


Με ιδιαίτερη χαρά παραδίδουμε σήμερα στα χέρια σας όχι ένα ακό-
μη βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο προα-
γωγής της υγείας το οποίο απευθύνεται εκεί ακριβώς όπου επιτυγ-
χάνονται τα πιο ασφαλή και μόνιμα αποτελέσματα. Στα παιδιά μας!
Με πλοκή αστυνομικού μυθιστορήματος, με φαντασία και δράση 
αποτυπωμένη μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της γνωστής συγ-
γραφέως Ιωάννας Μπουλντούμη, το λογοτεχνικό αυτό εγχειρίδιο 
κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών μας (αλλά και το δικό 
μας!) από τη πρώτη του σελίδα μέχρι τη τελευταία. 

Διαβάστε το και διαδώστε το χωρίς να έχετε την παραμικρή αμφιβολία! Το κεντρικό του 
μήνυμα, αυτό δηλαδή της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών μόνο από τους ασθενείς που 
τα έχουν ανάγκη, αλλά και της απεριόριστα βλαπτικής επίδρασής τους είτε στους υγιείς 
είτε και στους ασθενείς που δεν τα έχουν ανάγκη, αποτελεί σήμερα διεθνές πρόβλημα 
με το οποίο ασχολούνται η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας - ακόμα και ο ΟΗΕ. Ειδικά 
στη χώρα μας, έχει ήδη αποκτήσει τρομακτικές διαστάσεις καθώς αποτελούμε τη πρώτη 
χώρα στην Ευρώπη σε κατανάλωση αντιβιοτικών αναλογικά του πληθυσμού με άμεση 
συνέπεια την αχρήστευση των αντιβιοτικών. Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται «Αντοχή των 
Μικροβίων στα Αντιβιοτικά» και παρόλο ότι μπορεί να αποβεί θανατηφόρο, είναι γεγο-
νός ότι  ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ αν αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορά μειώνοντας όλοι μας 
την υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών! 
Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του βιβλίου που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας. Να 
αντιστρέψουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτι-
κών, μιλώντας στην παιδική ψυχή αλλά με αδιαφιλονίκητο επιστημονικό τρόπο που τον 
εξασφαλίζει η συνεργασία μας με τους κορυφαίους ιατρούς Καθηγητές Παθολογίας και 
Λοιμωξιολογίας Ελένη Γιαμαρέλλου, Θανάση Σκουτέλη και Κυριακή Κανελλακοπούλου. 
Τους ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη τους βοήθεια και τη σταθερή τους δέσμευση 
στη κατεύθυνση της διάδοσης του ζωτικού αυτού μηνύματος στους συμπολίτες μας 
αλλά και της διάσωσης της αποτελεσματικότητας των τόσο πολύτιμων αυτών φαρμά-
κων.
Όμως, το πολύτιμο αυτό βιβλίο οφείλει την ύπαρξή του και στην αρωγή τόσο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) όσο και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων (ΕΔΔΥΠΠΥ) που στήριξαν και χρηματοδότησαν την έκδοσή του. Στο πλαίσιο αυτό θα 
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του Δικτύου, συνάδελφο Σωτήρη 
Παπασπυρόπουλο που ανέλαβε τον επιτυχημένο συντονισμό της προσπάθειας αυτής.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη από το 2014, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, διεξάγεται 
στους Δήμους της χώρας μας Πανελλαδική Εκστρατεία για την Ορθή Χρήση των Αντι-
βιοτικών και των Εμβολίων με σκοπό τη διάσωσή τους και περιλαμβάνει ομιλίες στον 
γενικό πληθυσμό, ενημερώσεις σε σχολεία με τη βοήθεια διαδραστικών εκπαιδευτικών 
εργαλείων και, εφεξής, διαθέτοντας και το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. 

Καλή ανάγνωση.
Ο Πρόεδρος ΙΣΑ και ΕΔΔΥΠΠΥ
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Λάκης Ινφλουέντζας

Ο Λάκης Ινφλουέντζας 
ενθουσιάζεται…

Ο Λάκης Ινφλουέντζας καθόταν στο γραφείο του 
και είχε χωθεί ολόκληρος στο έγγραφο που κρατού-
σαν τα υγρά χέρια του. Πού και πού μόνο μούγκριζε 
κάτι που μόνο εκείνος φαινόταν να καταλαβαίνει. 
Τα μάγουλά του έτρεμαν καθώς το κεφάλι του ακο-
λουθούσε τις γραμμές από τη μία άκρη στην άλλη, 
ενώ τα μάτια του, κόκκινα από τον πυρετό, ήταν 
γουρλωμένα.
Όσα πιο πολλά διάβαζε, τόσο πιο ευχαριστημένος 
φαινόταν. Δηλαδή τι ευχαριστημένος; Ενθουσι-
ασμένος ήταν! Συγκρατούσε όμως τον εαυτό του 
γιατί η αποστολή του ήταν πολύ σοβαρή. 
Όταν πια επαλήθευσε στη δική του αριθμομηχα-
νή τους υπολογισμούς που είχαν τυπωθεί στο χαρ-
τί, τότε μόνο ρουθούνισε σαν ταύρος, ρούφηξε τη 
μύτη του κι άφησε ένα τρανταχτό γέλιο ανακατε-
μένο με δυνατό βήχα.
   «Πάμε πολύ καλά» μουρμούρισε. «Πάμε πάρα 
πολύ καλά. Θα γίνω διάσημος, ΔΙΑΣΗΜΟΣ!» ούρ-
λιαξε υστερικά και πέταξε τα χαρτιά στον αέρα… 
Κι αφού ηρέμησε λιγάκι, σήκωσε το ακουστικό για 
να μοιραστεί τα καλά νέα…

1
κεφάλαιο
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Πένυ Κιλλίνη

Η Πένυ Κιλλίνη προβληματίζεται…

   «Πρέπει να καθαρίσω το όνομά μου, να προστα-
τέψω τη φήμη μου». 
Η Πένυ Κιλλίνη μιλούσε στον εαυτό της καθώς τον 
κοίταζε κατάματα στον καθρέφτη που κρεμόταν 
στο γραφείο της, ακριβώς δίπλα από τα πολλά και 
διάφορα κάδρα με τα πτυχία, τα βραβεία και τις 
φωτογραφίες από τις σημαντικότερες στιγμές της 
καριέρας της. 
Φαινόταν ταλαιπωρημένη- η όψη της θύμιζε κά-
ποιον που είχε κοιμηθεί άσχημα ή και καθόλου τα 
τελευταία βράδια. 
Αυτό όμως δεν έδειχνε να την πειράζει. Ποτέ δεν 
την απασχολούσε ιδιαίτερα η εξωτερική εμφάνισή 
της. Η λευκή ρόμπα της έκρυβε τα ουδέτερα ρούχα 
που συνήθως φορούσε, ενώ τα πόδια της πατού-
σαν σταθερά πάνω σε αθλητικά παπούτσια λευκού 
χρώματος.
Η Πένυ Κιλλίνη ήταν όμορφη μ’ έναν ιδιαίτερο τρό-
πο. Μα πάνω απ’ όλα ήταν μια επιστήμονας. Ήταν 
αφιερωμένη – ψυχή τε και σώματι- στη θεραπεία 
των λοιμώξεων που θα μπορούσαν μέχρι και να 
απειλήσουν τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η ευθύ-
νη ήταν τεράστια! Αυτό το χρέος που είχε απέναντι 
στην ανθρωπότητα την κρατούσε μέχρι αργά στο 
εργαστήριό της. Με αυτή τη σκέψη κοιμόταν, με 
αυτήν ξυπνούσε κάθε πρωί. Πού λοιπόν καιρός για 
φτιασιδώματα, φρου-φρου κι αρώματα; 

2
κεφάλαιο
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Μικροβιόπολη

Η Μικροβιόπολη είναι μια πόλη που δε φαίνεται 
στο ανθρώπινο μάτι. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει. Κι ότι εκεί δε γίνονται θαυμαστά πράγμα-
τα…
Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει: η Μικροβιόπολη εί-
ναι τόσο αληθινή όσο ο ήλιος και το φεγγάρι. Τα 
ποτάμια και οι θάλασσες. Εσείς κι εγώ. Μόνο που 
οι άνθρωποι δε μπορούμε να τη διακρίνουμε. Δε 
μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει καθημερινά, κάθε 
ώρα και στιγμή, σε κάθε ανάσα και σε κάθε βλεφα-
ρισμό των ματιών μας σ’ αυτήν την υπέροχη, πολυ-
άσχολη, ολοζώντανη πόλη.
Στη Μικροβιόπολη ζουν όλα εκείνα που δε φαίνο-
νται με γυμνό μάτι. Είναι η πόλη των μικροοργανι-
σμών που επιβιώνουν δισεκατομμύρια χρόνια στη 
Γη, που ζουν στη φύση αλλά και μέσα μας. Μιλά-
με φυσικά για τα μικρόβια, για τα βακτήρια και 
όλα εκείνα που για να τα δούμε, χρειαζόμαστε ένα 
μικροσκόπιο. 

Η Πένυ συνέχιζε μια παράδοση πολλών ετών. 
Από το 1928 μέχρι σήμερα, η οικογένειά της ήταν 
ταγμένη στην καταπολέμηση των ασθενειών. Την 
αρχή έκανε ο πρόγονός της ο Φλέμινγκ – πόσο 
περήφανη ήταν για εκείνον! Και κάθε γενιά αντι-
βιοτικών γινόταν όλο και καλύτερη, όλο και πιο 
αποτελεσματική. Όλοι οι άνθρωποι σέβονταν τους 
συγγενείς αλλά και την ίδια την Πένυ Κιλλίνη.  
Όλη αυτή η παράδοση, όλη αυτή η κληρονομιά ήταν 
έτοιμη να τιναχθεί στον αέρα. Ναι, η Πένυ Κιλλίνη 
ένιωθε ότι την είχαν παγιδεύσει. Ήξερε ότι άδικα 
την κατηγορούσαν. Έμενε λοιπόν να μάθει ποιος 
κρυβόταν πίσω από αυτό. 
Και γιατί το είχε κάνει …

3
κεφάλαιο
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Εκεί ζουν η Πένυ Κιλλίνη
και ο Λάκης Ινφλουέντζας
που γνωρίσατε παραπάνω.
Ζουν κι οι άλλοι ήρωες
που θα γνωρίσετε παρακάτω.
Γενικά, η Μικροβιόπολη
είναι πυκνοκατοικημένη.

Και για μια πόλη που είναι αόρατη,
είναι συναρπαστική!  

Γιατί στη Μικροβιόπολη
συμβαίνουν μυστήρια πράγματα.

Πολύ μυστήρια πράγματα…
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4
κεφάλαιο

Νέστορας Γαλακτοβάκιλλος

3.000 γιαούρτια κι ανησυχίες

  «Πένυ, Πέεεενυ. Μα τις χίλιες τετρακυκλίνες! Εσύ 
κοιμάσαι όρθια!».

Η Πένυ νόμιζε πως ονειρευόταν. Όταν όμως άνοιξε 
τα μάτια της, είδε μπροστά της το Νέστορα Γαλα-
κτοβάκιλλο- ψηλός, αδύνατος, νευρικός στις κινή-
σεις του και λερωμένος με γιαούρτια όπως πάντα. 
Είχε σκύψει από πάνω της σα να αφουγκραζόταν 
τις ανάσες της για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά.
   «Τι ώρα είναι»; ψιθύρισε η Πένυ, που μόλις εκείνη 
τη στιγμή κατάλαβε πόσο τη βάραινε η κούραση.
   «Αργά!», της απάντησε ο Νέστορας εκνευρισμέ-
νος αλλά και ταυτόχρονα ανακουφισμένος που 
ήταν καλά η συνάδελφός του.
«Μπα σε καλό σου Πένυ, πρώτη φορά σε βλέπω να 
κοιμάσαι στη δουλειά», παρατήρησε.
   «Πρώτη φορά όμως έχω τόσα στο κεφάλι μου», 
έκανε με νόημα εκείνη.
   «Δεν έχεις άδικο», της είπε ο Νέστορας. «Η δου-
λειά όμως τρέχει και έχουμε μείνει πίσω. Ξέρεις 
πόσα γιαούρτια έχω να παραδώσω σήμερα; Ίσαμε 
τα 3.000 κεσεδάκια! 3.000! Κι ούτε τα μισά δεν 
έχω κάνει! Ζαλάδα με πιάνει όταν το σκέφτομαι», 
έκανε εκείνος κι ακούστηκε πραγματικά αγχωμέ-
νος. 
   «Δε λες πάλι καλά που ο κόσμος τρώει γιαούρτι! 
Μιλάμε για σούπερ τροφή!».

14
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μίζει τα στοιχεία που την ενδιέφεραν - τα ανησυχη-
τικά στοιχεία, που είχαν καταγράψει στην έκθεσή 
τους οι συνάδελφοί της. Για να τα χωνέψει καλύ-
τερα μάλιστα, η Πένυ άρχισε να τα διαβάζει σιγα-
νά καθώς ο πορτοκαλί φλούο μαρκαδόρος έτρεχε 
πάνω στις λέξεις και τους αριθμούς:
   «συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα 
επίπεδα μικροβιακής αντοχής…» (χρρρρ ο μαρ-
καδόρος)... «πρώτη στη συνολική κατανάλωση 
αντιμικροβιακών παραγόντων…» (χρρρρ)... 
«υπερκατανάλωση αντιβιοτικών… παγκόσμια επι-
δημία…» (χρρρρ)... «κοινή γρίπη…» (χρρρρ)… «ιοί 
… ανάπαυση και κατανάλωση υγρών» (χρρρρ και 
ξανά χρρρρρ)
Η Πένυ σταμάτησε απότομα! Ήταν τρομοκρατη-
μένη! Η κατάσταση έμοιαζε να είναι εκτός ελέγχου! 
Τα στατιστικά της ΟΠΑ.Α μαρτυρούσαν άσχημες 
εξελίξεις. Ήταν γεγονός: οι άνθρωποι κατανά-
λωναν απερίσκεπτα τα αντιβιοτικά με αποτέ-
λεσμα αντί να σκοτώνουν τα μικρόβια αυτά 
να βρίσκουν τρόπο και να γίνονται όλο και 
πιο δυνατά και τα αντιβιοτικά όλο και πιο 
αναποτελεσματικά. 
Πονοκέφαλος την είχε πιάσει! Χρειαζόταν κάτι 
γλυκό! Όρμησε στην πιατέλα με τα μπισκότα κι 
έχωσε στο στόμα δύο μαζί. Ένιωσε λίγο καλύτερα, 
αλλά με το που κατάπιε και το τελευταίο ψίχου-
λο την έπιασε ξανά απελπισία. Η Πένυ έπρεπε να 
δράσει. 

   «Φυσικά!» έκανε ο Νέστορας. «Κι εγώ τώρα πρέ-
πει να γίνω σούπερ ήρωας και να ζυμώσω τόσα 
γάλατα»! έκανε ξανά αγχωμένος ο Γαλακτοβάκιλ-
λος. 
   «Ε καλά, μην κάνεις έτσι! Δε θα τα ζυμώσεις και 
με τα χέρια υπερβολικέ!» γέλασε η Πένυ.
   «Μμμμμ εξυπνάδες!»
είπε τάχα πειραγμένος ο Νέστορας
κι εξαφανίστηκε τόσο ξαφνικά
όσο είχε εμφανιστεί.

Η Πένυ σηκώθηκε και γέμισε την κούπα της με 
καφέ. Πήρε την τελευταία αναφορά που της είχε 
στείλει η Ομάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης Ασθενειών (ΟΠΑ.Α) και συνέχισε να υπογραμ-
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«Σας καλώ σε έκτακτη συνάντηση, στις 12, 
στην αίθουσα Μοραξέλλα στο 2ο όροφο

του κτηρίου Σουλφαναμιδών. 
Μη λείψει κανείς».

 
Συσκεφθείτε και σκεφθείτε

Σε μια ώρα ακριβώς είχαν συγκεντρωθεί όλοι γύρω 
από ένα μακρόστενο τραπέζι συσκέψεων. Οι μισοί 
χάζευαν στα κινητά τηλέφωνά τους και οι άλλοι μι-
σοί διάβαζαν τις σημειώσεις που είχαν φέρει μαζί 
τους. 
Όταν εμφανίστηκε η Πένυ σηκώθηκαν από τις κα-
ρέκλες τους – δείγμα σεβασμού στη γνωστή επι-
στήμονα και προϊσταμένη τους. 

Επέστρεψε στο γραφείο της και τον υπολογιστή 
της και έστειλε ένα email στην επιστημονική επι-
τροπή της Μικροβιόπολης. 5

κεφάλαιο
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Εκείνη κάθισε στην κεφαλή του τραπεζιού.
Έριξε μια ματιά πριν ξεκινήσει να μιλάει.
Γύρω της υπήρχαν κάθε λογής ιοί,
βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί,

που ο καθένας ήταν υπεύθυνος σε κάποιον 
πολύ σημαντικό τομέα για την υγεία

ανθρώπων, ζώων και φυτών.

2120
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ΣτρεπτόςΚωνσταντίνος

Δεξιά της καθόταν
ο Κωνσταντίνος Στρεπτός,
Επικεφαλής του τμήματος
Ποιοτικού Ελέγχου της Μικροβιόπολης.
Αυτός έβαζε την τελική υπογραφή
για τη δημιουργία ενός φαρμάκου
και τη διάθεση
της πρώτης ύλης
στις βιομηχανίες για τη
μαζική παραγωγή του.
Ο Στρεπτός ήταν ένας
στριμμένος τύπος.
Φημισμένος επιστήμονας,
με σπουδαίες γνώσεις,
αλλά πολύ στριμμένος.
Κανείς δεν είχε
πολλά-πολλά μαζί του.
Μόνο η Πένυ έδειχνε
να τον συμπαθεί
– κι αυτός εκείνη.

Απέναντί του
η Μάγια Μαγιά,

επικεφαλής
του τμήματος

Σακχαρομυκήτων
που ήταν υπεύθυνοι

για τις ζυμώσεις.
Χαρακτηριστική

φιγούρα,
με τα ξανθά

μαλλιά της
πάντα πιασμένα

σε ψηλό κότσο
και το

χαρακτηριστικό άρωμα
της μπύρας που άφηνε

πίσω της –
έστω κι αν εκείνη

δεν έβαζε
ποτέ αλκοόλ

στο στόμα της. 

Μ
άγια Μ

αγιά
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Δίπλα της καθόταν
ο μονίμως νυσταλέος
Ερνέστο Σάγκας
της ομάδας
των Τρυπανοσωμάτων.
Με το ζόρι κρατούσε
τα μάτια του ανοιχτά
– νόμιζες πως
το κεφάλι του
θα έπεφτε
στο πάτωμα
από τη νύστα.

Δίπλα του η Φλώρα Νορμάλη, Διευ-
θύντρια του τμήματος Φυσιολογι-
κής Χλωρίδας εκπροσωπούσε τα 
δισεκατομμύρια των μικροβίων που 
ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές στο 
σώμα του ανθρώπου και τον προστα-
τεύουν από τις ασθένειες.  Η Φλώρα 
ήταν, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη ώστε 
τα  μικρόβια αυτά να μην μετακινού-
νται σε άλλες περιοχές του σώματος, 
τις στείρες όπως τις λένε, γιατί έτσι 
ξέχναγαν τον καλό τους χαρακτήρα 
και έδειχναν τον κακό τους εαυτό. 
Η Φλώρα ήταν ιδανική σ’ αυτόν το 
ρόλο: αυστηρή αλλά και καλοκάγαθη 
μαζί, ήταν κάτι σαν η «νταντά» των 
φρόνιμων βακτηρίων. 

Πιο πέρα ο Νέστορας Γαλακτοβάκιλλος,
έκανε νόημα στη φίλη του
να συντομεύει τη συνάντηση.

Ερνέστο Σάγκας
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 «Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που ανταπο-
κριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Ξέρω, είστε όλοι 
πολύ απασχολημένοι οπότε εκτιμώ ιδιαίτερα την 
παρουσία σας. Έχουμε όμως πρόβλημα. Ένα σο-
βαρό πρόβλημα» ξεκίνησε να λέει η Πένυ, τραβώ-
ντας έτσι την προσοχή των συναδέλφων της.  
   «Η κατάσταση με την κατάχρηση των αντιβιο-
τικών από τους ανθρώπους έχει ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο. Λες και είναι καραμέλες, τα κατανα-
λώνουν με τις χούφτες. Εδώ που τα λέμε και καρα-
μέλες να τρως κάθε τρεις και λίγο, το μόνο που θα 
καταφέρεις είναι να χαλάσεις τα δόντια σου. Πόσο 
μάλλον λοιπόν με τα αντιβιοτικά που όπως και να’ 
χει είναι φάρμακα…» συνέχισε η Πένυ.
   «Όπως πάντα υπερβολικοί οι άνθρωποι! Αψού 
κάνουν κι έρχεται η καταστροφή του κόσμου! Μια 
μύξα να δουν, τρέχουν και ξετρυπώνουν όποια 
αντιβιοτικά έχουν ξεμείνει στο φαρμακείο του σπι-
τιού τους. Μα πότε επιτέλους θα καταλάβουν ότι 
το κρυολόγημα περνάει από μόνο του; Λίγη ξεκού-
ραση, πολλά υγρά και καλή διατροφή είναι τα κα-
λύτερα φάρμακα…» έκανε αγανακτισμένος ο Κων-
σταντίνος Στρεπτός, που λίγο ήθελε για να φανεί η 
στριμάδα του.
   «Πολύ σωστά τα λέει ο συνάδελφος!», πετάχτη-
κε η Μάγια Μαγιά. «Δε θέλει και πολύ μυαλό! Μα 
πώς είναι δυνατόν να μπερδεύουν το κρυολόγη-
μα που προκαλείται από ιούς με τις λοιμώξεις που 
προκαλούνται από τα βακτήρια! Αν έχεις μολυνθεί 

από κάποιο βακτήριο πήγαινε, άνθρωπέ μου, στο 
γιατρό να σου γράψει την κατάλληλη θεραπεία με 
αντιβιοτικά. Στο γιατρό όμως! Όχι να κάνεις του 
κεφαλιού σου», συνέχισε αγανακτισμένη η Μάγια.
   «Έτσι μας βγαίνει το κακό όνομα!», διαμαρτυ-
ρήθηκαν από το βάθος της αίθουσας οι στρεπτο-
μυκίνες, οι τετρακυκλίνες, οι μακρολίδες, οι 
κινολόνες και οι κεφαλοσπορίνες – η λεγόμε-
νη «ομάδα κρούσης» του τμήματος έρευνας των 
αντιβιοτικών και στενοί συνεργάτες της Πένυς.
   «Εμείς φταίμε μετά που δεν είμαστε αρκετές για 
να αντιμετωπίσουμε τα σούπερ μικρόβια», έκα-
ναν όλο παράπονο.
   «Μην ανησυχείτε συνάδελφοι! έκανε όλο συμπό-
νια ο Νέστορας. Είναι σε όλους μας γνωστό πόσο 
απαραίτητες είστε για τη θεραπεία των λοιμώξεων. 
Χωρίς εσάς, οι άνθρωποι θα πέθαιναν ακόμα από 
αρρώστιες που σήμερα θεραπεύονται.
Μην αναστατώνεστε λοιπόν. Για όλα άλλωστε 
φταίει η  Ντούρα», έκανε ο Νέστορας και μόνο που 
ξεστόμισε αυτή τη λέξη, φάνηκε να ξινίζει.
   «Μην την αποκαλείτε έτσι! Αφού το ξέρετε ότι 
την ενοχλεί!»,  είπε νωχελικά ο Ερνέστο Σάγκας 
που ακόμα και ξύπνιος έδινε την εντύπωση ότι κοι-
μόταν.
   «Σκασίλα μου!» ξέσπασε ο Νέστορας. «Πότε 
έγινε ευαίσθητη η Μικροβιακή Αντοχή και δεν το 
ξέρω;»
   «Αγαπητέ Νέστορα, η Αντοχή κάνει απλώς τη  
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Μικροβιακή

Αντο
χήΝτούρα,

δουλειά της. Δυσάρεστη κι ανεπιθύμητη –συμφω-
νώ  απόλυτα- αλλά η απερισκεψία των ανθρώπων 
την έχει κάνει αυτό που είναι», παρατήρησε ήρεμα 
η Πένυ.
   «Είναι μια σιχαμένη!» πετάχτηκε η Μάγια. «Δε 
μιλάει σε κανέναν, είναι όλο ύφος! Ένας κανονικός 
νταής! Μη δει αντιβιοτικό μπροστά της – και μόνο 
το βλέμμα της στάζει φαρμάκι», συνέχισε εκείνη 
ενώ έκανε αέρα με τα χαρτιά της για να δροσίσει 
την έξαψή της. 
   «Καλά τα λέει η κυρία Μαγιά!», σηκώθηκε από 
την καρέκλα όλο αγανάκτηση ο Στρεπτός. «Και το 
χειρότερο είναι ότι η Αντοχή κερδίζει όλο και πε-
ρισσότερους οπαδούς από την τάξη των βακτηρί-
ων, που θέλουν να γίνουν όλο και πιο ισχυρά, όλο 
και πιο ανίκητα απέναντι στα αντιβιοτικά. Κι εγώ 
βακτήριο είμαι, αλλά γίνομαι έξαλλος όταν βλέπω 
τους δικούς μου να κάνουν τόσο κακές παρέες», 
ούρλιαζε σχεδόν ο Στρεπτός σκορπίζοντας τα σά-
λια του γύρω-γύρω.



32 33

ναδέλφους της με τα μάτια. 
Όλοι ένιωσαν την αποφασιστικότητα της νεαρής 
να τους παρασύρει όπως το κύμα μια σαγιονάρα 
στην άμμο. Και χωρίς να το έχουν συνεννοηθεί, 
χειροκρότησαν δυνατά τη δεσποινίδα Κιλλίνη! 
Εκείνη τα έχασε! Γρήγορα χαλάρωσε λες και για 
δύο δευτερόλεπτα όλοι μπορούσαν να γυρίσουν ξέ-
γνοιαστοι στις δουλειές τους. 
Γρήγορα όμως επέστρεψε στην πραγματικότητα 
και στο λόγο που είχαν συγκεντρωθεί όλοι εκεί. Και 
συνέχισε:
   «Την Τετάρτη λοιπόν. Και φυσικά, αν χρειαστείτε 
κάτι, ξέρετε πού θα με βρείτε», είπε και σηκώθηκε 
πρώτη ώστε να σημάνει η λήξη της συνάντησης.
   «Πένυ, Πένυ…», την πρόλαβε η Φλώρα στην πόρ-
τα. «Πρέπει να σου μιλήσω για κάτι σημαντικό», 
είπε και φαινόταν ανήσυχη.
   «Φλώρα μου δε γίνεται τώρα. Πρέπει να κάνω 
ένα επείγον τηλεφώνημα. Έλα σε μια ώρα», φώνα-
ξε η Πένυ καθώς έτρεχε προς το γραφείο της. 
Η Φλώρα έμεινε πίσω να την κοιτάζει επίμονα χω-
ρίς να ξέρει ότι την ίδια στιγμή ένα άλλο ζευγάρι 
μάτια κοίταζαν εκείνη, ακόμα πιο επίμονα…

Λίγο αργότερα, σ’ ένα σκοτεινό μέρος…

   «Μα χάθηκε να έχουμε λίγο φως;» γκρίνιαξε ο 
Λάκης Ινφλουέντζας.

Εκπαίδευση στη γρίπη

   «Συνάδελφοι, ας ηρεμήσουμε! Πρέπει να 
καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι έχουν χά-
σει τον έλεγχο στη χρήση των αντιβιοτικών. 
Τι τους κάνει και παίρνουν αντιβιοτικά για 
ένα απλό κρυολόγημα; Και το σημαντικότε-
ρο, πώς θα σταματήσουμε τη Μικροβιακή 
Αντοχή; Πώς θα κάνουμε, δηλαδή, τα βα-
κτήρια ξανά αδύναμα απέναντι στα αντιβι-
οτικά ώστε εκείνα να θεραπεύουν τις  λοι-
μώδεις ασθένειες; Θα χρειαστώ λοιπόν τις 
προτάσεις σας μέχρι την επόμενη Τετάρτη. 
Παρακαλώ… μη διαμαρτύρεστε… Το ξέρω, 
το ξέρω… Δεν είναι πολύς ο χρόνος και έχε-
τε ένα σωρό άλλα να κάνετε, αλλά πιστέψτε 
με, αυτή είναι η προτεραιότητά μας», έκα-
νε όλο νόημα η Πένυ και κάρφωσε τους συ-

6
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   «Τι το θέλετε αγαπητέ μου το φως; Εσείς λάμπετε 
και μέσα στο σκοτάδι», είπε η φωνή.
   «Μα πώς τα λέτε!», χαχάνισε ο Λάκης ο Γρίπης. 
«Αλλά ακόμα κι έτσι, έχω την περιέργεια να σας 
δω – τι σόι συνεργάτες είμαστε;»
   «Δε χάνετε και τίποτε! Άλλωστε η εκπαίδευση 
που κάνουμε έχει καλύτερα αποτελέσματα στο 
σκοτάδι, στην υγρασία…» επέμεινε η φωνή.
   «Εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά θα ήθελα να σας 
γνωρίσω κι από κοντά…» επέμεινε σαν παραπο-
νιάρικο παιδί ο Λάκης.
   «Θα γίνει κι αυτό όταν πετύχουμε το στόχο μας! 
Ελάτε τώρα, βήξτε δυνατά. Ρουφήξτε τη μύτη σας 
– όχι έτσι, πιο βαθιά, σα μετά από αυτό να μη μεί-
νει αέρας για αέρας – καταλάβατε;» έδινε εντολές 
η φωνή.
   «Φφφφφφφμμμμμμμ…χρρρρρρ…γκουχ ΓΚΟΥΧ 
ΓΚΟΥΧ – καλά είναι έτσι;», ρώτησε ο Λάκης που 
ακουγόταν πολύ ζορισμένος από την προσπάθεια.
   «Λίγο ακόμα, αφού μπορείτε… Έτσι μπράβο… 
Βήξτε δυνατά, βάλτε κι άλλη βραχνάδα στη φωνή, 
κοκκινίστε περισσότερο.. Πρέπει να πείσουμε τους 
ανθρώπους ότι είστε κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό 
κρύωμα… Πώς αλλιώς θα πάρουν αντιβιοτικά; 
Πώς εσείς θα κερδίσετε τη δημοσιότητα που σας 
αξίζει;», είπε η φωνή και ο Λάκης γουργούρισε σαν 
παιχνιδιάρικο γατί.
   «Αλήθεια; Θα γίνω διάσημος;»
   «Όλοι για σας θα μιλάνε!» τον διαβεβαίωσε η 

φωνή. «Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εί-
στε πειστικός. Ας κάνουμε πάλι μια δοκιμή. Βήξ-
τε. Πιο δυνατά. Ανεβάστε κι άλλο πυρετό! Τι 37,8 
είναι αυτό; Δώστε μου ένα βαρβάτο 39άρι! Σφι-
χτείτε! Κοκκινίστε κι άλλο! Έτσι μπράβο! Μα είστε 
θαυμάσιος! Καλύτερο συνεργάτη δε μπορούσα να 
βρω…» ψευτοθαύμασε η φωνή.
   «ΓΚΟΥΧ ΓΚΟΥΧ, ΓΚΟΥΧ ΓΚΟΥΧ – δε μπορώ 
άλλο, θα πνιγώ!» φώναξε ο Λάκης που είχε φτάσει 
στα όριά του.
   «Σκασίλα μου!» μουρμούρισε η φωνή. Εντάξει, 
εντάξει. Αρκεί για σήμερα. Είστε πραγματική απο-
κάλυψη! Πηγαίνετε τώρα και θυμηθείτε: να εξα-
σκείστε. Να βήχετε. Να ρουθουνίζετε. Να καίγεστε 
στον πυρετό. Να έχετε ρίγη. Ζαλάδες. Κόπωση. 
Ανορεξία. Τάσεις για λιποθυμία…» πήρε φόρα η 
φωνή.
   «Μα πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά; Μια απλή 
ίωση είμαι…» έκανε σαστισμένος ο Λάκης Ινφλου-
έντζας.
   «Πάψε ηλίθ… εεε.. ήλιε και βασιλιά μου», τον 
κολάκεψε η φωνή που παραλίγο να αφήσει να φα-
νούν τα πραγματικά αισθήματα που είχε για τον 
Λάκη. «Σα μικρό παιδί κάνετε. Φυσικά και μπορεί-
τε. ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!», είπε και τα λόγια της 
φωνής ακούστηκαν πιο πολύ σαν απειλή. 
   «Μάλιστα, μάλιστα» έκανε ο Λάκης, λιγάκι φο-
βισμένος καθώς η φωνή τον έσπρωχνε προς την 
πόρτα. 
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Όταν έμεινε μόνη, η φωνή ακούμπησε στον τοίχο 
και πήρε μια βαθιά ανάσα. Είχε εκνευριστεί πολύ 
με τον Λάκη! Άρχισε να αμφιβάλει για την επιλογή 
που είχε κάνει. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, 
το χέρι πήγε στα ποντίκια που είχαν αρχίσει να ξε-
χωρίζουν για τα καλά στα μπράτσα. Μεγάλη ήταν 
η διαφορά από τον προηγούμενο μήνα. Η φιγούρα 
που είχε γίνει ένα με το σκοτάδι ήταν πολύ ικανο-
ποιημένη. Άρχισε να γελά.. και να γελά… Όλο και 
πιο έντονα, όλο και πιο ξεκαρδιστικά.
Παρανοϊκά θα έλεγε κανείς… 

Πού είναι η Φλώρα;

Η μία ώρα είχε περάσει, κατά πολύ μάλιστα, και η 
Φλώρα δεν έλεγε να φανεί. Η Πένυ έριξε μια ματιά 
στο ρολόι του τοίχου, περισσότερο περίεργη παρά 
ανήσυχη – κι αναρωτιόταν ποια μικρόβια αυτή τη 
φορά  την είχαν καθυστερήσει. 
Είχε μπροστά της ένα σωρό έγγραφα που έπρεπε 
να υπογράψει: νέες παρτίδες αντιβιοτικών, εγκρί-
σεις για νέες γεύσεις γιαουρτιών, τιμολόγια, στατι-
στικά, αναφορές  - χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά.
Δυο ώρες τής πήρε να ξεμπερδέψει. Είχε μουδιάσει 
και το χέρι και το μυαλό της. Τα αυτιά της, αντί-
θετα, παρέμεναν σε άριστη φόρμα, με αποτέλεσμα 
να ακούσει πεντακάθαρα την εξής ανακοίνωση 
από τα μεγάφωνα:
Η Πένυ σήκωσε το φρύδι με απορία. Πριν προλά-
βει να σκεφτεί δεύτερη φορά την ανακοίνωση που 

7
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με το εργαστήριό της. Επαναλαμβάνω, η Φλώρα…»

να επικοινωνήσει επειγόντως 

«Παρακαλείται

η Φλώρα Νορμάλη
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μόλις είχε ακούσει, συν το γεγονός ότι η Φλώρα δεν 
είχε φανεί στο ραντεβού τους, άνοιξε την πόρτα 
μια φουριόζα Μάγια Μαγιά. Τα ξανθωπά μαλλιά 
της δεν ήταν τόσο συγυρισμένα όσο συνήθως, το 
κραγιόν της είχε αφήσει ένα θαμπό αποτύπωμα 
στο στόμα, ενώ η μυρωδιά της μπύρας, πιο έντονη 
από ποτέ, την έκανε να μοιάζει ακόμα πιο ταλαι-
πωρημένη.
   «Είδες πουθενά τη Φλώρα;» ρώτησε χωρίς να πει 
ούτε γεια.
   «Όχι. Την περίμενα μάλιστα στο γραφείο και δε 
φάνηκε», απάντησε η Πένυ, που η ανησυχία της 
Μάγιας, μεταδοτική σαν την ιλαρά, είχε ήδη περά-
σει και σε εκείνη.
   «Περίεργα πράγματα! Πολύ περίεργα…», μουρ-
μούρισε η Μάγια κουνώντας το κεφάλι. Εκείνη 
πάντα έχει το κινητό της ανοιχτό! Πάντα! Και εί-
ναι δυο ώρες τώρα που δείχνει να είναι κλειστό. 
Έχει ξεσηκωθεί όλη η Μικροβιόπολη και ψάχνει 
τη Φλώρα! Έγινε, βλέπεις, μια μικρή έκρηξη στο 
εργαστήριό της – τίποτα ανησυχητικό- και πρέπει 
ως Υπεύθυνη να μιλήσει άμεσα με την Υπηρεσία 
Εκρηκτικών Περιστατικών.  
   «Για να σου πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και ανη-
συχώ!», είπε η Μάγια και φάνηκε να εννοεί αυτό 
που έλεγε.
   «Προτείνω να μη βγάζουμε γρήγορα συμπερά-
σματα» είπε η Πένυ που έκανε προσπάθεια να μην 
αφήσει να φανεί η δική της ανησυχία. «Σίγουρα 

κάποια λογική εξήγηση θα υπάρχει. Όπου να’ ναι 
θα έρθει η Φλώρα! Προς το παρόν θα μιλήσω εγώ 
με την Υπηρεσία Εκρηκτικών. Σε παρακαλώ Μά-
για, πήγαινε εσύ στο εργαστήριο της Φλώρας και 
ανάλαβε για λίγο- εντάξει;».
   «Εντάξει», συμφώνησε με βαριά καρδιά η Μάγια 
και βγήκε από το γραφείο όσο φουριόζα είχε μπει.
Η Πένυ σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον 
αρχηγό της Υπηρεσίας Εκρηκτικών Περιστατικών. 
Αμέσως μετά δοκίμασε να καλέσει τη Φλώρα στο 
κινητό – μάταια όμως. Άφησε μήνυμα στον τηλε-
φωνητή της, προσπαθώντας να ακούγεται ψύχραι-
μη.
Ένα κακό προαίσθημα είχε φωλιάσει στο κεφάλι 
της Πένυς- σαν ένα κουλουριασμένο φίδι που πε-
ρίμενε κάποιον για να δαγκώσει…
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Λεωνίδας Καραντόνας

Βήχας επί κοντώ!

   «Θα το έχεις σε λίγη ώρα… Μα τι θέλεις να κάνω; 
Ξέρω πολύ καλά τι θα πει «διορία» - τόσα χρόνια 
δημοσιογράφος, εσένα περίμενα να μου πεις… Ναι 
καλά… Εντάξει είπαμε! Γκουχ, γκουχ, γκουχ… Τι 
γιατί βήχω; Χάλια είμαι! Άρρωστος. Και αντί να 
ξεκουράζομαι κάθομαι και ακούω τη γκρίνια σου! 
Άντε γεια τώρα… Γκουχ, γκουχ, γκουχ…».
Ο Λεωνίδας Καραντόνας ήταν δημοσιογράφος. 
Αθλητικός δημοσιογράφος. Είχε ειδικευτεί στο 
στίβο που αγαπούσε από παιδί. Το είχε όνειρο να 
γίνει κι αυτός αθλητής, αλλά ανακάλυψε στην πο-
ρεία ότι το ένα πόδι του, ήταν κοντύτερο από το 
άλλο, οπότε έπρεπε να αποχαιρετήσει την αθλητι-
κή καριέρα.
Στην εφημερίδα «Γκολ, καλάθι και ρεκόρ» δούλευε 
αρκετά χρόνια. Ήταν η πιο δημοφιλής αθλητική 
εφημερίδα γιατί κάλυπτε με την ίδια επιτυχία όλα 
τα αθλήματα – ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβο, 
αλλά και άλλα, λιγότερο δημοφιλή.
Εκείνο το βράδυ όμως ο Λεωνίδας είχε τα νεύρα 
του: τον πίεζε ο αρχισυντάκτης να στείλει γρήγορα 
το κείμενο που είχε αναλάβει ενώ δεν αισθανόταν 
καθόλου καλά.
Το μόνο που ήθελε ήταν να χωθεί κάτω από τα σκε-
πάσματα και να βλέπει ταινίες.  

8
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γκουυυυυχχχ.

Γκουχ
γκουχ

«Γκουχ-γκουχ-γκουυυυυχχχ.
Όσο πάω και χειροτερεύω!
Κι αυτά τα φάρμακα!
Τίποτα δε μου κάνουν! 
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για μισό λεπτό… Κάπου εδώ έχω φυλαγμένα κάτι 
κουτιά με αντιβιοτικά. Για να δω… ορίστε! Καλά το 
θυμόμουν! Για να πιω ένα-δυο χαπάκια μαζεμένα 
μπας και με πιάσουν…» μουρμούρισε καθώς ανα-
ζητούσε ένα μπουκαλάκι νερό.  
Το στόμα του είχε γίνει τσαρούχι. Πήγε μέχρι τον 
αυτόματο πωλητή που υπήρχε στο διάδρομο, έρι-
ξε μερικά κέρματα και πάτησε τους κωδικούς που 
αντιστοιχούσαν σε μια σοκολάτα, ένα πακέτο μπι-
σκότα και ένα μπαγιάτικο σάντουιτς. Και τι δε θα 
έδινε για μια ζεστή κοτόσουπα αλλά τέτοια ώρα, 
τέτοια λόγια…
Σκέφτηκε μήπως να πεταγόταν στο γιατρό να του 
έριχνε μια ματιά.
   «Μπα! Και τι καινούργιο θα μου πει ο γιατρός; 
μουρμούρισε ο Λεωνίδας και συνέχισε να παραμι-
λάει… «Ότι είμαι κρυωμένος; Χαίρω πολύ, αυτό το 
ξέρω κι από μόνος μου. Το πολύ-πολύ θα αυξήσω 
τη δόση των αντιβιοτικών. Θα συνέλθω – πού θα 
πάει; Κάτσε να περάσουν δυο ωρίτσες και θα πάρω 
κι άλλο ένα χάπι. Λοιπόν, για να δω, πού είχα στα-
ματήσει…»
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Όλοι για έναν…

Εικοσιτέσσερις ώρες είχαν περάσει και η Φλώρα 
Νορμάλη δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πλέον στη 
Μικροβιόπολη επικρατούσε τεράστια αναστάτωση. 
Από τη μύτη να την έπιανες την Πένυ, θα έσκαγε! 
Τι κακό τους είχε βρει! Δε μπορούσε να το χωρέσει 
το κεφάλι της. Μήπως ευθυνόταν η ίδια; 
   «Ουφ, θα σκάσω!» είπε δυνατά η Πένυ, χωρίς να 
καταλάβει ότι στην πόρτα του γραφείου της στεκό-
ταν ο Στρεπτός με τον Γαλακτοβάκιλλο.
   «Ενοχλούμε;» ρώτησε με τη στριγκή φωνή του ο 
πρώτος.
   «Να έρθουμε λίγο αργότερα;» προσφέρθηκε ο 
Νέστορας.
   «Όχι παρακαλώ, περάστε!» είπε η Πένυ και τους 
έδειξε τον καναπέ.
   «Δεν ήρθαμε για βεγγέρα» έκανε με τον γνωστό, 
«γλυκό» τρόπο του ο Στρεπτός και έκανε νόημα 
στον Νέστορα να πάρει το λόγο.

   «Εεεε, να… Ιδέα του Κωνσταντίνου είναι δηλα-
δή… Προτείνει να κλείσουμε όλοι τα εργαστήριά 
μας για μια μέρα και να ψάξουμε για τη Φλώρα. 
ΟΛΟΙ. Πέτρα να μην αφήσουμε που να μη γυρί-
σουμε. Κάθε γωνιά, κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, 
κάθε τρυβλίο Πετρί… Μόνο εμείς μπορούμε να 
τη βρούμε. Κι ας πάει η δουλειά λίγο πίσω. Δε χά-
θηκε ο κόσμος! Η Φλώρα όμως χάθηκε και μας λεί-
πει…», είπε ο Νέστορας κι η φωνή του ράγισε από 
τη συγκίνηση.
   «Αφήστε τα κλαψουρίσματα συνάδελφε. Η κατά-
σταση απαιτεί δράση κι όχι δάκρυ. Εμπρός λοιπόν! 
Πάμε να βρούμε τη Φλώρα. Όλοι μαζί», έκανε ο 
Στρεπτός και παρόλη τη στριμάδα του, ακουγόταν 
σαν το πιο γλυκό μικρόβιο του κόσμου!
Η Πένυ συγκινήθηκε πολύ! Ήταν περήφανη! Θυ-
μήθηκε ότι πάνω από τα στατιστικά, τις έρευνες, τα 
αποτελέσματα και τα πειράματα ήταν οι συνάδελ-
φοι και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Δεν 
μπήκε καν στον κόπο να κλειδώσει το γραφείο της 
όταν ακολούθησε τους δύο επιστήμονες στο Πάρκο 
Βιοτεχνολογίας, τον κεντρικό υπαίθριο χώρο της 
Μικροβιόπολης που συνήθιζαν οι εργαζόμενοι να 
κάνουν το διάλειμμά τους. 
Είχαν μαζευτεί σχεδόν όλοι οι μικροοργανισμοί. Στα 
πρόσωπά τους ήταν ζωγραφισμένη η αποφασιστικό-
τητα να ανακαλύψουν τι συνέβη στη συνάδελφό 
τους. Όταν έφτασαν εκεί η Πένυ, ο Νέστορας κι ο 
Στρεπτός οι υπόλοιποι είχαν ήδη σχηματίσει ομάδες. 

9
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Με το άκουσμα μιας σφυρίχτρας 
που η Πένυ δεν κατάλαβε από πού 
ήρθε, τα μικρόβια απλώθηκαν
σε όλα τα σημεία,
σαν μικροσκοπικά μυρμήγκια
που ορμούσαν να ροκανίσουν
ένα τεράστιο ψίχουλο. 
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Αν εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος κοιτούσε μέσα 
από ένα μικροσκόπιο, το θέαμα θα τον εντυπωσία-
ζε – ίσως και να τον τρόμαζε, μιας και η εικόνα θα 
μπορούσε να θυμίζει μια απειλητική αρρώστια που 
εξαπλώνεται στο σώμα ενός ανυποψίαστου ασθε-
νή. Στην πραγματικότητα όμως, η πανσπερμία 
αυτή ήταν για καλό σκοπό.
Με εξαίρεση μια κουκίδα στο πλήθος που μόνο κα-
κούς σκοπούς είχε…

 Αχ, βαχ και γκουχ!

   «Είδες μαμά; Παντού για μένα γράφουν! (…) Ε, 
ναι! (…) Όχι καλέ μαμά, μην ανησυχείς. (…) Ώχου! 
Ποια ζακέτα μου και κουραφέξαλα! (….) Ναι καλά, 
θα προσέχω. Εντάξει είπαμε… (…) Ποιος να με 
παρασύρει; Δε φτάνει που με έκανε πρώτη είδη-
ση στα δελτία ειδήσεων, να τον κατηγορήσουμε κι 
από πάνω! (….) Αμάν καλέ μαμά! Ολόκληρος ιός 
είμαι πια, χώνεψέ το! Μπορώ να αποφασίζω για 
τον εαυτό μου (…) Εντάξει μανουλίτσα… Κι εγώ σ’ 
αγαπώ…»
Ο Λάκης Ινφλουέντζας ήταν εδώ και ώρα μπρο-
στά από τον υπολογιστή του και χάζευε τα δημο-
σιεύματα στο Διαδίκτυο. Οι αναφορές στην εποχι-
κή γρίπη και στην αύξηση της κατανάλωσης των 
αντιβιοτικών είχαν κάνει θραύση! Εκατομμύρια 
χρήστες του Διαδικτύου είχαν πατήσει το link με 
το βίντεο που έδειχνε  πώς εξαπλώνεται ο ιός της 
γρίπης (η αφεντιά του δηλαδή). Και όσο το παρα-
κολουθούσαν, τόσο πιο πολύ τρομοκρατούνταν. Κι 
όσο τρομοκρατούνταν, τόσο συχνότερα άνοιγαν το 

10
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ντουλαπάκι του φαρμακείου στο σπίτι. Μια χαρά 
δηλαδή! Το σχέδιο πήγαινε περίφημα. 

Κι εκείνος… Αχ εκείνος… Είχε εξελιχθεί σε έναν τέ-
λειο ηθοποιό! Αν ήταν άνθρωπος, το Όσκαρ το είχε 
στο τσεπάκι του. Είχε καταφέρει να πείσει εκατομ-
μύρια κόσμου ότι με τα αντιβιοτικά θα μπορούσαν 
να τον καταπολεμήσουν. Αμ δε! Για να απαλλαχτεί 

κανείς από το Λάκη δε χρειαζόντουσαν φάρμακα, 
ξεκούραση χρειαζόταν και καλή προσωπική υγιει-
νή. Τι τον ένοιαζε εκείνον όμως; Σκασίλα του! Όσο 
η Φωνή ήταν ευχαριστημένη από τη συνεργασία 
τους, εκείνος θα ήταν πρώτη είδηση!
   «Για να δούμε τότε, γλυκιά μου Σαλμονέλλα, θα 
με αγαπήσεις ή όχι; Θα θες να είσαι στο πλάι μιας 
διασημότητας; Θα πεις επιτέλους το ΝΑΙ;» είπε 
φωναχτά ο Λάκης.
Μετά έβγαλε από την τσέπη του μια ταλαιπωρημέ-
νη φωτογραφία της αγαπημένης του
και έμεινε για ώρα
να την κοιτάζει
με λατρεία.
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Κωδικός «Τη βάψαμε»!

H αναζήτηση της Φλώρας βρισκόταν σε πλήρη εξέ-
λιξη. Δισεκατομμύρια μικροοργανισμών είχαν ξε-
χυθεί στη Μικροβιόπολη και την είχαν κάνει φύλλο 
και φτερό. Πουθενά όμως η επικεφαλής της φυσι-
ολογικής χλωρίδας. 
Από το πολύ περπάτημα, η Πένυ δεν ένιωθε τα πό-
δια της που είχαν βγάλει φουσκάλες. Έπρεπε επει-
γόντως να γυρίσει για λίγο στο γραφείο της για να 
φορέσει πιο άνετα παπούτσια.
Κι έτσι έκανε. Tα πάντα στο δωμάτιο ήταν όπως τα 
είχε αφήσει. Άνοιξε το συρτάρι του γραφείου και 
πήρε το κουτί με τους επιδέσμους. Και τότε το μάτι 
της έπεσε στην οθόνη του υπολογιστή…
Και τρομοκρατήθηκε! 
Ένα αρχείο ήταν ανοιχτό - ένα αρχείο που δεν 
έπρεπε να ανοίγεται παρά μόνο από την Πένυ.
Ένα αρχείο που αν έπεφτε σε λάθος χέρια, τα απο-
τελέσματα θα ήταν έως και καταστροφικά.
Ένα αρχείο που κανονικά δε θα έπρεπε να υπάρ-
χει, αλλά η Μονάδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
επέμενε ότι έπρεπε να είναι εγκατεστημένο σε έναν 
τουλάχιστον υπολογιστή ως αντίγραφο ασφαλείας. 
Ένα αρχείο που μέσα του είχε τον κωδικό 
πρόσβασης στο Ανοσοποιητικό Σύστημα (ή 
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αλλιώς Α.Σ.), τον υπερ-υπολογιστή και το ανά-
λογο λογισμικό του ανθρώπινου οργανισμού 
που τον προστατεύει από τις ασθένειες. 
Το Α.Σ. φυλασσόταν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 
δωμάτιο, με τη σωστή θερμοκρασία και το κατάλ-
ληλο επίπεδο υγρασίας, και λειτουργούσε 24 ώρες, 
365 μέρες το χρόνο. 
Και φυσικά, για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουρ-
γία του Α.Σ., δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να το 
πλησιάζει. Απαγορεύονταν τα μέσα-έξω στο δω-
μάτιο ασφαλείας κι αν αναρωτιέστε πώς γινόταν η 
συντήρησή του θα σας το πω: από μακριά γινόταν, 
μέσω της λεγόμενης «εξ’ αποστάσεως πρόσβαση» 
- με μηχανήματα και προγράμματα ειδικά για τέ-
τοιες δουλειές. 
Μέχρι εκείνη την ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που κά-
ποιος είχε πάρει στα χέρια του τους απόρρητους 
κωδικούς του δωματίου του Α.Σ. και ποιος ξέρει τι 
είχε στο μυαλό του να κάνει…
 

Μικροοργανισμοί
σε μεγάλες περιπέτειες!

Η Πένυ σήκωσε το ακουστικό να καλέσει την Υπη-
ρεσία Ασφαλείας της Μικροβιόπολης. Θα έπρεπε 
επειγόντως να σταλούν τα λευκά αιμοσφαίρια 
να περιφρουρήσουν το κτίριο και το δωμάτιο που 
βρισκόταν το Α.Σ.
Αυτό που αντίκρισε όμως στην ανοιχτή πόρτα του 
γραφείου της την έκανε να παγώσει στη θέση της 
και να κλείσει απότομα το τηλέφωνο.
Ήταν η Φλώρα.
Η φίλη της η Φλώρα, στεκόταν στην πόρτα του γρα-
φείου της κι έμοιαζε να τα έχει εντελώς χαμένα.
   «Φλώρα! Καλή μου Φλώρα! Πού ήσουν; Έπα-
θες κάτι κακό; Πονάς πουθενά; Να σου φέρω κάτι 
να πιεις; Πεινάς; Κρυώνεις; Θες να καθίσεις;», τη 
βομβάρδισε με ερωτήσεις, ενώ η Φλώρα στεκόταν 
ακίνητη κι αμίλητη – σα να μην καταλάβαινε τι της 
συνέβαινε. 

12
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Η Πένυ την άφησε λίγο να ηρεμήσει. Θα της έδινε 
όσο χρόνο χρειαζόταν για να συνέλθει.Κι έτσι έγι-
νε. Η Φλώρα κάθισε σε μια καρέκλα και για μερι-
κές στιγμές έμοιαζε με άγαλμα – δεν κουνιόταν, δε 
μιλούσε – δεν ανέπνεε σχεδόν. Ξαφνικά ακούστη-
κε να λέει:
   «Δεν ξέρω πού ήμουν. Μου είχαν κλείσει τα μά-
τια. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Κρύωνα εκεί που με 
έβαλαν. Με κλείδωσαν… Δεν είδα…».
Η Πένυ πήγε και κάθισε δίπλα της. Πέρασε το χέρι 
της γύρω από τους ώμους της Φλώρας που έτρεμαν 
καθώς διηγιόταν τι της είχε συμβεί: 
   «Νόμιζα ότι δε θα σας ξαναδώ ποτέ. Δεν μπο-
ρούσα να φανταστώ γιατί να θέλει κάποιος να μου 
κάνει κακό, αλλά για μια στιγμή πίστεψα ότι είχε 
έρθει το τέλος μου» συνέχισε η Φλώρα που τελικά 
δεν κρατήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα.
Η Φλώρα έκλαψε, έκλαψε κι όταν πια άδειασαν τα 
δάκρυά της σκούπισε τη μύτη της, ίσιωσε τη φού-
στα της και το ύφος της μαρτυρούσε ότι είχε και 
πάλι τον έλεγχο του εαυτού της. 
   «Φλώρα, θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια: 
υπάρχει κάποιος που σε μισεί τόσο ώστε να οργανώ-
σει την απαγωγή σου; Υπάρχει, μήπως, κάποιο μυ-
στικό που θέλεις να μοιραστείς μαζί μου;» τη ρώτη-
σε η Πένυ τονίζοντας την κάθε λέξη που ξεστόμιζε.
   «Πένυ, ορκίζομαι ότι δεν κρύβω τίποτα. Δεν μπο-
ρώ να φανταστώ γιατί κάποιος να θέλει να μου κά-
νει κακό. Ακόμα και τα μικρόβια που κυνηγάω για 

να μη μπαίνουν σε στείρες περιοχές, ξέρουν ότι το 
κάνω από ενδιαφέρον. Λυπάμαι, αλλά δεν περνάει 
από το μυαλό μου κάτι που θα μπορούσε να βοηθή-
σει…» έκανε απογοητευμένη η Φλώρα.
   «Κι όμως, κάτι σημαίνει αυτό… Τι όμως; Τι;» μο-
νολόγησε η Πένυ και σηκώθηκε να πάει προς το 
παράθυρο. Χάζεψε για μερικά δευτερόλεπτα έξω 
–πάντα τη βοηθούσε αυτό όταν σκεφτόταν κάτι 
πολύπλοκο- και το βλέμμα της πήγε και καρφώθη-
κε στο κτίριο όπου φυλαγόταν το Ανοσοποιητικό 
Σύστημα. Το είχε ξεχάσει εντελώς! ΕΙΧΕ ΞΕΧΑΣΕΙ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΤΙ εκείνη τη στιγμή κάποιος είχε τους 
κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα και μπορούσε να 
κάνει ό,τι θέλει! Αμέσως το μυαλό της φωτίστηκε! 
Αυτό ήταν!
Η απαγωγή της Φλώρας ήταν ένα κόλπο, ένας αντι-
περισπασμός! Η αρπαγή της ήταν σίγουρα σκηνο-
θετημένη, ώστε να δημιουργηθεί αναστάτωση και 
η προσοχή όλων να στραφεί αλλού. 
Κι έτσι όποιος μικροοργανισμός κρυβόταν πίσω 
από αυτό το σχέδιο, θα μπορούσε να κάνει αυτό 
που είχε στο μυαλό του. 
Δεν ήταν η Φλώρα ο στόχος. Η Πένυ ήταν! Την 
Πένυ ήθελαν να παγιδέψουν και να την απομακρύ-
νουν από το γραφείο της.
Η Πένυ γύρισε ξαφνικά προς τη Φλώρα – τόσο 
ξαφνικά που η καημένη πετάχτηκε από την καρέ-
κλα της.
   «Φλώρα, φύγαμε! Πάμε να πιάσουμε όποιον κρύ-
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βεται πίσω από όλα αυτά», φώναξε η Πένυ και με 
ένα σάλτο βρέθηκε στην πόρτα. Έμοιαζε διαφορε-
τική – μια μικροσκοπική πολεμίστρια που δε φοβό-
ταν τίποτα!
   «Ποιον; Πού; Μα τι λες;»
   « Πάμε και θα στα πω στο δρόμο. Αγαπητή μου 
φίλη, θέλω να με πιστέψεις: ζούμε τη μεγαλύτε-
ρη περιπέτεια της τοσοδούλικης ζωής μας!», 
φώναξε η Πένυ ενώ έτρεχε κανονικά πια, αναγκά-
ζοντας έτσι και τη Φλώρα να τρέξει για να την προ-
λάβει.

Αψού και βγαίνω!

   «Χεχεχεχεχε κορόιδα! Πόσο εύκολο ήταν να τους 
ξεγελάσω! Τελικά είμαι ένας τεράστιος μικροορ-
γανισμός! Αχαχαχαχα! Πόση δύναμη νιώθω μέσα 
μου! Θα μπορούσα να τρέξω δέκα μαραθώνιους 
στη σειρά, να κολυμπήσω ωκεανούς, να ανέβω το 
Έβερεστ χοροπηδώντας… Αλλά μάλλον θα κάνω 
κάτι πολύ καλύτερο. Θα εξασθενίσω το Ανοσοποι-
ητικό Σύστημα. Ναι, αυτό θα κάνω! Ναι, βέβαια…» 
μονολογούσε στη σκιά η Φωνή καθώς πλησίαζε 
απειλητικά την κονσόλα του Α.Σ., ενώ συνέχισε να 
κοκορεύεται:
   «Αχαχαχαχα! Πόσο εύκολο ήταν να πείσω τον 
Λάκη να υποκρίνεται ότι είναι σοβαρή αρρώστια. 
Και οι άνθρωποι; Άλλα κορόιδα από’ κει! Μπου-
κώνονται με όλο και περισσότερα αντιβιοτικά! Μα 
πόσο έξυπνο ήταν αυτό που σκαρφίστηκα! Έτσι κι 
εγώ απέκτησα δυνάμεις και δε με θεραπεύει κα-
νένα φάρμακο. Και επιπλέον όλοι κατηγορούν τα 
αντιβιοτικά ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους! Αχα-
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χαχαχα, μα για να με δω λιγάκι… Τς τς τς… τι ωραίο 
μικρόβιο που είμαι! Τι ποντίκια είναι αυτά! Σούπερ 
λέμε!» συνέχισε η Φωνή θαυμάζοντας το είδωλό 
της όπως καθρεφτιζόταν στην κεντρική οθόνη του 
υπολογιστή. Και πάνω που πήγε να απλώσει τα χέ-
ρια στο πληκτρολόγιο, άνοιξε με πάταγο η πόρτα 
και η φωνή κοκάλωσε:
   «Μακριά από το Ανοσοποιητικό, όποιος κι αν εί-
σαι!» φώναξε με όλη τη δύναμη που είχε η Πένυ. 
Μέχρι και η ίδια ξαφνιάστηκε με την κραυγή της. 
Πιο πολύ όμως ξαφνιάστηκε όταν το φως από την 
ανοιχτή πόρτα έκανε κι αυτό έφοδο στο σκοτεινό 
δωμάτιο κι έπεσε πάνω στη φιγούρα που στεκόταν 
μπροστά από το Α.Σ.
   «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ;» έκαναν η Πένυ και η Φλώρα 
με μια φωνή όλο απορία.

Ο Στρεπτός γύρισε αργά προς το μέρος τους. Ήταν 
αγνώριστος! Χωρίς τη λευκή ρόμπα του – πεταμέ-
νη σαν κουβάρι στο πλάι-, με μια κάπα τόσο μα-
κριά που σκούπιζε το πάτωμα, με κάτι ποντίκια στα 
μπράτσα που πλέον δεν κρύβονταν από τα μανίκια 
της ρόμπας, ο Στρεπτός δε θύμιζε με τίποτα σοβα-
ρό επιστήμονα μιας κάποιας ηλικίας. 
Είχε πιο πολύ την όψη ενός… τρελοεπιστήμονα που 
ήταν έτοιμος να πάει στο Καρναβάλι!
   «Πίσω και σας έφαγα!» φώναξε ο Στρεπτός και 
κινήθηκε προς το μέρος τους! «Αρκετά σας ανέχτη-
κα τόσα χρόνια. Τα κηρύγματά σας, τις προσβολές 
σας, τις απειλές: είμαι περήφανος που είμαι στρε-
πτόκοκκος, και τώρα πια είμαι τόσο δυνατός που 
δε μπορείτε να κάνετε τίποτα για να με σταματήσε-
τε! Τα’ φαγες τα ψωμιά σου Πενούλα! Όλοι εσένα 
θα κατηγορούν που τα αντιβιοτικά είναι άχρηστα 
απέναντι στα σούπερ βακτήρια σαν και μένα. Γιατί 
να το ξέρεις: είμαστε πολλοί- ολόκληρος στρατός- 
κι έχουμε μεγάλα σχέδια! Πολύ μεγάλα! Αχαχαχα-
χαχαχα», έκανε γελώντας σατανικά ο Στρεπτός, 
ενώ το μάτι του γυάλιζε επικίνδυνα. 
Η Πένυ και η Φλώρα τα είχαν χαμένα! Πήγαν να 
κάνουν ένα βήμα πίσω και μ’ ένα σάλτο ο Στρεπτός 
βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής! 
   «Μην κουνηθείτε! Όπου να’ναι θα έρθει η Ντού-
ρα… Ωωωω τι βλέπω; Τρομάξατε; Καλά κάνετε! 
Ξέρετε πόσα σας έχει μαζεμένα; Καιρός να σας ξε-
πληρώσει τις ειρωνείες και τις επιθέσεις εναντίον 
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της… Α! τι ακούω! Κάποιος είναι έξω από την πόρ-
τα! Βρε καλώς την! Έλα μέσα κορίτσι μου. Να δεις 
τι’ σου χω εδώ…»  
Κι όταν άνοιξε η πόρτα, όρμησαν μέσα οι αξιωμα-
τικοί ασφαλείας της Μικροβιόπολης! Σειρά του 
Στρεπτού να τα χάσει! Είχε φροντίσει η Πένυ να 
τους ειδοποιήσει καθώς πήγαινε στο δωμάτιο του 
Ανοσοποιητικού Συστήματος. Σηκωτό τον πήραν 
τον Στρεπτό!
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Έξω από το δωμάτιο του Α.Σ. είχαν συγκεντρωθεί 
όλοι οι μικροοργανισμοί της Μικροβιόπολης και 
όλοι έδειχναν σοκαρισμένοι από τις εξελίξεις. 
Ο μόνος που σχολίασε, ήταν ο Νέστορας:
«Τι να περιμένεις από τύπο που τον λένε Κοκό;»

Το πάθημα, μάθημα

Ο Λεωνίδας Καραντόνας δίπλωσε την εφημερίδα 
και την έχωσε κάτω από το στρώμα. Μόλις είχε 
διαβάσει την ανταπόκριση του συναδέλφου του 
για τους αγώνες κλειστού στίβου στην Ιαπωνία και 
τον έτρωγε η ζήλεια. 
Γιατί ο Λεωνίδας προετοιμαζόταν τόσους μήνες για 
να καλύψει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της 
χρονιάς!
Έλα όμως που ο στρεπτόκοκκος στο λαιμό είχε άλλα 
σχέδια... 
Γιατί ο Λεωνίδας δεν είχε μια απλή ίωση. Γιατί λοι-
πόν τα αντιβιοτικά δεν τον θεράπευσαν;
   «Πολύ απλό», του είχε πει ο γιατρός του «Γιατί, 
Λεωνίδα μου, κάθε φορά που κρυολογούσες έπαιρ-
νες από μόνος σου ό,τι αντιβιοτικό υπήρχε στο σπί-
τι σου. Εσύ νόμιζες ότι θεράπευες την ίωση,  ενώ 
στην πραγματικότητα «τάιζες» τα βακτήρια και τα 

14
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έκανες δυνατά και ανθεκτικά. Γι’ αυτό και ο στρε-
πτόκοκκος στο λαιμό σου βλέπει αντιβιοτικά και 
δεν ιδρώνει το αυτί του». Ο Λεωνίδας όταν άκουσε 
αυτά τα λόγια, τρομοκρατήθηκε. Νόμιζε πως είχε 
κάνει μεγάλη ζημιά στον οργανισμό του!
   «Ηρέμησε», τον καθησύχασε ο γιατρός. «Αν ακο-
λουθήσεις τις οδηγίες μου και δεν κάνεις του κεφα-
λιού σου από’ δω και στο εξής, όχι μόνο θα γίνεις 
καλά, αλλά με τον καιρό τα βακτήρια θα γίνουν 
ξανά ευαίσθητα απέναντι στα αντιβιοτικά».
   «Δηλαδή γιατρέ μου λες ότι ο πόλεμος με τα βα-
κτήρια δεν έχει χαθεί;» ρώτησε όλο αγωνία ο Λε-
ωνίδας.
   «Όχι βέβαια! Αρκεί να παίρνουμε αντιβιοτικά 
όταν και όσο είναι απαραίτητα και πάντα να συμ-
βουλευόμαστε το γιατρό μας. Σύμφωνοι;»
Ο Λεωνίδας είχε νιώσει σα μικρό παιδάκι που τον 
είχαν πιάσει με το χέρι μέσα στο βάζο με τα μπι-
σκότα. Είχε κάνει κι εκείνος σκανταλιά κι ας ήταν 
μεγάλος – μια σκανταλιά μάλιστα που παραλίγο να 
του στοιχίσει ακριβά!
Το μάθημά του το είχε πάρει! Θα ήταν πολύ προ-
σεκτικός με την υγεία του. Τέλος οι απερισκεψίες. 
Μάλιστα, σκέφτηκε να γράψει κι ένα σχετικό άρ-
θρο στην εφημερίδα! Φανταζόταν την έκπληξη των 
αναγνωστών της εφημερίδας όταν θα έβλεπαν ένα 
άρθρο για τα αντιβιοτικά και τα σούπερ βακτήρια 
δίπλα στα αποτελέσματα των αγώνων στίβου της 
Ιαπωνίας! 

Ο Λεωνίδας γέλασε μ’ αυτήν την ιδέα. Αποτελείωσε 
το ζεστό τσάι του, διάβασε τέσσερις σελίδες από το 
βιβλίο του και γύρισε από το άλλο πλευρό για να 
ρίξει έναν υπνάκο.

Εντολές γιατρού, βλέπετε…

ΤΕΛΟΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
γράφει η καθηγήτρια κα Κυριακή Κανελλακοπούλου 
 
Λοίμωξη: ασθένεια που προκαλείται από μικρόβια
Σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ: Σκωτσέζος μικροβιολόγος. 
Ανακάλυψε το 1928 το πρώτο αντιβιοτικό, την πενικιλλίνη.
Αντιβιοτικά: φάρμακα που θεραπεύουν τις λοιμώξεις από 
βακτήρια και όχι από ιούς
Μικρόβια: πολύ μικροί ζώντες μικροοργανισμοί οι οποίοι 
φαίνονται μόνο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Βακτήρια: μεγάλη κατηγορία μικροβίων
Γαλακτοβάκιλλος: είδος μικροβίου
Μικροβιακή αντοχή: τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να σκοτώσουν 
τα μικρόβια
Αντιμικροβιακοί παράγοντες: τα αντιβιοτικά
Σακχαρομύκητες: είδος μικροβίων
Φυσιολογική Χλωρίδα: ποικιλία πολλών μικροβίων που 
κατοικούν σε διάφορα όργανα στον οργανισμό μας, π.χ. στο 
στόμα, στο παχύ έντερο, στο δέρμα, και με τα οποία συμβιώνουμε 
αρμονικά
Στείρα περιοχή: περιοχές στον οργανισμό μας που δεν έχουν 
μικρόβια, δεν έχουν δηλαδή φυσιολογική χλωρίδα, π.χ. η 
περιτοναϊκή κοιλότητα, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες κ.ά.
Στρεπτομυκίνη, τετρακυκλίνες, μακρολίδες, κινολόνες, 
κεφαλοσπορίνες: είδη αντιβιοτικών
Σούπερ μικρόβια: ασθένειες που προκαλούνται από εξαιρετικά 
ισχυρά μικρόβια, δηλαδή πολύ λοιμογόνα και απειλητικά για τη 
ζωή μας
Ίωση: ασθένειες που προκαλούνται από ιούς, π.χ. γρίπη, 
ανεμεβλογιά κ.ά.
Τρυβλίο Πετρί: μικρό πιατάκι μέσα στο οποίο τοποθετείται 
θρεπτικό υλικό για να αναπτυχθούν τα μικρόβια στο εργαστήριο
Πανσπερμία: μίξη παντός είδους σπερμάτων
Λευκά αιμοσφαίρια: κύτταρα του αίματος τα οποία σκοτώνουν 
τα μικρόβια όταν εισέλθουν στον οργανισμό μας, είναι δηλαδή η 
άμυνά μας έναντι των μικροβίων
Αντιπερισπασμός: αναγκάζω τον απέναντι εχθρό σε κίνηση 
αντίθετη από αυτήν που επιδιώκει και που σκοπεύει να κάνει
Στρεπτόκοκκος: είδος μικροβίου

Η Άννυ Χατζηκόμνου γεννήθηκε
και μένει στην Αθήνα.
Σπούδασε στο τμήμα ζωγραφικής 
της Καλών Τεχνών και ασχολείται 
με την παιδική (και μη) 
εικονογράφηση, το κόμιξ και το 
stop-motion animation.
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Η Ιωάννα Μπουλντούμη γεννήθηκε 
στην Αθήνα και ζει στον Πειραιά.
Είναι Επικοινωνιολόγος κι έχει 
Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρεί-
ες, μεγάλους ελληνικούς ομίλους αλλά 
και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Για εκείνη, η πιο σπουδαία ασχολία 
της είναι η λογοτεχνία και ό,τι έχει 

να κάνει μ’ αυτήν: το διάβασμα, το γράψιμο, η κριτική, η 
διδασκαλία…
Είναι συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και τα βιβλία της 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός και Μεταίχμιο.
Έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και την Κύπρο για παραμύθια 
και παιδικά μυθιστορήματά της.
Από το 1999 μέχρι το 2015, ανήκε στη συντακτική ομάδα της 
παιδικής εφημερίδας «Ερευνητές» της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. 
Για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, έχει διασκευάσει 
κλασικά έργα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας (π.χ. 
Τομ Σόγιερ, η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά κτλ).
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