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ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ €3.68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500

Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να προληφθεί!



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,

Επί των ημερών μας, η αύξηση του αριθμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας, έφερε στο προσκήνιο 
την άνοια, με πιο συχνή μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ (60% του συνόλου) σαν ένα μείζον ιατρικό, 
κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Οι πάσχοντες από νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές 
άνοιας στην Ευρώπη είναι σήμερα 7.300.000 και στην Ελλάδα 160.000. Παγκοσμίως, οι ανοϊκοί 
ασθενείς είναι 35.000.000 και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100.000.000 μέχρι το 2050. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των 
δαπανών για την Υγεία. 
Στις 26/8/2011, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, το Υπουργείο Οικονομίας 
περιέκοψε κατά 45% τον προϋπολογισμό των δομών των ΜΚΟ της Ψυχικής Υγείας με αποτέλεσμα 
και η Εταιρεία μας στο εξής να αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας 
και του προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι για ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ που λειτουργούν 
υπό την εποπτεία της. 
Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στην άμεση ανατροπή της απόφασης και 
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μην αφεθούν οι 
ανοϊκοί ασθενείς χωρίς φροντίδα και θεραπεία και οι οικογένειές τους χωρίς συμπαράσταση.
Καλούμε όλα τα μέλη, τις οικογένειες των ασθενών και τους φίλους της Εταιρείας να συνδράμουν 
με κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά προκειμένου να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.
Πιστεύουμε πώς η διάσωση της οικονομίας της χώρας συμβαδίζει με τη διάσωση των ανθρώπων 
της και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, τα δικαιώματα των οποίων προσπαθούμε να υπηρετούμε 
πάντα με ευαισθησία και συνέπεια.
Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011, στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα 
για την συμβολική μας πορεία (memory walk). Είναι μια καλή ευκαιρία να διαμαρτυρηθούμε για 
τις περικοπές δαπανών για τα Κέντρα Ημέρας  και να διεκδικήσουμε  δυναμικά τα δικαιώματα 
των ασθενών με Άνοια.
«Νόσος Αλτσχάιμερ την αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα»

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ Παρασκευή Σακκά

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

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
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Για την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ 2011, η Εταιρεία νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών προγραμματίζει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Τρίτη 20/9/2011
12:30, Ξενοδοχείο Hilton
Συνέντευξη Τύπου για το σκοπό του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αλτσχάιμερ.
Θα ανακοινωθούν νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τη θεραπεία 
της νόσου Αλτσχάιμερ.  Ομιλητές η κα  Μάγδα Τσολάκη, καθηγήτρια 
Νευρολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου 
Alzheimer, η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, 
πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 
Αθήνας, Διευθύντρια Ιατρείου Μνήμης – Νοσοκομείο Υγεία και ο κ. 
Νίκος Σκαρμέας, επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Τετάρτη 21/9/2011
18:00, Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9, ΜαρούσιΜε την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας 
του Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στο Μαρούσι σε 
συνεργασία με το Δήμο, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στο 
Δημαρχείο Αμαρουσίου με θέμα «Νόσος Αλτσχάιμερ, η πρόκληση 
του  21ου αιώνα». 
Θα μιλήσει ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης και η πρόεδρος 
της Εταιρείας μας Δρ. Π. Σακκά 
Τεστ μνήμης  σε άτομα άνω των 60 ετών 

Κυριακή 25/9/2011
10:00 Πλατεία ΣυντάγματοςΣυμβολική πορεία με κεντρικό 
σύνθημα “Νόσος Αλτσχάιμερ: την αντιμετωπίζουμε βήμα - βήμα”, 
για τέταρτη συνεχή χρονιά.  Η πορεία θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα 
στις 10:00 το πρωί και θα τερματιστεί στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή 
ασθενών, φροντιστών, εθελοντών, μελών ΚΑΠΗ και με τη συνοδεία 
της μπάντας του Δήμου Αθηναίων.

Κυριακή 25/9/2011
11:00-18:00, Ζάππειο Μέγαρο
Ημερίδα αφιερωμένη στην πρόληψη και  την έγκαιρη διάγνωση 
της Άνοιας. Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την 
πρόληψή της και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

• Τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών
• Συνάντηση με τον ειδικό. Ερωτήσεις από το κοινό σε
    ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας για την νόσο Αλτσχάιμερ
    και λύσεις σχετικών προβλημάτων
• Ομάδες φυσικής άσκησης. Γυμναστές κάνουν επίδειξη ασκήσεων
    αντοχής, ευλυγισίας και ισορροπίας κατάλληλων για άτομα 
    της τρίτης ηλικίας και δίνουν οδηγίες για προγράμματα
    γυμναστικής ως μέσο πρόληψης της Άνοιας 
• Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
    με οθόνη αφής και δημιουργική απασχόληση, ασκήσεις με
    μολύβι και χαρτί, μουσικοθεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα
    διασκεδάσουν και ταυτόχρονα θα εξασκήσουν τις γνωστικές
    τους λειτουργίες (μνήμη, κρίση, προσοχή) με τη βοήθεια 
    εξιδεικευμένων επαγγελματιών υγείας.
• Συμβουλές υγιεινής διατροφής – Ειδικές δίαιτες,  μέτρηση 
    αγγειακών παραγόντων κινδύνου (σάκχαρο, πίεση).
• Προβολή και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με την Άνοια
    για τους φροντιστές, το ευρύ κοινό  και τους
    επαγγελματίες υγείας. 
• Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού μηνύματος

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε
Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντιμετωπιστεί! 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ALZHEIMER 2011



Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer04

    Η φροντίδα ενός ατόμου με νόσο Αλτσχάιμερ αποτελεί πρόκληση 
από πολλές απόψεις. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, η οργάνωση της 
καθημερινότητας και η απλούστευση του τρόπου ζωής του ασθενούς 
αποτελούν πλέον σημαντικά ζητήματα φροντίδας. Η συμμετοχή σε 
δραστηριότητες έχει θετική επίδραση τόσο στις γνωστικές λειτουργίες, 
όσο και στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου που πάσχει. 
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ανακουφίσει το άγχος του φροντιστή 
και να του προσφέρει πολλαπλές επιλογές ως προς τις δραστηριότητες 
που μπορεί να κάνει με τον ασθενή. Ωστόσο, ο απώτερος σκοπός 
του βιβλίου είναι η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση σε μια 
καθημερινότητα κατάλληλη και ευχάριστη, τόσο για το ίδιο το άτομο με 
νόσο Αλτσχάιμερ όσο και για το φροντιστή του.
 
    Τα νοητικά παιχνίδια, η συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες 
εντός και εκτός σπιτιού καθώς και η σωματική άσκηση ενεργοποιούν 
τον ασθενή και ενισχύουν τα νοητικά του αποθέματα ενώ ταυτόχρονα 
ωφελούν και το φροντιστή προσφέροντάς του τη δυνατότητα να 
περάσει ποιοτικό χρόνο με το άτομο που πάσχει και να επικοινωνήσει 
καλύτερα μαζί του. 

    Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει 
στους φροντιστές προτάσεις και ιδέες για τη συμμετοχή των ασθενών 
σε δραστηριότητες ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τα νοητικά του 
ελλείμματα. 

Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις Γρηγόρη,
Ιπποκράτους 43, Αθήνα, τηλ. 210 3637011

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ»

Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου 

Δραστηριότητες

Ελεύθερου Χρόνου

για τη Νόσο Αλτσχάιμερ

Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ
& Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ελένη Μαργιώτη

Ασπασία Νίκα

Μαρίνα Κάτσαρη

Γιώτα Ζώη

Δρ. Παρασκευή Σακκά

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 με τίτλο «Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του δημοτικού και αποτελείται από 
παιχνίδια και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα στις οποίες τα παιδιά καλούνται να έχουν ενεργό 
δράση όπως  ασκήσεις παρατηρητικότητας, παιχνίδια μνήμης, σπαζοκεφαλιές, κουίζ και επιδαπέδια 
πάζλ. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και την 
ευγενική χορηγία της Marfin Egnatia Bank.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Εταιρείας μας. 



Δ
Ω

Ρ
ΕΕ

Σ
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.

ΦΙΛΟΙ
Ι. Τσούκας, Ο. Τραυλού, Π. Μπουρλή, Κ. Τσιρώνη, Π. Δαπέργολα, Δ. Πέτας, 
Α. Κανέλλης, Α. Κωστή, I. Μπαδογιαννάκης, Mediatel AE, H. Μέγας,
Comercon AE, Σ. Λεκέας, Γ. Ανεμογιάννης, Μ. Ξύκη, OTE

ΧΟΡΗΓΟΙ  Χ. & Κ. Βαρβίας Α.Ε. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Φ. Βορίδη εις μνήμη Λένας Παπαλάμπρου
Δέσποινα Μπούγια εις μνήμη Γεωργίου Μπούγια
Δέσποινα Ανδρεάδου, Αικατερίνη Χανούμη
εις μνήμη Γεωργίου Μπούμπουκα
Μακεδονική Πανίδης ΑΒΕΕ εις μνήμη Αναστασίας Καραβά
Άννα Καραπαναγιώτου εις μνήμη Ευτυχίας Κορωναίου

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer06

       Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας,
  Ελάτε μαζί 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
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ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Είναι γεγονός ότι η άνοια επιφέρει σημαντικές αλλαγές και δυσκολίες στον ασθενή και στην οικογένειά του, αυξάνοντας τις 
ανάγκες για συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει ότι ο φροντιστής χρειάζεται να παραμένει πολλές ώρες με το 
αγαπημένο του πρόσωπο, ίσως και όλο το 24ωρο, γεγονός που δεν είναι πάντα εφικτό είτε γιατί ο φροντιστής εργάζεται είτε γιατί 
είναι ηλικιωμένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης έμμισθου φροντιστή. 
Ο ασθενής με άνοια δυσκολεύεται στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Η εμφάνιση ενός νέου προσώπου στο σπίτι είναι μια 
καινούργια κατάσταση για αυτόν, η οποία συχνά είναι αιτία έντονων αντιδράσεων από πλευράς του. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο 
ασθενής να δεχτεί έναν έμμισθο φροντιστή;
Πολύ συχνά οι φροντιστές προσπαθούν να επιβάλλουν την παρουσία του έμμισθου φροντιστή στον ασθενή, λέγοντάς του « 
δεν μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου πια, πρέπει να φέρουμε κάποιον να σε βοηθάει».  Αυτός ο τρόπος είναι αποδεδειγμένο 
ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν αποδίδει. Αυτό συμβαίνει γιατί, λέγοντάς του κάτι τέτοιο, έμμεσα του λέμε 
ότι δεν είναι λειτουργικός πλέον, ότι δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Αυτομάτως λοιπόν αντιδρά προσπαθώντας να πείσει όχι 
μόνο εμάς, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του ότι εξακολουθεί να χρήσιμος και αποτελεσματικός. 
Ένας τρόπος για να τον προσεγγίσουμε είναι να αντιστρέψουμε το μήνυμα, να είναι ο ασθενής  εκείνος που θα προσφέρει 
βοήθεια στον έμμισθο φροντιστή,  λέγοντας για παράδειγμα « μια γνωστή μου έμεινε χωρίς δουλειά και έχει μεγάλο οικονομικό 
πρόβλημα, τι θα έλεγες να ερχόταν λίγες μέρες να σε  βοηθάει στο σπίτι, όπως έρχεται και στο δικό μου;».  Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία αισθάνεται χρήσιμος, νιώθει ότι μπορεί ο ίδιος να προσφέρει βοήθεια σε κάποιον που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. 
Σημαντικό είναι επίσης να βοηθήσουμε τον ασθενή 
να προσαρμοστεί σταδιακά στην καινούρια 
κατάσταση. Με άλλα λόγια,  τον επισκεπτόμαστε 
αρχικά μαζί με τον έμμισθο φροντιστή έτσι ώστε 
να τον γνωρίσει και σταδιακά να αρχίσει να τον 
εμπιστεύεται. Ο έμμισθος φροντιστής από την 
πλευρά του θα προσπαθήσει να «κερδίσει» τον 
ασθενή απασχολώντας τον με συζητήσεις που 
τον ενδιαφέρουν.  Έτσι ο ασθενής περνά από μία 
μεταβατική φάση και η προσαρμογή του στη 
συμβίωση με ένα νέο πρόσωπο γίνεται ομαλά. 
Τελειώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κάθε 
ασθενής έχει τη δική του προσωπικότητα και 
χρειάζεται εξατομικευμένους χειρισμούς. Αυτό 
που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η προσπάθεια 
επιβολής της γνώμης μας έχει τα αντίθετα από 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η υπομονή κι η 
επιμονή είναι τα χρησιμότερα εργαλεία που 
διαθέτουμε!

Νάντια Αβράμη
Κοινωνική λειτουργός



Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer08

Αυτή που αγαπώ, η σύζυγός μου, διαγνώστηκε με άνοια. 
Αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν το τέλος του κόσμου όπως 
τον γνώριζα. Έμεινα ακυβέρνητος στον ωκεανό τής 
αρνητικότητας που υπάρχει εκεί έξω όπου ο κόσμος μιλάει 
για την άνοια. 
Άρχισα να διαβάζω και να ερευνώ το θέμα. Η περιπέτεια 
της άνοιας είναι κάτι νέο, και είναι διαφορετικό για κάθε 
άνθρωπο. Οι άνθρωποι μερικές φορές αντιδρούν στο 
άκουσμα της άνοιας κατά τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν 
στο άκουσμα του θανάτου. Μένουν άφωνοι, αισθάνονται 
αδέξιοι, θέλουν να εξαφανιστούν, καμιά φορά ενεργούν 
σαν παγιδευμένοι, σαν η νόσος να είναι μεταδοτική. 
Έπρεπε να βεβαιώσω φίλους και οικογένεια ότι το ταξίδι 
της άνοιας δεν είναι για το θάνατο, αλλά είναι για τη ζωή. 
Έπρεπε να πω στους ανθρώπους που εμπιστεύομαι και 
αγαπώ ότι αυτή δεν είναι η ώρα να πούμε αντίο, αυτή είναι 
η ώρα να πούμε καλώς όρισες. 
Η στεναχώριά μου μεγάλωνε. Ο κόσμος δε με χωρούσε. 
Είχα χάσει τα πάντα. Όλοι μου έλεγαν «καλό κουράγιο» 
(ευχή επίκαιρη), αλλά εμένα δε με άγγιζε. Πήγαμε, με τη  
σύζυγό μου στην Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών. Εκεί, στο Κέντρο Ημέρας, μέσω 
ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων 
επιδιώκεται η βελτίωση τής ποιότητας ζωής τών ασθενών 
και τών οικογενειών τους. Συμμετείχαμε σε όλα αυτά 
τα προγράμματα. Εγώ παρακολούθησα τα σεμινάρια 
εκπαίδευσης και υποστήριξης για τους φροντιστές των 
ανοϊκών ασθενών.  Ωφεληθήκαμε πολλά. Ηρεμήσαμε. 
Ξαναβρήκαμε το δρόμο μας. Εκεί, μετά από λίγο καιρό 
κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν τον κόσμο τους 
ανάλογα με τις εξηγήσεις που δίδουν στα γεγονότα. Στη 
συνέχεια αυτές οι εξηγήσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
και τα συναισθήματά τους. 
Έτσι, έχοντας τη σύζυγό μου με άνοια σκεπτόμουν ότι 
αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η ζωή μας τελείωσε. 
Αυτό σήμαινε ότι η ζωή μας θα ήταν διαφορετική. Κάναμε 
σχέδια για τη ζωή μας: όταν φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, 
θα κάνουμε αυτό, όταν έχουμε τακτοποιήσει αυτό, τότε θα 
είμαστε σε θέση να κάνουμε εκείνο. Όνειρα, το καταφύγιο 
του φτώχου και αδύνατου. Η ζωή, όμως, έχει ένα αστείο 
τρόπο να αλλάζει και να επαναπροσδιορίζει τις μεγάλες 
επιθυμίες μας, τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας. Η άνοια 
δεν είναι μια κατάσταση την οποία ο καθένας θέλει να 
αντιμετωπίσει ή να ασχοληθεί με αυτή, και τώρα θα έπρεπε 
να βρούμε έναν τρόπο για να ζήσουμε με την άνοια και 
να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας όσο καλύτερα 
μπορούμε. 
Υπάρχουν πάντα επιλογές στη ζωή. Είχαμε ακόμη μια ζωή 
και μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα επιλογές. Μπορούσα 
να επιλέξω να είμαι θύμα, ή μπορούσα να επιλέξω να είμαι 
νικηφόρος. Φυσικά, δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια 
αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι, ένας δρόμος 
για εμάς μέσω του μαγικού αινιγματικού  ταξιδιού που είναι 
ο κόσμος της άνοιας. Χρειάστηκε να ταξιδέψω νοερά σε 
αυτό το ταξίδι και να μάθω πώς να είμαι ευέλικτος, να βρω 
νέους δρόμους προς γνώριμες θέσεις, να πετάξω όλους 
τους παλιούς χάρτες, όλους τους παλιούς οδηγούς. Ήμουν 

σε ένα ταξίδι που θα απαιτούσε όλη την υπομονή μου, την 
αντοχή μου, την αγάπη μου. Θα υπήρχε τεράστια θλίψη και 
απογοήτευση και κούραση σε αυτή την περιοδεία, αλλά 
θα υπήρχε επίσης καταπληκτική μαγεία και θαυμαστά 
μυστήρια και ναι, ακόμη και χαρά. Αυτό δεν είναι το τέλος, 
είναι η αρχή.
Όλα τα παραπάνω γέμιζαν την ψυχή μου με αισιοδοξία 
για να συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά. Έφτασα όμως 
σε κάποιο σημείο όπου η φιλοσοφία των εξηγήσεων 
δεν μπορούσε να με γεμίσει. Τίποτε δεν μπορούσα να 
εξηγήσω πλέον σωστά, όπως θα το ήθελα, και τότε ήλθε η 
κατάθλιψη. Μια άλλη πτυχή τού καθημερινού μαρτυρίου 
τού φροντιστού. Τότε δοκίμασα και προχώρησα στο 
«Συνειδητό Ονείρεμα» με την ανάπτυξη της ικανότητας 
να παραμένω σε πλήρη εγρήγορση καθώς ονειρευόμουν, 
ακόμη και να τροποποιώ κατά βούληση τα δρώμενα των 
ονείρων μου. Προχώρησα αρκετά, αυτό με εξυπηρετούσε 
για κάμποσο καιρό. Κάποια στιγμή όμως τρόμαξα πολύ, 
φοβήθηκα και γύρισα πίσω. Το «Συνειδητό Ονείρεμα» 
δεν το ξαναχρησιμοποίησα. Τότε έμεινα πάλι μόνος με τα 
προβλήματα και τη θλίψη μου. 
Είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι σε αυτόν τον πολιτισμό να 
είμαστε έντονα  ανεξάρτητοι, να είμαστε δυνατοί και 
ικανοί. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι το να ζητήσεις 
βοήθεια είναι σημάδι αδυναμίας. Δεν θέλουμε να 
επιβαρύνουμε κανέναν. Μερικές φορές, όταν ζητούμε 
από ένα άλλο άτομο βοήθεια, ή όταν λέμε σε άλλα άτομα 
πώς πραγματικά αισθανόμαστε, τους δίνουμε ένα μεγάλο 
δώρο. Τους δίνουμε την ευκαιρία να είναι συμπονετικοί, να 
έρθουν και να βοηθήσουν ένα άλλο ανθρώπινο ον. Στην 
όλο και πιο απομονωμένη και πολυάσχολη ζωή μας, πολλοί 
άνθρωποι δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να εξασκήσουν 
την πιο ανθρώπινη ποιότητα,  ερχόμενοι  σε βοήθεια 
ενός άλλου ανθρώπου. Όταν ζητάμε βοήθεια, δίνουμε 
σε κάποιον άλλο την ευκαιρία να είναι σε μια κατάσταση 
χάριτος, τη χάρη να δώσει το χρόνο του ή την ενέργειά του 
ή τη συμπόνιά του.
Πέρασαν κάποια χρόνια. Άρχισα να καταλαβαίνω την ουσία 
τής μελλοντικής μας ζωής, μόνοι σε έναν κόσμο όπου 
κανείς δε μας ήξερε πια ή δε μας ήθελε. Προσπαθήσαμε να 
μείνουμε, όσο περισσότερο γινόταν, κοντά στην κοινωνία. 
Δεν ξεμακρύναμε από τους άλλους, την κοινωνία. Η 
κοινωνία ξεμάκρυνε από εμάς, πολύ λίγοι φίλοι μάς 
τηλεφωνούσαν, λιγότεροι μάς  επισκέπτονταν. Αργότερα 
κανείς δε μας θυμόταν πιά. Ήλθε η μέρα που κατάλαβα ότι 
εδώ και χρόνια, από τη διάγνωση της άνοιας, είχαμε φύγει 
από τον κοινό κόσμο των ανθρώπων. Ζούσαμε πλέον σε 
έναν άλλο νέο κόσμο.
Τότε θεώρησα ότι σε αυτοκινηστικό δυστύχημα είχα φύγει 
για τον άλλο κόσμο. Μετά το θάνατό μου ο ψυχοπομπός 
Ερμής, αφού διεσχίσαμε τον ποταμό Αχέροντα με τη 
βάρκα τού Χάροντα, με οδήγησε στον Άδη. Πέρασα από 
το Δικαστήριο από όπου με έστειλαν στο Καθαρτήριο για 
την κάθαρση τής ψυχής από τα αμαρτήματά της. Μετά 
με πέρασαν στα Ηλύσια Πεδία, ένα πολύ ευχάριστο και 
όμορφο μέρος που προοριζόταν μόνο για τους ήρωες, 
τους ευσεβείς και τους δίκαιους. Σε αυτά οι λίγοι εκλεκτοί 

Σε αυτά οι λίγοι εκλεκτοί ζούσαν μια μακάρια και ανέμελη 
ζωή σε τελείως ιδανικές συνθήκες. Δε με δέχτηκαν και 
μ’έστειλαν να πάω στον Τάρταρο που ήταν το δεσμωτήριο  
του Άδη στο οποίο φυλακίζονταν και τιμωρούνταν οι 
αμαρτωλοί. Στον Άδη οι νεκροί δε διατηρούσαν καμιά 
δύναμη ζωής. Ήταν απλά είδωλα, σκιές, χωρίς νου και 
φωνή. Δεν είχαν σάρκα και οστά, αλλά διατηρούσαν το 
σχήμα τού σώματος. Και εκεί δε με δέχτηκαν, με έδιωξαν, 
δεν υπήρχε μέρος πιο κάτω για να με στείλουν και με 
ξανάστειλαν πίσω στη γη, στο σπίτι μου, στα Άνω Ιλίσια. 
Κατά τη μετενσάρκωση (γέννηση εκ νέου τής ψυχής σε 
μια ή περισσότερες διαδοχικές υπάρξεις, που μπορεί να 
είναι άνθρωποι, ζώα ή, σε μερικές περιπτώσεις, φυτά) 
μετά το δυστύχημα η ψυχή μου ξαναγεννήθηκε. Αντί να 
γυρίσει ως πουλί, πεταλούδα ή έντομο γύρισε πάλι πίσω, 
σε μένα στη γη. Με έκανε άλλον άνθρωπο σε μια νέα ζωή 
με προδιαγεγραμμένα καθήκοντα, τα καθήκοντα τού 
φροντιστή. Βρήκα τη σύζυγό μου να με περιμένει όπως 
την άφησα και με την άνοιά της. Είχα περάσει πιά στη 
Δεύτερη Ζωή μου. 
Όμως όλα καλά. Η ύπαρξη ενός συντρόφου, γεννά την 
ελπίδα, την ανάγκη για δημιουργία, τη συνύπαρξη, 
το μοίρασμα. Η απώλεια ενός συντρόφου αντιθέτως, 
μηδενίζει τα πάντα ειδικά για τη ζωή ενός προχωρημένου 
σε ηλικία ατόμου. Έτσι συνέχισα αυτή τη νέα μου ζωή, τη 
Δεύτερη Ζωή μου, ως φροντιστής. Προσκολλήθηκα στη 
σύζυγό μου, να μην της λείψει τίποτε, να είναι ασφαλής, 
καθαρή και υγιής και, αν καταλαβαίνει, και ευτυχισμένη. 
Να ζει μια ζωή καλύτερη από αυτή που θα ζούσε αν δεν 
είχε άνοια. Και κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι ζει καλά.
Εγώ σ’αυτή τη νέα/Δεύτερη Ζωή μου, αισθάνομαι πολύ 
καλά, απελευθερωμένος, χωρίς θλίψη και αγωνία. Βλέπω 
τα σφάλματα τής πρώτης ζωής μου, τις περιττές αγωνίες 
και τις λάθος κινήσεις μου. Βλέπω τούς ανθρώπους να 
αγωνιούν, να αγχώνονται για μηδαμινά πράγματα, με 
πολλά προβλήματα και άκρη να μη βρίσκουν. Κινούμαι 
ανάμεσά τους χωρίς να γίνομαι αντιληπτός, κανείς δε με 
ξέρει και κανένα δεν ξέρω. 

 Όλος ο κόσμος είναι δικός μας,
 η Δεύτερη Ζωή μου είναι δική μας.
 Εμένα και της συζύγου μου.

 Άραγε, θα υπάρξει και Τρίτη Ζωή;
 Δεν τη θέλω...
        
 

Αντώνης

Η Δεύτερη Ζωή μου
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Έψαξα να ‘βρω δυο λόγια
να σας πω το ευχαριστώ
το μυαλό μου σταματούσε
δεν μπορούσα να σκεφτώ

Αυτό που κάνετε εσείς
δεν είναι πια εργασία
είναι ένα λειτούργημα
που κτίζετε εκκλησία

Ο Θεός να σας φυλάει
να σας έχει πια γερούς
τη δύναμη να βρίσκετε
στους χαλεπούς καιρούς

Μ’ ένα πλατύ χαμόγελο
πάντα στο πρόσωπό σας
τους ασθενείς κοιτάζετε
σαν να ‘ναι άνθρωπός σας

Τους προσφέρετε αγάπη
με όλα τα μεγαλεία
ανθρώπινα τους φέρεστε
κι όχι σαν εργαλεία

Ήρεμα πάντοτε μιλάτε
και με τόνο χαμηλό
ποτέ σας δεν φωνάζετε
και αυτό είναι λογικό

Γιατροί και εργαζόμενοι
είστε μοναδικοί
που απλόχερα μοιράζετε
αγάπη και στοργή

Ξέρετε το βάσανό μας
και μας δίνετε γραμμή
τι πρέπει για να κάνουμε
να βγούμε δυνατοί

Ο δρόμος είναι αλαργινός
και ο Γολγοθάς μεγάλος
προσφέρετε ανθρωπισμό
όπως κανένας άλλος

Θα ήθελα πολλά να γράψω
μα φοβάμαι να μην κλάψω
γιατί το δάκρυ είναι καυτό
και τις γραμμές μην κάψω

Χρήστος Καραγκούνης
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ΕΜΜΙΣΘΟΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
στη φροντίδα ανοϊκού ασθενή

Είναι αυτοί που στο άκουσμα τους και μόνο, τους απορρίψαμε από την πρώτη στιγμή,  αυτοί που πριν 
καν έρθουμε σε επαφή μαζί τους, αποφασίσαμε ότι δεν διαθέτουν τις δικές μας ικανότητες προκειμένου 
να μας αντικαταστήσουν. Τελικά είναι αυτοί για τους οποίους πεισθήκαμε, ότι δεν πρόκειται να γίνουν 
αποδεκτοί, από τον άνθρωπό μας που νοσεί.
 
Δεν καταλάβαμε ότι οι έμμισθοι φροντιστές είναι η άμυνα μας, η προστασία μας από τις τρομερές 
συνέπειες της άνοιας στην ψυχή και το σώμα μας.   
 
Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας, τις δικές μας ανάγκες, τις τρομερές συνέπειες της άνοιας επάνω μας, 
τις αντοχές μας. Δεν σκεφτήκαμε ότι δεν είμαστε επαγγελματίες για να αντιμετωπίσουμε με ειδικούς 
χειρισμούς μία ασθένεια που αδειάζει την ψυχή μας και εξαντλεί το σώμα μας.
 
Η άνοια σε όλες τις μορφές δεν έχει πισωγύρισμα. Βελτίωση παρότι θα θέλαμε, δεν υπάρχει. Αυτά που 
χάθηκαν, δεν θα ανακτηθούν . Παρόλα αυτά, με τους κατάλληλους χειρισμούς σε βάθος χρόνου, μπορούμε 
να καθυστερήσουμε την επιδείνωση . Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε απαραίτητα βοήθεια 
από τρίτο άτομο. Μόνοι μας είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κρατήσουμε τις ισορροπίες ανάμεσα στην 
ψυχική και σωματική μας υγεία και την καθημερινά επιδεινούμενη κατάσταση του ασθενή. 
 
Ανυπολόγιστο το κόστος για εμάς: τους συγγενείς φροντιστές. Από τη μιά το συναίσθημα για τον πάσχοντα 
λόγω της συγγένειας και από την άλλη  η υγεία μας που πιθανόν λόγω ηλικίας να είναι ήδη επιβαρυμένη 
από διάφορες παθήσεις καθώς επίσης και το αντίθετο από εμάς φύλο του πάσχοντα, αποτελούν 
παράγοντες αρνητικούς για την πορεία και γενικότερα την εξέλιξη της υγείας του.
 
Μας διαφεύγει ότι λειτουργούμε ως συγκοινωνούντα δοχεία και ότι έτσι κάθε δική μας επιβάρυνση 
περνάει ταυτόχρονα και στον ασθενή.
 
Οι έμμισθοι φροντιστές είναι αυτοί που δεν συνδέονται συναισθηματικά με τον πάσχοντα, οι 
οποίοι μάλιστα εκπαιδεύονται από ειδικούς της Εταιρείας Alzheimer για να αποτελέσουν  για εμάς 
στήριγμα ανυπολόγιστης αξίας, αφού αφενός θα μοιραστούν μαζί μας το  φορτίο  που τα υπόλοιπα 
μέλη της  οικογένειας αδυνατούν ή ακόμα και αρνούνται να μοιραστούν, αφετέρου θα ανακουφίσουν 
την ψυχή μας στις πιο δύσκολες στιγμές.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι έμμισθοι φροντιστές είχαν -και έχουν- να σηκώσουν μόνοι τους το μεγάλο βάρος της άνοιας, να «χειριστούν» τα 
συμπτώματα του ασθενή, να τον φροντίσουν χωρίς καμία ιατρική ή φαρμακευτική υποστήριξη. Και, όταν η άνοια γινόταν επικίνδυνη (περιπλάνηση ή 
αυτοτραυματισμός του ασθενή), τότε κατηγορείτο για ολιγωρία ο έμμισθος φροντιστής, παρότι μεγάλο βάρος ευθύνης είχε η οικογένειά του. 
Η συνέχεια είναι γνωστή: έπειτα από κάποιο «επικίνδυνο» περιστατικό, ο έμμισθος φροντιστής απομακρυνόταν, ερχόταν ο επόμενος ώσπου να 
απομακρυνθεί κι αυτός για τους ίδιους λόγους και, τελικά, «την πλήρωνε» ο ασθενής, που εγκλωβιζόταν σε έναν φαύλο κύκλο άνοιας για τον ίδιο και 
άγνοιας της ασθένειας για την οικογένειά του. 
             Η άλλη πλευρά
Ευτυχώς ,υπάρχει  η άλλη πλευρά. Υπάρχουν οικογένειες που αντιλαμβάνονται την βαρύτητα της κατάστασής του ασθενή, αλλά και των δικών 
τους ευθυνών. Επιλέγουν με προσοχή   τον έμμισθο φροντιστή, τον ενημερώνουν για την κατάσταση του ασθενή, αλλά και για τη φαρμακευτική 
αγωγή που λαμβάνει. Αυτή η αναλυτική ενημέρωση είναι και η πολυτιμότερη βοήθεια. 
Φυσικά, από ασθενή σε ασθενή, ο έμμισθος φροντιστής καλείται να συμμετάσχει σε μια διαφορετική προσωπική ανοϊκή πραγματικότητα και να 
προσαρμοστεί σε αυτήν. Όμως, έχει ενημερωθεί αναλυτικά από την οικογένεια του πάσχοντος και έχει την πλήρη συμπαράστασή της. Και αυτή 
η συμπαράσταση της οικογένειας είναι που διαμορφώνει καταλυτικά την απόδοση και τη φροντίδα του έμμισθου φροντιστή προς τον ασθενή. 
Διαφορετικά, αν ο έμμισθος φροντιστής αντιμετωπίσει άγνοια, αδιαφορία και προκατάληψη, όση υπομονή κι επαγγελματισμό κι αν διαθέτει, 
παραμένει άνθρωπος. Δε θα θέσει σε κίνδυνο ούτε την ψυχική ούτε τη σωματική του υγεία, όσο μεγάλο κι αν είναι το χρηματικό αντίτιμο που θα 
του προσφερθεί. 
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Παλαιότερα που η νόσος δεν ήταν ευρέως γνωστή, η φροντίδα του πάσχοντος γινόταν 
με μεγάλη δυσκολία από τους έμμισθους φροντιστές. Είχαν να αντιμετωπίσουν 
καταστάσεις σχεδόν άγνωστες ακόμη και για τους ίδιους και εντελώς άγνωστες για την 
οικογένεια του ασθενούς, με αποτέλεσμα να σηκώνουν όλο το βάρος της φροντίδας 
μόνοι τους. 
Με την πάροδο των ετών, η νόσος έγινε ευρέως γνωστή και τόσο οι οικογένειες των πασχόντων, 
όσο και οι έμμισθοι φροντιστές ήξεραν τι είχαν να αντιμετωπίσουν. Παρά, όμως, τις έρευνες και 
την καθημερινή ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και κοινού, παρατηρήθηκε κάτι λυπηρό: οι 
οικογένειες, είτε λόγω της φύσης της ασθένειας, είτε λόγω προκαταλήψεων, επέλεγαν να μην 
ασχοληθούν σε βάθος με τον ανοϊκό ασθενή τους. 
Αποδέχονταν, δηλαδή, την ασθένεια μοιρολατρικά, με τη νοοτροπία «είναι μεγάλος άνθρωπος 
και λογικό είναι να ξεχνάει», αντιμετώπιζαν τους έμμισθους φροντιστές ως εσωτερικούς 
γηροκόμους και όταν οι τελευταίοι επιχειρούσαν να εξηγήσουν στους συγγενείς του ασθενή 
την κατάσταση, η απάντηση που έπαιρναν ήταν «αν δεν μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά 
σου, να φύγεις». 




