Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό
ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός,
με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος
Λαιμός.
Είμαι ο
Κύριος
Λαιμός

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το
έλεγαν Κεφαλοχώρι.
Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην
κορυφή ενός βουνού και είχε λογής
λογής κατοίκους.

Είμαι ο
Φαγάνας!

Το Φαγάνα με το στόμα το
μεγάλο που έτρωγε μέχρι που
δεν μπορούσε άλλο,
Είμαι η
κα Μύτη!

την κυρία Μύτη που ήταν
φοβητσιάρα και ευαισθητούλα
και έτρεχε με το παραμικρό από
το φόβο της η χαζούλα,

τις δίδυμες τη Ματούλα και την
Ίριδα που ήταν όμορφες πολύ και
τις πρόσεχαν σαν τα μάτια τους οι
χωριανοί,

Είμαι η
Ίριδα!

Είμαι η
Ματούλα!

την κα Εαυτή που ήθελε να
στολίζεται και αυτή και κάθε μέρα
έβαζε και άλλα σκουλαρίκια στο
αυτί.
Είμαι η
κα Εαυτή!

Ο κος Λαιμός ήταν πολύ
χαρούμενος, διότι ο κήπος του
ήταν δίπλα σε ένα βαθύ πηγάδι και
μπορούσε να ποτίζει τα δέντρα του.
Σας αρέσει ο
κήπος μου;

Ανάμεσα στα δέντρα ξεχώριζαν δύο
αμυγδαλιές.
Ήταν μεγάλες και κάθονταν λογής
λογής πετούμενα στα κλαδιά τους.

Μια μέρα οι αμυγδαλιές αρρώστησαν
διότι
έκανε
πολύ
κρύο.
Στεναχωρήθηκε πολύ ο κος Λαιμός και
πήγε και ρώτησε τον γείτονά του τον
Φαγάνα αν ήξερε κάποιον που
μπορούσε να τον βοηθήσει να κάνει
καλά τις αμυγδαλιές του. Ο Φαγάνας,
που δεν έβαζε γλώσσα μέσα του,
αμέσως του είπε:

Είμαι ο
γιατρός!

«Μου είπε η κα Εαυτή που άκουσε
να λένε ότι υπάρχει ένας γιατρός για
τις αμυγδαλιές. Θα τον βρεις εύκολα
διότι είναι ψηλός και λεπτός και
πάντα χαμογελαστός. Αυτός θα σου
δώσει το σωστό φάρμακο!»

Έτσι και έγινε. Είδε ο γιατρός τις
αμυγδαλιές και του είπε «Να τις ποτίζεις κε
Λαιμέ με αυτό το κόκκινο υγρό που μοιάζει
με ζωμό από φράουλα και θα γίνουν καλά
σε λίγες μέρες. Διαφορετικά μπορεί να
αρρωστήσουν και τα γύρω δέντρα».

Ευτυχώς σε λίγες μέρες όλα πήγαν καλά
και όλο το κεφαλοχώρι χάρηκε!

Μέρος Β: Οι αμυγδαλιές που είχε ο κύριος
Λαιμός στον κήπο του μια μέρα αρρώστησαν
για τα καλά.. Είχαν μεγαλώσει πολύ και ένα
σωρό ζουζούνια και ακρίδες κάθονταν στα
κλαδιά τους και έτρωγαν τα φύλλα τους.
Ορισμένα από αυτά έπεφταν στο διπλανό
πηγάδι και μόλυναν το νερό.
Είμαστε
αμύγδαλα από
τις άρρωστες
αμυγδαλιές.

Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να αρρωστήσουν
και τα γύρω δέντρα. Ήταν πολύ σοβαρή η
κατάσταση και τα φάρμακα δεν βοηθούσαν.
Η κα Μύτη έτρεχε συνεχώς πάνω κάτω από
τη στεναχώρια της. Μέχρι και οι δίδυμες, η
Ματούλα και η Ίριδα, έβαλαν τα κλάματα. Τα
δάκρυα τους έτρεχαν ποτάμι μέχρι το
διπλανό χωριό τη Μαγούλα.

«Τι κακό με βρήκε;» έλεγε και ξανάλεγε ο κος
Λαιμός. «Τι ατυχία! Μα.. τι λάθος έκανα και
αρρώστησαν οι αμυγδαλιές μου;»
Είμαι ο κος
Λαιμός
άρρωστος

Είμαι
ο
Νούς!

«Τίποτα! Δεν έκανες κανένα λάθος» του λέει ο
Νους, ο σοφός γέροντας του χωριού. «Απλά οι
αμυγδαλιές είναι ευαίσθητα δέντρα και πιάνουν
πολύ εύκολα αρρώστιες. Τώρα θα πρέπει να
πάρεις μια γενναία απόφαση …»»

«Πρέπει να τις κόψουμε από τη ρίζα» είπε ο
γιατρός αυτή τη φορά.

«Ωχ! Αύτη είναι η γενναία απόφαση που
μου έλεγε ο νους; Δεν μπορώ να το κάνω»
είπε ο κος Λαιμός. «Πονάει η καρδιά μου!
Τις έχω τόσο καιρό στον κήπο μου».

«Μην ανησυχείτε κε Λαιμέ θα το κάνω εγώ
όταν εσείς κοιμάστε και έτσι δεν θα
καταλάβετε
τίποτα»
είπε
ξανά
ο
γιατρός. Έτσι και έγινε.

Κόπηκαν
οι
αμυγδαλιές
και
σώθηκαν τα δέντρα και το πηγάδι
από τα ζωύφια και τις ακρίδες που
μαζεύονταν στο σκοτάδι.
Τώρα ο κος Λαιμός σταμάτησε
να φοβάται. Και όλο το χωριό
ήσυχα πια κοιμάται!!
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Γεννήθηκα στο Hράκλειο Κρήτης. Εισάχθηκα στην Iατρική Κρήτης με
υποτροφία λόγω ιδιαίτερα υψηλής βαθμολογίας. Αποφοίτησα από
την ιατρική το 2002. Πραγματοποίησα την ειδικότητα της
ωτορινολαρυγγολογίας εκπαιδευόμενος κυρίως στα νοσοκομεία
παίδων “Η Αγία Σοφία”, όπου εργάστηκα δύο χρόνια και είχα την
ευκαιρία να αντιμετωπίσω πολύ μεγάλο αριθμό παιδοωρλ
περιστατικών, και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου
ήρθα σε επαφή με το σύνολο σχεδόν των ωρλ περιστατικών.
Ταυτόχρονα ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή και
αναγορεύτηκα διδάκτορας πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα το
2011. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας συνέχισα να εργάζομαι
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ως έμμισθος
επιστημονικός συνεργάτης όπου ασχολήθηκα κυρίως με ρινολογικά
(διαφράγματα, πολύποδες ρινός, αισθητικές επεμβάσεις προσώπου)
και ογκολογικά περιστατικά λαμβάνοντας ευρωπαϊκή υποτροφία για
τη μελέτη του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου.
Έχοντας την επιθυμία να συνεχίσω να ζω και να εργάζομαι στην
Ελλάδα, διορίσθηκα στην ελληνική αστυνομία ως ΩΡΛ αρνούμενος
έμμισθη θέση εξειδίκευσης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείου του
Edmonton (ένα από τα 4 μόλις νοσοκομεία του Καναδά που
προσφέρουν παιδο-ωρλ υποειδικότητα).
Παράλληλα με την εργασία μου ως ΩΡΛ στα Κεντρικά Ιατρεία Αθήνας
είμαι έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του
Παν/μιου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και
ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας. Περισσότερο απ' όλα όμως
απολαμβάνω το απογευματινό παιδο-ωρλ ιατρείο σε συνεργασία με
τον πρώην διευθυντή του νοσ. παίδων "Η Αγία Σοφία" κο Μ.
Χουλάκη όπου δέχομαι τους μικρούς μου επισκέπτες. Με αυτό το
παραμυθάκι εύχομαι να κάνω την αναμονή τους στο ιατρείο ή την
παραμονή τους στη κλινική λίγο πιο ευχάριστη.
(Ευχαριστώ πολύ την Ευανθία τον Άρη και την Ελπίδα για την
πολύτιμη βοήθεια τους στη διαμόρφωση του παραμυθιού)
Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί τα ακούς
γλυκότερα, και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται (Σεφέρης, Τελευταίος
Σταθμός)

