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Βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε 

καλύτερη ποιότητα ζωής 
γι’αυτούς και τις οικογένειές τους.

150.000 ασθενείς 
με νόσο Aλτσχάιμερ 
ζουν ανάμεσά μας...

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr ή στο τηλέφωνο 210 7013271



Τριμηνιαία περιοδική έκδοση
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 
Αθήνα, Τ.Κ. 11636
τηλ.: 210 7013271, -266, -291
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Λίνα Ανδριανάκη
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Βασιλική Μαράτου
Ελένη Μαργιώτη
Κώστας Νικολάου
Κωστής Προύσκας
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος

Τιράζ
3.000 τεύχη

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

Έκτορος 45-47, 16673 Βούλα
210. 8957564, www.art-attack.gr    

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται πολύ 
για τις απόψεις των αναγνωστών του 
περιοδικού.
Μη διαστάσετε να μοιραστείτε τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις απορίες 
σας μαζί μας! Στείλτε τα κείμενά σας 
στη διεύθυνση της Εταιρείας μας στα 
e-mails μας: info@alzheimerathens.gr,
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ανοϊκών ασθενών, 
γιατρούς, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με 
τη νόσο Αλτσχάιμερ. Έχει σκοπό να προωθήσει την ενημέρωση, την κατανόηση 
και την υποστήριξη όλων όσων έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη νόσο αυτή. Σε 
συνεργασία με εθελοντές - ειδικούς επιστήμονες οργανώνει ομάδες ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών και προγράμματα νοητικής 
ενδυνάμωσης και άλλων θεραπειών ασθενών. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο 
πληροφοριακό υλικό. Τέλος, ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, όπως επίσης 
και την εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων.

Η Εταιρεία διοικείται από 7-μελές Διοικητικό συμβούλιο, που επανεκλέγεται κάθε 
3 χρόνια και  8-μελή επιστημονική επιτροπή. Σήμερα αριθμεί 950 μέλη. Βάσει 
εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 14.3.2007, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Παρασκευή Σακκά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δημήτρης Ζαννίδης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Όλγα Λυμπεροπούλου
ΤΑΜΙΑΣ   Κώστας Νικολάου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   Κώστας Σιδερίδης, Κώστας Προύσκας,
    Λίνα Ανδριανάκη

Η γραμματεία της Εταιρίας λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00 στα τηλέφωνα 
210 7013271,-266,-291, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για 
πληροφορίες. 

Το website της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr

Aγαπητές φίλες - αγαπητοί φίλοι,

Ξεκινώντας την καινούργια χρονιά σας καλούμε να βοηθήσετε τους ανοϊκούς ασθενείς 
και τις οικογένειές τους και να υποστηρίξετε όλοι την Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης  για   
τη   Νόσο Αλτσχάιμερ  υπογράφοντας στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τα  γραφεία 
της Εταιρείας μας ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr.

Υπάρχουν αρκετές ευχάριστες ειδήσεις! Η υπηρεσία μας «Βοήθεια στο σπίτι 
για ανοϊκούς ασθενείς» επανδρώνεται με επιπλέον επαγγελματίες υγείας για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση περισσότερων ασθενών και φροντιστών. Επιπλέον, 
το Κέντρο Ημέρας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη 
λειτουργία του τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. 
Υπογράψτε την Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης για τη Nόσο Αλτσχάιμερ!
Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσοι πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας 
Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - ψυχίατρος

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
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Αγέραστη νεότητα

Η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ζητά την 
υποστήριξη και βοήθειά σας. Η εθελοντική προσφορά χρόνου και δεξιοτήτων 
από επαγγελματίες υγείας, φοιτητές αλλά και από όλους εσάς που απλά 
συμμερίζεστε τους στόχους της Εταιρείας μας και επιθυμείτε να στηρίξετε 
τις προσπάθειές μας είναι πολύτιμη. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εθελοντών 
της Εταιρείας μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δραστηριότητές μας 
και τους τομείς στους οποίους μπορειτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας.

Βοηθήστε μας να στηρίξουμε τους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και τις οικογένειές τους. Γίνετε κι εσείς ένας από τους 
εθελοντές μας. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο!

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Υπεύθυνη κα. Λίνα Ανδριανάκη
Τηλ.: 210 7013271,-266,-291 (09:00-17:00)  •  e-mail (1): info@alzheimerathens.gr  •  e-mail (2): kentroalz@ath.forthnet.gr

Γίνετε κι εσείς ένας από τους εθελοντές μας!

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

03

Οι νεώτερες εξελίξεις στην περιοχή της Επιστήμης, αλλά και των τεχνολογικών 
εφαρμογών, θέτουν συνεχώς ενώπιόν μας το πρόβλημα της μακροβιότητας 
του ανθρώπου. Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
προκαλεί τον άνθρωπο ν’ αγωνίζεται απεγνωσμένα να συγκρατηθεί -με 
οποιοδήποτε μέσο και κόστος- στα αισθητικά και ψυχολογικά όρια της νεότητας.

Η μόδα για παράδειγμα, για να θυμηθούμε έναν βασικό παράγοντα, επινοεί 
συνεχώς νέα σχέδια, νέα μοντέλα, νέους συνδυασμούς για να διευκολύνει 
τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να συντηρεί και να παρατείνει τη 
νεότητά του όσο μπορεί περισσότερο. Εξ άλλου, οι επιστήμες της βιολογίας, 
της βιοχημείας, της βιοϊατρικής με τους σχετικούς κλάδους, ερευνούν τις 
λειτουργίες και τις βιοχημικές συνθέσεις του ανθρώπινου οργανισμού. 
Και βέβαια με την αλματώδη πρόοδο των ως άνω επιστημών βρέθηκε ότι 
μέσα στην «καρδιά» του κάθε ανθρωπίνου κυττάρου υπάρχει ένα τρομερό 
χημικό στοιχείο που έχει τη δύναμη να καθορίζει «του δεσμείν και λύειν» 
επί της ζωής, της υγείας, της αρρώστιας, του κάλλους, του γήρατος κάθε 
ανθρώπινου οργανισμού. Είναι το D.N.A., δηλαδή ο κώδικας της ζωής. Και 
βέβαια, πολλά οφέλη έχουμε από την μελέτη την Επιστημονική του D.N.A.. 

Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνον σώμα. Το γεγονός ότι οι συνάνθρωποί μας 
ασθενείς (κωφάλαλοι, τυφλοί, ανάπηροι…) είναι σε θέση να δημιουργούν 
υψηλής ποιότητας έργα, αυτό δείχνει ότι εκτός από το σώμα, υπάρχει το 
πνεύμα του ανθρώπου, η ψυχή του, ο εσωτερικός του κόσμος, το ψυχικό 
και πνευματικό του περιεχόμενο. Είναι επίσης γεγονός ότι, κατ’ εξοχήν 
στα χρόνια μας, υπάρχουν νέοι στην ηλικία, αλλά κουρασμένοι στην 
ψυχή, γερασμένοι πριν την ώρα τους. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές δεν 
συμπορεύεται η εξωτερική ακμή με το νεανικό φρόνημα. Άλλωστε τα πιο 
πολλά κινήματα των νέων κατά βάθος εκφράζουν τη λαχτάρα της ζωής 
και τον φόβο μπροστά στην αμετάκλητη ροή της ανθρώπινης ύπαρξης.

Πάντως, παρατηρούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι για πολλούς λόγους, 
γερνούν πρόωρα και παραιτούνται απ’ τη ζωή. Έχουμε δηλαδή υγιείς 
βιολογικά οργανισμούς που φιλοξενούν μέσα τους ένα γερασμένο πνεύμα. 
Αλλά συχνά συμβαίνει και το αντίθετο. Παρατηρούμε συνανθρώπους 
μας που διανύουν την τρίτη ηλικία, αλλά έχουν μιαν «αγέραστη νεότητα».

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: πού βρίσκεται το μυστικό αυτής της 
«αγέραστης νεότητας»; Μήπως στην μόδα της εποχής ή στις πλαστικές 
χειρουργικές επεμβάσεις; Εδώ θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με μίαν μόνον 
λέξη και να πούμε, ότι η αυθεντική πηγή της εσωτερικής αγέραστης νεότητας 
είναι η δημιουργία. Εκείνος που δημιουργεί, δεν γερνάει άμεσα και εύκολα. 

Όσο δημιουργεί, παραμένει νέος, ζωντανός, χρήσιμος στον εαυτό του και στον 
συνάνθρωπό του. Ο χρόνος μπορεί να κυλά, αλλά αυτό δεν τον επηρεάζει άμεσα, 
δηλαδή αρνητικά. Γιατί η δημιουργία παράγει καρπούς και είναι μια ζωντανή 
παρουσία και δράση. Με το νόημα αυτό η νεότητα είναι πράγματι πέρα από το χρόνο.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από άλλοτε, ο άνθρωπος μαστίζεται από πνευματικές 
διαταραχές και κρίσεις που του συνειδητοποιούν κατά τρόπο δραματικό το 
εφήμερο της υπάρξεως του και τη φρίκη του τέλους με τα γηρατειά και τις 
πολλές ασθένειες. Λησμονούμε ότι ο άνθρωπος είναι υπαρκτό όν, εγκλωβισμένο 
μέσα στην τανάλια του χρόνου και επομένως, είτε το θέλει, είτε όχι, γηράσκει. Η 
χρησιμοποίηση -μετά μανίας- αισθητικών μέσων δεν λύνει ποτέ το πρόβλημα 
του γήρατος. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει προσπάθεια να εξοικειωθεί και 
να συμφιλιωθεί εποικοδομητικά –δια της δημιουργίας- με την εμπειρία της 
φθοράς από το χρόνο. Και αυτό δεν είναι κάτι ανώφελο, ούτε αντίθετο με τη 
φύση του, αντιθέτως είναι στα μέτρα του. Και σωστά έχει ειπωθεί, ότι ο άνθρωπος 
δεν γερνάει από τα χρόνια, αλλά από την έλλειψη ζωντανής προσωπικότητας. 
Επομένως, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια ώστε ο άνθρωπος να έχει 
ουσιαστικά ενδιαφέροντα, να είναι δημιουργικός, να παράγει έργο (πνευματική 
δημιουργία) για να παραμείνει νέος, να διαθέτει μια αγέραστη νεότητα.

Και σ’ αυτή την προσπάθεια, τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο έχει η νοητική 
λειτουργία του ανθρωπίνου οργανισμού που ελέγχεται από τον εγκέφαλο. 
Δυστυχώς όμως, παρατηρείται ότι το 8% των ανθρώπων άνω των 65 ετών 
παρουσιάζουν εκφυλιστικά φαινόμενα, που εμφανίζονται κυρίως με τη μορφή 
της Άνοιας. Η παρουσία μου και η συμμετοχή μου σε μια ωραία εκδήλωση 
στο Πολεμικό Μουσείο τον Σεπτέμβριο με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ (21.09.2008) μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω 
τη δραστήρια επιστήμονα και Πρόεδρο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών κα Παρασκευή Σακκά και να δω τις ουσιαστικές 
προσπάθειες της Εταιρείας για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών Άνοιας. Αξίζουν σε όλους 
συγχαρητήρια και πολλές ευχές για συνέχιση αυτής της όντως σημαντικής 
βοήθειας που προσφέρουν στην τρίτη ηλικία, στα ευλογημένα γηρατειά.

Και ας μην ξεχνάμε ότι σημασία έχει να αγωνιζόμαστε, ώστε να έχουμε μια 
αγέραστη νεότητα που δεν την αγγίζει ο χρόνος, που μας κρατάει ζωντανούς, 
δημιουργικούς, και χρήσιμους για τον εαυτόν μας και τους συνανθρώπους μας.

Αρχιμανδρίτης Κλήμης Κουτσομύτης
Θεολόγος - Φιλόλογος

Γραμματέας της Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας



Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ 
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Οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλα είδη Άνοιας 
αυξάνονται αλματωδώς σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, υπάρχουν 
26.000.000 ασθενείς παγκοσμίως, 6.000.000 στην Ευρώπη και 
150.000 στην Ελλάδα. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ήδη 
εφαρμόζουν ή εκπονούν Σχέδια Δράσης για την Άνοια. Στην 
Ελλάδα υπάρχει δραματική έλλειψη δομών και υπηρεσιών 
για τους ανοϊκούς ασθενείς και τους φροντιστές τους. Πρέπει 
όλοι οι εμπλεκόμενοι, ασθενείς, οικογένειες, επαγγελματίες 
υγείας και κρατικοί φορείς να αγωνιστούμε για να γίνει η Άνοια 
προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα. 

Είναι ανάγκη να προωθηθούν άμεσα τα παρακάτω σημεία:
1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την
 έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
2. Πρόσβαση για όλους στην καλύτερη δυνατή 
 φαρμακευτική θεραπεία.
3. Άμεση πρόσβαση σε μη φαρμακευτικές θεραπείες,
 παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή.
4. Σεβασμός στα δικαιώματα και στη διασφάλιση 
 της αξιοπρέπειας των ασθενών.
5. Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των λίγων
 υπαρχόντων υπηρεσιών και δομών.

6.  Δημιουργία υπηρεσιών και δομών βραχείας και
 μακροχρόνιας παραμονής ασθενών.
7. Επιδόματα και βοηθήματα για τις οικογένειες των ασθενών.
8. Διάθεση κονδυλίων για την έρευνα σχετικά με τη νόσο.
9. Θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα
 των ασθενών.
10. Συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε εθνικό και
 πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ικανοποίηση των
 αιτημάτων των ανοϊκών ασθενών και των 
 οικογενειών τους. 

Καλούμε όλους τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ στην Ελλάδα
να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Για να υπογράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: www.alzheimerathens.gr ή τηλεφωνείστε στο 210 7013271

Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ να υπογράψετε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
Όσο δυνατότερη είναι η φωνή μας τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!



Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης 
για την Άνοια

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη 
Νόσο Αλτσχάιμερ 

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
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Το πρώτο άρθρο της Διακήρυξης του Παρισιού, που περιέχει 
τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κινήματος κατά της νόσου 
Αλτσχάιμερ, είναι η έκκληση προς τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών 
κρατών να αναγνωρίσουν τη νόσο σαν μείζονα προτεραιότητα στη 
Δημόσια Υγεία και να αναπτύξουν Εθνικά Σχέδια Δράσης. 

Η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σκωτία και η Αγγλία έχουν ήδη εκπονήσει και 
εφαρμόζουν Σχέδια Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις συναφείς 
διαταραχές.

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008, η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα: “Ο αγώνας κατά της νόσου 
Αλτσχάιμερ και των άλλων Ανοιών”. Κύριο στόχο του Συνεδρίου  
αποτέλεσε η συντονισμένη κινητοποίηση των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών στον αγώνα 
ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ. Εκεί, οι εκπρόσωποι από τα Κράτη 
Μέλη ακούσαμε ότι υπάρχουν 6.000.000 ασθενείς στην Ευρώπη και 
15.000.000 άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες της φοβερής αυτής 
νόσου. Οι Υπουργοί Υγείας των Ευρωπαϊκών κρατών, η Ευρωπαία 
Επίτροπος για την Υγεία, Ανδρούλα Βασιλείου και οι άλλοι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι τόνισαν ότι πρέπει:

1. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί, επιστήμονες, κυβερνήσεις 
    και κοινωνία για την πρώιμη διάγνωση της Άνοιας.
2. Να μειωθούν οι ανισότητες στη φροντίδα των ασθενών μεταξύ
    των διαφόρων χωρών .
3. Να αναγνωρισθούν τα δικαιώματα των ανοϊκών ασθενών.
4. Να πείσουμε τους πολιτικούς κάθε χώρας να αναλάβουν 
    τις ευθύνες τους.
5. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι ενήμεροι σχετικά 
    με τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy ανακοίνωσε τη διάθεση 1.6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για το 3ο Γαλλικό Σχέδιο κατά είναι νόσου 
Αλτσχάιμερ (2009 – 2013) που περιλαμβάνει τους τομείς της έρευνας, 
της φροντίδας των ασθενών και της υποστήριξης των φροντιστών.

Άλλες χώρες, όπως η Ουαλία και η Μάλτα, έχουν ξεκινήσει την 
επεξεργασία Εθνικών Σχεδίων κατά της Άνοιας. Στην Ελβετία, το 
Μανιφέστο για την Άνοια έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει 9.000 
άνθρωποι. Στη Δανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και 
το Λουξεμβούργο έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για την υποβολή 
προτάσεων στις κυβερνήσεις τους.

Παντού στην Ευρώπη πρέπει τα άτομα, οι κοινωνίες, οι ασφαλιστικοί 
οργανισμοί και τα κράτη να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη 
επιδημία της Άνοιας, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ασθενών 
και φροντιστών με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Με την 
αύξηση του μέσου όρου ζωής μέχρι το 2050, ο αριθμός των ασθενών 
αναμένεται να υπερδιπλασιασθεί! 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ.

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-ψυχίατρος

Με μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγ-
ματοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
η Alzheimer Europe (Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
για τη νόσο Αλτσχάιμερ) προσπαθεί να 
ευαισθητοποιήσει τους πολιτικούς απέναντι 
στην Άνοια, η οποία πλέον αναδεικνύεται 
σε μείζον ζήτημα για το χώρο της Δημόσιας 
Υγείας όλων των κρατών.  Η γήρανση του 
γενικού πληθυσμού έχει ως αναπόφευκτο 
επακόλουθο τη δραματική αύξηση του 
αριθμού των ανοϊκών  ασθενών,  προάγοντας

έτσι την Άνοια σε ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που 
χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η Alzheimer Europe συμμετέχει 
ενεργά στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας για την 
υγεία, την κοινωνική έρευνα και την προώθηση της ενημέρωσης των 
Ευρωπαίων πολιτών. 

H Διακήρυξη του Παρισιού (Paris Declaration) και η Γραπτή Δήλωση 
(Written Declaration) αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της 
δυναμικής δράσης της Alzheimer Europe.

Η Διακήρυξη του Παρισιού υιοθετήθηκε στην ετήσια συνάντηση 
της Alzheimer Europe που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2006 
στο Παρίσι. Πρόκειται για  ένα έγγραφο-έκκληση για δράση προς 
τους Ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά και προς τους απλούς πολίτες 
γενικότερα, ώστε να γίνει η Άνοια προτεραιότητα στο χώρο της 
Δημόσιας Υγείας.

Στις 8 Οκτωβρίου 2008 στις 
Βρυξέλλες, πέντε μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Françoise Grossetête - Γαλλία, 
John Bowis - Ηνωμένο Βασίλειο, 
Katalin Lévai - Ουγγαρία, Jan 
Tadeusz Masiel - Πολωνία, 
Αντώνης Τρακατέλλης - 
Ελλάδα) ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για να πιέσουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
καταρτίσει ένα Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Δράσης για την Άνοια. Η 
Γραπτή Δήλωση απευθύνεται 
στους Ευρωβουλευτές όλων 
των Κρατών-Μελών και 
ενθαρρύνει τη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών στην έρευνα για την Άνοια και την 
ανταλλαγή μεθόδων και ιδεών στον τομέα της φροντίδας και της 
κοινωνικής υποστήριξης των ανοϊκών ασθενών και των φροντιστών 
τους. Μέχρι στιγμής, τη Γραπτή Δήλωση έχουν υπογράψει 247 
Ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και 23 από τους 24 Έλληνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα της Alzheimer Europe: www.alzheimer-europe.org

                       Annette Dumas
                       EU Public Affairs Officer
                       Alzheimer Europe



Ανοιχτή συγκέντρωση - συνάντηση με τους ειδικούς

ΦΙΛΟΙ: 

 Ελένη Μεταξά  
 Ειρήνη Πιπεράκη
 Αλέξανδρος ΠαπαΪωάνου
 Δήμητρα Σαραγιώτου-Ποταμιανού
                Κωνσταντίνος Μούτσος
  

ΧΟΡΗΓΟΙ:   
        
        Δικηγορικό γραφείο Α. Βγενόπουλου & Συνεργατών
        Γεώργιος Κατάρας
                       Υπουργείο Υγείας Κύπρου
  
ΜΕΓΑΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ: 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: Γεώργιος Κατάρας εις μνήμη Παν. Κατάρα
  Οικογένεια Α. Διαμαντόπουλου 
  εις μνήμη Θ. Σκληβανιώτη
  Σπ. Καραπαναγιώτης εις μνήμη Δημ. Τριγάζη
  Σπ. Καραπαναγιώτης εις μνήμη Ι. Ρόζη                                                                   

Ελάτε μαζί μας! Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας,
   τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Μέλος €30*  Χορηγός €1.000-5.000
Φίλος €100-500  Μέγας Χορηγός €5.000-10.000
   Ευεργέτης €10.000
*Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από €300 εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα  180/480090-72
Alpha Βank  341.00.232.0000.184
Marfin Egnatia Bank 264/0276711420

Παντελής Μυράτ
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
Δημήτρης Λυράκος
Δημήτρης Πλέσσας

ΔΩΡΕΕΣ
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Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009 η Εταιρεία Νόσου Alzheim-
er και Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποίησε ανοιχτή 
συγκέντρωση για τους ασθενείς με Άνοια και τις οικογένειές τους. Η 
συμμετοχή ήταν πέρα από κάθε προσδοκία: από τις 10 το πρωί μέχρι 
και τις 2 το μεσημέρι 2.500 φροντιστές και 500 ασθενείς ήρθαν 
στο ξενοδοχείο “Τιτάνια”, αποδεχόμενοι την πρόσκλησή μας. Οι 
φροντιστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτικές 
ομιλίες, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν απόψεις 
και να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους με επαγγελματίες 
υγείας της Εταιρείας μας. Παράλληλα, σε ξεχωριστή αίθουσα, οι 
ασθενείς που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση συμμετείχαν σε ομάδες 
ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας και δημιουργικής απασχόλησης 
που συντονίζονταν από το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας Ανοϊκών 
Ασθενών της Εταιρείας. 

Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πίτας της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών  παρουσία της Προέδρου,  του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
εργαζομένων, εθελοντών, ασθενών, φροντιστών και πλήθους φίλων 
της Εταιρείας μας. Ευχή όλων ήταν να διευρύνει η Εταιρεία το έργο 
της και να συνεχίσει να προσφέρει υποστήριξη και ελπίδα σε όλους 
όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους
χορηγούς της για τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλει για την ενημέρωση,

την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους.
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• 11-13 Ιανουαρίου, Ηράκλειο Κρήτης 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επαγγελματίες Υγείας με τη συνεργασία 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου 
«Αλληλεγγύη».  Ομιλητές: Π. Σακκά, Κ. Νικολάου, Α. Ευθυμίου.

• 23 Ιανουαρίου, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα «Νεότερα Δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της Άνοιας και του Νευροπαθητικού πόνου» στο πλαίσιο 
της Έκθεσης «The Brain – Η δύναμη του μυαλού», του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού. Ομιλήτρια: Π. Σακκά.

• 6 Φεβρουαρίου, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα
Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ψύχωση και Συναισθηματικές Διαταραχές», 
στο πλαίσιο της Έκθεσης «The Brain – Η δύναμη του μυαλού», του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού. 
Ομιλήτρια: Π. Σακκά.

• 6 Φεβρουαρίου, Δήμος Υμηττού
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια σε συνεργασία με το Δήμο Υμηττού και αξιολόγηση 
των γνωστικών λειτουργιών με ειδικάψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους 
παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν.  
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη. 

• 14 Φεβρουαρίου, Β ΚΑΠΗ Καλλιθέας
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη. 

• 22 – 23 Φεβρουαρίου, Αθήνα
Επιστημονική διημερίδα με θέμα «Νεότερες εξελίξεις στην Άνοια 2008. 
Νόσος Alzheimer: Από τους αναστολείς χολινεστερασών στη θεραπεία με 
βλαστοκύτταρα». Συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ενώ 
την παρακολούθησαν 250 γιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας. Καλύφθηκε 
εκτενώς από τα Μ.Μ.Ε.

• 27 Φεβρουαρίου, Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
Πρώτος κύκλος Σεμιναρίων για Φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει 8 δίωρες ομιλίες, τις οποίες πραγματοποιούν γιατροί και ψυχολόγοι 
από το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρείας και του Κέντρου Ημέρας για 
ανοϊκούς ασθενείς. Τα σεμινάρια του πρώτου κύκλου παρακολούθησαν περίπου 
50 συγγενείς ανοϊκών ασθενών.

• 3 Μαρτίου, Β & Δ ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη. 

• 12 Μαρτίου, Άλιμος
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος 
και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους 
από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη. 

• 22 Μαρτίου, Καλάβρυτα
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα «Νεότερα Δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της Άνοιας και του Νευροπαθητικού πόνου». 
Ομιλητές: Π. Σακκά, Σ. Γκατζώνης.

• 29 Μαρτίου, Τρίπολη
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα « Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της Άνοιας και της Κατάθλιψης».
Ομιλητές. Π. Σακκά, Γ. Παπαγεωργίου.

• 27-30 Μαρτίου, Ανατολικό Αεροδρόμιο  Ελληνικού
Συμμετοχή στην Ιατρική Έκθεση MedicExpo 2008 στο και διεξαγωγή ημερίδας  με 
θέμα «Παράγοντες κινδύνου και στρατηγικές πρόληψης της Νόσου Alzheimer». 
Ομιλητές: Π. Σακκά, Ό. Λυμπεροπούλου, Κ. Προύσκας. 

• 3 Απριλίου, Έκδοση παιδικού βιβλίου με τίτλο 
“Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;»
Βιβλίο για τη νόσο Αλτσχάιμερ με πλούσια εικονογράφηση, που απαντάει στις 
απορίες των παιδιών 6 έως 12 ετών. 

• 7 Απριλίου, Λέσχη Φιλίας Κολωνού
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη. 
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• 11 Μαΐου, Αθήνα
Συμμετοχή στο Γύρο της Αθήνας

• 20 Μαΐου, ΚΑΠΗ Καλλιθέας
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη.

• 22-25 Μαΐου, Όσλο 
Συμμετοχή στο 18th Alzheimer Europe Conference, “Breaking Barriers”.
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Α. Ευθυμίου, Ν. Καρπαθίου, 
Ε. Δημακοπούλου.

• 27 Μαΐου, Λέσχη Φιλίας Α. Πετραλώνων
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη.

• 31Μαΐου, Αγ. Κωνσταντίνος Φθιώτιδας
Ομιλία με θέμα  «Νόσος Αλτσχάιμερ - Η πρόκληση του 21ου αιώνα», σε συνεργασία 
με το Δήμο Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας. 
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη.

• 1 Ιουνίου, Κατερίνη
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα «Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης 
των προβλημάτων της Τρίτης Ηλικίας», σε συνεργασία με τη Μονάδα φροντίδας 
Ηλικιωμένων «Υπεραγία Θεοτόκος η Κυκκιώτισσα.». 
Ομιλητές: Π. Σακκά, Κ. Προύσκας, Ελ. Μαργιώτη, Γ. Πετρής.

• 10 Ιουνίου, Αθήνα
Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο για την παρουσίαση του 
προγράμματος «Βοηθώ τη μνήμη μου», που πραγματοποιείται με τη συνεργασία 
του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης για την 
Άνοια που απευθύνεται στα μέλη των 20 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. 

• 25 Ιουνίου, ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου
Ενημερωτική ομιλία για την Άνοια και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν. 
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη. 

• 15 Ιουλίου, Έκδοση ενημερωτικού εν-τύπου με τίτλο 
«Η Σωματική άσκηση στην Άνοια
Ασκήσεις γυμναστικής που απευθύ-νονται σε ασθενείς που βρίσκονται στο πρώτο 
και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Ασκήσεις αντοχής, ευλυγισίας, δύναμης 
και ισορροπίας διατυπωμένες απλά και με κατατοπιστικά σχέδια και εικόνες.
Συγγραφείς: Π. Σακκά, Ε. Δημακοπούλου.

• 11-13 Ιουλίου, Μύκονος
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα «Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της Άνοιας και της Κατάθλιψης». 
Ομιλητές. Π. Σακκά, Γ. Παπαγεωργίου.

• 26-31 Ιουλίου, Σικάγο - ΗΠΑ
Συμμετοχή στο Alzheimer’s Association International Conference on Alzheimer’s 
Disease. 
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη

• 20-22 Aυγούστου, Μάλμο - Σουηδία
Επίσκεψη και διασύνδεση του Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας μας με το Κέντρο 
Ημέρας CEFALON της Σουηδίας και το  LINDAENGELUNDS VARKBOENDE (χώρος 
μόνιμης φιλοξενίας ηλικιωμένων) της Εταιρείας Alzheimer Σουηδίας. 
Συμμετοχή: Α. Ευθυμίου

• 22 Οκτωβρίου, Νέα Φιλαδέλφεια
Ενημερωτική Ομιλία για τη νόσο Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με το Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με ειδικά ψυχομετρικά 
τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη. 

• 31 Οκτωβρίου, Αράχωβα
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα “Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της Άνοιας και του Νευροπαθητικού Πόνου”. 
Ομιλητές. Π. Σακκά, Σ. Γκατζώνης.
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15-21 Σεπτεμβρίου 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
για την Παγκόσμια Ημέρα 
Νόσου Αλτσχάιμερ 2008

• 5 Νοεμβρίου, Κηφισιά
Επιστημονική εκδήλωση για γιατρούς με θέμα «Το διαδερμικό αυτοκόλλητο στη 
νόσο Αlzheimer». 
Ομιλητές. Π. Σακκά, Β. Βαγενάς.

• 14 Νοεμβρίου, Τήνος
Ημερίδα με θέμα «Η Άνοια και η αντιμετώπισή της», σε συνεργασία με την Κινητή 
Μονάδα Υγείας ΒΑ Κυκλάδων (ΕΠΑΨΥ), στο Πνευματικό Κέντρο του Πανελληνίου 
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, Τήνος. 
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη.

• 9 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
Συμμετοχή της Προέδρου της Εταιρείας Π. Σακκά στο Lunch Debate για την νόσο 
Αλτσχάιμερ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουνίου  που διοργανώθηκε από την Alz-
heimer Europe. 

• 12 Νοεμβρίου, Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών
Δεύτερος κύκλος Σεμιναρίων για Φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει 8 δίωρες ομιλίες, τις οποίες πραγ-ματοποιούν γιατροί και ψυχολόγοι 
από το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρείας και του Κέντρου Ημέρας για 
ανοϊκούς ασθενείς. Τα σεμινάρια του δεύτερου κύκλου παρακολούθησαν περίπου 
50 συγγενείς ανοϊκών ασθενών.

• 12 Νοεμβρίου, Ν. Ψυχικό
Ενημερωτική Ομιλία για τη νόσο Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό 
& Μορφωτικό Σύλλογο Ψυχικού και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με 
ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν
Ομιλητές: Γ. Παντές, Ε. Μαργιώτη. 

• 19 Νοεμβρίου , Π. Φάληρο
Ενημερωτική Ομιλία για τη νόσο Αλτσχάιμερ σε συνεργασία με το Δήμο Π. 
Φαλήρου και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών με ειδικά ψυχομετρικά 
τεστ σε όσους από τους παρευρισκόμενους το επιθυμούσαν
Ομιλήτριες: Π. Σακκά, Ε. Μαργιώτη. 

• 24 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
General Assemly Eurocarers.
 Συμμετοχή Αρ. Ευθυμίου

• 20-21 Δεκεμβρίου, Αθήνα
Συμμετοχή με περίπτερο στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού “Χωρίς Σύνορα” σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντισμού, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. 
Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Εθελοντική προσφορά: Ένα βήμα για 
περισσότερη κοινωνική συνοχή». 
Ομιλήτρια: Π. Σακκά. 

15-20 Σεπτεμβρίου - Πολεμικό Μουσείο
Δωρεάν τεστ μνήμης σε περίπου 1.500 άτομα πάνω από 60 
ετών. Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικά με τη Άνοια. Το 
πρόγραμμα των προβολών παρακολούθησαν περίπου 2.000 άτομα 
και στις ερωτήσεις του κοινού απαντούσαν νευρολόγοι, ψυχίατροι 
και  ψυχολόγοι της Εταιρείας

19 Σεπτεμβρίου 
Ανοικτή συγκέντρωση για τα μέλη, τους φίλους της Εταιρείας 
και το ευρύ κοινό. Ομιλία της Προέδρου της Εταιρείας, Δρ. Π. 
Σακκά με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις για τη Νόσο Αλτσχάιμερ».
Θεατρική παράσταση με δραματοποιημένους μονολόγους 
ασθενών με Αλτσχάιμερ, τους οποίους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί ΄Ε. 
Παπαθεοθώρου και Σ. Πάτροκλος.

20 Σεπτεμβρίου 
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Νόσος Αλτσχάιμερ: μια 
πολυπαραγοντική προσέγγιση», την οποία παρακολούθησαν 
συνολικά 300 επαγγελματίες υγείας

21 Σεπτεμβρίου 2008
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε πορεία για τη 
Νόσο Αλτσχάιμερ (memory walk), με βασικό μήνυμα «Νόσος 
Αλτσχάιμερ: την αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα». Την πορεία 
συνόδευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.
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Τρέχουσες φαρμακευτικές θεραπείες
Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος – ψυχίατρος
Σήμερα υπάρχει συμπτωματική θεραπεία της  νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών 
Άνοιας. Στα Ιατρεία Μνήμης, αλλά και από ενημερωμένους γιατρούς χρησιμοποιούνται οι  
αναστολείς των χολινεστερασών (Δονεπεζίλη, Ριβαστιγμίνη και Γκαλανταμίνη) που βελτιώνουν 
το 50% των ασθενών για έξι μήνες, διατηρούν το 20% στο ίδιο επίπεδο για ένα χρόνο και 
το 10% για δύο χρόνια. Η Μεμαντίνη έχει ένδειξη στα προχωρημένα στάδια της νόσου. Οι 
φαρμακευτικοί αυτοί παράγοντες έχουν θετική επίδραση τόσο στις γνωστικές λειτουργίες, 
όσο και στην καθημερινή λειτουργικότητα κα στις διαταραχές συμπεριφοράς ασθενών σε όλα 
τα στάδια της νόσου. Η Δονεπεζίλη επιπλέον καθυστερεί έως και τρία χρόνια τη μετάπτωση 
της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής σε Άνοια σε ασθενείς που φέρουν το Αλλήλιο ApoE4. Μελέτες 
μας έχουν δείξει ότι η πρώιμη έναρξη της θεραπείας έχει καλύτερα αποτελέσματα και 
καθυστερεί σημαντικά την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Επίσης, η μακροχρόνια χορήγηση 
της αγωγής, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, συντελεί στην προαγωγή της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και των οικογενειών τους.

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Ελένη Μαργιώτη, ψυχολόγος
Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην Άνοια έρχονται να ενισχύσουν το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα των διαθέσιμων φαρμάκων και έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν 
παρενέργειες και είναι ιδιαίτερα ευέλικτες γιατί προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ασθενούς. 
Πραγματοποιούνται με τη μορφή ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων που συνδυάζουν 
μία ή και περισσότερες παρεμβάσεις, εφαρμόζονται με επιτυχία σε ασθενείς που πάσχουν 
από διαφορετικά είδη Άνοιας και κυρίως, διαφοροποιούνται σε επίπεδο στόχων, μέσων 
και μορφής ανάλογα με το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται ο κάθε ασθενής. Στις μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: η νοητική ενδυνάμωση, η θεραπεία πρόκλησης 
ευχάριστων αναμνήσεων, η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, οι θεραπείες τέχνης, η 
λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η γυμναστική και η φυσικοθεραπεία. Οι επαγγελματίες υγείας 
που ασχολούνται με την Άνοια υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του 
ασθενούς. Αυτό τους καθιστά ικανούς να παρέχουν βοήθεια σε επίπεδο όχι μονό βιολογικό, 
αλλά παράλληλα ψυχολογικό και κοινωνικό.

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2007. 
Αποτελέσματα δωρεάν εξέτασης μνήμης. 
Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος – ψυχίατρος
Το Σεπτέμβριο του 2007, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου 
Αλτσχαίμερ στην Αθήνα, η Εταιρεία μας πρόσφερε δωρεάν εξέταση μνήμης στο ευρύ κοινό 
άνω των 55 ετών. Νευρολόγοι και νευροψυχολόγοι εξέτασαν 788 ανθρώπους. Το 64,8% των 
εξεταζόμενων ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία τα 67,4 χρόνια. Σε ειδική φόρμα καταγράφηκαν 
τα δημογραφικά στοιχεία, το ιατρικό ιστορικό και ο λόγος για το οποίο προσήλθαν για 
εξέταση. To 69,4 των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους 
ζωή ένα ή περισσότερα προβλήματα μνήμης, ενώ πάνω από το 90% είχε φυσιολογική επίδοση 
στις δοκιμασίες της μνήμης. Όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκε η υπέρταση, οι αγγειακοί 
παράγοντες κινδύνου και η κατάθλιψη παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με την επίδοση στις 
γνωστικές δοκιμασίες που χορηγήθηκαν. 

Υπάρχει πρόληψη για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
Κύνθια Κονδύλη, νευρολόγος
Οι αγγειακοί παράγοντες κινδύνου όπως είναι η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
δυσλιπιδαιμία, η υπερομοκυστεϊναιμία και το κάπνισμα, σχετίζονται με την εμφάνιση της 
Άνοιας. Μελέτες διεξάγονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι φαρμακευτικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ανωτέρω παθήσεων μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την προστασία έναντι της νόσου. Κατά καιρούς έχει μελετηθεί ο ρόλος 
των αντιοξειδωτικών ουσιών και συμπληρωμάτων, αλλά φαίνεται ότι μόνο η πρόσληψή 
τους στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής όπως είναι η μεσογειακή δίαιτα μειώνει 
τον κίνδυνο. Ο προστατευτικός ρόλος της φυσικής δραστηριότητας έχει αποδειχθεί σε 
πολλαπλές μελέτες σε πειραματόζωα, αλλά και σε ανθρώπους, υγιείς ή ανοϊκούς και φαίνεται 

ότι συμβάλλει βελτιώνοντας την εγκεφαλική αιματική ροή. Τέλος, η πνευματική άσκηση, 
αυξάνει τις γνωστικές εφεδρίες και φαίνεται να προσφέρει σημαντική προστασία έναντι της 
νόσου Αλτσχάιμερ. Με δεδομένο ότι η νευροεκφύλιση αρχίζει δεκαετίες πριν την εμφάνιση 
της νόσου, οι νεότερες απόψεις συγκλίνουν στον έλεγχο των προδιαθεσικών παραγόντων 
κατά τη μέση ηλικία.

Ομάδες Μνήμης υγιών ηλικιωμένων
Όλγα Λυμπεροπούλου, γνωστική νευροψυχολόγος
Από τον Ιανουάριο του 2006 η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
σε συνεργασία με Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί Ομάδες Μνήμης 
υγιών ηλικιωμένων. Οι ομάδες αποτελούνται από 10-12 άτομα και συντονίζονται από 
εκπαιδευμένους ψυχολόγους της Εταιρείας. Οι συναντήσεις είναι ωριαίες, πραγματοποιούνται 
σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 3 μήνες. Οι στόχοι των ομάδων είναι: α) η διεύρυνση 
των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης και την άνοια και β) 
η εκπαίδευσή τους στην αποτελεσματική διαχείριση των αναμενόμενων για την ηλικία τους 
μνημονικών διαταραχών. Μέχρι στιγμής 50 ηλικιωμένοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. 
Τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και υποδεικνύουν σημαντική βελτίωση της 
υποκειμενικής αξιολόγησης της μνημονικής ικανότητας των συμμετεχόντων. 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ενός 6-μηνου προγράμματος 
παρέμβασης στο Κέντρο Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς 
Αρετή Ευθυμίου, ψυχολόγος
Στο Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών παρέχεται ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των 
νοητικών λειτουργιών, της λειτουργικότητας και της κινητικότητας των ασθενών. Η παρούσα 
μελέτη στόχο έχει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος παρέμβασης. 
Συμμετείχαν 72 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 72 έτη για ένα διάστημα 6 μηνών. Η συχνότητα 
των συνεδριών ήταν 2 φορές την εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες διακρίθηκαν σε 4 ομάδες βάσει 
του νοητικού και λειτουργικού τους επιπέδου. Οι γνωστικές λειτουργίες των συμμετεχόντων 
αξιολογήθηκαν πριν και μετά το τέλος της παρέμβασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης, οι ασθενείς που έπασχαν από Ήπια Νοητική Διαταραχή ή βρίσκονταν σε αρχόμενο 
στάδιο της Άνοιας εμφάνισαν μεγαλύτερη βελτίωση στις γνωστικές τους ικανότητες συγκριτικά 
με τους ασθενείς που βρίσκονταν σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. 

Η Συμμετοχή της Εταιρείας μας στο 
6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο 
Νόσου Αλτσχάιμερ & Συγγενών Διαταραχών

Από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου          
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, το οποίο διοργανώθηκε από 
την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ) Κρήτης. 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών συμμετείχε στο Συνέδριο με ένα μεγάλο αριθμό 
εργασιώςςwν, οι οποίες παρουσιάστηκαν με τη μορφή ομιλιών, 
εργαστηρίων (workshops) και αναρτημένων ανακοινώσεων. 
Οι εργασίες των επαγγελματιών υγείας της Εταιρείας μας 
συνεισέφεραν ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των επιστημονικών 
γνώσεων σχετικά με τις Άνοιες και προέβαλαν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το πολύπλευρο έργο της Εταιρείας. Στο κείμενο που 
ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες από τις περιλήψεις 
των εργασιών των μελών της Εταιρείας μας. 



Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr
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Ομαδικά παιχνίδια στην Άνοια: κίνηση και σωματική άσκηση
Ελένη Δημακοπούλου, γυμνάστρια
Βασιλική Μαράτου, κοινωνική λειτουργός
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος, ψυχολόγος
Βασικοί στόχοι των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην ομαδική θεραπεία ασθενών με Άνοια είναι η 
σταθεροποίηση ή και η βελτίωση των νοητικών, σωματικών και λειτουργικών εφεδρειών, η προαγωγή 
της καλής διάθεσης και της κοινωνικότητας, η δημιουργία ενός πλαισίου για την έκφραση των αναγκών 
των ασθενών, καθώς και η ενδυνάμωση του προσωπικού κινήτρου για θεραπεία. Στόχος του εργαστηρίου 
είναι η παρουσίαση ενός ομαδικού τρόπου παρέμβασης μέσω απλών νοητικών παιχνιδιών. Με 
συγκεκριμένα και αυτοσχέδια παιχνίδια εξασκούνται διαφορετικές νοητικές λειτουργίες παράλληλα με 
την κινητική δραστηριότητα. Έμφαση δίνεται στην επικοινωνία, στην έκφραση, στη συνεργασία, αλλά 
και στο συναγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό η παρέμβαση γίνεται με τρόπο διασκεδαστικό, ο ασθενής είναι 
ενεργός και  δεν έχει την αίσθηση της εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει καλύτερη επαφή και αλληλεπίδραση με 
το περιβάλλον του.

Σωματική άσκηση με τον ανοϊκό ασθενή
Ελένη Δημακοπούλου, γυμνάστρια
Έρευνες επιβεβαιώνουν την σημασία της σωματικής άσκησης στην διατήρηση των νοητικών λειτουργιών 
των ανθρώπων τρίτης ηλικίας και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην πρόληψη της Άνοιας. 
Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα ερευνών και σε άτομα που πάσχουν από Άνοια, καθώς δείχνουν 
ισχυρή συσχέτιση της φυσικής άσκησης με καλύτερα αποτελέσματα σε γνωστικές δοκιμασίες, σε θέματα 
συμπεριφοράς και στους μηχανισμούς που αφορούν την ικανότητα εκτέλεσης. Στο Κέντρο Ημέρας 
εφαρμόζεται καθημερινά πρόγραμμα άσκησης που απευθύνεται σε ασθενείς με Άνοια που βρίσκονται στο 
πρώτο και μέσο στάδιο της νόσου. 
Οι ασκήσεις έχουν κύριο στόχο την βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης, την αύξηση 
της διάθεσης και την διατήρηση των βασικών καθημερινών και γνωστικών λειτουργιών. 
Με την έναρξη του προγράμματος σωματικής άσκησης γίνεται κινητική αξιολόγηση των ασθενών 
και ανά 3 μήνες κάθε ασθενής αξιολογείται με συγκεκριμένες δοκιμασίες ώστε να διαπιστωθεί το 
επίπεδο της κινητικότητας του, της  δύναμης του, της ευλυγισίας του και της ισορροπίας του.

Προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης φροντιστών
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος, ψυχολόγος
Η εκδήλωση ενός ανοϊκού συνδρόμου σε κάποιο μέλος της οικογένειας δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον 
ασθενή, αλλά και τους οικείους του. Το άγχος για το απροσδόκητο, ο φόβος της απώλειας, οι ενοχές, ο 
θυμός, η ντροπή και η μοναξιά επιβαρύνουν τη ψυχική υγεία των φροντιστών και ενισχύουν το φορτίο 
τους. Οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης αποτελούν μέσο στήριξης και ενημέρωσης. Οι φροντιστές έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φύση της ασθένειας και την εξέλιξή της, να επαναπροσδιορίσουν το 
ρόλο τους, να προγραμματίσουν με ψυχραιμία το μέλλον. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή εμπειριών μειώνει το 
αίσθημα της μοναξιάς και δημιουργεί  ένα ασφαλές πλαίσιο για την έκφραση των συναισθημάτων τους. 
Στόχος της ομιλίας είναι η παρουσίαση των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Ημέρας 
για Ανοϊκούς Ασθενείς της Εταιρείας μας, καθώς και έκθεση των δυσκολιών που προκύπτουν από την 
θεραπευτική παρέμβαση στο συγκεκριμένο πληθυσμό.

Παράθυρο στην Κοινότητα
Βασιλική Μαράτου, κοινωνική λειτουργός
Η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου φυσικής ζεύξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σήμερα 
στο χώρο της Άνοιας, των θεσμικών φορέων της Πολιτείας, των υπηρεσιών υγείας, αλλά και του δικτύου 
εθελοντών μπορεί να βοηθήσει στο  συντονισμό κοινών ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και των οικογενειών τους. Η δικτύωση των φορέων υγείας και η διασύνδεση με τη κοινότητα 
αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού με αποτέλεσμα τη καταπολέμηση του στίγματος της νόσου 
και τη παρότρυνση για ενεργό δράση. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάγκης για τη 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων σχετικών με την Άνοια, καθώς και της κατάλληλης 
στρατηγικής διασύνδεσης.

Παρεμβάσεις στην κοινότητα
Όλγα Λυμπεροπούλου, γνωστική νευροψυχολόγος
Ένας από τους βασικούς στόχους των Εταιρειών Alzheimer είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η 
διαμόρφωση παρεμβάσεων ενημερωτικού, προληπτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα στην κοινότητα. 
Σε αυτό τον τομέα η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών έχει να επιδείξει 
σημαντικό έργο. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
• Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο, φροντίζονται στο σπίτι και αντιμετωπίζουν δυσκολία στη μετακίνηση.
• «Βοηθώ τη Μνήμη μου»: Πρόγραμμα ενημέρωσης και πρόληψης της νόσου Azheimer. Πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και αφορά τα μέλη των Λεσχών Φιλίας.
• Ομάδες Μνήμης υγιών ηλικιωμένων. Αφορά υγιείς ηλικιωμένους-μέλη των Λεσχών Φιλίας και αποσκοπεί 
στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αποτελεσματική διαχείριση των 
αναμενόμενων για την ηλικία τους μνημονικών διαταραχών.
• Πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών των δημοτικών σχολείων της Αττικής  (υπό διαμόρφωση).
• Δωρεάν διανομή πλούσιου έντυπου ενημερωτικού υλικού για το ευρύ κοινό και τους φροντιστές ανοϊκών ασθενών. 

Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”
Ελένη Μαργίωτη, ψυχολόγος
Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” για ανοϊκούς ασθενείς της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 
μετακινήσεις τους. Ο πληθυσμός-στόχος του προγράμματος είναι αποκλειστικά ασθενείς που πάσχουν 
από νόσο Αλτσχάιμερ κι άλλες μορφές άνοιας. Άμεσα ωφελούμενοι, εκτός των ασθενών, είναι οι 
φροντιστές τους και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι η παραμονή 
των ανοϊκών ασθενών στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον,         η αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και 
η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών. Ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, νοσηλευτή ή γιατρό 
επισκέπτεται περιοδικά τις οικογένειες των ασθενών προσφέροντας εντελώς δωρεάν προσφέροντας:
• οργανωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη  • εκπαίδευση
• συμβουλευτική    • διευκόλυνση στη μετακίνηση
• επικοινωνία με την κοινότητα   • παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας
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Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών, εκπαιδευτικών 
και άλλων εκδηλώσεων για τους φροντιστές, τους ασθενείς αλλά και το ευρύτερο κοινό. Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι η 
ενημέρωση της κοινότητας και η προαγωγή της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Επιθυμώ να γίνω μέλος / να ανανεώσω τη συνδρομή μου στην Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. Ποσό ετήσιας συνδρομής €30

KATΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 180/480090-72  •  Alpha Βank, Αρ. Λογαριασμού 341.00.232.0000.184  •  Marfin Egnatia Bank, Αρ. Λογαριασμού 264/0276711420

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ.Κ.

ΠΟΛΗ     ΤΗΛ.    E-MAIL

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271,-266,-291 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr

Ενημέρωση
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών στην προσπάθεια της για ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιεί σειρά ομιλιών 
σε άμεση συνεργασία με τη κοινότητα. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της έρχεται σε επαφή με φορείς από όλη την 
Ελλάδα με στόχο την προώθηση της πληροφόρησης για την 
πρόληψη και τη φύση της άνοιας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και  τους προτεινόμενους  τρόπους αντιμετώπισης. Από το 
Δεκέμβριο 2008 έως το Μάρτιο 2009 πραγματοποιήθηκαν 
ομιλίες στο Ν. Ψυχικό, στο Π. Φάληρο, στο ΚΑΠΗ Μάνδρας 
Αττικής, στην Ανάβυσσο, στην Ελάτεια Φθιώτιδος κ.α. 
Τις ομιλίες πραγματοποίησαν η κα Π. Σακκά, νευρολόγος 
ψυχίατρος, ο κ. Γ. Παντές, νευρολόγος και η κα Ε. Μαργιώτη, 
ψυχολόγος. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον από 
τους συμμετέχοντες το επιθυμούσε να ελέγξει δωρεάν 
τη μνήμη του με τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών 
ψυχολόγων.
Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοηθώ τη μνήμη μου» 
πραγματοποιούμε 2 ομάδες των 10 ασθενών σε εβδομαδιαία 
βάση στις Λέσχες Φιλίας Αγ. Αρτεμίου και Πανόρμου. Ειδικοί 
ψυχολόγοι με ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, θεραπείες 
τέχνης και θεραπεία δι’ αναμνήσεων προσπαθούν να 
κινητοποιήσουν ανοϊκούς ασθενείς όλων των σταδίων, να 
βελτιώσουν ή να διατηρήσουν σταθερή τη γνωστική τους 
κατάσταση και να προάγουν την ψυχολογική τους.
Ομάδες μνήμης για υγιείς ηλικιωμένους
Επιπλέον στο ΚΑΠΗ Αλίμου, πραγματοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία ομάδα ενδυνάμωσης της μνήμης υγιών 
ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με 
την ψυχολόγο, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία της μνήμης, να 
μάθουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των 
προβλημάτων μνήμης που προκύπτουν στην καθημερινή 
ζωή και να ενδυναμώσουν τη μνήμη τους μέσω ειδικών 
ασκήσεων. Υπεύθυνοι προγράμματος: Ό. Λυμπεροπούλου, 
γνωστική νευροψυχολόγος και Ε. Μαργιώτη, ψυχολόγος.
Πρόγραμμα “Βοηθώ τη μνήμη μου”
Η Εταιρεία μας με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 
δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρόληψης της 
Άνοιας με τίτλο “Βοηθώ τη μνήμη μου”. Οι υπηρεσίες του 
προγράμματος που απευθύνονται στα μέλη των 20 Λεσχών 
Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, προσφέρονται δωρεάν και 
περιλαμβάνουν:
• Ενημερωτικές ομιλίες για τη μνήμη και την άνοια
• Έλεγχο της μνήμης από ειδικούς ψυχολόγους
   και εξέταση από γιατρό για όσους το επιθυμούν
• Συνεδρίες ασκήσεων μνήμης, λόγου και άλλων
   νοητικών λειτουργιών για τους ηλικιωμένους που
   θα διαγνωστούν με άνοια
• Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τουs
  φροντιστές τους
Υπεύθυνοι προγράμματος: Ό. Λυμπεροπούλου, γνωστική 
νευροψυχολόγος, Π. Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος, Ε. 
Μαργιώτη, ψυχολόγος.
Ομάδες διαχείρισης άγχους
Η παροχή φροντίδας σε ασθενείς με Άνοια αποτελεί πηγή 
έντονου άγχους, γεγονός το οποίο συχνά έχει σημαντικές 
συνέπειες στην καθημερινή ζωή και την υγεία των 
φροντιστών. Το ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης άγχους 
στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών 
μέσα από την εκμάθηση γνωσιακών και συμπεριφοριστικών 
τεχνικών αναγνώρισης και αντιμετώπισης του άγχους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
• Φυσιολογία του άγχους
• Προσδιορισμός πηγών άγχους
• Παρουσίαση γνωσιακού μοντέλου για το άγχος
• Τεχνικές χαλάρωσης
• Εκμάθηση δεξιοτήτων διεκδικητικής συμπεριφοράς
• Παίξιμο ρόλων
• Επίλυση προβλημάτων
Προβληματισμός και προτεραιότητες (ποια πράγματα μπορώ 
να αναθέσω σε άλλους;) Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
στο χώρο του Κέντρου Ημέρας σε δεκαπενθήμερη βάση, 
Τρίτη 15.00 – 17.00 για διάστημα 6 μηνών . 
Υπεύθυνη προγράμματος: Α. Ευθυμίου, ψυχολόγος
Συμβουλευτική συγγενών 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και το Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς οργανώνει 
προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης συγγενών, 
που στόχο έχουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 
φροντιστών των ασθενών με Άνοια, τη διαχείριση πρακτικών 
ζητημάτων που προκύπτουν από τη φροντίδα, καθώς και την 
ελάφρυνση του φορτίου του φροντιστή. Τα προγράμματα 
πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας σε 
δεκαπενθήμερη βάση με διάρκεια 2 ωρών. Υπεύθυνοι 
προγραμμάτων: Α. Ευθυμίου , Ε. Τρυφωνόπουλος
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
• Άνοια (φύση της νόσου, συμπτώματα, στάδια,
  πρόγνωση, θεραπεία)
• Ανάγκες του ανοϊκού ασθενούς κατά στάδιο
•Αλλαγές στον τρόπο ζωής – μακροπρόθεσμος
  σχεδιασμός
• Αντιμετώπιση διαταραχών συμπεριφοράς
• Επικοινωνία με τον ασθενή
• Αντιμετώπιση καθημερινών καταστάσεων και
  πρακτικών ζητημάτων
• Πνευματική άσκηση ασθενούς
• Ανάγκες του φροντιστή – βελτίωση ποιότητας ζωής
Εκπαίδευση φροντιστών
Μετά από απαίτηση των οικογενειών των ανοϊκών 
ασθενών, η Εταιρεία μας οργανώνει και πραγματοποοιεί 
κύκλους εκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών που θα 
επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει 8 δίωρες ομιλίες που πραγματοποιούνται κάθε 
Τετάρτη, 5:00 μμ - 7:00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας μας.
• Μνήμη-Άνοια. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
• Είδη άνοιας. Συμπτώματα. Εξέλιξη
• Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια

• Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
• Το φορτίο των φροντιστών
• Διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια
• Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών
• Η άποψη του φροντιστή
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για 
γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με στόχο την 
καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ανοϊκών ασθενών.
Τα προγράμματα αυτά διεξάγωνται με τη συνεργασία 
Ιατρικών Συλλόγων, της “Ελεγεία” και άλλων Φορέων, σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδος (Χαλκίδα, Λαμία, Λάρισα, 
Καλαμάτα, Καλάβρυτα, Τρίπολη, Μεσσολόγγι, Αθήνα).
Εκδοτική δρατηριότητα
Η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών εξέδωσε και διανέμει 
δωρεάν τα παρακάτω ενημερωτικά έντυπα: 
• “Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπισθεί: 
Ενημερωθείτε!”. Σύντομος οδηγός για το ευρύ κοινό 
που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της νόσου 
Αλτσχάιμερ, την εξέλιξή της, τη διάγνωση της νόσου και τις 
δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.
• “Εγχειρίδιο Φροντιστών”. Πλήρης οδηγός γα τους 
φροντιστές που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση 
των προβληματικών καταστάσεων και συμπεριφορών των 
ανοϊκών ασθενών.
• “Νοητική ενδυνάμωση ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ”. 
Τεύχη 1&2 Περιλαμβάνει οδηγίες σχτικά με τους τρόπους 
με του οποίους μπορούν οι φροντιστές να ενθαρρύνουν 
την πνευματική δρατηριότητα του αγαπημένου τους 
προσώπου που πάσχει από άνοια, όπως επίσης και μια σειρά 
ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης με τις οποίες μπορούν 
να ασχοληθούν ασθενείς με ήπιας εως μέτριας βαρύτητας 
άνοια.
• “Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ”. Απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών και περιέχει απλοποιημένες 
πληροφορίες, παιχνίδια και κουίζ γνώσεων σχετικά με τη 
νόσο Αλτσχάιμερ.
• “Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Νόσου 
Αλτσχάιμερ”. Οδηγός για τους παράγοντες κινδύνου και τη 
δυνατότητα πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ.
• “Η σωματική άσκηση στην Άνοια”. Απλές ασκήσεις για 
τους ασθενείς και τους φροντιστές τους που βοηθούν στη 
διατήρηση της καλής φυσικης κατάστασης.
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ΤΕΥΧΟΣ 5



Έχετε κοινωνικές δραστηριότητες;
Α.Τ.: Ναι, έχω παρέες που παίζω μαζί τους χαρτιά, βγαίνουμε για καφέ 
ή φαγητό. Πηγαίνω συχνά θέατρο και κινηματογράφο και κανονίζω 
εκδρομές. Ακόμα, περνάω πολύ χρόνο με τα εγγόνια μου.

Δ.Σ.: Βοηθάω πολύ τα παιδιά μου και έχω καλή επικοινωνία μαζί 
τους. Έχω επίσης αρκετές παρέες με τις οποίες περνάω χρόνο κάνοντας 
διάφορες δραστηριότητες και ταξίδια. 

Π.Σ.: Επιδιώκω να γεμίζω το χρόνο μου με πράγματα που με αφορούν. 
Πηγαίνω γυμναστήριο, είμαι μέλος σε ομάδα παραδοσιακών χορών, 
παρακολουθώ θέατρο και συναυλίες.

Χ.Κ.: Μου αρέσει να κάνω επισκέψεις στους δικούς μου. Αλλά ακόμα και 
μέσα στο σπίτι, μου αρέσει πάντα να ασχολούμαι με κάτι. 
Για παράδειγμα μου αρέσει πολύ το ράψιμο. Έτσι ακόμα και όταν δεν 
υπάρχει κάποια πρόσκληση, φροντίζω να περνάω ευχάριστα κάνοντας 
κάτι που με χαλαρώνει. Δεν νιώθω πάντα την ανάγκη να βρίσκομαι 
με κόσμο γύρω μου 

Α.Α.:  Ναι, πηγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα σε δύο ομάδες 
δραστηριοτήτων και μια ημέρα την εβδομάδα την περνάω με το γιο μου. 
Βγαίνω επίσης καμιά φορά με φίλες. Μου αρέσουν τα ταξίδια και τα 
επιδιώκω, καθώς και οι επισκέψεις σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Α.Π.: Πηγαίνω θέατρο, κάνω περιπάτους και εκδρομές και πηγαίνω 
γυμναστήριο. Υπάρχουν ακόμη στενοί φίλοι και διατηρώ στενές σχέσεις 
με τις εξαδέλφες μου.

Μοναξιά και Τρίτη Ηλικία

Τι θα προτείνατε σε κάποιον που 
νιώθει μόνος;
Α.Τ.: Σίγουρα χρειάζεται να δημιουργήσει ένα κύκλο γνωριμιών ώστε 
να μπορεί να μοιράζεται, να επικοινωνεί, αλλά και πιο απλά να βγαίνει 
για ψυχαγωγικούς λόγους. Αυτό για πολλούς δεν είναι εύκολο. Το πώς 
δημιουργεί κάποιος έναν κύκλο γνωριμιών εξαρτάται κατά πολύ από την 
προσωπικότητά του. Το σίγουρο είναι πως χρειάζεται να το προκαλέσεις. 
Εκείνος που έχει την ανάγκη της επικοινωνίας και της συντροφιάς πρέπει 
να περάσει στη δράση. Το να μένεις παθητικός περιμένοντας από τους 
άλλους να νιώσουν τι χρειάζεσαι δεν βοηθάει, ούτε λύνει το πρόβλημα.

Δ.Σ.: Προτείνω να τα βρει με τον εαυτό του, να κοιτάξει μέσα του 
και να βρει τι θέλει από τη ζωή. Να αποκτήσει παρέες και να είναι 
δραστήριος. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος είναι μόνος, βιώνει 
μοναξιά. Σημασία έχει να μπορεί να γεμίζει τις ελεύθερες ώρες. 
Να διαβάζει βιβλία ή ακόμα να βρει κάποια δραστηριότητα που τον 
ευχαριστεί. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να 
αποταθεί και σε κάποιον ειδικό ή να ενταχθεί σε κάποια ομάδα.

Π.Σ.: Να προσπαθήσουν να έχουν ενδιαφέροντα, παρέες και προπαντός 
να έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους. Να εκμεταλλεύονται τον 
ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά και να είναι δραστήριοι. 
Η μοναξιά μοιάζει και με παραίτηση. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να 
εκμεταλλευτεί τον χρόνο του, τότε βρίσκει διάφορους τρόπους για να μην 
είναι μόνος

Χ.Κ.: Είναι σημαντικό να διατηρούν στενές σχέσεις τόσο με συγγενείς, 
όσο και με φίλους. Οι σχέσεις χρειάζονται προσπάθεια για να 
διατηρηθούν και αμοιβαίο ενδιαφέρον.  Σημασία έχει επίσης να βρουν 
ενδιαφέροντα. Κάτι το οποίο τους άρεσε ή τους ενδιέφερε και ποτέ δεν 
είχαν χρόνο, τώρα ίσως τους δίνεται η ευκαιρία να το αρχίσουν. 
Έτσι μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες, σε συλλόγους και να αρχίσουν 
να δημιουργούν ένα κύκλο γνωριμιών με κοινά ενδιαφέροντα.

Α.Α.:  Μια λύση για κάποιον που είναι μόνος στην καθημερινότητά του 
είναι η συγκατοίκηση. Έτσι μπορούν να γεμίσουν οι ώρες τις μοναξιάς.

Α.Π.: Αυτό που έχω να πω εγώ είναι να μην χάνουν ευκαιρείς. Να 
βγαίνουν συχνά έξω και να είναι θετικοί στις προσκλήσεις. Με το 
πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι βαραίνουν και πολλοί είναι αυτοί 
που προτιμούν να μένουν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους από το να 
βγαίνουν. Έτσι όμως είναι σαν να επιλέγουν τη μοναξιά. 
Χρειάζεται να υπάρχει θέληση και δύναμη για να ξεκινήσουν.

Τα ενδιαφέροντα σας 
και οι δραστηριότητες σας έχουν 
μειωθεί με την πάροδο των χρόνων;
Α.Τ.: Έχουν μειωθεί κατά πολύ, αλλά είμαι συμφιλιωμένη με τα 
νέα δεδομένα στη ζωή μου. Προσπαθώ να αντισταθμίσω την απώλεια 
με νέα ενδιαφέροντα. Όπως είπα και πριν, περνάω αρκετό χρόνο 
με τα εγγόνια μου συμβάλλοντας και εγώ στην ανατροφή τους. 
Έτσι γεμίζω δημιουργικά το χρόνο μου, είμαι σε επαφή με την 
οικογένεια μου και δεν μένω προσκολλημένη στο παρελθόν.

Δ.Σ.: Έχουν αλλάξει πολύ λόγω ηλικίας, αλλά δεν έχουν μειωθεί. 
Είναι διαφορετικά και δε με στεναχωρεί αυτό.

Π.Σ.:  Αντίθετα, έχουν αυξηθεί. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και 
έτσι έχω αρκετό προσωπικό χρόνο, τον οποίο φροντίζω να αξιοποιώ 
δημιουργικά. Νιώθω πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
πραγματοποιήσω κάποια από τα ενδιαφέροντα μου τα οποία είχα 
αφήσει πίσω.

Χ.Κ.: Δεν έχουν μειωθεί τα ενδιαφέροντά μου, αλλά οι σωματικές 
μου δυνάμεις.

Α.Α.:  Όχι, έχουν αυξηθεί γιατί άλλοτε δεν είχα χρόνο για να κάνω 
αυτά που αγαπώ. 
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Καθώς το γήρας πλησιάζει, πολλοί άνθρωποι βιώνουν 

μοναξιά. Η απώλεια αγαπημένων, η απουσία των παιδιών 

από το σπίτι, η αναπόληση των περασμένων ή ακόμα και 

η μείωση της σωματικής δύναμης είναι κάποιοι από τους 

λόγους που οδηγούν τους ηλικιωμένους στην απομόνωση 

και την παραίτηση. Με το θέμα της μοναξιάς επέλεξε να 

ασχοληθεί η ομάδα Α1 (ασθενείς με ήπιες διαταραχές 

μνήμης) του Κέντρου Ημέρας. Με τη μορφή συνέντευξης, 

τα μέλη της ομάδας κατέθεσαν τις απόψεις τους και 
έκαναν και τις δικές τους προτάσεις.



Ήθελα διακαώς να βρεθώ στην Ιταλία και να ξεναγηθώ στη Ρώμη, την 
πρωτεύουσά της, τη λεγόμενη «Αιώνια Πόλη», την πόλη «υπαίθριο μουσείο»,
 τη γοητευτική, μαγική, συναρπαστική αυτή πόλη που λένε ότι δε φτάνει μια 
ζωή για να τη γνωρίσεις σε βάθος.

Να λοιπόν, φτάνω ένα ηλιόλουστο πρωινό του Μαρτίου 2008 στο αεροδρόμιο 
Da Vinci -κοινώς Fiumicino- και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ένας αγώνας 
δρόμου για να προλάβω να αιχμαλωτίσω με τη ματιά μου ότι πιο όμορφο 
υπάρχει σε αυτή την πόλη.

Σας ξεναγώ λοιπόν εν τάχει. Ξεκινώ από το Βατικανό, το ανεξάρτητο 
κρατίδιο που έχει δικό του νόμισμα, ταχυδρομείο, ραδιοφωνικό σταθμό. 
Στην καρδιά του Βατικανού δεσπόζει ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου. 
Είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και χρειάστηκαν 150 χρόνια για να 
αποπερατωθεί. Στη δημιουργία του συνεισέφεραν μεγάλοι καλλιτέχνες 
μεταξύ των οποίων ο γνωστός Μιχαήλ Άγγελος, ο οποίος εκτός του τρούλου, 
φιλοτέχνησε την περίφημη Pieta (την Παναγία) στα 25 του χρόνια. 
Επίσης, επισκέφθηκα την Καπέλα Σιξτίνα, το παρεκκλήσιο που είναι 
γνωστό για τις νωπογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου στην οροφή με τις 
τοξοτές καμάρες.

Περιπλανήθηκα στη Ρωμαϊκή Αγορά στον Παλατίνο λόφο που 
κατασκευαζόταν επί 900 χρόνια. Μετά τον 4ο αιώνα παρήκμασε 
και στην Αναγέννηση η Αγορά αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες 
και αρχιτέκτονες. Λίγο αργότερα επισκέφθηκα το περίφημο Κολοσσαίο, 
το σύμβολο της Ρώμης που φιλοξενούσε αγώνες μονομάχων και θεάματα με 

Απόδραση στη Ρώμη

Ο αναποφάσιστος πρίγκιπας
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας νεαρός πρίγκιπας που ήταν λάτρης 
των μεγάλων ταξιδιών με αρκετή περιπέτεια, αλλά δε γνώριζε τι μέσο να 
επιλέξει προκειμένου το ταξίδι του να είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό. 
Αναρωτιόταν να ταξιδέψει με διαστημόπλοιο διασχίζοντας τον παράδεισο 
του ουρανού με υπερβολική ταχύτητα, εάν όμως η ιλιγγιώδης ταχύτητα 
του δημιουργούσε προβλήματα; Μήπως ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσει 
ένα άνετο και ακριβό κρουαζιερόπλοιο; Όταν όμως η θάλασσα θύμωνε, 
φυσούσε δυνατός αέρας και συναντούσε κάποια καταιγίδα τι θα έκανε; 
Ενώ ήταν ανήσυχος και αναποφάσιστος ξαφνικά παρουσιάστηκε μια 
αεράτη μάγισσα, τον πλησίασε και άρχισε να του μιλά σιγά, γλυκά να 
την ακολουθήσει σε ένα ονειρεμένο ταξίδι με λεωφορείο διασχίζοντας 
δάση με καταπράσινα δέντρα, φανταστικούς κήπους με εξωτικά 
λουλούδια και ζώα που δεν είχε ξανασυναντήσει στην όμορφη ζωή του, 
ποτάμια, ήλιο και θα κατέληγαν σε μια ήσυχη πόλη με ένα υπέροχο 
παλάτι με πολλά σαλόνια επιπλωμένα με πανάκριβα έπιπλα του 15ου 
αιώνα  και μια όμορφη πριγκίπισσα θα τους περίμενε για να τους 
φιλοξενήσει. Ο ήρωας μας δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να ακολουθήσει 
τη μάγισσα σε αυτό το ωραίο ταξίδι προκειμένου να γνωρίσει και την 
πριγκίπισσά του. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!!!

Παναγιώτα

Ο πρίγκιπας που ονειρεύτηκε
Μια φορά και έναν καιρό,  σε ένα παλάτι με ωραίο κήπο και πολλά 
δέντρα ζούσε ένας πρίγκιπας με τους γονείς του. Μια μέρα που κάθονταν 
όλοι στο σαλόνι είπε στους γονείς του πως θα ήθελε να πάει ένα ταξίδι 
σαν κοινός θνητός. 

Ξεκίνησε λοιπόν, πήρε το λεωφορείο της γραμμής, πήγε στο λιμάνι, 
μπήκε σε ένα μεγάλο πλοίο και ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι που ήθελε. 
Όταν το βράδυ πήγε για να κοιμηθεί είδε ένα όνειρο. Καθώς η μέρα 
ήταν ηλιόλουστη και η θάλασσα ήρεμη, ο ουρανός σκοτείνιασε άρχισε 
δυνατός αέρας και ξέσπασε μια άγρια καταιγίδα. Σηκώθηκαν μεγάλα 
κύματα και ανάμεσά τους ξεπήδησε μια μάγισσα που καθόταν σε ένα 
περίεργο αντικείμενο με πολλά φώτα και πέταξε πολύ ψηλά μέχρι που 
χάθηκε στον ουρανό. Μετά από πολλά χρόνια, όταν ήταν παππούς πια, 
οι επιστήμονες κατασκεύασαν ένα ειδικό και γρήγορο αεροπλάνο το 
οποίο θα μπορούσε να ταξιδεύει και να εξερευνεί το διάστημα και το 
ονόμασαν διαστημόπλοιο. Τότε θυμήθηκε το όνειρο που είχε δει στο 
μεγάλο ταξίδι που είχε κάνει όταν ήταν νέος και το διηγήθηκε στα 
εγγονάκια του όλο χαρά!!!

Αντωνία

άγρια θηρία που παρακολουθούσαν 50.000 θεατές. Ακόμα, δεν παρέλειψα 
την επίσκεψη στο πάρκο της Βίλα Μποργκέζε με τα υπέροχα γλυπτά.

Για πολλή ώρα περπάτησα στο κάστρο Σεντ Άντζελο στις όχθες του Τίβερη, 
το οποίο αρχικά ήταν μαυσωλείο του αυτοκράτορα Αδριανού και μετά 
μετατράπηκε σε φρούριο για τους Πάπες. Ο ποταμός Τίβερης έχει 11 γέφυρες,
 οι 4 όμως παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς είναι γεμάτες 
αγάλματα. Επίσης βρέθηκα στη γνωστότερη απ'όλες τις κρήνες της πόλης, 
τη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου λένε ότι όποιος ρίξει ένα νόμισμα εξασφαλίζει 
την επιστροφή του στη Ρώμη. Ακολούθως, περπάτησα στην πανέμορφη 
πλατεία Πιάτσα Ναβόνα με τα σιντριβάνια που απεικονίζουν τους ποταμούς 
Νείλο, Γάγγη, Δούναβη. 

Βρέθηκα ακόμα στην Πιάτσα ντι Σπάνια με τα πολλά σκαλοπάτια όπου 
ξεκουράζονται φοιτητές και τουρίστες. Τελευταίο άφησα το Πάνθεον, το 
καλύτερα διατηρημένο κτίριο της αρχαίας Ρώμης που κτίστηκε το 27 π.Χ. 
από τον Αγρίππα και αφιερώθηκε στους πλανητικούς θεούς. Εδώ είναι 
θαμμένοι 
οι ιταλοί βασιλείς Βίκτωρ, Εμμανουήλ και Ουβέρτο και ο καλλιτέχνης 
Ραφαήλ. 

Βέβαια εκτός των αρχαίων μνημείων, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις 
ιταλικές σπεσιαλιτέ σε εξαιρετικά μαγαζιά, σε γραφικές γωνιές της παλιάς 
πόλης και ποτό σε όμορφα μπαράκια. Ψώνια μπορεί ο τουρίστας επισκέπτης 
να κάνει στην περίφημη Πιάτσα ντι Σπάνια. 

Είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια όλα αυτά τα περίφημα μνημεία, 
αγάλματα, πλατείες που είδα. Μόνον αν κάποιος βρεθεί εκεί θα καταλάβει 
το μεγαλείο της Ρώμης. 

Τολμήστε αυτό το ταξίδι, αξίζει!

Αθηνά
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Στο πλαίσιο των ασκήσεων δημιουργικής σκέψης, τα μέλη 

της ομάδας Α1 (ασθενείς με ήπιες διαταραχές μνήμης) του 

Κέντρου Ημέρας χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους για να 

γράψουν παραμύθια. Κάθε ένα από τα 14 μέλη πρότεινε 

και μία λέξη-κλειδί. Ο στόχος της άσκησης ήταν οι 14

λέξεις-κλειδιά να συνδυαστούν ώστε να δημιουργηθεί 

ένα παραμύθι. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ένα 

δείγμα της προσπάθειας αυτής. 

“Κόκκινη κλωστή δεμένη...”



27 Οκτωβρίου 2008 
Εορτασμός της Εθνικής Γιορτής 
Το Κέντρο Ημέρας γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου με κάθε επισημότητα. 
Οι χρήστες του Κέντρου απήγγειλαν κείμενα  που περιέγραφαν με γλαφυρό 
τρόπο τα ιστορικά γεγονότα, ενώ παράλληλα γινόταν προβολή φωτογραφι-
κών ντοκουμέντων από εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια, ασθενείς και 
επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Ημέρας τραγούδησαν πατριωτικά τραγούδια. 

Δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας

3 Δεκεμβρίου 2008
Κρητικό γλέντι 
Μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αμαρουσίου «Ο 
Κρηταγενής Ζευς» κ. Κ. Κανελλάκη, το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου 
επισκέφθηκε το Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας μας και έδωσε μια εξαιρετική 
παράσταση που εντυπωσίασε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Ευχαριστούμε θερμά το δάσκαλο χορού κ. Γ. Φραγκάκη και τα παιδιά 
του χορευτικού συγκροτήματος Ε. Μαξούρη, Ι.Φρυσουλάκη, Μ.Τρούλη, 
Μ.Αποστολάκη, Μ.Μαξούρη και Π.Ορφανό για τη συνεργασία τους. 

12 Δεκεμβρίου 2008
Στολισμός Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
Μέσα σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, οι χρήστες του Κέντρου Ημέρας 
επέλεξαν τις μπάλες, τις γιρλάντες και τα φωτάκια και στόλισαν το δέντρο μας. 
Επίσης, στο χριστουγεννιάτικο bazaar που διοργανώθηκε είχαν την ευκαιρία να 
εκθέσουν τις δημιουργίες τους που περιλάμβαναν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα 
στολίδια και πρωτότυπα δώρα και κάρτες φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων των ομάδων εργοθεραπείας. 

18 Δεκεμβρίου 2008
Ημέρα Περιποίησης
Για ακόμη μία φορά, η Σχολή Κομμωτικής "Αμάραντος" προσέφερε τις υπηρεσίες 
της εθελοντικά στους χρήστες του Κέντρου Ημέρας. Ομάδα εκπαιδευόμενων 
κομμωτών και κομμωτριών μας επισκέφθηκε και περιποιήθηκε τις κυρίες και 
του κυρίους που το επιθυμούσαν.

30 Ιανουαρίου 2009. 
Παράσταση του Θεάτρου Σκιών

Ο Καραγκιόζης αποτελεί μία παλιά αγαπημένη παράδοση που όλοι θυμόμαστε 
από παιδιά. Σε συνεργασία με το Σπαθάρειο Μουσείο, ο καραγκιοζοπαίχτης κ. 
Γ. Νταγιάκος δέχτηκε να ανεβάσει μία παράσταση για το Κέντρο μας, η οποία 

προσέφερε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους!

Οι ασθενείς του Κέντρου Ημέρας τραγουδούν στη γιορτή για τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου. 

Στολίζοντας το έλατο...

Χριστουγεννιάτικα στολίδια φτιαγμένα από τους ασθενείς του Κέντρου Ημέρας. 

Από το γλέντι δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα παραδοσιακά κρητικά εδέσματα. 

Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Αμαρουσίου 
«Ο Κρηταγενής Ζευς» έδωσε μία εξαιρετική παράσταση. 

Οι κυρίες του Κέντρου Ημέρας απολαμβάνουν την περιποίηση των εκπαιδευόμενων 
κομμωτριών της Σχολής Κομμωτικής "Αμάραντος". 

Ο Καραγκιόζης είναι ο κεντρικός χαρακτήρας του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. 




