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  Το 1897, η 8χρονη Βιρτζίνια έστειλε ένα γράμμα 

στην εφημερίδα ''Sun'' της Ν. Υόρκης, ζητώντας 
μία απάντηση στο ερώτημα που προβληματίζει 
ακόμη παιδιά αυτής της ηλικίας. Ήθελε να μάθει 
αν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Ο εκδότης της 
εφημερίδας Francis P. Church ανταποκρίθηκε 
στην επιστολή της μικρής, δίνοντας την απάντησή 
του μέσα από το εισαγωγικό σημείωμα της 
εφημερίδας. Το σημείωμα αυτό έμελλε να 
σημαδέψει την ιστορία της εφημερίδας αφού 
αναδημοσιευόταν από τότε και πέρα μέχρι το 
1949, την χρονιά που σταμάτησε να εκδίδεται το 
έντυπο. Σήμερα το ίδιο κείμενο θεωρείται μία από 
τις ξεχωριστές αναφορές στον αγαπημένο Άγιο 
των παιδιών.  
   «Είμαι 8 χρονών. Μερικοί από τους μικρούς μου 
φίλους λένε ότι δεν υπάρχει Άη Βασίλης. Ο 
μπαμπάς μου λέει ''Αν το βλέπεις στη ''Sun'' είναι 
πραγματικό''! Παρακαλώ, πείτε μου την αλήθεια! 
Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης;» 
                                                 Virginia O’ Hanlon 
   «Βιρτζίνια, οι φίλοι σου κάνουν λάθος. Έχουν 
επηρεαστεί από τον σκεπτικισμό της εποχής μας. 
Δεν πιστεύουν παρά μόνο ό,τι βλέπουν. Νομίζουν 
ότι τίποτα δεν υπάρχει αν δεν μπορούν  να το 
αντιληφθούν με το μικρό τους το μυαλό. Όλα τα 
μυαλά, Βιρτζίνια, ανεξάρτητα από το αν είναι 
μεγάλων ανθρώπων ή παιδιών, είναι μικρά. Σε 
αυτό το τεράστιο σύμπαν , ο άνθρωπος είναι ένα 
μικρούτσικο έντομο, ένα μυρμήγκι, όσον αφορά 
τη διάνοιά του, σε σχέση με την ικανότητά του να 
κατανοεί όλη την αλήθεια και τη γνώση. Ναι, 
Βιρτζίνια, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει! Υπάρχει, 
όπως σίγουρα θα υπάρχουν η αγάπη, η 
γενναιοδωρία, η ευλάβεια και η γνώση ότι σε 
αγκαλιάζουν και δίνουν στη ζωή σου ομορφιά και 
χαρά. Αλίμονο! Πόσο ζοφερός θα ήταν ο κόσμος 
μας αν δεν υπήρχε ο Άη Βασίλης! Θα ήταν τόσο 
ζοφερός όσο αν δεν υπήρχαν Βιρτζίνιες.  
   Δεν θα υπήρχε η αγνή πίστη των παιδιών, η 

Άη Βασίλης 
Ένας μύθος, που άντεξε στον σκεπτικισμό 

;  

ποίηση, η φαντασία που κάνουν υποφερτή την 
ύπαρξή μας. Δεν θα λαμβάναμε χαρά παρά μόνο 
μέσω των αισθήσεων. Το φως με το οποίο η 
παιδικότηταγεμίζει τον κόσμο, θα έσβηνε. Δεν 
πιστεύεις στον Άη Βασίλη! Μπορεί επίσης να μην 
πιστεύεις στις νεράιδες! Μπορεί να πείσεις τον 
μπαμπά σου να προσλάβει ανθρώπους να 
παρακολουθούν όλες τις καμινάδες την παραμονή 
των Χριστουγέννων για να πιάσουν τον Άη 
Βασίλη, αλλά ακόμα και αν δεν τον δεις να 
κατεβαίνει, τι θα αποδείκνυε αυτό; Κανένας δεν 
βλέπει τον Άη Βασίλη, αλλά αυτό δεν είναι 
απόδειξη ότι δεν υπάρχει ο Άη Βασίλης. Τα πιο 
σπουδαία πράγματα στον κόσμο είναι εκείνα τα 
οποία ούτε οι μεγάλοι ούτε τα παιδιά μπορούν να 
δουν! Είδες ποτέ νεράιδες να χορεύουν στα 
ξέφωτα; Σίγουρα όχι, αλλά αυτό δεν είναι 
απόδειξη ότι δεν υπάρχουν. Κανένας δεν μπορεί 
να αντιληφτεί ή να φανταστεί όλα τα θαύματα 
που είναι αόρατα και δεν μπορείς να τα δεις στον 
κόσμο. Μπορείς να χωρίσεις τα τμήματα μια 
παιδικής κουδουνίστρας και να δεις τι είναι αυτό 
που κάνει τον θόρυβο, αλλά υπάρχει ένα πέπλο 
που καλύπτει τον αόρατο κόσμο, το οποίο ούτε ο 
δυνατότερος άνθρωπος ούτε η συνενωμένη 
δύναμη των δυνατότερων ανθρώπων που έχουν 
ζήσει δεν θα μπορούσαν να το τραβήξουν. Μόνο η 
πίστη, η ποίηση, η αγάπη, η φαντασία μπορούν να 
τραβήξουν αυτή την κουρτίνα, ώστε να δεις και να 
περιγράψεις την υπερφυσική ομορφιά και δόξα 
που βρίσκεται πίσω της. Άραγε, είναι όλα 
πραγματικά; Α, Βιρτζίνια, σε αυτόν τον κόσμο δεν 
υπάρχει τίποτα πραγματικό και μόνιμο. Δεν 
υπάρχει Άη Βασίλης; Δόξα τον Θεό, ζει και 
 θα ζει για πάντα! Μετά από χιλιάδες   
χρόνια από τώρα, Βιρτζίνια,  
ίσως 10  φορές 10.000 χρόνια 
από τώρα., θα συνεχίσει  
να δίνει χαρά στην  
καρδιά των  
παιδιών»  
 
Francis P. Church 
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Αικατερίνη Τσαπαρίδου 

 Τα κάλαντα αποτελούν δημοτικά ευχητικά και 
εγκωμιαστικά τραγούδια, που ψάλλονται 
εθιμικά κατ’ έτος κυρίως την παραμονή 
μεγάλων θρησκευτικών εορτών, όπως των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Κύρια 
παραδοσιακά μουσικά όργανα, που συνοδεύουν 
τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το 
νταούλι, η φλογέρα κ.α.  
  Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με χαιρετισμό,  
  

στη συνέχεια αναγγέλουν την εορτή και 
καταλήγουν σε ευχές. Χαρακτηριστικό σημείο 
είναι η καθαρεύουσα, που δηλώνει την άμεση 
καταγωγή τους από τους Βυζαντινούς χρόνους, 
τις Καλένδες του Ιανουαρίου. Στα 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν 
καταμετρηθεί περισσότερες από τριάντα 
παραλλαγές μόνο στον Ελλαδικό χώρο.  

Καλήν ημέραν άρχοντες 
κι αν είναι ορισμός σας 
Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στ‘ αρχοντικό σας 
Χριστός γεννάται σήμερον 
εν Βηθλεέμ την πόλη 
οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει η φύσις όλη, 
εν τω σπηλαίω τίκτεται 
εν φάτνη των αλόγων 
ο Βασιλεύς των Ουρανών 
και ποιητής των όλων, 
πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 
το Δόξα εν Υψίστοις 
και τούτο άξιον εστί 
η των ποιμένων πίστης, 
εκ της Περσίας έρχονται 
οι μάγοι με τα δώρα 
άστρο λαμπρό τους οδηγεί 
χωρίς να λείψει ώρα... 
 
(σ‘ αυτό το σπίτι που 'ρθαμε 
πέτρα-πέτρα να μη ραγίσει 
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, 
χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει) 

Κάλαντα Χριστουγέννων Κάλαντα Ικαρίας 

Για σένα κόρη όμορφη 
ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά 
Χριστούγεννα για να σου 
ευχηθούμε. 
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και 
του χρόνου να σας πούμε 
και του χρόνου να σας πούμε 
φέρτε μας κρασί να πιούμε. 
Αν έχεις κόρη όμορφη βάλε την 
στο ζεμπίλι και κρέμασε την 
αψηλά, να μην την φαν οι ψύλλοι. 
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και 
του χρόνου να σας πούμε 
και του χρόνου να σας πούμε 
φέρτε μας κρασί να πιούμε. 
Σ’ αυτό το σπίτι, που’ ρθαμε 
καράβια ν’ ασημένια, 
του χρόνου σα και σήμερα να’ ναι 
μαλαματένια. 
Φέρτε μας κρασί να πιούμε και 
του χρόνου να σας πούμε 
και του χρόνου να σας πούμε 
φέρτε μας κρασί να πιούμε. 
 
 
 

ΚΑΛΑΝΤΑ   
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Χριστός ’γεννέθεν χαράν ’ς σον κόσμον, χα 
καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα.  Χριστός γεννήθηκε, 
χαρά στον κόσμο, να καλή ώρα, καλή σου 
ημέρα.  
Χα καλόν παιδίν οψέ ’γεννέθεν, οψέ ’γεννέθεν, 
ουρανοστάθεν. (Να καλό παιδί χθες γεννήθηκε, 
χθες γεννήθηκε, ουρανοστάθηκε.) 
Τον εγέννεσεν η Παναΐα, τον ενέστεσεν Αϊ 
Παρθένος. (Τον γέννησε η Παναγία, τον 
ανέστησε η Αγία Παρθένα.) 
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν κι εκατήβεν ’ς 
σο σταυροδρόμιν. (Καβάλησε χρυσό πουλάρι 
και κατέβηκε στο σταυροδρόμι.) 
Έρπαξαν Ατον οι χίλ’ Εβραίοι, οι χίλ’ Εβραίοι 
και μύρ’(ιοι) Εβραίοι. (Τον άρπαξαν οι χίλιοι 
Εβραίοι, οι χίλιοι Εβραίοι και μύριοι Εβραίοι.)  
Ας ακρεντικά κι ας σην καρδίαν αίμαν έσταξεν, 
χολή ’κ’ εφάνθεν.  (Απ’ τα άκρα κι απ’ την 
καρδιά αίμα έσταξε, θυμός δεν φάνηκε.)  
Ούμπαν έσταξεν, και μύρος έτον, μύρος έτον 
και μυρωδία. (Όπου έσταξε ήταν μύρο, ήταν 
μύρο και ευωδία.)  
Εμυρίστεν ατο ο κόσμος όλεν, για μυρίστ’ ατο κι 
εσύ αφέντα.  (Το μύρισε ο κόσμος όλος, μύρισέ 
το κι εσύ αφέντη.)  
Συ αφέντα, καλέ μ’ αφέντα. (Εσύ αφέντη, καλέ 
μου αφέντη.) 
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα και θημίζ’νε τον 
νοικοκύρην.  (Ήρθαν του Χριστού τα παλικάρια 
και ψάλλουν στον νοικοκύρη) 
Νοικοκύρη μ’ και βασιλέα. (Νοικοκύρη μου και 
βασιλιά.) 
Δέβα ’ς σο ταρέζ’ κι έλα ’ς σην πόρταν, δος μας 
ούβας και λεφτοκάρα. (Πήγαινε στο ράφι κι έλα 
στην πόρτα, δώσε μας χουρμάδες και 
φουντούκια.) 
Κι αν ανοί’εις μας, χαράν ’ς σην πόρτα σ’. (Κι αν 
μας ανοίξεις, χαρά στην πόρτα σου.) 
 

Ελάτε εδώ γειτόνισσες 
Και εσείς γειτονοπούλες, 
Τα σπάργανα να φτιάξουμε 
και το Χριστό ν’ αλλάξουμε. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
Ελάτε όλες σας  εδώ. 
 
Να πάμε να γυρίσουμε 
Και βάγια να σκορπίσουμε . 
Να βρούμε και την Παναγιά 
οπού μας φέρνει τη χαρά. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
ελάτε όλες σας  εδώ. 
 
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα, 
γεννιέται μες στα λούλουδα. 
Γεννιέται μες στα λούλουδα , 
κοιμάται στα τριαντάφυλλα. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
ελάτε όλες σας εδώ. 
Τα σπάργανα να φτιάξουμε 

και το Χριστό ν’ αλλάξουμε. 

Ηπειρώτικα κάλαντα  

Ποντιακά κάλαντα  
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (μέρος 3ο )  
 

Μαρία Τζιωρτζίδου 

                   ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ 
 ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

2. Η πρώτη αρχή στην αντιμετώπιση του 
εγκαύματος είναι: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΦΩΤΙΑ. Αν είστε μάρτυρες του ατυχήματος 
για να σβήσετε τα καιγόμενα σημεία του 
σώματος, τα καλύπτετε με πετσέτα ή με 
κουβέρτα για να τους στερήσετε το οξυγόνο 
και να τερματίσετε την καύση τους. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν συνεχίζεται η έκθεση του 
ασθενή στην θερμότητα ή στον καπνό, 
απομακρύνοντας τον από το σημείο της 
φωτιάς. Όλα τα ρούχα πρέπει να 
αφαιρούνται, ώστε να σταματήσει το 
συνεχιζόμενο έγκαυμα. Τα συνθετικά 
υφάσματα αρπάζουν φωτιά, καίγονται 
γρήγορα και λιώνουν, αφήνοντας καυτά 
υπολείμματα, που εξακολουθούν να καίνε τον 
τραυματία. Προσοχή! Δεν τραβάμε 
υφάσματα, που έχουν κολλήσει πάνω στην 
περιοχή του εγκαύματος, γιατί έτσι 
επιδεινώνουμε την καταστροφή των ιστών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ελέγξτε για σημεία ζωής του τραυματία. Αν 
δεν αναπνέει, ξεκινήστε αμέσως την 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 
Μην ξεχνάτε πως τα πρώτα λεπτά είναι 
εξαιρετικά σημαντικά για την επιβίωση του 
τραυματία. 

1. Βεβαιωθείτε για την προσωπική σας 
ασφάλεια και καλέστε για βοήθεια 

2. Προστατέψτε τον τραυματία από 
ενδεχόμενη περαιτέρω βλάβη 

3. Ελέγξτε για σημεία ζωής του τραυματία 
και ξεκινήστε ενδεχομένως 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

4. Αφαιρέστε ταχύτατα και με προσοχή 
στενά αντικείμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή 
του λαιμού 

5. Καλύψτε και προστατέψτε την περιοχή 
του εγκαύματος. Μην το βυθίζετε σε κρύο 
νερό. 

Πιο αναλυτικά: 
1. Αν βρείτε κάποιον τραυματία, που έχει 

υποστεί μεγάλης έκτασης θερμικό 
έγκαυμα, σιγουρευτείτε, πριν κάνετε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ότι δεν 
εγκυμονεί περαιτέρω κίνδυνος για εσάς, 
καλέστε άμεσα το ασθενοφόρο και 
ζητήστε βοήθεια από τους γύρω σας. Πριν 
από την παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε 
τραυματία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα 
για το τι έχει συμβεί και ποιοι κίνδυνοι 
ενδεχομένως εγκυμονούν ακόμα. Είναι 
επίσης εξαιρετικά σημαντικό να 
καλέσουμε για βοήθεια, πριν ξεκινήσουμε 
όποια προσπάθεια διάσωσης, ώστε να μην 
χαθεί χρόνος μέχρι να φτάσει 
εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Δεν έχει 
επίσης κανένα απολύτως νόημα, στην 
προσπάθεια μας να βοηθήσουμε, να 
βρεθούμε οι ίδιοι στην θέση του 
τραυματία. 

 
 

Έγκαυμα 1ου 
βαθμού 

Έγκαυμα 2ου 
βαθμού 

Έγκαυμα 3ου 
βαθμού 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ 
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  4. Αφαιρέστε ταχύτατα και με προσοχή 
κοσμήματα, ζώνες και άλλα στενά 
αντικείμενα, που βρίσκονται ακριβώς ή κοντά 
στην περιοχή του εγκαύματος και ιδιαίτερα 
στην περιοχή του λαιμού. Η θερμική βλάβη, 
που προκαλεί ένα έγκαυμα, οδηγεί συχνά σε 
τοπικό οίδημα (πρήξιμο) του ιστού, ο οποίος 
μπορεί να υποστεί επιπλέον βλάβη, σε 
περίπτωση ύπαρξης στην περιοχή αυτή 
στενών προσωπικών αντικειμένων, όπως 
κοσμημάτων. 
5. Αφού αφαιρεθούν τα ρούχα, οι 
προσβεβλημένες επιφάνειες του σώματος 
ξεπλένονται πολλές φορές με άφθονο νερό 
της βρύσης. Ο ασθενής πρέπει να σκεπάζεται 
μετά με ζεστά, καθαρά και στεγνά σεντόνια 
για την αποφυγή της υποθερμίας. Καλύψτε 
και προστατέψτε την περιοχή ενός 
εκτεταμένου εγκαύματος με αποστειρωμένες 
γάζες ή εναλλακτικά με καθαρές πετσέτες. 
Μην βυθίζετε μεγάλα σοβαρά εγκαύματα σε 
κρύο νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον 
τραυματία σε υποθερμία, αλλά και σε 
κατάσταση καταπληξίας (shock). 
 Ο εγκαυματίας κινδυνεύει από ασφυξία λόγω 
αναπνευστικού εγκαύματος. Η θερμική 
κάκωση προκαλεί οίδημα του αεραγωγού και 
απόφραξη. Οι κλινικές ενδείξεις 
αναπνευστικού εγκαύματος περιλαμβάνουν: 
εγκαύματα προσώπου ή τραχήλου, 
τσουρουφλισμένες βλεφαρίδες ή ρουθούνια, 
υπολείμματα άνθρακα και οξείες 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στο 
στοματοφάρυγγα, ανθρακοειδή πτύελα ή 
βράγχος φωνής, ιστορικό εγκλωβισμού σε 
φλεγόμενο περιβάλλον, ιστορικό έκρηξης με 
εγκαύματα στο πρόσωπο ή τον κορμό. Σε 
αυτήν την περίπτωση ο εγκαυματίας 
χρειάζεται κατά πάσα πιθανότητα 
διασωλήνωση. Ο εγκαυματίας, που κάηκε σε 
κλειστό χώρο, πρέπει να θεωρούμε ότι 
εκτέθηκε σε μονοξείδιο του άνθρακα. 
Συμπτώματα της δηλητηρίασης από μονοξει- 

διο του άνθρακα είναι η κεφαλαλγία, η ζάλη, η 
σύγχυση ή το κώμα. Σε αυτήν την περίπτωση 
χρειάζεται χορήγηση 100% οξυγόνου σε υψηλή 
ροή.  

ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… 

- Επιτέλους πλησιάζουν τα … μελομακάρονα 
- Τα Χριστούγεννα εννοείς. 
- Ναι, και αυτά!! 
 
 
 
 
 
-Τα Χριστούγεννα λέω να στολίσω εμένα. 
Μου ανάβουν εύκολα τα λαμπάκια!!! 
 
 
 
 
- Διαβάζω ρε φίλε, για να μπορώ μεθαύριο να 
βγάλω λεφτά. 
- Μπράβο! Τι διαβάζεις; 
- Κάνω μια επανάληψη τα κάλαντα. 
 
 
 
- Για το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχουμε 
αστέρι ή να ανέβω;;; 
-   Μπες στην φάτνη, δεν έχουμε γαϊδούρι. 
 
 
 
 
 
Και μην ξεχνάμε μετά τις γιορτές γυρίζουμε 
όλοι τις ζυγαριές μας 5 κιλά πίσω. 
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ΦΕΤΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!  
 

Θεανώ Μπόσκογλου 

   

κατέγραψαν οι ίδιες οι μητέρες  στο βιβλίο 
των εντυπώσεων. 
 
«…προσωπικά μπορεί και να μην τα 
κατάφερνα να θηλάσω χωρίς το σεμινάριο…» 
                                                                           Χ.Λ. 
«Μαραθώνιοι θηλασμοί, άγχος, αλλά 
απεριόριστη αγάπη και δύναμη γι’ αυτό το 
μοναδικό δώρο, που με βοηθήσατε να δώσω 
στο παιδί μου» 
                                                                           Ρ.Ψ. 
«Ποτέ δεν πίστευα ότι τα σεμινάρια 
θηλασμού, που κατά τύχη εντόπισα και πήγα, 
θα συντελούσαν στο να ζήσω αυτό το θαύμα, 
που μας χαρίζει η ίδια η φύση. Ένα υγιέστατο, 
χαμογελαστό και ήρεμο μωρό. Σίγουρα έχετε 
συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Συνεχίστε!!!» 
                                                                         Α.Α. 
«Σας ευχαριστώ, που μου μάθατε τόσα πολλά 
και χάρη σε εσάς θήλασα την μικρή μου από 
το 1ο δευτερόλεπτο μέχρι και τώρα, που είναι 
8,5 μηνών. Ότι και να πω είναι λίγο… Εύχομαι 
να συνεχίσουν τα σεμινάρια και να θηλάσουν 
πολλές πολλές μανούλες τα παιδάκια τους!» 
                                                                          Δ.Σ. 
«Ευχαριστώ πολύ για την ωραιότερη εμπειρία 
της ζωής μου» 
                                                                          Δ.Μ. 
   «Εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε το 
θεάρεστο αυτό έργο σας για πολλά πολλά 
χρόνια ακόμα…» 
 
…και άλλα πολλά όμορφα και συγκινητικά 
σχόλια.  
   Το βιβλίο των εντυπώσεων υπάρχει στην 
Μαιευτική Κλινική και μπορεί να το διαβάσει 
όποιος ενδιαφέρεται για τον Μητρικό 
Θηλασμό. 
 
 
               
 

   Η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 
προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), την 
Παγκόσμια Συμμαχία για τον Μητρικό 
Θηλασμό (WABA) και τη UNICEF και είναι 
μια ευκαιρία για την ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων του μητρικού θηλασμού για 
την παιδική επιβίωση και ανάπτυξη, αλλά και 
για την υγεία των μητέρων. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, λιγότερα από τα μισά παιδιά κάτω 
των έξι μηνών επωφελούνται από τον 
αποκλειστικό μητρικό θηλασμό και γι’ αυτό το 
λόγο είναι κρίσιμης σημασίας η 
αποτελεσματική προώθηση της φυσικής αυτής 
πρακτικής. 
   Φέτος η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού είχε 
ως θέμα και ως σύνθημα:  
 «Θηλασμός και εργασία: Ας το κάνουμε να 
πετύχει!» 
   Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα μαιών της 
Μονάδας Γιαννιτσών του Γενικού 
Νοσοκομείου Πέλλας διοργάνωσε, σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και το Γραφείο Ποιότητας, με 
ιδιαίτερη επιτυχία, μια εορταστική εκδήλωση 
την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 σε εξωτερικό 
χώρο. 
   Προσκεκλημένες ήταν όλες οι μητέρες, που 
παρακολούθησαν το Σεμινάριο Μητρικού 
Θηλασμού, το οποίο λαμβάνει χώρα στο 
νοσοκομείο μας από τον Φεβρουάριο του 2015 
και ήδη βρίσκεται στον 5ο κύκλο, έχοντας 
καταρτίσει 50 υποψήφιες μητέρες.  
  Στο πάρτι συμμετείχαν οι μαίες, οι μητέρες 
και τα μωρά τους, στα οποία δόθηκαν μικρά 
δωράκια στο τέλος της εκδήλωσης.  
   Παρακάτω σας παραθέτω μερικά από τα 
σχόλια των παρευρισκόμενων σε σχέση με το 
σεμινάριο και τον μητρικό θηλασμό, που  
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 Μανώλης Δούμτσης 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ  
 

  Υλικά: 1 γαλοπούλα (περίπου 6kg) 
             100gr κιμά (χοιρ-μοσχ-αρν) 
              1-2 κουτ. Ελφίνο για σωτάρισμα 
              1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο για σωτάρισμα 
              1 φλυτζ. κρασί (οποιοδήποτε πλην γλυκού κ ρετσίνας) 
              1kgr κάστανα (ψημένα ή βρασμένα) 
              2 χούφτες σταφίδα ξανθή 
              2 χούφτες καρυδόψιχα 
              3 ξινόμηλα σε κύβους 
              100gr κουκουνάρι 
              ½ φλυτζάνι ρύζι  
              4kgr μικρές στρογγυλές πατάτες 
               Αλάτι – Πιπέρι 
 
  

   Αλατοπιπερώνετε την 

γαλοπούλα μέσα – έξω. Την 
γεμίζετε με όλα τα υλικά , την 
ράβετε και την αλείφετε με το 
ελφίνο. Την τοποθετείτε σε ταψί 
με λίγο νερό και σκεπάζετε με 
αλουμινόχαρτο.      
   Ψήνετε αποβραδύς (24:00 – 
08:00) στους 100ο C. Το πρωί 
ξεσκεπάζεται και προσθέτετε τις 
πατάτες.  
   Ψήνετε ξανά στους 200 - 250ο 
C, τοποθετώντας το ταψί στον 
πάτο του φούρνου έως ότου 
ψηθούν οι πατάτες. Αν χρειαστεί 
καλύπτετε την γαλοπούλα με 
αλουμινόχαρτο 

   Σε μια λεκάνη ρίχνετε το αλεύρι και ανοίγετε 

έναν λάκκο. Ρίχνετε τα υπόλοιπα υλικά ( την σόδα 
λιωμένη στο λεμόνι) και παίρνοντας λίγο λίγο 
αλεύρι από γύρω, ζυμώνετε ελαφρά, να γίνει μια 
ζύμη μαλακιά, που να μην κολλάει. Μην την 
παραζυμώσετε, γιατί τα ισλί θα γίνουν σφικτά. 
Χωρίστε τη ζύμη σε 4 ίσα μέρη και ύστερα χωρίστε 
το καθένα σε 10 μπαλάκια. 
   Σ ε ένα μπολ ανακατέψτε όλα τα υλικά της 
γέμισης. Ανοίξτε κάθε μπαλάκι μέσα στην παλάμη 
σας σαν φύλλαράκι, βάλτε ένα κουταλάκι στο 
κέντρο από την γέμιση  και διπλώστε τη ζύμη από 
τρεις μεριές επάνω από τη γέμιση, ώστε να 
σχηματιστεί τρίγωνο. Βάλτε τα ισλί σε αβουτύρωτο 
ταψί με την ένωση προς τα κάτω. Το επάνω μέρος 
«κεντήστε» το με τις μύτες 2 πιρουνιών. 
Ψήνετε στους 170o C για ½ ώρα. 

  Υλικά: 1kgr αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
               3 φλ.τσ. φυτίνη 
               ½ φλ.τσ. σπορέλαιο 
              1/2φλ.τσ. γάλα 
               ½ λεμόνι 
               λίγη σόδα (στην άκρη του κουταλιού) 
  Γέμιση: 3φλ.τσ. καρύδια χοντροαλεσμένα 
                 2κουτ. κανέλα 
                 1κουτ. γαρύφαλο 
 Σιρόπι:5 ποτ. νερό 
               1 ½ kgr ζάχαρη 
               λίγο λεμόνι 
 

ΙΣΛΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΕΜΙΣΤΗ 



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

Αικατερίνη Μόντη 

ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γράμμα στον ποιητή Μάρκο Μέσκο)    
 

Σαν να σε βλέπω 
φεγγαρόλουστο σε παράθυρο  
ασπρόμαλλο θεριό λιοντάρι  
χαρτιά να μουτζουρώνεις  
στην αδιάκοπη νύχτα  
Σε ποια γλώσσα λοιπόν 
 
Στο χαρτί σου χτυπάει το μολύβι  
και το στήθος σου ένα ράμφος κεντά 
ένα μαύρο κοτσύφι  
α-τακά, α-τακά  
όλη νύχτα παλεύει  
ποιος λαλεί ποιος σιωπά 
 
Σαν να τ’ ακούω  
σουρσίματα και ψιθύρους  
από φαντάσματα αγαπημένα  
εκείνα τα δισύλλαβα πρόσωπα  
τις Ρίνκες και τους Τάσκους, τις Σίικες και τους Ίτσιους  
σιγανούς, μαζεμένους  
δεν μπορούνε, δεν ξέρουν  
στάχτη στο στόμα  
τσούσκα πιπέρι  
καμιά του κόσμου γλώσσα δεν μιλούν 
Πεθαμένοι και ζώντες  
σε βρίσκουν εκεί καρφωμένο στων γραμμάτων τα καρφιά 
 και μια έτσι σου γνέφουν μια αλλιώς  
Μόλτσι, Μάρκο, πούκνι, Μάρκο, 
 άμα στΤα χαράματα  
πέφτουν όλα σαν πάχνη  
ποιες λέξεις να κείτονται πίσω απ’ το μελάνι  
ποιος βρυχηθμός πίσω από τη συστολή σου 
ποιος να μας έλεγε την άλλη ιστορία,  
αχ, αυτή η  προδότρα,  
ποιος να λαλούσε αλλιώς την υποταγή και τη δύναμη 
άνι και πέι, τραγούδα και πες  
Σε ποια γλώσσα λοιπόν  
αχ, λέλε,  
αχ, εσύ να’ σαι ο Προμηθέας εσύ και το πουλί 
 
 Τα χαράματα  
πέφτουν όλα σαν πάχνη  
ποιες λέξεις να κείτονται πίσω απ’ το μελάνι  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ποιος να λαλούσε αλλιώς την υποταγή και τη δύναμη 
ποιος βρυχηθμός πίσω από τη συστολή σου 
ποιος να μας έλεγε την άλλη ιστορία,  
αχ, αυτή η  προδότρα,  
 
Γι’ αυτήν την ιστορία τάχα  
μα πιο πολύ 
για της καρδιάς το χρέος είναι  
που θα’ θελα  
σ’ εκείνη την κόκκινη κλωστή,  
με μανταλάκια να κρεμάσω  
τα  μαγικά τα λόγια σημαιάκια  
–όσα είπαμε παλιά ισχύουν-  
στου χρόνου το χαλί  
βουερά να παρελάσουν  
οι νότες που πνιγήκανε, οι λέξεις που διστάσαν 
Κι ένα χαρούμενο μοιρολόι ν’ αμολήσουμε  
ψηλά ’π’ τον καταράκτη  
– ασ’ την τη ρουφιάνα την ιστορία να αργοπορεί-  
εμείς ας τραγουδήσουμε  
για τρυφερά λιοντάρια  
και ζόρικα κοτσύφια  
Αχ λέλε, μάικω  
Αχ λέλε, Μάρκο λέλε-λελέ  
λέλε που είναι για χαρά  
που είναι και για λύπη 
 
Σαν να σε είδα  
χίλιες αδιάκοπες νύχτες  
χίλια φρέσκα μικρά φεγγάρια 
θ’ ανταμώσουμε πάλι στις στάχτες να τάζεις  
Μακεδονίτικα πουλιά λαλούν μακεδονίτικα  
μα σε ποια γλώσσα γράφουνε ποιήματα λοιπόν,  
σε ποια γλώσσα, Θεέ μου; 


