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Τεύχος 
αφιερωμένο 

στην ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
με θέμα:



Ιδιοκτησία

Εκδότρια - Διευθύντρια

Διευθύντρια Σύνταξης

Συντακτική Επιτροπή

Τιράζ

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

www.alzheimerathens.gr

Aγαπητές φίλες - αγαπητοί φίλοι,

Οι προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές 
τους συνεχίζονται δυναμικά χάρη στη δική σας βοήθεια. Τέσσερις μήνες μετά 
την ανακοίνωση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ, 
έχουμε ήδη συγκεντρώσει 4.000 υπογραφές. Οι υπογραφές σας θα παραδοθούν 
στους αρμόδιους κρατικούς φορείς κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου 2009. Σκοπός αυτής 
της προσπάθειας είναι να ασκήσουμε πίεση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία 
εκπόνησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι 
τότε, μπορείτε να συνεχίσετε να υπογράφετε ηλεκτρονικά στο site της Εταιρείας 
μας www.alzheimerathens.gr. Επίσης, στη σελίδα 3 του τεύχους που κρατάτε στα 
χέρια σας θα βρείτε την αντίστοιχη φόρμα σε έντυπη μορφή, την οποία μπορείτε 
να συμπληρώσετε και να στείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Εταιρείας μας 
ή με φαξ στο 210 6012239. 

Όσο δυνατότερη είναι η φωνή μας, 

τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας 

Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών



Ελληνική πρωτοβουλία δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ
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Καλούμε όλους τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ στην Ελλάδα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ να υπογράψετε ΣΗΜΕΡA την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Όσο δυνατότερη είναι η φωνή μας τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

Ονοματεπώνυμο:…..............................…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………

Διεύθυνση:……………………………………………………………….……………………..................………………………………………………………….………………………………………....................................…

Τηλέφωνο:……………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………….......................................................……

Υπογραφή:……………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………...........................................................……

Οι υπογραφές σας θα παραδοθούν στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, για να ξεκινήσει η διαδικασία 

εκπόνησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ



www.alzheimerathens.gr

το βιβλίο

“Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;”

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εκτύπωσης και έκδοσής τους 
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς να τίθεται θέμα κλοπής 
πνευματικών δικαιωμάτων.

Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα:

6 έως 11 χρονών

για την υλοποίηση 

Ενημερωτικού Προγράμματος με τίτλο «Μαθαίνω για τη 

Νόσο Αλτσχάιμερ»

ως και τις 26 

Ιουνίου 2009

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών



Μεσογειακή δίαιτα και νόσος Αλτσχάιμερ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

η Μεσογειακή Δίαιτα

Σε σύγκριση με αυτούς που δεν τηρούσαν τη 

Μεσογειακή Δίαιτα, αυτοί που την ακολουθούσαν έστω 

μερικώς είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 

νόσου Αλτσχάιμερ, ενώ εκείνοι που την τηρούσαν 

πλήρως είχαν περίπου 40% λιγότερες πιθανότητες 

ανάπτυξης νόσου Αλτσχάιμερ. 

Ασθενείς που είχαν ήδη αναπτύξει 

τη νόσο και ακολουθούσαν τη Μεσογειακή Δίαιτα 

έστω μερικώς παρέτειναν την επιβίωση τους κατά 

1.5 έτος, ενώ εκείνοι που την τηρούσαν πλήρως ζούσαν 

περίπου 4 έτη περισσότερο.

Νικόλαος Σκαρμέας,

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, 

Πανεπιστήμιο Columbia, Νέα Υόρκη



Διαιτητικά συμπληρώματα στην Άνοια

ΦΙΛΟΙ: 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:  

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: 

Ελάτε μαζί μας! 

€30 €1.000-5.000
€100-500 €5.000-10.000

€10.000

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

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μία υγιεινή 

και ισορροπημένη διατροφή είναι αρκετή για να καλύψει τις 

διατροφικές ανάγκες των ηλικιωμένων.

Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer

και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών



Μιλώντας για αγγειακούς παράγοντες κινδύνου, εννοούμε τις 

παθολογικές καταστάσεις εκείνες που προκαλούν αγγειακές 

βλάβες στην καρδιά, τον εγκέφαλο αλλά και ολόκληρο το σώμα 

και οδηγούν στη καρδιαγγειακή και εγκεφαλική αγγειακή 

νόσο. 

Η παραμελημένη αρτηριακή υπέρταση 

Ο σακχαρώδης διαβήτης

Οι υψηλές τιμές χοληστερόλης

Το κάπνισμα

Αυτό σημαίνει, ότι η οποιαδήποτε 

παρέμβαση πρόληψης, έχει ιδιαίτερη σημασία να εφαρμόζεται 

κατά τη μέση ηλικία. 

Κύνθια Κονδύλη

Νευρολόγος

Ιατρείο Μνήμης 

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αγγειακοί παράγοντες κινδύνου και Άνοια



Κινητά τηλέφωνα:
πόσο βλάπτουν τον εγκέφαλό μας;

χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και είναι 
νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που συνεπάγεται η χρήση των 

κινητών δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβή, αλλά ούτε 

μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι είναι ασφαλή. 

Η πλέον σωστή υπόδειξη προς τον καθένα μεμονωμένα είναι 

η συνετή χρήση

Λυκούργος Α. Καρτσακλής 

Νευρολόγος

Υπεύθυνος Ιατρείου Μνήμης & Άνοιας 

του Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Νόσου 

Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Μεγάλο μέρος των ερευνητικών 
προσπαθειών αφορούν σε μελέτες 
νευρολογικών προβλημάτων, καθώς 
και νοητικών και συμπεριφορικών 
καταστάσεων, λόγω της δεδομένης 
μικρής απόστασης της κεφαλής από 
τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών



η Άνοια δεν βασίζεται μόνο σε 

γενετικούς παράγοντες. 

Αυτό μας δείχνει ότι η μόρφωση, αλλά και η πνευματική 

καλλιέργεια γενικότερα, δημιουργούν στον εγκέφαλο 

γνωστικά αποθέματα. 

Τι σημαίνει όμως πνευματική άσκηση; 

O ρόλος της δια βίου μάθησης στην πρόληψη της Άνοιας

Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν 
να παραμείνουν πνευματικά 
δραστήριοι, το κλειδί βρίσκεται 
στην απόκτηση καινούργιων 
εμπειριών και την ενασχόληση
με νέες δραστηριότητες. 

Δανάη Καβουρίδη

Ψυχολόγος



Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η σωματική άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η ετήσια συνάντηση 
των Eurocarers στην Αθήνα

“The role of the NGO 50+ Hellas in the support of 

Greek carers’ issues” 

“Caregivers’ Situation in Greece” 

“Caregivers Programs in the Dementia Day Care 

Center of the Athens Association of Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders” 

Lunch

“Lighten the burden”, five instruments to equip 

volunteers for the work they do for care workers and their clients. 

“Care-giving in families in Europe: prevalence and 

impact on carers”

Plenary discussion focusing on what national 

organizations, Eurocarers and researchers can learn from this 

report, and what actions can be taken, lead by Henk Nies, Vilans.

Conclusions

οι 

ηλικιωμένοι που ασκούνταν 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα 

είχαν 30% έως 40% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν νόσο 

Αλτσχάιμερ 

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η άσκηση προστατεύει τον εγκέφαλο 

βελτιώνοντας την παροχή αίματος και οξυγόνου και αυξάνοντας το 

μεταβολισμό του. 

Ελένη Δημακοπούλου 
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Κάθε άνθρωπος επί σειρά ετών είναι ενεργός πολίτης, 
παράγει έργο και προσφέρει τόσο στο σύνολο, όσο και στην 

οικογένειά του. Φθάνοντας όμως στην Τρίτη Ηλικία 

και εγκαταλείποντας κατά μια έννοια το στίβο της ζωής, 

οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ότι έφθασαν στο τέλος της 

Ιθάκης τους. Αισθάνονται ίσως ότι πλέον δεν είναι  χρήσιμοι, 

αφού δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, ούτε καν με τα παιδιά 

τους αφού και αυτά έχουν τις δικές τους οικογένειες. 

Νιώθουν λοιπόν εγκαταλελειμμένοι και μόνοι. 
Αποσύρονται και μαραζώνουν. Ξαφνικά φεύγουν, χωρίς 

να έχουν απολαύσει τη συνταξιοδότησή τους.

 

Προσοχή λοιπόν! 

Ποτέ μην σταματάτε να ασχολείστε με πράγματα  

που σας ενδιαφέρουν και σας ευχαριστούν. 

Προσεγγίστε πάλι 

τους παλιούς σας φίλους και περάστε 

χρόνο δημιουργικό με την οικογένειά σας. 

Κάντε πράξη 

κάποια παλιά επιθυμία σας. 

Μην το βάζετε κάτω 

και δείτε τη θετική πλευρά της ζωής 

σε μικρές απολαύσεις. 

Αδράξτε τη μέρα 

και ρουφήξτε κάθε δευτερόλεπτο. 

Παρακάτω θα βρείτε ενδιαφέρουσες προτάσεις 

που μπορείτε και εσείς να ακολουθήσετε.

Ξεκινήστε από τώρα, σήμερα, και θα δείτε.... 
αύριο όλα θα είναι καλύτερα!
           Α. Π.
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Εθελοντισμός

Kάθε χώρα χρειάζεται τον εθελοντισμό, τον έχει 
ανάγκη. Και κυρίως τώρα που όλος ο κόσμος υποφέρει 
και περνάει δύσκολα από όλες τις απόψεις.

Από πείρα πιστεύω ότι ο εθελοντισμός σε γεμίζει 
ανθρωπιά. Πλησιάζεις το συνάνθρωπό σου, είσαι 
δίπλα του στις ανάγκες του, στην ανημποριά του. 
Η προσφορά είναι κάτι που δίνει εμπειρίες που ούτε 
καν μπορούμε να φανταστούμε. Υπάρχει έντονο το 
συναίσθημα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της 
συμπόνιας στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Παίρνουμε 
την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του. Αυτό είναι 
που πολύ απλά λέμε «ότι δίνεις, παίρνεις».

Η πρότασή μου είναι ότι ο εθελοντισμός είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που μπορεί να γεμίσει 
ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο. 
Το να γίνει κάποιος εθελοντής δεν έχει να κάνει με την 
ηλικία του, αλλά με τη διάθεση που έχει για προσφορά. 

Οποιοσδήποτε που θέλει να προσφέρει μπορεί 
να απευθυνθεί είτε στο δήμο που μπορεί να 

τον παραπέμψει σε διάφορα πλαίσια, είτε σε 
διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 
που συχνά έχουν ανάγκες από εθελοντές. 
Η ηθική ικανοποίηση από εθελοντικές 

δραστηριότητες είναι μεγάλη και είναι 
η καλύτερη ανταμοιβή, αλλά και το κίνητρο για 

να γίνει ο οποιοσδήποτε εθελοντής.

Σ. Π.

Σεμινάρια για την Τρίτη Ηλικία

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάγκη 
των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας να έχουν ενδιαφέροντα 
και να μην μπαίνουν στο περιθώριο είναι μεγάλη. Η έλλειψη 
ενδιαφερόντων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα όπως 
η κατάθλιψη και μια απογοήτευση, καθώς ο ηλικιωμένος 
νιώθει ότι δεν είναι πια χρήσιμος και δημιουργικός. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί επιπλέον 
προβλήματα στους μεγαλύτερους ανθρώπους διότι δεν 
μπορούν να συμμετέχουν στο σύγχρονο τρόπο ζωής 
Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων 
είναι να έχουν τη διάθεση να ψάξουν να βρουν τρόπους 
για να μάθουν νέα πράγματα ή ενδιαφέροντα που πάντα 
τους άρεσαν, αλλά λόγω υποχρεώσεων απέφευγαν. 
Στους δήμους για παράδειγμα γίνονται διάφορα 
σεμινάρια για υπολογιστές, σεμινάρια λογοτεχνίας, 
φωτογραφίας και πολλά άλλα. Σε άλλους φορείς 
δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας γίνονται σεμινάρια, 
κηπουρικής, δενδροκομίας, αλλά και διακόσμησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κίνηση για τη «δια 
βίου μάθηση», η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας αναλαμβάνει και 
σχεδιάζει δράσεις στον τομέα αυτό.
       
     Δ.Σ.
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Κ.Α.Π.Η. και Λέσχες Φιλίας

Ένας φορέας που προσφέρει δραστηριότητες και 
κοινωνικές επαφές είναι τα Κ.Α.Π.Η και οι Λέσχες Φιλίας. 
Με την εγγραφή κάποιου ως μέλος ξεκινά η πρόσβαση 
σε μια πληθώρα επιλογών, ικανών να γεμίσουν τον 
ελεύθερο χρόνο και για να αλλάξουν τη διάθεση.

στις επόμενες δεκαετίες αυξήθηκε πολύ ο αριθμός 
τους, αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Ακόμα και 
η ονομασία αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει όσον αφορά 
στο Δήμο Αθηναίων. Έτσι στις μέρες μας υπάρχει 
ο όρος «Λέσχη Φιλίας» για να περιγράψει αυτό το χώρο 
κοινωνικοποίησης και δημιουργίας των ατόμων της 
Τρίτης Ηλικίας. Στους άλλους Δήμους εξακολουθούν 
αυτοί οι χώροι να ονομάζονται Κ.Α.Π.Η.

Μέσα στο χώρο αυτό μπορείς να αναπτύξεις φιλίες, 
αλλά και να συμμετέχεις σε διάφορες δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις. Επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές 
παραστάσεις αλλά και εκδρομές. Τα εγγεγραμμένα 
μέλη μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα 
μέλους και με αυτή να πάρουν από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών την Κάρτα Πολιτισμού. 
Η κάρτα αυτή που χορηγείται μόνο στα μέλη των Κ.Α.Π.Η., 
παρέχει στους κατόχους της αρκετές ευκολίες. Με την 
κάρτα ο κάτοχος έχει δωρεάν είσοδο, ή μειωμένη τιμή σε 
αρκετές θεατρικές παραστάσεις, σε κινηματογράφους, 
μουσεία και άλλους χορούς πολιτισμού.

Φυσικά, ο ρόλος των Κ.Α.Π.Η. δεν περιορίζεται μόνο 
στην παροχή της Κάρτας Πολιτισμού. Πρωταρχικός 
ρόλος είναι η βοήθεια και η διέξοδος σε ανθρώπους της 
Τρίτης Ηλικίας. Όταν οι άνθρωποι είναι μέλη μιας ομάδας 
με κοινή πορεία και κοινά χαρακτηριστικά, παύουν να 
σκέφτονται τις έγνοιες και τα προβλήματά τους. Μπορούν 
επίσης να μοιράζονται τις ανησυχίες τους με ανθρώπους 
που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και παύουν να 
αισθάνονται μόνοι. Βγαίνουν από την στεναχώρια και 
τους φόβους του και περιορίζουν τις καταθλιπτικές 
σκέψεις. Αυτές οι λέσχες τους φέρνουν κοντά, τους 
κάνουν να αισθάνονται χρήσιμοι και σημαντικοί και 
οξύνουν τη δημιουργικότητά τους. Προσωπικά είμαι 
μέλος της λέσχης φιλίας του Αγίου Αρτεμίου.
       
   Χ.Κ.

Ψυχαγωγία στην Τρίτη Ηλικία

Η Τρίτη Ηλικία είναι συνώνυμη με την ρουτίνα τη 
σύνταξη και την ανία; Η απάντηση είναι σίγουρα όχι! 
Μπορούμε να την κάνουμε ενδιαφέρουσα, ξεκινώντας 
δραστηριότητες και πράγματα που δεν μπορέσαμε να 
κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια.

Αρχικά, θα πρέπει να μην κλειστούμε στη μοναξιά και 
να έχουμε την κατάλληλη συντρόφια που μας ταιριάζει. 
Αν πάλι αυτό είναι δύσκολο στο στενό οικογενειακό 
και φιλικό μας περιβάλλον, μπορούμε να βρούμε άλλες 
διεξόδους. Το γυμναστήριο είναι μια απασχόληση 
η οποία προσφέρει εκτόνωση, αλλά έχει τεράστια 
οφέλη σωματικά και πνευματικά.

Στις μέρες μας πλέον οι περισσότεροι δήμοι έχουν 
δημιουργήσει πολιτιστικές ομάδες στις οποίες η 
συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ η ηλικία δεν αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα. Ανάλογα λοιπόν με τα 
ενδιαφέροντα που έχει ο καθένας μπορεί να επιλέξει τη 
δραστηριότητα που τον ευχαριστεί και να εκπληρώσει 
ίσως  και κάποιο όνειρό του. Έτσι, κάποιος θα μπορούσε 
να μάθει κάποιο όργανο, να συμμετέχει σε χορωδία ή 
σε χορευτικό σύλλογο, ή να συμμετέχει σε θεατρικά 
εργαστήρια.

Από την άλλη, η πόλη στην οποία μένουμε προσφέρει 
τεράστια γκάμα επιλογών για διασκέδαση και 
ψυχαγωγία. Η Αθήνα είναι μια από τις Ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες με τις περισσότερες θεατρικές σκηνές. 
Κάθε χρόνο ανεβαίνουν αξιόλογες παραγωγές και 
αξίζει τον κόπο να επισκεφθούμε κάποιες από αυτές.  
Ο κινηματογράφος είναι μια άλλη σημαντική ψυχαγωγική 
δραστηριότητα, από την οποία μπορεί να κερδίσει κάποιος. 
Τώρα που ανοίγει ο καιρός, τα θερινά σινεμά προσφέρουν 
ατελείωτες στιγμές αναπόλησης και δροσιάς. 

Από όλα τα παραπάνω σίγουρα θα βρούμε κάποια 
δραστηριότητα που να μας ταιριάζει, αρκεί να την 
αναζητήσουμε! 

     Α.Α.



Δραστηριότητες Κέντρου Ημέρας

30 Ιανουαρίου 
Θέατρο Σκιών

Στο χώρο του Κέντρου Ημέρας ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία παράσταση 
του θεάτρου σκιών. Ο κ. Γ. Νταγιάκος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για 
τους χρήστες του Κέντρου και οι εκείνοι διασκέδασαν και γέλασαν με 
την ψυχή τους. Η παράσταση ξύπνησε στους παρευρισκόμενους μνήμες 
του παρελθόντος, όταν και αυτοί σαν παιδιά πήγαιναν στην πλατεία 
του χωριού για να δουν τον Καραγκιόζη και να γελάσουν με τις αστείες 
ατάκες του. Ευχαριστούμε το Σπαθάρειο Μουσείο που μας έδωσε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία τόσο ωραία παράσταση!

Νέο Κέντρο Ημέρας 
για Ανοϊκούς Ασθενείς
στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου

Το νέο
Πανόρμου στην οδό Πανόρμου και Βαθέως. Στόχο έχει την παροχή 
θεραπευτικής φροντίδας σε άτομα που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ 
και από άλλες μορφές Άνοιας, την ενημέρωση και ψυχοκοινωνική 
ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού 
περιβάλλοντός τους. 

Με τη δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται 
στους πολίτες της περιοχής και ειδικά στον 8ο Τομέα Ψυχικής 
Υγείας, από τον οποίο απουσιάζουν παρόμοιες υπηρεσίες και 
δομές, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη χωροταξική κατανομή 
υπηρεσιών στους ανοϊκούς ασθενείς. Η δομή αποτελεί παράρτημα 
του Κέντρου Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Μετς. 

Το Κέντρο Ημέρας θα παρέχει ολοκληρωμένη παρέμβαση στους 

στους ανοϊκούς ασθενείς.

Πανόρμου. Τα μέλη της Λέσχης Φιλίας θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτά, όπως 
συνεδρίες ενδυνάμωσης της μνήμης για φυσιολογικό πληθυσμό, 
ενημερωτικά σεμινάρια για την πρώιμη διάγνωση της Άνοιας και 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, 
ο φυσικοθεραπευτής του Κέντρου θα οργανώνει προγράμματα 
φυσικοθεραπείας για τα μέλη της Λέσχης, εκμεταλλευόμενος έτσι 
τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου θα περιλαμβάνει 
την παροχή υπηρεσιών σε ατομική, οικογενειακή και ομαδική βάση, 
στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος.

Ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας.   

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Υπεύθυνη Λειτουργίας Κέντρου 
Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Μετς 

3 Απριλίου
Πασχαλινό Παζάρι

Στις 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημέρας η καθιερωμένη 
πασχαλινή γιορτή. Στη γιορτή συμμετείχαν οι χρήστες του Κέντρου 
και τις οικογένειές τους. Η χορωδία μας άνοιξε την εκδήλωση 
τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια και ψέλνοντας ύμνους της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Οι συγγενείς είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν 
με το προσωπικό του Κέντρου, να διασκεδάσουν και να θαυμάσουν 
τις πασχαλινές λαμπάδες έφτιαξαν οι ηλικιωμένοι στα πλαίσια των 
ομάδων εργοθεραπείας.

8 Απριλίου 
Εορταστική εκδηλωση

ματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 
δημοσιογράφοι, επαγγελματίες υγείας και αντιπρόσωποι φαρμακευτικών 
εταιρειών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των παρευρισκομένων 
σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Εταιρεία μας στα 
πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας. Η εκδήλωση ξεκίνησε 

Διαταραχών Αθηνών, Δρ. Π. Σακκά και ακολούθησε μπουφές. 



Δραστηριότητες 2009

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

 Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών €30

KATΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Εθνική Τράπεζα Alpha Βank Marfin Egnatia Bank

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ενημέρωση

Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης

Ομάδες μνήμης για υγιείς ηλικιωμένους

Πρόγραμμα “Βοηθώ τη μνήμη μου”

Ομάδες διαχείρισης άγχους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Συμβουλευτική συγγενών 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Εκπαίδευση φροντιστών

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Εκδοτική δρατηριότητα

Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπισθεί: 
Ενημερωθείτε!

Εγχειρίδιο Φροντιστών

Νοητική ενδυνάμωση ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ

«Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;». 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης της Νόσου 
Αλτσχάιμερ

Η σωματική άσκηση στην Άνοια

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών




