
 

                           ΤΡΙΧΟΖΟΥΜΟ 

 

 

Tο πρωί ξύπνησα με πολύ καλή διάθεση. Κοίταξα την ώρα στο ρολόι που κρεμόταν άθιχτο 
στον τοίχο του δωματίου μου. Νομίζω έδειχνε 8:30. Πάντα με δυσκόλευαν αυτά τα ρολόγια, 
άλλωστε δεν ήθελα να γίνω ορολογικός, ωρολογοποιός θέλω να πω. «Εγώ θέλω να γίνω 
γιατρός» δήλωνα όλο περηφάνια σε κάθε άνθρωπο που με ρωτούσε! 
Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στην ιστορία... 
Οι γονείς μου δεν είχαν ξυπνήσει κι εγώ ανακάθισα στο κρεβάτι μου, διαβάζοντας το 
αγαπημένο μου περιοδικό Μικροί Επιστήμονες. Τότε πήρε το μάτι μου έναν διαγωνισμό 
όπου έπρεπε να στείλεις το δικό σου φάρμακο κατά της τριχόπτωσης! Γεμάτη ενθουσιασμό, 
έπιασα αμέσως δουλειά. 
Ύστερα από λίγες ώρες... 
Ιδού η σωτήρια συνταγή μου κατά της τριχόπτωσης! Τι περιμένετε; Εάν θέλετε να τη 
διαβάσετε, ορίστε το πρωτότυπο! 
   
               ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ 

 

• Πολτός από 100 μαλλιά της γριάς (ώστε τα μαλ- 

λιά που θα βγουν να είναι αφράτα) 

• 1.000 γρ. σε σκόνη από τα διαμάντια του  

πλανήτη Ουρανού (για να είναι γυαλιστερά!) 

• Χνούδι από την ουρά του πολύχρωμου  

διπλόφτερου μονόκερου (ώστε να είναι μαλακά, 

για πολύχρωμα δεν το εγγυώμαι!) 

• 2 κουταλιές της σούπας από τον αραχνοΰφαντο 

ιστό της Ιπαρμόνας, της φεγγαροαράχνης, που ζει 

στην Υφαινία, την πόλη των βελούδινων  

φεγγαροαραχνών (για να έχουν ωραία,  

βελούδινη υφή!) 

• 20 φύλλα από τον θάμνο φυτρίσια-τριχίσια, 

που φυτρώνει στο όρος Μαγκιληνιφικηπίσκο, το οποίο  

βρίσκεται στην Αφροδίτη (μ’ αυτό το φυτό τα  

μαλλιά σου γίνονται πολύ πυκνά) 

• 1 ίριδα του ουράνιου τόξου (για το χρώμα που θα  

έχουν τα μαλλιά σας!) 

• Σάλιο από το Τέρας του Λοχ Νες (ώστε να  

είναι γερά όσο αυτό και να μην πέσουν ΠΟΤΕ!)  

 

Σε ποιον θα το δοκιμάσω; Λογικά στον παππού μου, παρόλο που η μαμά λέει πως δεν θέλει 
να γίνει αυτός το «θύμα». 
Ποιος ξέρει; 
Ίσως τ’ όνειρό μου να πραγματοποιηθεί και να γίνω αρκετά καλή γιατρός!  


