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Άλλες δράσεις της Εταιρείας
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Ελάτε µαζί µας!
Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή µας, τόσο

πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να γίνουµε!

Μέλος €30*
Φίλος €100-500

Χορηγός €1.000-5.000
Μέγας Χορηγός €5.000-10.000

Ευεργέτης €10.000 και άνω

* Η συνδροµή των µελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από

το φορολογητέο εισόδηµα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα: GR4801101800000018048009072
Alpha Bank:      GR3501403410341002320000184
Πειραιώς: GR5001717480006748114621486
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια μαζί με τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους.  
Η επέτειος μας βρίσκει ανανεωμένους, με νέα εταιρική ταυτότητα και νέα δυναμική για να συνεχίσουμε το 
έργο μας ακόμη πιο αποτελεσματικά στα επόμενα χρόνια. 

Αυτά τα 15 χρόνια η Εταιρεία μας έφτασε τα 4.500 μέλη, οργάνωσε και λειτουργεί 4 Κέντρα Ημέρας και την 
υπηρεσία “Φροντίδα στο Σπίτι”, έργα επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, και 13 Συμβουλευτικούς 
Σταθμούς για την άνοια σε συνεργασία με τους OTA.  Στις δομές αυτές 67.000 άτομα με προβλήματα μνήμης 
συμμετείχαν σε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, 85.000 άτομα εξετάστηκαν στα Ιατρεία Μνήμης και 37.000 
οικογένειες πασχόντων με άνοια υποστηρίχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν. Επιπλέον, η Εταιρεία μας  διοργάνωσε 
μεγάλες εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης για την άνοια με 300 ομιλίες για το κοινό σε όλη την Ελλάδα 
και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Συνεργάζεται στενά με ελληνικά και διεθνή 
ιδρύματα για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και εκπονεί μεγάλη επιδημιολογική μελέτη για τη 
νόσο Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της άνοιας. To 
Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Alzheimer  με τις 38 οργανώσεις Alzheimer 
σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν με επιτυχία τον αγώνα να γίνει η άνοια προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία 
στη χώρα μας. Η πολιτεία μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Περιφερειών υλοποιεί άμεσα 8 Κέντρα Ημέρας 
για άτομα με άνοια στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, 6 Ιατρεία Μνήμης σε Γενικά Νοσοκομεία και 5 Μονάδες 
Τελικού Σταδίου για άτομα με άνοια.

Για 200.000 Έλληνες με άνοια, η καθημερινότητα είναι μια πορεία στο άγνωστο. Η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών 
τους δείχνει τον δρόμο τα τελευταία 15 χρόνια. 

Στις 24 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ, διοργανώνουμε ολοήμερο αφιέρωμα 
στην ενημέρωση και την πρόληψη, στο Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τεστ μνήμης, 
ενημερωτικές ομιλίες, συμβουλές από ειδικούς, έκθεση τέχνης. 

Σας θέλουμε όλους μαζί μας!        

           Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος -Ψυχίατρος

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer
Επ. Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ      ΧΟΡΗΓΟΣ 

 

ΦΙΛΟΙ
 

Μ. Χατζοπούλου, Α. Ταμπακόπουλος, Α. Βέργου, Ζ. Αγγελή, Δ. Θεραπιώτου, Δ. Καραφύλλης, Ι. Κωστοπούλου, Μ. Σπυροπούλου,  
Ν. Καμβανός, Γεωργακάκου-Ηλιάδη, Α. Δαβάκη, Ε. Σούκα, Α. Χατζοπούλου, E. Ζέρβα

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Οικ. Μιχάλη Κανταρτζόπουλου, εις μνήμην Θεόδωρου Παναγιωτόπουλου

Ευανθία Κοντοέ εις μνήμην Αναστάσιου Κοντοέ

Γεώργιος Μουσουράκης εις μνήμην Ελπινίκης Μουσουράκη

Σοφία Εμφιετζόγλου εις μνήμην Κων/νου Εμφιετζόγλου

Οικ. Γεωργίου Φουσταλιεράκη, Οικ. Σέχου, Οικ. Νικολάου Κοντογεώργου, Σταύρος Κατραμάδος, Λεωνίδας και Όλγα Βλαντή, Μαρίττα 

Παπαδά, Κων/νος Σωφρονάς, Ευαγγελία Μιχαλάκη, Δήμητρα Αργυρού, Μίνα Σερέτη-Διακάκη, Άκτιος ΑΕ, Παρασκευή Σακκά, Κώστας 

Νικολάου εις μνήμην Ιωάννη Νικολάου 

Μαριάνθη Παναγιωτακοπούλου εις μνήμην Χρήστου Παναγιωτακόπουλου

Ευαγγελία Δρακοπούλου, Σύλλογος Αντιπαριωτών εις μνήμην Ευάγγελου Μπαρμπαρήγου

Βάσω Σκλάβου εις μνήμην Δημητρίου Σκλάβου

Σοφία Γιόκαρη
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Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την 
άνοια από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας

Σε όλο τον κόσμο  περίπου 47 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια,  σχεδόν 9,9 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις 
καταγράφονται κάθε χρόνο. Το 60% των ατόμων με άνοια ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.
 
Με βάση τα παραπάνω, στις 29 Μαΐου 2017 στην 70η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη, οι εκπρόσωποι 
των κρατών-μελών ενέκριναν ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας και δεσμεύτηκαν 
να αναπτύξουν φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές και σχέδια καταπολέμησής της. Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για 
την αντιμετώπιση της άνοιας αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με άνοια και των ανθρώπων που 
τους φροντίζουν, μειώνοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της άνοιας στις κοινότητες και τις χώρες. Οι τομείς δράσης 
περιλαμβάνουν: τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, την  ολοκληρωμένη  
φροντίδα, έρευνα και καινοτόμες τεχνολογίες και την υποστήριξη των φροντιστών.
Τα κράτη-μέλη ζήτησαν επίσης από τη Γραμματεία του ΠΟΥ να προσφέρει τεχνική υποστήριξη, εργαλεία και 
καθοδήγηση για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης  και για την υλοποίηση ενός παγκοσμίου προγράμματος για 
την άνοια. Οι εκπρόσωποι των κρατών αναγνώρισαν τη σημασία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την Άνοια της 
ΠΟΥ ως σύστημα παρακολούθησης της προόδου τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Οι εκπρόσωποι  υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των πολιτικών για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα 
των ατόμων με άνοια σε εκείνες που αφορούν στις μεταδοτικές ασθένειες και στη γήρανση γενικότερα. Τέλος 
τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με άνοια, τόσο κατά 
την εκπόνηση σχεδίων δράσης  όσο και κατά την εφαρμογή τους.

 
(Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

Αγαπητοί φίλοι,
 
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συμμετείχε στην διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: 
«Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες» και έκανε τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

1. Η άνοια θα πρέπει να ληφθεί ρητά υπόψη και να συμπεριληφθεί ως αναπηρία στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
αναπηρία. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια που έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από τη Βουλή πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο ως άνω Σχέδιο. Επίσης εκπρόσωπος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στο Συντονιστικό Μηχανισμό που προβλέπει το Νομοσχέδιο. 

2. Στην όποια διαβούλευση αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους 
συνομιλητές οι οργανώσεις Alzheimer και τα μέλη τους που είναι άτομα με άνοια και φροντιστές τους. Έτσι οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και παρακολούθηση του σχετικού νομοσχεδίου. 

3. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα να αναγνωρισθεί η άνοια ως αναπηρία στα προχωρημένα στάδια της εξέλιξής 
της, όπου κρίνεται πως έχει επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργικότητα του ατόμου με άνοια σύμφωνα με έγκυρα 
εργαλεία αξιολόγησης και δείκτες που προβλέπονται από την ήδη υπάρχουσα ερευνητική επιστημονική εργασία. 
Έτσι θα θεσμοθετηθούν τα κατάλληλα βοηθήματα και μέτρα κοινωνικής προστασίας (κοινωνικά δικαιώματα, 
επιδόματα κλπ.). Είναι σημαντικό να επεκταθούν οι παροχές κοινωνικής προστασίας και στα άτομα με άνοια και 
τους φροντιστές τους. 

Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ
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Ποιότητα φροντίδας ατόμων με άνοια

Η φροντίδα των ατόμων με άνοια αποτελεί κύρια  προτεραιότητα 
τόσο για τους γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας όσο και 
για τους φροντιστές.
Γι‘ αυτό το  λόγο γίνονται συνεχείς προσπάθειες από την 
επιστημονική κοινότητα να καθοριστεί ένα πλαίσιο οδηγιών- 
μέτρων διασφάλισης ποιότητας (quality measures) που να 
αναδεικνύει τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα φροντίδας των ατόμων με άνοια.
Η πρώτη προσπάθεια σύνταξης  οδηγιών που αφορούν στην 
ποιότητα της φροντίδας των ατόμων με άνοια δημοσιεύτηκε το 
2013 από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας.

Το 2015 και με την σύμπραξη και της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας δημιουργήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας που 
αναθεώρησε τις οδηγίες και έθεσε νέους στόχους, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις εξελίξεις της επιστήμης. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η 
ενημέρωση των οδηγιών αυτών με σημαντικές προσθήκες.

Οι σύγχρονες επικαιροποιημένες οδηγίες είναι συνολικά εννέα και 
περιλαμβάνουν τρεις καινούργιες οδηγίες: 
 
1) Η πρώτη ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη σε αυτές τις οδηγίες 
αφορά στην  προτροπή προς τους ιατρούς να αποκαλύπτουν την 
διάγνωση (disclosure of diagnosis)  σε ασθενείς και φροντιστές. 
Είναι άλλωστε γνωστό πως έως τώρα, πολλοί γιατροί ήταν 
ιδιαίτερα απρόθυμοι να έχουν με τους ασθενείς συζήτηση σχετικά 
με τη διάγνωση. Αυτό  συμβαίνει επειδή δεν έχουν ακόμα καμία 
θεραπευτική επιλογή που να τροποποιεί την εξέλιξη της νόσου και 
ανησυχούν για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποκάλυψη της 
διάγνωσης τόσο στους ασθενείς όσο και στους φροντιστές.
Όμως οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν τι πρόβλημα υγείας 
αντιμετωπίζουν και η αποκάλυψη της διάγνωσης, τόσο του 
συνδρόμου της άνοιας όσο και της υποκείμενης κατάστασης που 
την προκαλεί, αποτελεί πλέον και επίσημα την βέλτιστη πρακτική.

Αξίζει να τονισθεί πως η ομάδα εργασίας υποστήριξε την κατάργηση 
της προγενέστερης οδηγίας που προέβλεπε την σταδιοποίηση του 
συνδρόμου με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια αυθαίρετη κατάταξη 
που λίγο προσφέρει στον ασθενή και τον φροντιστή. Ωστόσο, έχει 
αξία η συνεχής αξιολόγηση της εξέλιξης της ασθένειας και η χρήση 
ενός πιο ποιοτικού αλγόριθμου (ήπιου, μεσαίου και σοβαρού 
σταδίου) στην επικοινωνία του ιατρού με τον φροντιστή και τον 
ασθενή.
 
2) Μια δεύτερη σημαντική προσθήκη στην τωρινή αναθεώρηση  
των οδηγιών αποτελεί η επισήμανση της αξιολόγησης του πόνου 
σε άτομα με άνοια. Η εκτίμηση του πόνου είναι σημαντική καθότι 
τα άτομα με άνοια, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, δεν μπορούν 
να εκφράσουν τα συμπτώματα πολύ καθαρά. Όμως, συχνά ο 
πόνος προκαλεί διέγερση και άλλες διαταραχές συμπεριφοράς 
που δυσκολεύουν τους ίδιους τους ασθενείς και επιβαρύνουν

περαιτέρω τους φροντιστές. Η ενεργητική διερεύνηση παρουσίας 
πόνου προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν 
θεραπεία και να ανακουφιστούν.

3) Το τρίτο νέο μέτρο επικεντρώνεται στη θεραπεία και δίνει 
έμφαση στη φαρμακολογική θεραπεία, όπου ενδείκνυται, εντός 
του ευρύτερου πλαισίου θεραπειών που περιλαμβάνουν και μη 
φαρμακολογικές παρεμβάσεις καθώς  και τροποποιήσεις στον 
τρόπο ζωής. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπήρχε κανένα ποιοτικό 
μέτρο που να σχετίζεται με τη θεραπεία μέχρι σήμερα, γεγονός 
που οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα 
δεν  είναι ικανοποιημένη με τις διαθέσιμες θεραπείες. Ωστόσο, 
υπάρχουν φαρμακολογικές θεραπείες που έχουν εγκριθεί από 
τους διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων για την συμπωματική 
αντιμετώπιση των ανοϊκών συνδρόμων και πρέπει να 
παρουσιάζονται στους ασθενείς και τους φροντιστές όπως επίσης  
υπάρχουν και μια σειρά από μη φαρμακολογικές θεραπευτικές 
προσεγγίσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για τους ασθενείς 
όσο και για τους φροντιστές.

Οι υπόλοιπες έξι οδηγίες περιλαμβάνουν επιγραμματικά:

4) Την εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών των ατόμων με 
άνοια
5) Την περιοδική αξιολόγηση της λειτουργικότητας των ατόμων με 
άνοια
6) Την διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών συμπε-
ριφοράς και ψυχιατρικών συμπτωμάτων των ατόμων με άνοια
7) Την διερεύνηση και περιοδική επανεξέταση θεμάτων ασφάλειας 
τόσο για τα ίδια τα άτομα με άνοια όσο και για το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζουν
8) Την περιοδική αξιολόγηση της ικανότητας για οδήγηση των 
ατόμων με άνοια

9) Τον έγκαιρο προγραμματισμό για θέματα ανακουφιστικής 
φροντίδας, συμβουλευτικής ασθενών και φροντιστών, καταγρα-
φής των προσωπικών επιλογών των ασθενών προκειμένου να 
γίνουν σεβαστές από το περιβάλλον τους.

Όπως εύκολα διαπιστώνεται  τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά, γιατί 
δίνουν έμφαση στους φροντιστές, αφού συχνά θεωρούν ότι η δυάδα 
ασθενής / φροντιστής αποτελεί την μονάδα θεραπείας.

Ο τελικός στόχος των παραπάνω οδηγιών  είναι να καθοδηγήσουν 
τους χρήστες τους σε τεκμηριωμένες βελτιώσεις όσον αφορά 
στην φροντίδα και εν τέλει, την υγειονομική περίθαλψη αυτής 
της ιδιαίτερα ευπαθούς ομάδας πληθυσμού. Πολλές από τις 
αρχές που διέπουν την καλή φροντίδα των ατόμων με άνοια 
επικεντρώνονται και σε μη φαρμακολογικές πλευρές αφού 
προς το παρόν, δεν υπάρχουν φάρμακα που να τροποποιούν την 
πορεία για οποιαδήποτε από τις ασθένειες που προκαλούν άνοια. 

Βασίλειος Λύρας
Νευρολόγος

(Πηγή: Neurology)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Η επ. πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Παρασκευή Σακκά και 
οι ψυχολόγοι των Κέντρων Ημέρας, Γιώτα Ζώη,Εύα Ντανάση και Ελένη 
Μαργιώτη στο 17ο Συνέδριο της Alzheimer’s Association στο Λονδίνο.

Στιγμές από το 17ο Συνέδριο της  
Alzheimer’s Association 
στο Λονδίνο

Το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο για την άνοια διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Εταιρεία Alzhei-
mer της Αμερικής, την Alzheimer Association. Φέτος πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από 16 έως 20 Ιουλίου. 
Πάνω από 5.000 γιατροί, νευρολόγοι και ψυχίατροι, μοριακοί βιολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες 
υγείας από διάφορες χώρες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να ενημερωθούν για τα τελευταία νέα 
σχετικά με τους βιοδείκτες και το γενετικό υπόβαθρο της άνοιας, την αντιμετώπιση και την πρόληψη της.   

Το θέμα που κυριάρχησε σε σημαντικότατο βαθμό στο συνέδριο ήταν η πρόληψη της άνοιας και ειδικότερα της νόσου 
Αλτσχάιμερ. Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε επίσης στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η άνοια καθώς το 
2015 περίπου 47 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με άνοια και υπολογίζεται ότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί 
μέχρι το 2050. Όμως οι ερευνητές αναφέρουν ότι το ένα τρίτο των περιπτώσεων άνοιας παγκοσμίως θα μπορούσε 
ενδεχομένως να προληφθεί μέσω καλύτερης διαχείρισης των παραγόντων του τρόπου ζωής. Ερευνητές που 
ασχολούνται με την πρόληψη της άνοιας υπογράμμισαν τη σημασία των παρακάτω τροποποιήσιμων παραγόντων 
κινδύνου:

1. Έτη εκπαίδευσης
2. Υπέρταση
3. Παχυσαρκία
4. Απώλεια ακοής
5. Καταθλιπτική συμπτωματολογία
6. Διαβήτης
7. Καθιστική ζωή/απουσία σωματικής άσκησης
8. Κάπνισμα
9. Μειωμένη συχνότητα κοινωνικών επαφών
 

Συγκεκριμένα, η συμπλήρωση τουλάχιστον 9 ετών εκπαίδευσης, η διακοπή του καπνίσματος και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ακοής που εμφανίζονται στη μέση ηλικία μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά 8%, 5% και 
9% αντίστοιχα. 

Ο ρόλος της διατροφής αναδείχθηκε μέσα από τέσσερις μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, τα αποτελέσματα των 
οποίων έδειξαν ότι οι καλές διατροφικές συνήθειες συνεισφέρουν στην καλή νοητική λειτουργία των ατόμων άνω 
των 60 ετών. Δίαιτες όπως η Μεσογειακή συσχετίζονται με 30-35% λιγότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε 
υγιείς ηλικιωμένους, ενώ η ανθυγιεινή διατροφή συσχετίστηκε με δείκτες φλεγμονής, μικρότερο όγκο εγκεφάλου 
και χαμηλότερες γνωστικές επιδόσεις. 

Τέλος, παρουσιάστηκαν αρκετές μελέτες σχετικά με το ρόλο της νοητικής ενδυνάμωσης στην αντιμετώπιση της 
άνοιας και την καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης των ατόμων με Ήπια Νοητική Έκπτωση. Τα αποτελέσματα των 
μελετών παρέμβασης που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο έδειξαν ότι τα άτομα που πήραν μέρος σε προγράμματα 
νοητικής άσκησης παρουσίασαν βελτίωση της γενικότερης γνωστικής τους λειτουργίας. Ενθαρρυντικό είναι ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις η βελτίωση αυτή παρατηρήθηκε και στην καθημερινή λειτουργικότητα αυτών των ατόμων. 
Μάλιστα πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις πλέον γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Είμαστε χαρούμενοι που η Εταιρεία μας συμμετείχε σε αυτό το συνέδριο και ενημερωθήκαμε για ό,τι νέο σχετικά με 
την άνοια.

Εύα Ντανάση - Νευροψυχολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Δωρεάν εφαρμογή
για φροντιστές ατόμων με άνοια από τη  SciFY

Τι είναι η “ΔιΆνοια”;
● Η ΔιΆνοια είναι μία εφαρμογή smartphone για φροντιστές ανθρώπων με 

προβλήματα μνήμης που προσφέρεται δωρεάν.

● Προτείνει απλούς τρόπους να βοηθήσουμε τα άτομα που ξεχνούν λίγο ή πολύ 
να βελτιώσουν τις νοητικές τους λειτουργίες, τη διάθεση, λειτουργικότητα και 
την ποιότητα ζωής τους.

Για ποιον είναι;
Η ΔιΆνοια είναι πολύ χρήσιμη για όσους φροντίζουν ανθρώπους με ήπια γνωστική 
διαταραχή ή αρχόμενη άνοια, καθώς και για σχετικούς επαγγελματίες υγείας.

Γιατί είναι χρήσιμη;
• Προσφέρει εκτυπώσιμες νοητικές ασκήσεις έτοιμες για χρήση

Ασκήσεις Μνήμης, Προσοχής, Σκέψης και Λόγου, Εκτελεστικών Λειτουργιών, είναι 
διαθέσιμες σε 2 επίπεδα, για να προσαρμόζονται στις ανάγκες όλων. Εκτυπώνονται για να 
μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με τρόπο οικείο για όλες τις ηλικίες: με μολύβι και χαρτί.

• Προτείνει καθημερινά τρόπους να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί με τα άτομα με 
άνοια

Πώς μπορούμε να περάσουμε μαζί χρόνο ευχάριστα; Πώς μπορούμε να τονώσουμε την 
αυτοπεποίθησή του ανθρώπου με άνοια; Καθημερινές προτάσεις για δραστηριότητες μας 
δίνουν ποικιλία επιλογών, από τις οποίες επιλέγουμε αυτές που μας ταιριάζουν.

• Θυμίζει τα σημαντικά: βασικές αρχές που δεν πρέπει να ξεχνάμε
Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποιο είναι το σημαντικό όταν είμαστε μαζί; Ξεκάθαρες 
απαντήσεις, δοσμένες απλά, για να μη χάνουμε το στόχο μας.

• Επιτρέπει να κρατάμε ημερολόγιο των ασκήσεων
Με τη ΔιΆνοια καταγράφουμε εύκολα τη συχνότητα της εξάσκησης και των δραστηριοτήτων. 
Έτσι διατηρούμε ένα χρήσιμο ιστορικό, στο οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε κάθε στιγμή.

Ποιος τη δημιούργησε;
Τη ΔιΆνοια ανέπτυξε η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Science For You (SciFY) με την 
επιστημονική επιμέλεια και συνεργασία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 

Πώς μπορώ να την κατεβάσω δωρεάν;
Την κατεβάζετε όπως οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή από το Google Play.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βασίλης Γιαννακόπουλος, vgia@scify.org, 211.4004192 και στο site της SciFY: 
http://go.scify.gr/dianoia

Η εφαρμογή “ΔιΆνοια” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”, που 
συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 
τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η έκδοση για iOS 
υλοποιήθηκε χάρη στη στήριξη και συνεργασία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 
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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον «Φάρο» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από 
τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και περιλαμβάνει:

10:00 – 14:00 

ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ 
Τεστ Μνήμης κατόπιν ραντεβού* σε άτομα άνω των 60 ετών χωρίς διάγνωση άνοιας. Το τεστ διαρκεί περίπου 30 λεπτά.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Οι φροντιστές των ατόμων με άνοια θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με ειδικούς επιστήμονες κατόπιν ραντεβού*  για 
όποια απορία ή δυσκολία αντιμετωπίζουν με το άτομο που φροντίζουν και να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με την 
άνοια. Η συνάντηση θα διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
 
* Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν για ραντεβού στο 210 7013271 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2017. 

10:00-18:00

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Οι επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας θα παρουσιάζουν παιχνίδια μνήμης μέσω Η/Υ (Sociable) και τη νέα δωρεάν 
εφαρμογή «ΔιΆνοια» για tablet και smartphone που δημιούργησε η SciFY σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών για τη νοητική ενδυνάμωση ατόμων με προβλήματα μνήμης.

ΒΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
Δάσκαλοι χορού θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες να θυμηθούν τα βήματα συγκεκριμένων χορών, συνδυάζοντας 
ψυχαγωγία και εξάσκηση μνήμης.  
 

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 
Οι συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης καλούνται να μοιραστούν μια ανάμνησή τους μαζί μας, 
τοποθετώντας την στον τοίχο των αναμνήσεων.

19:00-20:00 

ΟΜΙΛΙΕΣ 
Βασίλης Βασιλικός «Η μνήμη στη λογοτεχνία»
Παρασκευή Σακκά «Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 15 χρόνια δράσης» 
Νίκος Σκαρμέας «Η άνοια σήμερα: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία» 
Στέλιος Παντελόπουλος «Άνοια και τεχνολογία» 
Φροντιστής ατόμου με άνοια θα μιλήσει για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά
Συντονίστρια: η Μαρία Νικόλτσιου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση έργων τέχνης διακεκριμένων καλλιτεχνών με τίτλο «Θυμάμαι» 
και την επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού. Τα έργα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω καταλόγου και μέρος των εσόδων 
θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

2002 – 2017 
15 χρόνια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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«Φροντίζουμε αυτούς
που φροντίζουν»

Στην Ελλάδα, το 89% των ατόμων με άνοια φροντίζονται στο 
σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι η συναισθηματική, κοινωνική 
και οικονομική επιβάρυνση των φροντιστών αποτελεί σημαντικό 
ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. 
 
Παγκόσμιες μελέτες, διαπιστώνουν ότι οι οικογενειακοί φροντιστές 
των ατόμων με άνοια πάσχουν από κατάθλιψη και από ευρύ 
φάσμα διαταραχών άγχους. Επίσης, διαφαίνεται ότι κάνουν 
αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων, πολλές φορές χωρίς 
την παρακολούθηση γιατρού. Αυτό συμβαίνει για οικονομικούς 
λόγους και για εξοικονόμηση χρόνου, όταν δεν υπάρχει κάποιος να 
αντικαταστήσει τον φροντιστή, προκειμένου εκείνος να επισκεφθεί 
τον ψυχίατρο.  
 
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την 
υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ,  αναλαμβάνει 
την υλοποίηση του προγράμματος «Φροντίζουμε αυτούς που 
φροντίζουν». Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση 
και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με 
άνοια κατ’ οίκον. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε οικογενειακούς φροντιστές που λόγω του προχωρημένου 
σταδίου της νόσου των οικείων τους, αδυνατούν να μετακινηθούν 
και επομένως επιβαρύνονται σημαντικά και πολλές φορές 
ανεπανόρθωτα. 
 
Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι, το οποίο 
διαφέρει από το ήδη υπάρχον πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι», 
καθώς εστιάζει αποκλειστικά στις ανάγκες του φροντιστή και θα 
έχει ως προτεραιότητα την ανακούφιση του φορτίου της φροντίδας. 
Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των οικογενειών στο 
πρόγραμμα είναι οι εξής:  
 
- κάτοικοι δήμων όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε Κέντρα Ημέρας        
   και δομές κοινωνικής φροντίδας 
- να φροντίζουν άτομο με άνοια προχωρημένου σταδίου 
- φροντιστές σε επιβαρυμένη ψυχική & σωματική υγεία 
- ανυπαρξία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τον φροντιστή   ή     
   με επιβαρυμένες οικογενειακές σχέσεις που καθιστούν τη   
   συνεργασία των μελών αδύνατη
 
Συνολικά το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα 
εξυπηρετήσει 100 οικογένειες που κατοικούν στη Δυτική Αττική, με 
μεσαίο ή χαμηλό εισόδημα. Η παρέμβαση για κάθε οικογένεια 
θα είναι τρίμηνη. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από ομάδα 
εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και συγκεκριμένα από 
ψυχίατρο, νοσηλευτή, γυμναστή, κοινωνικό λειτουργό και δύο 
ψυχολόγους. 

Συντονίστρια του προγράμματος, θα είναι η ψυχολόγος Κλέα 
Μπάρλου, η οποία θα επιβλέπει το επιστημονικό πλαίσιο 
του προγράμματος και θα κατευθύνει την ομάδα ως προς τις 
εξατομικευμένες ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε οικογένεια. 
Οι πρώτες 50 οικογένειες έχουν ήδη βρεθεί και συνεχίζουμε να 
εξετάζουμε αιτήματα από δήμους απομακρυσμένων περιοχών της 
Αττικής.  
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα θα παρέχει ιατρική εξέταση και 
νευροψυχολογική αξιολόγηση για τους ασθενείς, γεγονός που θα 
διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας να δημιουργήσουν ένα πιο 
εξειδικευμένο πλάνο φροντίδας. Επίσης, οι φροντιστές θα έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν 
στο συγκεκριμένο στάδιο της νόσου για  το άτομο που φροντίζουν. 
Επιπλέον, θα υπάρχει νοσηλευτική φροντίδα με σκοπό την 
εκπαίδευση στα θέματα που αφορούν την περίθαλψη των ασθενών 
π.χ. θέματα υγιεινής, εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, πρόληψη 
πτώσεων και τραυματισμών και τεχνικές κινητοποίησης. 
 
Οι επαγγελματίες υγείας θα παρέχουν συμβουλευτική σε σχέση με 
τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν. Στο πλαίσιο της σωματικής 
επιβάρυνσης που ασκείται στους φροντιστές, θα υπάρχει γυμναστής 
ο οποίος θα τους εκπαιδεύσει σε τεχνικές χαλάρωσης και σε 
ασκήσεις γιόγκα για μυϊκή ενδυνάμωση, με σκοπό να συνεχίσουν 
να τις χρησιμοποιούν μετά το πέρας της παρέμβασης. Επιπλέον, οι 
άρτια καταρτισμένοι ψυχολόγοι του προγράμματος, θα παρέχουν 
ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στους φροντιστές, γεγονός που θα 
συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της συναισθηματικής τους 
υγείας, συνεπώς και στην ποιότητα φροντίδας.  Κατά τη διάρκεια 
της τρίμηνης παρέμβασης, θα πραγματοποιείται συνάντηση 
συμβουλευτικού χαρακτήρα με όλα τα μέλη της οικογένειας, με 
σκοπό την εμπλοκή όλων των μελών στη φροντίδα του ασθενούς. 
Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει  
τον κύριο φροντιστή στο δύσκολο έργο του, με τελικό στόχο  την 
ανακούφιση και την ψυχική ενδυνάμωσή του.

Κλέα Μπάρλου
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
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Ανακαλύπτοντας πάλι 
τη γειτονιά μου

Επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια απουσίας, 
ένιωσα πως η παλιά μου γειτονιά ήταν για μένα πια ξένη. Στο μυαλό 
μου έρχονταν και ξαναέρχονταν στίχοι από το ποίημα «ο γυρισμός 
του ξενιτεμένου» του Γ. Σεφέρη «παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις;  
Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες με εικόνες που έχεις αναθρέψει κάτω 
από ξένους ουρανούς, μακριά από τον τόπο το δικό σου». Πήρα, 
λοιπόν, την απόφαση να περπατήσω και να χαθώ στους δρόμους 
και τις πλατείες της γειτονιάς μου προσπαθώντας να θυμηθώ, 
ν’ ανηφορίσω και να κατηφορίσω τα πάλαι ποτέ γνώριμά μου 
μονοπάτια.
Θα περπατήσω, λοιπόν, στη γειτονιά μου, το Μετς. Το «μπαλκόνι 
της Αθήνας», όπως την αποκαλούσαν κάποτε. Για τα δεδομένα 
της Αθήνας ένα μικρό, ωραίο χωριό, με μερικούς πολύ ωραίους 
δρόμους, καλοφτιαγμένα σπίτια και κάτι να σου λέει πως εδώ οι 
άνθρωποι κοιμούνται ακόμη το μεσημέρι.
Μετς την ονόμασαν οι Βαυαροί επί Όθωνα, προς τιμήν της 
κατάκτησης της ομώνυμης γαλλικής πόλης από αυτούς περί 
το 1870, στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Επίσης 
Μετς ονόμασε την μπυραρία που άνοιξε εδώ ο Κάρολος Φιξ, 
γιος του Βαυαρού Γιόχαν Φιξ. Λένε  ότι η περιοχή ονομαζόταν και 
«παντρεμενάδικα» καθώς ήταν καταφύγιο παράνομων ζευγαριών 
της Αθήνας το 19ο αιώνα. Στο Μετς αργότερα έγινε το καφέ Αμάν, 
όταν η μπυραρία μεταφέρθηκε επί της λεωφόρου Συγγρού. Το 
όνομα, όμως, έμεινε και ταίριαξε γάντι στην περιοχή που αργότερα 
απέκτησε και το προσωνύμιο «Μονμάρτη της Αθήνας», χάρη στους 
ζωγράφους, γλύπτες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που ζούσαν και 
δούλευαν στην περιοχή.
Σκέφτομαι, λοιπόν, να ξεκινήσω την περιήγησή μου έχοντας 
παραμάσχαλα λίγα σχετικά βιβλία και το κινητό μου για 
φωτογραφίες και internet. Αφού θυμήθηκα λίγα πράγματα για την 
ονομασία της, καλό θα ήταν να ξεκινήσω από την πολύ γνωστή και 
αρχοντική οδό Μάρκου Μουσούρου. Ήταν λόγιος και ουμανιστής 
της Αναγέννησης και ως καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας 
στα πανεπιστήμια Πάδοβας και Βενετίας προπαγάνδιζε την 
απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους. Κατά μήκος του δρόμου, 
καθώς μπαίνεις από την οδό Υμηττού, αναγνώρισα το κλειστό 
γυμναστήριο και με μεγάλη ευχαρίστηση είδα πως παραμένουν 
στο βράχο χτισμένα τα ωραία νεοκλασικά αρχοντικά σπίτια, που 
αντικρίζουν αγέρωχα και τα καινούργια κτίρια στην περιοχή. Εδώ 
και ο καταπράσινος λόφος Λογγίνου που διασχίζοντάς τον φτάνεις 
στο Α’ Νεκροταφείο.
Μία επίσκεψη στο A’ Νεκροταφείο Αθηνών ή κατ’ εμέ καλύτερα 
στο Α’ Κοιμητήριο, μας οδηγεί σε μια βόλτα στο παρελθόν. Μέρος 
ήσυχο κατάμεστο από ελιές, πεύκα και κυπαρίσσια, με διάχυτη τη 
μυρωδιά του λιβανιού. Παρατηρώ με ματιά άλλοτε φευγαλέα και 
άλλοτε με περισυλλογή. Ο χώρος έχει τη δική του δυναμική και 
δημιουργεί ανάμικτα συναισθήματα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα 
πλήθος απόντων, μεγάλων, μικρών, σπουδαίων. Άλλοι ήρωες, 
άλλοι πολιτικοί, άλλοι καλλιτέχνες. Είναι μια βόλτα συναρπαστική

και ταυτόχρονα απόκοσμη, όπου οι παρόντες είναι λίγοι και 
οι απόντες περισσότεροι. Μερικοί τάφοι περιποιημένοι με ένα 
καντηλάκι να καίει στη μνήμη αυτών που έφυγαν, άλλοι ξεχασμένοι. 
Υπάρχουν όμως και μερικοί, αρκετοί θα έλεγα, που κοσμούνται από 
έργα τέχνης γνωστών και ταλαντούχων γλυπτών. Αυτοί είναι που 
συνθέτουν την καλλιτεχνική αντιπροσωπία του Α΄ νεκροταφείου.
 
Το νεκροταφείο αυτό είναι το Α’ του νεοελληνικού κράτους και 
ενταφιάστηκαν οι σημαντικότεροι Έλληνες του περασμένου αιώνα. 
Βρίσκεται σε ένα λόφο κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός στο 
τέλος της οδού Αναπαύσεως. Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα του 
1834 έπρεπε να είναι 100 μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. 
Η περιοχή του Μετς θεωρήθηκε η κατάλληλη τοποθεσία καθώς την 
περίοδο εκείνη ήταν ακατοίκητη. Αρχικά οι τάφοι ήταν γύρω από 
την πρώτη εκκλησία του Αγ. Λαζάρου. Αργότερα έγινε η εκκλησία 
των Αγ. Θεοδώρων που βρίσκεται στην είσοδο και η καθολική του 
Αγ. Καρόλου που χτίστηκε από την οικογένεια Φιξ. Τα προπύλαια 
του νεκροταφείου σχεδιάστηκαν το 1849 από τους αρχιτέκτονες 
Άρη Κωνσταντινίδη και Ανδρέα Πλουμιστό. Ανάμεσα στα μνήματα 
υπάρχουν δρόμοι με ονόματα ηρώων της Επανάστασης. Οι Αθηναίοι 
που είχαν την οικονομική δυνατότητα ανέθεταν σε γνωστούς 
γλύπτες, έναντι σημαντικού ποσού, τη δημιουργία ενός ταφικού 
μνημείου, εφάμιλλο της κοινωνικής τους θέσης, όπως και της 
προσωπικότητας του εκλιπόντος.
 
Αγάλματα αγγέλων κοσμούν τα περισσότερα μνήματα. Άλλοτε 
κρατούν σταυρό που συμβολίζει τη λύτρωση, άλλοτε ανεστραμμένο 
δαυλό που συμβολίζει τη ζωή που σβήνει. Συχνά βλέπουμε 
αγγέλους να θρηνούν πάνω στο μνήμα.  Όταν  μια γυναίκα 
πέθαινε σε μικρή ηλικία την απεικόνιζαν να κοιμάται γαλήνια. Η 
πιο διάσημη κοιμωμένη του νεκροταφείου είναι η Κοιμωμένη του 
Χαλεπά. Είναι ο τάφος της Σοφίας Αφεντάκη, που πέθανε σε ηλικία 
18 χρονών από φυματίωση. Έχει λυτά μαλλιά λυγισμένα πόδια 
και στα χέρια της κρατάει ένα σταυρό. Ένα μνημείο που συγκινεί 
είναι «Η μάνα της κατοχής» που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της 
εισόδου και φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Κώστα Βαλσάμη. Εδώ 
υπάρχουν γλυπτά των Χαλεπά, Μπονάνου, Φιλιππότη, Ξενάκη, 
Τόμπρου, Γεωργανή, Αρμακόλα, και άλλων γνωστών γλυπτών του 
περασμένου αιώνα. Η καθαριότητα του χώρου είναι εμφανής και 
είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας.
Κάπου εδώ όμως η βόλτα μου τελειώνει και με μνήμες και 
εντυπώσεις ανάμεικτες επιστρέφω στο παλλόμενο κέντρο.  

 
Συνεχίζεται………….

Από τα μέλη της ομάδας πρόληψης του Κέντρου Ημέρας:
Σοφία Γουβαλάρη, Ερμοφίλη Καζατζίδου, Σμαράγδα Μπουτοπούλου,  
Μαρία Πρωίου, Νίκη Σάμψων, Παναγιώτα Σκλάβου,  Άντζελα Χάρρις 
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Ξεκινήσαμε από το 2006 να οραματιζόμαστε το 
Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Θυμάμαι 
σχέδια επί χάρτου, προτάσεις και σημαντικές 
στρατηγικές αποφάσεις για τις παρεμβάσεις ώστε 
το Κέντρο να λειτουργήσει ως χώρος νοητικής 
ενδυνάμωσης και επανεκπαίδευσης και όχι ως 
χώρος απλής φύλαξης. Θυμάμαι την πρόσληψη 
και την εκπαίδευση των πρώτων συναδέλφων, 
την αγωνία, την ανυπομονησία, τη βιασύνη να 
ξεκινήσουμε. 

10 χρόνια μετά ξαναβρέθηκα στα Κέντρα της 
Εταιρείας ως Επόπτης. Τα Κέντρα αυξήθηκαν, 
παρά τις δυσκολίες, οι συνάδελφοι πλήθυναν, 
κάποιοι έφυγαν, άλλοι ήρθαν, και όμως είμαστε 
όλοι κοντά, συνεχώς μέλη της ίδιας ομάδας. Με 
συγκίνηση διαπίστωσα την άρτια εκπαίδευση των 
νέων συναδέλφων, την αφοσίωσή τους στο αρχικό 
μας όραμα, την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών, των ιδεών και των παρεμβάσεων. 

Μαζί με τα συγχαρητήριά μου για τα 10 χρόνια 
λειτουργίας του Κέντρου στο Μετς, θέλω να 
δηλώσω και εγγράφως το πόσο περήφανος 
αισθάνομαι για τους συναδέλφους που 
εργάζονται και εργάστηκαν στα Κέντρα Ημέρας! 
Οι προσπάθειές όλων αποδίδουν καρπούς 
και τα Κέντρα Ημέρα της Εταιρείας αποτελούν 
πρότυπα κοινοτικών δομών της χώρας μας. 
Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή και την 
στοχοπροσήλωση και στην Πρόεδρο και το ΔΣ της 
Εταιρείας. Καλή συνέχεια!

Κωστής Προύσκας PhD
Ψυχολόγος – Δρ Γεροντολογίας

10 Χρόνια  
Κέντρο Ημέρας Μετς

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη μέρα της έγκρισης για την ίδρυση 
και λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και στη συνέχεια την 
αναζήτηση για ένα χώρο που θα ήταν κατάλληλος, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και της Διαχειριστικής 
Αρχής. Αλλεπάλληλη επικοινωνία με όλους τους υπεύθυνους, 
τον κ. Βατίστα, τον κ. Μνιέστρη και άλλους αρμόδιους, ώστε 
να κατανοήσουμε όλα τα στάδια για να καταφέρουμε να 
λειτουργήσουμε το πρώτο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας 
Alzheimer Αθηνών.
Υπήρχαν τόσες διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν, 
από τεχνικά στάδια έως επιστημονικά και όλα θέλανε το 
χρόνο τους. Τον Φεβρουάριο του 2007, ξεκινήσαμε, σε ένα 
χώρο που αρχικά λειτουργούσε ως κατάστημα–εργαστήριο 
φωτοτυπιών, το βρήκαμε σε κακή κατάσταση και όλα στή-
θηκαν από την αρχή, με την πολύτιμη βοήθεια του αρχιτέκτονα 
και μέλους της εταιρείας, κ. Σιδερίδη. 
Η έναρξη του Κέντρου ήταν ένα βήμα μπροστά για την Εταιρεία 
Alzheimer και μια προσφορά για τους ανθρώπους με άνοια και  
τις οικογένειές τους. Εκείνη την περίοδο λειτουργούσε μόνο η 
τηλεφωνική γραμμή, 5 μέρες την εβδομάδα, 9:00-13:00, και 
διεξάγονταν συναντήσεις των μελών της Εταιρείας, κάθε τρίτη 
Τετάρτη του μήνα. 
Έτσι ξαφνικά από έναν υπάλληλο και λίγους εθελοντές, το 
Κέντρο Ημέρας στελεχώθηκε με 12 επαγγελματίες υγείας, 
νέοι άνθρωποι, με όρεξη, πολλές ιδέες και διάθεση να 
προσφέρουν. 
Οι πρώτοι μήνες ήταν έντονοι: σχεδιασμός προγραμμάτων, 
καινοτόμων δραστηριοτήτων, λειτουργία του ιατρείου, ομάδες 
προσωπικού για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα, δεν υπήρχε 
η παραμικρή λεπτομέρεια που δεν «έπεφτε στο τραπέζι». 
Σύνθημα που ακόμη παραμένει ότι «σημασία έχει η ποιότητα» 
και ότι «δε θα είμαστε πάρκινγκ, θα προσφέρουμε». 
Τα πρώτα 2 χρόνια ήταν μία προσπάθεια ανίχνευσης, 
να αντιληφθούμε τι είναι καλύτερο για τους συγγενείς 
και για τους ασθενείς, πώς μπορεί μία παρέμβαση να 
είναι αποτελεσματική, να διατηρείται το αποτέλεσμα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πώς θα ήταν δυνατόν να 
βοηθήσουμε αντίστοιχα και τους φροντιστές στις καθημερινές 
δυσκολίες. 
Βασικό ερώτημα που θέταμε εκείνη την εποχή ήταν: 
περισσότερες ώρες προγραμμάτων και λιγότερες ομάδες ή 
λιγότερες ώρες και περισσότερα επίπεδα στις ομάδες των 
ασθενών. 
Προχωρώντας ήρθε η ισορροπία σε αυτό το δίλημμα, 
περισσότερος χρόνος για τις οικογένειες με ποιότητα, 
αποτέλεσμα που ήρθε με την εμπειρία και την 

ωριμότητα των ανθρώπων του Κέντρου. 
Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας, οι εξωτερικές συνθήκες, 
η οικονομική κρίση επηρέασαν όπως ήταν αναμενόμενο 
και το Κέντρο Ημέρας. Η οικονομική πίεση που δέχτηκαν 
εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι που εργάζονταν στο Κέντρο 
ήταν μεγάλη, οδηγώντας αρκετά άτομα σε επαγγελματική 
εξουθένωση. Παρόλα αυτά, όλοι προσπάθησαν εξίσου, να 
διατηρηθούν η καλή λειτουργία και οι υπηρεσίες σε επίπεδα 
που ήταν άγνωστα για τα δεδομένα εκείνης της περιόδου. 
Χαρακτηριστικά σχόλια των χρηστών εκείνη την εποχή: «Δεν 
περίμενα να έρθω σε μία τέτοια υπηρεσία και να είναι όλοι 
τόσο ευγενικοί», «βλέπω μεγάλη διαφορά από τότε που ο Α. 
ξεκίνησε το πρόγραμμα, όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά».
Η μεγάλη κρίση εκείνης της περιόδου πέρασε αφήνοντας 
προβληματισμούς για το ποια έπρεπε να είναι η καλύτερη 
διαχείριση, μέχρι ποιο σημείο προσφέρουμε, πώς 
συνδυάζονται και καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων 
που εργάζονται και των ανθρώπων που επισκέπτονται το 
Κέντρο για τις υπηρεσίες. Ένα ερώτημα που ακόμη δεν έχει 
απαντηθεί.
Στη συνέχεια, τα τελευταία 3 χρόνια, νέοι κανονισμοί 
εφαρμόστηκαν, βάσει του συστήματος  κοστολόγησης υπη-
ρεσιών, μία νέα μεθοδολογία με στόχο να εξυγιάνει τη 
λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας, κάτι που στην πράξη 
κρίθηκε σχεδόν θεωρητικό. Νέες δυσκολίες  και αλλαγές 
εμφανίστηκαν, οι στόχοι του Κέντρου επαναπροσδιορίστηκαν 
για να συμφωνούν με τις νέες ρυθμίσεις.
Έτσι φτάνοντας έως το σήμερα, μετά από 10 χρόνια λειτου-
ργίας, με πολλές προκλήσεις, αλλά και πολλά επιτεύγματα, 
αυτό που μένει να πούμε είναι ότι τον ουσιαστικότερο ρόλο 
έχουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την κοινή 
προσπάθεια. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη που με τις 
κατάλληλες συνθήκες μπορεί να πετύχει τους στόχους, να 
δημιουργήσει νέες ιδέες, να εξελίξει τις παλαιότερες και 
να προσφέρει σε όλους όσους χρειάζονται υποστήριξη και 
βοήθεια. 
Σήμερα, το Κέντρο Ημέρας και η Εταιρεία, έχοντας αντιμε-
τωπίσει τόσες αλλαγές στην οργάνωση και στο προσωπικό, 
παραμένουν δυνατά με πάνω από 30 επαγγελματίες υγείας, 
4 Κέντρα Ημέρας, συμβουλευτικούς σταθμούς, υπηρεσία 
φροντίδα στο σπίτι, εκδηλώσεις ενημέρωσης όλο το χρόνο. 

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Μέλος ΔΣ της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
Συντονίστρια του Κέντρου Ημέρας στο Μετς

για την περίοδο 2007-2015

Αναμνήσεις δέκα χρόνων σε 
μια σελίδα…
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Τη στιγμή που δίνεται  η διάγνωση της άνοιας, ξαφνικά μοιάζει 
σαν να μην υπάρχουν αρκετές επιλογές. Σαν να μη μπορεί να γίνει 
τίποτα πια. Οι άνθρωποι με άνοια, σταδιακά χάνουν τις γνωστικές 
τους ικανότητες, ξεχνούν όλο και περισσότερο, δυσκολεύονται 
να βρουν τις σωστές λέξεις για να εκφραστούν, αδυνατούν να 
συγκεντρωθούν και να αποφασίσουν σωστά. Μπορεί να γίνονται  
επιθετικοί ή να μοιάζουν αδιάφοροι για ό,τι συμβαίνει γύρω τους. 
Είναι όμως όλοι αυτοί λόγοι ικανοί να τους κρατήσουν μόνους και 
άπραγους;
Απέναντι από την κλειστή πόρτα του σπιτιού μιας οικογένειας 
που φροντίζει άτομο με άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ, ανοίγει η 
πόρτα του Κέντρου Ημέρας. Περνώντας το κατώφλι  αυτό, οι 
άνθρωποι με προβλήματα μνήμης έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
οι ίδιοι κάτι σημαντικό για τον εαυτό τους:  να συνεχίσουν να 
νιώθουν ανεξάρτητοι, δημιουργικοί και δραστήριοι.   Στο ασφαλές 
περιβάλλον του Κέντρου Ημέρας  :

 •  Συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση και την εξέλιξη της 
ασθένειάς τους. Γνωρίζουμε πλέον με σιγουριά το όφελος των 
μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στα Κέντρα 
Ημέρας για άτομα με άνοια. Η νοητική άσκηση, η γυμναστική, 
η  θεραπεία δι΄ αναμνήσεων, η λογοθεραπεία, οι θεραπείες 
τέχνης  αποτελούν παρεμβάσεις δομημένες και προσαρμοσμένες  
στις δυσκολίες των ατόμων με άνοια και τους βοηθούν ώστε να 
παραμείνουν λειτουργικοί και να απολαμβάνουν  ικανοποιητική 
ποιότητα ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 •  Εκμεταλλεύονται  την ευκαιρία να βγουν από το σπίτι και να 
επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό για τα 
άτομα με άνοια να διατηρούν την κοινωνικότητά τους, να ενισχύουν 
τις  δεξιότητες επικοινωνίας τους όταν αυτές αρχίζουν να φθίνουν 
και να διεκδικούν το δικαίωμά τους στην επαφή με τους υπόλοιπους 
ανθρώπους. 
  •  Πηγαίνουν κόντρα στο κοινωνικό στίγμα. Με την ένταξή τους στα 
προγράμματα των  Κέντρων Ημέρας οι άνθρωποι με προβλήματα 
μνήμης διεκδικούν τον σεβασμό και την αποδοχή  των αναγκών 
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της ασθένειάς 
τους και αποδεικνύουν ότι η άνοια δεν είναι ντροπή. 
  •  Ενισχύονται ώστε να νιώθουν όσο το δυνατόν ανεξάρτητοι  και 
διατηρούν τον αυτοσεβασμό τους.  Η συστηματική παρακολούθηση 
του προγράμματος ενός Κέντρου Ημέρας, είτε είναι σε καθημερινή 
βάση είτε κάποιες ημέρες την εβδομάδα, προσφέρει στο άτομο με 
άνοια την αίσθηση της συνήθειας και του προγραμματισμού των 
καθημερινών δραστηριοτήτων του.
  •  Ενθαρρύνονται στο να θέτουν στόχους και να προσπαθούν για 
τη διατήρηση ή τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους. Στα Κέντρα 
Ημέρας οι άνθρωποι με άνοια συνειδητοποιούν ότι ακόμα κι αν δε 
μπορούν να κάνουν πλέον το ίδιο καλά όλα εκείνα τα πράγματα 

που κάποτε αγαπούσαν, δε σημαίνει ότι δε μπορούν να κάνουν 
τίποτα. Κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθειά τους ενισχύεται, με σκοπό 
να συνεχίσουν να νιώθουν χρήσιμοι και ικανοί. 
 
Πέρα από τα οφέλη που προσφέρει  στα ίδια τα άτομα με άνοια η 
συμμετοχή στα προγράμματα ενός Κέντρου Ημέρας, θα πρέπει να 
αναφερθεί ξεχωριστά το παράλληλο όφελος για τους φροντιστές. 
Είναι γνωστό ότι μαζί με το άτομο που νοσεί από άνοια, πάσχει 
ολόκληρη η οικογένειά του. Γνωρίζοντας καλά τη σημασία της 
αποφόρτισης από το φορτίο της φροντίδας, στα Κέντρα Ημέρας οι 
επαγγελματίες υγείας δίνουν στους φροντιστές τη δυνατότητα:
 
- Να αποδεχτούν την άνοια ως μια νέα κατάσταση 

- Να ενημερωθούν για κάθε διαθέσιμη πηγή βοήθειας και να την 
αξιοποιήσουν
 
- Να πάρουν καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη φροντίδα 
των δικών τους ανθρώπων
 
- Να ζητήσουν συμβουλές για οτιδήποτε τους τρομάζει ή τους 
δυσκολεύει στη φροντίδα 
 
- Να προετοιμαστούν για τις επικείμενες προκλήσεις και αλλαγές 
 
- Να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο για τους εαυτούς τους, 
όσο οι δικοί τους άνθρωποι παραμένουν απασχολημένοι στις 
δραστηριότητες των Κέντρων Ημέρας
 
- Να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και να καθησυχαστούν ότι 
αυτά είναι πλήρως αποδεκτά και φυσιολογικά
 
- Να διαχειριστούν το άγχος και τις διαταραχές της διάθεσης που 
ενδεχομένως τους προκαλεί η φροντίδα

- Να ανταλλάξουν ερωτήσεις, απόψεις, εμπειρίες και συναισθήματα 
με άλλους φροντιστές και να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι  
 
- Να νιώσουν ασφαλείς και σίγουροι ότι, όσο εκείνοι δεν είναι 
παρόντες, οι δικοί τους άνθρωποι απασχολούνται με τρόπο 
δημιουργικό και ευχάριστο!

Στα Κέντρα Ημέρας η άνοια αντιμετωπίζεται βεβαίως ως μια 
πραγματικότητα  πολύπλοκη, σκληρή και γεμάτη απαιτήσεις αλλά 
παράλληλα με αισιοδοξία, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα.

 
Χρύσα Καραγιάννη

Ψυχολόγος

Έχω άνοια : Γιατί να πάω 
στο Κέντρο Ημέρας;
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Την Πέμπτη 9/3/2017 χρήστες και επαγγελματίες υγείας του Κέντρου 
Ημέρας στο Μετς επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Πρόκειται για έναν πολυχώρο συνολικής 
έκτασης 210.000 τ.μ., ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος και σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο 
του Renzo Piano Building Workshop.  Ο πολυχώρος αυτός, ο οποίος 
δημιουργήθηκε στο σημείο όπου βρισκόταν παλιά ο Ιππόδρομος,  
περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και ένα πάρκο 
αστικού τύπου.
Τόπο συνάντησής μας αποτέλεσε ο χώρος υποδοχής της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (η Αγορά). Στο σημείο αυτό μας 
υποδέχτηκαν οι υπάλληλοι του ΚΠΙΣΝ και ένας από τους ξεναγούς, 
μας φόρεσαν καρτελάκια με το σήμα του επισκέπτη, και έπειτα 
ξεκίνησε η ξενάγηση μας που διήρκησε 90 λεπτά.
Πρώτος σταθμός ξενάγησης, καθώς ο καιρός δεν μας επέτρεψε να 
παραμείνουμε για πολλή ώρα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ήταν  
το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
Η Λυρική Σκηνή  (έκτασης 28.000 τ.μ.) αποτελείται από την 
κύρια αίθουσα, χωρητικότητας 1400 ατόμων και από μία 
δεύτερη μικρότερη, την Εναλλακτική Σκηνή, δυναμικότητας 
400 θέσεων. Στην κύρια αίθουσα εκτός από την κεντρική 
σκηνή υπάρχουν παραπλεύρως, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα 
σκηνές οι οποίες μπορούν είτε να εναλλάσσονται κατά τη 
διάρκεια των παραστάσεων για τις ανάγκες της παράστασης που 
εξελίσσεται είτε να λειτουργήσουν ως χώρος προετοιμασίας 

Ενναλακτική Σκηνή διακρίνονται για την ακουστική και την αισθητική 
τους. Επόμενο σταθμό αποτέλεσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 
Πρόκειται για ένα κτίριο (24.000 τ.μ.) το οποίο είναι διαμορφωμένο 
για να φιλοξενήσει αναγνώστες όλων των ηλικιών καθώς είναι 
χωρισμένο νοητά σε 3 υπο-αίθουσες : για τους μικρούς αναγνώστες, 
τα παιδιά-έφηβους και τους ενήλικες. Η βιβλιοθήκη αναμένεται να 
υποδεχτεί τα βιβλία και άλλα σπάνια χειρόγραφα προσεχώς. 
Προχωρώντας, σε περίοπτη θέση εκτίθεται και το ασημένιο κύπελο 
του ολυμπιονίκη, Σπύρου Λούη, που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
αγόρασε σε δημοπρασία του οίκου Christies όταν διατέθηκε προς 
πώληση από τον εγγονό του δρομέα.  
Κλείνοντας την ωραία αυτή περιήγηση, κατευθυνθήκαμε με τη 
χρήση του γυάλινου ανελκυστήρα στον τελευταίο όροφο του κτιρίου. 
Από εκεί ψηλά είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλη την Αθήνα αλλά και 
να θαυμάσουμε το πάρκο του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. το οποίο εκτείνεται ακόμα 
και πάνω από την οροφή του κτιρίου που στεγάζει την Βιβλιοθήκη. 
Τέλος, ο ξεναγός μας ενημέρωσε πως λόγω του ενεργειακού 
στεγάστρου του κτιρίου, ένα από τα εμβληματικά στοιχεία του 
έργου,  το ΚΠΙΣΝ αποτελεί καινοτόμο κατασκευαστικό και μηχανικό 
επίτευγμα, καθώς συμβάλλει στο στόχο δραστικής μείωσης των 
εκπομπών CO2, ενώ καλύπτει σημαντικό μέρος των καθημερινών 
ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων.
Φεύγοντας από την ξενάγηση αυτή ανανεώσαμε το ραντεβού μας 
στον χώρο όταν θα αρχίσει την λειτουργία της η Λυρική Σκηνή, για 
να διαπιστώσουμε και στην πράξη όλα αυτά τα τόσο θαυμαστά που ο 
ξεναγός μας ανέφερε.

Επίσκεψη στο μουσείο Γουλανδρή

Επίσκεψη στο Kέντρο Πολιτισμού 
 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Tην Παρασκευή 7/4/2017 πραγματοποιήθηκε πρωινός περίπατος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή. Χρήστες και επαγγελματίες υγείας είχαμε τη χαρά, μέσω μίας εθελόντριας ξεναγού του 
μουσείου, να περιηγηθούμε στη μόνιμη έκθεση. 
 
Ξεκινώντας από την βοτανική έκθεση μας έγινε μια πλήρης εισαγωγή για το βασίλειο των φυτών. 
Η αναπαράσταση του φυτικού κυττάρου, η μεγάλη ποικιλία μορφών που χαρακτηρίζει τα φυτά αλλά και 
φυτικά απολιθώματα 11-12 εκατομμυρίων ετών παρουσιάζονται σε αυτή την αίθουσα.

Στη συνέχεια σειρά είχε η αίθουσα με τα έντομα. Μεγάλο μέρος της έκθεσης καταλάμβαναν οι πεταλούδες 
και οι νυχτοπεταλούδες από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Η ξεναγός μας ενημέρωσε πως ο 
κύκλος ζωής μιας πεταλούδας διαρκεί μόλις  5 ημέρες (!!!)

Έπειτα ακολούθησε η υδροβιολογία. Κοχύλια της θάλασσας αλλά και του γλυκού νερού, σαλιγκάρια, 
αστερίες, αχινοί και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί εκτίθενται κατά οικογένειες. 
Η τελευταία και ίσως μεγαλύτερη αίθουσα περιλάμβανε διάφορα είδη ζώων από όλο το ζωικό βασίλειο. 
Πουλιά, ερπετά και θηλαστικά από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο κοσμούν τον συγκεκριμένο χώρο.
 
Η επίσκεψη στο συγκεκριμένο χώρο πραγματικά πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο επισκέπτης 
είτε μικρής είτε μεγάλης ηλικίας να φύγει με ένα υπέροχο συναίσθημα. 

Ειρήνη Βαμβακάρη
Κοινωνική Λειτουργός, MSc
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