου, Χρυσούλα Γκίνη, 
Χρυσούλα Δήμου, Ευστρατία Θασίτου, Μαρία Καζαλτζή, Αλέξανδρος Καραϊσκάκης, 
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Αικατερίνη Μόντη 

ΧΡΟΝΟΣ    
 

Ένα δέντρο θαρρώ πως ζει μέσα μου 

κι απλώνει χρόνια τα κλαδιά 

χρόνια τις ρίζες σκάβει 

Σ’ ενός δέντρου τον ίσκιο σταλιάζω θαρρώ 

που εντός μου αυτό κατοικεί 

Τις νύχτες ακούω φορές τους τριγμούς του 

πώς ξεπετάει τα κλαδιά 

πως ξεδιπλώνονται οι αρμοί του 

τα δικά μου οστά θρυμματίζοντας 

Ή το ψιθύρισμα των φύλλων καθώς σκίζονται 

τις ψιλές κραυγούλες τους σαν πέφτουν 

ενώ αυτό τη δική μου φωνή αφουγκράζεται και ριγά 

τον θρήνο μου και γέρνει 

Ένα δέντρο ποτίζεται στο αίμα μου 

οι ίνες του διασχίζουν τους μεσημβρινούς μου 

και τα πουλιά του προσκαλεί με το δικό μου τραγούδι 

τα ξωτικά του με τον θυμό μου διώχνει 

 

 
 
 


