


Μια υπέροχη μέρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει στην κλινική για τη Μικρή Γιατρό 
και τα παιχνίδια της.

– Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι! λέει μπαίνοντας στα παιχνίδια.
– Καλημέρα, μικρή Γιατρέ! τη χαιρετάει και η Χάλι. Ποια είναι η πρώτη μας προ-

τεραιότητα στη λίστα των σημερινών εργασιών; 
– Χμμμ… για να δούμε! Προτού κάνω οτιδήποτε άλλο, θα πλύνω καλά τα 

χέρια μου. 

– Μα γιατί θέλεις να πλύνεις τα χέρια σου; τη ρωτάει απορημένος ο Χιονάτος. Πρό-
κειται να φας κάτι;

– Όχι, καλέ μου Χιονάτε! απαντά η μικρή Γιατρός. Πρέπει όμως πάντα να πλένουμε 
τα χέρια μας για να τα κρατάμε καθαρά. 



Ο μπαμπάς γεμίζει το στόμιο του Γουέλινγκτον με νερό και πατάει το κουμπί στην 
πλάτη της φάλαινας. Όμως εκείνη δεν κουνιέται καθόλου.

Δοκιμάζει να πατήσει και πάλι το κουμπί. Αυτή τη φορά ο Σερτζ φεύγει από τη θέση 
του και πέφτει κάτω. 

―Μην ανησυχείς, μπαμπά! του λέει η μικρή Γιατρός. Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το 
φτιάξω.

– Βλέπεις, υπάρχουν κάτι μικροσκοπικά πλάσματα που ονομάζονται μικρόβια. 
Είναι τόσο μικρά που δε φαίνονται, είναι αόρατα! εξηγεί η μικρή Γιατρός. Αυτά 
μπορούν να σε κάνουν να αρρωστήσεις και στη συνέχεια να κολλήσεις και τους 
γύρω σου. Έτσι, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να πλένεις συχνά τα 

χέρια σου. Μάλιστα, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να μετράς μέχρι  
το είκοσι όσο τα πλένεις, ώστε να σιγουρευτείς ότι είναι απολύτως καθαρά.

– Μάλιστα, κατάλαβα! λέει η Χάλι.

– Μπορώ να δοκιμάσω να πλύνω τα δικά μου χέρια; ρωτάει ο Φωσφορούλης. Όλα 
τα χέρια μου;

– Φυσικά και μπορείς! λέει η μικρή Γιατρός.
– Θέλω κι εγώ να πλύνω τα χέρια μου! φωνάζει τότε ο Δράκος.
– Κι εγώ, κι εγώ! πετάγεται και η Αρνίτσα.
– Ασφαλώς! Όλοι θα τα πλύνετε, ο καθένας με τη σειρά του, λέει γελώντας η μικρή 

Γιατρός.






