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ΤΕΥΧΟΣ 17, ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

1ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής   της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Βόλτα στην παιδική χαρά με τον παππού και τη γιαγιά.  Ιωάννα Γεωργιλάκη, 7 ετών 
            ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Η φροντίδα του στόματος στους ανοϊκούς ασθενείς 
Ομάδες ενημέρωσης & υποστήριξης φροντιστών
Γυμνάστε τη μνήμη σας!
Διαταραχές σίτισης & κατάποσης



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
4.000 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 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 όσοι 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 ενημερωτικό 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, 

Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στη φροντίδα ασθενών με Άνοια, είτε από τη θέση του επαγγελματία 
υγείας είτε από τη θέση του φροντιστή, γνωρίζουμε καλά ότι η φροντίδα ενός ανθρώπου που 
ξεχνά είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου με αντίπαλο μία ασθένεια που εξελίσσεται αργά, 
αλλά σταθερά. Η Άνοια δοκιμάζει τις αντοχές και την προσαρμοστικότητα του φροντιστή, 
ο οποίος καλείται να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας του αγαπημένου 
του προσώπου. Στα αρχικά στάδια η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να κρατήσουμε τον 
ασθενή μας δραστήριο πνευματικά και σωματικά. Καθώς όμως η νόσος προχωρεί, προκύπτουν 
δυσκολίες ακόμα και σε απλές, καθημερινές δραστηριότητες, όπως η διατροφή και η φροντίδα 
της υγείας του ασθενή. Μοναδικό όπλο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων 
είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση που θα προετοιμάσει το φροντιστή κατάλληλα, ώστε να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας του ασθενή. 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη νοητική 
άσκηση των ασθενών με Άνοια, αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 
που μπορεί να προκύψουν στη σίτιση, την κατάποση και τη φροντίδα της στοματικής τους 
υγιεινής. Επίσης, θα διαβάσετε για τις Ομάδες Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των οικογενειών 
που φροντίζουν έναν ασθενή με Άνοια της Εταιρείας μας και τις εμπειρίες των φροντιστών που 
συμμετέχουν σ’ αυτές. Τέλος, στο Ένθετο του περιοδικού θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη 
Γυναίκα, γραμμένο από τους χρήστες των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας. 

Εύχομαι στο επόμενο τεύχος να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας πολλά και ευχάριστα νέα 
σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της Άνοιας. Τέτοιες είναι άλλωστε οι ειδήσεις που όλοι 
ευχόμαστε να ακούσουμε στο 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Νόσο Αλτσχάιμερ, το οποίο 
φέτος πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου 2010. 

Καλή Ανάγνωση!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

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

02



03

The Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders is 
a non-profit organization founded in 2002 by dementia patients’ relatives, 
doctors, psychologists and other health professionals interested in 
Alzheimer’s disease. The Association aims at promoting awareness, care and 
support for everyone in anyway related to the disease. At present, it has 1050 
official members and is run by a seven-member elected board. 

T: +30 210 7013271 / F: +30 210 6012239 / E: info@alzheimerathens.gr 

ATHENS ASSOCIATION OF ALZHEIMER’S DISEASE AND RELATED DISORDERS
www.alzheimerathens.gr

Day Care Centers
The Association runs 2 Day Care Centers for patients with dementia. The project is supported by European Social Funds (3rd Community 
Support Framework) and the Greek Ministry of Health. Doctors, psychologists, speech therapists, social workers, nurses, gym instructors 
and support personnel are employed at the Centers. Programs are offered in groups or individually. Constant attention is paid to the needs 
and psychological support of patients’ carers and relatives. 

Addresses:
•  89, Markou Moussourou & 33, Stilponos Str., Athens, Greece, 116 36 / Τ: +30 210 7013271 / F: +30 210 6012239 / E: kentroalz@ath.forthnet.gr 
•  25, Vatheos & Panormou Str., Athens, Greece, 115 22 / Τ: +30 210 6424228 / F: +30 210 6424248 / E: kentroalz@otenet.gr 

Activities:
•  Memory clinic
•  Neuropsychological assessment
•  Cognitive training
•  Speech and occupational therapy,

individually or in groups
•  Training and support of carers
•  Liaisoning with the community

Home Care Program
The Home Care Program of the Athens 
Association of Alzheimer’s Disease and 
Related Disorders helps patients with 
advanced dementia facing mobility 
problems. It provides a range of supportive 
activities addressed both to patients 
and caregivers. 

Other Activities

Information and prevention programs 
Our efforts towards promoting awareness and education on dementia 
began in 2004. Health professionals lecture on dementia in different 
settings, such as Municipal Recreation Centers, scientific or other 
organizations. The main aim of these activities is to increase 
knowledge and awareness on dementia, and, when possible, refer 
people to memory clinics after brief neuropsychological assessment. 

Publishing
A variety of leaflets and little books is published and circulated by the 
Association. A newspaper is also edited four times a year. All printed 
material is posted free to anyone interested.

Cognitive training groups
In collaboration with the City of Athens, 
Association psychologists run cognitive 
training groups for healthy older individuals 
in Municipal Recreation Centers. Participants 
have the opportunity to be educated on 
matters regarding memory function, learn 
ways of dealing with memory problems 
and train their memory. 

Counseling of patients’ relatives
Patients’ relatives and carers, as well as anyone interested in dementia, 
can attend meetings held regularly at the Day Care Centers. 
Participants have the opportunity to share thoughts and feelings and 
be informed on issues concerning dementia. Courses of lectures on 
specific dementia care issues are also organized regularly. 

Training for Health Care Professionals
The Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders organizes training programs for doctors and other health 
professionals aiming to improved standards of diagnosis and care. 

Volunteer work
Voluntary contribution of time and skills from any-
one wishing to help the Association in its various 
activities is precious. 
Τ: +30 210 7013271 / E: info@alzheimerathens.gr

Since February 2009, our Association has launched the “Greek Alzheimer’s Initiative”, a signature-collection campaign. 
We consider this to be the first step towards a national action plan against Alzheimer’s disease. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Θεματικές 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 

Οι φροντιστές των ανοϊκών ασθενών που παίρνουν μέρος στο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης καταρτίζονται υπεύθυνα ώστε να μπορούν 
να φροντίσουν καλύτερα τον ασθενή τους, ενώ παράλληλα έχουν την 
ευκαιρία να μοιραστούν τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες 
τους με άλλους φροντιστές. 

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ειδικευμένων 
γιατρών, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας. Η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι δωρεάν. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
διοργανώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης για φροντιστές 
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε 
Τετάρτη, 18.00-20.00 στο Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς 
της Εταιρείας στο Παγκράτι (Μ. Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33) και 
επαναλαμβάνονται σε κύκλους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης περιλαμβάνει οκτώ δίωρες 
συναντήσεις κατά τις οποίες οι φροντιστές των ανοϊκών ασθενών έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με την Άνοια, αλλά και 
να εκπαιδευθούν στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων και του 
ψυχικού φορτίου που δημιουργεί στην οικογένεια η νόσος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της 
Εταιρείας μας εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 7013271 και 
στο e-mail: info@alzheimerathens.gr. 

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι το πιο 
σημαντικό για μένα και σ’ αυτό με βοηθήσατε πολύ. 
Μακάρι να μπορούσα να παρακολουθήσω κι άλλα 

τέτοια σεμινάρια. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. 
Ευχαριστώ που είναι δωρεάν. Ελπίζω σύντομα να σας ξαναδώ. 

Το έχω ανάγκη κι εγώ και η οικογένειά μου. 

Χάρη στις συναντήσεις ένιωσα λιγότερο μόνη σ’ αυτή τη δύσκολη διαδρομή και λιγότερο χαμένη στα αδιέξοδα.

Η υπομονή και η αποδοχή της 

κατάστασης δίνουν δύναμη 

να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. 

Να γίνονται τέτοια σεμινάρια συνεχώς.

Τελειώνοντας το σεμινάριο, νιώθω ότι δεν υπάρχει καμιά κρατική μέριμνα και ότι ακόμα και σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας υπάρχει το απόλυτο τίποτα και είμαστε κατ’ ουσία και ολοκληρωτικά αβοήθητοι, οικονομικά και ψυχολογικά. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Η επικοινωνία και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους φροντιστές με βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση της ασθένειας και στην υιοθέτηση μεθόδων αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων περισσότερο αποδοτικών. 
Έμμεσα είναι μια ψυχολογική ενίσχυση.

Συνειδητοποιώ ότι όσο 
δύσκολη κι αν είναι 
η συναναστροφή με ανοϊκούς, υπάρχει παράθυρο βοήθειας από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και θα μπορέσω να ζητήσω βοήθεια.



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
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ΦΙΛΟΙ:  
  Βαρβίας Χρ.
  Βιτάλης Ι.
  Δημακοπούλου Μ.
  Καββαδία Αικ.
  Καρακατσάνης Π. 
  Καρατζά Φ.

ΧΟΡΗΓΟΙ:  Μεταξά Ε.
  Μπιλιάνης Δ.
  Πλέσσας Δ.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ:  Κουγιά Ε., Φιλντίση Ν., Χατζής Γ. εις μνήμη Κουγιά Ε.
  Λέκκα Υ., εις μνήμη Λέκκα Ε. 
  Οι συνάδελφοι της Αντωνοπούλου Α. εις μνήμη Αντωνόπουλου Δ.
  Πετρόπουλος Σ. εις μνήμη Πετρόπουλου Ι.
  Παπανδρέου Μ., Κατσαΐζη Ε. , Παπαδοπούλου Μ., Εισαγγελέας Κ., 
  Εισαγγελέας Ο., Παπανίκα Ε., Φρονίμου Ε., Μπιονζίνι Μ. εις μνήμη Σίβερα Φ.
  Οικογένεια Ζολώτα εις μνήμη Ζολώτα Σ. 
  Μοσχολιού Γ. εις μνήμη Χατζούδη Φ.                                                                

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
Κυρίτσης Ν. 
Μπακάλη Π.
Μπότση Π.
Παπαϊωάννου Α.
Σακκά Π.
Χατζάκης Ν.

Τακτική Γενική Συνέλευση
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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 
και ώρα 18:00 στην έδρα της Εταιρείας (Μ. Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, Παγκράτι). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικός και γενικός απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

Έγκριση του ισολογισμού για το έτος 2009

Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2010

1.
2.
3.
4.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 

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.
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Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: 
Η συμμετοχή της Εταιρείας μας
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο 
αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες 
και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας 
και της κινητικότητας μεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, το οποίο στόχο έχει 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν, αλλά και τη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν για χρονικό διάστημα 15 ημερών δύο 
διαφορετικούς φορείς υποδοχής: την Εταιρεία Alzheimer της Ιρλανδίας με έδρα το Δουβλίνο και το Γηριατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 
της Τουλούζης στη Γαλλία.

33 Κέντρα Ημέρας / 28 Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι  / 28 Υποστηρικτικές Ομάδες για τους φροντιστές  
1 τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας  / 1 Μονάδα Βραχυπρόθεσμης Παραμονής ασθενών / 3 Λέσχες Επικοινωνίας

Στο Γηριατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου της Τουλούζης 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάβανε μεταξύ άλλων παρακολούθηση 
νευροψυχολογικών αξιολογήσεων, ξενάγηση στις ειδικές μονάδες του 
νοσοκομείου για τη φροντίδα ανοϊκών ασθενών, καθώς και συμμετοχή 
στο ερευνητικό πρόγραμμα πρόληψης του νοσοκομείου, το οποίο 
επιχειρεί πολυδιάστατες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για ασθενείς 
με Άνοια (νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση, διατροφή). Επιπλέον, 
οι ψυχολόγοι Ε. Μαργιώτη και Α. Νίκα που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο 
ήρθαν σε επαφή με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
σε θέματα που αφορούν την Άνοια, όπως την France Alzheimer 31, το 
Κέντρο Ημέρας  για ανοϊκούς ασθενείς Centre d’ Asnieres και την οργάνωση 
Association française des Aidants familiaux που στηρίζει τις οικογένειες 
των ανοϊκών ασθενών.
 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer της Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1982 από ομάδα φροντιστών και σήμερα αποτελεί τον κύριο οργανισμό για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ της χώρας. Το δίκτυο των υπηρεσιών της εταιρείας περιλαμβάνει:

Οι ψυχολόγοι του Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στο Παγκράτι, Α. Ευθυμίου και Σ. Τρυφωνόπουλος καθώς, και η κοινωνική λειτουργός 
Ν. Αβράμη, πήραν μέρος στις δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς Blackrock και επισκέφθηκαν τον ξενώνα βραχείας παραμονής, 
ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για την έντονη δράση και συμμετοχή των φροντιστών και των εθελοντών σε δομές και προγράμματα  παροχής υπηρεσιών 
για τους ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ GRUNDT VIG
Οι Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ 
ιδρυμάτων ή και οργανισμών, που δραστηροποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
Στοχεύουν στην ανάπτυξη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η οποία επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή 
απόψεων, πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών συμμετέχει για τη διετία 2009-2011, στο πρόγραμμα Grundtvig, με θέμα  «Life After 
Care (LAC)».  Συντονίστρια χώρα της σύμπραξης είναι η Ιταλία και συμμετέχουσες χώρες η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα.

Η σύμπραξη με την ονομασία Life After Care έχει σκοπό να φέρει κοντά οργανισμούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, υποστήριξη 
και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φροντιστών οικογενειών χρόνιων ασθενών. Στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καλών 
πρακτικών και εργαλείων προκειμένου βοηθηθούν οι πρώην φροντιστές να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από την ολοκλήρωση της 
παροχής φροντίδας.

Ποιος είναι ο πρώην φροντιστής (former carer);
Φροντιστές είναι όσοι παρέχουν άμισθη εργασία φροντίζοντας έναν ασθενή ηλικιωμένο ή ανήμπορο μέλος της οικογένειας, φίλο 
ή σύντροφο. Οι μη έμμισθοι φροντιστές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια (25% του συνολικού πληθυσμού) και είναι 
κατά κύριο λόγο γυναίκες.

Πρώην φροντιστής ονομάζεται εκείνος που έχει σταματήσει να παρέχει φροντίδα τα τελευταία δύο χρόνια. Η παροχή φροντίδας μπορεί 
να απομονώσει τους φροντιστές από τους φίλους, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η απομόνωση 
μπορεί να οδηγήσει ορισμένους φροντιστές στο να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Η επανένταξή τους είναι μία δύσκολη υπόθεση. 
Η εν λόγω σύμπραξη σκοπό έχει να υποστηρίξει τους πρώην φροντιστές και να βοηθήσει στην κοινωνική τους επανένταξη.
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1. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο.

Μαξιλάρι / κουβέρτα / τραπεζομάντιλο / πάπλωμα / σεντόνι
Απάντηση: Δεν ταιριάζει η λέξη τραπεζομάντιλο γιατί δεν έχει σχέση με τον ύπνο, όπως οι υπόλοιπες 4 λέξεις. 

τραπέζι / καρέκλα / πολυθρόνα / καναπές / στρώμα

χαλί / πατάκι / ριχτάρι / βελέντζα / φλοκάτη

σαλάμι / τυρί / ζαμπόν / μπέικον / μορταδέλα

ντομάτα / αγγούρι / αχλάδι / λάχανο / κουνουπίδι

μαϊντανός / άνηθος / δυόσμος / ρίγανη / μουστάρδα, 

κεράσι / βύσσινο / ροδάκινο / μανιτάρι / βερίκοκο

παπούτσια / παντόφλες / πέδιλα σκι / σαγιονάρες / μπότες

Ελάτε να γυμνάσουμε… τη μνήμη μας!
Συχνά οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα ιατρεία μνήμης στα νοσοκομεία ή τις τοπικές Εταιρείες 
Alzheimer, μετά την υποβολή σε εργαστηριακές, νευροαπεικονιστικές και νευροψυχολογικές εξετάσεις, 
φεύγουν με προτάσεις για μη φαρμακευτική παρέμβαση και συγκεκριμένα, για ασκήσεις μνήμης. 
Τι είναι όμως οι ασκήσεις μνήμης; Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται και κατά πόσο είναι αποτελεσματικές 
ανάλογα με το είδος και το στάδιο της Άνοιας; Έρευνες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς με ήπια γνωστική 
διαταραχή ή ασθενείς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της Άνοιας, η εξέλιξη της νόσου μπορεί να 
αναχαιτιστεί ακόμα και για 5 χρόνια, όταν ασκήσεις μνήμης γίνονται συστηματικά 2 με 3 φορές 
την εβδομάδα από έμπειρο κυρίως κλινικό προσωπικό και για τουλάχιστον 4 μήνες (Τσάνταλη 
& Τσολάκη, 2007. Tsantali, Tsolaki, Economidis & Paraskeuaidis, 2007). Αυτό συμβαίνει λόγω της 
πλαστικότητας του εγκεφάλου. Ακόμα και κατά το γήρας, η έκθεση του ατόμου σε καθημερινά 
ερεθίσματα μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη 
και γενικότερα τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου και στην τρίτη ηλικία είναι η εκπαίδευση, 
ο τρόπος ζωής του, τα πιστεύω του για την αυτοαποτελεσματικότητά του, τα συναισθήματά του, 
η καθημερινή δραστηριότητα (Whalley, Deary, Appleton & Start, 2004), αλλά και τα κίνητρα. 
Όλα τα παραπάνω βοηθούν να διατηρηθούν χρησιμοποιόυμενα νευρωνικά κυκλώματα 
ή να αναπτυχθούν νέες συνδέσεις. 

Δικές μας έρευνες (Τσάνταλη, 2006. Τσάνταλη & Τσολάκη, 2007. Tsantali, Tsolaki & Economidis, 
2009) έδειξαν ότι οι ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου μπορούν να μάθουν νέες πληροφορίες, 
να επανοργανώσουν τις υπάρχουσες διατηρημένες, αλλά και τις περιστασιακά διατηρημένες 
πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις διδαγμένες στρατηγικές μνήμης και κωδικοποίησης των 
πληροφοριών που εφαρμόζονται στα προγράμματα άσκησης μνήμης. Η βελτίωση που συντελείται 
στις επιμέρους μνημονικές διεργασίες μεταφέρεται ακόμα και σε λειτουργίες που δεν ασκούνται 
άμεσα με τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν, όπως η προσοχή, η λεκτική ευχέρεια και οι εκτελεστικές 
λειτουργίες (ικανότητες επεξεργασίας και οργάνωσης σύνθετων ερεθισμάτων). 

Το καθημερινό μαγείρεμα, σκούπισμα και γενικότερα οι δουλειές του σπιτιού είναι μηχανικές ασχολίες, που επειδή 
ο ηλικιωμένος τις γνωρίζει πολύ καλά από το παρελθόν, δεν αποτελούν άσκηση για τη μνήμη. Βάλτε λοιπόν στη 
ζωή σας δραστηριότητες πιο σύνθετες που απαιτούν νοητική δραστηριότητα! Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα 
παραδείγματα ασκήσεων μνήμης που μπορούν να βοηθήσουν έναν ηλικιωμένο ασκηθεί νοητικά. 

Καλή επιτυχία!

Ελένη Τσάνταλη
Δρ. Ψυχολογίας
Γηριατρικό, 
Β΄ Παθολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης
info@tsantalieleni.gr 

Ο κύριος Κώστας πήγε τη Δευτέρα το πρωί στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες 
ε_ _ _ _ _ _ _ _  ρουτίνας. Έκανε γενικές εξετάσεις α_ _ _ _ _ _ για να ελέγξει κυρίως 
τη χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, τα τριγλυκερίδια και το ζ _ _ _ _ _ του. Ήταν σίγουρος ότι 
ήταν απόλυτα υ _ _ _ _, καθώς δεν αισθανόταν καμία ε _ _ _ _ _ _ _. Την άλλη μέρα, 
όταν βγήκαν τα α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ των εξετάσεων, ο γ _ _ _ _ _ _ του είπε ότι έχει 
πολύ ανεβασμένη τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια και ότι υπήρχε κίνδυνος 
εμφράγματος. Γι ‘αυτό έπρεπε να ακολουθήσει ειδική θεραπευτική α _ _ _ _. Του 
συνέστησε επίσης να αλλάξει τη δ _ _ _ _ _ του και να κόψει τα πολλά λ _ _ _ _ _. 
Στενοχωρήθηκε πολύ που πλέον δεν θα μπορεί να τρώει τα αγαπημένα του 
φ_ _ _ _ _ όπως π _ _ _ _ _ _ _ _ , κ _ _ _ _ _ _ κοκκινιστό, μουσακά και α _ _ _ 
στη σούβλα. Η υγεία όμως είναι το πολυτιμότερο α _ _ _ _ . 

2. Ποια λέξη από κάθε ομάδα δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες; 
Υπογραμμίστε τη και εξηγείστε το γιατί. Θα σας βοηθήσει το παράδειγμα. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1.Τσάνταλη, Ε. & Τσολάκη, Μ. (2007). 
Η αποτελεσματικότητα της γνωστικής 
παρέμβασης στις μνημονικές διαταραχές 
στα πρώτα στάδια της άνοιας τύπου 
Alzheimer. Ψυχολογία, 14, 2, 152-166. 

2.Tsantali, E., Tsolaki, M. & Economidis, D. 
(2009). The effects of a cognitive training 
program on trained and untrained 
cognitive functions of non demented 
elderly and Alzheimer’s patients. 
International Journal of psychosocial 
rehabilitation, 14, 1, 77-97. 

3.Tsantali, E., Tsolaki, M., Economides, D. 
& Paraskeuaidis, N. (2007). The retrogres-
sion of the Alzheimer’s disease for 5 years 
through a cognitive rehabilitation 
intervention. A case-report. 3rd International 
Congress on Brain and Behavior and 16th 
Thessaloniki Conference of the South-
East European Society for Neurology and 
Psychiatry. November, 28 – December, 1, 
2007, Thessaloniki – Greece. 

4.Whalley, L., Deary, I., Appleton, C. & 
Start, J. (2004). Cognitive reserve and the 
neurobiology of cognitive aging. Aging 
research reviews, 3, 369-382. 
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Η φροντίδα του στόματος 
στους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ

Η ξηροστομία (έλλειψη σάλιου στο στόμα)
Η ξηροστομία αποτελεί πρόβλημα για πολλούς ασθενείς και οφείλεται κυρίως στα φάρμακα 
που λαμβάνονται. Προκαλεί πολλά προβλήματα, όπως αυξημένη συγκράτηση της οδοντικής 
μικροβιακής πλάκας με αποτέλεσμα τερηδονισμό των δοντιών και ουλίτιδα ή δυσανεξία και 
τραύματα από τις οδοντοστοιχίες.

Επιβάλλεται συχνή λήψη νερού, επάλειψη των χειλιών με βαζελίνη ή ακόμα και χρήση 
σκευασμάτων που βοηθούν στην εφύγρανση του στόματος, τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί 
κάποιος από το φαρμακείο μετά από υπόδειξη του οδοντιάτρου (gel υποκατάστατο σάλιου, 
σπρέι εφύγρανσης του στόματος κλπ).

Ο έλεγχος της λήψης ζάχαρης
Η ζάχαρη προκαλεί τερηδονισμό και προοδευτική καταστροφή των δοντιών. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό για όσους έχουν φυσικά δόντια να περιορίζεται η λήψη της. Πολλά ενδιάμεσα μικρά 
γεύματα συχνά περιέχουν τερηδονογόνες τροφές ιδιαίτερα βλαπτικές (πχ. κέικ, μπισκότα). 
Γλυκά, παγωτά, καραμέλες, αναψυκτικά με ζάχαρη είναι σκόπιμο, αν καταναλώνονται, να 
λαμβάνονται μαζί με τα γεύματα ώστε μετά να καθαρίζονται τα δόντια. 

Προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση κατά την οποία λαμβάνονται φάρμακα σε μορφή 
σιροπιού που περιέχουν ζάχαρη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο θεράπων ιατρός μπορεί να 
συστήσει εναλλακτικά σκευάσματα.

Η φροντίδα των οδοντοστοιχιών
Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κυρίως ατόμων έχουν χάσει πολλά ή όλα τα δόντια τους 
και φέρουν οδοντοστοιχίες. Οι φροντιστές θα πρέπει να προτρέπουν τον ασθενή να φορά τις 
οδοντοστοιχίες του. Η απουσία τους έχει αντίκτυπο στη μάσηση, την ομιλία, την εμφάνιση και 
την αυτοεκτίμηση. Πιθανά θα πρέπει να του υπενθυμίζουν κάθε φορά πώς τοποθετούνται, 
ιδιαίτερα αν έχει να τις χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι οδοντοστοιχίες αποτελούν πόλο έλξης για τα μικρόβια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό 
να καθαρίζονται προσεκτικά μετά από κάθε γεύμα, από τον ασθενή ή από το φροντιστή 
με οδοντόβουρτσα και σαπούνι. Ο καθαρισμός γίνεται σε νιπτήρα γεμάτο νερό ώστε αν 
πέσουν να μη σπάσουν.

Μέρος 2ο 
Το βράδυ πρέπει να αφαιρούνται και 
να τοποθετούνται σε ποτήρι με νερό. 
Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και τα ειδικά καθαριστικά δισκία από το 
φαρμακείο, τα οποία όμως δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν το βούρτσισμα.

Με την πρόοδο της νόσου μπορεί οι παλιές 
οδοντοστοιχίες να αρχίσουν να «χαλαρώνουν» 
και να μη συγκρατούνται πια στη θέση 
τους. Θα πρέπει τότε να γίνεται επίσκεψη 
στον οδοντίατρο, ο οποίος θα κρίνει αν 
θα τις επισκευάσει ή αν θα κατασκευάσει 
καινούργιες. Πολλές φορές βοηθούν 
στη σταθεροποίηση των οδοντοστοιχιών 
οι ειδικές συγκρατητικές ουσίες που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο (σκόνη, κρέμα 
ή μεμβράνη στο σχήμα της οδοντοστοιχίας). 
Αν ο οδοντίατρος κρίνει ότι θα πρέπει να 
κατασκευαστούν καινούργιες οδοντο-
στοιχίες θα χρειαστεί και τις παλιές για να 
αντιγράψει τα καλά στοιχεία τους. Γι’ αυτό 
και είναι σημαντικό αυτές να φυλάσσονται 
και να μη χάνονται. 

Είναι ακόμα πιθανό οι παλιές οδοντοστοιχίες 
να μην εφαρμόζουν πια καλά και να 
δημιουργούν τραύματα ή φλεγμονές στο 
στόμα του ασθενή, για τα οποία συχνά δεν 
παραπονείται. Ο συστηματικός έλεγχος από 
τον οδοντίατρο θα διαγνώσει το πρόβλημα.

Αν ο ασθενής φορά μερικές οδοντοστοιχίες 
(μηχανάκια) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
τόσο για την καθαριότητά τους όσο και για 
εκείνη των δοντιών μετά από κάθε γεύμα. 
Οι κατασκευές αυτές συγκρατούν οδοντική 
μικροβιακή πλάκα στα δόντια-στηρίγματα, 
η οποία καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα. 

Στα προχωρημένα στάδια της νόσου, 
ο ασθενής πιθανά δεν μπορεί να φορέσει 
πλέον τις οδοντοστοιχίες του ή φορά μόνο 
την πάνω. Ειδικότερα για τους ασθενείς 
οι οποίοι φιλοξενούνται σε ιδρύματα, 
είναι απαραίτητο το «μαρκάρισμα» των 
οδοντοστοιχιών με το όνομά των ιδιοκ-
τητών τους, ώστε αν χαθούν να μπορεί 
να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης. Είναι μία απλή 
διαδικασία τόσο για τις παλιές, όσο και για 
τις καινούργιες οδοντοστοιχίες.

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Αναστασία Ε. Κοσιώνη, Οδοντίατρος
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθ. 

Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείσα στη Γηροδοντιατρική
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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!

Τι είναι διαταραχές σίτισης και κατάποσης ;
Είναι πλέον γνωστό ότι άτομα τα οποία πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ, 
διατρέχουν σοβαρές πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη 
διάρκεια του φαγητού. Αυτού του είδους οι δυσκολίες διαχωρίζονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες: τις διαταραχές σίτισης και τις διαταραχές κατάποσης. 
Όσον αφορά τις διαταραχές σίτισης, αυτές σχετίζονται με τη δυσκολία 
που αντιμετωπίζει ο ασθενής στη διαδικασία λήψης της τροφής, πριν αυτή 
τοποθετηθεί στη στοματική κοιλότητα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ασθενής 
δε μπορεί να χειριστεί επαρκώς τα μαχαιροπίρουνα κατά τη διάρκεια του 
φαγητού ώστε να καταφέρει να φάει φυσιολογικά, τότε αυτός ο ασθενής 
κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίζει προβλήματα σίτισης. Στις διαταραχές 
κατάποσης, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς αυτές μπορεί να 
οφείλονται είτε στην προχωρημένη ηλικία, είτε σε κάποια νευρολογική βλάβη 
η οποία πιθανότατα συνυπάρχει. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος 
κατά τη διάρκεια του φαγητού και πιο συγκεκριμένα, όταν προσπαθεί να 
καταπιεί τη τροφή, βήχει σχεδόν κάθε φορά που το επιχειρεί, τότε πιθανότατα 
να αντιμετωπίζει μια διαταραχής κατάποσης. Η άμεση θεραπευτική 
αντιμετώπιση τόσο των διαταραχών σίτισης, όσο και των διαταραχών 
κατάποσης θεωρείται επιβεβλημένη. Υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των 
παραπάνω προβλημάτων είναι συνήθως ο λογοπαθολόγος. 

Πώς αξιολογούνται αυτές οι διαταραχές από τον ειδικό;
Μια πρώτη συνέντευξη καθώς και η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού από 
τον ασθενή και/ή από το φροντιστή του είναι το πρώτο και βασικότερο βήμα 
της αξιολόγησής. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει, 
ο ειδικός εστιάζει είτε στη σίτιση, είτε στην κατάποση. Επίσης, η παρατήρηση 
του ασθενή κατά τη διάρκεια του φαγητού είναι εξίσου σημαντική ώστε να 
δούμε και μόνοι μας το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ασθενής. 
Ανάλογα με τα πρώτα ευρήματα, ο ειδικός αποφασίζει αν θα πρέπει να 
προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως π.χ. σε ενδοσκόπηση.

Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια διάγνωση ;
Η σωστή διάγνωση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς σε αυτή θα στηριχτεί 
εν τέλει το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα προτείνει ο ειδικός. Ανάλογα με 
το είδος της διαταραχής, η διάγνωση θα πρέπει να αναφέρεται στο είδος 
και τη βαρύτητα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο ασθενής, καθώς και 
στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται η διαταραχή. Τέλος, θα πρέπει να  
αναφέρονται τυχόν δευτερογενή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
εξαιτίας της διαταραχής. 

Έχοντας στα χέρια του μία λεπτομερή περιγραφή και διάγνωση του 
προβλήματος, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, ο ειδικός μπορεί να συντάξει 
ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που να στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης 
του ασθενή. Μια καλή αρχική αξιολόγηση και διάγνωση, τις περισσότερες 
φορές οδηγεί σε ένα καλό και γρήγορο αποτέλεσμα. 

Γεράσιμος Μηλαθιανάκης, 
Λογοθεραπευτής

Διαταραχές σίτισης και κατάποσης στη νόσο Αλτσχάιμερ

Γενικές οδηγίες για τους φροντιστές
Οι ασθενείς που πάσχουν από Άνοια συχνά ξεχνούν αν έχουν φάει ή πώς 
να χρησιμοποιούν το πιρούνι και το κουτάλι. Στα προχωρημένα στάδια της 
νόσου, μπορεί να χρειάζονται κάποιον να τους ταΐσει. Μπορεί επίσης να 
δυσκολεύονται να μασήσουν σωστά ή να καταπιούν. Ας σημειωθεί τέλος 
ότι καθώς το αίσθημα της δίψας αμβλύνεται στους ηλικιωμένους, χρειάζεται 
η τακτική υπενθύμιση λήψης υγρών. Αυτές είναι μερικές γενικές οδηγίες 
που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες κατά τη διάρκεια των γευμάτων:

•  Μπορεί να χρειαστεί να θυμίσετε στον ασθενή πώς να τρώει.

•  Ετοιμάστε γεύματα που τρώγονται με τα δάχτυλα – διευκολύνουν
τον ασθενή και δεν δημιουργούν ακαταστασία.

•  Μοιράστε το φαγητό σε μικρές μπουκιές ώστε να μην πνιγεί 
ο ασθενής. Στα προχωρημένα στάδια της νόσου, μπορεί να 
είναι απαραίτητο να πολτοποιείτε ή να διαλύετε την τροφή. 

•  Θυμίστε στον ασθενή να τρώει αργά. 

•  Έχετε πάντα υπόψη σας ότι ο ασθενής μπορεί να μην είναι σε
θέση να διακρίνει το ζεστό ή το κρύο και μπορεί να καεί από 
τροφές ή υγρά υψηλής θερμοκρασίας. 

•  Αν ο ασθενής δυσκολεύεται να καταπιεί, ζητήστε από 
το γιατρό σας να σας δείξει μια τεχνική προκειμένου να 
διευκολύνετε την κατάποση. 

•  Σερβίρετε μία μόνο μερίδα τροφής κάθε φορά. 



Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer 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(09:00-17:00)  •  e-mail: info@alzheimerathens.gr 

Γίνετε κι εσείς ένας από τους εθελοντές μας!

10



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 εκδηλώ-

σεων αυτών είναι η ενημέρωση της κοινότητας και η προαγωγή 

της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

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 ψυχο-
λογική υποστήριξη, εκπαίδευση και ενημέρωση
των φροντιστών ασθενών με Άνοια. Μέσω 
ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προ-
γραμμάτων, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιό-
τητας 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 ημε-
ρήσια παραμονή, απασχόληση και θερα-
πευτική φροντίδα ασθενών που πάσχουν από 
Νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές Άνοιας. 
Το Κέντρο στελεχώνεται από διεπιστημονική 
ομάδα επαγγελματιών υγείας. Όλες οι υπη-
ρεσίες 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 αντι-
μετωπίζουν 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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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».

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 τεστμνήμης 
στους ενδιαφερόμενους. Συνολικά εξετάσ-
τηκαν 1.100 ηλικιωμένοι. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος πραγματοποιούνται πλέον 4 
ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε εβδο-
μαδιαία βάση στις παρακάτω Λέσχες Φιλίας: 
Πανόρμου(υπεύθυνη: Μ. Κατσαρή, ψυχο-
λόγος), 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 προγραμ-
ματίζεται 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 προβλη-
μάτων μνήμης που προκύπτουν στην καθη-
μερινή 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.  

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

Ενημέρωση
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών στην προσπάθειά της 
για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 
κοινού, πραγματοποιεί σειρά ομιλιών σε 
άμεση συνεργασία με την κοινότητα. Από 
το Μάρτιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν 10 
ομιλίες στους Δήμους Πεύκης, Χαλανδρίου, 
Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και αλλού. 
Τις ομιλίες πραγματο-ποίησαν η Πρόεδρος 
της Εταιρείας κα Π. Σακκά, νευρολόγος-
ψυχίατρος, ο κ. Λ. Καρτσακλής, νευρο-λόγος, 
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 επαγγελ-
ματίες υγείας και διανομή ενημερωτικών 
εντύπων σε ενδιαφερόμενους που δεν 
τους εξυπηρετεί το πρωινό ωράριο. 

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).

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

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
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Αυτή τη φορά, ο «Ταχυδρόμος του Κέντρου Ημέρας» 

είναι αφιερωμένος στο γυναικείο φύλο με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται 

κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. 

Τα μέλη της συντακτικής ομάδας επικεντρώθηκαν 

στη θέση που είχε η γυναίκα στο παρελθόν, αλλά 

και στους πολλαπλούς ρόλους που έχει αναλάβει 

στις μέρες μας. Στα κείμενα που ακολουθούν, 

θα διαβάσετε για την ιστορία του φεμινιστικού 

κινήματος, το ρόλο της γυναίκας στην εργασία 

και την οικογένεια, αλλά και την εξέλιξη της 

γυναικείας μόδας στα χρόνια.

Καλή ανάγνωση!
Η συντακτική ομάδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

ΣΤΑΘΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ψυχολόγος

ΑΡΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Ψυχολόγος 
Υπεύθυνη λειτουργίας Κέντρου Ημέρας 

για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Παγκράτι
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Η γυναίκα είτε ως έφηβη, είτε ως Μάνα, είτε ως Γιαγιά, είτε ως 
δημόσιο πρόσωπο, απασχόλησε την κοινωνία και προ πάντων τον 
άνδρα σε όλες τις εποχές και τους αιώνες.

Η τύχη της πέρασε από πολλά στάδια διότι δυστυχώς άλλοι 
αποφάσιζαν γι’ αυτή.  Πάντα ο ρόλος της ήταν πολύ σπουδαίος 
στην οικογένεια, μόνο που η ανδροκρατούμενη κοινωνία δεν τον 
άφηνε να φανεί.

Μεγάλωνε τα παιδιά της σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έπρεπε 
να τα κάνει καλούς ανθρώπους και αν κάτι πήγαινε στραβά στο 
μεγάλωμά τους, τότε κατά τον άνδρα της και την κοινωνία, ήταν 
αυτή υπεύθυνη.

Έπρεπε να φροντίζει το σπίτι της, να υπηρετεί το σύζυγο-
αφέντη, την πεθερά και όλα αυτά πολλές φορές κάτω από 
συνθήκες βίας και κακομεταχείρισης. Δεν το έβαζε κάτω 
προκειμένου να φτάσει στο σκοπό της, που συνήθως ήταν το 
καλό των παιδιών της. Πάλευε να τα μορφώσει για να γίνουν 
σωστοί άνθρωποι και να ζήσουν καλύτερα απ’ αυτή. Δεν είχε 
δικαίωμα να ψηφίζει, να βγαίνει στην πλατεία του χωριού και 
βέβαια, να λέει δημόσια την γνώμη της.

Με την πάροδο των χρόνων, τα πράγματα βελτιώθηκαν. Βέβαια, 
σπουδαίο ρόλο έπαιξε και το ότι, όταν η Γυναίκα βγήκε στην αγορά 
εργασίας, άρχισε να αποκτά δική της οντότητα, να έχει γνώμη και 
να βοηθάει στα οικονομικά του σπιτιού. Απέκτησε το δικαίωμα της 
ψήφου και μπήκε στη δημόσια ζωή, ακόμα και στη Βουλή.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ακόμα και σήμερα δεν καταπιέζεται, 
ότι πολλές φορές για χάρη των παιδιών της δεν υποφέρει, ότι δεν 
κάνει καριέρα για να μην χαλάσει την οικογένειά της. Χρειάζεται 

πολύς δρόμος ακόμα για να 
πάρει η γυναίκα τη θέση που 
της αξίζει. Είναι γεννημένη 
να αγωνίζεται – και η ιστορία 
έχει δείξει ότι, αργά ή γρήγορα, 
κερδίζει τους αγώνες που δίνει. 

Δήμητρα Σ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣγυναίκας
      παλαιότερα και σήμερα

Η Ιστορία του Φεμινιστικού κινήματος έχει τις ρίζες 
της στα βάθη των αιώνων.  Ήδη τον 3ο π.Χ. αιώνα, οι 
Ρωμαίες επαναστάτησαν διαμαρτυρόμενες για την 
ανάκληση του νόμου περί συμμετοχής των γυναικών 
στη χρήση πολυτελών αγαθών, συναντώντας -όπως 
ήταν αναμενόμενο- τεράστια αντίσταση από την 
πλευρά των αντρών. Αιώνες αργότερα, στο τέλος του 
14ου μ.Χ. αιώνα, ξεσηκώθηκαν οι Γαλλίδες και ζητούσαν 
εκπαίδευση των γυναικών. Σύντομα ακολούθησαν οι Αγγλίδες. 
Την εποχή δε του Διαφωτισμού απαίτησαν να ισχύει και για τα δύο 
φύλα η νέα μεταρρυθμιστική ρητορεία περί ισότητας και ελευθερίας.

Και βρισκόμαστε στο 1789, στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, 
όπου ένας γυναικείος όμιλος πρότεινε μια «διακήρυξη για τα 
δικαιώματα της γυναίκας». H Εθνοσυνέλευση την απέρριψε με 
περιφρόνηση, συμφωνώντας με την άποψη του Ρουσσώ πως «όχι 
μονάχα η μόρφωση, αλλά και η ίδια η ύπαρξη της γυναίκας δεν έχει 
καμία αξία, παρά μόνον εφόσον είναι ωφέλιμη στον άνδρα».  

Μετά παρέλευση μισού και πλέον αιώνα και συγκεκριμένα το 1848, 
γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το φεμινιστικό κίνημα με επικεφαλής τη 
Λουκρητία Μοτ.  Τότε ήταν που οι γυναίκες διεκδίκησαν το δικαίωμα 
ψήφου και εκπαίδευσης για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εδώ υπήρξε 
και η μοναδική φωνή μη λευκής γυναίκας, της Προυθ, κόρης σκλάβων, 
η οποία αγωνίστηκε για την κατάργηση της δουλείας.

Η ημέρα-ορόσημο για το παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα είναι η 8
η 

Μαρτίου 1857. 20.000 εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας ξεσηκώθηκαν 
για πρώτη φορά, έκαναν απεργία και διαδήλωσαν στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης για τις άθλιες συνθήκες δουλειάς. 

Εννέα χρόνια μετά, ο Τζων Στούαρτ Μιλ ήταν ο πρώτος Άγγλος 
βουλευτής που παρουσίασε στο κοινοβούλιο ένα υπόμνημα μιας 
γυναικείας επιτροπής για την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου 
στις γυναίκες.  Αυτό άρχισε να θεωρείται σκοπός και αφετηρία και για 
άλλες κατακτήσεις.

Βέβαια, ούτε η Ελληνίδα έμεινε ανεπηρέαστη από το κίνημα αυτό
και το 1888 στις 8 Μάρτη κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της 
«Εφημερίδας των Κυριών» από την Καλλιρόη Σιγανού-Παρέν. 
Η αεικίνητη Παρέν ταξιδεύει και συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια για 
τη γυναίκα. Αργότερα, υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της 
γυναικείας υπόστασης από τον νόμο και συγκεντρώνει υπογραφές 
για την παροχή ψήφου στις γυναίκες. Το 1897 καταφέρνει και γίνονται 
δεκτές γυναίκες στο Πανεπιστήμιο και παράλληλα, καταφέρνει να 
διοριστεί η πρώτη γυναίκα γιατρός στις γυναικείες φυλακές.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

κινήματοςφεμινιστικού
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Το 1911 η Παρέν ιδρύει το «Λύκειο Ελληνίδων», ένα από τα 
λαμπρότερα σωματεία της χώρας μας. Το 1920 άρχισε οργα-
νωμένους αγώνες για την πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας με 
την ίδρυση του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας», με 
αποκλειστικό σκοπό ν’ αγωνιστεί για την πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική εξύψωση της γυναίκας.  

Στην Ελλάδα η γυναίκα πέρασε από πολλά στάδια για να φθάσει 
στη θέση που έχει σήμερα. Για πρώτη φορά ψήφισε το 1953, 
η πρώτη Ελληνίδα μέλος του Κοινοβουλίου που εκλέχθηκε 
βουλευτής ήταν η Ελένη Σκούρα και πρώτη Ελληνίδα Υπουργός 
το 1956 η Λένα Τσαλδάρη.

Το δεύτερο φεμινιστικό κύμα ξεκίνησε το 1960. Η Γαλλίδα συγγραφέας 
Σιμόν Ντε Μπουβουάρ άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της με τη διατριβή 
της «Το Δεύτερο Φύλο», που θεωρείται κλασικό έργο της φεμινιστικής 
λογοτεχνίας.  Το τρίτο κύμα φεμινισμού ξεκινά το 1990. Σκοπός του 
δεν είναι πλέον η ανατροπή, αλλά η απελευθέρωση και η ισότητα των 
ανθρώπων πέρα από το φύλο και την τάξη.

Το γυναικείο κίνημα πέτυχε πολλά, όμως πρέπει να συνεχίσει 
ν’ αγωνίζεται. Είναι στο χέρι των γυναικών η προσπάθεια δημιουρ-
γίας μιας καλύτερης ζωής χωρίς βία, κακοποίηση, πορνεία, ανεργία, 
φυσικά πάντα με συνοδοιπόρο τον άνδρα.

Αθηνά Π.

Το φεμινιστικό κίνημα που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1868-1870 άνοιξε 
στη γυναίκα το δρόμο για την αγορά εργασίας.

Στις μέρες μας, η γυναίκα βγήκε να δουλέψει εκτός του σπιτιού της, γιατί 
τα έσοδα από τη δουλειά του άνδρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες της οικογένειας. Πρόκειται βέβαια για επιβάρυνση τεράστια, 
αφού η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει εκτός από την εργασία, τη 
φροντίδα των παιδιών και τις οικογενειακές καθημερινές ανάγκες 
του σπιτιού που είναι μεγάλες.  Δυστυχώς, η Πολιτεία δεν προσφέρει 
τίποτα – παιδικούς σταθμούς, οικογενειακό επίδομα – αλλά έχει τη 
γυναίκα θύμα όλων αυτών των θυσιών της. Το τελικό χτύπημα είναι 
η αύξηση των ορίων της ηλικίας συνταξιοδότησής της.

Ευτύχημα είναι αν υπάρχουν γιαγιάδες ή παππούδες που φροντίζουν 
τα παιδιά και δίνουν την ανυπολόγιστη σε αξία προσφορά τους 
στην οικογένεια. Και τότε όμως, η ανατροφή των παιδιών, ιδίως 
στα σχολικά και εφηβικά χρόνια, πρέπει να παρακολουθείται από 
την ίδια τη μητέρα.

Ευτύχημα είναι και όταν ο πατέρας ασχολείται με την οικογένεια, σε 
συνεννόηση με τη μητέρα.  Έτσι, τα παιδιά έχουν το σπίτι τους και τους 
γονείς τους, ζουν σε μια πραγματική φωλιά, χωρίς να παρασύρονται 
σε επικίνδυνες παρέες.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, η εργασία της γυναίκας ενίσχυσε την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Με τη μόρφωσή της έχει ανέλθει σε 
υψηλές βαθμίδες της κοινωνίας.  Βλέπουμε σήμερα γυναίκες που είναι 
μεγάλα στελέχη της επιστημονικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. 
Πλέον, οι γυναίκες συμμετέχουν σε επαγγέλματα που πριν λίγα χρόνια 
ήταν αποκλειστικά ανδρικά όπως μηχανοδηγοί, πιλότοι, πλοίαρχοι, 
οδηγοί μεγάλων φορτηγών οχημάτων, αστυνομικοί.

Το ποσοστό των γυναικών στην αγορά ανέρχεται στο 45%. Ανεπίσημα, 
το ποσοστό είναι μεγαλύτερο γιατί δεν υπολογίζονται οι καθαρίστριες, 
οι γυναίκες που περιποιούνται ηλικιωμένους ή παιδιά και δεν έχουν 
ένσημα. Αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα, γιατί εργάζονται με λίγα 
χρήματα χωρίς να έχουν καμία ασφάλιση.

Το Κράτος έχει υποχρέωση να στηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών, 
χωρίς να υποτάσσεται στις άδικες διαταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης  και μείωση των αποδοχών τους.

      Μαίρη Κ.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
& η αγορά εργασίας



Στολισμός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
Κάθε χρόνο, το Κέντρο Ημέρας στολίζει 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τη συμ-
μετοχή ασθενών και επαγγελματιών υγείας. 
Ο στολισμός πραγματοποιείται συνήθως  
στις αρχές του Δεκέμβρη, γεγονός που 
βοηθά τους ασθενείς να αντιλαμβάνονται 
από νωρίς την επερχόμενη εορταστική 
περίοδο. Και φέτος, η συμμετοχή τους 
στην όλη διαδικασία ήταν ενθουσιώδης. 
Ο καθένας έδωσε το προσωπικό του 
στίγμα φέρνοντας ένα στολίδι από το 
σπίτι του και το εντυπωσιακό αποτέ-
λεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές τους. 

Ο στολισμός του δέντρου έγινε σε εορταστικό κλίμα με χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια και αναμνήσεις από Χριστούγεννα 
των παιδικών χρόνων των ασθενών να γεμίζουν την ατμόσφαιρα 
και τις καρδιές μας. 

Η γυναικεία μόδα ξεκινάει από αρχαιοτάτων χρόνων με 
τις εσθήτες των γυναικών (μακριά, επιβλητικά φορέματα). 
Περνώντας τα χρόνια, οι ενδυμασίες αλλάζουν, είτε προς το 
καλύτερο, είτε προς το χειρότερο, κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς 
υποκειμενικό. Η γυναικεία μόδα εξελίσσεται ανάλογα με την 
εποχή, τις ανάγκες των γυναικών, αλλά και την οικονομική 
κατάσταση και τις συνήθειες της κάθε χώρας. 

Και φυσικά, επηρεάζεται από το ταλέντο και τη φαντασία των 
ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό το χώρο. Αναλογιστείτε 
πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον τομέα της μόδας! 
Σκεφθείτε πόσα χέρια χρειάζονται για να δουλέψουν τις 
κλωστές, τα κουμπιά, τις  ζώνες, τις φόδρες…

Οι ταλαντούχοι και ονομαστοί Γάλλοι μόδιστροι ήταν αυτοί 
που στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να επηρεάζουν με 
τις απόψεις τους τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας. Στις μέρες 
μας πάντως, η κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει μόδα το στυλ της 
επιλέγοντας ρούχα ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση 
και το προσωπικό της γούστο. 

Σύλβια Π.

& 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΜΟΔΑ:
το σήμερα
το χθες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
του Κέντρου Ημέρας
Το Κέντρο Ημέρας διοργάνωσε μία σειρά εκδηλώσεων 
για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και γέμισε με 
χαμόγελα και αγάπη όλους τους συμμετέχοντες! 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2009
Από τις 19 έως τις 20 Δεκεμβρίου 
διοργανώθηκε στο χώρο του Κέντρου 
Ημέρας παζάρι με αντικείμενα που 
είχαν φιλοτεχνηθεί από τις Ομάδες 
Δραστηριοτήτων. Μεταξύ των αντικει-
μένων περιλαμβάνονταν κεριά, κάρτες, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια, γούρια και
στεφάνια. Όλοι οι άνθρωποι που συμ-

μετείχαν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό τόσο για την προετοιμασία των 
αντικειμένων, όσο και για το στήσιμο του παζαριού. Ευχαριστούμε όλους 
όσοι συμμετείχαν είτε με προσωπική δουλειά,  είτε με την επίσκεψή τους 
στην εκδήλωσή μας.

Χριστουγεννιάτικο Γλέντι
Το «Κουτούκι του Βαγγέλη» στην 
Καισαριανή φιλοξένησε αυτά 
τα Χριστούγεννα την ετήσια 
εκδήλωση που πραγματοποιείται 
για τους ασθενείς του Κέντρου 
Ημέρας και τις οικογένειές τους. 
Ζωντανή μουσική, κέφι, καλό 
φαγητό, ζεστασιά, χορός και 
τραγούδι είναι μόνο μερικές 
λέξεις που μπορούν να περιγράψουν το χριστουγεννιάτικο γλέντι 
που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου και επισφράγισε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του 
Κέντρου μας για το 2009. 




