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  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ποιότητας, 
οι ακόλουθοι παράγοντες θεωρούνται 
σημαντικοί: 
 Ηγεσία. Με ένα χαρισματικό ηγέτη μπορεί 
να επιτευχθεί η συνεχιζόμενη βελτίωση 
ποιότητας σε έναν οργανισμό. Αυτός, ο οποίος 
θα συντονίζει τις διαδικασίες, πρέπει να είναι 
άνθρωπος με όραμα, πειθώ, ικανότητες και 
επικοινωνιακό ταλέντο, που θα υποστηρίζει 
ένα συμμετοχικό τρόπο διοίκησης. 
 Δέσμευση στο στόχο. Εκφράζεται με 
ενεργό συμμετοχή. Ειδικά ένας ηγέτης θα 
πρέπει να είναι παρών στη λήψη αποφάσεων, 
ενώ παράλληλα να εκχωρεί αρμοδιότητες με 
τη σύσταση ομάδων, τη δράση των οποίων θα 
υποστηρίζει και θα επιβλέπει. 
 Διαρκείς βελτιώσεις των διαδικασιών, 
με στόχο καλύτερα αποτελέσματα. Τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, που κινητοποιούν 
τους μηχανισμούς ποιότητας, επιλέγονται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
οργανισμού και εναρμονίζονται με τα διεθνώς 
αποδεκτά επιστημονικά πρότυπα. Με την 
ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, 
επιτυγχάνονται οι στόχοι. 
 Ενδυνάμωση των εργαζομένων. Είναι οι 
εσωτερικοί «πελάτες» και η βάση του 
συστήματος. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
συστηματικά για να παρέχουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες τους στους «εξωτερικούς πελάτες». 
Αρκεί να τους παρέχονται τα εργαλεία, οι 
τεχνικές και η υποστήριξη, ώστε να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις και να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες βελτίωσης 
ποιότητας. Η ηγεσία θα πρέπει να 
αφουγκράζεται τις ανάγκες των εργαζομένων, 
τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία τους. 

 Προληπτικές βελτιώσεις. Είναι 
προτιμότερο για έναν οργανισμό να αποφύγει  
το μοντέλο της «διαχείρισης κρίσεων» (risk 
management), στο οποίο οι δράσεις για την 
όποια βελτίωση κινητοποιούνται από κάποιο 
λάθος ή κάποια κρίση. Μια τέτοια πρακτική 
προάγει την αδράνεια αντί της διάθεσης για 
καινοτομία. Το κλειδί της υπεροχής είναι η 
διάθεση να αναζητηθούν οι ευκαιρίες για 
περαιτέρω βελτίωση. 
 Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Η 
σωστή διαχείριση της πληροφορίας και η 
αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων 
αποτελούν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων 
προς αποφυγή σφαλμάτων και αυθαιρεσιών. 
  Πολυσυλλεκτική, ομαδική εργασία. 
Παρέχει το πλεονέκτημα της συνέργειας των 
ατόμων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 
πολύ περισσότερο από το απλό άθροισμα των 
επί μέρους στοιχείων. 
 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
επιβράβευση. Η επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό είναι η πλέον επιτυχής και 
εξασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη και τη 
συνεχιζόμενη βελτίωση. Επιπλέον όταν οι 
εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι, με υψηλό 
ηθικό, τότε δημιουργούνται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα 
και υπερβάσεις. 



ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
  1 – 7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    
 

 Κάθε χρόνο στη χώρα μας γιορτάζεται 
από 1 - 7 Νοεμβρίου η εβδομάδα 
Μητρικού Θηλασμού. 
 
 Ο μητρικός θηλασμός, αποκλειστικό 
προνόμιο της γυναίκας, επί εκατομμύρια 
χρόνια, ήταν η μοναδική τροφή του βρέφους 
(σε αυτό στηρίχθηκε η διαιώνιση του 
ανθρώπινου είδους). Η μητρότητα 
λατρεύονταν από όλους τους λαούς και ήταν 
θέμα έμπνευσης για καλλιτέχνες όλων των 
εποχών, εμπειρικά από τα πανάρχαια χρόνια, 
επιστημονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Κάθε 
χρόνος, που περνάει, προσφέρει νέα 
επιστημονικά στοιχεία για την τελειότητα του 
μητρικού γάλακτος και είναι βέβαιο ότι η 
διαδικασία της αύξησης των επιστημονικά 
κατοχυρωμένων πλεονεκτημάτων του, θα 
εξακολουθήσει και στο μέλλον. 
 Παρόλο, που δεν υπάρχει άνθρωπος, που δεν 
πιστεύει στην υπεροχή του μητρικού 
θηλασμού, οι μητέρες, που θηλάζουν τα 
βρέφη τους στην Ελλάδα, είναι μειονότητα. 
Είναι σαφές πως δεν φτάνει η γνώση για να 
υιοθετηθεί η σωστή συμπεριφορά της μάνας 
προς το παιδί της, η συμπεριφορά, που θα 
αναγνωρίζει ότι το πρώτο ανθρώπινο 
δικαίωμα είναι το δικαίωμα του νεογνού 
να τραφεί με το γάλα της μάνας του. 
Πρόκειται για δώρο ζωής. Πρόκειται για 
ένα δώρο της μητέρας στο νεογέννητο 
βρέφος.  Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί 
αναμφισβήτητα το μοναδικό φυσικό και 
φυσιολογικό τρόπο σίτισης των βρεφών, 
προσφέροντας αναρίθμητα οφέλη τόσο στο 
βρέφος όσο και στην μητέρα και κατ’ 
επέκταση στην κοινωνία. 
  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 
συστήνει τον αποκλειστικό θηλασμό για τους 
πρώτους έξι μήνες της ζωής και την συνέχισή 
του μετά την προσθήκη στέρεων τροφών 
μέχρι 1 – 2 χρόνια, για όσο διάστημα 
επιθυμούν μητέρα και παιδί. 
 Ο άμεσος θηλασμός, μέσα στην 1η ώρα μετά 
την γέννηση, μπορεί να αποτρέψει 1 στους 5 
θανάτους βρεφών. Αυτό μεταφράζεται σε 
500.000 βρεφικούς θανάτους κάθε χρόνο ή 
σε περισσότερους από 1.500 βρεφικούς 
θανάτους κάθε μέρα. 
 Με την άμεση επαφή η μητέρα προσφέρει 
στο βρέφος ισχυρή προστασία με το 
πρωτόγαλα ή πύαρ, που είναι η πρώτη τροφή 
για το νεογέννητο και όχι άδικα 
χαρακτηρίζεται ως «λευκό αίμα» ή «υγρό 
χρυσάφι» ή «πρώτος εμβολιασμός», γιατί 
είναι πλούσιο σε αντισώματα, ενεργά 
ανοσολογικά κύτταρα και πρωτεΐνες , που 
προστατεύουν το μωρό στην έκθεση 
μικροβίων και στην αποφυγή πιθανών 
λοιμώξεων.  
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Έχει αποδειχθεί ότι στα βρέφη ο μητρικός 
θηλασμός δρα ανασταλτικά  σε οξεία και 
χρόνια μέση ωτίτιδα, διάρροια, μηνιγγίτιδα, 
ασθματική  βρογχίτιδα, νευρωτική 
εντεροκολίτιδα, ινσουλινοεξαρτώμενο 
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, 
κοιλιοκάκη, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, 
παιδικό καρκίνο. 
 Οι ευεργετικές επιδράσεις του μητρικού 
θηλασμού δεν αγγίζουν μόνο το βρέφος, αλλά 
και την ίδια την μητέρα. Οι θηλάζουσες 
μητέρες εμφανίζουν σπανιότερα καρκίνο 
μαστού, καρκίνο ωοθηκών και οστεοπόρωση. 
Αναπτύσσουν γρηγορότερα δεσμό με το μωρό 
τους  και χάνουν ευκολότερα το βάρος, που 
πήραν κατά την εγκυμοσύνη. Επιπλέον ο 
μαστός της μητέρας, που θηλάζει, ανακτά 
καλύτερα το σχήμα, που έχασε κατά την 
εγκυμοσύνη , σε σχέση με την μητέρα, που 
δεν θα θηλάσει. 
 Σημαντικά επίσης είναι  τα οφέλη του 
μητρικού θηλασμού σε οικογενειακό αλλά και 
εθνικό επίπεδο. Έχει αποδειχθεί πως με τον 
θηλασμό μειώνονται τα επίπεδα της 
νοσηρότητας του πληθυσμού. (μεγαλύτερος 
πληθυσμός υγιών παιδιών, μειωμένες 
απαιτήσεις για νοσοκομειακή περίθαλψη, 
μειωμένο κόστος).  
 Πρέπει να τονιστεί ότι περισσότερες μητέρες 
θηλάζουν, όταν δέχονται υποστήριξη, 
συμβουλές και εκπαίδευση από  

εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. 
 Στα πλαίσια εφαρμογής και προώθησης του 
μητρικού θηλασμού δημιουργήθηκε στην 
Μονάδα Γιαννιτσών του Γενικού 
Νοσοκομείου Πέλλας ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Μητρικός Θηλασμός» 
με την στήριξη της Διοίκησης, της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Γραφείου 
Ποιότητας. Το σεμινάριο διενεργείται από 
τέσσερα έμπειρα στελέχη της Μαιευτικής 
Κλινικής του οργανισμού και απευθύνεται σε 
όλες τις μέλλουσες μητέρες και τους συζύγους 
τους. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 και 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τέσσερις κύκλοι με 
ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς το 90% των 
μελλουσών μητέρων – μαθητριών κατάφερε 
να θηλάσει. 
 Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο 
μητρικός θηλασμός είναι η καλύτερη και 
πλουσιότερη κληρονομιά, που μπορεί να 
«αφήσει» μια μητέρα στο παιδί της, 
εξασφαλίζοντας του γερά θεμέλια υγείας.  
 Και ας μην ξεχνάμε πως με τον θηλασμό τα 
βρέφη, στην αγκαλιά της μητέρας τους, 
αισθάνονται  όχι μόνο χαρά, αλλά και 
σιγουριά και αυτοπεποίθηση, συναισθήματα, 
που έχουν ανάγκη και  θα τους ακολουθούν σε 
όλη τους την ζωή. 
 Μπορούμε όλοι μαζί να 
προστατεύσουμε, να προωθήσουμε και 
να υποστηρίξουμε τον μητρικό 
θηλασμό!!! 
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (μέρος 2ο )  
 Μαρία Τζιωρτζίδου 

 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  
ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

πικό οίδημα (πρήξιμο) του ιστού, ο οποίος 
μπορεί να υποστεί επιπλέον βλάβη σε 
περίπτωση ύπαρξης στην περιοχή αυτή 
στενών προσωπικών αντικειμένων, όπως 
κοσμημάτων. 
3. Αν δημιουργηθούν φουσκάλες, μην τις 
σπάσετε. Σε περίπτωση που οι φουσκάλες 
ανοίξουν, καθαρίστε την περιοχή με καθαρό 
νερό, φυσιολογικό ορό ή ήπιο αντισηπτικό και 
τοποθετήστε πάνω αποστειρωμένες 
βαζελινούχες , αν είναι δυνατόν, γάζες για 
προστασία. Η βλάβη του δέρματος, μετά από 
ένα θερμικό έγκαυμα μπορεί να διευκολύνει 
την είσοδο μικροοργανισμών και να οδηγήσει 
σε μόλυνση. Όπως σε οποιοδήποτε άλλο 
ανοικτό τραύμα, πρέπει και σε περίπτωση 
θερμικού εγκαύματος να ελέγξουμε επίσης 
την αντιτετανική προστασία. 
4. Μπορείτε να επαλείψετε πάνω στην 
περιοχή του εγκαύματος λεπτό στρώμα 
ενυδατικής ή άλλης καταπραϋντικής λοσιόν / 
αλοιφής, αλλά μόνο μετά την συνεπή χρήση 
τρεχούμενου νερού για μείωση της θερμικής 
ενέργειας, όπως αναφέρεται παραπάνω. 
Κυκλοφορούν ίσως εκατοντάδες πρακτικές 
συμβουλές και «μυστικά», όσον αφορά στις 
ουσίες, που μπορεί να επαλείψει κανείς σε ένα 
έγκαυμα (π.χ. γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, αυγό, 
οδοντόκρεμα κ.α.). Ανεξάρτητα αν κάποιες 
από αυτές τις πρακτικές επιφέρουν 
ανακούφιση ή όχι, πρέπει να συγκρατήσουμε 
τα εξής: 
•Δεν πρέπει να τοποθετούμε παχιά στρώματα 
οποιασδήποτε ουσίας πάνω σε ένα φρέσκο 
έγκαυμα. Όσο δροσερή και αν είναι η ουσία 
αυτή αρχικά, σύντομα η θερμοκρασία της 
εξομοιώνεται με αυτήν του εγκαύματος. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω 
η θερμική ενέργεια, που προκαλεί την βλάβη  
 
 

1. Μειώστε άμεσα την θερμική βλάβη με 
δροσερό τρεχούμενο νερό 

2. Αφαιρέστε προσεκτικά κοσμήματα και 
στενά αντικείμενα 

3. Καθαρίστε και προστατέψτε την περιοχή 
του εγκαύματος 

4. Επαλείψτε λεπτό στρώμα ενυδατικής ή 
άλλης καταπραϋντικής αλοιφής 

5. Επισκεφτείτε ενδεχομένως τον γιατρό σας 

Πιο αναλυτικά: 
1. Αφήστε να τρέξει αμέσως άφθονο δροσερό 

νερό πάνω από την περιοχή του 
εγκαύματος, κατά προτίμηση σε συνεχή 
ροή (π.χ. από την βρύση) για τουλάχιστον 
10 λεπτά ή μέχρι να υποχωρήσει αισθητά ο 
πόνος. Εναλλακτικά τοποθετήστε πάνω 
στο έγκαυμα μια καθαρή πετσέτα, την 
οποία έχετε προηγουμένως βρέξει με κρύο 
νερό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσπαθήσουμε να μειώσουμε το 
ταχύτερο δυνατό την θερμική βλάβη του 
ιστού, μειώνοντας την θερμοκρασία και 
την συνολική ενέργεια, που επιδρά σε 
αυτόν μετά από ένα έγκαυμα. Επιπλέον 
ανακουφίζουμε τον ασθενή από τον πόνο. 
Αυτό επιτυγχάνεται πολύ ευκολότερα με 
τη χρήση τρεχούμενου δροσερού νερού. Η 
χρήση πολύ κρύου νερού ή πάγου μπορεί 
να επιφέρει επιπλέον βλάβες στον ήδη 
τραυματισμένο ιστό. 

2. Αφαιρέστε ταχύτατα και με προσοχή 
δακτυλίδια ή άλλα στενά αντικείμενα, που 
βρίσκονται ακριβώς ή κοντά στην περιοχή 
του εγκαύματος. Η θερμική βλάβη, που 
προκαλεί ένα έγκαυμα οδηγεί συχνά σε το- 
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  στην περιοχή. Αν μάλιστα η εκάστοτε ουσία 
έχει και αρκετό πάχος μπορεί να οδηγήσει και 
σε παγίδευση της θερμότητας και να 
μεγαλώσει το θερμικό τραύμα. 
•Συχνά διάφορες «πρακτικές συνταγές» 
εμπεριέχουν σημαντικό αριθμό 
μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορεί να 
οδηγήσουν σε μόλυνση στην περιοχή του 
εγκαύματος. 
5. Επισκεφτείτε τον γιατρό σας, ιδιαίτερα σε 
περίπτωση μεγάλης επιφάνειας εγκαύματος, 
παρατεταμένου πόνου, έντονου πρηξίματος ή 
αν δημιουργηθούν μεγάλες φουσκάλες. Η 
ιατρική επίσκεψη είναι επίσης απαραίτητη, αν 
το έγκαυμα αφορά ευαίσθητες ανατομικές 
δομές και περιοχές, όπως πρόσωπο, μάτια, 
λαιμός, γεννητικά όργανα, βλεννογόνοι, 
αρθρώσεις κ.α. Ο ιατρικός έλεγχος είναι 
επίσης απαραίτητος αν  ώρες ή ημέρες μετά 
το έγκαυμα παρατηρηθεί εικόνα πιθανής 
μόλυνσης με οίδημα, πόνο και ερυθρότητα 
των περιβαλλόντων ιστών. Βρέφη και νήπια 
πρέπει να ελέγχονται ιατρικά σε περίπτωση 
οποιουδήποτε εγκαύματος. 

ΟΣΑ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ Ο ΑΒΙΚΕΝΝΑΣ  
 
 Ο ονομαστός Άραβας ιατροφιλόσοφος 
Αβικέννας ρωτήθηκε κάποτε πάνω σε ένα 
ζήτημα πολύ δύσκολο σχετικό με την επιστήμη 
του και απάντησε χωρίς να διστάσει: 
-Δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι’ αυτό. 
-Μα πώς; του είπανε. Ο χαλίφης σε πληρώνει 
τόσο ακριβά για την επιστήμη σου. 
-Βεβαίως, αποκρίθηκε εκείνος. Με πληρώνει 
για όσα ξέρω. Αν επρόκειτο να με πληρώνει για 
όσα δεν ξέρω, δεν θα του αρκούσε ούτε όλο το 
χρυσάφι του κόσμου! 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ, ΚΥΡΙΕ ΓΚΟΡΣΚΙ 
 
 Λέγεται πως μια από τις πρώτες φράσεις, που 
είπε ο Νιλ Άρμστρονγκ, όταν πάτησε το πόδι 
του  στη Σελήνη, το πρωί της 20ης Ιουλίου 1969, 
ήταν «Καλή τύχη, κύριε Γκόρσκι». Το ερώτημα 
ποίος είναι ο κύριος Γκόρσκι και γιατί του 
ευχήθηκε καλή τύχη, έμεινε αναπάντητο για 
πολλά χρόνια. Το μυστήριο έλυσε ο ίδιος ο 
Άρμστρονγκ, σε μια συνέντευξη του . Η 
απάντηση είπε βρίσκεται στα παιδικά του 
χρόνια. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 
μπέιζμπολ στη γειτονιά του, η μπάλα έπεσε 
στην αυλή του γείτονα του, μπροστά στο 
παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Καθώς έσκυψε 
να τη μαζέψει, άκουσε την κυρία Γκόρσκι από 
μέσα να λέει στο σύζυγό της πως θα 
ικανοποιούσε τις υπερβολικές ερωτικές του 
απαιτήσεις την ημέρα, που το γειτονάκι τους, ο 
Νιλ, περπατούσε στο φεγγάρι!!! 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ;  
 Ευστρατία Θασίτου 

 Ο καρκίνος είναι μια από τις μεγαλύτερες 
αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στην 
χώρα. Αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου 
(24,4%) μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 
ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει τόσο η 
συνολική όσο και η κατά αιτία θνησιμότητα 
από καρκίνο. 
 Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών αποτελεί 
αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και είναι 
ο επίσημος μηχανισμός συστηματικής 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για 
τις νεοπλασίες στην Ελλάδα. 
 Οι κύριοι στόχοι του είναι: 
•Η συστηματική συλλογή δεδομένων 
νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο, 
η γεωγραφική κατανομή και η 
παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης 
στην χώρα μας. 
•Ο προσδιορισμός των ομάδων του 
πληθυσμού, που βρίσκονται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, η κατανομή 
των περιπτώσεων ανά στάδιο διάγνωσης και η 
παρακολούθηση των ποσοστών επιβίωσης. 

•Η αξιολόγηση των προγραμμάτων προ 
συμπτωματικού – πληθυσμιακού ελέγχου. 
•Η διεξαγωγή κλινικών και επιδημιολογικών 
μελετών. Η παροχή ανώνυμων στοιχείων σε 
διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, ο Διεθνής Οργανισμός για 
την Έρευνα του Καρκίνου και το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο για τα Αρχεία Νεοπλασιών. 
 Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε το 2012, 
γίνεται μέσω των «καταγραφέων» καρκίνου, 
που έχουν οριστεί από τις διοικήσεις των 
Νοσοκομείων με συμμετοχή όλων των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας 
(δημόσιων και ιδιωτικών), έτσι ώστε τα 
αποτελέσματα να έχουν πληθυσμιακή   
Αναφορά. Τα αρχεία νεοπλασιών αποτελούν 
μοναδικά και αναγκαία εργαλεία για την 
αποτελεσματική παρέμβαση και 
χαρακτηρίζονται διεθνώς ως τα «αόρατα 
κλειδιά για τον έλεγχο του καρκίνου. 
 Τα υψηλής ποιότητας δεδομένα για την 
επίπτωση και την επιβίωση από νόσο είναι 
πολύτιμοι δείκτες για την πρόοδο της μάχης 
κατά του καρκίνου. 
 
 ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΤΩΧΕΙΑ…  

 Αγγελική  Μητκούδη 

   

  Μια πλούσια οικογένεια ζει –όπως είναι 

φυσικό– με όλες τις ανέσεις, απολαμβάνοντας 
καθημερινά ότι επιθυμεί, μόνο που όλα τα 
μέλη της δείχνουν να μην εκτιμούν τον πλούτο 
τους. 
 Το αντίθετο μάλιστα! Είναι τις περισσότερες 
φορές αχάριστοι, δύσκολα ικανοποιούνται και 
πάντα ονειρεύονται κάτι παραπάνω από αυτό, 
που έχουν. Ο πατέρας, απογοητευμένος από 
την αχαριστία, αποφασίζει να ξεκινήσει την 
διδαχή από το γιό του και να του δείξει στην 

πράξη τι σημαίνει πραγματική φτώχεια. Έτσι 
επιλέγει μια φτωχή οικογένεια, που ζει σε ένα 
ορεινό χωριό και τον παίρνει μαζί του να 
περάσουν λίγες μέρες μέσα στην απόλυτη 
φτώχεια. Όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται 
όπως ακριβώς θα ήθελε! Το αποτέλεσμα 
εκπλήσσει όχι μόνο τον ίδιο, άλλα και όλους 
εμάς. Πέρασαν τρείς μέρες και δύο νύχτες στο 
χωριό. Στο δρόμο της επιστροφής ο πατέρας 
γεμάτος αγωνία ρώτησε το γιό του: 
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 «Πώς σου φάνηκε η εμπειρία;» 
«Ωραία», απάντησε ο γιος με το βλέμμα 
καρφωμένο στο κενό. 
«Και τι έμαθες;», συνέχισε με επιμονή ο 
πατέρας. 
Ο γιος απάντησε: 
« Εμείς έχουμε έναν σκύλο, ενώ αυτοί 
τέσσερις. 
 Εμείς διαθέτουμε μια πισίνα που φτάνει 
μέχρι τη μέση του κήπου, ενώ αυτοί έχουν ένα 
ποτάμι δίχως τέλος, με κρυστάλλινο νερό, 
μέσα και γύρω από το οποίο υπάρχουν και 
άλλες ομορφιές. 
 Εμείς εισάγουμε φαναράκια από την Ασία για 
να φωτίζουμε τον κήπο μας, ενώ αυτοί 
φωτίζονται από τα αστέρια και το φεγγάρι. 
Η αυλή μας φτάνει μέχρι το φράχτη, ενώ η 
δική τους μέχρι τον ορίζοντα. 
 Εμείς αγοράζουμε CDs. Αυτοί απολαμβάνουν 
μια απέραντη “συμφωνία” από πουλιά, 
βατράχια και άλλα ζώα. Και όλα αυτά 
διακόπτονται πού και πού από το ρυθμικό 
τραγούδι του γείτονα που εργάζεται στο 
χωράφι. 
 Eμείς μαγειρεύουμε στην ηλεκτρική κουζίνα. 
Αυτοί ψήνουν στα ξύλα και ότι τρώνε έχει 
θεσπέσια γεύση. 
 Εμείς για να προστατευθούμε, ζούμε 
περικυκλωμένοι από έναν τοίχο με 
συναγερμό. Αυτοί ζουν με τις πόρτες 
ορθάνοιχτες, προστατευμένοι από τη φιλία 
των γειτόνων τους. 
 Εμείς ζούμε «καλωδιωμένοι» με το κινητό, 
τον υπολογιστή, την τηλεόραση. Αυτοί, 
αντίθετα, «συνδέονται” με τη ζωή, τον 
ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο του 
βουνού, τα ζώα τους, τους καρπούς της γης, 
την οικογένειά τους.» 
Ο πατέρας έμεινε έκπληκτος από τις 
απαντήσεις του γιου του.  
Και ο γιος ολοκλήρωσε με τη φράση:  
«Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά, που μου δίδαξες πόσο 
φτωχοί είμαστε!!» 
 
 

ΥΛΙΚΑ 
 

1 πακέτο μαργαρίνη με βούτυρο 
2 φλ. τσ. ζάχαρη 
1 φλ. τσ. κακάο 
¾ φλ.τσ. νερό 
½ φλ. τσ. αλεύρι 
1 κουτ. σουπ. κονιάκ 
1 κουτ. σουπ. χυμό λεμονιού 
5 αυγά 
1 μπέικιν πάουντερ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
 Αναμιγνύετε όλα τα υλικά μαζί εκτός από τα 
αυγά, το αλεύρι και το μπέικιν, σε ένα 
κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει 
ένας χυλός.  
 Το αφήνετε να κρυώσει και προσθέτετε τους 
κρόκους των αυγών ένα – ένα και 
ανακατεύετε μέχρι να γίνει ένας χυλός. 
 Κρατάτε ένα φλιτζάνι από το μίγμα, ενώ στο 
υπόλοιπο προσθέτετε το αλεύρι κοσκινισμένο, 
το μπέικιν και τα ασπράδια χτυπημένα σε 
μαρέγκα, ανακατεύοντας απαλά. 
 Βουτυρώνετε μια φόρμα και την αλευρώνετε. 
 Ρίχνετε το μίγμα στην φόρμα και ψήνετε 
στους 180οC για 40 λεπτά. 
 Όταν είναι έτοιμο, ξεφορμάρετε, το αφήνετε 
να κρυώσει και κάνετε επάλειψη με το μίγμα, 
που έχετε κρατήσει.    
 

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ!!! 

Παναγιώτης Σαββίδης 



        Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά το περιοδικό. 

        Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς έγγραφη άδεια. 

    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
    ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παγώνα Ντιούδη, Αναστασία Βουροπούλου, Χρυσούλα Γκίνη, Χρυσούλα 

Δήμου, Ευστρατία Θασίτου, Μαρία Καζαλτζή, Αλέξανδρος Καραϊσκάκης, Παναγιώτα Καρδάμη, 
Κατίνα Κυριακίδου, Αγγελική Μητκούδη, Πανδώρα Μιχαλτσίδου, Αικατερίνη Μόντη, Κυριακή 
Μουτάφη, Γεωργία Παναγιωτέλη, Μυροφόρα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Σαββίδης, Φωτεινή 
Σδρόλια, Μαρία Τζιωρτζίδου, Αικατερίνη Τσαπαρίδου, Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

Αικατερίνη Μόντη 

ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ    
 

Μου φωτογράφισες, γιατρέ, τα κύτταρα 
τα βρήκες λέει θετικά, 
μα τι χαιρέκακο αστείο! 
Για μένα θετικά θα ήταν  
αν τα’ βρισκες καλούς κομφορμιστές  
που απεχθάνονται τις αλλαγές,  
μισούνε τα ταξίδια και τις μεταστάσεις. 
Αυτό θα ήταν θετικό, γιατρέ μου,  
αποτέλεσμα,  
τι φάρσα είναι και τούτη με τις λέξεις.  
Αρνητικά είναι τα νέα μου, γιατρέ,  
τι άλλο,  
αλλά εσύ τις μεταλλάξεις μου κοιτάς,  
οι νόσοι ορίζουνε το λεξικό σου.  
Έτσι νομίμως αποστρέφεσαι το βλέμμα μου,  
γλιτώνεις να πνίγεις στην τρικυμία,  
στο άπατο να σκύψεις πηγάδι  
όπου οι λέξεις παίζουν τον Ζάλογγο.  
Το ξέρω, ω ναι,  
δύσκολο,  
κύριοι της ιατρικής,  
τόσες φουρτούνες κάθε μέρα στα πόδια σας.  
Εξαντλείται η καρδιά, φτωχαίνει και φυλάγεται,  
θνητοί κι εσείς, αλίμονο.  
Μα καλέστε τουλάχιστον  
έναν φιλολογικό επιμελητή για τη γλώσσα σας,  
άκου θετική η βιοψία!..  
 
 


