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   Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός 
δείκτη αξιολόγησης της λειτουργίας ενός 
υγειονομικού οργανισμού είναι τα παρακάτω: 
 
Η χρησιμότητα (usefulness) 
   Ο δείκτης θα πρέπει να εκφράζει μια 
σημαντική παράμετρο, να συνδράμει στην 
εξαγωγή συμπερασμάτων και να συνδέεται με 
την αντίστοιχη δυνατότητα παρέμβασης για τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων 
 
Η εγκυρότητα (validity) 
   Είναι ο βαθμός στον οποίο ο δείκτης μετρά 
αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Σε αντίθετη 
περίπτωση, υφίσταται η προκατάληψη (bias) ή 
το συστηματικό σφάλμα. Η εγκυρότητα ενός 
δείκτη ανιχνεύεται δυσκολότερα απ’ ό,τι η 
αξιοπιστία του, καθώς απαιτεί διαδοχικές 
συσχετίσεις μετρήσεων 
 
Η αξιοπιστία (reliability) 
   Είναι ο βαθμός συνέπειας μεταξύ των 
αποτελεσμάτων, εάν η μέτρηση επαναληφθεί 
υπό παρόμοιες συνθήκες σε διαφορετικά 
χρονικά σημεία. Η αξιοπιστία ενός οργάνου 
μέτρησης εκφράζει αφ’ ενός την ακρίβεια και τη 
συνέπεια της μέτρησης ως προς το θέμα το 
οποίο μελετά και αφ’ ετέρου το εύρος 
μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων από 
τυχαίους παράγοντες. Η αξιοπιστία μιας 
μέτρησης ελέγχεται με το συντελεστή 
συσχέτισης μεταξύ επαναλαμβανόμενων 
μετρήσεων και κυμαίνεται για τις αξιόπιστες 
μετρήσεις από 0,70−0,90 
 
Η δυνατότητα σύγκρισης (comparability)      
   Εξασφαλίζεται με την ύπαρξη πρότυπων 
δεικτών, με ευρεία έκταση εφαρμογής, και τη 
διαθεσιμότητα αντίστοιχων στοιχείων σε άλλες 
χώρες 
 
 

Η ανταποκρισιμότητα (responsiveness) 
   Η έννοια της ανταποκρισιμότητας αποδίδει το 
βαθμό ευαισθησίας ενός δείκτη να ανιχνεύει 
μεταβολές. Η ανταποκρισιμότητα ενός δείκτη 
έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν χρησιμοποιείται 
για την αξιολόγηση της επίδρασης μιας ιατρικής 
παρέμβασης 
 
Η ειδικότητα (specificity)  
   Πρόκειται για την ικανότητα διάκρισης 
διαφορών στις εξεταζόμενες ομάδες ασθενών, 
π.χ. άτομα με καλή ποιότητα ζωής και άτομα με 
κακή ποιότητα ζωής 
 
Η ευαισθησία (sensitivity)  
   Τέλος, η ευαισθησία διερευνά την ακρίβεια 
του δείκτη και το κατά πόσο διαπιστώνονται 
από την επαναλαμβανόμενη χρήση του αλλαγές 
ή διαφοροποιήσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο συστηματικός έλεγχος των 
ιατρικών διαδικασιών και των κλινικών 
αποτελεσμάτων με τη χρήση δεικτών, καθώς 
και η σύγκρισή τους με τα επιστημονικώς 
αποδεκτά πρότυπα καλής πρακτικής, δεν είναι 
κάτι στατικό. Τα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται, οι δείκτες και οι μηχανισμοί 
υπόκεινται σε επαναξιολόγηση και 
τροποποίηση, σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση. 
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

   Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες 
πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή.  
   Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών, που 
τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και 
Προφωνή, επειδή παλιά προφωνούσαν, 
δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. Η 
δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της 
Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέας και δεν 
νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. 
Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της 
Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά 
προϊόντα σαν ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ 
κρεοφαγίας και νηστείας, για να 
προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία της 
Σαρακοστής. Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο 
του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του 
μασκαρέματος, της μεταμφίεσης. 
 

1. Καρναβάλι στο Ρίο   2. «Μπούλες» στη Νάουσα Ημαθίας    
3. Καρναβάλι της Βενετίας   4. Βλάχικος Γάμος στη Θήβα 
5.  Ξανθιώτικο Καρναβάλι    6. Πατρινό Καρναβάλι 
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   Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην 
Ελλάδα με μασκαράτες ομαδικές, χορούς, 
γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε 
κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα, 
κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα 
κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως και 
σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό 
καρναβάλι, η Ξάνθη με το ξακουστό πλέον 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται πόλος 
έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι των 
Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, η 
Πλάκα των Αθηνών, και η Θήβα με τον 
περίφημο «βλάχικο γάμο» της.  
   Ένα από τα πιο φημισμένα παραδοσιακά 
καρναβάλια στον ελλαδικό χώρο είναι και οι 
"Μπούλες" στη Νάουσα Ημαθίας. Το έθιμο έχει 
τις ρίζες του στην αρχαιότητα και πιθανότατα 
έχει σχέση με τελετές φυλετικής μύησης, όπως 
η τελετή ενηλικίωσης κατά την οποία ο νέος, 
ντυμένος με γυναικεία ρούχα και οδηγούμενος 
από ανύπανδρους άντρες της φυλής, θα μυηθεί 
με τη σειρά του στα μυστικά της, θα αποβάλλει 
τη γυναικεία ενδυμασία και θα μεταμορφωθεί 
σε άνδρα. 
  Διεθνώς  μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ στην 
προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. 
Επίσης σημαντικό Καρναβάλι παρουσιάζουν η 
Βενετία και η Νίκαια στη Γαλλία. Το Καρναβάλι 
του Ρίο ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο 
του κόσμου και πολυπληθέστερο σε μια 
φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση, όπου 
συνδυάζεται με παραδοσιακούς ξέφρενους 
χορούς όπως η Σάμπα. 
 
 
  

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΑ ΖΩΑ, 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΣΑ 

Ευστρατία Θασίτου 

   Η λύσσα  είναι ιογενής ζωοανθρωπονόσος. 
Προσβάλλει  το νευρικό σύστημα δηλαδή τον 
εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό των 
θηλαστικών και είναι σχεδόν 100% 
θανατηφόρα.  
   Όλα τα θερμόαιμα θηλαστικά, άγρια και 
κατοικίδια, όπως αλεπούδες, λύκοι, κουνάβια, 
ρακούν, νυχτερίδες, σκύλοι, γάτες, βοοειδή, 
αιγοπρόβατα, άλογα κ.α., 
συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, 
μπορούν να προσβληθούν.  
   Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του 
σάλιου μολυσμένου ζώου και αυτό μπορεί να 
συμβεί με τρεις τρόπους κυρίως: 
1. Μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς 
2. Μετά από γλείψιμο του ζώου σε δέρμα, 

που έχει πληγή, κόψιμο, τραύμα ή 
γδάρσιμο 

3. Μέσω επαφής του σάλιου με βλεννογόνους 
(μάτια, μύτη, στόμα) του ανθρώπου. 

   Η Ελλάδα ήταν ελεύθερη λύσσας από το 
1987. Όμως τον Οκτώβριο του 2012 έγινε 
διάγνωση λύσσας σε κόκκινη αλεπού και στα 
μέσα Νοεμβρίου του 2012 σε ποιμενικό 
σκύλο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
διενεργεί πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας 
σε άγρια ζώα. 
   Στα ζώα το πλέον χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα είναι η αλλαγή συμπεριφοράς τους, 
η επιθετικότητα ή / και εκδηλώσεις 
αυτοακρωτηριασμού. 
   Στον άνθρωπο τα πρώιμα συμπτώματα της 
νόσου είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν 
πυρετό, πονοκέφαλο και γενικευμένη 
αδιαθεσία. Μπορεί να συνυπάρχει πόνος ή 
ανεξήγητο αίσθημα μουδιάσματος, 
τρυπήματος ή τσιμπήματος (παραισθησίες) 
στο σημείο του τραύματος. 
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   Απαντώνται δύο μορφές της νόσου, η 
μανιακή και η παραλυτική. 
   Στην μανιακή  μορφή ο ασθενής 
παρουσιάζει υπερδιέγερση, ευέξαπτη  
συμπεριφορά, υδροφοβία, (φόβος για το 
νερό) και μερικές φορές αεροφοβία. Ο 
θάνατος επέρχεται μετά από λίγες ημέρες 
(συνήθως 6) από καρδιοαναπνευστική 
ανακοπή. 
   Η παραλυτική μορφή ευθύνεται για το 30% 
του συνόλου των κρουσμάτων στον άνθρωπο. 
Είναι λιγότερο δραματική και διαρκεί 
συνήθως περισσότερο από την μανιακή 
μορφή. Οι μύες σταδιακά παραλύουν, 
αρχίζοντας από το σημείο του δαγκώματος. 
Προοδευτικά εγκαθίσταται κώμα και 
επέρχεται ο θάνατος λόγω παράλυσης των 
αναπνευστικών μυών. 
 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
1) Φροντίστε για τον εμβολιασμό κατά της 

λύσσας του σκύλου ή της γάτας σας 
2) Να είστε πολύ προσεκτικοί με άγρια ή 

άγνωστα κατοικίδια ζώα 
3) Να αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα 

εμβόλια – δολώματα 
4)  Να αποφεύγετε να αγγίξετε νεκρό ζώο 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
   Σε περίπτωση που σας γρατζουνίσει ή σας 
δαγκώσει κάποιο ζώο τότε: 
1) Πλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό και 

σαπούνι για τουλάχιστον 5 λεπτά 
2) Καθαρίστε την περιοχή με αντισηπτικό 
3) Πηγαίνετε στο νοσοκομείο 
 
   Αν είναι αδέσποτο ζώο: 
-Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε την εικόνα 
του 
-Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες του Δήμου 
για να βρεθεί και να ελεγχθεί. 
    Αν είναι δεσποζόμενο 
-Ζητάμε από τον ιδιοκτήτη να γίνει 
κτηνιατρικός έλεγχος. 
   Ο ιατρός θα σας δώσει έγγραφο, που θα 
δηλώνει ότι είναι υποχρεωτικός ο 
κτηνιατρικός έλεγχος του ζώου. 
 
 
 

ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 Χρυσούλα Γκίνη 

Στον έναν επιτρέπονταν να μένει καθιστός μία 
ώρα το απόγευμα, γιατί τον βοηθούσε να 
φύγουν τα υγρά από τους πνεύμονες. Το 
κρεβάτι του βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο 
παράθυρο του δωματίου. 
   Ο άλλος άντρας έπρεπε να βρίσκεται συνέχεια 
ξαπλωμένος σε ακινησία και ένας μεσότοιχος, 
που βρισκόταν μεταξύ των κρεβατιών δεν του 
επέτρεπε να κοιτάει έξω από το παράθυρο. 
   Οι άντρες κατέληξαν να μιλούν ατελείωτα. 
Μιλούσαν για τις συζύγους τους, τις οικογένειες 
τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τη 
θητεία τους στον στρατό, ακόμα και για το που 
είχαν πάει διακοπές. Κάθε απόγευμα ο άντρας, 
που του επιτρεπόταν να μένει καθιστός, 
περιέγραφε στον συγκάτοικό του όλα όσα έβλε- 
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πε από το παράθυρο. 
Ο άντρας, που βρισκόταν σε αναγκαστική 
ακινησία, άρχιζε να καταλαβαίνει 
πως ζει γι’ αυτές τις μοναδικές από- 
γευματινές ώρες, που η άποψη του 
μεγάλωνε και ζωντάνευε από όλη 
την δραστηριότητα και τα χρώματα 
του έξω κόσμου. 
   Το παράθυρο έβλεπε σε ένα πάρκο. 
Πάρκο με μια θαυμάσια λίμνη! Πά- 
πιες, κύκνοι κολυμπούσαν εκεί και 
τα παιδιά έπαιζαν με μικρά μοντέλα 
σκαφών στο νερό. Νεαρά ζευγάρια 
περπατούσαν πιασμένα χέρι χέρι 
μέσα στα υπέροχα λουλούδια, που είχαν τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου. Τεράστια παλιά 
δέντρα στέκονταν με χάρη επάνω στο έδαφος 
και μια υπέροχη θέα του ουρανοξύστη της 
πόλης φαινόταν από μακριά.  
   Καθώς ο άντρας δίπλα στο παράθυρο 
εξηγούσε όλες αυτές  τις όμορφες 
λεπτομέρειες, ο άντρας στο διπλανό κρεβάτι 
φαντάζονταν όλα αυτά, που άκουγε. Ένα 
Απόγευμα ο άντρας, που ήταν δίπλα στο 
παράθυρο, περιέγραφε μια παρέλαση, που 
περνούσε. Παρόλο που ο άντρας δίπλα στο 
κρεβάτι δεν μπορούσε να ακούσει τον ήχο της 
μπάντας, μπορούσε και μόνο με τα μάτια του 
μυαλού του να δει τους κλόουν, που χόρευαν, 
τα πολύχρωμα άρματα και τα όμορφα 
διακοσμημένα αυτοκίνητα και άλογα. 
   Άρχισε να αποστρέφεται τον συγκάτοικό του 
και στο τέλος ο πόθος του να είναι δίπλα στο 
παράθυρο τον έφερε σε απόγνωση. 
    Οι μέρες πέρασαν. Ο άντρας, που δεν                                          
μπορούσε να δει από το παράθυρο, άρχισε να 
επιτρέπει σπόρους έχθρας να αναπτύσσονται 
μέσα του. Όσο και να εκτιμούσε τις 
περιγραφές του συγκατοίκου του, ευχόταν 
μέσα του να ήταν αυτός δίπλα στο παράθυρο. 
Ένα πρωινό σε μια επίσκεψη της η νοσοκόμα 
βρήκε στο δωμάτιο τον άντρα δίπλα στο 
παράθυρο νεκρό. Είχε πεθάνει ειρηνικά μέσα 
                                                      

στον ύπνο του. Λυπημένα κάλεσε τους 
νοσοκόμους και απομάκρυνε το πτώμα του. 
   Μετά από ένα χρονικό διάστημα ο άλλος 
άντρας ζήτησε να μετακινηθεί στο κρεβάτι, που 
βρισκόταν δίπλα στο παράθυρο. Η νοσοκόμα με 
πολύ προθυμία τον μετακίνησε και φρόντισε να 
είναι άνετος. Σιγά – σιγά στηρίχθηκε με πόνο 
στον αγκώνα του για να σηκωθεί και να ρίξει 
μια ματιά έξω. Επιτέλους θα μπορούσε να δει 
τον έξω κόσμο και όλες τις δραστηριότητες του. 
Αυτό που είδε ήταν ένα κενός τοίχος!!! 
   Κάλεσε την νοσοκόμα και την ρώτησε: 
« Πως μπορούσε ο συγκάτοικός μου να βλέπει 
όλα αυτά, που μου περιέγραφε; Πως μπορούσε 
να μου μιλάει για τόση ομορφιά και με τόσες 
λεπτομέρειες, όταν αυτό, που φαίνεται από 
αυτό εδώ το παράθυρο είναι ένας παλιός και 
βρώμικος τοίχος;» 
   Και η νοσοκόμα του απάντησε: 
«Ω Θεέ μου… δεν το ξέρατε πως ο πρώην 
συγκάτοικός σας ήταν τυφλός; Δεν μπορούσε 
να δει καν τον τοίχο… Ίσως ήθελε να σας 
ενθαρρύνει…» 
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   Η περίοδος των αποκριών συμπίπτει χρονικά 
με τη γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων της 
ελληνικής αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένη 
στον θεό Διόνυσο, θεό του κρασιού και του 
γλεντιού. Ανάλογη με την ελληνική λέξη 
Αποκριά είναι και η ιταλική λέξη  κάρναβαλ, 
από το λατινικό Carme – levame, που σημαίνει 
άρση του κρέατος. 
   Το καρναβάλι έχει τις ρίζες του στα 
«Σατουρνάλια». Ήταν ρωμαϊκή γιορτή, 
αντίστοιχη των Διονυσίων. Γιορτή της άνοιξης, 
της αναγέννησης, της φύσης. 
   Κύριο χαρακτηριστικό των αρχαίων γιορτών 
ήταν το γλέντι, η ψυχαγωγία και η μεταμφίεση. 
   Η Εκκλησία μας προσπάθησε να σβήσει τα 
κατάλοιπα αυτών των ειδωλολατρικών 
εκδηλώσεων, καθιερώνοντας την Αποκριά ως 
προετοιμασία για τη νηστεία της Λαμπρής. 
Όμως αν και πέρασαν αιώνες, η Αποκριά 
κράτησε τον εύθυμα και εορταστικό της 
χαρακτήρα της. Σήμαινε ατελείωτο γλέντι, 
πολυφαγία, μασκάρεμα, αστεία, αθυροστομία, 
κέφι και σάτυρα. 
   Τα έθιμα των παλιών καιρών, που κάποια 
συνεχίζονται και στις μέρες μας είναι: 
 
   Μασκαρέματα  
 
   Σε όλη τη διάρκεια της Αποκριάς με 
αποκορύφωμα την τελευταία Κυριακή συναντά 
κανείς στους δρόμους μεταμφιεσμένους, να 
επισκέπτονται συγγενικά και φιλικά σπίτια, να 
χορεύουν, να αστειεύονται, να σατυρίζουν. Το 
σκηνικό αυτό συμπλήρωναν οι οργανοπαίχτες 
στις πλατείες και τα βράδια στις ταβέρνες. 
 
   Φαγοπότι 
 
   Το βράδυ της τελευταίας Κυριακής οι  οικογε- 
 
 
  

Παναγιώτα Καρδάμη 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ νειες μαζεύονταν σε φιλικά σπίτια, να 
χορεύουν, να αστειεύονται, να σατυρίζουν. Το 
σκηνικό αυτό συμπλήρωναν οι οργανοπαίχτες 
στις πλατείες και τα βράδια στις ταβέρνες. 
 
   Γαϊτανάκι 
 
   Έχει πανάρχαιες ρίζες. Χορεύεται από αγόρια 
και κορίτσια, που πλέκουν και ξετυλίγουν 
κορδέλες (γαϊτάνια) σε ένα ξύλινο κοντάρι με τη 
συνοδεία μουσικής. 
 
   Κούλουμα 
 
   Είναι πανελλήνιο έθιμο, που συμβολίζει το 
τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. 
Χαρακτηριστικό του εθίμου είναι το πέταγμα 
του χαρταετού και τα νηστίσιμα εδέσματα στην 
εξοχή. Πολιτιστικοί σύλλογοι σε πολλά μέρη της 
Ελλάδος προσφέρουν παραδοσιακά 
μαγειρεμένη φασολάδα, τσίπουρο, λαγάνα 
(είδος επίπεδου ψωμιού), χαλβά, αλλά και πολύ 
γλέντι. Άλλα παλιά έθιμα είναι το έθιμο της 
καμήλας, που το παριστάνουν δύο άτομα 
τυλιγμένα με ύφασμα, το έθιμο της αρκούδας, 
που αναβιώνει με μασκαρεμένη φυσικά 
αρκούδα, αλλά και το έθιμο της 
αναπαράστασης του γάμου με σκηνές, που 
προκαλούν γέλιο, όπως το πηγαινέλα των 
προξενητάδων με τους συμπέθερους, την κου- 
βέντα για την προίκα, 
το ξύρισμα του γαμπρού 
και φυσικά τα επακόλου- 
θα της γαμήλιας νύχτας. 
Όλα τελειώνουν με φαγο- 
πότι και χορό. Μικροί και 
μεγάλοι, μασκαρεμένοι ή όχι, χαίρονταν, 
τραγουδούσαν, σατίριζαν, απλά και αυθόρμητα. 
Σήμερα συγχρόνως με τα παλιά έθιμα έχουν 
επικρατήσει στον τόπο μας, αλλά και σε πολλά 
μέρη του κόσμου η παρέλαση αρμάτων και 
μεταμφιεσμένων, οι φανταχτερές στολές και τα 
μασκέ πάρτι. 
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  «ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ» 

- 
 
 

ΥΛΙΚΑ:   3 αυγά 
                 1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι 
                 1 κεσεδάκι σιμιγδάλι χοντρό 
                 1 κεσεδάκι αλεύρι για όλες τις   
                    χρήσεις 
                 1 κεσεδάκι σπορέλαιο 
                 1 κεσεδάκι ζάχαρη 
                 1 κεσεδάκι ινδοκάρυδο 
                 1 πρέζα αλάτι 
                 ½ μπέικιν παόυντερ 
                 2 βανίλιες 
                 ξύσμα από πορτοκάλι 
 
   Για το σιρόπι:    3 κούπ. ζάχαρη 
                                3 κουπ. νερό 
                                ½ κουπ. χυμό λεμονιού 
                                1 ξύλο κανέλας 
                                2 βανίλιες  
 
   Σε ένα μπολ ρίχνετε όλα τα υλικά μαζί και 
ανακατεύετε με το χέρι, μέχρι να γίνει  ένας 
ομοιογενής χυλός. Τοποθετείτε το μίγμα σε 
ένα βουτυρωμένο ταψάκι (30’) και ψήνετε 
στους 170ο C για 30 – 35 λεπτά. 
   Για να φτιάξετε το σιρόπι βράζετε όλα τα 
υλικά μαζί. 
   Περιχύνετε σε κρύο ραβανί το ζεστό σιρόπι. 
 
                          ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΡΑΒΑΝΙ 

«Είστε κι εσείς, που περιμένατε με αγωνία την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είμαστε κι εμείς, 
που περιμένουμε την Τσικνοπέμπτη!!»  

«Φέτος στις απόκριες θα ντυθώ Φ.Π.Α. Θα 
περιφέρομαι και θα πίνω ποσοστό 
απ’ τα ποτά σας…» 

- Τι θα ντυθείς στις απόκριες; 

- Θα ντυθώ γαμπρός να χαρεί και λίγο η μάνα  
     μου… 

«Η ειρωνεία της αποκριάς… Να είναι 
αποκριές… να έχεις ντυθεί χάρος… να πάθει 
συγγενής σου τροχαίο… και να πρέπει να 
φτάσεις στο νοσοκομείο εσπευσμένα» 

- Τι να ντυθώ τις αποκριές; 
- Γιατί δεν ντύνεσαι καρέκλα … μήπως και σου 

κάτσει καμία;;; 

- Ωραία στολή! Τι έχεις ντυθεί; Ιταλός παπάς; 
- Ναι! Καπουτσίνος! 
- Και γιατί κρατάς παγάκια; 
- Γιατί είμαι φρέντο… 



        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, Παρασκευή Ντίσιου, Γεωργία Παναγιωτέλη, Μυροφόρα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης 
Σαββίδης, Φωτεινή Σδρόλια, Μαρία Τζιωρτζίδου, Αικατερίνη Τσαπαρίδου, Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

Αικατερίνη Μόντη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ   
 

Όταν βλέπω γραμμένα 
λόγια σοφά για τον έρωτα 
ρήσεις βαριές για την αγάπη 
να ζυγίζουνε τις διαφορές  
την αλήθεια ή τη φενάκη τους 
δεν ξέρω 
  
Δεν ξέρω τι να πω  
για τους δεκάλογους τους δωδεκάλογους 
τα μανιφέστα και τα τεστ 
των είκοσι των εκατό σημείων 
τους χρυσούς κανόνες που αν τιμήσεις 
θα βρεις τον τρόπο για συνευρέσεις αληθινές 
  
Λέω πως δεν ξέρω 
Δεν ξέρω πόσο ψεύτικες αγάπες υπηρέτησα 
κι ούτε κι αν έχασα καμιάν αληθινή 
έτσι όπως οι γραφές την παριστούν 
και τα παραγγέλματα ορίζουν 

Ζαβές κουτσές αγάπες γνώρισα 
κι έρωτες κουσούρηδες θεράπευσα 
αληθινά μες στις ψευτιές μου ανήλθα και 
κατήλθα 
κι αληθινό είναι το βάρος 
απ όλα τα κάλπικα κειμήλια 
που συνέλλεξα 
στης δοσοληψίας τη μεγάλη παράσταση 
ηθοποιοί -όλοι μας- αληθινών ιστοριών 

Κι έχω να πω 
πως πιο αληθινές αγάπες δεν είδα πουθενά 
από αυτά τα σκάρτα μεγαλεία 
των ατελών αληθινών ανθρώπων 
Πιο πραγματικές εικόνες δεν είδα 
απ τους τρελούς μας τους αντικατοπτρισμούς. 


