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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 1.450 μέλη. Βάσει εκλογών 
που πραγματοποιήθηκαν στις 19.3.2010, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Παρασκευή Σακκά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κωνσταντίνος Προύσκας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Όλγα Λυμπεροπούλου
ΤΑΜΙΑΣ    Κώστας Νικολάου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   Κώστας Σιδερίδης, Δέσποινα Πετροπούλου,   
    Δέσποινα Μπόζου

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,  

Χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει η ανταπόκριση του κόσμου στην Πορεία για τη μνήμη και 
τη νόσο Αλτσχάιμερ (memory walk) που καθιερώσαμε πρώτοι στην Ελλάδα πριν από τρία 
χρόνια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά όλους για τη συμμετοχή σας και ιδιαίτερα 
τις αντιπροσωπείες από τις Λέσχες Φιλίας, το Δήμο Αμαρουσίου, το Νοσοκομείο Υγεία, τη 
ΜΚΟ 50+, τη ΜΦΗ Άκτιος και τέλος τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και το 
φωτογράφο κ. Γρηγόρη Ρουμελιώτη για την συμβολή σας στην επιτυχία της πορείας. 

Ο επόμενος στόχος μας είναι εξαιρετικής σημασίας και έχει σύνθημα: Ώρα για δράση!

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους περιμένουν με αγωνία τη βοήθειά μας, οι ανάγκες σε 
Δομές και Υπηρεσίες για ανοϊκούς ασθενείς είναι τεράστιες και πιεστικές. Είναι η ώρα να 
αξιοποιήσουμε τις υπογραφές υποστήριξης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Δράσης για 
τη νόσο Alzheimer και να προχωρήσουμε στην τελική ευθεία για το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Δράσης για την Άνοια.

Ο σημαντικός αυτός στόχος απαιτεί συλλογική και κυρίως συντονισμένη δράση από πλευράς 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών. Ήδη έχουμε 
ξεκινήσει τις προσπάθειες και τις επαφές με τους αρμόδιους ως Ομοσπονδία. 

Παρόλο που η οικονομική συγκυρία δεν μας ευνοεί, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να τα 
καταφέρουμε, αξιοποιώντας και τις υποσχέσεις των εκπροσώπων της Πολιτείας που μας 
συνόδευσαν στην πορεία μας.

Ελπίζω στο επόμενο τεύχος, όπου θα έχει πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Υπουργό 
Υγείας, να έχω αισιόδοξα νέα να σας ανακοινώσω. 

 Χρόνια Πολλά
 Καλή Χρονιά με Υγεία, Ευτυχία και Επιτυχία!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - ψυχίατρος

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer

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@alzheimera-
thens.gr, kentroalz@ath.forthnet.gr
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ»

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν το 
πρώτο στην Ελλάδα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Άνοια για παιδιά 
δημοτικού σχολείου με τίτλο «Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ». Το 
πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο της Εταιρείας «Γιατί η γιαγιά μου δεν 
θυμάται το όνομά μου;» και απευθύνεται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε και ΣΤ 
τάξεων του δημοτικού. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την 
υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και την ευγενική χορηγία 
της Marfin Egnatia Bank. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ» 
διαρκεί 60-90 λεπτά, πραγματοποιείται με την συμμετοχή ομάδας 
50 μαθητών και συντονίζεται από ειδική παιδαγωγό-εμψυχώτρια. 
Αποτελείται από παιχνίδια και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα 
στις οποίες τα παιδιά καλούνται να έχουν ενεργό δράση, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ασκήσεις παρατηρητικότητας, παιχνίδια 
μνήμης, σπαζοκεφαλιές, κουίζ και επιδαπέδια πάζλ. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος και μέσω των παιχνιδιών γίνεται αναφορά:
Σε βασικές πληροφορίες που αφορούν τη νόσο Αλτσχάιμερ
Στην πρόληψη της νόσου μέσω της σωματικής και πνευματικής άσκησης
Στις νοητικές λειτουργίες και ιδιαίτερα στη μνήμη και το ρόλο της στην 
καθημερινή μας ζωή και στις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα 
παιδιά μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους, είτε αυτοί ξεχνούν, είτε όχι. 

Οι Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου, εκπαιδευτικός και Όλγα 
Λυμπεροπούλου, γνωστική νευροψυχολόγος, σχεδίασαν 
το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει τους 
διδακτισμούς, να συνδυάζει τη μάθηση με τη ψυχαγωγία 
και να προσεγγίζει με αισιοδοξία ακόμα και τις πιο δύσκολες 
πτυχές του θέματος. 

Ευελπιστούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για 
τη Νόσο Αλτσχάιμερ» να ταξιδέψει σε πολλά σχολεία της 
Ελλάδας ως αυτόνομή δράση ή  γιατί όχι, ως μέρος της ύλης 
της ευέλικτης ζώνης. 

Πληροφορίες:
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
210.7013271, εργάσιμες ημέρες και ώρες



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜ ΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2010
Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer

Περίπτερο στο Μετρό του Συντάγματος, 
το οποίο λειτουργούσε 9:00-21:00. 
Ειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας
και εκπαιδευμένοι εθελοντές,
μοίραζαν έντυπο ενημερωτικό υλικό 
και έδιναν πληροφορίες για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ, για τις υπάρχουσες δομές
και υπηρεσίες στην Αθήνα και σε όλη
την Ελλάδα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010
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Στο Ξενοδοχείο Caravel,
αίθουσα Athens view,

Συνέντευξη Τύπου για το σκοπό
του εορτασμού της

Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010
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Στο βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης» παρουσίαση του παιδικού βιβλίου 
της Εταιρείας «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;»  και του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνω για τη νόσο Αλτσχάιμερ» 
που απευθύνεται στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010
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Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη 
λειτουργία του  νέου Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς σε χώρο 
που παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο Αμαρουσίου. 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜ ΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ 2010
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010

Οργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η συμβολική 
πορεία για τη μνήμη και τη νόσο Αλτσχάιμερ (mem-
ory walk), με βασικό μήνυμα «Νόσος Αλτσχάιμερ 
την αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα». Περίπου 600 
ασθενείς, φροντιστές, φίλοι και μέλη της Εταιρείας, 
φορώντας μπλουζάκια και καπελάκια με το λογότυπο 
της Εταιρείας περπάτησαν από το Σύνταγμα έως το 
προαύλιο του Ζαππείου. Στην πορεία συμμετείχαν 
ο Δήμαρχος Αθηναίων Ν. Κακλαμάνης, η Δημοτική 
Σύμβουλος και υπεύθυνη για τις Λέσχες Φιλίας 
Τ. Κανελλοπούλου, ο δήμαρχος Αμαρουσίου 
Γ. Πατούλης, ο νομάρχης Αττικής Γ. Σγουρός, 
ο υποψήφιος δήμαρχος Γ. Καμίνης και άλλοι 
επίσημοι. Επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία από 
τον Δήμο Αμαρουσίου, το Νοσοκομείο Υγεία, την 
ΜΚΟ 50+, τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Άκτιος κ.ά. Την πορεία  συνόδευσε η φιλαρμονική 
ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου αντιπροσωπεία 
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και φροντιστών των 
ασθενών παρέδωσε συμβολικά τις 13.000 υπογραφές 
στήριξης της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ στους αντιπροσώπους της Πολιτείας, 
οι οποίοι υποσχέθηκαν αναγνώρισαν την ανάγκη 
να γίνει η νόσος Αλτσχάιμερ προτεραιότητα στην 
Δημόσια Υγεία και υποσχέθηκαν να στηρίξουν την  
εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 
Νόσο Αλτσχάιμερ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς, το οποίο λειτουργεί στη Λέσχη 
Φιλίας Πανόρμου σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Ν. Κακλαμάνης, η υπεύθυνη των Λεσχών Φιλίας Τ. Κανελλοπούλου, και η 
Πρόεδρος της Εταιρείας  Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Δρ. Π. Σακκά.
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Χορηγός της πορείας ήταν η Φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, ενώ οι εταιρείες Chipita και 3E προσέφεραν στους 
συμμετέχοντες στην πορεία τσουρεκάκια, νερό και χυμούς αντίστοιχα.
Όλες οι εκδηλώσεις της Εταιρείας καλύφθηκαν εκτενώς από τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά μέσα καθώς και από τον 
καθημερινό και εβδομαδιαίο Τύπο.



Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer

ΦΙΛΟΙ:            Ι. Κεντρωτής, Π. Μπότση, 

ΧΟΡΗΓΟΣ:             ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: 
Ελένη Παπαμήτσου, Σοφία Παπαμιχαήλ, Ευγενία Παπαμήτσου, Αικατερίνη Παπαμήτσου, Βασιλική Χαντζάρα, 
Αθανασία Χαντζάρα, Διονύσιος Πυλαρινός, Μαρία Πυλαρινού, Καλλιόπη Χαντζάρα, Εσθήρ Πενταράκη, Σωτηρία 
Καρακάξα, Παναγιώτης Γιαλέλης, Έρασμος ΑΕ, εις μνήμη Χρυσής Ρωμανού.

Μιχαήλ. Α. Πικής,  Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου,  Μαρία Αντωνάκη, Κική Δημητρακοπούλου, Πόλα Χατζησωτηρίου, 
Θ. Καρακάσης, Γεώργιος Ορφανίδης, Μαρίνα Σκαλιστήρη, Γεώργιος Ορφανίδης, Μαίρη Λυρή εις μνήμη Στέλλας 
Ανδρεάδου.

Εργίνα Δημήτραινα, Οικογένεια Ακαρέπη, Πάνος & Ρούλα Παπανδρέου, Κων/νος Δημήτραινας,  εις μνήμη 
Γεωργίου Δημήτραινα.

Φωτεινή Ράπτη, Αριστοτέλης Παπαντωνίου, Ανδρέας Σκέντζος, Στυλιανός Φοντριέ, Βαρβάρα Λιάπη, Αντώνης 
Ζαχαρόπουλος, Ζαχαροπούλου Λίντα, Δημήτρης Λελούδας, Φωτεινή Γαϊτανάρου, Γεωργία Γεωργακοπούλου, 
Ζωή Χατζηβασίλη, Αριστείδης Χατζηβασίλης, Ελένη Ξένου, Μιχάλης Νακατσιάδης, Παν. Γιαννακούλιας εις 
μνήμη Γεωργίας Καποτά.

Χρυσούλα Μπουρούση εις μνήμη Αναστάσιου-Κων/νου Μπουρούση.

Νικόλαος Κουτσονίκας εις μνήμη Ελευθερίας Κουτσονίκα.

Ειρήνη Σάκκη εις μνήμη Ευγενίας Σάκκη.

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 και άνω
  *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

  901 11 156 156 ΟΤΕ €3,68/κλήση

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.





Ταξιδεύοντας
με τον ανοϊκό ασθενή

Ένα ερώτημα που συχνά απασχολεί τους φροντιστές είναι το 
κατά πόσο οι ασθενείς που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ 
είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Αν ο ασθενής βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια της νόσου, ένα ταξίδι μπορεί να αποτελέσει 
μια ευχάριστη και απολαυστική εμπειρία, αρκεί ο φροντιστής 
να είναι καλά προετοιμασμένος και να έχει λάβει ορισμένες 
βασικές προφυλάξεις. 

Έχετε στο μυαλό σας ότι συχνά, οι ασθενείς με Άνοια 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν βρεθούν σε καινούριο 
περιβάλλον. Οι αλλαγές στο καθημερινό τους πρόγραμμα, η 
παραμονή σε χώρους με πολύ κόσμο, ο θόρυβος και η κούραση 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν αναστάτωση και φόβο. 

Αξιολογήστε τις επιλογές σας με βάση τις ανάγκες, τις 
ικανότητες, την ασφάλεια και τις προτιμήσεις του ασθενή. 
Επιλέξτε μέσα μεταφοράς που θα σας προσφέρουν ένα 
άνετο ταξίδι. Επισκεφθείτε προορισμούς που ήταν γνωστοί 
στο αγαπημένο σας πρόσωπο πριν από την έναρξη της 
νόσου. Ακολουθήστε ένα απλό καθημερινό πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων. 

Έχετε μαζί σας τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενή, μια 
πρόσφατη φωτογραφία του, ταυτότητα, τη διαδρομή του 
ταξιδίου σας, νερό, σνακ καθώς και μια λίστα επαφών 
έκτακτης ανάγκης. 

Βεβαιωθείτε ότι το αγαπημένο σας πρόσωπο φοράει άνετα 
ρούχα που του επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. 
Πάρτε ένα πρόσθετο σύνολο ενδυμάτων διαθέσιμο σε 
περίπτωση ακράτειας. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παίξτε χαρτιά, διαβάστε 
περιοδικά ή ακούστε την αγαπημένη μουσική του ασθενή. 
Τέτοιου είδους δραστηριότητες θα τον βοηθήσουν να 
παραμείνει ήρεμος. 
Να είστε ευέλικτοι. Έχετε κατά νου ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης που θα σας επιτρέψει να αλλάξετε το πρόγραμμά 

σας αν ο ασθενής αρρωστήσει, ταραχθεί ή απλά θελήσει να 
επιστρέψει σπίτι. 

Αν επιλέξετε να ταξιδέψετε με αυτοκίνητο καλό θα ήταν να 
αποφύγετε ημέρες και ώρες με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση.
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής φοράει ζώνη 
ασφαλείας και οι πόρτες του οχήματος είναι κλειδωμένες. Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού κρατήστε τον ασθενή απασχολημένο 
με κάποια δραστηριότητα. Απαραίτητες θεωρούνται και οι 
τακτικές στάσεις ανάπαυσης. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε 
το αγαπημένο σας πρόσωπο μόνο του στο αυτοκίνητο.

Σε περίπτωση που ταξιδέψετε με αεροπλάνο, επικοινωνήστε 
με την αεροπορική εταιρεία πριν από το ταξίδι σας σχετικά με 
τυχόν ρυθμίσεις και προφυλάξεις που θα πρέπει να εξετάσετε. 
Προγραμματίστε την πτήση σας τις πρωινές ώρες κατά 
τις οποίες ο ασθενής είναι ξεκούραστος. Αν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, περιορίσετε τον αριθμό των αποσκευών για να 
μπορείτε να κρατάτε από το χέρι το αγαπημένο σας πρόσωπο 
κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο αεροδρόμιο και 
για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις στον έλεγχο και την 
παραλαβή των αποσκευών. Πριν από την πτήση, ενθαρρύνετε 
τον ασθενή να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του αεροδρομίου 
ώστε να αποφευχθεί η χρήση της μέσα στο αεροσκάφος. Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, κρατήστε απασχολημένο το άτομο 
με ευχάριστες δραστηριότητες. 

Συμπερασματικά, ο προγραμματισμός είναι το κλειδί για ένα 
ταξίδι ευχάριστο και ασφαλές. 

             Μονοκρούσου Μαρία
    Κοινωνική Λειτουργός
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Εταιρεία Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου 
Στις 8 - 10 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο η 2η Παγκρήτια Διεπιστημονική Συνάντηση Νόσου
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης & της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διεπιστημονικής Συνάντησης ήταν η κα Ιωάννα 
Κορτσιδάκη, πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου, ενώ πρόεδρος 
της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν ο κ. Χαράλαμπος Μπάστας, Ψυχίατρος, αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ηρακλείου.

Συμμετείχαν περίπου 200 ομιλητές, νευρολόγοι, ψυχίατροι και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας. 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν κάλυπταν ευρύ επιστημονικό φάσμα σε σχέση με την Άνοια 
(Είδη Άνοιας, Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην Άνοια, Παρεμβάσεις 
στην κοινότητα, Δομές και υπηρεσίες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους κ.ά.). 

Τη διεπιστημονική συνάντηση παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον πολυπληθές ακροατήριο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

Υπάρχει πρόληψη για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
 Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος –Ψυχίατρος,
 πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Οι διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια και η Διαχείρισή τους.
 Κων/νος Προύσκας, Ψυχολόγος- δρ. Γεροντολογίας,
 αντιπρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα Φροντίδα στο σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς.
 Ελένη Μαργιώτη, Ψυχολόγος. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών συμμετείχε 
στο 20ο Συνέδριο που οργάνωσε η Alzheimer Europe στις 
30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου 2010  στο Λουξεμβούργο. 
Το Συνέδριο παρακολούθησαν η Πρόεδρος της Εταιρείας Δρ. 
Παρασκευή Σακκά και η Συντονίστρια του Κέντρου Ημέρας στο 
Παγκράτι Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια. 

Η Alzheimer Europe είναι μη κερδοσκοπικός
οργανισμός, που στόχο έχει:

• να προωθήσει την ενημέρωση για όλες τις μορφές Άνοιας

• να ενισχύσει την ανταλλαγή καλής πρακτικής ανάμεσα
  στις Εταιρείες Alzheimer της Ευρώπης

• να προασπίσει τα δικαιώματα των ατόμων με Άνοια
  και των φροντιστών τους

• να κάνει την Άνοια προτεραιότητα  στο χώρο της
  Δημόσιας Υγείας,τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο
  και σε Εθνικό επίπεδο

Φέτος, η Alzheimer Europe γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυση 
της. Η Εταιρεία μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις παρουσιάζοντας 
στο  συνέδριο τα παρακάτω θέματα:

Προωθώντας την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης
για την Άνοια στην Ελλάδα.
 Ομιλήτρια: Δρ. Παρασκευή Σακκά

Ένα πρόγραμμα σύντομης εξέτασης και ενίσχυσης της 
μνήμης σε ένα αστικό πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων. 
   Ομιλήτρια: Δρ. Παρασκευή Σακκά

Φροντίζοντας τον Φροντιστή:
Πρόγραμμα “Η ζωή μετά την Φροντίδα”.  
 Ομιλήτρια: Αρετή Ευθυμίου

Τα αποτελέσματα από ένα πρόγραμμα νοητικής
και σωματικής άσκησης για άτομα με Ήπια Νοητική 
Διαταραχή που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημέρας
για Ασθενείς με Άνοια στην Αθήνα.
 Ομιλήτρια: Αρετή Ευθυμίου

Ένα πρόγραμμα θεραπείας διά αναμνήσεων
με την ανάπτυξη προσωπικών ιστοσελίδων.
 Ομιλήτρια: Νομική Καρπαθίου

20ο Συνέδριο της Αlzheimer Europe: 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

        ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ



Από τον Σεπτέμβριο του 2010 σε συνεργασία με τον 

Δήμο Αμαρουσίου ξεκίνησε η λειτουργία νέου Κέντρου 

Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς. Το Κέντρο Ημέρας, το οποίο 

διοικητικά αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Ημέρας για 

ανοϊκούς ασθενείς στο Παγκράτι, λειτουργεί ως μονάδα 

ημι-ημερήσιας παραμονής, απασχόλησης και θεραπευτικής 

φροντίδας για άτομα που πάσχουν από νόσο Αλτσχάιμερ και 

άλλα είδη Άνοιας. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί καθημερινά 

5-10 ασθενείς και στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Νέο Κέντρο Ημέρας για Ανοϊκούς Ασθενείς στο Μαρούσι    
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H Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και τα Κέντρα Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς Παγκρατίου, Πανόρμου & Αμαρουσίου

σας προσκαλούν στο διήμερο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

Ώρες Λειτουργίας: 10.00 - 17.00 

11-12 Δεκεμβρίου 2010
στο Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45 στην Ακρόπολη)

Καλές
Γιορτές !

Καλές
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Μελομακάρονα Γεμιστά
   Yλικά
   Για τα μελομακάρονα
	 	 	 ½	κιλό	αλεύρι
	 	 	 2	ποτήρια	του	νερού	ζάχαρη
	 	 	 1	ποτήρι	του	νερού	αλισίβα
	 	 	 4	πορτοκάλια	(χυμό	και	ξύσμα)
	 	 	 1	κουταλιά	του	γλυκού	σόδα
		 	 1	ποτήρι	κονιάκ
	 	 ½	κιλό	σιμιγδάλι
	 	 ½	κιλό	λάδι

  Για τη γέμιση
	 	 200	γρ.	αμύγδαλα	ξεφλουδισμένα
	 	 200	γρ.	καρύδια
	 	 ½	φλυτζάνι	σουσάμι
	 	 Κανέλα	γαρύφαλλα	σε	σκόνη

  Για το σιρόπι
	 	 2	ποτήρια	του	νερού	μέλι
	 	 2	ποτήρια	του	νερού	ζάχαρη
	 	 3	ποτήρια	του	νερού	νερό

 Εκτέλεση
Σε μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε την αλισίβα με το λάδι και 
χτυπάμε με το χέρι για αρκετή ώρα. Προσθέτουμε τη 
ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα. Στη συνέχεια, 
ρίχνουμε το χυμό από τα πορτοκάλια, στον οποίο 
έχουμε διαλύσει τη σόδα,  το ξύσμα και το κονιάκ 
και συνεχίζουμε το χτύπημα. Τέλος, προσθέτουμε 
το σιμιγδάλι και σταδιακά το αλεύρι, ώστε να 
γίνει η ζύμη μαλακή.

Καβουρδίζουμε το σουσάμι τα καρύδια και τα 
αμύγδαλα. Τα χτυπάμε στο γουδί ρίχνοντας την 
κανέλα,  τα γαρύφαλλα και λίγη ζάχαρη, καθώς 
και λίγο νερό, τόσο όσο να δέσει το μείγμα.

Παίρνουμε λίγη ζύμη την ανοίγουμε λίγο 
στην παλάμη μας τοποθετούμε στη μέση τη 
γέμιση και την κλείνουμε. Τοποθετούμε τα 
μελομακάρονα στο ταψί και τα ψήνουμε 
σε μέτριο φούρνο για 20-25 λεπτά. 
Φτιάχνουμε ελαφρύ σιρόπι και όταν 
ψηθούν τα γλυκά μας, τα βουτάμε στο 
ζεστό σιρόπι. Έπειτα τα τοποθετούμε 
στην πιατέλα και τα πασπαλίζουμε με 
τα κοπανισμένα καρυδοαμύγδαλα.

Αθηνά Π.

Ο Tαχυδρόμος του τεύχους έχει ύφος εορταστικό.
Η τακτική πλέον συντακτική ομάδα ερεύνησε
και τελικά έγραψε τα άρθρα της εμπνευσμένα
από το πνεύμα των ημερών.

Στις σελίδες που ακολουθούν έχει γίνει προσπάθεια
να καταγραφούν τα έθιμα που ακολουθούν σε όλη την 
Ευρώπη, Ελληνικά έθιμα αλλά και περίεργες παραδόσεις 
καθώς και Xριστουγενιάτικες πρωτιές. 

Φυσικά, ο Tαχυδρόμος, δεν παρέλειψε να κάνει στάση στην 
εορταστική κουζίνα και να κλέψει την πιο λαχαριστή συνταγή!

Αρετή Ευθυμίου

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Συντονίστρια Κέντρου Ημέρας

Στάθης Τρυφωνόπουλος 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας- Ψυχοθεραπευτής
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Πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς του 2011. Είναι μια πολλή ιδιαίτερη χρονιά 
γεμάτη προβλήματα για όλο τον κόσμο, αλλά και για την 
πατρίδα μας. Η ανεργία, οι απολύσεις των νέων από την 
εργασία τους, τα δάνεια που δεν μπορούν οι οικογένειες 
να πληρώσουν λόγω των έκτακτων συνθηκών που 
δημιούργησε η κρίση,  έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση 
στην ελληνική οικογένεια. Μειωμένα δώρα Χριστουγέννων, 
κομμένα επιδόματα κάνουν τους ανθρώπους σκεπτικούς 
και προβληματισμένους.

Εμείς, όμως, που έχουμε κάποια ηλικία και πείρα πρέπει να 
είμαστε αισιόδοξοι, διότι έχουμε περάσει και άλλες φορές 
δυσκολίες και ίσως μεγαλύτερες. Οι γιορτές που έρχονται 
μπορεί να είναι χαρούμενες και με λιγότερα υλικά αγαθά. 
Υπάρχουν λύσεις για όλα.

Μπορούμε να φτιάξουμε δωράκια μόνοι  μας, υπάρχουν 
ιδέες πολλές, άλλωστε είναι μια ευκαιρία να ξεφύγουμε 
λίγο από αυτόν τον καταναλωτισμό που μας έφτασε σε 
αυτό το σημείο. 

Πιστέψαμε ότι παρέχοντας στα παιδιά μας τα πάντα τα 
κάνουμε ευτυχισμένα. Απεδείχθη ότι είναι λάθος, γιατί 
πολλές φορές τους στερήσαμε την παρουσία μας και την 
αγάπη μας που έχει τη δύναμη να καλύπτει όλες τις άλλες 
ανάγκες. Ίσως αυτή η κρίση να έχει και την καλή της πλευρά, 
ίσως μας φέρει πιο κοντά τον έναν με τον άλλον και μας 
κάνει πιο ανθρώπινους.

Αυτές, λοιπόν, τις γιορτές που όλοι λένε ότι θα είναι 
φτωχές σε παροχές, μπορούμε να τις κάνουμε πλούσιες σε 
αισθήματα, συντροφικότητα και αγάπη. Είναι μια ευκαιρία 
να σκεφτούμε λίγο πιο βαθειά… Καλές γιορτές!

ΔΗΜΗΤΡΑ  Σ.

Χριστούγεννα
& οικονομική κρίση

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις δυο μεγάλες γιορτές
των Χριστιανών που είναι πλoύσιες σε έθιμα και παραδόσεις. 
Μία από τις παραδόσεις αυτές θέλει όλα τα σπίτια τις ημέρες 
των γιορτών να είναι στολισμένα. Πρωταγωνιστικό ρόλο
στο γιορτινό διάκοσμο παίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας φάινεται να κερδίζει 
έδαφος και το παραδοσιακό στολισμένο καραβάκι.
Έτσι, ένα πανάρχαιο έθιμο της ναυτικής ιστορίας της πατρίδας 
μας επανέρχεται,  παρόλο που η κυριαρχία του δέντρου
σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι αναμφισβήτητη.

Η διάδοση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινά τον  8ο μ.Χ
αιώνα από τον Άγιο Βονιφάτιο, που θέλησε να εντάξει
το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις ημέρες αυτές, 
για να αντικαταστήσει παλαιότερα ειδωλολατρικά έθιμα.

Από τον 16ο αιώνα οι Χριστιανοί, ανήμερα των Χριστουγέννων, 
τοποθετούσαν ένα έλατο μέσα στους ναούς και στη συνέχεια 
το στόλιζαν με αναμμένα κεριά και στολίδια. Το έθιμο 
εξαπλώθηκε γρήγορα σε διάφορους λαούς, φτάνοντας
και σε εμάς. Στη χώρα μας το έθιμο αυτό έφτασε για πρώτη 
φορά το 1833, στα ανάκτορα του Όθωνα στο Ναύπλιο. 

Έτσι λοιπόν σταδιακά υποχώρησε ο στολισμός του καραβιού 
που συμβολίζει την πλεύση του ανθρώπου στη ζωή 
και επικράτησε η συνάθροιση της οικογένειας γύρω
από το δέντρο. Στη μνήμη του λαού μας το καράβι δεν
θα μπορούσε να συνοδεύσει οικογενειακές στιγμές ησυχίας 
και θαλπώρης καθώς για πολλές οικογένεις είναι σύμβολο 
αποχωρισμού και δυσάρεστων αναμνήσεων.

Παρόλα αυτά στη δεκαετία του 1970 συζητήθηκε στη χώρα
μας η κατάργηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου
και η αντικατάστασή του από το καράβι, που συνδυάζει
την παράδοση και την οικολογική συνείδηση. Φαίνεται πάντως 
ότι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό που προτιμάται 
περισσότερο και πλέον θεωρείται αναπόσπαστο σύμβολο
των γιορτών και πλήρως ενσωματωμένο στα έθιμά μας. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιέπαινη προσπάθεια 
από κάποιους Δήμους της χώρας να επαναφέρουν το ελληνικό 
έθιμο, στολίζοντας τις πλατείες τους με καραβάκια γεμμάτα 
φώτα και ένα χλωρό κλαδί που συμβολίζει την ελπίδα για την 
καινούρια ανθοφορία. Ας τους ακολουθήσουμε!

Αλίκη Κ.

Τι θα στολίσουμε;



Ελάτε να κάνουμε μια βόλτα στην Ευρώπη για να δούμε κοινά 
χαρακτηριστικά και διαφορές στον τρόπο που βιώνουμε 
αυτές τις Άγιες Μέρες!

Στην Ιταλία κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα που συμβολίζει την 
ανανέωση και φέρνει γούρι. Στο χριστουγεννιάτικο δείπνο 
πρωταγωνιστεί ο κόκορας και τα τορτελίνια, ενώ δεν λείπει το 
κόκκινο κρασί και τα πολλά γλυκά.

Στη Σικελία οι αγρότες τρέχουν τα μεσάνυχτα των 
Χριστουγέννων στα πηγάδια τους και βγάζουν νερό. Με αυτό 
ραντίζουν τα ζώα τους, τα χωράφια τους και τους φούρνους 
τους για να έχουν καλή σοδειά, καθώς, όπως πιστεύουν, το νερό 
είναι αγιασμένο την ώρα που γεννιέται ο Χριστός.

Στη πρώην Γιουγκοσλαβία υπάρχει μια παράδοση που θέλει 
τη νοικοκυρά να λεκιάζει το τραπεζομάντιλο, προκαταβολικά, 
με κόκκινο κρασί, αφενός γιατί φέρνει γούρι, αφετέρου για 
να μην νιώσουν άσχημα οι καλεσμένοι, όταν αργότερα το 
λερώσουν οι ίδιοι!

Στην Ισπανία πάλι, το κλασσικό και αγαπημένο δώρο είναι 
η «Θέστα», ένα καλαθάκι με σαμπάνια, λίγα αμύγδαλα και 
ένα πιατάκι με 12 σταφίδες που θα εξασφαλίσει την ευτυχία 
για τον επόμενο χρόνο. Εδώ πιστεύεται ότι οι Τρεις Μάγοι 
επαναλαμβάνουν το ταξίδι τους ως τη Βηθλέεμ κάθε χρόνο. 
Τα παιδιά λοιπόν γεμίζουν τα παπούτσια τους με κριθάρι, 
καρότα και βρώμη και τα αφήνουν στα πρεβάζια των 
παραθύρων για να φάνε τα άλογα των μάγων.

 

Στη Δανία, το χριστουγεννιάτικο δείπνο, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει πουτίγκα ρυζιού που έχει μέσα μόνο ένα 
αμύγδαλο. Ο τυχερός που θα το βρει θα είναι εκείνος που θα 
απολαύσει μια επιτυχημένη χρονιά. 

Στην Αυστρία τα δώρα τα φέρνει ο μικρός Χριστός την 
παραμονή των Χριστουγέννων. Το ψάρι είναι το κύριο πιάτο, 
ενώ το Χριστουγεννιάτικο δείπνο περιλαμβάνει και ψητή  χήνα.

Στην Αγγλία το βράδυ των Χριστουγέννων μαζεύονται 
παρέες γύρω από τα περιβόλια με τις μηλιές, πίνουν μπύρα 
και πυροβολούν πάνω στα κλαριά για να διώξουν τους 
καλικάντζαρους. 

Αυτά ήταν κάποια από τα έθιμα που ακολουθούνται σε όλη 
την Ευρώπη. Όποιες και να είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές, 
κοινός τόπος είναι η λαμπρότητα που έχουν οι μέρες αυτές, η 
ανάγκη για ζεστασία και η συνάθροιση της οικογένειας γύρω 
από το εορταστικό τραπέζι.                                     

Αθηνά Τ.

Χριστουγεννιάτικη ΒόλταΧριστουγεννιάτικη Βόλτα
στην Ευρώπη



Το Κέντρο Ημέρας στο Παγκράτι στις αρχές του Οκτωβρίου 
ξεκίνησε τη λειτουργία του χειμερινού του προγράμματος. 
Οι ομάδες που απευθύνονται σε άτομα με ήπια νοητική 
διαταραχή επανασυγκροτήθηκαν και διεξάγονται δυο 
φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, το ελεύθερο πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε ασθενείς με Άνοια πραγματοποιείται 
πέντε ημέρες την εβδομάδα με στόχο τόσο την αξιοποίηση 
των νοητικών εφεδρειών των συμμετεχόντων, όσο και την 
γενικότερη κινητοποίησή τους.

Την ίδια περίοδο με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, 
κοινοτικοί νοσηλευτές επισκέφθηκαν τη δομή μας στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου για την 
ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών για ανθρώπους με Άνοια 
και τις οικογένειές τους στην Κύπρο και παρακολούθησαν 
τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας Νόσου Al-
zheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών.
 
Το χειμερινό πρόγραμμα ξεκίνησε δυναμικά: εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, νέες ιδέες, εκδηλώσεις αλλά και έναρξη πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών και φοιτητών. Σε συνέχεια της περσινής 
επιτυχήμενης προσπάθειας συνεχίζεται η συνεργασία μας με 
το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας. Η κα Νίκη Μητσάκου 
και η κα Άλκηστη Μπούρα πραγματοποιούν ομάδα 
εικαστικής ψυχοθεραπείας σε συμμετέχοντες του ελεύθερου 
προγράμματος του Κέντρου μας.

Επιπλέον, για πρώτη φορά πραγματοποιείται Ομάδα 
Διαχείρισης Άγχους για ηλικιωμένων με ήπια νοητική 
διαταραχή. Σκοπός της ομάδας είναι οι συμμετέχοντες να 
έρθουν σε επαφή με το άγχος που μπορεί να βιώνουν εξαιτίας 
των γνωστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ή άλλων 
στρεσογόνων παραγόντων και η ομαλότερη διαχείρησή 
αυτών.Την ομάδα συντονίζουν οι Στάθης Τρυφωνόπουλος 
και Αρετή Ευθυμίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί για 
τρίτη χρονιά Ομάδα Διαχείρισης Άγχους για  τους συγγενείς 
ασθενών με Άνοια.  

Μια ακόμα καινοτομία στον τρόπο διεξαγωγής των 
παρεμβάσεων είναι η συμμετοχή μαθητών του 13ου 
Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στο πρόγραμμα των ομάδων, 
ώστε οι χρήστες του Κέντρου να ενισχύσουν το κίνητρο 
συμμετοχής τους. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2010 και με αφορμή τον εορτασμό της 
Εθνικής Επετείου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση 
στο Κέντρο. Ενεργό ρόλο είχαν μέλη των ομάδων που 
απήγγηλαν ποιήματα, διάβασαν χρονογραφήματα ενώ 
ιδιάιτερο χρώμα έδωσε η συμμετοχή του Γυναικείου Συλλόγου 
Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αργυρούπολης.

Επόμενη εκδήλωση για το 2010 αποτελεί το καθιερωμένο 
πλέον Χριστουγεννιάτικο Bazaar που φέτος θα γίνει στο 
Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 
(10.00 – 17.00). Σας περιμένουμε! 

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπευτής

 

Δράσεις
του Κέντρου Ημέρας


