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Διαρκής βελτίωση ποιότητας 
 Ο όρος «διαρκής βελτίωση ποιότητας» 
(quality improvement) αναφέρεται στη 
διαδικασία μείωσης της διακύμανσης των 
αποτελεσμάτων ή των αποκλίσεων από τα 
πρότυπα, με σκοπό την καλύτερη συνολική 
απόδοση. Αφορά στη βελτίωση των 
διαδικασιών που ελέγχουν το τελικό 
αποτέλεσμα και κλειδί αποτελεί η επισήμανση 
της απόκλισης και η διορθωτική ενέργεια. Οι 
δράσεις περιστρέφονται γύρω από τον 
ασθενή ως επίκεντρο κάθε βελτίωσης. 
Ο κύκλος ποιότητας 
 Ένα μοντέλο διαρκούς βελτίωσης της 
ποιότητας περιγράφεται σχηματικά με τον 
κύκλο ποιότητας (εικ. 1). 
 Τα πρώτα τρία βήματα του κύκλου 
(σχεδιασμός, καθορισμός προτύπων 
ποιότητας, ενημέρωση και εκπαίδευση του 
προσωπικού) εντάσσονται στο πλαίσιο της 

διασφάλισης ποιότητας. Ακολουθεί ο 
ποιοτικός έλεγχος, ενώ τα επόμενα έξι βήματα 
εντάσσονται στη διαδικασία βελτίωσης της 
ποιότητας, για την εξασφάλιση χαμηλού 
εύρους διακύμανσης και επομένως 
ελεγχόμενων αποτελεσμάτων.  
 Ο μηχανισμός που περιγράφεται σχηματικά 
αρχίζει με την εντόπιση των ευκαιριών για 
βελτίωση και την επιλογή τους 
κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολουθεί η 
δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας 
ατόμων που θα έχουν την ευθύνη της 
υλοποίησης, καθορίζοντας τα μέσα και το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού μελετηθεί η 
περίπτωση και επιλεγεί μια λύση, 
εφαρμόζεται, επαναξιολογείται και 
ενσωματώνεται, εφ’ όσον παρέχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ συνεχίζεται ο 
μηχανισμός διαρκούς βελτίωσης. 
 

1.Σχεδιασμός και επαναξιολόγηση 

2.Καθορισμός προτύπων 

3.Ενημέρωση  προσωπικού 

4.Ποιοτικός έλεγχος 

5.Εντόπιση ευκαιριών βελτίωσης 

6.Επιλογή κατά προτεραιότητα 

7. Ομάδα υλοποίησης 

8. Μελέτη 

9. Επιλογή και σχεδιασμός λύσης 

10. Εφαρμογή λύσης 

Εικόνα 1: Ο κύκλος ποιότητας 



ΤΕΛΟΣ Ή ΑΡΧΗ    
 

 Σεπτέμβρης. Αμφιλεγόμενος μήνας... Το 
τέλος μιας ξέγνοιαστης εποχής και η αρχή 
μιας εποχής με πολύ δουλειά. Σαν χτες 
χτυπούσε το κουδούνι της λήξης του σχολικού 
έτους και όλοι (γονείς και παιδιά) με ήχους 
ανακούφισης και χαμόγελα στα χείλη 
αποχαιρετούσαμε την πίεση και το βάρος των 
υποχρεώσεων, για να χαθούμε μέσα στη λήθη 
της ανάπαυλας από κάθε καθημερινό και 
τετριμμένο. Και να πάλι ήρθε η ώρα να 
μπούνε τα κεφάλια μέσα με το κυνήγι της 
καθημερινότητας, των υποχρεώσεων, της 
δουλειάς, του σχολείου κ.λ.π. Αν το πάρει 
κανείς με την κυριολεκτική έννοια, σίγουρα 
θα πέσει σε βαριά κατάθλιψη (σαν τον καιρό 
ένα πράγμα!). Το μόνο, που μένει, είναι να 
προφασιστείς ότι «εντάξει, το βαρέθηκα εδώ, 
που τα λέμε, και το καλοκαίρι! Καιρός να 
μπούμε σε μια σειρά» λες για να διασκεδάσεις 
τον πόνο σου (η καρδούλα σου το ξέρει). Γι’ 
αυτό εξοπλίζεσαι με υπομονή και, που θα 
πάει, θα περάσει και αυτή η σχολική χρονιά 
(παρόλο που δεν έχει αρχίσει ακόμη!), όσο το 
δυνατόν (ελπίζεις!) πιο εποικοδομητικά 
(άραγε θα ανοίξει ο κανακάρης κανένα βιβλίο 
φέτος;) και πιο ήρεμα (όχι, δεν θα αγχωθώ 
πάλι με Φυσικές και Χημείες!). Θα μου πεις 
τώρα και πέρυσι τέτοιο καιρό τα ίδια δεν 
έλεγες πάλι; Αλλά έτσι είναι ο Σεπτέμβρης. Η 
αρχή για νέους προγραμματισμούς. Να 
αλλάξουμε, να διορθώσουμε αυτά, που πέρυσι 
μας ταλαιπώρησαν. Φέτος, ας πούμε, δεν θα 
γκρινιάζουμε στον «Φωστήρα» μας. 
(Διάβασες; Πότε θα διαβάσεις; Τι, πάλι θα 
βγεις; Τι ώρα θα έρθεις; Μην αργήσεις, έχεις 
σχολείο αύριο! Ρίξε κάτι πάνω σου!). Ή φέτος 
δεν θα μας πιάσει υστερικό επεισόδιο μαζί με 
εγκεφαλικό, βλέποντας τον έλεγχο του 
κανακάρη να παίζει 1-2-Χ. Όχι, φέτος δεν θα 

τρέχεις πανικοβλημένη μεταξύ 
φροντιστηρίου, μουσικής, κατσαρόλας με 
μπριάμ, τα άπλυτα ρούχα! ( η ψυχολογία της 
Ελληνίδας εργαζόμενης μάνας στα τάρταρα). 
Χαλαράααα, όπως λένε και στη Σαλονίκη. 
Φέτος θα αφιερώσεις χρόνο και για τον εαυτό 
σου (εκείνο το μάθημα Pilates, που λέγαμε…). 
Και ας βρέχει ατελείωτα μερόνυχτα, λες και το 
Λονδίνο άλλαξε θέση στον παγκόσμιο χάρτη, 
και από Βορρά βρέθηκε στο Νότο (πάει ο 
καλοκαιρινός ήλιος της Ελλάδας). Όχι, φέτος 
σίγουρα θα βρεις κάτι να κάνεις για εσένα, 
που σε ευχαριστεί. Πάλι όμως διαπιστώνεις 
ότι και πέρυσι τα ίδια έλεγες, πάλι περίμενες 
το καλοκαίρι για να ξεκουραστείς, να 
απολαύσεις την ηρεμία, να ασχοληθείς με κάτι 
διαφορετικό.  
 Ο χρόνος κάνει κύκλους. Τι κι αν φτάσαμε 
στο τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε ωστόσο 
την αρχή του φθινοπώρου. Τι κι αν αρχίσει 
πάλι το ίδιο καθημερινό τρέξιμο. Έχουμε 
μπροστά μας τα Χριστούγεννα, την 
Πρωτοχρονιά. Τι κι αν οι ημέρες μικραίνουν 
και σκοτεινιάζει νωρίς, εμείς θα μαζευόμαστε 
όλοι τα βράδια στη θαλπωρή του σπιτιού, 
τρώγοντας ζεστούς λουκουμάδες, μαλώνοντας 
ποιος θα πρωτοδεί την αγαπημένη του 
εκπομπή στην τηλεόραση (χωρίς καβγάδες, 
δεν περνάει ο καιρός!). 
 Τελικά κάθε εποχή έχει και τα καλά της.    
 Φτάνει να την απολαμβάνεις, όπως είναι και 
να την ζεις, χωρίς να προσμένεις το 
πολυπόθητο καλοκαίρι για να κάνεις αυτά, 
που θέλεις και έχεις ανάγκη. Θα έρθει και 
αυτό… στην ώρα του! Το «τώρα» μετράει! 
  Γι’ αυτό ας έχουμε ένα καλό, ήρεμο και 
εποικοδομητικό φθινόπωρο!!!  
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Αγγελική Μητκούδη 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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Παναγιώτα Καρδάμη 

 Σήμερα όλοι μέσα στην οικογένεια 
ασχολούνται όλο και περισσότερο με τα 
επιτεύγματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας. Για τον πατέρα ή την μητέρα, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αποτελεί 
«εργαλείο» της δουλειάς τους. Για τον μαθητή 
το κομπιούτερ και το Ιντερνετ είναι 
σημαντικά βοηθήματα. Τα περισσότερα 
παιδιά φαίνεται ότι πρώτα μαθαίνουν να 
ασχολούνται με τους υπολογιστές και μετά 
μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. 
 Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά, 
στα αστικά κέντρα προπάντων, να έχουν 
περιοριστεί στο σπίτι. Έτσι έχουν μειωθεί 
ανησυχητικά οι ευκαιρίες, που έχουν, για 
ομαδικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες 
εκτός σπιτιού. Οι πολλές ώρες, που ξοδεύουν 
μπροστά στον υπολογιστή, είναι ώρες, που 
χάνονται από την ανθρώπινη επικοινωνία και 
την ανάπτυξη αληθινών κοινωνικών 
δεξιοτήτων. Οι νέοι φαίνεται ότι γοητεύονται 
στην ιδέα ενός ραντεβού στα τυφλά μέσω ενός 
chat room. Οι επαφές με τους φίλους μπορούν 
να γίνουν πλέον χωρίς να μετακινηθούμε 
καθόλου, αρκεί να διαθέτουμε Ιντερνετ και 
web κάμερα. 
 Προκύπτουν όμως οι εξής προβληματισμοί: 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες 
σχέσεις; 
Έχουν επηρεάσει την επικοινωνία μέσα στην 
οικογένεια; 
Ποιους κινδύνους κρύβει το διαδίκτυο για τα 
αθώα και ανυποψίαστα παιδιά; 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλος 
προβληματισμός επίσης όσον αφορά την 
επίδραση της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά. 
Έχει διαπιστωθεί ότι η συνεχής έκθεση σε 
σκηνές βίας και έντασης μπορεί να 
προκαλέσει στα μεν παιδιά προσχολικής 
  
 
  
 

ηλικίας φοβίες, άγχος, αλλά και προβλήματα 
στον ύπνο, στα δε μεγαλύτερα παιδιά μπορεί 
να οδηγήσει σταδιακά σε «ανοσία» και 
απευαισθητοποίηση» στο τρόμο της βίας, με 
κίνδυνο την τελική αποδοχή της ως τρόπο 
επίλυσης των προβλημάτων τους. Επίσης 
θεωρείται φυσικό η μίμηση των βίαιων 
προτύπων, που προβάλλει η τηλεόραση, να 
οδηγήσει σε αύξηση της επιθετικής 
συμπεριφοράς μεταξύ παιδιών και εφήβων. 
 Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς; 
-Να βάλουν όρια στη παρακολούθηση 
-Να παρακολουθήσουν μαζί με το παιδί το 
πρόγραμμα, που επέλεξαν επίσης μαζί, και να 
το συζητήσουν, όταν τελειώσει. 
-Να μην χρησιμοποιούν την τηλεόραση ως 
ανταμοιβή ή τιμωρία ή στο ρόλο της baby 
sitter 
-Να μιλήσουν με το παιδί για θέματα, όπως οι 
ανθρώπινες σχέσεις, η αγάπη, η οικογενειακή 
ζωή, η εργασία, αλλά και η βία, και τις 
συνέπειες της στην πραγματική ζωή. 
-Να γίνουν οι ίδιοι το καλό παράδειγμα για τα 
παιδιά τους 
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-Να το βοηθήσουν να αναπτύξει την κριτική 
του ικανότητα, ώστε να μάθει να κάνει το ίδιο 
τις σωστές επιλογές 
-Να υπάρχει πάντα μια διακριτική επίβλεψη 
όλων των δραστηριοτήτων του παιδιού και 
φυσικά των όσων παρακολουθεί στην οθόνη 
της τηλεόρασης και του υπολογιστή 
-Να του δώσουν εναλλακτικές λύσεις: Ας 
ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν, ας 
διαβάσουμε και ας επιλέξουμε μαζί βιβλία 
κατάλληλα για την ηλικία τους, ας κάνουμε 
μαζί τους μια βόλτα κοντά στις ομορφιές της 
φύσης, ας προσπαθήσουμε να έχουμε κοινές 
δραστηριότητες, που βοηθούν σημαντικά στη 
σύσφιξη των σχέσεων μέσα στην οικογένεια,  
ας μοιραστούμε τα νέα και τις εμπειρίες της 
ημέρας την ώρα του φαγητού με την 
τηλεόραση κλειστή. 
-Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι η on line 
επικοινωνία δεν προετοιμάζει συνήθως τα 
παιδιά για τις πραγματικές διαπροσωπικές 
σχέσεις της κοινωνίας μας, και ότι τα παιδιά 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε περιοχές 
ακατάλληλες, που προωθούν το μίσος, τη βία 
και την πορνογραφία 
 Όπως καθετί, έτσι και τα ηλεκτρονικά μέσα 
μπορούν να είναι τόσο ευλογία, όσο και 
κατάρα για τη νέα γενιά. Το μυστικό είναι να 
διδάξουμε στα παιδιά κανόνες καλής χρήσης 
και να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν 
κριτήρια ποιότητας και αισθητικής για ότι 
τους προσφέρεται. Όταν μάθουμε τα παιδιά 
να κρίνουν μόνα τους και να αποφασίζουν τι 
είναι πραγματικά καλό και τι όχι θα έχουμε 
καταφέρει να τα κάνουμε να υποστηρίζουν 
την προσωπική τους άποψη και να μην 
κινδυνεύουν να παρασυρθούν. 
 
 
  

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

-Γιατρέ όλοι με αγνοούν... 
-Ο επόμενος παρακαλώ... 
 
-Γιατρέ κανείς δε με παίρνει στα σοβαρά. 
-Θα αστειεύεστε βέβαια... 
 
-Γιατρέ νιώθω πάντα αυτόν τον πόνο στο μάτι 
  όταν πίνω τσάι. 
-Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι ; 
 
-Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια δεύτερη 
  γνώμη ? 
-Βεβαίως ! Να ξαναρθείτε αύριο. 
 

-Γιατρέ νομίζω ότι χρειάζομαι γυαλιά. 
-Σίγουρα κύριε. Εδώ που μπήκατε είναι  
  ταχυδρομείο. 
 
-Θα παίρνεις όλα τα χάπια που σου έδωσα.  
  Το πρωί το κόκκινο χάπι με ένα ποτήρι νερό,  
  το μεσημέρι το πράσινο χάπι με ένα ποτήρι  
  νερό, και το βράδυ το μπλε χάπι με ένα    
  ποτήρι νερό. 
-Μα τι έχω γιατρέ μου ? 
-Δε πίνεις πολύ νερό. 
 
-Ποσά θέλετε γιατρέ για να μου βγάλετε το  
  χαλασμένο δόντι ? 
- 300 euro 
- 300 euro για δουλειά λίγων λεπτών ? 
-Αν θέλετε μπορώ να κάνω την εξαγωγή 
  παρά πολύ αργά. 
 
-Έχετε δυσκολία να πάρετε μια απόφαση ? 
- Και ναι και όχι γιατρέ μου. 
 
 
 



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ    
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Πανδώρα Μιχαλτσίδου 

Σε έρευνα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Χουατσόνγκ, που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό επαγγελματικής και 
περιβαλλοντικής ιατρικής “Occupational and 
Enviromental Health”, διαπιστώνεται ότι όσο 
περισσότερο διαταράσσεται το βιολογικό 
«ρολόι» ενός ανθρώπου, τόσο αυτό αυξάνει 
την πιθανότητα παχυσαρκίας, ορμονικών – 
μεταβολικών διαταραχών και προβλημάτων 
στον ύπνο. Όλοι αυτοί είναι οι παράγοντες 
κινδύνου για ανάπτυξη διαβήτη. 
 Η διαπίστωση αυτή δεν είναι καινούρια, 
καθώς και προηγούμενες μελέτες σε 
εργαστήρια ύπνου, έχουν δείξει ότι αν κανείς 
κοιμάται τις «λάθος» ώρες μέσα στο 24ωρο, 
αρχίζει να εμφανίζει διαβήτη μέσα σε 
διάστημα μόνο λίγων εβδομάδων. 
 Στην εν λόγω μελέτη οι ερευνητές ανέλυσαν 
12 μελέτες, στις οποίες περιλαμβάνονται 28 
ανεξάρτητες αναφορές, που αφορούσαν 
226.652 άτομα και 14.595 ασθενείς με 
διαβήτη. Από την ανάλυση διαπίστωσαν ότι: 
1.Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες (αστυνομικοί, 
πυροσβέστες, γιατροί και νοσηλευτές, εργάτες 
κ.α.) είναι περίπου 9% πιθανότερο να 

αναπτύξουν διαβήτη, σε σχέση με όσους 
δουλεύουν τις συνηθισμένες πρωινές ώρες ( 
OR 1,09, 95% CI 1,05 – 1,12; P=0,014, 
I2=40,9%) 
2.Ειδικά για τους άνδρες ο κίνδυνος είναι 
αυξημένος κατά 37%( OR 1,37, 95% CI 1,20 – 
1,56) 
3.Όταν κάποιος εργάζεται συχνά σε 
ακανόνιστες βάρδιες (και όχι σε 
συγκεκριμένες εναλλασσόμενες ώρες), τότε ο 
κίνδυνος αυξάνει ακόμη περισσότερο κατά 
42% 
Επιπλέον οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο 
περισσότερο κανείς τρώει αργά τα βράδια, τις 
ώρες της δουλειάς του, τόσο αυξάνει τον 
κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη. Ο κίνδυνος 
φαίνεται να είναι αυξημένος για τους άνδρες 
σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς και για όσους 
έχουν τις συχνότερες εναλλαγές στο ωράριο 
της βάρδιας τους.  Ο διαβήτης συσχετίζεται με 
σοβαρές επιπλοκές συσχετιζόμενες με βλάβες 
αγγείων και νεύρων, όπως στεφανιαία νόσο, 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, απώλεια 
όρασης, νεφρική βλάβη και νευροπάθεια. 
Περίπου 380 εκατομμύρια άνθρωποι 
αναμένεται να έχουν διαβήτη έως το 2025 στη 
Γη, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για 
ένα πρόβλημα όλο και πιο σοβαρό και από 
άποψη δημόσιας υγείας. 
 Εκτός από τον διαβήτη, παλαιότερες έρευνες 
έχουν συσχετίσει την εργασία σε βάρδιες (και 
νυχτερινές) με αυξημένη πιθανότητα και για 
άλλα προβλήματα υγείας, όπως πεπτικές 
διαταραχές, ορισμένες μορφές καρκίνου και 
καρδιαγγειακά προβλήματα. 
Συνεπώς η έκθεση εργαζομένων σε 
εναλλασσόμενες βάρδιες, ιδίως όταν 
περιλαμβάνει νυχτερινή εργασία, πρέπει να 
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περιορίζεται στο απολύτως αναπόφευκτο και 
να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα για τον 
περιορισμό της έκθεσης ανά άτομο στο 
ελάχιστο δυνατό και οπωσδήποτε εντός των 
νόμιμων ωραρίων για την υγιεινή και την 
ασφάλεια στην εργασία. Επιπλέον οι 
εργαζόμενοι σε βάρδιες κατ’ εξοχήν πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να τους παρέχονται μέσα 
και δυνατότητες για να κάνουν υγιεινή 
διατροφή και να ασκούνται σωματικά, όποτε 
μπορούν, ακόμα και εντός του χώρου 
εργασίας. 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

ΟΚΤΩ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ   
 

 Οι ξηροί καρποί είναι μάλλον υποτιμημένοι, 
παρά τις ευεργετικές τους ιδιότητες για τον 
οργανισμό μας. Είναι όμως σημαντικό να τους 
προσθέσουμε στην καθημερινή μας διατροφή, 
μιας και είναι γεμάτοι πολύτιμες πρωτεΐνες, 
ακόρεστα λιπαρά και βιταμίνες. Δείτε οκτώ 
από αυτούς τους ξηρούς καρπούς: 
Καρύδια 
7 ολόκληρα καρύδια περιέχουν 185 θερμίδες. 
Τα καρύδια περιέχουν τα περισσότερα 
αντιοξειδωτικά σε σχέση με άλλους ξηρούς 
καρπούς, και μας βοηθούν να προλάβουμε την 
καρδιοπάθεια, τον καρκίνο αλλά και την 
πρόωρη γήρανση. Επίσης είναι εξαιρετική 
πηγή για αντιφλεγμονώδη λιπαρά Ωμέγα – 3, 
και μια καλή εναλλακτική για να τα 
αποκτήσουμε, αν δεν τρώμε αρκετά ψάρια. 
Και μικρό μυστικό για τις γυναίκες: το 
μαγγάνιο, που περιέχουν μπορεί να ελαττώσει 
τα συμπτώματα της περιόδου.  
Αμύγδαλα 
 Γεμάτα με φυτικές ίνες και βιταμίνη Ε, ένα 
ισχυρό αντιοξειδωτικό, τα αμύγδαλα μπορούν 
να σας βοηθήσουν και όταν προσπαθείτε να 

Θεοδώρα  Τσολιαρίδου 

χάσετε βάρος. Σε μια μελέτη του International 
Journal of Obesity ανακαλύφθηκε πως από δύο 
ομάδες παχύσαρκων ενηλίκων, που 
προσπαθούσαν να αδυνατίσουν, οι 
συμμετέχοντες της ομάδας, που 
συμπεριελάμβαναν αμύγδαλα στην δίαιτά τους, 
έχασαν περισσότερο βάρος. Άλλες έρευνες 
συνδέουν την κατανάλωση αμυγδάλων με 
μειωμένη χοληστερίνη, ακόμα και με ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 23 αμύγδαλα 
περιέχουν 170 θερμίδες. 
Κάσιους 
 Τα κάσιους έχουν ιδιαίτερα υψηλή 
περιεκτικότητα σε σίδηρο και ψευδάργυρο. Ο 
σίδηρος συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία 
του οξυγόνου στα κύτταρα, που προλαμβάνει 
την αναιμία, ενώ ο ψευδάργυρος παίζει 
σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα 
και την καλή όραση. Επίσης τα κάσιους 
προστατεύουν τη μνήμη μας, καθώς είναι καλή 
πηγή μαγνησίου με 30 γραμμάρια να περιέχουν 
περίπου το 25% της ημερήσιας δόσης μας. 18 
κάσιους περιέχουν 200 θερμίδες. 
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Πεκάν 
 Αυτοί οι νόστιμοι καρποί είναι πλούσιοι σε 
αντιοξειδωτικά και ενισχύουν την καρδιά. 
Επίσης προλαμβάνουν την αρτηριοσκλήρυνση 
και μειώνουν δραματικά την «κακή» 
χοληστερίνη. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
συνδέσει και τη βιταμίνη Ε, που περιέχουν, με 
την καλή υγεία του εγκεφάλου και αναφέρουν 
πως μπορούν να καθυστερήσουν την 
ανάπτυξη εκφυλιστικών νευρολογικών 
ασθενειών, όπως της νόσου ALS. 18 πεκάν 
περιέχουν 200 θερμίδες. 
Brazil nuts 
 Ένα μόνο Brazil nut περιέχει περισσότερο 
από το 100% της ημερήσιας ποσότητας 
σεληνίου, που χρειαζόμαστε. Το σελήνιο 
βοηθά στην πρόληψη συγκεκριμένων ειδών 
καρκίνου, όπως αυτόν των οστών, του 
προστάτη και του μαστού. Χρειάζεται όμως 
προσοχή: η υπερβολική ποσότητα σεληνίου 
καταλήγει βλαβερή, οπότε φροντίστε να 
καταναλώνετε μικροσκοπικές μερίδες. 
5 με 6 Brazil nut περιέχουν 185 θερμίδες. 
Μακαντάμια 
 Ενώ από άποψη θερμίδων είναι από τους πιο 
παχυντικούς ξηρούς καρπούς, τα μακαντάμια 
περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα υγιεινών 
μονοακόρεστων λιπαρών. Αυτά τα καλά 
λιπαρά μειώνουν την χοληστερίνη LDL, τα 
τριγλυκερίδια αλλά και την πίεση. 10 
μακαντάμια περιέχουν 200 θερμίδες  
Φιστίκια 
 Ο πλέον κατάλληλος ξηρός καρπός για 
αδυνάτισμα με λιγότερες από τέσσερις 
θερμίδες το κάθε φυστίκι, φαίνεται να 
σχετίζεται ακόμα και με την πρόληψη του 
καρκίνου του πνεύμονα. Πέρα από τις 
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, είναι πλούσια 
πηγή καλίου, αλλά και βιταμίνης Β6, που 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά 
προκαλεί και καλή διάθεση. Διαιτητικό tip: αν 
θέλετε να ρυθμίσετε ακόμη καλύτερα τις 
μερίδες σας, προτιμήστε τα φιστίκια με 

τσόφλι. Θα σας αναγκάσουν να τρώτε πιο αργά. 
50 περίπου φιστίκια περιέχουν μόνο 160 
θερμίδες 
Φουντούκια 
 Αυτός ο μικρός, υγιεινός καρπός φημίζεται για 
την υψηλή περιεκτικότητα του σε 
μονοακόρεστα λιπαρά, που ενισχύουν τη 
λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, αλλά 
επίσης βοηθούν στην αντιμετώπιση του διαβήτη 
τύπου ΙΙ. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Ε, 
που πέρα από την αντιοξειδωτική της δράση, 
είναι πολύ καλή και για το δέρμα. 
χάσετε βάρος. Σε μια μελέτη του International 
Journal of Obesity ανακαλύφθηκε πως από δύο 
ομάδες παχύσαρκων ενηλίκων, που 
προσπαθούσαν να αδυνατίσουν, οι 
συμμετέχοντες της ομάδας, που 
συμπεριελάμβαναν αμύγδαλα στην δίαιτά τους, 
έχασαν περισσότερο βάρος. Άλλες έρευνες 
συνδέουν την κατανάλωση αμυγδάλων με 
μειωμένη χοληστερίνη, ακόμα και με ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 23 αμύγδαλα 
περιέχουν 170 θερμίδες. 
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Αικατερίνη Μόντη 

ΧΡΟΝΟΣ    
 

Ένα δέντρο θαρρώ πως ζει μέσα μου 
κι απλώνει χρόνια τα κλαδιά 
χρόνια τις ρίζες σκάβει 
Σ ενός δέντρου τον ίσκιο σταλιάζω θαρρώ 
που εντός μου αυτό κατοικεί 
Τις νύχτες ακούω φορές τους τριγμούς του 
πώς ξεπετάει τα κλαδιά 
πώς ξεδιπλώνονται οι αρμοί του 
τα δικά μου οστά θρυμματίζοντας 
Ή το ψιθύρισμα των φύλλων καθώς σκίζονται 
τις ψιλές κραυγούλες τους  σαν πέφτουν 
ενώ αυτό τη δική μου φωνή αφουγκράζεται και ριγά 
τον θρήνο μου και γέρνει 
Ένα δέντρο ποτίζεται στο αίμα μου 
οι ίνες του διασχίζουν τους μεσημβρινούς μου 
και τα πουλιά του προσκαλεί με το δικό μου τραγούδι 
τα ξωτικά του με τον θυμό μου διώχνει 
την κουφάλα του σκάβει με της μήτρας μου τον σπασμό 
κι εγώ μέσα της κρύβομαι και χτυπώ την καρδιά μου. 
Ένα δέντρο θεριεύει όσο εγώ λιγοστεύω 
και βοούν οι χυμοί του στο δικό μου το στέγνωμα 
στου κορμιού μου τα πέρατα 
στου μυαλού μου τα πλάτη 
μεγαλώνει όσο σβήνω 
ένα δέντρο θαρρώ πως είμαι 
που μέσα του κατοικώ 
που θα σβήσει μαζί μου. 

 

 
 
 


