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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

info@alzheimerathens.gr - kentroalz@ath.forthnet.gr

www.alzheimerathens.gr

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

Τιράζ
3.000 τεύχη

Δημιουργικό

Έκτορος 45-47, 16673 Βούλα, 210 8957564, www.art-attack.gr    

Κων/νος Μαρτίνος

Ελάτε μαζί μας!  Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε! 
     

Μέλος €30*

Φίλος €100-500

Χορηγός €1.000-5.000

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

Αγαπητoί φίλοι και φίλες,

Εν μέσω των δυσκολιών που περνάμε όλοι μας, η Εταιρεία μας συνεχίζει 

και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με τη βοήθεια των επαγγελματιών 

υγείας που δουλεύουν γι’ αυτήν και των πολύ περισσότερων εθελοντών 

και φίλων που την υποστηρίζουν. Τα καλά νέα είναι ότι στις 15 Μαΐου, με 

τη συνεργασία εθελοντών επαγγελματιών υγείας, ξεκίνησε η λειτουργία 

ενός Κέντρου Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στην Ηλιούπολη σε χώρο 

που μας παραχώρησε ο Δήμος.

Το μέλλον όμως προοιωνίζεται δύσκολο. Η κρατική χρηματοδότηση για 

τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας μας -όπως και για τις υπόλοιπες δομές 

του προγράμματος Ψυχαργώς- έχει μειωθεί στο μισό και καταβάλλεται 

με σημαντική καθυστέρηση. Οι χορηγίες προς την Εταιρεία έχουν μειωθεί δραστικά. Γι’ αυτό πρέπει 

όλοι μαζί να υποστηρίξουμε τη συνέχιση του έργου μας! 

Καλό καλοκαίρι!
Η Πρόεδρος της Εταιρείας

Δρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος-Ψυχίατρος

901 11 156 156ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 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 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
Δροσούλα Θεραπιώτου, Βασιλική Χρυσανθακοπούλου, Παναγιώτης Καρακατσάνης, Στέργιος Γκάτσης, 
Σωκράτης Λεκέας, Παναγιώτης Δίζης, Ελένη Μαρουλάκη, Μαγδαληνή Σταθοπούλου, Πολιτιστικός & 
Καλλωπιστικός Σύλλογος Αγ. Αρτεμίου, Συλβάνα Ζαρίφη, Φώφη Καρατζά, Φιφή Αθανασοπούλου, Ιωάννα 
Δημοπούλου, Comeri, Ελένη Αποστολάκη, Ελένη Καπετανάκη, Βάνα Παπαδοπούλου, Αχιλλέας Μακρόπουλος, 

ΧΟΡΗΓΟIΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΞΠΡΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Μυρσίνη Σαμούχου εις μνήμη Αικατερίνης Τζανετάκου
Παναγιώτης Δάβαρης εις μνήμη Παναγιώτη Μπακόπουλου
Φωφώ Μακρυγιάννη, Στέλλα Αλαφογιάννη εις μνήμη Ελένης Λεκέα
Ανδρέας Λορεντζάτος εις μνήμη Ιωάννη Λορεντζάτου
Οικογένεια Ηρακλή Λιβανίου εις μνήμη Αικατερίνης Καμμένου
Ελένη Μαρινάκη εις μνήμη Ζωής Μαρινάκη
Μιχάλης Βλαχάκης εις μνήμη Θεοδώρας Τζιμέα
Μαρία Ψάνη εις μνήμη Δημήτρη Ψάνη

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.
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ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ 2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις που αναλαμβάνει ο άνθρωπος 
που φροντίζει το συγγενή του που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, H 
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών καθιέρωσε 
πριν από τέσσερα χρόνια την 19η Μαρτίου ως ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ για 
άτομα που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών, στην αίθουσα Ολυμπία της Αίγλης του 
Ζαππείου,  διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά εκπαιδευτικά  σεμινάρια για 
τους οικογενειακούς φροντιστές, από τις 10:00 το πρωί έως και τις 20:00 το 
απόγευμα.

Στις διαλέξεις πήραν μέρος 750 φροντιστές, ενώ παράλληλα, σε διαφορετική 
αίθουσα 300 ασθενείς συμμετείχαν στις ομάδες δημιουργικής απασχόλησης 
και  νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με οθόνες αφής, 
τις οποίες συντόνιζαν οι ψυχολόγοι και οι εθελοντές της Εταιρείας.

Η εκδήλωση  περιελάμβανε  πέντε επαναλαμβανόμενους κύκλους 
εκπαιδευτικών διαλέξεων για τους φροντιστές, διάρκειας δύο ωρών ο 
καθένας, τις οποίες πραγματοποίησαν εκ περιτροπής η πρόεδρος της 
Εταιρείας, Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος - ψυχίατρος, ο κ. Βασίλης 
Βαγενάς, νευρολόγος, υπεύθυνος ιατρείου Άνοιας, 1ου  Νοσοκομείου ΙΚΑ, 
ο κ. Λυκούργος Καρτσακλής, νευρολόγος, υπεύθυνος του ιατρείου μνήμης 
του Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας στο Παγκράτι και ο  κ. Κωνσταντίνος 
Προύσκας, ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας, αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

Οι εισηγητές μίλησαν εκτενώς για διάφορα θέματα όπως τα συμπτώματα 
και η εξέλιξη της νόσου Alzheimer, οι διαταραχές συμπεριφοράς 
των ασθενών, οι φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, η 
κληρονομική επιβάρυνση κ.ά., ενώ στο τέλος κάθε κύκλου απαντούσαν 
αναλυτικά στις ερωτήσεις των φροντιστών για τα πρακτικά προβλήματα 
φροντίδας, αφού το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι τόσο οι 
οικογενειακοί όσο και οι έμμισθοι φροντιστές δεν έχουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπίσουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας που 
καλούνται να διαχειριστούν.

Παρόλο που η νόσος δεν είναι ακόμη θεραπεύσιμη, πολλά συμπτώματα 
και αρκετές από τις γνωστικές και λειτουργικές διαταραχές μπορούν να 
αντιμετωπισθούν, αλλάζοντας μερικές φορές δραματικά την ποιότητα ζωής
 των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 160.000 ασθενείς, ενώ για κάθε 
ασθενή με νόσο Αλτσχάιμερ, υπάρχουν μέχρι και τρεις στενοί 
συγγενείς που επηρεάζονται άμεσα. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε τον 
τεράστιο αριθμό των ανθρώπων που καλούνται να  αντιμετωπίσουν 
αυτό το βαρύ φορτίο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας 
έχουν ως αποτέλεσμα την ψυχολογική,  σωματική και οικονομική 
επιβάρυνση των φροντιστών.  Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι 
παράγοντες που συνδράμουν σημαντικά τον φροντιστή στο δύσκολο 
έργο του. Η απουσία δομών και υπηρεσιών για τους ασθενείς και 
τις οικογένειες τους είναι παντελής. Αυτό καθιστά απαραίτητη όχι 
μόνο τη διατήρηση και καλή λειτουργία των Κέντρων Ημέρας, αλλά 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ξενώνων βραχείας 
παραμονής και ξενώνων τελικού σταδίου σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, οι φροντιστές ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχονται 
στα τρία Κέντρα Ημέρας και την υπηρεσία Φροντίδα στο σπίτι για ανοϊκούς 
ασθενείς και γενικότερα για τις δράσεις της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές ανοϊκών ασθενών 
πραγματοποιούνται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, εντελώς δωρεάν. 

Για πληροφορίες, τηλ. 210 7013271, www.alzheimerathens.gr.  

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:
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Δημιουργική δραστηριότητα για ασθενείς με  Άνοια
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Σχετικά πρόσφατα στην έρευνα και  στη βιβλιογραφία εμφανίστηκε το θέμα της δημιουργικότητας 
σε σχέση με την άνοια, ως ένας τομέας με πολύ ενδιαφέρον. Όλοι είμαστε  δημιουργικοί με κάποιο 
τρόπο: στο μαγείρεμα, στην κηπουρική, στο χορό, στη μουσική, στη συγγραφή ή στη ζωγραφική, σε 
κάποια δηλαδή μορφή δημιουργικής έκφρασης.
Ο Δρ Bruce  Miller, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, είπε ότι «ακόμα και όταν το μυαλό 
μας γερνά, δεν χάνουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε». Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει πως 
ακόμα και σε νόσους  όπως η άνοια που καταστρέφουν πολλές από τις νοητικές μας λειτουργίες 
(μνήμη, προσοχή, λόγο) και οδηγούν σε  σημείο όπου κάθε δραστηριότητα είναι πλέον αδύνατο να 
εκτελεστεί, παρ’ όλα αυτά η δυνατότητα του ανθρώπου για δημιουργική έκφραση υπάρχει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. 
Τα  άτομα που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ, έχουν μειωμένη ικανότητα να επικοινωνήσουν 
με άλλους, εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν  από τη νόσο όπως η αφασία (δυσκολία 
στην ομιλία και κατανόηση του λόγου), η αγνωσία (δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων και 
αντικειμένων) και η απραξία (δυσκολία στην εκτέλεση συνειδητών πράξεων και χειρονομιών). Η 
ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες βελτιώνει το συναίσθημα, την κοινωνικότητα και τις 
νοητικές  λειτουργίες ενώ παράλληλα  μειώνει τα  συμπεριφορικά προβλήματα αυτών  των ατόμων. 
Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί που έχουν ασχοληθεί με τη δημιουργική έκφραση στην άνοια παραθέτουν 
ως τα οφέλη της δημιουργικής απασχόλησης τα εξής:

 Θετική συναισθηματική ανταπόκριση
 Μείωση της ευερεθιστότητας
 Αύξηση της  κοινωνικότητας
 Βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες
 Βελτιωμένη διάθεση και προσοχή
 Μειωμένο άγχος
 Καλύτερη  ποιότητα ζωής
 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ;
 
Τα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ  μπορεί να χάσουν την ικανότητα να ανακαλούν ή να αντιγράφουν 
εικόνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν  μπορούν να ζωγραφίσουν. Ωστόσο, όταν ζωγραφίζουμε 
είναι προτιμότερο να μην εστιάζουμε τόσο στην ορθή απόδοση σχημάτων ή γραμμών  αλλά να 
προωθούμε τη χρήση χρώματος και να τους αφήνουμε να δρουν ελεύθερα. Επίσης, ρωτώντας τους 
πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής όπως «τι  χρώμα έχουνε τα  φύλλα, τι χρώμα θα βάλουμε 
σ΄ ένα συγκεκριμένο φρούτο» τους βοηθάμε να χρησιμοποιήσουν τη μνήμη τους  και να έρθουν 
σε επαφή με την πραγματικότητα, ενθαρρύνουμε δηλαδή και την ενίσχυση κάποιων νοητικών 
λειτουργιών. 
Έρευνες έχουν δείξει πως η χρήση μουσικών οργάνων, το τραγούδι, ο χορός ή το απλό άκουσμα 
μουσικής και οι ρυθμικές κινήσεις (παλαμάκια κτλ.)  βελτιώνει τη διάθεση, την κοινωνικότητα και 
τις νοητικές λειτουργίες. Επίσης, όπως συμβαίνει και με τη ζωγραφική, παρατηρείται μείωση σε 
συμπεριφορικά συμπτώματα της άνοιας όπως η νευρικότητα και το άγχος. Η μουσική και  το τραγούδι 
που περιέχουν γνώριμα στοιχεία, φέρνει αποτελέσματα και ανταπόκριση ακόμα και σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου. 
Στη νόσο Αλτσχάιμερ άλλα και σε άλλα είδη άνοιας όπου περιορίζεται η λεκτική επαφή και γενικά η 
επικοινωνία, μια ζωγραφιά ή ένα τραγούδι, μια χορευτική κίνηση μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, 
να βοηθήσει στην ανάκληση αναμνήσεων και να γίνει τρόπος έκφρασης. Η δημιουργικότητα αν  μη τι 
άλλο μπορεί να είναι ένα συναισθηματικό  ̈ ξέσπασμα¨, όταν χάνονται  όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας.
Το πιο σημαντικό είναι να νιώσουν αυτά τα άτομα ότι εκτιμούνται όχι μόνο για αυτά που έκαναν στο 
παρελθόν αλλά  και για αυτά που κάνουν στο παρόν. Σε αυτόν τον τομέα η δημιουργική δραστηριότητα 
έχει να προσφέρει πολλά.

Δανάη Καβουρίδη
Ψυχολόγος
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Έπειτα από αρκετό καιρό απουσίας ο Ταχυδρόμος του Κέντρου Ημέρας επιστρέφει! 
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στις δράσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, οι οποίες ήταν πολλές και 
διαφορετικές. Επιπλέον, στις σελίδες που ακολουθούν φιλοξενούνται παραμύθια που έχουν γραφτεί από μέλη 
των ομάδων του Κέντρου Ημέρας. Κεντρικός ήρωας είναι η μνήμη και έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε τον 
τρόπο που η συγγραφική ομάδα επέλεξε να μας την παρουσιάσει. Καλή ανάγνωση!

Άνοιξη.
Περπατώ στο αλσάκι που είναι δίπλα στο χωρίο μου. Είναι όλα πράσινα, ανθισμένα, φανταστικά. Ένας ήλιος λαμπερός περνάει 
μέσα από τα φύλλα των δέντρων και παίζει με τα χρώματα των λουλουδιών, τα κάνει πιο ανοιχτά, πιο ζωντανά, πιο γλυκά. Τα πουλιά 
κελαηδούν γλυκά, νιώθω ευτυχισμένη. Έχω φύγει από την πραγματικότητα, ονειρεύομαι, είμαι ευτυχισμένη.
Κάθομαι κάτω από ένα δέντρο και κλείνω τα μάτια. Ξαφνικά νιώθω ένα ελαφρύ σκούντημα.
Μία πανώρια ύπαρξη είναι μπροστά μου. «Γεια σου» μου λέει, «είμαι η Μνήμη που σε ακολουθώ σε όλη σου τη ζωή. Έλα να κάνουμε 
μαζί ένα ταξίδι να θυμηθούμε τα παλιά».
«Ταξίδι; Παλιά; Μα τι λες;»
«Έλα, έλα θα δεις», μου λέει.
Και ξαφνικά βρίσκομαι μαζί της στο πατρικό μου σπίτι στο χωριό, κοριτσάκι εγώ με κοτσιδάκια και η μαμά μου στην αυλή να ταΐζει 
τις κότες. Πιο κει η αδερφή μου να κεντάει και η γιαγιά μου να υφαίνει στον αργαλειό. 
«Τα θυμάσαι αυτά;», μου λέει η Μνήμη.
Πω πω, Θεέ μου, τι ευτυχία!
Μετά η εικόνα αλλάζει. Bρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο με παρέα φίλους μου, γέλια, φωνές, να κι ο Γιώργος!
Πω πω, Θεέ μου, χτυποκάρδι, θα με προσέξει άραγε;
Μετά βρισκόμαστε στην εκκλησία εγώ νύφη και ο Γιώργος γαμπρός. Τι χαρά! 
Σε λίγο πάμε στο Μαιευτήριο, έχω το μωρό μου αγκαλιά, τι γλυκούλι που είναι!  Μνήμη μου γλυκιά μου κοπέλα πού αλλού θα με πάς; 
Περνάμε από τους γάμους των γιών μου από τις γέννες των εγγονών μου και γυρνάμε πάλι στο δασάκι. Τι θα έκανα χωρίς  εσένα 
μνήμη μου, τώρα πια λίγες χαρές έχω, πολύ λίγες. Όλοι είναι στα σπίτια τους, άνοιξαν τα φτερά τους για αλλού κι εγώ, αν δεν 
ερχόσουνα εσύ να με σκουντήξεις, θα ένιωθα μόνη μου. Είσαι η χρυσή μου παρέα τώρα πια. Σε παρακαλώ πολύ μην με αφήσεις 
ποτέ, να είσαι έτσι πάντα ζωντανή κοντά μου, να με βοηθάς να είμαι χαρούμενη, να ζω στιγμές ευχάριστες.
Ανοίγω τα μάτια μου, όλα γύρω μου φωτεινά, ωραία. Τι σπουδαία φίλη που είναι αυτή η Μνήμη. 
Εύχομαι να μη με προδώσει ποτέ!

Δήμητρα
  

Η ΜΝΗΜΗ
Οι νεραΐδες του δάσους είχαν σύναξη εκείνο το βράδυ. Οι καλές νεραΐδες ήταν πολλές: ήταν η Καλοσύνη, η Υγεία, η Ευτυχία,
η Ελπίδα, η Ομορφιά και πολλές άλλες. Θα γινότανε ο απολογισμός, τι μπόρεσαν να προσφέρουν στον άνθρωπο η καθεμία.
Η Καλοσύνη απαρίθμησε τα καλά που πρόσφερε, η Υγεία πόσους γιάτρεψε, η Ευτυχία πόσους βοήθησε να ευτυχήσουν, η 
Ελπίδα πόσους έσωσε από τη μαύρη απογοήτευση, η Ομορφιά σε πόσους χάρισε την ομορφιά που θετικά κερδίζει με την 
εμφάνιση και μόνο.
Τα είπανε όλα με λεπτομέρειες και περιστατικά που δικαίωναν την αξία της προσφοράς τους στον άνθρωπο
και ενώ η συγκέντρωση έφτανε στο τέλος και σκεφτότανε άραγε ποια θα ήταν η καλύτερη... ξάφνου μπήκε μία άλλη νεραΐδα, 
αυτή γριά και λίγο καμπούρα...
Οι νεραΐδες απόρησαν... «Εσύ τι γυρεύεις εδώ;» τώρα θα δώσουμε το βραβείο στην καλύτερη και μαλώνουμε ποια θα το πάρει. 
Τότε η ρυτιδιασμένη γριά που ακουμπούσε στο ραβδί της προχώρησε και είπε : «Όλες καλές είστε και όλες αξίζετε
ένα βραβείο, αλά χωρίς εμένα δεν θα το παίρνατε».
«Τι είπες«παλιόγρια;» φώναξαν όλες μαζί «Ναι εγώ είμαι η παλιόγρια, αλλά χωρίς εμένα καμιά δε θα θυμόταν τι έκανε το χρόνο 
που πέρασε και πόσους βοήθησε. Άρα ποιος παίρνει το βραβείο;»
Και ενώ οι άλλες διαμαρτύρονταν συνέχισε: «γιατί χωρίς τη ΜΝΗΜΗ και παρόλο που θυμόμαστε και πράγματα που δεν μας 
αρέσουν, όμως χάρη σ’ αυτήν ξαναζούν οι αγαπημένοι που χάσαμε, οι ώρες και οι μέρες ευτυχίας που ζήσαμε, ό,τι καλό 
μάθαμε σε τούτη τη ζωή, συν όλα τα καλά που μας χάρισε η μόρφωση και ένα σωρό άλλα πράγματα, μόνο που πια όσο πάει 
γερνάω... γι’ αυτό δώστε μου το βοτάνι της νιότης μαζί με το βραβείο και δεν θα το μετανιώσετε».
Οι νεραΐδες δεν μιλούσαν, αλλά η Υγεία και η Ευτυχία προχώρησαν και είπαν: «Της χρωστάμε πολλά. Της αξίζει το βραβείο».

Ελένη 
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Δραστηριότητες
των Κέντρων Ημέρας

16 Δεκεμβρίου 
Μαθητές της Β΄ Δημοτικού του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών επισκέφθηκαν το 

Κέντρο Ημέρας και τραγούδησαν μαζί με τους χρήστες τα κάλαντα και αφηγήθηκαν 

χριστουγεννιάτικα παραμύθια. 

9 Δεκεμβρίου  
Πραγματοποιήθηκε «Ημέρα περιποίησης» σε συνεργασία με τη σχολή κομμωτικής 

«Αμάραντος», κατά την οποία εκπαιδευόμενοι κομμωτές μαζί με τον επόπτη τους 

πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους Χρήστες του Κέντρου. 

16 & 17 Δεκεμβρίου 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με 

αντικείμενα που είχαν δημιουργήσει οι χρήστες των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας.  

11 Φεβρουαρίου 
Τα μέλη των Κέντρων Ημέρας παρευρέθηκαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας, διασκέδασαν με τις μουσικές επιλογές του του Νίκου Κατερινάκη και γεύτηκαν 

νόστιμα εδέσματα, ευγενική προσφορά της εταιρείας «ΒΑΡΣΟΣ catering».

24 Φεβρουαρίου
Το Κέντρο Ημέρας γέμισε με σερπαντίνες, μάσκες και γιρλάντες για να φιλοξενήσει το 

αποκριάτικο πάρτι που έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες να μεταμφιεστούν και να 

διασκεδάσουν στους ρυθμούς του Καρναβαλιού. 

6 Απριλίου
Πραγματοποιήθηκε το Πασχαλινό Παζάρι της Εταιρείας, στο οποίο οι επισκέπτες είχαν 

την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε πρωτότυπες λαμπάδες φτιαγμένες από τους 

χρήστες των Κέντρων Ημέρας, χειροποίητα κουλουράκια και γλυκά του κουταλιού. 
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Ν’ ακούμε, τα λόγια και
τις σιωπές των παραμυθιών...
Όποιος δεν πιστεύει στα παραμύθια είναι κάποιος που δεν έχει ακούσει παραμύθια. Άνθρωπος είναι, όπως 
όλοι. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι δεν νανουρίστηκε, ότι δεν γέλασε, ότι  δεν φοβήθηκε με μια ιστορία. Το 
ερώτημα είναι αν θα γεμίσει αυτό το μικρό κουτί όπου χωράνε όλοι οι θησαυροί του κόσμου. 
Αυτό το κουτί το έχουμε όλοι μέσα μας. Κάποιοι άδειο, κάποιοι μισογεμάτο, κάποιοι ξέχειλο. Άλλοι το 
γεμίζουν με εξουσία. Άλλοι με χρυσά φλουριά. Άλλοι με αναμνήσεις. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που το 
γεμίζουν πέτρες. Πέτρες ασήμαντες, που μιλούν και λένε τις πιο όμορφες ιστορίες. Κι είναι πολλές αυτές 
οι πέτρες: γκρίζες, καφετιές, πρασινωπές. Τετράγωνες, μακρόστενες, τραχιές, λείες. Όλες όμως έχουν τη 
θέση τους στο μικρό κουτί. 
Έτσι είναι και τα παραμύθια, μικρές, ασήμαντες πέτρες. Τα συναντούμε στο δρόμο μας, τα ξεδιαλέγουμε 
και κρύβουμε στο μικρό κουτί της ψυχής μας όσα μας μιλούν. 
Τα παραμύθια ταξιδεύουν στο χρόνο από στόμα σε στόμα. Είναι παραμυθία, παρηγοριά. Μας ταξιδεύουν 
σ’ έναν τόπο άτοπο και σ’ ένα χρόνο άχρονο. Στο «μια φορά κι έναν καιρό». Μας μαθαίνουν ν’ ακούμε, τα 
λόγια και τις σιωπές, να μοιραζόμαστε, να επικοινωνούμε σε μια γλώσσα αλλιώτικη. 
Κάθε φορά που αφηγούμαι σε παιδιά, βλέπω πως νιώθουν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει εκείνη τη 
στιγμή, κάτι ωστόσο που, ακόμα κι αν το ζουν για πρώτη φορά, δεν τους φαίνεται ξένο. Μιλάμε για δέντρα 
και τα βλέπουμε δίπλα μας. Μιλάμε για νεράιδες και ξέρουμε πως κάπου εκεί γύρω κρύβονται. Μιλάμε για 
πουλιά και τ’ ακούμε να φτερουγίζουν. Μιλάμε για φωτιά και νιώθουμε τη ζεστασιά της φλόγας. Η μαγεία 
υπάρχει στα παιδιά, έτσι δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. 
Με τους ενήλικες, τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά, αλλά αποδεικνύονται ίδια. Τα παραμύθια είναι 
μόνο για παιδιά, λένε πολλοί. Κι όμως, παλιά, τα παραμύθια ήταν μόνο για τους μεγάλους -τα παιδιά 
κρυφάκουγαν. Στην πραγματικότητα, όλα τα παραμύθια είναι για όλους. Δεν υπάρχουν «χρήσιμα» ή 
«κατάλληλα» παραμύθια, απλώς κάποια είναι ιδανικότερα για συγκεκριμένες περιόδους της ζωής. Γιατί τα 
παραμύθια δεν μιλούν παρά για την ίδια τη ζωή. Ο φόβος, η λύπη, η απώλεια, η χαρά, ο έρωτας, υπάρχουν 
στη ζωή όλων μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε το δικό μας αγαπημένο παραμύθι, 
αυτό που θα μιλήσει στην καρδιά μας, να γνωρίσουμε έναν ήρωα που θα ξυπνήσει όσα κοιμούνται μέσα 
μας και θα τα ζωντανέψει. Έναν ήρωα που θα δει βαθιά μέσα μας και που ίσως καθορίσει την πορεία μας 
στη ζωή. Γιατί αυτός ο ήρωας ο «διαλεχτός», δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον εαυτό μας. 
Ας σκεφτούμε ιστορίες που μας σημάδεψαν, που μας βοήθησαν να δουν τη ζωή με άλλη ματιά. Ας 
προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι νιώσαμε τη στιγμή που τις ακούσαμε ή τις διαβάσαμε. Ας τις μοιραστούμε. 
Ας πούμε ιστορίες παντού: στη θάλασσα, στη βόλτα, σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. 
Και, πάνω απ’ όλα, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τους λίγο μεγαλύτερους να θυμηθούν και να 
ζωντανέψουν ξανά ιστορίες παλιές και ξεχασμένες. Θησαυρούς έχουν στη μνήμη τους, κλειδωμένους σε 
σεντούκια. Ας λένε ότι δεν θυμούνται πού έχουν αφήσει το κλειδί που ανοίγει το δικό τους σεντούκι –το 
κλειδί είναι κρυμμένο μέσα τους.  Ακόμα όμως κι αν επιμείνουν ότι δεν θυμούνται, ας τους πούμε εμείς μια 
ιστορία, και το σεντούκι θα ξεκλειδώσει με τρόπο μαγικό...
Ας τους ακούσουμε. Σαν τώρα θυμάμαι τον παππού Γιώργο, τον τελευταίο παραμυθά ενός νησιού 
αγαπημένου, να λέει, όταν προσπάθησα να καταγράψω τις ιστορίες του: «Άσε τα χαρτιά και τα μολύβια, 
εδώ ήρθες για ν’ ακούς. Όχι με τ’ αυτιά, αλλά με την καρδιά.»
Τα παραμύθια είναι γενναιόδωρα, μπορούν να μας συντροφεύουν όσο εμείς τους το επιτρέπουμε. Ας 
γίνουν λοιπόν δώρο για πρόσωπα αγαπημένα και άλλα, υποψήφια ν’ αγαπηθούν. Έτσι, για να γλυκαίνει 
λιγάκι η ζωή... 

Εύη Γεροκώστα, παραμυθού, συγγραφέας
 troulita@otenet.gr
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Εκεί  που τραγουδάν οι άνθρωποι με κεριά
Τη θυμάμαι πάντα Μεγάλο Σάββατο πρωί να μπαίνει στο σπίτι ψηλή και 
αποφασιστική. Με το μαλλί στην τρίχα να αναδίνει μια μυρωδιά από λακ και τη 
ζέστη του σεσουάρ ακόμα στο σβέρκο της. Είχε σηκωθεί σχεδόν αξημέρωτα για να 
τρέξει στο κομμωτήριο και να πιάσει πρώτη σειρά. Φουριόζα. Μια και στο σπίτι την 
περίμεναν ένα σωρό δουλειές. 
 
Όταν τέλειωνε με το κομμωτήριο, επέστρεφε στο σπίτι μας. Ετοιμοπόλεμη. Αρματωμένη 
με βελόνες, οπλισμένη με κοφτερά μαχαίρια, έτοιμη να ριχτεί στο πεδίο της μαγειρίτσας 
και να κερδίσει τη μάχη θριαμβευτικά. Όλες οι προετοιμασίες του Πάσχα ήταν για τη 
μαμά μου μικρές προκλήσεις και επαναλαμβανόμενες μάχες που έπρεπε να κερδηθούν.
 
Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα τη θυμάμαι να μπαινοβγαίνει στον μπακάλη και την 
εκκλησία. ‘Η να στέκεται άγρυπνος φρουρός μπροστά στο φούρνο της κουζίνας. Καμιά 
φορά με έπαιρνε μαζί «κάτω στην Αθήνα» για το μαχλέπι. Αγόραζε το μαχλέπι για τα 
τσουρέκια από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή και κανέναν άλλο - όσο θυμόταν τον 
εαυτό της. Τότε που ακόμα θυμόταν τον εαυτό της.
 
Όλη τη Μεγάλη εβδομάδα, έτρεχε πάνω κάτω και μαζί και εμείς τα παιδιά,  οι δυο 
γιαγιάδες, ο παππούς, ο μπαμπάς. Έδινε οδηγίες στους άντρες να της φέρουν αυτό και 
εκείνο από την κρεαταγορά και τη λαϊκή. Έδινε οδηγίες στις γυναίκες για την πάστρα 
του σπιτιού. Κυνηγούσε εμάς να τηρήσουμε τη νηστεία. Και εκείνη ακούραστη έπλαθε 
τα λαμπριάτικα κουλούρια μας, έβαφε τα αυγά μας, σηκωνόταν στις 4 το πρωί για τα 
τσουρέκια μας. Το έλεγαν όλες οι γειτόνισσες και οι θείες: ότι έφτιαχνε τα πιο αφράτα 
τσουρέκια. Αλάνθαστα αφράτα. Κάθε χρόνο, κάθε Πάσχα. Και μοσχομυριστά. 
Κουκισμένα με εκείνες τις λεπτές φετούλες από αμύγδαλο.
 
Τότε που η μαμά μου ήταν  πιο νέα και εγώ πιο μικρή. Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν νομίζω 
η αγαπημένη της όλου του χρόνου. Η καπατσοσύνη που έδειχνε στο σπίτι, αν και 
εργαζόμενη γυναίκα, με έκανε να νιώθω ότι ζούμε κάτι το ιδιαίτερο, ότι ετοιμαζόμασταν 
για μια πραγματικά μεγαλειώδη Λαμπρή.
 
Τότε που η μαμά μου ήταν νέα.
 
Πριν τέσσερα χρόνια ακόμα, μας ανακοίνωσε ότι δεν θα έφτιαχνε τσουρέκια, γιατί ήταν 
“κουραστική δουλειά”. Η αλήθεια ήταν, όμως, ότι είχε ξεχάσει πώς να τα φτιάχνει και 
δυσκολευόταν να εκτελέσει τη συνταγή. Τη διάβαζε, την καταλάβαινε όμως τη στιγμή 
που έπαιρνε τα μάτια της από το τετράδιο οι οδηγίες και οι δοσολογίες είχαν χαθεί από 

τη μνήμη της.  Μας είπε πως θα βάψει μόνο αυγά. Ωστόσο οι τρεις ντουζίνες αυγά 
έμειναν μαζί με την κόκκινη μπογιά πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Ενίοτε ρωτούσε : 
“Μα ποιος θα τα φάει όλα αυτά τα αυγά;” Και την ίδια στιγμή τους γύριζε αδιάφορα την 
πλάτη. Σε λίγο η ίδια ερώτηση, η ίδια αδιαφορία. Ξανά και ξανά. Μέχρι που μια μέρα 
εκνευρισμένος ο πατέρας μου τα πήρε και τα πέταξε. Μαζί και την μπογιά.
 
Όσο προχωρούσε η άνοια, τόσο διέγραφε η μνήμη της το τελετουργικό της Μεγάλης 
Εβδομάδας και τις προετοιμασίες του Πάσχα. 
 
Πριν τέσσερα χρόνια ακόμα είχε πάει μόνη της στον Επιτάφιο. Επέστρεψε λίγο 
πανικόβλητη στο σπίτι. Βέβαια τότε μπορούσε ακόμα να βρει το σπίτι, όταν έβγαινε 
μόνη της έξω. Τώρα δεν μπορεί.
 
Τον επόμενο χρόνο την πήγα εγώ στον Επιτάφιο και την Ανάσταση. Μπορούσε 
ακόμα να ψάλλει και το «Χριστός Ανέστη». Ο σκληρός δίσκος της μνήμης δεν είχε 
παντελώς καεί...
 
Πέρσι, ακολουθήσαμε μόνο το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής. Ήταν για εκείνη 
μια ωραία βόλτα μέσα στη νύχτα, με ανθρώπους να «τραγουδούν», κρατώντας κεριά. 
Και κανένα θρησκευτικό συναίσθημα. Στην Ανάσταση δεν πήρε μέρος. Τα βραδινά 
χάπια τής φέρνουν υπνηλία. Καλύτερα. Να κοιμάται για μερικές ώρες βαθιά.
 
Φέτος, της είπα να κάνουμε τσουρέκια και να βάψουμε αυγά. Να πάμε στον Επιτάφιο “εκεί 
που τραγουδάν οι άνθρωποι με κεριά”. Της το έλεγα ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα. 
Αντίδραση μηδέν. Το βλέμμα χαρούμενο λόγω της αναμενόμενης βόλτας. Αλλά μέσα 
του σκοτεινό και απλανές. Δεν καταλάβαινε τι εννοούσα.
 
Όχι πως είναι σε κατάσταση κατατονική μετά από σχεδόν δέκα χρόνια άνοιας. Ακόμα 
και σήμερα είναι “πρώτη στο πόδι”, στις βόλτες που κάνουμε ενίοτε στην παραλιακή. 
Απλά, όλες οι Μεγάλες Εβδομάδες, όλες οι “Αναστάσεις του Κυρίου” που έζησε στα 80 
της χρόνια, έσβησαν εντελώς από τη μνήμη της. 
 
Η άλλοτε ψηλή, φουριόζα και αποφασιστική νοικοκυρά δεν υπάρχει πια. Ένα κουβαράκι 
είναι τώρα που θα το δεις συχνά γερμένο σε μια πολυθρόνα. Ωστόσο, αν της δώσει μια 
συνταγή για τσουρέκια μπορεί ακόμα να σου τη διαβάσει. Απλά δεν καταλαβαίνει τι 
είναι τα τσουρέκια ή τι λένε οι οδηγίες.

 Β. Γ.
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Πρόγραμμα Grundtvig “WE ARE FAMILY”
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών συμμετέχει για τη διετία 2011-2013, στο 
πρόγραμμα Grundtvig, μία Εκπαιδευτική Σύμπραξη μικρής κλίμακας.  Το θέμα της σύμπραξης είναι  “We are 
family! - Mobile Communications of Seniors among Generations”. Συντονίστρια χώρα της σύμπραξης είναι 
η Γερμανία και συμμετέχουσες χώρες  η Δανία, η Αυστρία και  η Ελλάδα. Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν 
ειδικοί με στόχο την ανάλυση εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των σύγχρονων επικοινωνιών  
και ενημέρωσης από τους ηλικιωμένους. 
Στις 2-5 Απριλίου 2012,  στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, πραγματοποιήθηκε  ένα  ταξίδι στο 
Γκρατς  της Αυστρίας, στο οποίο συμμετείχαν η κα Παναγιώτα Ζώη, Ψυχολόγος, υπεύθυνη του Προγράμματος 
«Φροντίδα στο Σπίτι για ανοϊκούς ασθενείς», ο κ. Θεόφιλος Κρασάκης, Νοσηλευτής του Κέντρου Ημέρας 
Παγκρατίου  και δυο χρήστες του Κέντρου. Αντίστοιχα συμμετείχαν ηλικιωμένοι από όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να 
δοκιμάσουν στην πράξη τα παρακάτω προγράμματα. 

ΜΑRΙΑ, «Έξυπνος σύντροφος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»
 Πρόκειται για μία τεχνική εφαρμογή σε smartphone με στόχο την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη του
 επιβάτη κατά τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (επιλογή της κατάλληλης γραμμής, υπόδειξη των εισόδων –εξόδων κλπ). 
 http://www.generationen.at
ALICE
 Το πρόγραμμα  στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συνόλου διαδραστικών υπηρεσιών μέσω της τηλεόρασης που θα επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν
 με τους οικείους τους. 
 http://www.aliceproject.eu
DIAFIT, «Έξυπνη κουζίνα για τους ηλικιωμένους»
 Το έργο DIAFIT λειτουργεί ως σύμβουλος υγιεινής διατροφής για τους ηλικιωμένους. Ανάλογα με την ηλικία και τα προβλήματα υγείας του χρήστη και με στόχο την
  πρόληψη του υποσιτισμού ή της παχυσαρκίας, καθορίζει το ημερήσιο το πρόγραμμα διατροφής του και επιτρέπει την αποκάλυψη των διατροφικών ελλείψεων. 
 http://diafit.fh-joanneum.at
GERT
 Πρόκειται για ένα ειδικό «κοστούμι», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το φορέσει να βιώσει το πώς θα είναι όταν γεράσει.
VIDEΟFON
 Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην τηλεόραση ο ηλικιωμένος συνδέεται με ένα κέντρο φροντίδας που μπορεί να του  παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και
 συμβουλές από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.
 http://videofon.at

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 H Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σε συνεργασία με Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ και διάφορους συλλόγους της Αττικής
 πραγματοποίησε από την αρχή του χρόνου οχτώ ενημερωτικές ομιλίες και δύο αξιολογήσεις γνωστικών λειτουργιών με ειδικά ψυχομετρικά τεστ.

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 11:00 στον Πολιτιστικό και Καλλωπιστικό Σύλλογο Αγίου Αρτεμίου
 Ομιλητές: Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος / Ελένη Μαργιώτη, Ψυχολόγος 
Πέμπτη  9 Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 18:00 στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων
 Ομιλητής: Λυκούργος Καρτσακλής, Νευρολόγος 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 18:00 στην Ένωση Κρητών Κερατσινίου – Δραπετσώνας «Το Αρκάδι»
 Ομιλήτρια: Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου & ώρα 19:00 στην Μορφωτική και Πολιτιστική Λέσχη Φιλοθέης
 Ομιλήτρια: Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης
 Ομιλήτρια: Ελένη Μαργιώτη, Ψυχολόγος. Πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις γνωστικών λειτουργιών με ειδικά ψυχομετρικά τεστ σε περίπου 40 ενδιαφερόμενους. 
 Τις αξιολογήσεις πραγματοποίησαν οι παρακάτω ψυχολόγοι και εθελοντές της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών:
 Ελένη Μαργιώτη, Γιάννα Γιαννή, Σοφία Κανελλοπούλου, Λένα Μαυρουκλή
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης
 Ομιλήτρια: Ελένη Μαργιώτη, Ψυχολόγος. Πραγματοποιήθηκαν ψυχομετρικά τεστ σε περίπου 40 ενδιαφερόμενους. 
 Τις αξιολογήσεις πραγματοποίησαν οι παρακάτω ψυχολόγοι και εθελοντές της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών: 
 Ελένη Μαργιώτη, Εύα Ντανασή, Αγγελική Βλαχογιάννη, Λένα Μαυρουκλή 
Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 & ώρα 18:00 στην Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας και Πειραιά
 Ομιλήτρια: Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος 
Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 & ώρα 18:00 σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά,
Νοσηλευτική Υπηρεσία, στο 1ο ΚΑΠΗ Περάματος 
 Ομιλητής: Λυκούργος Καρτσακλής, Νευρολόγος 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ –ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
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