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Σήμερα είναι Κυριακή! 
Ο Ιπποκράτης είναι πολύ χαρούμενος.

Πηγαίνει στο σπίτι του παππού του
 για φαγητό,  μαζί με τους γονείς του.



- Καλημέρα παππού!
- Καλημέρα αγόρι μου, είπε ο παππους
  και του έκανε μια ζεστή αγκαλιά.



Ο Ιπποκράτης είναι ο αγαπημένος εγγονός του παππού.
Έχουν το ίδιο όνομα. Ολόκληρο το όνομα .«Ιπποκράτης Πνιγμονίδης»

Όπως και ο παππούς του.



- Μπορούμε να περάσουμε στον κήπο, είπε ο παππούς
  στον γιο του, μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό. Η μαμά σου
  έχει ετοιμάσει ζεστή σοκολάτα και κέικ καρότου
- Εγώ θα πάω στην κουζίνα να βοηθήσω,
  είπε η μαμά του Ιπποκράτη.



Ο παππούς του Ιπποκράτη είναι γιατρός.
Εργάζεται στο τοπικό νοσοκομείο ως αναισθησιολόγος.



Ως γιατρός αναισθησιολόγος, 
έχει επισκεφτεί 

το νηπιαγωγείο του Ιπποκράτη,
το 8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

και τους έκανε
 μαθήματα πρώτων βοηθειών.



Οι συμμαθητές του Ιπποκράτη ενθουσιάστηκαν!!!



  Στον κήπο υπάρχει ένα μεγάλο κουτί. Είναι από το καινούριο ψυγείο
  που αγόρασε ο παππούς.
- Τί ωραίο!!! Θα το κάνω σπίτι, είπε ο Ιπποκράτης.
  Πήρε μαζί του και το αρκουδάκι του, τον Πίπη.



Ο Πίπης μένει στο σπίτι του παππού και ο Ιπποκράτης
παίζει μαζί του κάθε Κυριακή.

- Έλα Πίπη. Πάμε να φάμε λίγο κέικ καρότου. 
Πήραν λίγο κέικ και μπήκαν στο κουτί



Καθώς έτρωγαν, ο Ιπποκράτης βλέπει τον Πίπη να πιάνει τον λαιμό 
του με τα δύο του χέρια. Αναγνωρίζει το διεθνές σήμα της πνιγμονής.



- Μπορείς να αναπνεύσεις; ρώτησε ο Ιπποκράτης.
Ο Πίπης κάνει νόημα «όχι».



«Να θυμηθώ τι μου είπε ο παππούς μου», σκέφτηκε.
- Μη φοβάσαι, μπορώ να βοηθήσω, είπε ο Ιπποκράτης.



Βάζει το χέρι του στον θώρακα του Πίπη 
και τον βοηθάει να σκύψει προς τα εμπρός.

Του δίνει πέντε χτυπήματα στην πλάτη
ανάμεσα στις ωμοπλάτες

με φορά από πίσω προς τα εμπρός.



Τον σηκώνει και περνάει τα χέρια του 
κάτω από τις μασχάλες του Πίπη,

κάνει τα χέρια του μια γροθιά 
και τα τοποθετεί στην κοιλιά του Πίπη
και δίνει πέντε θωρακικές συμπιέσεις 

προς τα μέσα και άνω.
Αυτό ο παπούς το έλεγε

χειρισμό Heimlich. 



Και ω! ...... Τί θαύμα!
Ο Πίπης αρχίζει να βήχει.

Γκουχ... γκουχ...



Ουφ!!! Σε έσωσα, είπε ο Ιπποκράτης
και ξάπλωσε κουρασμένος στο γρασίδι.



- Ιπποκράτη! Φωνάζει ο παππούς του, 
σε ζητάει η Ελενίτσα.

Ο Ιπποκράτης βγήκε τρέχοντας από το κουτί. 
Η Ελενίτσα είναι συμμαθήτριά του 

από το νηπιαγωγείο.
Είναι ένα όμορφο κορίτσι 

με ξανθά μαλλιά και κόκκινα μάγουλα.



-Μην απομακρυνθείς πολύ Ιπποκράτη, 
  σε λίγο θα φάμε, είπε ο μπαμπάς.
- Θα είμαστε στον κήπο της Ελενίτσας, 
  φώναξε ο Ιπποκράτης καθώς έτρεχε
  κρατώντας τον Πίπη στα χέρια του...
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