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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την 
παροχή της καλύτερης διαθέσιμης 
περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να 
πραγματοποιείται αυτό, που χρειάζεται, στον 
κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο, στο 
άτομο, που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας το 
βέλτιστο αποτέλεσμα (Department of Health, 
UK, 2003). Από διοικητική σκοπιά σημαίνει 
την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας με 
οικονομικό τρόπο και ορθολογική κατανομή 
των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Από 
την πλευρά των ασθενών σημαίνει 
δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις 
επιθυμητές και κατάλληλες υπηρεσίες στο 
συντομότερο χρόνο. Είναι εμφανές ότι η 
έννοια της ποιότητας έχει διαφορετικές 
αποχρώσεις για τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
(εσωτερικοί, εξωτερικοί «πελάτες»). 
 Ένας άλλος ορισμός για την ποιότητα 
αναφέρει ότι αυτή επιτυγχάνεται, όταν οι 
διαδικασίες και οι δράσεις ενός οργανισμού 
είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να ανταποκρίνονται, διαρκώς, αρχικά στις 
ανάγκες και ακολούθως στις απαιτήσεις των 
εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών. 
Αρκετές φορές οι προσδοκίες των ασθενών 
είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες τους και 
ένας αποτελεσματικός τρόπος να 
προσεγγίσουν οι επαγγελματίες υγείας τις 
προσδοκίες των ασθενών είναι η ανάπτυξη 
αρμονικής σχέσης μαζί τους και οι περιοδικές 
έρευνες (ερωτηματολόγια ικανοποίησης των 
ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας). Ακόμη 
ένας ορισμός για την ποιότητα, που έχει 
διατυπωθεί, είναι και ο εξής: Να 
επιτυγχάνεται το σωστό άμεσα και στη 
συνέχεια να βελτιώνεται διαρκώς. 
 Η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας 
(quality assurance) περιλαμβάνει τον  

σχεδιασμό, την ανάπτυξη των στόχων 
ποιότητας, τον καθορισμό των προτύπων 
ποιότητας, την παρακολούθηση με τη χρήση 
δεικτών και τη δράση με τη συμμετοχή όλων. 
Αφορά, δηλαδή, στις αναγκαίες, οργανωμένες 
και συστηματοποιημένες ενέργειες, που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ικανοποιεί δεδομένες 
απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. ISO 9000:1994). 
 Συνεπώς έχει ευρεία εφαρμογή, καλύπτοντας 
όλες τις διαδικασίες στη λειτουργία ενός 
οργανισμού και αφορά κάθε εμπλεκόμενο 
μέλος του προσωπικού. Οι έλεγχοι στο 
πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας είναι 
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 
υπηρεσιών. Με το σχεδιασμό, που γίνεται στο 
πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, 
παρέχεται η δυνατότητα κατανομής και 
αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, 
παράλληλα με την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με 
προκαθορισμένους στόχους. Επιπλέον με την 
καταγραφή των διαδικασιών περιορίζονται οι 
διακυμάνσεις, γίνονται προβλέψιμα τα 
αποτελέσματα και μπορούν να αναδειχθούν 
σημεία, που χρειάζονται βελτίωση. Συνεπώς 
είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας 
για να τεθεί ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης 
παροχής υπηρεσιών. 

Παγώνα Ντιούδη 
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ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!    
 

 Γιατροί και γυμναστές συμβουλεύουν τους 
πάντες να περπατούν, όμως στην 
πραγματικότητα λίγοι είναι αυτοί, που το 
κάνουν. 
 Όταν λέμε περπάτημα εννοούμε το δυναμικό 
περπάτημα, που είναι το γρήγορο και 
αθλητικό βάδισμα, κατά το οποίο και τα δύο 
πόδια έχουν επαφή με το έδαφος ( σε 
αντίθεση με το τρέξιμο, κατά το οποίο το ένα 
πόδι βρίσκεται στον αέρα), καθώς και οι 
διάφορες παραλλαγές του, όπως το 
περπάτημα Nordic, που γίνεται με 
μπαστούνια και είναι δημοφιλές σε ολόκληρο 
τον κόσμο. 
• Γιατί το περπάτημα είναι τόσο καλό για την 
υγεία; 
 Σύμφωνα με ειδικούς το περπάτημα 
προστατεύει τον οργανισμό από συχνές 
παθήσεις, όπως καρδιολογικές, προβλήματα 
του κυκλοφορικού ακόμη και από τον 
διαβήτη. Τριάντα λεπτά περπάτημα τη μέρα 
είναι αρκετά για τη διατήρηση του σωματικού 
βάρους και την αποτροπή της παχυσαρκίας. 
• Ποια είναι η διαφορά του από την 
περιήγηση; 
 Η καθοριστική διαφορά, που υπάρχει 
ανάμεσά τους, είναι η ταχύτητα. Το 
περπάτημα γίνεται πιο γρήγορα, είτε στην 
άσφαλτο είτε σε χωματόδρομο. Ως άσκηση 
συνήθως διαρκεί από μία έως δύο ώρες, ενώ η 
περιήγηση μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη 
μέρα. 
• Πόσες θερμίδες μπορεί να κάψει κανείς 
περπατώντας; 
 Με μια ώρα περπάτημα (60’) μπορεί κανείς 
να καταναλώσει 400 θερμίδες και να διανύσει 
περίπου 6 km , δηλαδή κάτι παραπάνω από 
μια μεγάλη σοκολάτα! 
• Τι πρέπει να προτιμά κανείς την άσφαλτο ή   
 

τους χωματόδρομους; 
 Με τα κατάλληλα παπούτσια, το περπάτημα 
μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε δρόμο. 
Γενικά είναι καλύτερο να περπατάει κανείς 
στη φύση, καθώς έτσι βοηθά το σώμα του να 
αισθάνεται ελεύθερο. 
• Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κατά το 
περπάτημα; 
 Οι τραυματισμοί είναι σπάνιοι. 
• Πως γίνεται το περπάτημα ως γυμναστική; 
 Κρατήστε όρθιο το κορμί σας έχοντας τα 
χέρια στο πλάι, εστιάζοντας την προσοχή σας 
5 -6 μέτρα μπροστά και διατηρήστε χαλαρούς 
τους ώμους. Τα χέρια πρέπει να είναι 
ελαφρώς λυγισμένα και χαλαρωμένα. Δεν 
πρέπει να έχετε σφιγμένες τις γροθιές σας. 
•Για ποιους είναι κατάλληλο το περπάτημα; 
 Το περπάτημα είναι άθλημα για όλους, καθώς 
η επιβάρυνση, που υφίστανται τα πόδια από 
τη δόνηση σε κάθε βήμα είναι τρεις φορές 
μικρότερη από ότι στο τζόκιν. Αυτό σημαίνει 
ότι με το περπάτημα μπορεί να αθληθούν και 
άνθρωποι, που έχουν προβλήματα στις 
αρθρώσεις τους ή υποφέρουν από 
παχυσαρκία. 
• Τι πρέπει να προσέξουν οι αρχάριοι; 
 Καλό θα είναι να ξεκινήσουν σταδιακά με 30’ 
την ημέρα για 3 ή 4 φορές την εβδομάδα,  

2 

Χρυσούλα Γκίνη 



    
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

 τα οποία θα αυξήσουν σε 45’ μετά τον πρώτο 
μήνα. Ο ρυθμός πρέπει να είναι ταχύτερος 
από ότι στο καθημερινό περπάτημα και η 
ένταση ανεβαίνει μετά τα πρώτα 10’. Η 
ταχύτητα δεν πρέπει να προκαλεί 
λαχάνιασμα, αλλά να επιτρέπει την 
φυσιολογική αναπνοή. 
 Για να είναι αποτελεσματικό το περπάτημα 
θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα συνολικό τρόπο 
ζωής και να γίνεται με σύστημα και όχι 
αποσπασματικά… να έχει διάρκεια!!! 
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Μαρία Τζιωρτζίδου 

 Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά από τον 
ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με 
ορισμένους άλλους παράγοντες (υγρασία, 
άπνοια) δημιουργούνται παθολογικές 
καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που 
μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη 
κατάσταση, αλλά και στο θάνατο. 
  
 

σύνδρομο θερμοπληξίας, το οποίο 
εκδηλώνεται με αυξημένη θερμοκρασία του 
σώματος, απουσία εφίδρωσης, σπασμούς, 
εμέτους, διάρροια, ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές, διαταραχή της πηκτικότητας του 
αίματος. Μπορεί να επακολουθήσει 
κωματώδης κατάσταση και θάνατος. 
 Η θεραπεία των ατόμων, που παρουσιάζουν 
συμπτώματα θερμοπληξίας, γίνεται σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά είναι 
καθοριστικής σημασίας οι πρώτες βοήθειες 
μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά. 
 Τα άμεσα μέτρα, που λαμβάνονται, 
αποσκοπούν στην ελάττωση της 
θερμοκρασίας του σώματος και είναι: 
-Μεταφορά σε σκιερό και δροσερό μέρος 
-Έκδυση από τα ρούχα-Τοποθέτηση 
παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον 
τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική 
περιοχή 
-Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό 
-Χορήγηση άφθονων υγρών και μικρής 
ποσότητας αλατιού, εάν το άτομο είναι σε 
 

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: 
δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα 
καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της 
αρτηριακής πίεσης, ταχυπαλμία, ναυτία, έμετοι. 
Εάν δεν αναγνωριστούν εγκαίρως αυτά τα 
συμπτώματα μπορεί να οδηγήσουν σε  
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θέση να καταπιεί.  
 Στην χώρα μας αυτή την εποχή έχουμε 
φαινόμενα καύσωνα και είναι απαραίτητο να 
παίρνουμε προληπτικά μέτρα, ώστε να μην 
φτάνουμε στο σημείο εμφάνισης παθολογικών 
καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες. 
 Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης 
συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα είναι τα 
εξής: 
1. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως.  
2. Επιλογή ανοιχτόχρωμων και ελαφριών 

ρούχων με ανοιχτό λαιμό 
3. Κάλυψη κεφαλής 
4. Αποφυγή πολύωρης μετακίνησης, 

ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες 
5. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, 

ιδιαίτερα σε μέρη, όπου συνυπάρχουν 
υψηλή θερμοκρασία και υγρασία 

6. Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως 
       -Πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά 

προτίμηση νερού και φυσικών χυμών 
       -Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών 
       -Ολιγοθερμική δίαιτα, που περιλαμβάνει 

κυρίως φρούτα και λαχανικά 
       -Δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά 
7. Συχνά λουτρά με καταιωνιστήρες (ντους) 
 
  

τροποποίηση των δόσεων. 
Όλοι οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν 
κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες 
οροφής. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, 
που περιθάλπουν παιδιά, ασθενείς και 
ηλικιωμένους. 
 Τέλος τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να 
φροντίζουν για την καλή λειτουργία του 
κλιματισμού. 

 Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο 
γίνεται πιο ελαφρά. Ειδικά για τα βρέφη είναι 
προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να 
είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε 
πάνες. Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται 
συχνά εκτός από το γάλα και νερό ή χαμομήλι. 
 Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
καλούμενες ομάδες υψηλού  κινδύνου του 
καύσωνα, που είναι 
 - Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 
- Όλα τα άτομα, που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, 
νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη 
διαβήτη, πνευμονοπάθειες κ.λ.π. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στη φαρμακευτική 
αγωγή τους, γιατί μπορεί να χρειάζεται 
 
- 

ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ 
---------------
ΠΕΛΕΚΑ- 
ΝΟΣ 

ΚΑΤΑ-
ΠΟΝΗ-
ΣΗ 
-----------
ΠΙΑΝΕΙ 
ΤΟΥ 
ΑΔΙΚΗ- 
ΜΕΝΟΥ 

ΟΠΛΟ 
ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙ-
ΩΝ 
ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΩΝ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
--------------- 
ΑΡΑΒΙΚΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ 
ΑΣΙΑΣ 

ΓΑΤΑ ΤΟ 
ΓΕΝΝΑΕΙ 
---------------
ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥ 
ΠΟΔΙΟΥ 

ΧΑΪΔΕΥΤΙ-
ΚΟ ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

   ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  



ΠΑΓΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ    
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Κυριακή Μουτάφη 

 Υλικά  
                              1 μόρφατ 
                      1 ζαχαρούχο γάλα 
                             1 εβαπορέ  

 1. Χτυπήστε τη μορφατ με το μίξερ έως ότου γίνει σαντιγί 
2. Ανακατέψτε με ένα πιρούνι το ζαχαρούχο γάλα με το εβαπορέ 
3. Ρίξτε το μίγμα σταδιακά μέσα στη σαντιγί, καθώς συνεχίζετε να αναμειγνύεται με   
     το μίξερ 
4. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει η ανάμειξη, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα 
5. Μπορείτε στο τέλος να προσθέσετε τριμμένη σοκολάτα 
6. Βάλτε το μίγμα στην κατάψυξη 
7. Μετά από μια ώρα ανακατέψτε ξανά 
8. Βάλτε το μίγμα στην κατάψυξη και αφήστε το να παγώσει 
 

      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ    
 Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

Ο όρος mobbing προέρχεται από την αγγλική 
λέξη mob, που σημαίνει επιτίθεμαι, 
περικυκλώνω, ενοχλώ και εκφράζει σήμερα τη 
συστηματική ψυχολογική επίθεση και 
στρατηγική περιθωριοποίησης, που δέχονται 
στο εργασιακό περιβάλλον από τους 
ιεραρχικά ανώτερους ή και τους συναδέλφους 
οι ανεπιθύμητοι, για διάφορους λόγους, 
εργαζόμενοι. 
Το 1900 ο ηθολόγος Konrad Lorenz το 
χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει την εχθρική 
συμπεριφορά της πλειοψηφίας της αγέλης 
έναντι των αδύνατων ζώων. 
 Τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς 
χώρους αναπτύχθηκε ένα νέο φαινόμενο 
γνωστό ως Σύνδρομο Mobbing, το οποίο   

Αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων. 
 Το Σύνδρομο Mobbing ορίζεται ως «η κατ’ 
επανάληψη υβριστική συμπεριφορά, εντός ή 
εκτός της επιχείρησης ή του οργανισμού, που 
εκδηλώνεται ειδικότερα με ενέργειες, λόγια, 
εκφοβισμούς, πράξεις, χειρονομίες, τρόπους   
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οργάνωσης της εργασίας και μονομερή 
γραπτά κείμενα, που έχουν χαρακτήρα ή 
σκοπό να προσβάλλουν την προσωπικότητα, 
την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική 
ακεραιότητα του εργαζόμενου κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του, να θέσουν σε 
κίνδυνο τη θέση απασχόλησης του ή να 
δημιουργήσουν εχθρικό, εκφοβιστικό, 
υποτιμητικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό 
εργασιακό περιβάλλον». 
 Ακόμη εκφράζει τη δολιότητα, που 
αναπτύσσεται μεταξύ συναδέλφων και 
αποσκοπεί στην εξάλειψη των ανταγωνιστών 
μέσα από μια συνεχή αντισυναδελφική 
συμπεριφορά. 
 Εκδηλώνεται κυρίως με σοβαρές επιπτώσεις, 
που μπορεί να λάβουν τη μορφή αυξημένων 
δυσκολιών συνεργασίας, μειωμένης αντοχής 
στο άγχος, σωματικής δυσφορίας, 
καταχρήσεων και ψυχολογικών αντιδράσεων. 
Επίσης μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στον 
ύπνο, κατάθλιψη, ανάπτυξη διαφόρων 
μορφών μανίας, κάποιες φορές έντονη 
επιθετικότητα, σωματική κόπωση ή/και 
τάσεις αυτοκτονίας. Αν δε σταματήσει άμεσα 
η παρενόχληση, υπάρχει ο κίνδυνος, τα 
προβλήματα να γίνουν τόσο σοβαρά, ώστε να 
χρειαστεί μακροχρόνια ιατρική και 
ψυχοθεραπευτική φροντίδα από ειδικούς.  
 Οι αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, 
σε ότι αφορά την αποδοτικότητα και τις 
οικονομικές επιδόσεις, είναι σημαντικές, 
καθώς παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο 
απόδοσης ενός εργαζόμενου, που υφίσταται 
mobbing, μπορεί να σημειώσει πτώση κατά 
80%, όσον αφορά τις ικανότητες του, τις 
αντιστάσεις του στο εργασιακό άγχος και την 
προσοχή του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση 
ψυχικής ή σωματικής ασθένειας, που θα τον 
οδηγήσει σε απουσιασμό. 
 Το Σύνδρομο Mobbing οδηγεί σε ασθένειες, 
που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και  

συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, 
καθώς υφίσταται σαφής σχέση μεταξύ αφ’ 
ενός της ηθικής παρενόχλησης και αφ’ ετέρου 
του άγχους και της εργασίας με υψηλό βαθμό 
έντασης, αυξημένο ανταγωνισμό και μειωμένη 
αίσθηση εργασιακής ασφάλειας. 
 Εθνικές νομοθεσίες σε χώρες, όπως η Ιταλία, 
η Σουηδία και η Γερμανία, αναγνωρίζουν 
πλέον το Σύνδρομο Mobbing ως 
επαγγελματική ασθένεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι ψυχολογικά 
απαιτητικές δουλειές, που αφήνουν μικρά 
περιθώρια πρωτοβουλίας, μπορούν να 
αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών παθήσεων. Προβλήματα 
όπως διαταραχές ύπνου, του στομάχου, 
πονοκέφαλοι και  ημικρανίες, συναντώνται 
πολύ συχνά σε σχετικές έρευνες. 
 Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι κάποιες 
φορές τα πράγματα είναι αναπόφευκτα 
δύσκολα και ότι απλώς πρέπει να σφίξουν τα 
δόντια ή πολύ χειρότερα να συνηθίσουν. Έτσι 
καταλήγουν να αποδέχονται το stress σαν 
μέρος της δουλειάς τους και χωρίς να το 
καταλάβουν, υποβάλουν τον εαυτό τους σε 
μια καθημερινή φθορά. 
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 Ο μήνας Αύγουστος στην παράδοση μας είναι 
ο πλουσιότερος, καθώς το λένε οι παροιμίες 
και τα τραγούδια («Αύγουστε, καλέ μου μήνα, 
να’ σουν δυο φορές το χρόνο») και 
προαναγγέλλει τον ερχομό του χειμώνα («Από 
Αύγουστο χειμώνα…»). Από την 1η Αυγούστου 
αρχίζουν τα μερομήνια, δηλαδή οι 
καθημερινές μετεωρολογικές παρατηρήσεις 
για την πρόγνωση του καιρού όλου του 
χρόνου. 
 Οι γιορτές του καλοκαιριού στην Ελλάδα 
παραδοσιακά αφορούν τα πανηγύρια, που 
γίνονται με αφορμή τις θρησκευτικές γιορτές 
με κορυφαία την γιορτή του 
Δεκαπενταύγουστου. Την ημέρα αυτή, «της 
Παναγίας» όπως λένε, γιορτάζεται η Κοίμηση 
της Θεοτόκου απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την 
Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου τριακόσια 
Θεοτοκονύμια, δηλαδή τιμητικά προσωνύμια, 
που αποδίδει η θρησκευτική παράδοση στην 
Υπεραγία Θεοτόκο. Τα εκατό περίπου από 
αυτά γιορτάζονται την ημέρα του 
Δεκαπενταύγουστου σε διαφορετικές 
περιοχές (Αμπελακιώτισσα, Καταπολιανή, 
Φανερωμένη…). 
 Δεν είναι λίγες όμως και οι ονομαστικές 
εορτές και άλλων αγίων κατά το μήνα 
Αύγουστο.  
06/08 Σωτήριος, Ευμορφία 
07/08 Αστέριος 
08/08 Τριαντάφυλλος, Μύρων 
16/08 Αλκιβιάδης, Σταμάτης 
17/08 Λευκοθέα, Στράτος 
18/08 Αρσένιος, Φλώρα 
24/08 Ευτύχιος 
26/08 Αδριανός, Ναταλία 
27/08 Φανούρης 
28/08 Δάμων 
29/08 Αλέξανδρος 
 
  

Μυροφόρα Παπαδοπούλου 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    
 

 Παγκοσμίως τον Αύγουστο γιορτάζονται 
ημέρες όπως: 
09/08 Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών 
12/08 Ημέρα των Αριστερόχειρων 
23/08 Παγκόσμια Ημέρα του Δουλεμπορίου 
και της κατάργησης του. 
 Στην χώρα μας ο μήνας αυτός, καθώς είναι 
καυτός και ανέμελος, μας προσδίδει την 
αίσθηση της ελευθερίας και της ξενοιασιάς 
και ίσως μας κάνει να ξεχνάμε όλους αυτούς, 
που γιορτάζουν, εκτός της ημέρας του 
Δεκαπενταύγουστου. Έτσι οι ευχές μας στους 
υπόλοιπους πιθανόν να τους εκπλήξουν 
ευχάριστα και απροσδόκητα. 

 Παροιμίες για τον Αύγουστο 
 
 «Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε 
μέρα.» 
 
 «Δεκαπέντησεν ο Αύγουστος, πυρώσου και 
μην εντρέπεσαι.»  
  
 «Αυγουστοοικοδέσποινα, καλαντογυρεύτρα.» 
 
 «Θεός να φυλά τα λιόδεντρα απ’ το νερό του 
Αυγούστου.» 



        Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά το περιοδικό. 

        Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς έγγραφη άδεια. 

    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

    ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παγώνα Ντιούδη, Αναστασία Βουροπούλου, Χρυσούλα Γκίνη, 
Χρυσούλα Δήμου, Ευστρατία Θασίτου, Μαρία Καζαλτζή, Αλέξανδρος Καραϊσκάκης, 
Παναγιώτα Καρδάμη, Κατίνα Κυριακίδου, Αγγελική Μητκούδη, Πανδώρα Μιχαλτσίδου, 
Αικατερίνη Μόντη, Κυριακή Μουτάφη, Μυροφόρα Παπαδοπούλου, Μαρία Τζιωρτζίδου, 
Αικατερίνη Τσαπαρίδου, Θεοδώρα Τσολιαρίδου, Φωτεινή Σδρόλια 

Αικατερίνη Μόντη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ    
 Καμιά φορά τις νύχτες  

γαύγιζε σαν σκύλος 
κατέβαινε στη θάλασσα 
και της φώναζε  
με θρήνο τάχα θυμωμένο 
τρόμαζε τα πουλιά 
και τις γοργόνες 
Αν τον ρωτούσες δεν είχε την αιτία εύκαιρη 
έπρεπε πολύ να παλέψει 
κι η αλήθεια είναι πως είχε λησμονήσει 
δεν θυμόταν πια τα σχήματα 
ούτε τα χρώματα,  
τα ζύγια και τα λόγια 
Κι ύστερα,  
πώς να ψυχαναλύσει κανείς ένα σκυλί 
πόσα να πει αλυχτώντας 
Το χάραμα, κατάκοπος 
άρχιζε να μουρμουράει ανθρώπινα 
ακατάληπτα στην αρχή 
χάραζε σύμβολα 
στην άμμο 
που σβήναν στο νερό 
Ίσως δεν είχε και πολλές απολογίες, 
μόνον τ αγκίστρι εκείνο ήθελε να φτύσει 
που είχε μείνει στο λαιμό 
από αρχαίων χρόνων 
γι αυτό έβηχε τις νύχτες σπαρακτικά 
γι αυτό τις μέρες κόπιαζε 
να καλύπτει το βράγχος 
και τις πνιγμονές 
Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα 
είχε λησμονήσει 
άραγες ψάρι ήταν κάποτε 
ή απρόσεκτος βουτηχτής 
πώς ήρθαν έτσι οι καιροί  
σκύλος να γίνεται τις νύχτες 
που στη γραμμή της θάλασσας 
ψαρίσιες υποθέσεις να λύσει πολεμά.. 

 

 
 
 

που στη γραμμή της θάλασσας 
ψαρίσιες υποθέσεις να λύσει πολεμά… 


