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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
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Νάντια Αβράμη
Λίνα Ανδριανάκη
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
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 ή στα 
e-mails μας: info@alzheimerathens.gr,
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer 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 1.050 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 Εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00 στα τηλέφωνα 
210 7013271, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες. 

Το website της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Ο απολογισμός του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ 2009 μας γέμισε 
ενθουσιασμό και αισιοδοξία.  Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγαλύτερη από κάθε 
άλλη χρονια! Πάνω από 10.000 άτομα ενημερώθηκαν και πήραν έντυπο υλικό από το 
συμβουλευτικό σταθμό της Εταιρείας μας που λειτούργησε στο Μετρό του Συντάγματος. 
Περίπου 500 ασθενείς, φροντιστές, φίλοι και μέλη της Εταιρείας μας περπάτησαν 
από το Σύνταγμα έως τον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, συμμετέχοντας στην πορεία 
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ (Memory Walk) που φέτος διοργανώθηκε για δεύτερη φορά. 
Περισσότερες από 10.000 υπογραφές υποστήριξης της Πρωτοβουλίας Δράσης
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν σε εκπροσώπους 
της Πολιτείας ώστε να ξεκινήσει η εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ. 

Όλα τα παραπάνω μας δίνουν την πεποίθηση ότι με συντονισμένες προσπάθειες 
η Πολιτεία, οι επαγγελματίες υγείας, οι Εταιρείες Alzheimer, οι ασθενείς και οι φροντιστές 
τους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη νόσο.

Εύχομαι ο Καινούριος Χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αγάπη και ευτυχία. 
Χρόνια Πολλά!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
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ΦΙΛΟΙ: 
Ανανιάδης Δ.
Βαρβίας Χ.
Βαφιά Ε.
Καρατζά Φ.
Μορφή Α.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ: 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:  

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:  Βίκτωρ Παπαϊωάννου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: Αντωνιάδου Ε., Δημητρίου Γ., Γεωργαλλίδης Σ., Καλαμαρά Μ., Παπαδοπούλου Α.,
Χατζηπαντελή Ν. εις μνήμη Αντωνιάδου Θ. 
Λαδόπουλος Δ. εις μνήμη Φραγκούλη Α.
Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών εις μνήμη Λέκκα Ε.

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

ΔΩΡΕΕΣ
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους

χορηγούς της για τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλει για την ενημέρωση,
την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους.

Παιδικός σταθμός το “Σπιτάκι της Σοκολάτας”
Παπαλεξόπουλος Π.
Ρακά Ε.
Σταματόπουλος Γ.

NIVACO ΕΠΕ Κηφισίας & Ευβοίας 2, Μαρούσι,  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-6142506, 210-8069726, Άμεση επικοινωνία: 6937 30 8585, E-mail: homecare@nivaco.gr

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη 
στο Σπίτι» περιλαμβάνει:

Δραστηριότητες  • 
νοητικής ενδυνάμωσης 

Συμβουλευτικές συζητήσεις  • 
για θέματα που σας απασχολούν 

Συνοδεία και υποστήριξη  • 
σε εξωτερικές δραστηριότητες 

Συμμετοχή στην υλοποίηση  • 
καθημερινών δραστηριοτήτων 

Θα σας συναντήσουμε στο δικό σας 
περιβάλλον όσες φορές μας χρειαστείτε 

με αγάπη και σεβασμό!
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14 - 20/09/09  
Περίπτερο στο Μετρό του Συντάγματος. Το περίπτερο επανδρώθηκε 
με ειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και εκπαιδευμένους εθελοντές που 
ενημέρωναν το κοινό για την Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης για τη Νόσο 
Αλτσχάιμερ, συγκέντρωναν υπογραφές και έδιναν πληροφορίες στους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τη νόσο. Από τον συμβουλευτικό σταθμό της 
Εταιρείας μοιράστηκαν περίπου 100.000 έντυπα. 

16/09/09  
Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος και το βιβλιοπωλείο Ιανός πραγματοποίησαν 
με μεγάλη επιτυχία την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών με τίτλο «Γιατί η γιαγιά μου δεν 
θυμάται το όνομά μου;». Για το βιβλίο μίλησαν η Δρ. Παρασκευή Σακκά, 
Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών, η συγγραφέας του βιβλίου κα Όλγα Λυμπεροπούλου, 
γνωστική νευροψυχολόγος και γ. Γραμματέας της Εταιρείας, η κα Κατρίν 
Βελισσάρη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και η κα Ευαγγελία 
Ταμβάκη, δασκάλα. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η κα Εύη Γεροκώστα.

20/09/09   
Συμβολική πορεία για τη Νόσο Αλτσχάιμερ (Μemory Walk). Περίπου 500 
ασθενείς, φροντιστές, φίλοι και μέλη της Εταιρείας, φορώντας μπλουζάκια 
και καπελάκια με το λογότυπο της Εταιρείας περπάτησαν από το Σύνταγμα 
έως τον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. Στην πορεία συμμετείχαν εκ μέρους 
του Δήμου Αθηναίων, η Δημοτική Σύμβουλος και υπεύθυνη για τις Λέσχες 
Φιλίας κα Τόνια Κανελλοπούλου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νάσος 
Αλευράς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Νεφροπαθών κ. Γιώργος Καστρινάκης και άλλοι επίσημοι. Την πορεία 
συνόδευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. 

Στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου εξαμελής αντιπροσωπεία ασθενών με Νόσο 
Αλτσχάιμερ και φροντιστών των ασθενών παρέδωσε συμβολικά τις περισσότερες 
από 10.000 υπογραφές στήριξης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης για 
τη Νόσο Αλτσχάιμερ στον τότε Υπουργό Υγείας & Κοινωνική Αλληλεγγύης 
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο λειτούργησε Έκθεση Ζωγραφικής με έργα από 
τον 1ο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε η Εταιρεία μας 
για παιδιά 6-12 ετών με θέμα «Πράγματα που κάνω με τον παππού και τη 
γιαγιά». Συνολικά είχαμε 175 συμμετοχές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, 
από το Διδυμότειχο έως την Καλαμάτα. Η γνωστή εικονογράφος κα Μαρία 
Τζαμπούρα επέλεξε τα 10 καλύτερα έργα. Στους νικητές απονεμήθηκαν 
βραβεία, προσφορά των  Εκδόσεων Παπαδόπουλος και της εταιρείας Pelikan.

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ 2009
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2009, 
η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών διοργάνωσε εβδομάδα εκδηλώσεων (14/09 - 
20/09), οι οποίες εστιάστηκε στη συλλογή υπογραφών 
για την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης 
για τη Νόσο Αλτσχάιμερ. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
μηνύματα, καθώς και εκτεταμένη αφισοκόλληση σε όλη την 
Αθήνα ενημέρωσαν το κοινό για τις προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις της Εταιρείας μας. 

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

10/09/09  
Συνέντευξη Τύπου στην Αίγλη του Ζαππείου. Σύμφωνα με όσα 
ανέφεραν η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών και η 
Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, τα τελευταία νέα από τη μάχη 
της επιστήμης ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ είναι ενθαρρυντικά. Νέα φάρμακα 
επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος της 
πρόληψης που πρέπει να ξεκινά από τη μέση ηλικία. 



Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
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Βόλτα στην παιδική χαρά
Ιωάννα Γεωργιλάκη, 7 ετών,  Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού 

Δήμου Αμαρουσίου, τμήμα παιδικής ζωγραφικής. 

Εγώ με τη γιαγιά βόλτα
Στεφανία Ιμπρισίμοβα, 9 ετών
13ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Ο τρελός παππούς και η γιαγιά
Γιώργος Κρέμος, 8,5 ετών

Δήμοτικο Σχολείο Αράχωβας

Ο Νικόλας δεν θέλει να πάει για ύπνο
Λαμπρινή Σαρασκέρη, 9 ετών, Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

 Δήμου Αμαρουσίου, τμήμα παιδικής ζωγραφικής.

Βλέποντας τηλεόραση με τη γιαγιά
Γιάννης Δρόγκαρης, 11 ετών, Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού 

Δήμου Αμαρουσίου, τμήμα παιδικής ζωγραφικής 

2o

4o

7o

10o

3o

6o5o

9o8o

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Βαρκάδα με τον παππού και τη γιαγιά

Ιάσων Πασχάλης, 10 ετών, Πηγαδάκια Βούλας

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Ν Ο Σ Ο Υ  A L Z H E I M E R  &  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν  Δ Ι Α Τ Α Ρ Α Χ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα: 
«Πράγματα που κάνω με τον παππού & τη γιαγιά» 

Παίζω ποδόσφαιρο με τον παππού μου
Θανάσης Μιχαλακόγλου, 11 ετών

5ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου

Ένα απόγευμα παίζοντας με τον παππού
Κωνσταντίνος Σωφρονιάδης, 6,5 ετών, Κέντρο Τέχνης

& Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, τμήμα παιδικής ζωγραφικής

Όργωμα στο χωράφι
Λουκάς Κουτσούμπας, 

Δήμοτικο Σχολείο Αράχωβας

Η γιαγιά κι εγώ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Ιφιγένεια Μαλλιώρη, 8 ετών, 

13ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών



06

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

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

Επιτραπέζιο Ημερολόγιο 2010

Το ημερολόγιο περιλαμβάνει έργα από τον 1ο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε η Εταιρεία μας με 
θέμα «Πράγματα που κάνω με τον παππού και τη γιαγιά». Κάθε μήνας και μια παιδική ζωγραφιά γεμάτη χαρούμενα 
χρώματα και μια γλυκιά σκέψη για τον παππού και τη γιαγιά. Αυτό το ημερολόγιο είναι μια καθημερινή υπενθύμιση 
για το πόσο πολύτιμες είναι οι σχέσεις των παιδιών με τους ηλικιωμένους.

Το ημερολόγιο διατίθεται από τη Γραμματεία της Εταιρείας μας (Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, Αθήνα). 
Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 7013271.

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Ν Ο Σ Ο Υ  A L Z H E I M E R  &  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν  Δ Ι Α Τ Α Ρ Α Χ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν



Lundbeck Hellas S.A.
Εξειδίκευση στη νευρολογία και την ψυχιατρική

Στη Lundbeck η ποιότητα είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Ποιότητα στην έρευνα, στα προϊόντα, στα αποτελέσματα.

Ποιότητα σε όλους τους τομείς.

Σκοπός της ύπαρξής μας είναι η βελτίωση της ποιότητας

ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά και
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Ιδέες και προτάσεις 
δημιουργικής απασχόλησης στο σπίτι

Ξεφυλλίστε μαζί άλμπουμ με φωτογραφίες
Ξεφυλλίστε με τον ασθενή ένα άλμπουμ με φωτογραφίες της οικογένειας 
και προσπαθήστε να θυμηθείτε μαζί το χρόνο, τον τόπο και την περίσταση 
στην οποία τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ανταλλάξτε συναισθήματα και 
αφήστε τον ασθενή να μιλήσει για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της 
φωτογραφίας. Επιπλέον, οργανώστε από κοινού χρονολογικά σκόρπιες 
φωτογραφίες σε ένα καινούριο άλμπουμ. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά 
τον ασθενή να διατηρήσει την συνέχεια του εαυτού του από το παρελθόν 
στο παρόν. Δώστε έμφαση σε πληροφορίες που ο ασθενής θυμάται! 
Δεν υπάρχει λόγος να πιέσετε τον ασθενή να θυμηθεί περισσότερα από 
όσα μπορεί αυθόρμητα να ανακαλέσει.

Αναλάβετε από κοινού να διατηρήσετε όμορφο 
τον κήπο ή το μπαλκόνι σας
Η κηπουρική είναι μία δραστηριότητα που αρκετοί αγαπούν. Όλοι 
συνηθίζουμε , ακόμα και αν δεν έχουμε κήπο, να φροντίζουμε φυτά 
που ομορφαίνουν τα μπαλκόνια μας. Δωρίστε στον ασθενή μια 
γλάστρα με λουλούδια και προτείνετε να την φροντίζετε μαζί ώστε 
να μην μαραθεί. Αγοράστε εργαλεία κηπουρικής, χώμα και λίπασμα 
και συζητήστε για το πότισμα και την φροντίδα του φυτού. Μπορείτε 
επιπλέον να οργανώσετε ένα πρόγραμμα αρμοδιοτήτων για την 
περιποίηση του φυτού. Θυμηθείτε πως στόχος σας είναι μια κοινή 
δραστηριότητα και όχι το άρτιο αποτέλεσμα. Υπενθυμίστε διακριτικά 
στον ασθενή τις αρμοδιότητές του δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες.

Μαγειρέψτε μαζί το αγαπημένο σας γλυκό ή φαγητό
Οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως η προετοιμασία ενός γλυκού 
ή φαγητού, βοηθούν τον ασθενή να “προπονήσει” τις εκτελεστικές 
του λειτουργίες, δηλαδή την ικανότητά του να οργανώνει και να 
προγραμματίζει τις ενέργειές που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτύχει 
ένα συγκεκριμένο στόχο. Αποφασίστε από κοινού τι θα μαγειρέψετε, 
συγκεντρώστε τα υλικά και υπολογίστε μαζί τις ποσότητες. 
Προσπαθήστε να δίνετε στον ασθενή συγκεκριμένες και ξεκάθαρες 
οδηγίες, καθοδηγώντας τον βήμα προς βήμα. Επιβλέψτε διακριτικά 
την όλη διαδικασία. 

Χρησιμοποιήστε ήχους και χρώματα
Επιλέξτε μουσική με την οποία ο ασθενής συνήθιζε  να διασκεδάζει 
όταν ήταν νέος. Αφήστε τη μουσική να παίζει και τραγουδήστε μαζί. 
Σε αρκετούς ασθενείς αρέσει πολύ να τραγουδούν, ακόμα και να 

χορεύουν, οπότε μην διστάσετε να συμμετέχετε σ’ αυτό! Δοκιμάστε 
να εμπλακείτε και σε άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως 
η ζωγραφική. Ενθαρρύνετε τον ασθενή να ζωγραφίσει ένα θέμα που 
θα επιλέξετε μαζί, ενώ παράλληλα βοηθήστε τον να χρησιμοποιήσει 
πολλά χρώματα και να εξασκήσει τις λεπτές κινήσεις και το συντονισμό 
των χεριών του. Μπορείτε επιπλέον βάλετε τα έργα του ασθενή 
σε μικρά κάδρα που θα κρεμάσετε στο δωμάτιο του.  

Χριστούγεννα με τον ανοïκό ασθενή 
Εκμεταλλευτείτε το ευχάριστο και εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων 
για να φέρετε κοντά τον ανοïκό ασθενή με την υπόλοιπη οικογένεια. 
Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου αποτελεί ιδανική 
αφορμή για να περάσετε ένα δημιουργικό απόγευμα με τον ασθενή. 
Προτρέψτε τα εγγόνια να βοηθήσουν τον παππού ή την γιαγιά, να 
διαλέξουν μαζί τις μπάλες και την φάτνη του δέντρου. Δώστε στον 
ασθενή την ευκαιρία να συμβάλλει στο στόλισμα όχι μόνο του 
δέντρου, αλλά και ολόκληρου του σπιτιού. Βάλτε χριστουγεννιάτικη 
μουσική και ενθαρρύνετε τον ασθενή να τραγουδήσει μαζί με 
τα εγγόνια τα κάλαντα και άλλα γνωστά τραγούδια. Μπορείτε να  
βοηθήσετε τον ασθενή παρέχοντάς του ένα βιβλίο με τους στίχους 
των τραγουδιών. Εκμεταλλευτείτε την περίσταση για να φέρετε στη 
μνήμη σας παλαιότερα Χριστούγεννα που έχετε περάσει μαζί.

Μια επιπλέον πρόταση για την περίοδο των Χριστουγέννων στην 
οποία μπορούν να συμμετέχουν και τα εγγόνια είναι η προετοιμασία 
των ευχετήριων καρτών. Θυμηθείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα που 
βρίσκονται μακριά και φτιάξτε μαζί με τον ασθενή αλλά και τα νεαρά 
μέλη της οικογένειας Χριστουγεννιάτικες κάρτες χρησιμοποιώντας 
πολύχρωμα χαρτόνια και χρυσόσκονη για να τις στολίσετε. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν μόνο μερικές από τις 
δεκάδες επιλογές που έχετε για να κινητοποιήσετε τον ασθενή και 
να περάσετε δημιουργικό χρόνο μαζί. Ο κάθε φροντιστής έχει την 
δυνατότητα να εμπλουτίσει το ρεπερτόριο των δραστηριοτήτων 
ανάλογα με το στάδιο της Άνοιας στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής, 
αλλά και τα γενικότερα ενδιαφέροντα που είχε πριν την εκδήλωση της 
νόσου. Εκμεταλλευτείτε τις κοινές ώρες που μοιράζεστε με τον 
ασθενή. Η χαρά και η ικανοποίηση που προκύπτουν ως οφέλη της 
δημιουργικής απασχόλησης τόσο για σας, όσο και για το αγαπημένο 
σας πρόσωπο που πάσχει από Άνοια είναι ανεκτίμητα. 

Ποταμιάνου Δήμητρα, Ψυχολόγος
Κρασάκης Θεόφιλος, Νοσηλευτής

Δημιουργική απασχόληση 
των ασθενών με Άνοια στο σπίτι

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

Οι κοινές ώρες που μοιράζεται ο ασθενής με το φροντιστή στο σπίτι 
αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση, 
η οποία μπορεί να διατηρήσει τον ασθενή σε εγρήγορση και 
παράλληλα, να βοηθήσει  στην εδραίωση της μεταξύ τους σχέσης. 
Οι ασχολίες που θα επιλέξουμε εξαρτώνται τόσο από το στάδιο της 
Άνοιας, όσο και από τις εμπειρίες και προτιμήσεις του ασθενή πριν την 
εκδήλωση της νόσου. Συνήθως, οι ασθενείς με Άνοια εκνευρίζονται 
τόσο από το πολύ χαμηλό, όσο και από το πολύ υψηλό επίπεδο 
δυσκολίας εκτέλεσης ενός έργου. 
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Η φροντίδα του στόματος 
στους ασθενείς με Νόσο Αλτσχάιμερ

Οι ασθενείς με Nόσο Αλτσχάιμερ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
σε οδοντικά προβλήματα και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
μέριμνα για τη φροντίδα του στόματος από τα πρώτα κιόλας 
στάδια της νόσου. 

Τα στοματικά προβλήματα αφορούν:

στα δόντια (τερηδόνα, κατάγματα) 

στα ούλα (φλεγμονή και αιμορραγία, κινητικότητα στα δόντια)

στο στοματικό βλεννογόνο (τραύματα, φλεγμονές) . 

σε κακοσμία στόματος

σε ξηροστομία (μειωμένη παρουσία σάλιου στο στόμα)

στη δυσκολία ελέγχου παλιών οδοντοστοιχιών

στην ανάγκη κατασκευής νέων οδοντοστοιχιών αν χαθούν 
τα δόντια ή χαθούν οι παλιές οδοντοστοιχίες

Τα στοματικά αυτά προβλήματα συχνά συνδέονται με πόνο, φλεγμονή 
και δυσφορία. Στα προχωρημένα στάδια ο ασθενής δεν παραπονείται 
λεκτικά για τον πόνο και θα πρέπει να το αντιληφθεί ο φροντιστής από 
τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ο πόνος που δεν αντιμετωπίζεται 
ενισχύει τη σύγχυση. 

Η οδοντιατρική φροντίδα αφορά κυρίως στην πρόληψη αλλά και 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν και 
μεγάλο μέρος της επωμίζονται οι φροντιστές.

Οι βασικοί στόχοι της φροντίδας αυτής είναι:

•  η διατήρηση καθημερινής και συστηματικής στοματικής υγιεινής

•  η φροντίδα των οδοντοστοιχιών (αν φέρει οδοντοστοιχίες) ώστε
αυτές να είναι καθαρές και να εφαρμόζουν καλά στο στόμα

•  ο έλεγχος της ζάχαρης στην καθημερινή διατροφή ώστε να μην
αυξάνεται ο κίνδυνος τερηδονισμού των δοντιών

•  ο έλεγχος της ξηροστομίας, που προκαλείται κυρίως από τα φάρμακα

•  η επαγρύπνηση για τυχόν στοματικό πόνο που δεν μπορεί άμεσα
να αναφέρει ο ασθενής

•  ο συστηματικός οδοντιατρικός έλεγχος από τον οδοντίατρο, 
μία ή δύο φορές το χρόνο

Η καθημερινή στοματική υγιεινή
Ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίζει να καθαρίζει 
καθημερινά και συστηματικά τα δόντια του για όσο 
περισσότερο χρονικό διάστημα μπορεί μόνος του. 

Η ενθάρρυνση και συχνά η καθοδήγηση είναι πολύ 
σημαντικές. Πιθανά να χρειαστεί ο φροντιστής να 
του υπενθυμίζει ότι πρέπει να πλένει τα δόντια του, 
αλλά και να του δείχνει τον τρόπο. Θα πρέπει ακόμα 
να φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιμα στο σπίτι τα 
απαραίτητα προϊόντα στοματικής υγιεινής. 

Ο καθαρισμός των δοντιών πρέπει να γίνεται μετά 
από κάθε γεύμα με οδοντόβουρτσα συνήθως μέτριας 
σκληρότητας και φθοριούχο οδοντόκρεμα.

Αν η επιδεξιότητα των χεριών μειώνεται, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ή να τροποποιηθεί 
η λαβή της οδοντόβουρτσας.

Οταν ο ασθενής δεν μπορεί πια να καθαρίζει τα δόντια 
του θα πρέπει τη φροντίδα αυτή να την αναλάβει 
ο φροντιστής. Ο τρόπος που προτείνεται είναι να κάθεται 
ο ασθενής σε καρέκλα τραπεζαρίας και ο φροντιστής να 
στέκεται από πίσω του. Το κεφάλι του ασθενή στηρίζεται 
στο σώμα του φροντιστή και ακινητοποιείται με το 
ένα χέρι. Με το άλλο χέρι καθαρίζονται τα δόντια με 
την οδοντόβουρτσα. Στα προχωρημένα στάδια είναι 
σημαντικό με ένα βρεγμένο πανάκι να απομακρύνονται 
και τα υπολείμματα της τροφής από τις παρειές ή κάτω 
από τη γλώσσα, περιορίζοντας τον κίνδυνο εισρόφησης 
τροφών στην αναπνευστική οδό αλλά και την κακοσμία. 
Πολλές φορές ο φροντιστής αισθάνεται πιο άνετα αν 
χρησιμοποιεί  γάντια μιας χρήσεως.

Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίζει κάθε φορά 
ο φροντιστής στον ασθενή τι ακριβώς πρέπει να κάνει. 
Αν ο ασθενής δεν μπορεί να ξεπλύνει το στόμα του, 
χρησιμοποιείται είτε απλά βρεγμένη οδοντόβουρτσα 
είτε ακόμα καλύτερα οδοντόβουρτσα εμποτισμένη 
σε χλωρεξιδίνη και φθόριο. Υπάρχουν  σχετικά 
στοματικά διαλύματα ή gel που συνδυάζουν τις 
δύο ουσίες για χρήση στο σπίτι και μπορούν να 
υποδειχθούν από τον οδοντίατρο. 

Αν ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο τερηδονισμού 
και περιοδοντικής νόσου, ο οδοντίατρος εκτός από το 
βούρτσισμα θα συστήσει και την χρήση σκευασμάτων 
που έχουν αντιτερηδονογόνο και αντιμικροβιακή 
δράση (χλωρεξιδίνη και φθόριο, σε διάλυμα ή gel). 

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής 

Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική

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

Η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. 
Σχετίζεται  με  τη  διατροφή, την  εμφάνιση, την  ομιλία, το  χαμόγελο, 
τη γενικότερη υγεία και ποιότητα της ζωής μας. 
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Δραστηριότητες 2009 - 2010

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.

Πρόγραμμα «Βοηθώ τη μνήμη μου»
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ενημερωτικές ομιλίες για την 
Άνοια και τη λειτουργία της μνήμης στις 20 Λέσχες Φιλίας 
του Δήμου Αθηναίων καθώς και τα τεστ μνήμης στους 
ενδιαφερόμενους. Συνολικά εξετάστηκαν 1.100 ηλικιωμένοι. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται πλέον 
4 ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε εβδομαδιαία βάση 
στις παρακάτω Λέσχες Φιλίας: Πανόρμου (υπεύθυνη: 
Μ. Κατσαρή, ψυχολόγος), Αγ. Αρτεμίου, Α. Πετραλώνων 
και Κ. Πετραλώνων (υπεύθυνη: Ε .Ντανάση, ψυχολόγος) 
και Σεπολίων (υπεύθυνη: Μ. Νικάκη, ψυχολόγος).  

Ομάδες μνήμης για υγιείς ηλικιωμένους
Στην ΧΕΝ Π. Φαλήρου πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα
ομάδα ενδυνάμωσης της μνήμης υγιών ηλικιωμένων 
(υπεύθυνη: Β. Καμψαδέλη, ψυχολόγος), ενώ προγραμματίζεται 
η άμεση έναρξη τριών ακόμα ομάδων μνήμης σε Λέσχες 
Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων, 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. Υπεύθυνη προγράμματος: Όλγα Λυμπεροπούλου, 
γνωστική νευροψυχολόγος. 

Εκπαίδευση φροντιστών
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών διοργανώνει Σεμινάρια Εκπαίδευσης για φροντιστές 
ασθενών με Νόσο Αλτσχάιμερ. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων 
περιλαμβάνει οκτώ δίωρες συναντήσεις, στις οποίες οι 
φροντιστές των ανοϊκών ασθενών ενημερώνονται για θέματα 
σχετικά με την Άνοια και εκπαιδεύονται ώστε να οργανώνουν 
πιο αποτελεσματικά τη φροντίδα των οικείων τους.  

Ενότητες
•  Μνήμη-Άνοια. Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.
•  Είδη Άνοιας. Συμπτώματα. Εξέλιξη.
•  Φαρμακοθεραπεία στην Άνοια.
•  Πρακτικά θέματα φροντίδας ανοϊκών ασθενών

(επικοινωνία, σίτιση-κατάποση)
•  Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια.
•  Το φορτίο των φροντιστών. 
•  Η άποψη του φροντιστή.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, 18.00-
20.00 στο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας μας στο Παγκράτι 
(Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33) και επαναλαμβάνονται 
σε κύκλους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υποστήριξη φροντιστών 

Οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να συμβουλευτούν 
ειδικούς επιστήμονες, να εκφράσουν τις ανάγκες τους, 
να μοιραστούν τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις 
εμπειρίες τους με άλλους φροντιστές. Επίσης, μπορούν 
να εκπαιδευτούν στη διαχείριση του ψυχικού φορτίου 
που προκαλεί η νόσος στην οικογένεια και στους τρόπους 
με τους οποίους θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 
Οι φροντιστές μπορούν να έρθουν μαζί με τους ασθενείς, 
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμμετέχουν σε 
ομάδες ασκήσεων μνήμης, εργοθεραπείας κλπ. Υπεύθυνοι: 
Α. Ευθυμίου, Σ. Τρυφωνόπουλος

Επιστημονικό Συμπόσιο
Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009, διοργανώθηκε από την 
Εταιρεία μας στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Επιστημονικό 
Συμπόσιο για νευρολόγους και ψυχιάτρους και επαγγελματίες 
Υγείας που ενδιαφέρονται για Άνοια με θέμα «Τρέχουσες 
και Μελλοντικές Θεραπείες της Νόσου Alzheimer». 
Στο Συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική 
χορηγία της Pfizer, συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και 
ξένοι ομιλητές. Κατά τη  διάρκειά του συζητήθηκαν τα νέα 
δεδομένα για τις υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες, 
τονίστηκαν τα αποτελέσματα των μη φαρμακευτικών 
θεραπειών και ανακοινώθηκαν προκαταρκτικά στοιχεία για 
νέους φαρμακευτικούς παράγοντες. 

Πρόγραμμα Επιστημονικού Συμποσίου
17.00-17.30 Εισαγωγή στην Άνοια
Δρ. Παρασκευή Σακκά: Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών, Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης-Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

17.30-18.00 Παράγοντες κινδύνου & 
στρατηγικές πρόληψης 

Βασίλης Βαγενάς: Νευρολόγος, Υπεύθυνος Ιατρείου 
Διαταραχών Μνήμης, Α΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ

18.00-18.30  Τρέχουσες φαρμακευτικές θεραπείες 
Σωκράτης Παπαγεωργίου: Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

18.30-19.00 Διαχείριση των νευροψυχιατρικών 
συμπτωμάτων της Άνοιας

Αντώνης Πολίτης: Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, John’s 
Hopkins Medical School, Division of Geriatric Psychiatry 
and Neuropsychiatry

19.00-19.15 Διάλειμμα - Καφές

19.15-19.45 Μη φαρμακευτικές θεραπείες
Μάγδα Τσολάκη: Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

19.45-20.15 Τα οφέλη της έγκαιρης και συνεχούς
θεραπείας - Μελλοντικές Προοπτικές 

Δρ. Παρασκευή Σακκά: Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών, Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης-Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

20.15-20.45 Reasons to treat: Reducing the burden
of the disease 

Alessandro Padovani, MD, PHD: Department of Neurology, 
University of Brescia, Italy

20.45-21.00 Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Δομές και υπηρεσίες της Εταιρείας

Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών στο Παγκράτι
Μάρκου Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33
τηλ. επικοινωνίας: 210 7013271
e-mail: kentroalz@ath.forthnet.gr

Το Κέντρο Ημέρας είναι μία μονάδα ημερήσιας παραμονής, 
απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας ανοϊκών 
ασθενών. Στους σκοπούς του Κέντρου περιλαμβάνεται 
επίσης η ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση και 
ενημέρωση των φροντιστών ασθενών με Άνοια. Μέσω 
ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων, 
επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
και των οικογενειών τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται 
δωρεάν. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 09.00-17.00. 

Νέο Κέντρο Ημέρας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου
Λέσχη Φιλίας Πανόρμου, Βαθέως 25 και Πανόρμου, Αμπελόκηποι
τηλ. επικοινωνίας:210 6424228
e-mail: kentroalz@otenet.gr

Το νέο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας, που στεγάζεται στο 2ο 
όροφο της Λέσχης Φιλίας Πανόρμου, παρέχει τη δυνατότητα 
για ημερήσια παραμονή, απασχόληση και θεραπευτική 
φροντίδα ασθενών που πάσχουν από Νόσο Αλτσχάιμερ 
και άλλες μορφές Άνοιας. Το Κέντρο στελεχώνεται 
από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας. Όλες 
οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Το νέο Κέντρο Ημέρας 
λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-15.00. 

Πρόγραμμα «Φροντίδα στο Σπίτι» 
για ασθενείς με Άνοια
Για πληροφορίες: 210 7013271
e-mail: kentroalz@ath.forthnet.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε οικογένειες 
ανοϊκών ασθενών που αντιμετωπίζουν κινητικές 
δυσκολίες λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων 
προβλημάτων. Ομάδα επαγγελματιών υγείας επισκέπτεται 
τις οικογένειες των ασθενών προσφέροντας δωρεάν 
εκπαίδευση-συμβουλευτική στους φροντιστές και μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις στους ασθενείς. Άμεσες 
επιδιώξεις του προγράμματος είναι η παραμονή των 
ασθενών στο οικείο περιβάλλον τους, η διατήρηση της 
οικογενειακής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και των φροντιστών τους. 
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Ενημέρωση
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών στην προσπάθεια της για ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιεί σειρά ομιλιών σε 
άμεση συνεργασία με την κοινότητα. Από τον Σεπτέμβριο 
του 2009 πραγματοποιήθηκαν 13 ομιλίες στο Σύλλογο 
Δημοκρατικών Γυναικών Δήμου Καισαριανής, στο 2ο ΚΑΠΗ 
Μάνδρας Αττικής, στον Κοινωνικό Όμιλο Αμαρουσίου 
«Η Πνοή», στο Δήμο Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας, στο Δήμο 
Ζεφυρίου και αλλού. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν 
η Πρόεδρος της Εταιρείας κα Π. Σακκά, νευρολόγος-
ψυχίατρος, ο κ. Λ. Καρτσακλής, νευρολόγος, ο κ. Γ. Παντές, 
νευρολόγος, ο κ. Μ. Βικελλής, νευρολόγος, η κα Α. 
Ευθυμίου, ψυχολόγος και η κα Ε. Μαργιώτη, ψυχολόγος.

Από το Δεκέμβριο του 2009 τα γραφεία της Εταιρείας 
μας (Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33) παραμένουν 
ανοιχτά κάθε Τετάρτη μέχρι τις 21:00 για παροχή 
πληροφοριών από ειδικούς επαγγελματίες υγείας και 
διανομή ενημερωτικών εντύπων σε ενδιαφερόμενους 
που δεν τους εξυπηρετεί το πρωινό ωράριο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 
80% και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 20% στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008».

Από το Νοέμβριο του 2009 και κάθε Δευτέρα, 17.00-
19.00 οι φροντιστές ασθενών με Νόσο Αλτσχάιμερ 
μπορούν να συμμετέχουν στην ανοιχτή συγκέντρωση 
που γίνεται στο Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας στο 
Παγκράτι (Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33).



Άλλη μια χρονιά τελειώνει και μαζί ολοκληρώνεται 
και ο δεύτερος χρόνος κυκλοφορίας του ένθετου 
περιοδικού “Ο Ταχυδρόμος του Κέντρου Ημέρας”. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια που αρχικά είχε στόχο 
την άσκηση των νοητικών λειτουργιών των μελών 
της ομάδας, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί μέσα 
στο χρόνο με ποικιλία θεματολογίας, φαντασία 
και καλή διάθεση. 

Ευχόμαστε ο επόμενος χρόνος να είναι εξίσου 
δημιουργικός, γεμάτος με ιδέες και φαντασία!

Η Συντακτική Ομάδα του 
“Ταχυδρόμου του Κέντρου Ημέρας” 

σας εύχεται 

Χαρούμενα Χριστούγεννα 
& Ευτυχισμένος 

ο Καινούριος Χρόνος!

Συντακτική Ομάδα:
Αθηνά Τ., Αθηνά Π., Γιάννης Β., Δήμητρα Σ., Μαίρη Κ., 

Παναγιώτης Κ., Σύλβια Π., Χρυσούλα Κ., Τόνια Α., 

Επιμέλεια κειμένων:
Στάθης Τρυφωνόπουλος, Ψυχολόγος

Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγος, 
Υπεύθυνη λειτουργίας Κέντρου Ημέρας 

για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Παγκράτι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ
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Μύθοι των Χριστουγέννων 
(δωδεκαημέρου)

Την παραμονή των Χριστουγέννων μόλις άρχιζε να νυχτώνει 
εμφανίζονταν, κατά την παράδοση, κάτι μικροσκοπικά 
πλάσματα με ουρά και καμπούρα με κατακόκκινα μάτια, τα 
οποία φορούσαν σιδεροπάπουτσα. Άλλα ήταν κουτσά, άλλα 
στραβά ή μονοπόδαρα, κοντολογίς είχαν κουσούρια σαν τα ζώα.  
Φορούσαν δε ξεσκισμένα και ελεεινά ρούχα.

Δεν ήταν κακά, αλλά πονηρά και σκανδαλιάρικα. Σκοπός τους 
ήταν να διασκεδάζουν πειράζοντας τους ανθρώπους. Αυτά τα 
πλάσματα ήταν οι Καλικάντζαροι.

Οι άνθρωποι για ν’ αποφύγουν αυτά τα πειραχτήρια, έκλειναν 
τις καπνοδόχους ή έκαιγαν συνεχώς κούτσουρα ή λιβάνι (και 
η μυρωδιά του τους ακολουθούσε). Έτσι δεν μπορούσαν να μπουν 
μέσα στα σπίτια.

Ο Μύθος λοιπόν λέει ότι αυτά τα σκανδαλιάρικα μικρά είχαν 
τσεκούρια και ολοχρονίς πριόνιζαν το δέντρο που στήριζε τη 
γη, μόλις όμως έβλεπαν ότι κόντευε να πέσει, έτρεχαν να βγουν 
από τα έγκατα της γης στην επιφάνεια για να μην τα πλακώσει. 
Βγαίνοντας έξω λοιπόν, αποφάσιζαν να ξεκουραστούν και να 
διασκεδάσουν κάνοντας απίστευτες φάρσες στους ανθρώπους.

Αυτό το δωδεκαήμερο, το διάστημα δηλαδή από τα Χριστούγεννα 
μέχρι των Θεοφανείων, αλώνιζαν ανενόχλητα διότι ο Χριστός 
ήταν αβάπτιστος, τα νερά και τα σπίτια δεν είχαν αγιαστεί.

Των Θεοφανείων λοιπόν κατά τη βάπτιση του Χριστού, 
παρακινούσε ο ένας τον άλλον λέγοντας το «φεύγετε, φεύγουμε 
γιατί ήρθε ο παπάς με την αγιαστήρα και την βρεχτούρα του», 
έτσι εγκατέλειπαν τον πάνω κόσμο. Φθάνοντας όμως στα έγκατα 
της γης, έβλεπαν το δέντρο στην αρχική του μορφή και έπιαναν 
πάλι δουλειά πριονίζοντάς το.

Λέει επίσης η παράδοση ότι δεν έφερναν καμιά δουλειά εις 
πέρας διότι μόνιμα τσακώνονταν και ποτέ δεν συμφωνούσαν 
μεταξύ τους. Τους αρέσουν πολύ τα γλυκά και ιδίως οι τηγανίτες.

Ακόμη λέγεται ότι Καλικάντζαροι γίνονταν τα παιδιά που 
γεννιόντουσαν κατά το δωδεκαήμερο, γλίτωναν όμως αν τα 
βάπτιζαν αμέσως ή αν τους έκαιγαν τα νύχια, διότι Καλικάντζαροι 
χωρίς νύχια δε γινόταν.

Η πανελλήνια γνωστή ονομασία «καλικάντζαρος» πήρε διάφορες 
μορφές όπως, στην παλιά Αθήνα λεγόταν Κωλοβελόνηδες, 
Πλανήταροι στην Κύπρο, Τσιρικρωτά στη Μάνη, Καλιουντζήδες 
στην Ήπειρο, Κάηδες στη Σύμη, Καλισπούδηδες στη Σάμο, 
Συβώτες στην Καππαδοκία, Χρυσαφεντάδες στον Πόντο κ.α.

Αν ψάξουμε για την ετυμολογική ερμηνεία, θα προβληματιστούμε 
διότι υπήρχαν πολλές προτάσεις όπως καλός+κάνθαρος, 
καλός+ (σ)καντζος (τριχωτός) και άλλες άπειρες εκδοχές.

Υποστηρίζουν δε, ότι οι δοξασίες και οι παραδόσεις για τα 
δαιμόνια αυτά, δηλαδή τους Καλικάντζαρους, αποτελούν 
απήχηση του φόβου που προκαλούσαν οι μεταμφιεσμένοι την 
περίοδο του δωδεκαήμερου. 

Τέλος, οι αντιλήψεις αυτές για δαιμονικά είναι γνωστές και 
σε άλλους λαούς όπου επικρατούν παραδόσεις για μάγισσες 
στρίγκλες και λυκάνθρωπους, που η συμπεριφορά τους ήταν 
ανάλογη με των Καλικαντζάρων μας.

Επίσης, υπήρχε και ο Βαβουτζικάριος των Βυζαντινών, ο οποίος 
παρουσιαζόταν ο ίδιος στη διάρκεια του δωδεκαήμερου σύμφωνα 
με τις τότε δοξασίες.

Αυτά τα ολίγα περί καλικατζάρων διότι υπάρχουν τόσα πολλά 
και διαφορετικά στοιχεία σε κάθε μέρος της Ελλάδας, που για 
εξοικονόμηση χώρου σταματώ εδώ...

Καλές γιορτές!

                     Αθηνά Π.

Βασιλόπιτα Χανιώτικη
1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
1 ποτήρι βούτυρο γάλακτος
2 ποτήρια ζάχαρη
6 αυγά
3 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
1 ποτήρι του κρασιού αμύγδαλα ξεφλουδισμένα
3 ποτήρια αλεύρι
1 κουταλάκι σόδα

Εκτέλεση:
Χτυπάμε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη ώσπου να ασπρίσει.  Προσθέτουμε 
τα αυγά ένα-ένα και δουλεύουμε το μείγμα. Διαλύουμε στο χυμό του 
πορτοκαλιού τη σόδα και τον ρίχνουμε στο μείγμα. Προσθέτουμε 
το αλεύρι σιγά-σιγά μαζί με τη μπέικιν πάουντερ. Δουλεύουμε τη ζύμη 
να γίνει αφράτη. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και το πασπαλίζουμε με 
λίγο αλεύρι και ρίχνουμε το μείγμα. Κόβουμε τ’ ασπρισμένα αμύγδαλα 
στη μέση και σχηματίζουμε το νούμερο του έτους. Βάζουμε το ταψί 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°.

Καλή επιτυχία & Καλές γιορτές!

 Αθηνά Π.

Γράμμα Παππού 
για τον Άγιο Βασίλη
Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη, όπως όλα τα παιδάκια, έτσι και εγώ όταν 
ήμουνα παιδί σου έγραφα τις προτιμήσεις μου για τα διάφορα δωράκια 
που ήθελα να μου φέρεις με τον καινούργιο χρόνο και εσύ απλόχερα τα 
έριχνες στην καμινάδα του σπιτιού μου.

Με τις ωραίες αναμνήσεις τα χρόνια πέρασαν, αλλά τα αιτήματα στις 
ψυχούλες των παιδιών παραμένουν τα ίδια: “Άγιε Βασίλη, θέλω να μου 
φέρεις ένα αυτοκινητάκι, μια μπάλα” κλπ.

Άγιε Βασίλη, τώρα είμαι και εγώ ένας παππούς με τις ίδιες με σένα 
υποχρεώσεις για τα παιδιά και θέλω να σε παρακαλέσω για κάτι: 
εφέτος, αξίζει να είσαι περισσότερο γενναιόδωρος διότι έχεις και εσύ 
να αντιμετωπίσεις τόσα εκατομμύρια άνεργων γονιών που δεν φταίνε τα 
αγγελούδια τους να στερηθούν την αγάπη και την παρουσία σου.

Το ξέρω πως και εσύ γέρασες και τι να πρωτοκάνεις, αλλά ας ελπίσουμε 
ότι το αύριο θα είναι καλύτερο για όλους μας.

Παναγιώτης Κ.
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Χριστουγεννιάτικα Έθιμα
Τα Χριστούγεννα είναι σύνθετη λέξη, από το “Χριστός” και τη “γέννα”. 
Αναφέρονται στις εορτές της γέννησης του Χριστού. Δηλώνουν τις γιορτές από 
την ημέρα της γέννησης του Χριστού μέχρι τα Θεοφάνεια.  Τα Χριστούγεννα 
και η Ανάσταση είναι οι 2 μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης.

Κάθε χώρα έχει τα δικά της έθιμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων.  
Ακόμη και στην Ελλάδα διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Τα κάλαντα είναι 
το χαρακτηριστικό εορταστικό έθιμο. Την παραμονή των Χριστουγέννων 
τα παιδιά πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα κρατώντας τρίγωνα ή στολισμένα 
καραβάκια τραγουδώντας «Καλήν ημέρα άρχοντες κι’ αν είν’ ο ορισμός 
σας Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας». Είναι μεγάλη 
η χαρά των παιδιών γιατί μαζεύουν αρκετό χαρτζιλίκι και πατροπαράδοτα 
γλυκά, όπως τα παραδοσιακά μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες. 
Ο περίφημος ζωγράφος μας, Νικηφόρος Λύτρας, έχει ζωγραφίσει «τα 
κάλαντα» σε ένα πίνακα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

Τώρα με τη παγκοσμιοποίηση έχουν έλθει και στην Ελλάδα έθιμα 
από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι ο στολισμός του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου και ο στολισμός σπιτιών και πόλεων.

Στην Αγγλία, οι αγρότες πηγαίνουν στα περιβόλια γλεντώντας, πίνοντας 
μπύρα, τραγουδούν, πυροβολούν στα κλαριά για να διώξουν τα κακά 
πνεύματα και να εξασφαλίσουν καλή σοδειά.

Στη Γαλλία, την παραμονή των Χριστουγέννων αφήνουν τα παπούτσια 
τους στο τζάκι και περιμένουν τον Pere Noel να τους γεμίσει με δώρα.  
Στους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας γίνεται αναπαράσταση της 
γέννησης του Χριστού. Από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά 
καίει στο τζάκι ένα μεγάλο κούτσουρο που το λένε «Χριστόξυλο».

Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλη σημασία στο στολισμό των σπιτιών και των 
πόλεων.  Υπάρχει πάντα το Χριστουγεννιάτικο δένδρο και κάτω από το 
δένδρο η φάτνη.

Στην Ιταλία, την παραμονή των Θεοφανείων η καλή μάγισσα Μπεφάνα 
πετάει με τη μαγική σκούπα της από σπίτι σε σπίτι και κατεβαίνοντας 
από την καμινάδα, γεμίζει με παιχνίδια τα παπούτσια των καλών 
παιδιών.

Στη Ρωσία, οι οικογένειες έχουν τη συνήθεια τη νύχτα των Χριστουγέννων 
να ντύνουν στα άσπρα μία κοπέλα του σπιτιού, η οποία και αναπαριστά 
την Παναγία.

Στην Κίνα, αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό στολίζουν χριστουγεννιάτικα 
δένδρα με πολύχρωμα στολίδια που έχουν κατασκευάσει από χαρτί όπως 
λουλούδια, γιρλάντες και φαναράκια. Τα παιδιά κρεμάνε βαμβακερές 
κάλτσες, περιμένοντας τον Λαμ Κουνγκ, Κουνγκ δηλαδή «τον καλό 
πατέρα» να τους φέρει δώρα και γλυκά.

Οι Ιάπωνες περιμένουν την παραμονή των Χριστουγέννων τον δικό τους 
Άγιο Βασίλη, τον Χοτέισο, που έχει μάτια και πίσω από το κεφάλι του 
και κρατάει μία μεγάλη σακούλα με παιχνίδια.

Στην Αλάσκα έχουν φτιάξει ένα σπίτι που κάθεται μέσα ο Άγιος 
Βασίλης και χιλιάδες μικροί και μεγάλοι τον επισκέπτονται, του 
αφήνουν γράμματα με όλες τις επιθυμίες. Τραγουδούν δικά τους 
τραγούδια, παίζουν με τα έλκηθρα και είναι η πιο αξέχαστη γιορτή για 
όσους τυχερούς την έχουν ζήσει και εκεί τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι 
σε σπίτι κρατώντας ένα χρωματιστό αστέρι του Β. Πόλου και τραγουδούν 
τα κάλαντα.

Καλές γιορτές και ευτυχισμένη η νέα χρονιά 
για όλο τον κόσμο!

Μαίρη Κ.

Χριστούγεννα
   στην Ελλάδα
Τι θα ήταν ένας χρόνος χωρίς τη γιορτή των Χριστουγέννων;
Όλοι μετράμε αντίστροφα για την ώρα που θα αφήσουμε πίσω 
υποχρεώσεις και δουλειά για να χαρούμε τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί για μικρές χειμερινές
αποδράσεις που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές διασκέδασης 
και χαλάρωσης;  

Η Αράχωβα που απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, είναι 
χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού σε ρεματιά με τρομερή 
θέα προς Ιτέα και Χρυσό. Βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Παρνασσού για τους λάτρεις των σπορ, με μεγάλη τουριστική 
κίνηση (χειμερινή), με πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, με 
τοπία πολύ πιο ωραία από των Άλπεων της Ελβετίας. Επίσης, έχεις 
τη δυνατότητα σε μικρές αποστάσεις να επισκεφθείς το Λιβάδι στον 
Παρνασσό, το Μουσείο των Δελφών, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά 
με τα μοναδικά ψηφιδωτά, την Ιτέα και το Γαλαξίδι. Οι κάτοικοι 
είναι φιλόξενοι, η διαμονή άριστη και προσιτή για όλα τα βαλάντια, 
απολαμβάνοντας την πολυτέλεια της διασκέδασης. Την Παραμονή των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γίνονται ρεβεγιόν με λάμψη σε 
πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, με πλούσια ελληνικά εδέσματα.

Άλλα καταπληκτικά μέρη για να περάσετε τα Χριστούγεννα είναι 
στην ορεινή Κορινθία, στα χωριά Ζήριας, την Ολυμπία, τη Βυτίνα, 
τη Δημητσάνα, την Ανδρίτσαινα, το Πήλιο και το Μέτσοβο.

Αν πάλι επιλέξετε να μείνετε στην Αθήνα, υπάρχουν αμέτρητες 
επιλογές για να περάσετε όμορφα τις ημέρες των γιορτών και ειδικά 
στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για κάποιους, 
η καλύτερη επιλογή είναι να καθίσουν σπίτι με φίλους ή με συγγενείς.  
Για κάποιους άλλους, το ρεβεγιόν αποτελεί το αποκορύφωμα 
της ατέρμονης προσμονής για τις γιορτές των Χριστουγέννων.  
Δεν πρέπει να έχουμε παράπονο όμως γιατί υπάρχει πληθώρα 
ξενοδοχείων και εστιατορίων που διοργανώνουν ρεβεγιόν με λάμψη.  

Καλή Διασκέδαση!
Καλές γιορτές, ό,τι καλύτερο για όλους μας!

Νότα



Το Κέντρο Ημέρας Ανοϊκών Ασθενών στο Παγκράτι & 
η Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών διοργανώνουν

στο χώρο του Κέντρου Ημέρας: Μ.Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Παγκράτι, Αθήνα
Ώρες Λειτουργίας:10.00 - 19.00

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές!




