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ΑΛΜΥΡΟ ΦΙΣΤΙΚΙ



Ο τύπος πάει στο γιατρό. “Γιατρέ μου”, 
του λέει , “έχω έναν πόνο που ξεκινάει 
από κάτω δεξιά στην κοιλιά και μετά 
με χτυπάει στο αριστερό στήθος και τη 
δεξιά ωμοπλάτη...”.

Τον κοιτάζει ο γιατρός και του 
ανακοινώνει : “Πρέπει να σου κόψω το 
δεξί χέρι και το αριστερό πόδι!”. Ο τύπος 
φεύγει έντρομος. Και ο επόμενος γιατρός 
όμως, του λέει το ίδιο.

Και ο επόμενος κι ο μεθεπόμενος, τι 
να κάνει, πάει στην Αμερική. “Γιατροί”, 
λέει στο συμβούλιο που τον εξετάζει, 
“έχω έναν πόνο που ξεκινάει από κάτω 
δεξιά στην κοιλιά και μετά με χτυπάει 
στο αριστερό στήθος και τη δεξιά 
ωμοπλάτη...”. Τον εξετάζουν και του λένε:

“Πρέπει να σου κόψουμε το δεξί χέρι και 
το αριστερό πόδι, αλλιώς θα πεθάνεις...”.

Τι να κάνει, κάθεται, του τα κόβουν και 
επιστρέφει στην Ελλάδα. Την επομένη, 
πάει στο ράφτη, να φτιάξει καινούργια 

κοστούμια. Όπως τον μετράει ο ράφτης, 
του λέει λοιπόν:

“Δεν μου λες, τα αρχίδια σου, που τα 
βάζεις αριστερά ή δεξιά;”.

“Ξέρω γω; Όπου να ‘ναι. Γιατί;”. 

Και ο ράφτης: “Γιατί αν είσαι αριστερός 
και τα βάζεις δεξιά θα έχεις έναν πόνο 
που θα ξεκινάει από κάτω δεξιά, στην 
κοιλιά...”!!!!!



O άνθρωπος που μπήκε στο ιατρείο είχε 
πραγματικά τα κακά του χάλια. Πρώτα 
απ’όλα ήταν στουπί στο μεθύσι. Έπειτα 
ήταν διπλωμένος στα δύο, τόσο που 
το σαγόνι του σχεδόν ακούμπαγε στα 
γόνατά του. 

Και τέλος βογκούσε απελπισμένα και 
κάθε τόσο τιναζόταν, προσπαθώντας 
άδικα να στήσει όρθιο το τσακισμένο 
του κορμί.

-Γιατρέ μου, σώσε με........τραύλισε και το 
ιατρείο μύρισε κρασίλα. Μέχρι πριν μια 
ώρα ήμουνα καλά, πώς κοψομεσιάστηκα 
έτσι;

-Έλα ντε, πώς κοψομεσιάστηκες έτσι; 
επανέλαβε ο γιατρός.

-Πάω το βράδυ στην ταβέρνα, συνέχισε ο 
μεθυσμένος άρρωστος και κοπανάω δυο 
κιλά κι άλλο ένα από πάνω. Μετά πάω 

στον καμπινέ και βγαίνω τσακισμένος, 
κοψομεσιασμένος. Γιατί; Τι έκανα; Εγώ 
θυμάμαι καλά ότι δεν έκανα τίποτα.

Ο γιατρός έσκυψε πάνω από τον πελάτη 
του, τον ψηλάφισε και μετά διέταξε!

-Σήκω.

Ο άνθρωπος σηκώθηκε σαν τον Λάζαρο 
που πετάχτηκε όρθιος μόλις του το 
ζήτησε ο Χριστός.

-Γιατρέ μου.....ψέλλισε κλαίγοντας σχεδόν 
από τη χαρά του ο μεθυσμένος. 

Με έκανες καλά. Τι είσαι συ; Τι 
επιστήμονα έχει η Ελλάδα!

-Α, μπα, δεν είναι τίποτα, έκανε με 
μετριοφροσύνη ο γιατρός. Απλώς άλλη 
φορά άμα πηγαίνεις στην τουαλέτα να 
προσέχεις να μην κουμπώνεις το σακάκι 
στο παντελόνι σου.

σοβαρή αρρώστια



Πάει ένας βλάχος στο γιατρό και του λέει:
- Γιατρέ μου έχω 7 παιδία, τι να κάνω για να μην αποκτήσω άλλα;
- Πάρε αυτό και θα το χρησιμοποιείς πριν κάνεις έρωτα με τη γυναίκα σου, του λέει ο 
γιατρός, δίνοντάς του ένα κουτί προφυλακτικά.
Μετά από εννιά μήνες ο βλάχος ξαναπάει στο γιατρό και του λέει:
- Γιατρέ τρώω ένα κάθε βράδυ με τη γυναίκα μου αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
Ο γιατρός σάστισε. Όχι κύριε , του λέει, αυτό είναι για να το φοράς στο πέος σου κι 
όχι να το τρως!
Εντάξει! λέει ο βλαχος και φεύγει. Μετά από εννιά μήνες ξαναπηγαίνει στο γιατρό 
και του λέει:
- Γιατρέ ούτε έτσι είδα προκοπή.
- Μα καλά τι κάνεις; τον ρωτά ο γιατρός.
- Τίποτα το φοράω όπως μου είπατε. Α, κι επειδή περισσεύει λίγο μπροστά το κόβω!

Γιατρέ, έχει ελαττωθεί η όρασή μου. 
-Σας πιστεύω. Εδώ είναι κρεοπωλείο! 



- Γιατρε νομιζω 
οτι θα πεθανω.

-  Ανοησιες! Αυτο ειναι 
το τελευταιο πραγμα 
που θα σας συμβει.

-"Γιατρέ έχω πρόβλημα. 
Κάθε μεσημέρι που πέφτω 

για ύπνο, όταν ξυπνάω, 
όλο μου το σώμα είναι 

μουδιασμένο. Τι να κάνω;"
- "Να μην κοιμάσαι τα 

μεσημέρια."

Οταν σηκωνεστε το 
πρωι εχετε πρησμενη 
γλωσσα, ενα πονο στη 
 ραχη και μια φοβερη 

καταθλιψη ?
- Ακριβως γιατρε μου.

- Κι εγω !  Αναρωτιεμαι 
τι να ειναι 

-  Γιατρε 
πριν την 

εγχειρηση 
δεν ειχατε 

μουσι...
-  Δεν ειμαι 
γιατρος.  Ο 

Αγιος Πετρος 
ειμαι...

-  Γιατρε μ’ αρεσουν τα 
φυστικια...
-  Δεν το βρισκω σοβαρο 
λογο για να επισκεφτειτε 
ψυχιατρο...Και  μενα 
μ’αρεσουν τα φυστικια.
- Τοτε γιατρε σας προσκαλω 
σπιτι μου. Εχω γεμισει τρια 
δωματια 

 

- Γιατρε εχω εντονη 
επιθυμια να πεθανω. 
Τι να κανω γι αυτο?

- Αφηστε το σε μενα.

- Γιατρε εσπασα το χερι 
μου σε δυο μερη.

 - Να αποφευγεις αυτα τα 
δυο μερη.



ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ

Είναι ένα ζευγάρι που ζει σε κάποιο χωριό, 
μακριά από την πόλη. Το ζευγάρι
δεν μπορεί να κάνει έρωτα γιατί η γυναίκα 
δεν τη βρίσκει με τίποτα και την
ώρα που κάνουν έρωτα διαβάζει 
εφημερίδα, καπνίζει και άλλα συναφή.
Μια μέρα τού τη δίνει του άνδρα με την 
κατάσταση αυτή και λέει λοιπόν στη
γυναίκα του:
- Γυναίκα, αύριο θα πάμε στην πόλη σε μια 
κλινική να σ' εξετάσουν
γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή.
Η γυναίκα λοιπόν συμφωνεί και την άλλη 
μέρα φτάνουν στη πόλη και πηγαίνουν
στην κλινική. Περιμένοντας στην ρεσεψιόν 
της κλινικής βλέπουν κάτι τύπους
με άσπρα σακάκια και άσπρα παντελόνια.
Ο άνδρας πλησιάζει έναν απ' αυτούς και του 
λέει:
- Γιατρέ μου, η γυναίκα μου έχει αυτό κι 
αυτό το πρόβλημα... και μπλα, μπλα...
- Ελάτε μέσα στο δωμάτιο δεξιά, να σάς 
εξετάσουμε, λέει ο ένας στη γυναίκα.
Αυτή μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κι ο άνδρας 
της την περιμένει στη ρεσεψιόν.
Αμέσως ο γιατρός με αποφασιστικές 
κινήσεις βάζει τη γυναίκα να ξαπλώσει,
τής βγάζει τα ρούχα και αρχίζει να την 
πηδάει. Αυτή αδιάφορα παίρνει ένα
περιοδικό και αρχίζει να το διαβάζει.
Ο γιατρός τελειώνει την "εξέταση" και 
σαστίζει με την αδιαφορία της γυναίκας.
Φωνάζει κάποιον απ' έξω, "Ρε συ Μιχάλη 
έλα να δεις μια περίπτωση".
Μόλις μπαίνει μέσα αυτός, τού εξηγεί, και 
μη χάνοντας χρόνο αρχίζει να

πηδάει κι αυτός. Η γυναίκα αδιαφορώντας 
για ότι γίνεται, ανάβει ένα τσιγάρο.
Τελειώνει και ο Μιχάλης με την "εξέταση" 
αλλά η γυναίκα αδιάφορη.
- Ρε, δε φωνάζουμε τον Μάρκο, που έχει ένα 
πουλί σαν του γαϊδάρου, μήπως
αυτός καταφέρει κάτι; Τον φωνάζουν 
λοιπόν, ρίχνει κι ο Μάρκος μία από τα ίδια,
αλλά η γυναίκα τίποτα. Τέλος, εξαντλημένοι 
βγαίνουν απ' το δωμάτιο και
βλέποντάς τους ο άνδρας της γυναίκας, τούς 
ρωτάει για τ' αποτελέσματα
της εξέτασης. Κι αυτοί του λένε:
- Η γυναίκα σας έχει σοβαρό πρόβλημα, 
πρέπει να τη δει ένας γιατρός!
- Γιατί, εσείς τι είσαστε; ρωτάει ο άνδρας.
- Εμείς εδώ... βάφουμε! Ελαιοχρωματιστές 
είμαστε!...

Πάει ο παππούς στο γιατρό : 
- Γιατρέ μου, όταν ήμουν παλικάρι 20-30 
ετών και είχα στύση έπιανα το πέος μου 
και δεν λύγιζε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, 

όσο και αν προσπαθούσα... 
- Ε, φυσιολογικό ήταν, 20 με 30 χρονών... 

Απόλυτα φυσιολογικό... 
- Ναι αλλά τώρα όταν έχω στύση το πιάνω 

και το λυγίζω εύκολα δεξιά αριστερά.... 
- Ε, και αυτό, απόλυτα φυσιολογικό είναι..... 

- Μα, γιατρέ μου, πώς δυνάμωσαν τόσο 
πολύ τα χερια μου?!?!? 



Πάει ένας τύπος στο γιατρό και λέει: 
- Γιατρέ μου, έχω ένα τρομερό πρόβλημα. Κλάνω συνεχώς, όμως οι
 κλανιές μου είναι άοσμες και δεν ακούγονται καθόλου. 
- Τι μου λέτε; 
- Ναι. Και, για να είμαι ειλικρινής, τόση ώρα που μιλάμε μπορεί 
να έκλασα και δέκα φορές. 
- Ωραία, πάρτε αυτά τα χάπια και ελάτε πάλι ύστερα από ένα μήνα. 
Ύστερα από ένα μήνα: 
- Γιατρέ, δεν ξέρω τι είχαν τα χάπια που μου έδωσες, αλλά τα πήρα
 και τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα. Κλάνω με την ίδια συχνότητα
 όπως πριν, αλλά τώρα βρομάνε απαίσια. 
- Ωραία, τώρα που διορθώσαμε την όσφρησή σας, ας δούμε τι θα κάνουμε
 και με την ακοή σας. 



Πάει ένας στο γιατρό, παραπονούμενος για 
ζαλάδα, ιλλίγους, αδυναμία, καχεξία κτλ, 
κτλ. Ο γιατρός τον ψάχνει: ηλίαση δεν είναι, 
ζάχαρο δεν έχει, πίεση φυσιολογική. Οπότε 
προβαίνει σε απαραίτητες διευκρινιστικές 
ερωτήσεις:
- Μήπως κουράζεστε πολύ?
- Όχι ιδιαίτερα. Εργάζομαι στο γραφείο, δεν 
κάνω αθλήματα, μόνο λίγο sex που και που.
- Πόσο συχνά δηλαδή;
- Να με τη γυναίκα μου κάθε βράδυ, δηλαδή 
7 φορές τη βδομάδα.
- Μόνο?
- Ε, να, και με τη γραμματέα μου κάθε πρωί, 
άλλες 5 φορές τη βδομάδα.
- Μόνο;
- Έχω και μια γειτόνισσα, της ζητάω αλάτι, 

μου ζητάει ζάχαρη, αλλες 3-4 φορές τη 
βδομάδα.
- Μόνο?
- Ε, το σαββατοκύριακο έρχεται και η 
κουμπάρα από το σπίτι, άλλες 2 φορές δε 
θα ρίξω;
- Μόνο?
- Δευτέρα - Τετάρτη που δεν έχω δουλειά το 
απόγευμα, πάω και από τις πουτάνες, άλλες 
2 φορές δεν είναι;
- Ουφ, εντάξει, κατάλαβα επιτέλους 
ποιο είναι το πρόβλημά σας. Πρέπει να 
περιορίσετε το sex.
- Πάλι καλά γιατρέ, και εγώ που νόμιζα 
ότι φταίει η μαλακία που τραβάω κάθε 
μεσημέρι!!!



Ο τύπος μπαίνει στο γραφείο του 
ωτορινολαρυγγολόγου και αρχίζει να... 
γδύνεται.
 "Κύριέ μου", του λέει ο ωριλά, "λάθος 
έχετε  κάνει. 
Ο αφροδισιολόγος είναι ακριβώς δίπλα". 
Απτόητος ο κύριος, συνεχίζει.
 "Σας παρακαλώ", λέει ο γιατρός, "εγώ 
είμαι για τα  αυτιά, τη μύτη, τέτοια  
πράγματα.
 Δίπλα ακριβώς είναι ο 
αφροδισιολόγος!". Τίποτε ο άλλος. Όχι 
μόνο γδύνεται, αλλά... αυτό που  δείχνει 
είναι και σε μαύρο χάλι. 
Γεμάτο αίματα, πύον, πρησμένο, μια 
αηδία σκέτη. 
"Μα ... σταμάτα", του λέει ο κύριος. 
"Ξέρω γιατί  έχω έρθει". 
"Γιατί;" ψελλίζει ο γιατρός. 
"Άκου", του λέει ο κύριος. "Είμαι 

εργένης...". "Μαζί με άλλους επτά 
εργένηδες", 
συνεχίζει  ο κύριος, τρώμε μια φορά τη 
βδομάδα μαζί και μετά παίζουμε ένα 
παιχνίδι...".
 "Παιχνίδι; Τι παιχνίδι;". "Να, 
σηκωνόμαστε γύρω  από το τραπέζι, 
ακουμπάμε τα πουλιά μας επάνω, 
κλείνουμε τα μάτια μας και με το δεξί του 
χέρι 
ο καθένας κρατάμε το παπούτσι  μας...". 
Ο γιατρός έχει αρχίζει να τα ... παίζει.
 "Και λοιπόν;" ρωτάει. "Ε, ο πρώτος που 
λέει 'ψιτ'", συνεχίζει ο κύριος, 
"κοπανάει  με το παπούτσι του το πουλί 
του το πουλί του διπλανού του".
 Έξαλλος ο γιατρός, ρωτάει, λοιπόν: "Ε, 
και τι μπορώ να κάνω  εγώ;". 
Και ο κύριος. "Να, αυτό το γαμημένο το 
'ψιτ' δεν ακούω ποτέ".

- Γιατρέ μου, κάθε νύχτα βλέπω τον ίδιο 
τρομακτικό εφιάλτη. Κάποιος με

κυνηγά για να με σκοτώσει. Ξάφνου 
βλέπω μια πόρτα με μια μεγάλη 

επιγραφή.
Σπρώχνω να την ανοίξω αλλά δεν ανοίγει, 
σπρώχνω, σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά

δεν κουνιέται. Και τότε ιδρώνω και 
ουρλιάζω από το φόβο μου και ξυπνάω 

έντρομος.
- Και τι ακριβώς λέει αυτή η επιγραφή; 

ρωτάει ο γιατρός.
- "ΕΛΞΑΤΕ"



-  Γιατρε πασχω απο 
αμνησία.

-  Απο πότε;
-  Απο πότε τι;

-Γιατρέ, πάσχω από 
αμνησία.

-Τότε θα πληρώσετε 
προκαταβολικά!

-  Γιατρε βλεπω μπλε και 
πρασινες κηλίδες...

-  Οφθαλμιατρο εχετε δει ;
-  Οχι!   Μονο  μπλε και 

πρασινες κηλίδες...

- Γιατρε συνεχιζω να 
βλεπω τις κηλιδες που 
σας ειχα πει συνεχως.
- Δε σας βοηθησαν τα 

καινουργια γυαλια;
- Πως! Τωρα βλεπω τις 

κηλιδες πολυ καλυτερα.

-"Γιατρέ έχω πρόβλημα. 
Κάθε μεσημέρι που 

πέφτω για ύπνο, 
όταν ξυπνάω, όλο 
μου το σώμα είναι 
μουδιασμένο. Τι να 

κάνω;"
- "Να μην κοιμάσαι τα 

μεσημέρια."

-  Γιατρε ολοι με 
αγνοουν...

-  Ο επομενος 
παρακαλω...

- Γιατρέ έχω 
πρόβλημα. Ακούω 
φωνές και δεν 
βλέπω κανέναν 
δίπλα μου. 
- Μάλιστα. Πότε 
το παθαίνετε 
αυτό; 
- Όταν μιλάω στο 
τηλέφωνο γιατρέ.



Πάει ένας χωριάτης στο γιάτρο και του 
λέει:
- "Γιατρέ μου δε μου σηκώνεται με τίποτα, 
τι να κάνω;"
- "Λοιπόν, θα παίρνεις αυτό το φάρμακο, 
λίγο-λίγο, κάθε μέρα".
Αυτός όμως επειδή δε μπορούσε να 
περιμένει το πίνει όλο μονοκοπανιάς.
Πάει στη γυναίκα του με την οποία κάνουν 
έρωτα 10 φορές, μετά πάει και πηδά τη 
γειτόνισσα, τον παπά, τον πρόεδρο και 
σχέδον όλους τους κατοίκους του χωριού. 
Έτσι όλοι είχαν ανέβει στο βουνό.

Αυτός τελικά πάει στο γιατρό για να τον 
κάνει να σταματήσει να έχει τόσο μεγάλες 
ορμές.
- "Θα βάλεις την πούτσα σου στη 
μπαταρία του τρακτέρ σου και θα της 
κάνεις ηλεκτρσόκ. Έτσι θα σταματήσεις", 
του λέει ο γιατρός.
Πάει ο χωριάτης και τη βάζει στη 
μπαταρία. Εν το μεταξύ ένας που τον 
παρακολουθούσε ανεβαίνει στο βουνό 
και φωνάζει στους άλλους:
- "Τρέξτε γρήγορα στην κορυφή, θα μας 
πηδήξει όλους. Τη φορτίζει τώρα!"

Ενας τυπος μαθαινει πως υπαρχει στη περιοχη του καποιος καλος γιατρος παθολογος. 
Μιας κι ο φιλος μας εχει μακροχρονιο προβλημα με το χερι του, αποφασιζει να τον 
επισκεφτει.
Ο γιατρος αφου τον εξεταζει, του ζηταει να του φερει τα πρωινα ουρα σε αποστηρωμενο 
μπουκαλακι..
Φευγει ο δικος μας κισκεφτεται:
-Ελα καϋμενε! τι σοϊ γιατρος ειναι αυτος - εδω με  ποναει το χερι μου κι αυτος μου ζηταει 
εξεταση ουρων!! σιγουρα ειναι  κομπογιανιτης...!!!
Το απογευματακι επιστρεφει στο σπιτι του και λεει στη συζυγο και στη κορη του να 
ουρησουν στο μπουκαλακι, ουρει κι αυτος και παιρνει και λαδια απο το αυτοκινητο του και 
βαζει μεσα!!!
Την επομενη παει στο ιατρειο.
-Γιατρε μου σας το εφερα - λεει με θριαμβευτικο υφος.
Μπαινει ο γιατρος στο εργαστηριο του, περναει μιση ωρα, μια ωρα...!
Ο φιλος μας απ' εξω χαμογελαει διαβολικα...
Βγαινει καποια στιγμη ο δοκτωρ και τον κοιταει περιεργα...
-Τι εχω γιατρε μου τον ρωταει ο δικος μας δηθεν με  αγωνια κρυβοντας το σατανικο του 
χαμογελο.
-.....λοιπον φιλε μου -αρχιζει ο γιατρος- τα πραγματα  ειναι καπως ανησυχητικα..
...η συζυγος σας κανει σεξ με κατα πασα πιθανοτητα τον  γειτονα σας...
...η κορη σας ειναι εγγυος...
...το αυτοκινητο σας εχει καμμενη φλατζα...
...κι αν δεν κοψετε την μαλακια θα εξακολουθει να ποναει το χερι σας!!!



- Γιατρε μου, εχω 
πονολαιμο.
- Σταθειτε στο 
παραθυρο και 
κατεβαστε το 
παντελονι σας.
- Μα τι σχεση εχει 
αυτο γιατρε ?
- Καμμια. Απλως 
δε χωνευω τους 
γειτονες.

- Θα παιρνεις ολα 
τα χαπια που σου 
εδωσα. 
Το πρωι το κοκκινο  
χαπι με ενα ποτηρι 
νερο, το μεσημερι το 
πρασινο χαπι με ενα 
ποτηρι νερο, και το 
βραδι το μπλε χαπι με 
ενα ποτηρι νερο.
- Μα τι εχω γιατρε 
μου ?
-Δε πινεις πολυ νερο.

"Γιατρέ, σας επισκέπτομαι για εικοστή φορά και κάθε φορά μου δίνετε και διαφορετικό 
φάρμακο", λέει ο εξοργισμένος ασθενής στο γιατρό. Και αυτός του απαντάει: 

"Υπομονή, φίλε μου. Πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα βρούμε το σωστό"! 



Ένας παππούς 80 χρονών πάει στο 
γιατρό για γενικό τσεκάπ, και ο γιατρός 
τον ρωτάει: 
"Πώς αισθάνεστε;" 
"Ποτέ δεν ένοιωσα καλύτερα! Είμαι 
παντρεμένος με μια 25χρονη, με την 
οποία περνάω θαυμάσια, και μάλιστα 
είναι και έγκυος! Μου ετοιμάζει παιδί!" 
Ο ιατρός αφού τον κοιτάει για λίγα 
δευτερόλεπτα σκεπτικός, του λέει: 
"Να σας πω μια ιστορία... Ήταν ένας 
φίλος μου κυνηγός, ο οποίος καθώς 
έφευγε από το σπίτι του, αντί να πάρει το 

όπλο του, πήρε την ομπρέλα. 
Αφού περπατούσε για κάμποση ώρα στο 
δάσος, είδε μπροστά του ξαφνικά μια 
τεράστια αρκούδα. 
Σηκώνει λοιπόν την ομπρέλα του και 
κάνει να πυροβολήσει, αλλά ΦΡΑΠ! 
ανοίγει η ομπρέλα. Παρόλα αυτά η 
αρκούδα έπεσε κάτω νεκρή, τέζα!" 
"Αποκλείεται!" φωνάζει ο παππούς, 
"κάποιος άλλος την πυροβόλησε!" 
"Και εγώ βασικά εκεί το πήγαινα..." του 
λέει και ο γιατρός.

Σε ένα συνέδριο γιατρών, τη πέφτει ένας γιατρός σε μια γιατρό. 
Έρωτας κεραυνοβόλος. 
Δεν κρατιούνται, βρίσκουν ένα δωματιάκι , χώνονται μέσα για να το κάνουν . 
-Μισό λεπτό του λέει εκείνη , να πλύνω τα χέρια μου. 
Το κάνουν και , μόλις τελείωσαν σηκώνεται εκείνη και ξαναπλένει τα χέρια της . 
-Είσαι σίγουρα χειρούργος  της λέει . 
-Ναι , που το κατάλαβες ; 
-Επειδή έπλυνες τα χέρια σου πριν και μετά . 
-Βάζω στοίχημα , του λέει εκείνη , ότι εσύ είσαι αναισθησιολόγος . 
-Ναι , λέει αυτός , αλλά πως το βρήκες ; 
-Επειδή δεν κατάλαβα τίποτα ! 

- Γιατρέ μου, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, 
λεει ο ασθενής στο γιατρό του. 
- Δηλαδή; τον ρωτάει ο γιατρός. 
-Να, γιατρέ μου, ο,τι και να φαω, το χέζω 
ατόφιο. Δηλαδή αν φαω πατάτες,
χέζω πατάτες, αν φαω μακαρόνια, χέζω 
μακαρόνια, αν φαω κοτόπουλο με 

μπάμιες,
χέζω κοτόπουλο με μπάμιες και πάει 
λέγοντας. 
Τι πρέπει να κάνω για να επανέλθω στο 
φυσιολογικό; 
- Λοιπόν, φίλε μου, είναι πολύ απλό! Φάε 
σκατά!!



Ήταν ένας που δεν είχε χέρι και ύστερα 
από διάφορες συζητήσεις με φίλους και 
γνωστούς, ανακάλυψε ένα γιατρό που 
θα μπορούσε να τού αποκαταστήσει το 
χαμένο του χέρι. 
Πάει λοιπόν σ'αυτόν τον γιατρό και του 
λέει:
- Γιατρέ μου δεν έχω χέρι και έμαθα 
πως εσύ μπορείς να μου λύσεις αυτό το 
πρόβλημα.
- Μάλιστα κύριέ μου, μισό λεπτό να 
κοιτάξω τί υπάρχει και θα σού 
πω.
Μετά από λίγο πάει ο 
γιατρός στον ασθενή 
και του λέει:
- Άκου, δεν έχω 
ανδρικό χέρι, αλλά 
έχω ένα γυναικείο 
στα μέτρα σου που 
θα σού κάνει τέλεια! 
Το θέλεις;
- Ξέρω κι εγώ ρε γιατρέ; Τί 
να πω; Τέλος πάντων, φέρτο. 
Από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό.
Αφού τού έβαλε το χέρι ο γιατρός, τού 
είπε να ξαναπεράσει σε δύο βδομάδες 
για να τού πει πώς τα πάει με το 
καινούργιο χέρι. 
Πέρασαν δύο βδομάδες, ο ασθενής 
πηγαίνει στο γιατρό και τού λέει ότι όλα 
είναι εντάξει κι ότι είναι τόσο καλά όσο 
δεν ήταν ποτέ.
 Μετά από αυτό, ο γιατρός απέκτησε 
πάρα πολύ καλό όνομα και κάθε μέρα 
πηγαίνανε όλο και καινούργιοι πελάτες.
Άλλοι επειδή δεν είχαν χέρι, άλλοι επειδή 
δεν είχαν πόδι, ώσπου πηγαίνει και 
κάποιος που δεν είχε πουλί.

- Γιατρέ μου, σε παρακαλώ σώσε με. 
Έχασα το πουλί μου σε ένα τροχαίο.
Σε παρακαλώ κάνε κάτι.
Ο γιατρός κοντοστάθηκε και του είπε:
- Κοίταξε, η περίπτωσή σου είναι πολύ 
δύσκολη, αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω.
Μετά από λίγο λέει ο γιατρός στον 
ασθενή:
- Λοιπόν δεν βρήκα ακριβώς αυτό που 
θέλεις, αλλά βρήκα μία προβοσκίδα 

ελέφαντα.
- Μα τι μού λέτε γιατρέ μου; 

Εγώ πουλί ζήτησα, όχι 
προβοσκίδα!

- Τι να σού κάνω, 
μόνο αυτό έχω μόνο. 
Το θέλεις;
- Τέλος πάντων, 
βάλτη κι ό,τι γίνει...

Μετά την επιτυχή 
εγχείρηση, τού λέει ο 

γιατρός να περάσει σε 
δύο βδομάδες για να δει τ' 

αποτελέσματα.
Περάσανε δύο βδομάδες κι ο ασθενής 
πηγαίνει ξανά στο γιατρό.
- Βρε καλώς τον, τι κάνεις;
- Καλά γιατρέ μου.
- Πώς πάει το καινούργιο σου πουλί;
- Τέλεια γιατρέ. Κατουράω κανονικά, 
γαμάω κανονικά, μόνο που...
- Τι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
- Να μωρέ, όταν περπατάω πάνω από 
χόρτα τα πιάνει και τα χώνει στον κώλο 
μου...

Γιατρος: Μα, 100 ευρω 
για δουλεια             λιγων 

λεπτων? 
   Ουτε εγω που είμαι 

γιατρος δε βγαζω     τοσα!
 Υδραυλικος: Το ξερω κυριε. 

Κι εγω γιατρος ημουνα.



Ένα πρωί ένας τύπος σηκώνεται από το κρεβάτι του και πάει στο μπάνιο. 
Ενώ κοιτάζει στον καθρέφτη, έντρομος διαπιστώνει ότι το πουλί του είναι πράσινο. 
Ντύνεται γρήγορα και πηγαίνει στον γιατρό, όπου στον θάλαμο αναμονής περιμένει
 κι ένας άλλος τύπος που κρατάει το κεφάλι του και ξεφυσάει. 
Τι σας συμβαίνει?, ρωτάει. 
Ξύπνησα το πρωί και το πουλί μου ήταν κόκκινο. 
Κι εγώ το είδα πράσινο. 
Εκείνη την στιγμή βγαίνει ο γιατρός και φωνάζει για εξέταση αυτόν με το  κόκκινο 
πουλί, ο οποίος βγαίνει μετά από μερικά λεπτά όλο χαμόγελα.
 Τι έγινε;, τον ρωτάει ο άλλος. 
Τίποτα, όλα μια χαρά... 
Περάστε, λέει ο γιατρός στον δεύτερο. 
Τι σας συμβαίνει? Α τίποτα, απλώς το πουλί μου είναι πράσινο (όλο άνεση).
 Χμ, λέει ο γιατρός κοιτάζοντάς το. Νομίζω ότι θέλει κόψιμο. 
Τι λες γιατρέ, αφού ο προηγούμενος που είχε κόκκινο πουλί μου είπε ότι  δεν είναι 
τίποτα. 
Κοίτα να δεις αγόρι μου, λέει ο γιατρός. Aλλο κραγιόν και άλλο μούχλα...



- Γιατρε κανεις δε 
με παιρνει στα 

σοβαρα.
- Θα αστειευεστε 

βεβαια...

- Γιατρε νιωθω παντα 
αυτον τον πονοματο 

οταν πινω τσάι.
- Δοκιμασατε να 

βγαλετε το κουταλακι ;

- Συγγνωμη γιατρε 
πως το ειπατε αυτο 
που εχω ; 
Yδροχοο ή Τοξoτη;
 - Kαρκινο κυρία μου, 

- Γιατρε μου, 
μπορω να 
εχω και μια 
δευτερη 
γνωμη ?
- Βεβαιως! Να 
ξαναρθειτε 
αυριο.

- Γιατρε, 
νομιζω οτι εχω 

τηλεπαθεια.
- Τοξερα οτι θα 
το πειτε αυτο !

  - Γιατρε, μου χαλασε
      το ακουστικο 
      βαρηκοιας.
     - Τι επαθε ?
     - Δεκα παρα τεταρτο.

- Γιατρε μου, καταπια 
ενα στυλο. Τι να κανω ?

- Να χρησιμοποιειτε 
μολυβι.

- Γιατρε, ολοι νομιζουν οτι ειμαι 
ψευτης
- Δεν το πιστευω.

- Γιατρε μου, χανω πολυ 
ευκολα τη υπομονη μου
- Μιληστε μου για το 

προβλημα σας.
- Μολις σου 'τοπα ρε 

ηλιθιε !



Μια φορά ήταν μια γυναίκα με μικρό στήθος, και πήγε στον γιατρό να της πει τι να 
κάνει.
Ο γιατρός της είπε:
- Κάθε βράδυ, ακριβώς στα μεσάνυχτα, θα τραβάς τα βυζιά σου και θα τραγουδάς 
το τραγουδάκι: “μια ωραία πεταλούδα...” και το στήθος σου θα μεγαλώσει. Όμως δεν 
πρέπει να το ξεχνάς, και πρέπει να το κάνεις ακριβώς στις 12 η ώρα.
Στις 12 η ώρα το 1ο βράδυ το κάνει. Και το 2ο βράδυ στις 12 το ξανακάνει! Το 3ο 
βράδυ έτυχε να ‘ναι σε ένα λεωφορείο.
“Τι να κάνω τώρα; σκεφτότανε. Ε, αφού μου το είπε ο γιατρός μου ας το κάνω!”
Βγάζει την μπλούζα της, τραβάει τα βυζιά της και τραγουδάει το “Μια ωραία 
πεταλούδα”!
Ο διπλανός της την ρωτάει γιατί το κάνει αυτό και του εξήγησε ότι ο γιατρός της 
είπε κάθε βράδυ στις 12 να τραβάει τα βυζιά της και να τραγουδάει το “Μια ωραία 
πεταλούδα”.
- Ωχ! Πήγε κιόλας 12; λέει αυτός πανικόβλητος.
Αμέσως κατεβάζει το παντελόνι του και αρχίζει να παίζει το πέος του τραγουδώντας: 
“Ήταν ενα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι...”

Η κυρία Τουλουμπουκίδου Κατερίνα πηγαίνει στον μικροβιολόγο στις 8 το πρωί
για εξετάσεις. 
Ο γιατρός τής παίρνει αίμα και σημειώνει στο μπουκαλάκι τ' όνομά της. 
Κατά το μεσημέρι μια άλλη κυρία Τουλουμπουκίδου Κατερίνα πηγαίνει επίσης για 
εξετάσεις αίματος. 
Ο γιατρός τής παίρνει αίμα και σημειώνει τ' όνομά της στο καινούργιο μπουκαλάκι. 
Το απόγευμα βλέπει ότι στο ένα μπουκαλάκι το αποτέλεσμα είναι ζάχαρο 500 και 
στο άλλο το αποτέλεσμα είναι AIDS. Το δίλημμα μεγάλο... 
Ποια είναι ποια; 
Την άλλη μέρα ο σύζυγος της μιας πηγαίνει να πάρει τ' αποτελέσματα και ο γιατρός 
του λέει:
- Ξέρετε, κύριε Τουλουμπουκίδη, η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη.
Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα ταψί μπακλαβά να το πάτε
σπίτι και να ταΐσετε τη γυναίκα σας. 
Εάν δεν πεθάνει, μη την ξαναγαμήσετε...

- Βηχετε πιο ανετα σημερα το πρωι
- Προπονιομουνα ολο το βραδι 



Το ζεύγος πάει στον σεξολόγο:
Γιατρέ μου ο άνδρας μου δεν μπορεί 
να..., δεν έχει στύση .
Περάστε στο ιατρείο κυρία μου.
Μα ο άντρας μου έχει πρόβλημα .
Κυρία μου , δεν θα μου μάθετε τη 
δουλειά μου .Περάστε στο ιατρείο.
Παρακαλώ γδυθείτε .
Μα ο άνδρας μου έχει πρόβλημα .
Γδυθείτε είπα.
Όλα .
Ναι και τα εσώρουχα .
Μα...
Δεν θέλω μα και μου.
Ξαπλώστε ανάσκελα...
Γυρίστε μπρούμητα...
Ανοίξτε τα πόδια σας...

Γυρίστε στο πλάϊ ...
Λυγίστε τα πόδια σας...
Εντάξει ντυθείτε και περάστε έξω.
Φωνάζει τον σύζυγο , του προσφέρει 
κάθισμα , τον χτυπάει στον ώμο και λέει
Δεν έχεις κανένα πρόβλημα , ούτε εμένα 
μου σηκώθηκε

-Γιατρέ μου, έχω πρόβλημα 
δυσκοιλιότητας.
-Και τι μου το λέτε εμένα, κύριε; Εγώ 
είμαι οφθαλμίατρος.
-Ναι, αλλά κάθε φορά που πάω να χέσω, 
δακρύζει το αριστερό μου μάτι...!



Ο νεαρός πάει στο γιατρό. "Δεν μου λέτε", του λέει. 
"Η ομοφυλοφιλία είναι κληρονομική;". 
"Όχι, γιατί ρωτάς;", λέει ο γιατρός. 
"Να", απαντάει, "ο πατέρας μου είναι ομοφυλόφιλος". 
"Και τι σημασία έχει;" του λέει ο γιατρός. 
"Να", συνεχίζει ο νεαρός, "αλλά, ξέρετε, διαπίστωσα ότι είναι και ο αδερφός μου". 
"Και λοιπόν;", επιμένει ο γιατρός. 
"Ναι, αλλά είναι και οι δύο αδερφοί του πατέρα μου"... 
Ο γιατρός αρχίζει να κλονίζεται. "Σοβαρά;", ρωτάει. 
"Βέβαια", λέει ο νεαρός, "κι ο παππούς μου ομοφυλόφιλος ήταν. Και τα αδέρφια του 
παππού μου"... Ο γιατρός τα 'χει παίξει: 
"Μα, καλά, δεν υπάρχει κανείς στην οικογένειά σου που να πηγαίνει με γυναίκες;", 
ρωτάει. 
"Πώς δεν υπάρχει", λέει ο νεαρός. "Η... αδερφή μου!". 

Ένα ζευγάρι πάει στο σεξολόγο.
"Τι μπορώ να κάνω για σας;" ρωτάει ο γιατρός.
"Θα μας δείτε να κάνουμε σεξ;" ρωτάει ο άντρας.
Ο γιατρός παραξενεύεται αλλά συμφωνεί. Όταν τελειώνει  το ζευγάρι λέει ο γιατρός:
"Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον τρόπο που κάνετε σεξ" και τους χρεώνει 50 
Ευρώ.
Αυτό γίνεται για μερικές εβδομάδες στη σειρά. Το ζευγάρι κλείνει ραντεβού, το κάνει 
μπροστά στο γιατρό, τον πληρώνει και φεύγει.
Κάποια στιγμή ο γιατρός ρωτάει:
"Τι ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε;"
Και ο άντρας απαντάει:
"Α, τίποτα. Η κυρία είναι παντρεμένη και δεν μπορούμε  να πάμε σπίτι της. Το ίδιο κι 
εγώ, οπότε δεν μπορούμε να πάμε ούτε στο δικό  μου σπίτι. Το Caravel χρεώνει 90 
Ευρώ. Το Intercontinental χρεώνει 108 Ευρώ. Το Ledra Mariott χρεώνει 147 Ευρώ. 
Εμείς το κάνουμε εδώ με 50 Ευρώ και  παίρουμε και 43
Ευρώ επιστροφή από το Medicare της Metrolife"...

- Γιατρε το δοντι που μου βγαλατε δεν ηταν το χαλασμενο.
- Ησυχαστε. Θα ερθω και στο χαλασμενο.



- Γιατρέ, κάθε πρωί που ξυπνάω 
αισθάνομαι τρομερό πονοκέφαλο, 

ναυτία και δε με κρατάνε τα πόδια μου. 
Μετά από ένα τέταρτο όμως, όλα μου 

περνάνε... Τι να κάνω;
- Να σηκώνεστε ένα τέταρτο αργότερα. 

Ένας τύπος έχει πάει στον σεξολόγο και 
εξομoλογείται το πρόβλημά του: 
- Γιατρέ μου έχω απαιτήσεις από τον 
έρωτα! Θέλω να το κάνω ό,τι ώρα 
θέλω, όποια μέρα θέλω, όσες φορές 
θέλω, χωρίς προφυλακτικά μέτρα, 
αλλά και χωρίς κίνδυνο ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης!.. Μήπως ζητάω πολλά; 
- Μα όχι αγαπητέ μου! Απλώς ζητάτε 
κώλο!... 

Ο γιατρός τελειώνει την εξέταση του 
ασθενή:
«Γιατρέ μου πείτε μου την αλήθεια, όσο 
σκληρή και αν είναι!»
«Χμ… Σ΄αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε, 
μόνο ένας στους εκατό ασθενείς μπορεί 
να σωθεί».
«Είμαι δηλαδή χαμένος;»
«Όχι, όχι, το αντίθετο. Είστε πολύ τυχερός. 
Εχω νοσηλεύσει άλλους ενενήντα εννέα 
με αυτή την αρώστεια και πέθαναν όλοι».

- Δυστυχως σας μενουν 24 ωρες ζωη, 
αλλα αυτο δεν ειναι το χειροτερο...
- Μα τι λετε γιατρε ? Τι θα μπορουσε να 
'ναι χειροτερο ?
- Σας ψαχνω απο χτες...



- Γιατρε, νομιζω 
πως ειμαι αλογο 

ιπποδρομιων
- Απο ποτε ?

- Απο τοτε που κερδισα 
το ντερμπι.

- Εχετε δυσκολια να 
παρετε μια αποφαση ?
- Και ναι και οχι γιατρε 
μου.

- Κυριε μου, ειστε 
κιρρωτικος.

 - Γιατρε μου μπορω 
να εχω και μια 

δευτερη γνωμη ?
 - Βεβαιως! Ειστε και 

ασχημος.

- Αδελφη, ειμαι στο 
κατωφλι του θανατου.
- Μη στεναχωριεστε, 
ο γιατρος θα σας 
βοηθησει να το 
περασετε.

- Αδελφη, τι θα 
σας εκανε να μου 
δωσετε ενα φιλι ?
- Το Χλωροφορμιο.

- Μα μη φωνάζετε! Δεν 
άγγιξα ακόμα το δόντι 

σας!
- Το ξέρω γιατρέ, αλλά 
πατάτε πάνω στο πόδι 

μου.

- Γιατρε, ειναι ενας 
αορατος ανδρας στο 
σαλονι. Να περασει ?
- Οχι. Πες του οτι δεν 
μπορω να τον δω τωρα.



Μια φορά ήταν ένας παππούλης που 
έπασχε από προστάτη.
Πάει στον ουρολόγο λοιπόν κι αυτός 
αφού τον εξετάζει, του λέει:
- Δεν είναι και τόσο σοβαρά τα πράγματα 
όπως φαίνεται.  Πρέπει όμως να κάνουμε 
και μια εξέταση σπέρματος. (Του δίνει 
ένα αποστειρωμένο κουτάκι).
Να, πάρτε αυτό και αύριο το πρωί μόλις 
σηκωθείτε και  αφού πατε στην τουαλέτα 
γεμίστε το και φέρτε μου το πίσω.
- Εντάξει γιατρέ μου. Θα προσπαθήσω. 
(Περιεργάζεται το  μέγεθος του 
κουτιού). Αν και στην ηλικία μου, όπως 
καταλαβαίνετε, δε θα είναι και τόσο 
εύκολο...
- Θα τα πάτε μια χαρά, μην ανησυχείτε.
Την άλλη μέρα λοιπόν, ο παππούς 
προσπαθεί να επιτελέσει  το ...καθήκον 
του.
Προσπαθεί με το ένα χέρι, τίποτα. 
Προσπαθεί με το άλλο, τίποτα. 

Προσπαθεί και με τα δύο χέρια, πάλι 
τίποτα. Φωνάζει τη γυναίκα του. 
Προσπαθεί αυτή, βάζει όλη της τη 
δύναμη, τίποτα. Προσπαθούν κι οι δυο 
μαζί, τίποτα. Φωνάζουν τη γειτόνισσα να 
προσπαθήσει, τίποτα. Φωνάζουν και το 
γείτονα. Προσπαθεί κι αυτός πάλι τίποτα.
Φωνάζουν την εγγονή της γειτόνισσας 
που είναι και φωτομοντέλο. Προσπαθεί 
κι αυτή, βάζει όλη της την τέχνη, τίποτα 
όμως. Προσπαθούν ξανά όλοι μαζί, πάλι 
τίποτα.
Τι να κάνει κι ο καψερός ο παππούλης, 
πάει πίσω στο γιατρό. Του επιστρέφει το 
κουτί κλειστό και άδειο και του λέει:
- Τι να σας πω γιατρέ μου. Όλη μέρα 
σήμερα προσπαθούσα και δεν κατάφερα 
τίποτα.
Ήταν ανάγκη να σφίξετε τόσο πολύ 
αυτό το άτιμο το κουτί; Πέντε άτομα δεν 
μπορέσαμε να το ανοίξουμε...



- Γιατρέ μου, έχω σοβαρό πρόβλημα. Πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και βλέπω κάτι 
απίστευτα όνειρα, με ποντίκια να παίζουν μπάλα. Συνέχεια. Όση ώρα κοιμάμαι, 
αυτά παίζουν μπάλα. Αν κοιμηθώ μισή ώρα παραπάνω, παίζουν παράταση και  μετά 
βαράνε και πέναλτι. Πολλά πέναλτι. Με τις ώρες!
- Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Μήπως πρέπει να κάνετε απολύμανση στο σπίτι 
και σάς έχει γίνει έμμονη ιδέα; Κάντε μια απολύμανση κι ελάτε την άλλη βδομάδα να 
σάς ξαναδώ...
Μία βδομάδα αργότερα...
- Γιατρέ μου, έκανα και απολύμανση, αλλά 
τα ποντίκια παραμένουν. Κάθε βράδυ, 
μόλις κλείσω τα μάτια μου, βλέπω τα ίδια: 
Πάσες, σέντρες, σουτ...
- Μήπως τρώτε βαριά το βράδυ; Να 
κόψετε το βραδινό και να τα ξαναπούμε 
την άλλη βδομάδα... 
Την επόμενη βδομάδα...
- Γιατρέ μου, έχασα πέντε κιλά, αλλά τα 
ποντίκια δεν λένε να φύγουν. Κάθε βράδυ 
στα όνειρά μου τα βλέπω. Τι να κάνω;
- Λοιπόν, θα σάς δώσω μια συνταγή με 
ηρεμιστικά. Θα παίρνετε ένα κάθε βράδυ, 
από απόψε και για μία βδομάδα. Πιστεύω 
ότι θα σάς βοηθήσουν.
- Γιατρέ, μήπως θα μπορούσα να αρχίσω 
τη θεραπεία από αύριο;
- Απόψε σάς είπα. Και γιατί από αύριο;
- Έχει τελικό απόψε!...

- Γιατρε, ειμαι διχασμενη προσωπικοτητα.
- Αδελφη, φερε μια καρεκλα ακομη...

- Γιατρέ, μπορώ να κάνω μπάνιο με 
διάρροια;
- Ναι, αν καταφέρεις και γεμίσεις τη 
μπανιέρα

- Τι παιρνετε για τον πονοκεφαλο ?
- Ενα λιτρο κρασι το προηγουμενο 
βραδι γιατρε.



- Γιατρέ μου, κάθε βράδυ βλέπω τον ίδιο 
τρομαχτικό εφιάλτη. Κάποιος με κυνηγά 
να με σκοτώσει. 
Τρέχω, τρέχω, τρέχω και φτάνω μπροστά 
σε μια μεγάλη πόρτα με τεράστια 
κόκκινη επιγραφή. 
Σπρώχνω για να ανοίξω την πόρτα, 
σπρώχνω, ξανασπρώχνω αλλά δεν 
ανοίγει η ρημάδα! 
Ο τύπος που με κυνηγά πλησιάζει 
συνεχώς με το μαχαίρι στο χέρι. 
Ουρλιάζω στον ύπνο μου και ξυπνώ 
ιδρωμένος και κατατρομαγμένος.
- Μμμμ, ενδιαφέρον. Και δεν μου λέτε, 
σας παρακαλώ, μήπως θυμάστε τι γράφει 
η επιγραφή πάνω στην πόρτα;

ΕΛΞΑΤΕ .. 
 
- Γιατρέ, ο γιος μου κατάπιε τσιμέντο και 
άμμο!
- Μην του δώσετε νερό, γιατί θα γίνει 
ντουβάρι!

Ο γιατρός:
- Εδώ χρησιμοποιούμε την μέθοδο της 
αυθυποβολής. Για να θεραπευτείτε θα 
πρέπει να πείτε 3 φορές: “Έγινα καλά!”
Λέει ο ασθενής:
- Εγινα καλά! Αι ,άχχ! Αι αι! Έγινα καλά! 
Ωωχχ! Έγινα καλά! Αλήθεια γιατρέ μου, 
έγινα καλα!
- Και τώρα μου δίνετε τα 100 ευρώ της 
επίσκεψης.
- Γιατρέ μου, πείτε και εσείς 3 φορές: 
“Πληρώθηκα!” και θα είμαστε πάτσι...

Ενας δικηγόρος υποφέρει από 
αιμοροϊδες και πάει σε εναν πρακτικο 
γιατρό που του έχουν συστήσει.
Του λέει ο πρακτικός:
-Για μιά βδομάδα πίνε όσο 
περισσότερους ελληνικούς καφέδες 
μπορείς. Μετά να αναποδογυρίζεις 
το φλυτζάνι στο πιατελάκι και με το 
κατακάθι να κάνεις επαλείψεις στην 
περιοχή που σε ενοχλεί.
Πάει ο δικηγόρος στη γυναίκα του 
και κάθε 2 ώρες της ζήταγε ελληνικό 
καφέ. Μετά πήγαινε με το πιατάκι στο 
μπάνιο αλλά κάποια στιγμή η γυναίκα 
του, απορημένη μ’αυτό το σκηνικό, 
βάζει το μάτι στην κλειδαρότρυπα και 
τρελλάθηκε με αυτό που είδε.
Μόλις βγήκε ο άντρας της τον 
κατσάδιασε και τον πήγε σε κανονικό 
γιατρό.
Τον βάζει ο γιατρός να ξαπλώσει 
μπρούμυτα, τον εξετάζει και του λέει:
- ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΒΕΙΣ - ΠΟΛΛΑ 
ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ! 

Ένας θυμωμένος γιατρός μαλώνει τον 
πελάτη του:
- Τρεις βδομάδες σας θεραπεύω για την 
κιτρινίλα που έχετε νομίζοντας ότι είναι 
ίκτερος, και τώρα μόλις μου λέτε ότι 
είστε Κινέζος!
 
Ο ψυχίατρος εξετάζει έναν ασθενή.
- Και για πέστε μου από πότε σας μπήκε 
η ιδέα ότι είσαστε σκύλος;
- Α, πολύ καιρό γιατρέ. Από τότε που 
ήμουν κουταβάκι..



Μία γυναίκα πηγαίνει στα επείγοντα και την βλέπει ένας νεαρός γιατρός.
Μετά απο 3 λεπτά εξέτασης, ο γιατρός της λέει ότι είναι έγκυος.
Αμέσως η γυναίκα βγαίνει έξαλλη από το εξεταστήριο και αρχίζει να ουρλιάζει, 
τρέχοντας στον διάδρομο.
Ένας ηλικιωμένος γιατρός, την πλησιάζει, ρωτά την συνέβει, την ηρεμεί και την βάζει 
να καθίσει σε ένα άλλο δωμάτιο.
Μετά πηγαίνει στο εξεταστήριο του νεαρού γιατρού:
- Τι στο καλό σκεφτόσουνα; Η γυναίκα είναι 63 χρονών, έχει δύο μεγάλα εγγόνια, και 
της λες ότι είναι έγκυος;
Ο νεαρός γιατρός συνεχίζει να σημειώνει στο μπλοκ του, και χωρίς να σηκώσει το 
κεφάλι του λέει:
- Ναι, αλλά δεν της πέρασε ο λόξυγκας; 

Ήταν ένας γιατρός που έκανε το 
Αγροτικό του σε ένα χωριό. Πάει μια 
γιαγιά για εξέταση:
- Γιατρέ, τι με συμβουλεύετε να κάνω;
- Να ξεκινήσετε τα αμμόλουτρα.
- Γιατί;
- Για να αρχίσετε σιγά-σιγά να συνηθίζεις 

Πάει ένας στον γιατρό.
- Γιατρέ, όταν ακουμπάω το κεφάλι μου 
με πονάει. Όταν ακουμπάω το χέρι μου 
με πονάει. Όταν ακουμπάω το πόδι μου 
με πονάει. Τί έχω;
- Σπασμένο δάχτυλο... 

Ο Σάκης είχε ένα πρόβλημα, δε μπορούσε να ξυπνήσει το πρωί και πήγαινε πάντοτε 
αργοπορημένος στη δουλειά. Το αφεντικό του είχε θυμώσει και απείλησε να τον 
απολύσει αν δεν έκανε κάτι γι'αυτό. Ο Σάκης λοιπόν πήγε στο γιατρό που του έδωσε 
ένα χάπι και του είπε να το πάρει πριν πέσει στο κρεβάτι.
Ο Σάκης κοιμήθηκε καλά και ξύπνησε πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Έφαγε ήσυχα το 
πρωινό του και ξεκίνησε χαρούμενος για τη δουλειά.
- Αφεντικό!! το χάπι είχε αποτέλεσμα!
- Μπράβο! Αλλά χτες που ήσουν;; 

- Σήμερα είναι η τελευταία σου επίσκεψη, 
η ψύχωσή σου έχει θεραπευτεί.
- Ευχαριστώ γιατρέ, με βοήθησες πάρα 
πολύ. Αλλά τώρα ξέρεις πολλά για μένα 
και όπως καταλαβαίνεις πρέπει να 
πεθάνεις.

Πάει ένας τύπος με πατερίτσες, 
κουτσαίνοντας στον γιατρό. Μπαίνει στο 
γραφείο και δείχνοντας το πόδι του, λέει:
- Γιατρέ μου, έχω σπάσει το πόδι μου σε 
τρία μέρη!!! Τί να κάνω;
- Να μην ξαναπάτε σε αυτά τα μέρη, 
κυριέ μου!



Ένας νεαρός φοιτητής της ιατρικής, 
γιος γιατρού κι αυτός, αποφοιτεί προς 
μεγάλη χαρά του πατέρα του. Μετά την 
ορκωμοσία λέει στον πατέρα του να 
τον πάρει στη δουλειά να εξασκήσει τις 
γνώσεις του.
- Στάσου, παιδί μου, λέει ο πατέρας. 
Αυτά που έμαθες είναι άχρηστη θεωρία. 
Την πραγματική ιατρική τη μαθαίνει 
κανείς στην πράξη. Αύριο θα παμε να 
επισκεφτούμε μαζί ασθενείς και θα 
καταλάβεις τι σου λέω.
Πηγαίνουν, λοιπόν, 
οι δυο τους στην 
πρώτη ασθενή, 
μια παντρεμένη 
νοικοκυρά γύρω 
στα σαράντα 
κατάκοιτη από τους 
πόνους στη μέση.
Ο πατέρας γιατρός 
πάει να της γράψει 
τη συνταγή, του 
πέφτει το στυλό 
στο πάτωμα, το 
μαζεύει και λέει στη 
γυναίκα:
- Κυρία μου, 
θα πρέπει να 
κουράζεστε λιγότερο. Δουλεύετε πάρα 
πολύ μέσα στο σπίτι και δεν κάνει. Λίγη 
ανάπαυση δεν βλάπτει.
- Έχετε δίκιο γιατρέ μου, λέει η γυναίκα, 
κι ο άνδρας μου μου το λέει αλλά δεν τον 
ακούω. Θέλω να είναι όλα στην εντέλεια 
μέσα στο σπίτι, το χω πάρει από τη μάνα 
μου.
Όταν βγήκαν από το διαμέρισμα λέει ο 
γιατρός junior στο μεγάλο:
- Πώς κατάλαβες ότι κάνει πολλές 

δουλειές, πατέρα;
- Να, παιδί μου. Αφησα το στυλό να πέσει 
χάμω, επίτηδες. Όταν έσκυψα να το 
μαζέψω είδα ότι το πάτωμα έλαμπε από 
καθαριότητα. Δεν υπήρχε σκόνη ούτε 
για δείγμα. Έτσι κατάλαβα ότι η γυναίκα 
σκοτώνεται στη δουλειά. Την επόμενη 
ασθενή θα την εξετάσεις εσύ να δούμε τι 
έμαθες.
Φτάνουν στην επόμενη ασθενή και την 
βρίσκουν κατάκοιτη στο κρεβάτι. Πάει ο 

γιος να γράψει τη 
συνταγή, αφήνει το 
στυλό να πέσει στο 
πάτωμα, το μαζεύει 
και λέει:
- Κυρία μου, 
κουράζεστε πολύ. 
Κάνετε πάρα 
πολλές δουλειές 
για την ενορία, 
αλλά θα πρέπει 
να τις μετριάσετε 
λίγο, γιατί θα σας 
τρέχουμε στο 
νοσοκομείο. Δεν 
λέω, ευλογία Κυρίου 
είναι να εργάζεστε 
για την ενορία αλλά 

“παν μέτρον άριστον”.
- Αχ, ναι γιατρέ μου έχετε απόλυτο δίκιο. 
Θα πρέπει να δουλεύω λιγότερο για την 
ενορία.
Όταν βγήκαν λέει ο πατέρας γεμάτος 
απορία:
- Πώς κατάλαβες ότι εργάζεται για την 
ενορία;
- Να, όταν έσκυψα να μαζέψω τον στυλό, 
είδα τον παπά κάτω από το κρεβάτι.

Πάνε οι ψυχίατροι σε ένα τρελοκομείο να εξετάσουν 
τους τρελούς, για να δουν αν κάποιος θεραπεύτηκε.
Ρωτάνε τον πρώτο:
- Πόσο κάνει 1+1;
- 500, του απαντάει αυτός.
- Μην το παιδεύεις, του λέει ο γιατρός. Δεν έχεις 
θεραπευτεί ακόμα.
Ρωτάει τον δεύτερο:
- Πόσο κάνει 1+1;
- Μπλε, του απαντάει εκείνος.
- Αστο, λέει ο γιατρός, Ούτε συ δεν έχεις κάνει καμία 
πρόοδο.
Ρωτάει και τον τρίτο:
- Πόσο κάνει 1+1;
- 2! του απαντάει αυτός.
- Μπράβο, του λέει ο γιατρός. Για πες μου, πως το 
βρήκες;
- Εύκολα, απαντάει ο τρελός. Πολλαπλασίασα το 
500 με το μπλε!!!



Λέει:
"Αυτό πρέπει να το 
φροντίσουμε αμέσως"
Ενώ σκέφτεται:
"Σε λίγες μέρες φεύγω για 
Μυτιλήνη... Αυτό εδώ ειναι 
εύκολο, θ' αφήσει και καλά 
λεφτά. Ας το φτιάξω πριν 
"περάσει" από μόνο του"

Λέει:
"Λοιπόν, τι έχουμε εδώ;"
Σκέφτεται:
"Δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να μου 
δώσει κάποιο στοιχείο να 
καταλάβω..."

Λέει:
"Θα ήθελα να δω το ιστορικό 
σας"
Σκέφτεται:
"Για να δω αν πληρώνεις 
τους λογαριασμούς σου, πριν 
ασχοληθώ περισσότερο μαζί 
σου"

Λέει:
"Γιατί δεν κλείνουμε ένα 
ραντεβού για την επόμενη 
βδομάδα;"
Σκέφτεται:
"Αυτός είναι χάσιμο χρόνου και 
με περιμένουν..."

Λέει:
"Έχουμε και καλά νέα και 
άσχημα"
Σκέφτεται:
"Τα καλά νέα είναι ότι θα πάρω 
την καινούρια Alfa Romeo 
και τα άσχημα ότι εσύ θα την 
πληρώσεις"

Λέει:
"Για να δούμε πως εξελίχθηκε 
αυτό"
Σκέφτεται:
"Ίσως σε μερικές μέρες αυτό το 
σπυρί να μεγαλώσει και να γίνει 
κάτι που χρειάζεται εγχείρηση"

Λέει:
"Να κανονίσετε για μερικές 
μικροβιολογικές εξετάσεις. 
Ίσως να είναι λίγο περισσότερες 
αυτή τη φορά, αλλά πρέπει να 
κάνουμε το καλυτερο δυνατό"
Σκέφτεται:
Το 40% που του δίνει ο 
μικροβιολόγος. Ασε που ο 
μικρός στο εργαστήριο μπορεί 
να έχει και καμιά ιδέα από που 
είναι αυτά τα συμπτώματα 
τελικά...

Λέει:
"Θα λεγα να δοκιμάσουμε να 
πάρετε κάτι διαφορετικό"
Σκέφτεται:
Την εργασία που γράφει και 
πόσο χρειάζεται μερικούς 
"εθελοντές" για τα πειράματά 
του...

Λέει:
"Εάν δεν υποχωρήσει μέχρι την 
επόμενη βδομάδα, κάντε μου 
ένα τηλεφώνημα"
Και σκέφτεται:
"Τι στο καλό είναι αυτό; Ας 
ευχηθούμε να φύγει από μόνο 
του"

Λέει:
"Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σας 
ανακουφίσει"

Σκέφτεται:
"Όπως ανακουφίζουν 
εμένα τα ποσοστά από την 
φαρμακευτική εταιρία"

Λέει:
"Α, ωραία. Όλα μοιάζουν μια 
χαρά!!"
Ενώ σκέφτεται:
"Φτου να πάρει!! Δυο δόσεις 
είχα ακόμη για να ξοφλήσω το 
εξοχικό..."

Λέει:
"Δεν το σκέφτεστε; Το άγχος 
θα επηρεάσει την γενικότερη 
κατάσταση της υγείας σας..."
Σκέφτεται:
"Εσύ χρειάζεσαι τρελλόγιατρο... 
Θα τον στείλω στον Τάδε. 
Χρεώνει χοντρά και δίνει καλή 
μίζα"

Λέει:
"Α, κυκλοφορεί μια ίωση τον 
τελευταιο καιρό..."
Σκέφτεται:
"Θεούλη μου!! Είναι ο τρίτος 
μέσα στη βδομάδα. Τελικά 
μάλλον πρέπει να ψάξω να 
βρω τι στο καλό είναι αυτό..."

Λέει:
"Αν συνεχίσουν τα 
συμπτώματα, κάντε μου ένα 
τηλεφώνημα να κανονίσουμε 
ένα ραντεβού"
Και σκέφτεται:
"Τι αηδία είναι αυτή... 
Ευτυχώς την επόμενη 
βδομάδα θα λείπω!"

Τι σκέφτεται ο γιατρός όταν λέει...



 

Γιατρός: - Είσαι 
σε πολύ άσχημη 
κατάσταση.
Ασθενής: - Μήπως 
να συμβουλευτώ και 
άλλον γιατρό;
Γιατρός: - Αν 
προλάβεις, γιατί όχι;

Χτυπά το τηλέφωνο μέσα στην μέση της νύχτας, το σηκώνει ο γιατρός 
αγουροξυπνημένος, και ακούει την φωνή ενός συναδέλφου του:
- Χρειαζόμαστε τέταρτο για το πόκερ, λέει ο φίλος.
- Έρχομαι αμέσως, ψιθυρίζει αυτός.
- Αγάπη μου, είναι κάτι σοβαρό; ρωτάει η σύζυγος του γιατρού.
- Πολύ! Να φανταστείς είναι ήδη τρεις γιατροί εκεί!!

Ο ψυχίατρος κοιτάζει το 
νεοφερμένο ασθενή και 
του λέει:
- Καλύτερα να μου πεις 
το πρόβλημά σου από 
την αρχή.
Και ο ασθενής:
- Στην αρχή είπα 
"Γεννηθήτω φώς" και 
εγένετο φώς....



Ένας τύπος άρχισε να τρέχει 
αναστατωμένος προς την έξοδο του 
νοσοκομείου λίγο πριν χειρουργηθεί.
Κατά σύμπτωση τον σταματάει ο 
αδερφός του στην πόρτα και τον ρωτάει 
τι συμβαίνει.
- Ε, να η νοσοκόμα είπε : "Είναι μια πολύ 
απλή εγχείριση, μην ανησυχείς όλα θα 
πάνε καλά".
- Και ειναι λόγος αυτός να τρεχεις να 
φύγεις; Για να σε καθησυχάσει το είπε.
- Ναι, μόνο που δεν το είπε σε μένα. Στο 
ΓΙΑΤΡΟ το είπε!!!!!

Πηγαίνει κάποιος για μια εξέταση ούρων.
- Ουρήστε στο δοχείο, του λέει ο γιατρός.
- Πότε να έρθω για τ' αποτελέσματα; 
ρωτά.
- Μισό λεπτό, λέει ο γιατρός.
Σηκώνει το δοχείο προς το φως και λέει:
- Ζάχαρο τόσο, ουρία τόσο, χοληστερίνη 
τόσο...
- Για στάσου, λέει ο ασθενής. Οι άλλοι 
χρησιμοποιούν μικροσκόπιο.
- Πήγαινέ τα δίπλα, κι αν δε στα 'πα σωστά 
σκίζω το δίπλωμά μου.
Πηγαίνει τα ούρα σε άλλο εργαστήριο και 
του δίνουν τις ίδιες απαντήσεις.
"Κάτσε να τον μπερδέψω", σκέφτεται.
Ουρεί, ρίχνει μέσα και ούρα της γιαγιάς 
του και της εγκύου γυναίκας του.
- Θα το κάνω πιο δύσκολο. Θα βάλω λάδι 
από το μηχανάκι και θα τραβήξω και μια 
μαλακία.Πάει τα "ούρα" για εξέταση.
Σηκώνει ο γιατρός το δοχείο προς το φως 
και λέει:
- Ζάχαρο τόσο, ουρία τόσο, χοληστερίνη 
τόσο... Η γιαγιά έχει διαβήτη, η γυναίκα 
σου είναι έγκυος. Ότι είσαι μαλάκας 
το 'ξερα! Από που χάνεις τα λάδια δεν 
ξέρω...!

Ένας γυναικολόγος, αφού άσκησε 
χρόνια το επάγγελμα, αποφασίζει να τα 
παρατήσει όλα και να πραγματοποιήσει 
το όνειρο που 'χε από μικρός, να γίνει 
μηχανικός αυτοκινήτων.
Πάει λοιπόν σε μία σχόλη, τελειώνει τα 
μαθήματα και δίνει τις τελικές εξετάσεις 
για το δίπλωμα.
Βγαίνουν τα αποτελέσματα και ψάχνει με 
αγωνία να βρει το όνομά του.
Κάνα δυο είχαν περάσει το 50%, οι 
περισσότεροι είχαν πάρει 5-10%. 
Τρέμουν τα πόδια του.
Βρίσκει, επιτέλους το όνομά του με 
βαθμολογία 150%!!!
"Δεν είναι δυνατόν! Σίγουρα λάθος", 
σκέφτεται και τρέχει να βρει τον 
καθηγητή και να του ζητήσει εξηγήσεις.
- Κανένα λάθος, του εξηγεί αυτός. 
Διέλυσες και ξανασυναρμολόγησες το 
αυτοκίνητο χωρίς κανένα λάθος γι' αυτό 
και σου έδωσα 100%. Το άλλο 50% στο 
έδωσα γιατί τα έκανες όλα μέσα απ' την 
εξάτμιση!

Γιατρός: - Οι εξέτάσεις που έκανες δεν 
πήγανε καθόλου καλά. Έχω ένα καλό 
και ένα κακό νέο να σου πω. Με ποιο να 
ξεκινήσω;
Ασθενής: - Ξεκίνα με το κακό.
Γιατρός: - Έχεις δύο μήνες ζωής...
Ασθενής: - Καλά ρε γιατρέ, και ποιό είναι 
το καλό νέο;
Γιατρός: - Βγήκα χθες και γνώρισα ένα 
γκομενάκι...



Ο γιατρός στον ασθενή:
- Έχεις μόνο 3 μήνες ζωή.

- Μα γιατρέ, αυτός ο χρόνος 
δεν μου φτάνει ούτε να μαζέψω 

λεφτά να σε πληρώσω!!
- Καλά, να τους κάνουμε 6. 

Ο τύπος μπαίνει στο ιατρείο του 
χειρούργου και του λέει...
- Γιατρέ, θέλω να με........ευνουχίσετε....
Ταράζεται ο γιατρός, δεν του τυχαίνουν 
βέβαια και κάθε μέρα τέτοιες 
προτάσεις....
- Αγαπητέ μου, είστε στα καλά σας; 
Αυτό το πράγμα 
είναι μια μεγάλη 
απόφαση που θα 
αλλάξει ριζικά τη 
ζωή σας.... Το έχετε 
σκεφτεί καλά;.... Για 
ξανασκεφτείτε το 
λίγο...
- Το έχω σκεφτεί 
εδώ και καιρό, το 
έχω αποφασίσει 
και τίποτα δεν 
μπορεί ν' αλλάξει 
την απόφαση μου. 
Κάντε μου την χάρη 
και κάντε μου την εγχείριση γιατί θ' 
αναγκαστώ να πάω σε άλλο γιατρό να 
μου την κάνει.......
Ο γιατρός τι να κάνει κι αυτός,..... μπρος 
στη μεγάλη πίεση, τελικά υποχωρεί και 
του τη κάνει......
Μετά από δυο μέρες ο..... εγχειρισμένος 
βολτάρει με τις πιζάμες σιγά-σιγά στο 
lobby της κλινικής και βλέπει εκεί έναν 
άλλο ασθενή που.... φαίνεται να 'χει κάνει 
κάτι παρόμοιο και να περπατάει κι αυτός 
με τον.... ίδιο τρόπο....
- Έχετε κάνει κι εσείς ευνουχισμό; τον 
ρωτάει....
Ο άλλος τον κοιτάει παραξενεμένος, 
σχεδόν δεν πιστεύει στ' αφτιά του....
- Όχι, του απαντάει και εξακολουθεί να 
τον κοιτάει παράξενα. Εγώ έκανα....... 
περιτομή....

Ο δικός μας, με το άκουσμα της 
λέξης, πετάγεται επάνω σαν ελατήριο, 
κοκκινίζει, ιδρώνει, νομίζεις ότι και τ' 
αφτιά του ακόμη βγάζουν ατμούς.........
- Μα τι μαλάκας είμαι, ρε γαμώτο!!!!, 
φωνάζει. Κοιτά ο ηλίθιος τι έκανα...... 
άλλη ήταν η λέξη.....!!!!...

_______//_______ 
Ένας γύφτος που 
θέλει να χτίσει σπίτι 
βλέπει το σπίτι ενός 
γιατρού και του 
αρέσει. Τότε χτίζει 
και αυτός ακριβώς 
το ίδιο απέναντί 
του. Μια μέρα που 
ο γιατρος βγήκε 
στην βεράντα να 
προγευματίσει τον 
βλέπει ο γύφτος και 
κάνει το ίδιο. Σε μια 
στιγμή ο γύφτος 

λέει στον γιατρό
- Γιατρό , εγώ και εσύ ίδιο σπίτι. Έγω και 
εσύ το ίδιο.
- Ε όχι και το ίδιο εγώ με εσένα. Είδες τι 
ωραία πισίνα έχω?
Την άλλη μέρα ο γύφτος βάζει και πισίνα 
στο σπίτι του και λέει στον γιατρό
-Γιατρό,εγώ και εσύ το ίδιο . Ίδιο σπίτι 
ίδια πισίνα.
- Ε όχι και το ίδιο είδες τι ωραίο 
αυτοκίνητο έχω?
Την άλλη μέρα πέρνει το ίδιο ακριβώς 
αυτοκίνητο και λέει στον γιατρό
-Γιατρό, εγώ καλύτερο από εσένα.
- Όχι και να βγεις και από πάνω τώρα σε 
τι είσαι καλύτερος εσύ από εμένα?
-Εγώ εχω γειτονα γιατρό ενώ εσύ εχει 
γειτονα γύφτο.



ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:

1. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.
Ανάμιξη με όσα υποφέρει ο ασθενής μπορεί να του προκαλέσει απώλεια σημαντικής 
επιστημονικής αντικειμενικότητας.

2. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ.
Ο γιατρός σου έχει μια πολυάσχολη και δύσκολη ζωή και χρειάζεται όλη την ευγένεια και 
την επιβεβαίωση που μπορείς να του δώσεις.

3. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΣΑΙ
Θυμήσου ότι ο γιατρός σου έχει να διατηρήσει μια επαγγελματική φήμη.

4. ΑΚΟΥ, ΟΡΑ, ΣΙΩΠΑ
Η διακριτικότης και η εχεμύθειά σου θα ανταμοιφθεί αναλόγως επί της χειρουργικής 
τραπέζης.

5. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΟΣΑ ΚΑΝΕΙ
Είναι αναιδές να υποθέτεις ότι τόσο μυστηριώδη πράγματα μπορούν να εξηγηθούν με 
όρους που μπορείς να αντιληφθείς.

6. ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Μπορεί το χειρουργείο να μην σε ωφελήσει άμεσα, αλλά οι ερευνητικές εργασίες που θα 
προκύψουν θα έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

7. ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΑ.
Οφείλεις να το θεωρήσεις προνόμιο να συνεισφέρεις, οσοδήποτε ταπεινά, στην 
καλοπέραση των φιλάνθρωπων θεραπευτών.

8. ΜΗΝ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΘΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΥ.
Είναι πραγματική αλαζονεία να κολλάς αρρώστιες υπεράνω του βιοτικού σου επιπέδου.

9. ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΟΥ
Θυμήσου ότι οι αγνώμονες ασθενείς ποτέ δε θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα 
παράπονά τους.

10. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΟΥ Ή ΥΠΟ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ
Αυτό θα του προκαλέσει μονάχα αχρείαστη δυσχέρεια και αμηχανία.



Αλμυρό φιστίκι
almirofistiki.blogspot.com

smile :)


