
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΑLZHEIMER &  ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 29, IOΥΝΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΑΘΗΝΑΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
Τηλεφωνήστε στο 9011 40 41 51

(χρέωση από σταθερό € 1,48/λεπτό, απο κινητό € 1,57/λεπτό,
περιλαμβάνει ΦΠΑ).

16 - 20 Σεπτεμβρίου 2013, 10 π.μ. - 5 μ.μ.

Στα Κέντρα Ημέρας: 

• Αμπελοκήπων • Παγκρατίου
• Αμαρουσίου • Ηλιουπόλεως

Δυσκολίες στη μνήμη, στο λόγο ή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να μην 

οφείλονται σε κούραση  ή στην ηλικία, αλλά να είναι τα πρώτα συμπτώματα της νόσου 

Αλτσχάιμερ.

Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της νόσου.

Κάντε ένα τεστ μνήμης ΔΩΡΕΑΝ.
(για άτομα άνω των 60 ετών)

2 1  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 3  

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Ο Υ  Α Λ Τ Σ Χ Α Ϊ Μ Ε Ρ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

                           Μήπως                 η μνήμη σας   
                 έχει αρχίσει                 να κουράζεται;

1 ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 
Ε Μ Μ Ι Σ Θ Ω Ν  ΚΑ Ι  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ω Ν  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ω Ν !

ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
στις 

μη φαρμακευτικές 
θεραπείες

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ:  «Κωστής Παλαμάς»  του Πανεπ ιστήμ ιου  Αθηνών,  Ακαδημίας 48 &  Σ ίνα,  Αθήνα

Ώρες:  10.00 π.μ.  – 16.00 μ.μ.

Προγράμματα 
γνωστικής άσκησης

Θεραπεία δι’ αναμνήσεων
Φυσική άσκηση
Φυσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία 
Εργοθεραπεία

Δραματοθεραπεία 
Εικαστική θεραπεία

Ομάδα Θεάτρου 
και Κίνησης
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2 Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

info@alzheimerathens.gr - kentroalz@otenet.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@otenet.gr

www.alzheimerathens.gr

Από τον περασμένο Ιούνιο, πνέει άνεμος συγκρατημένης αισιοδοξίας στα Κέντρα 

Ημέρας τα οποία λειτουργεί η Εταιρεία μας. Μετά από πολύμηνες διαπραγμα-

τεύσεις, πιέσεις υποσχέσεις και ανατροπές, τελικώς εξασφαλίσαμε τη συνέχιση 

της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 2.5 χρόνια ακόμα μέσω της χρηματοδότη-

σής τους από το ΕΣΠΑ. Το γεγονός αυτό ανακούφισε και τους εργαζομένους  

που παρέμειναν απλήρωτοι για 7 μήνες αλλά και τους 1000 φροντιστές των ατό-

μων με νόσο Αλτσχάιμερ που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα αυτά.

Όλα αυτά όμως είναι ημίμετρα.   Ενδεικτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος 

Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για 

την Υγεία και όλα τα κράτη θεσπίζουν εθνικά στρατηγικά σχέδια για τη νόσο Alzheimer, ώστε να αντι-

μετωπίσουν το θέμα συνολικά και αποτελεσματικά.

Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε όλοι μαζί και να αναγνωρίσουμε  τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 

ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και των οικογένειών τους καθώς και να πιέσουμε την Πολιτεία για την 

εκπόνηση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου  Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.alzheimer-drasi.gr , υπογράψτε και στείλτε τη συγκεκριμένη φόρμα 

στα μέλη της Κυβέρνησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής σας, 

σε όλους τους εκπροσώπους φορέων  και   κέντρων  λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών.

Ενημερώσετε τον Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, το Βουλευτή της περιοχής σας για 

την αναγκαιότητα του Εθνικού Σχεδίου  Δράσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Με εκτίμηση

H 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.

ΕΥΕΡΓΕΤEΣ XOΡΗΓΟΙ

ΜΕΓΑΣ XOΡΗΓΟΣ

ΦΙΛΟΙ EIΣ ΜΝΗΜΗ

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος - Ψυχίατρος     

Αφροδίτη Βίδου, Δροσούλα Θεραπιώτου, Ελένη Καπετανάκη, Σωκράτης Λεκκέας,  
Ελένη Μαρουλάκη, Μαρία Παντοβάνη, Βασιλική Παπαδοπούλου, Λιάννα Πολυχρονιάδου,  
Κωνσταντίνος Τσιάγκας, Στέφανος Χριστόπουλος, Island Oil Holdings,  

NBG Securities AEΠΕΥ εις μνήμη Νικολάου Μαρινάκη 
Δημήτρης και Κούλα Χατζοπούλου εις μνήμη Ανδρέα Καρβούνη
Πάνος και Τζένη Δαλιανούδη εις μνήμη Ίρμας Ράπτη
Ελένη Μητροπία εις μνήμη Αντωνίου Ψιλοβίκου
Αικατερίνη Μανουσέλη, Δημητρέλου Φιλία, Ευάγγελος Φρούντας  
εις μνήμη Αντώνη Πουπάκη
Αικατερίνη Μπακούρου εις μνήμη Χαραλαμπίας Μπακούρου
Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου εις μνήμη Ελένης Καστορίνη
Φιλία Δημητρέλου εις μνήμη Δημήτρη Πρωτογέρου
Ευγενία Λιοδάκη εις μνήμη Νικολάου Λιοδάκη
Γεώργιος Μόσχοβας εις μνήμη Αριστείδη Μόσχοβα

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

• Χ. Γιόκαρης

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα
Alpha Bank
Λαϊκή Τράπεζα

180/480090-72
341.00.232.0000.184
264/0276711420

* Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

Συντονισμός  Ύλης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Τιράζ
3.000 τεύχη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σόλωνος 98, Αθήνα, Τ.Κ. 10680,  
τηλ.: 210 3661200
www.livanis.gr

H 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.

Δημιουργικό Εκτύπωση

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

Eλάτε μαζί μας!

901 11 156 156 ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ € 3,68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΤΕ Γραμμή βοήθειας: 801 11 16 500
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Υπολογίζεται ότι περίπου το 8% του πληθυσμού άνω των 65 ετών πάσχει 

από άνοια και ειδικότερα από Νόσο Αλτσχάιμερ που είναι  η πιο συχνή 

μορφή άνοιας .  Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τον ασθενή και 

τους οικείους του γιατί τους επιτρέπει:

•  να ξεκινήσουν έγκαιρα φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θερα-

πείες

•  να προγραμματίσουν το μέλλον με τη ρύθμιση νομικών, ιατρικών και 

οικονομικών θεμάτων

•  να εκπαιδευτούν ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και εύκολα 

την καθημερινότητά τους

•  να μειώσουν το συνολικό κόστος φροντίδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer, η Εταιρεία Νόσου 

Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών διοργανώνει Εβδομάδα 

Ενημέρωσης, Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης για τη νόσο Αλτσχάι-

μερ.

Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμ-

βρίου 2013 και από τις 10:00 έως και τις 17:00, ειδικευμένοι επιστήμονες 

θα κάνουν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, στα Κέντρα Ημέρας 

της Εταιρείας μας στις περιοχές:

Αμπελόκηποι: Πανόρμου & Βαθέως 25

Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33

Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8

Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 9011 40 41 51
(Από σταθερό 1,48€/1’ από κινητό 1,57€/1’)

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν  

για τους παράγοντες κινδύνου  και τις στρατηγικές πρόληψης της άνοιας. 

21 Σεπτεμβρίου 2013  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Η νόσος Αλτσχάιμερ  
μπορεί να αντιμετωπιστεί.  
Ενημερωθείτε!
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4 Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ!

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΙΘΟΥΣΑ: «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστήμιου Αθηνών

Ακαδημίας 48 & Σίνα, Αθήνα
10.00 – 16.00

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Alzheimer,           
στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Δια-
ταραχών Αθηνών, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, ο Ελλη-
νο-βουλγαρικός Σύνδεσμος Πολιτισμού, ο Δήμος Κορυδαλλού, η 01 Πλη-
ροφορική-Εκπαιδευτική Α.Ε. και οι   εταίροι του προγράμματος SET CARE 
από την Ιταλία και τη Βουλγαρία, διοργανώνουν το 1ο  συνέδριο με θέμα:

«Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των έμμισθων 
και οικογενειακών φροντιστών:  
Παρουσίαση του προγράμματος SET CARE».

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των οικογενειακών και έμμισθων 
φροντιστών ηλικιωμένων ανθρώπων σε θέματα σχετικά με την άνοια και η 
παρουσίαση του προγράμματος Set Care: «Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο 
πλαίσιο της φροντίδας κατ’ οίκον». 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013, στην 
αίθουσα «Κωστής Παλαμάς», του πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ακα-
δημίας 48 και Σίνα, Αθήνα, και ώρα 10:00 – 16:00.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα «SET CARE: Μάθηση εξ’ αποστάσεως στο πλαίσιο της 
κατ’οίκον φροντίδας» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σχετική με τη φροντίδα ηλικι-
ωμένων ατόμων σε έμμισθους και οικογενειακούς φροντιστές μέσω 
της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων. Το πρόγραμμα αυτό αρχικά 
σχειδάστηκε και εφαρμόστηκε στην Ιταλία και πλέον έχει υλοποιηθεί 
η μεταφορά και η προσαρμογή του στα ελληνικά και βουλγαρικά δε-
δομένα. 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «SET CARE» είναι ένα LdV – Μετα-
φορά Καινοτομίας έργο το οποίο υλοποιείται από οκτώ (8) εταίρους 
από κράτη – μέλη της Ε.Ε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η υλοποίησή του στην Ελλάδα έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων των φροντιστών σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ώστε 
να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας στους ηλικιωμένους 
και τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι και η αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτή-
των των εργαζομένων στο χώρο της κατ’ οίκον φροντίδας. Επιπλέον, 
στοχεύουμε στη δημιουργία ενός δικτύου φορέων που θα ασχολείται 
με την κατ’ οίκον φροντίδα ώστε να υπάρξει μία ευρεία και αποτελε-
σματική δράση για την υποστήριξη των έμμισθων φροντιστών.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 10 βασικές ενότητες. Ειδι-
κότερα, η κάθε ενότητα συνοδεύεται από ένα βίντεο με τα βασικά 
σημεία της ενότητας, ένα κείμενο με όλες τις λεπτομέρειες και ένα 
τεστ αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο υλικό μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εναλλακτικά, όσοι 
δεν έχουν πρόσβαση στο internet, μπορούν να παρακολουθήσουν 
τα μαθήματα μέσω DVD. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέ-
σιμο στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα και η συμμετοχή είναι 
δωρεάν.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.  
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι ελληνικά και αγγλικά. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο  
και το εκπαιδευτικό υλικό,  επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα 

του προγράμματος: www.setcare.eu ή επικοινωνήστε  
στο τηλέφωνο: 210 70 13271, κ. Σοφία Καραγκούνη.
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Η Vodafone, προσηλωμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, υλοποιεί 
για 8 συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής και δίνει τη δυνατότητα 
σε ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται 
οι ίδιοι να μετακινηθούν από τον τόπο τους. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
της Vodafone υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και 
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου.

Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας και συ-
γκεκριμένα το δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο της Vodafone και παρέχει τη 
δυνατότητα σε όλους, να ελέγχουν άμεσα την κατάσταση της υγείας τους, 
από έμπειρο και ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, στον τόπο διαμονής τους. 
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι ασθενείς που θα επισκεφτούν 
το απομακρυσμένο, αγροτικό ιατρείο, μπορούν να πραγματοποιούν τις 
ιατρικές τους εξετάσεις, για παράδειγμα ένα καρδιογράφημα ή μία σπι-
ρομέτρηση, οι οποίες αποστέλλονται, μέσω του δικτύου της Vodafone σε 
ειδικευμένους Ιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι ειδικευμένοι Ιατροί 
ελέγχουν τις εξετάσεις του ασθενή και αποστέλλουν τη συμβουλή τους με 
τον ίδιο τρόπο. 

Με τον τρόπο αυτό, τα αγροτικά ιατρεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μπορούν πλέ-
ον να παρέχουν και συγκεκριμένες ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χάρη 
στην συμμετοχή των ειδικευμένων Ιατρών.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, 
καθώς και πολίτες που επιθυμούν να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας 
τους. Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι η δυνατότη-
τα προληπτικής ιατρικής, αλλά και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να ελέγχουν την 
κατάσταση της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους. 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone εφαρμόζεται σε 30 απομακρυ-
σμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από το Διδυμότειχο και τη Δράμα, 
μέχρι το Καστελόριζο και τη Γαύδο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί περίπου 13.000 εξετάσεις, ενώ στην υλοποίηση του προ-
γράμματος συμμετέχουν και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής της Υγείας και η εταιρεία Vidavo. 

Μέσα στη τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η Vodafone εντείνει τις προ-
σπάθειές της για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας της προς 
όφελος της κοινωνίας στον τομέα της υγείας. Στόχος της Vodafone είναι 
να επεκτείνει το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής ακόμη περισσότερο φτάνοντας 
τα 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα και συμβάλλοντας έμπρακτα στην πα-
ροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων 
περιοχών της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, όλο και περισσότεροι κάτοικοι 
απομακρυσμένων περιοχών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέ-
δου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περι-
ορισμούς. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ VODAFONE
Η τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας βρίσκει εφαρμογή στο χώρο της υγείας 

μέσω του δικτύου της Vodafone

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ασύτματος Καρδιογράφος

Λήψη σπιρομέτρησης σε περιφερειακό ιατρείο
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6 Ενημέρωση για τη νόσο Αlzheimer

Προγράμματα Γνωστικής  Άσκησης Θεραπεία Δι’ Αναμνήσεων

Αν και η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και 
ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάιμερ 
και των άλλων ανοϊκών συνδρόμων, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η 
χορήγηση φαρμάκων δεν αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή. Τα 
προγράμματα γνωστικής άσκησης αποτελούν μία μη φαρμακευτική θερα-
πευτική προσέγγιση της νόσου Αλτσχάιμερ, η οποία τις δύο τελευταίες δε-
καετίες προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας που 
ασχολούνται με την άνοια. 

Η αποδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών όπως είναι η μνήμη, ο λό-
γος, η προσοχή και η κρίση, είναι από τα αρχικά συμπτώματα της νόσου 
Αλτσχάιμερ. Τα προγράμματα γνωστικής άσκησης (cognitive training στα 
αγγλικά) στοχεύουν στην αξιοποίηση των γνωστικών λειτουργιών του ανο-
ϊκού ασθενούς που παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Με αυτό τον 
τρόπο επιδιώκεται η σταθεροποίηση ή ακόμα και η μείωση της γνωστι-
κής έκπτωσης του ασθενούς. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τόσο του ασθενούς, όσο και της οικογένειάς του. 

Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης απευθύνονται κυρίως σε 
ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και ασθενείς που βρίσκονται στα 
αρχικά και μεσαία στάδια της νόσου, καθώς οι ασθενείς αυτοί διατηρούν 
αρκετά γνωστικά αποθέματα που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελός 
τους.  Ανάλογα με τις ικανότητες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
ασθενούς, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων των 
γνωστικών λειτουργιών. Ο ασθενής ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα 
συνεδριών με την εποπτεία ειδικού, στο οποίο περιλαμβάνονται ασκήσεις 
που γίνονται είτε με μολύβι και χαρτί, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Χάρη στην ποικιλία του περιεχομένου τους, τα προγράμματα γνωστικής 
άσκησης εκτός από πνευματική άσκηση προσφέρουν και διασκέδαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μέσα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων, ο ασθενής ενθαρρύνεται να καταβάλλει συνειδητή προσπά-
θεια ώστε να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, δεν αναγκάζεται 
να εναποθέσει τις ελπίδες του αποκλειστικά στη δυσνόητη ή «μαγική» δράση 
ενός φαρμάκου, αλλά συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
της νόσου και νιώθει να αποκτά ξανά τον έλεγχο της ζωής του. 

Τα νεότερα δεδομένα σε σχέση με τα προγράμματα γνωστικής άσκησης 
δείχνουν ότι ενδέχεται να είναι ωφέλιμα ακόμα και για τους υγιείς ηλικιωμέ-
νους. Τα αποτελέσματα των ερευνών μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα θετικά, δεν 
θα είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι ασκήσεις μνήμης 
έχουν τη δύναμη να θωρακίσουν τον εγκέφαλο των υγιών ηλικιωμένων ενά-
ντια τη νόσο Αλτσχάιμερ, παρά μόνο σε λίγα χρόνια από τώρα.

Τα προγράμματα γνωστικής άσκησης δεν έρχονται να αντικαταστήσουν 
τη φαρμακευτική θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ, τα οφέλη της οποίας εί-
ναι ανεκτίμητα. Στόχος της είναι η συνδυαστική δράση, η οποία φαίνεται 
ότι μπορεί να ενισχύσει τη δράση των φαρμάκων, βελτιώνοντας θεαματικά 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Όλγα Λυμπεροπούλου
Νευροψυχολόγος

Η θεραπεία δι’ αναμνήσεων είναι μία μη φαρμακευτική θεραπευτική προ-
σέγγιση στο πλαίσιo της οποίας ο ασθενής με άνοια ενθαρρύνεται να ανα-
καλέσει γεγονότα και συναισθήματα του παρελθόντος. Η πλειοψηφία 
των ασθενών με άνοια εμφανίζουν -σχετικά γρήγορα μετά την εκδήλωση 
της νόσου- διαταραχή της ικανότητάς τους να ανακαλούν γεγονότα που 
ανήκουν στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο, το είδος της μνήμης που πε-
ριλαμβάνει πληροφορίες και γνώσεις οι οποίες αφορούν στον εαυτό μας 
και τον κόσμο, διατηρείται για αρκετά μεγάλο διάστημα.  Η θεραπεία δι’ 
αναμνήσεων είναι κατάλληλη για ασθενείς που βρίσκονται στο αρχικό και 
μεσαίο στάδιο της νόσου. Εφαρμόζεται κυρίως σε ομάδες ασθενών που 
συντονίζονται από επαγγελματίες υγείας, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και 
ως δραστηριότητα στο σπίτι, στην οποία συμμετέχουν από κοινού ο ασθε-
νής με τον φροντιστή. 

Στη θεραπεία δι’ αναμνήσεων, ο ασθενής ενθαρρύνεται  να μιλήσει για 
γεγονότα, εμπειρίες και χρονικές περιόδους της ζωής του, ανάλογα με 
το θέμα που επιλέγεται να συζητηθεί. Είναι σημαντικό ο συντονιστής να 
έχει καταγράψει μια λίστα πιθανών θεμάτων προς συζήτηση ως βάση για 
την ανάκληση των αναμνήσεων. Η λίστα με τα πιθανά θέματα είναι ανε-
ξάντλητη: οι σχολικές γιορτές, τα παιδικά χρόνια, τα παιχνίδια με φίλους, 
οι παλιές φιλίες, η εφηβεία, ο τόπος καταγωγής, η γνωριμία με τον/την 
σύζυγο, ο γάμος, τα παιδιά, οι σπουδές, η επαγγελματική σταδιοδρομία 
κ.ά. Στην ανάκληση των αναμνήσεων βοηθά η χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων που συνδέονται με το θέμα που συζητιέται κάθε φορά. Τα παλιά 
φωτογραφικά άλμπουμ, τα βίντεο, τα οικογενειακά κειμήλια και η μουσική 
που συνόδευε την ζωή του ασθενούς αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην 
θεραπεία δι’ αναμνήσεων και βοηθούν τον ασθενή να ανασύρει γεγονότα, 
εμπειρίες και συναισθήματα. 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως πάντα υπάρχει η πιθανότητα να ανα-
συρθούν και δυσάρεστες εμπειρίες ή συναισθήματα, γεγονός που μπορεί 
να αναστατώσει τον ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση, ο συντονιστής θα πρέ-
πει διαχειριστεί διακριτικά τα αρνητικά συναισθήματα, επαναφέροντας στην 
συζήτηση ευχάριστες αναμνήσεις, στρέφοντας την προσοχή του ασθενή 
σε ένα ανεξάρτητο ευχάριστο ερέθισμα ή σταματώντας τη δραστηριότητα. 

Η θεραπεία δι΄αναμνήσεων παρουσιάζει αρκετά οφέλη για τους ασθε-
νείς. Συγκεκριμένα, βοηθά στην ενίσχυση της ικανότητας ανάκλησης πλη-
ροφοριών, αλλά και στη διατήρηση της ταυτότητας του ασθενούς, καθώς 
ένας από τους βασικούς  στόχους  είναι να συνδέσουμε το παρελθόν με 
το παρόν, δίνοντας στον ασθενή την αίσθηση της συνέχειας. Επιπλέον πα-
ρέχεται η ευκαιρία για συναισθηματική έκφραση και ουσιαστική επικοινω-
νία ανάμεσα στον συντονιστή και τον ασθενή.

Πάντως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως σκοπός της θεραπείας δι’ 
αναμνήσεων δεν είναι να  θυμηθεί ο ασθενής τα γεγονότα  με όλες τις λε-
πτομέρειες και σε σωστή χρονολογική σειρά, αλλά να καταφέρει να ανα-
σύρει αναμνήσεις του παρελθόντος και να συζητήσει γι’ αυτές.

 
Δήμητρα Ποταμιάνου

Ψυχολόγος 
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Φυσική άσκηση Φυσικοθεραπεία

Συχνά στην Τρίτη Ηλικία και πιο ειδικά σε ανθρώπους με άνοια, μαζί με την 
έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών παρατηρείται και έκπτωση της κινητικότη-
τάς τους. Η φυσική δραστηριότητα, είτε αφορά τον υγιή πληθυσμό, είτε ομά-
δα ατόμων με κάποια νόσο, μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής. 
Η τακτική και ασφαλής φυσική άσκηση είναι το κλειδί για να είναι κάποιος ανε-
ξάρτητος και σε μεγάλο βαθμό αυτοεξυπηρετούμενος. Χαρίζει αυτονομία και 
αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι μπορεί κάποιος, ακόμη και σε προχωρημέ-
νη ηλικία, να διατηρήσει και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Για το λόγο αυτό, η φυσική άσκηση έχει προταθεί ως μέσο μη φαρμα-
κευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με άνοια. Πολλές επιστημονικές μελέ-
τες έχουν τεκμηριώσει την αξία της φυσικής άσκησης στην άνοια. Διάφο-
ρες μορφές εκγύμνασης, όπως οι αερόβιες ασκήσεις (ποδήλατο, κολύμπι, 
περπάτημα), ή ασκήσεις ενδυνάμωσης του μυϊκού συστήματος (βαράκια, 
λάστιχα, μπάλες pilates ή medicine ball), καθώς και ασκήσεις για βελτίωση 
της ευλυγισίας και της ισορροπίας, βοηθούν στην άσκηση των περιοχών 
του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μνήμη. Επιπλέον, η φυσική δραστηρι-
ότητα αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου και ελέγχει την αρτηριακή πίεση και 
τα επίπεδα χοληστερίνης ή σακχάρου, που ίσως μπορεί να είναι αυξημένα 
στους ασθενείς. Παράλληλα, η μυϊκή ενδυνάμωση των ασθενών συμβάλ-
λει στην πρόληψη και αποφυγή των πτώσεων που συχνά παρατηρούνται 
στην Τρίτη Ηλικιά και στην άνοια. Πέρα όμως από τις φυσιολογικές πα-
ραμέτρους, η συστηματική άσκηση συμβάλλει θετικά και σε ψυχολογικές 
μεταβλητές, ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τυχόν ανησυχία του ασθενούς, καλ-
λιεργεί την προσοχή, τον προσανατολισμό στον χώρο, και βελτιώνει τον αι-
σθητικοκινητικό συντονισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός 
ότι έρευνα σε ασθενείς με άνοια έδειξε πως η ομάδα που ασκούνταν συ-
στηματικά, παρουσίασε βελτίωση στον ύπνο και στην πρόσληψη τροφής.   

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς με πιο μηχανισμό η συστημα-
τική άσκηση βοηθά την υγεία του μυαλού, εικάζουν όμως ότι η αυξημένη 
ροή αίματος κατά τη διάρκεια της άσκησης τροφοδοτεί τον εγκέφαλο 
με οξυγόνο. Η συστηματική άσκηση πρέπει να είναι σχεδιασμένη για τις 
ανάγκες του κάθε ασθενούς ατομικά, να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον, 
και υπό την εποπτεία ή συμμετοχή εξειδικευμένου επαγγελματιά υγείας 
(γυμναστή, φυσικοθεραπευτή) ή του φροντιστή του.

Συνολικά, η φυσική άσκηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώ-
πιση της άνοιας και μια ευχάριστη απασχόληση με εμφανή θετικά αποτελέ-
σματα τόσο σε νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο, όσο και σε φυσιολογικό. 

Ελένη Δημακοπούλου 
MSc Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που νοσούν από άνοια, ο φυ-
σικοθεραπευτής αποτελεί, αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομά-
δας που ασχολείται με τη νόσο. Στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η απο-
φυγή της απώλειας  των λειτουργικών ικανοτήτων, η καθυστέρηση της 
ιδρυματοποίησης και η βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής τους.

Αξιολόγηση ασθενών
Στη προσπάθεια, ολοκληρωμένης αξιολόγησης των ικανοτήτων  
των ασθενών, από τη διεπιστημονική ομάδα (νευρολόγος,  
ψυχίατρος, ψυχολόγος)  ο φυσικοθεραπευτής  επικουρεί   
με τον έλεγχο:
• της μυϊκής ισχύος
• της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και
• της ισορροπίας και της κινητικότητας.

Φυσιοθεραπευτική  παρέμβαση και στόχοι
Η παρέμβαση της φυσικοθεραπείας ποικίλλει, ανάλογα με το στάδιο  
 και τη μορφή της άνοιας, ενώ οι στόχοι είναι οι παρακάτω:
• αποκατάσταση  πόνου
• εκπαίδευση διαφραγματικής αναπνοής
• αναχαίτιση σπαστικότητας και αυξημένου μυϊκού τόνου (Α.Ε.Ε)
• αύξηση τη τροχιάς της κίνησης των αρθρώσεων
• αύξηση της ελαστικότητα των μυϊκών μαζών 
• μυϊκή ενδυνάμωση (αποφυγή μυϊκής ατροφίας)
• επανεκπαίδευση όρθιας στάσης
• αποκατάσταση της ισορροπίας
•  αύξηση της ιδιοδεκτικότητας (η ικανότητα του ΚΝΣ να συντονίζει τα μέλη 

του σώματος μεταξύ τους, π.χ.  με κλειστά μάτια, ακουμπάμε το χέρι στη  
μύτη)

• επανεκπαίδευση βάδισης

Φυσική δραστηριότητα στην άνοια
Η άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο σχεδιασμό αντιμετώπισης ηλι-
κιωμένων ατόμων με άνοια, διότι το άτομο αναπτύσσει αίσθημα αυτοπε-
ποίθησης  και μειώνεται η άρση αναστολών. Συγκεκριμένα, συστήνεται  η 
αερόβια άσκηση (περπάτημα) καθώς βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική  
λειτουργία (καλύτερη αιμάτωση του εγκεφάλου). Επίσης ενδείκνυνται τρο-
ποποιημένα αγωνίσματα (ασκήσεις διπλού έργου με συνδυασμό ασκήσε-
ων μυϊκής και νοητικής ενδυνάμωσης), χορός και δραστηριότητες μαζί 
με άτομα νεότερης ηλικίας. Η άσκηση πρέπει να εκτελείται με συχνότητα 
τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, η ένταση πρέπει να είναι επαρκής, 
ώστε να προκαλέσει ωφέλιμες αλλαγές στον οργανισμό χωρίς περιττές 
δυσκολίες, ο χρόνος πρέπει να είναι 20-30 λεπτά και ο τύπος της δραστη-
ριότητας πρέπει να αποσκοπεί σε συγκεκριμένο στόχο. 
Σημαντικές επίσης είναι οι επαναλαμβανόμενες  και γνώριμες κινήσεις 
όπως οι οικιακές ασχολίες. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η συστηματική 
αερόβια άσκηση για διάστημα 6 μηνών, βελτίωσε τις γνωστικές λειτουρ-
γίες σε ηλικιωμένα άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή. Θετικά αποτελέ-
σματα παρατηρήθηκαν στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως εκτελεστική 
προσοχή, εναλλαγή στρατηγικής, νοητική ευελιξία και στη λειτουργία του 
λόγου. Η διαταραχή της βάδισης είναι επίσης ένα σύμπτωμα του προχω-
ρημένου σταδίου της άνοιας. Υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία  
αυτό συμβαίνει και σε πιο πρώιμα στάδια της νόσου και ίσως σχετίζεται 
με τα επίπεδα γνωστικής δυσλειτουργίας. Εξαιτίας της διαταραγμένης λει-
τουργικότητας των κάτω άκρων υπάρχει υψηλός κίνδυνος πτώσεων και 
ιδρυματοποίησης,  γι’ αυτό είναι σημαντική η φυσικοθεραπευτική παρέμ-
βαση μέσω της φυσικής δραστηριότητας σε πρώιμο στάδιο.

Ξενοφών Α. Αποστολόπουλος
Φυσικοθεραπευτής, MSc
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Η μουσικοθεραπεία είναι μια από τις προσεγγίσεις που ανθούν τα τε-
λευταία χρόνια στο χώρο της άνοιας. Αυτό, διότι η μουσική, μέσω του 
μη-λεκτικού τρόπου της, παρέχει μορφή επικοινωνίας ακόμα και όταν η 
λεκτική επικοινωνία καθίσταται δύσκολη. Επιπλέον, η μουσική επεξεργα-
σία γίνεται σε πολλά διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα σε σύγκριση με τα 
γλωσσικά κέντρα: δεδομένου ότι εγκεφαλικά κέντρα που σχετίζονται με 
τη μουσική μπορεί να παραμένουν αναλλοίωτα με την ασθένεια, πολλές 
φορές οι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα στο μουσικό ερέθισμα και 
επικοινωνούν καλύτερα μέσω μουσικής, εν αντιθέσει με τη λεκτική επι-
κοινωνία. 

Ως μουσικοθεραπεία εννοούμε τη θεραπευτική προσέγγιση που γίνε-
ται από επαγγελματία μουσικοθεραπευτή, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με 
συγκεκριμένους στόχους και μπορεί να περιλαμβάνει παίξιμο μουσικών 
οργάνων και αυτοσχεδιασμό, τραγούδια ή μουσική ακρόαση. Οι μουσι-
κοθεραπευτικές προσεγγίσεις διαφέρουν σε διάρκεια, σχεδιασμό και θε-
ραπευτικούς στόχους. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι προσέγγισης: το συ-
μπεριφοριστικό/νευρολογικό και το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο. 

Το συμπεριφοριστικό/νευρολογικό μοντέλο εστιάζει κυρίως στη συ-
μπτωματολογία της νόσου, στις διανοητικές λειτουργίες των πασχόντων, 
με έμφαση στη μνήμη, τη μάθηση, τα επίπεδα προσοχής την κρίση, τη 
διέγερση του λόγου, την αισθητηριακή διέγερση και τις κινητικές δεξιό-
τητες. Για παράδειγμα, μέσω ακρόασης γνωστής μουσικής, η μουσικο-
θεραπεία μπορεί να βοηθήσει την ενίσχυση της μνήμης. Βοηθά επίσης 
στη μείωση των διαταραχών συμπεριφοράς, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η 
μουσικοθεραπεία, όταν βασίζεται σε σαφείς θεραπευτικούς στόχους, 
μπορεί να μειώσει ακόμα και την ατομική συνταγή ηρεμιστικών και υπνω-
τικών φαρμάκων. 

Στο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο η έμφαση δεν δίνεται μόνο στο αποτέ-
λεσμα, αλλά στην πορεία της θεραπείας, με στόχο την οργάνωση των ψυ-
χικών διεργασιών και την ψυχο-κοινωνική στήριξη μέσω της μουσικής, την 
προαγωγή της αυτο-έκφρασης και τη βελτίωση της διάθεσης. Επιπλέον, η 
μουσικοθεραπεία σε ομάδα κατά την οποία τα μέλη παίζουν ή ακούν αγα-
πημένη μουσική μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κοινωνικών συμπερι-
φορών, να ενθαρρύνει αλληλεπίδραση και ενεργή συμμετοχή και να απο-
φορτίσει συναισθηματικά μέσω του μουσικού μοιράσματος της εμπειρίας. 

Το συμπεριφορικό/νευρολογικό και το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο είναι 
αλληλένδετα και συχνά λειτουργούν συνδυαστικά: από διαφορετική οπτι-

κή γωνία αλλά με κοινό σκοπό, προκειμένου 
να βοηθήσουν τους γενικούς στόχους 

της αποκατάστασης. Στο εξωτερικό, 
υπάρχουν προηγμένα θεραπευτι-

κά μοντέλα μουσικοθεραπείας 
και εξειδικευμένοι νευρολογικοί 
μουσικοθεραπευτές (NMTs) 
ενώ ελπίζουμε ότι σύντομα θα 
μπορέσει και η Ελλάδα να συμ-
βάλει στην παγκόσμια κλινική 
εμπειρία και έρευνα στον το-
μέα αυτό, που έχει πολλά να 
προσφέρει προς όφελος των 
ασθενών. 

Ευαγγελία Παπανικολάου, 
MA, Msc, FAMI

Μουσικοθεραπεύτρια-
εκπαιδεύτρια μεθόδου GIM

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρό-
ληψης, θεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητι-
κές, γνωστικο-αντιληπτικές  και συναισθηματικές διαταραχές ή δυσκολίες .

Εργοθεραπεία σημαίνει θεραπεία μέσω έργου. Όταν αναφερόμαστε 
στο έργο, εννοούμε τη δραστηριότητα που χρησιμοποιούμε σαν μέσο για 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των  ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιες δυ-
σκολίες. H εργοθεραπεία βασίζεται στην αναγνώριση της σπουδαιότητας 
που έχει η διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργικότητας  στις 
δραστηριότητες και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικίες, με διαφορετικό βέβαια τρόπο, αλλά πάντοτε με σκοπό 
τα άτομα να είναι λειτουργικά στην καθημερινότητά τους.

Στην περίπτωση των ασθενών που πάσχουν από άνοια, η εργοθεραπεία 
μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα:
•  ενεργοποίησης - δραστηριοποίησης (κινητικές δεξιότητες, αδρός και λε-

πτός συντονισμός ) 
•  δημιουργικής απασχόλησης (δραστηριότητες για ανάπτυξη ενδοπροσω-

πικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων)
•  ανάπτυξης - βελτίωσης γνωστικοαντιληπτικών δεξιοτήτων
•  δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (φροντίδα εαυτού, χρήση  ),
•  παραγωγικών - εργασιακών  δραστηριοτήτων (διαχείριση χώρου διαβίω-

σης, ψώνια, διαχείριση χρημάτων ,φάρμακα) 
•  ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (χόμπι, σχεδιασμός και συμμετοχή σε 

δραστηριότητες)
•  εργονομικής παρέμβασης στο χώρο που ζει ο ασθενής (προσαρμογές 

για λόγους ασφάλειας και αποφυγή ατυχημάτων) και
• συναισθηματικής υποστήριξης ασθενών και φροντιστών.

 
Ανάλογα με το στάδιο της νόσου, αλλά και άλλους παράγοντες που 

σχετίζονται με τον κάθε ασθενή, διαφοροποιείται και εξατομικεύεται ο 
τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας. 

Στα πρώτα στάδια της άνοιας, όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται σε 
ήπια μορφή, προτείνονται προγράμματα 
με δραστηριότητες οι οποίες είναι γνω-
στές και οικείες στον ασθενή από το πα-
ρελθόν. Αυτό συμβαίνει, γιατί έρευνες 
έχουν δείξει επανειλημμένα ότι μέσω της 
εφαρμογής του κατάλληλου εργοθερα-
πευτικού προγράμματος, είναι δυνατόν 
να διατηρηθούν τα ενδιαφέροντα των 
ασθενών και οι δεξιότητες που σχετίζο-
νται με αυτά για μεγάλο διάστημα. 

Στα μεσαία στάδια της νόσου, η εργοθεραπεία επικεντρώνεται στην ανα-
κούφιση του ασθενή από το άγχος, το οποίο είναι απόρροια της σύγχυσης 
και των διαταραχών μνήμης και προσανατολισμού, καθώς και στη διατήρη-
ση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 

Στα τελευταία στάδια της νόσου, οι στόχοι της εργοθεραπείας σχετίζο-
νται κατά κύριο λόγο με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο ασθενής, όπως η δυσκολία στη μάσηση και την κατά-
ποση, και την παροχή της μιας όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωής 
μέσω της ανακούφισης του πόνου (π.χ. προτείνοντας κατάλληλες θέσεις 
και στάσεις του σώματος) και της διασφάλισης της άνεσης του ασθενή. 

Άλμα Κουτσού
Εργοθεραπεύτρια - Σύμβουλος Συστημικής Θεραπείας

Υπεύθυνη Τμήματος Εργοθεραπείας Ψυχιατρικής   Κλινικής «Γαλήνη» 

Μουσικοθεραπεία Εργοθεραπεία
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Η δραματοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που εντάσσε-
ται στις θεραπείες μέσω τέχνης. Η διαφοροποίησή της απέναντι σε άλλες 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις είναι ότι, πέρα από τη λεκτική επικοινω-
νία, βασίζεται στη δράση, την κίνηση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. 
Τα άτομα μέσα σε μια ομάδα δραματοθεραπείας  αλληλεπιδρούν, παίρ-
νουν ρόλους, εκφράζουν συναίσθημα και βρίσκουν ένα μέσο έκφρασης 
της μπλοκαρισμένης δημιουργικότητάς τους. Μέσα από διαφορετικές τε-
χνικές παρέμβασης, με τη χρήση μουσικής, κατασκευών, παιχνίδια ρόλων 
και αυτοσχεδιασμών, αναδύεται ασυνείδητο υλικό και βρίσκει ένα ασφα-
λές πλαίσιο για να εκφραστεί μδίνοντας στο άτομο την ευκαιρία να απο-
κτήσει καλύτερη επίγνωση, και αδιευκρίνιστες σκέψεις και συναισθήματα 
να οριστούν και να γίνουν λιγότερο  απειλητικά.

Στην περίπτωση της άνοιας, η δραματοθεραπεία παρέχει στον ηλικιω-
μένο τη δυνατότητα να εκφράσει σκέψεις και αισθήματα στο πλαίσιο της 
ασφάλειας που προσφέρουν τα βασικά της εργαλεία, που είναι οι συμβο-
λισμοί και η μεταφορά. Με διάφορα θεραπευτικά εργαλεία, ο θεραπευ-
τής εστιάζει σε αυτό που φέρνει ο ηλικιωμένος και προσπαθεί να φωτίσει 
καλύτερα τις διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του και να αποκτήσει, 
έστω και παροδικά, μια δομημένη εικόνα εαυτού. Ενισχύει την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δίνει έμφαση στο να διοχετευτεί η ενέργεια των αν-
θρώπων με άνοια μέσα σε ρόλους και κατασκευές. Μόνη σημασία έχει 
η συμμετοχή και η δράση. Δεν υπάρχουν προσδοκίες ή απαίτηση για την 
αρτιότητα του αποτελέσματος. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυταξία 
και η αυτοπεποίθηση. Μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τα άτομα με 
άνοια έχουν αποδεσμεύσει την ενέργειά τους και απομακρύνονται από τη 
στασιμότητα και την ανία που πιθανώς εγείρουν στρεσογόνα συναισθήμα-
τα και ανησυχία, που αποτελούν συχνά συμπεριφορικά προβλήματα στους 
περισσότερους ανθρώπους με  άνοια. 

Ακόμα, η χρήση μουσικής, που αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό εργα-
λείο της δραματοθεραπευτικής παρέμβασης, έχει φανεί πως επιδρά θετι-
κά σε ηλικιωμένους με άνοια, καθώς σχετίζεται με βελτίωση της διάθεσης, 
μείωση της σωματικής διέγερσης και ενίσχυση τη λεκτικής επικοινωνίας 
και της αλληλεπίδρασης. Επίσης, η δραματοθεραπεία  φαίνεται να βελτι-
ώνει την ψυχική υγεία των ατόμων με άνοια, εφόσον τους επιτρέπει να εκ-
φραστούν, αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα την πραγματικότητά τους 
στο εδώ και τώρα.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και  αν ο ηλικιωμένος είναι 
καθηλωμένος σε αναπηρικό καρότσι,  η ψυχή του είναι εξαιρετικά ενεργή 
και έχει ανάγκη φροντίδας και ευχαρίστησης. Φανταστικά ταξίδια με χρή-
ση ιστοριών, παραμυθιών και καθοδηγούμενων φαντασιώσεων μπορούν 
να κάνουν τον ηλικιωμένο να αισθανθεί ξανά τη χαρά και τη συγκίνηση να 
στέκεται όρθιος, να περπατάει, να τρέχει, να κολυμπάει, να πετάει και να 
δει ξανά τον εαυτό του να δημιουργεί να παρακινεί και να συγκινεί.

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Υπεύθυνος Ψυχοκοινωνικού Τομέα

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ΑΚΤΙΟΣ

Η τέχνη είναι μια ισχυρή και αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας που 
διεγείρει τη σκέψη και τα συναισθήματα του δημιουργού. Όταν η τέχνη 
χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς αναφέρεται ως εικαστική θε-
ραπεία. Το σχέδιο, η ζωγραφική, η γλυπτική, το κολλάζ, η φωτογραφία, η 
χρήση της άμμου κ.ά. είναι προβλητικές τεχνικές που επιτρέπουν σε παι-
διά, εφήβους και ενήλικες να δημιουργήσουν μια εικόνα του κόσμου όπως 
τον βιώνουν.

Ενώ η Άνοια επηρεάζει τμήματα του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν 
με τη μνήμη και τον σχεδιασμό πολύπλοκων εργασιών, τα τμήματα που 
εμπλέκονται με το συναίσθημα και την αισθητική παραμένουν ανέπαφα 
για πολύ περισσότερο καιρό.  Όταν οι λέξεις και οι σκέψεις αποτυγχάνουν, 
όπως στην περίπτωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η συμβολική γλώσσα της 
τέχνης μπορεί να πει μια ιστορία, να εκφράσει  ένα συναίσθημα ή να ανα-
δημιουργήσει μια μνήμη που ειδάλλως μπορεί να μείνει ανείπωτη. Ακόμη 
και τα άτομα με τη νόσο σε προχωρημένο στάδιο μπορούν να συνεχίσουν 
να δημιουργούν έργα και άρα να επικοινωνούν. Όταν άλλες μέθοδοι επι-
κοινωνίας είναι δύσκολες, η θεραπεία μέσω τέχνης μπορεί να φέρει ένα 
φροντιστή και ένα αγαπημένο πρόσωπο πιο κοντά.

Επίσης η εικαστική θεραπεία τονίζει ικανότητες που είναι ακόμα διαθέ-
σιμες και μπορούν να αναπτυχθούν, αντί να εστιάζει σε αυτές που έχουν 
χαθεί. Εξάλλου, τόσο η προβολή, όσο και η δημιουργία τέχνης μπορεί να 
έχει κατευναστική επίδραση. Αντίστοιχα με το να ακούει κάποιος μουσική 
ή να παίζει με τα ζώα, η εικαστική θεραπεία μπορεί να προωθήσει τη χα-
λάρωση, να βελτιώσει τη διάθεση και να μειώσει τις διαταραχές συμπερι-
φοράς. 

Πέρα από τη βοήθεια που μπορεί να πάρουν από τον θεραπευτή, το 
μοίρασμα των υλικών και η βοήθεια που δίνει ο ένας θεραπευόμενος στον 
άλλο κατά τη δημιουργική διαδικασία, παρέχει την εμπειρία του αλτρου-
ισμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αντιληφθούν τις δυνάμεις 
τους και να τους υπενθυμίσει ότι εξακολουθούν να μπορούν να προσφέ-
ρουν. Μετά το πέρας της δημιουργικής διαδικασίας, τα έργα αποθηκεύ-
ονται με προσοχή κι αποτελούν τον «χάρτη» του ταξιδιού που κάνει ο θε-
ραπευόμενος κατά τη θεραπεία. Ο θεραπευτής και τα εικαστικά έργα του 
θεραπευόμενου τον βοηθούν να καταλάβει τα συναισθήματά του, να κα-
τανοήσει τις δυσκολίες και να κάνει επιλογές. 

Εκτός από το καλλιτεχνικό περιεχόμενο, η ίδια η παρατήρηση και αξι-
ολόγηση της διαδικασίας της δημιουργίας μπορούν να προσφέρουν πλη-
ροφορίες για την αξιολόγηση γνωστικών και αναπτυξιακών ελλειμμάτων. 
Επομένως, μέσα από τις εικόνες και τον τρόπο δημιουργίας τους μπορού-
με να λάβουμε πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία της ασθένειας, βο-
ηθώντας στις ιατρικές παρεμβάσεις και τις θεραπευτικές επιλογές.

Η εικαστική θεραπεία λοιπόν βασίζεται στην καλλιτεχνική δημιουργία, 
η οποία, παρουσία του θεραπευτή, δίνει συγκεκριμένη μορφή σε σκέψεις 
και συναισθήματα, συνήθως ασυνείδητα, και επιτρέπει στα άτομα που πά-
σχουν από άνοια να έχουν μια πραγματική αίσθηση ολοκλήρωσης και επί-
τευξης σε έναν κόσμο συνεχούς απώλειας μνήμης.

Ελισάβετ Ιωαννίδη
Iστορικός Τέχνης

Εκπαιδευόμενη εικαστική θεραπεύτρια

Δραματοθεραπεία Εικαστική θεραπεία
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Ομάδα Θεάτρου και Κίνησης Εκδρομή στο

Μια από τις πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε άτομα με άνοια είναι οι 
ομάδες θεάτρου και κίνησης. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η εμψύ-
χωση και η συμμετοχή με όλες τις αισθήσεις. Μέσα από την εκδραμάτιση 
παραμυθιών, τραγουδιών και αυτοσχεδιασμών καλλιεργείται η φαντασία 
και η δημιουργική σκέψη ενώ ασκούνται και ενδυναμώνονται όλα τα εκ-
φραστικά μέσα δηλαδή ο λόγος, η ένταση της φωνής, και το σώμα. Ενισχύ-
εται η αλληλεπίδραση και οι συμμετέχοντες ασκούν κοινωνικές δεξιότητες 
όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, ο διάλογος και η υπομονή.

 Η χρήση της τεχνολογίας προσφέρει σημαντική βοήθεια καθώς οι συμ-
μετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αποσπάσματα από 
γνωστές ταινίες του παλιού κινηματογράφου και αργότερα με τη βοήθεια 
του συντονιστή να ενσαρκώνουν ρόλους από αγαπημένους πρωταγωνιστές. 
Η βοήθεια του συντονιστή είναι απαραίτητη καθώς δεν υπάρχει η απαίτηση 
της απομνημόνευσης. Σε ρόλο υποβολέα δίνει τα λόγια και εκείνοι έχουν 
την ευκαιρία να νιώσουν για λίγο τη δύναμη και την οργή ενός εικοσάχρο-
νου την αφέλεια μιας μαθήτριας, τη ξεγνοιασιά των νιάτων και ότι άλλο απαι-
τεί ο ρόλος. Ακόμα,  η ταύτιση με γνωστούς πρωταγωνιστές της εποχή τους, 
τους γεμίζει αυτοπεποίθηση και τους προκαλεί το ενδιαφέρον να πειραματι-
στούν. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται ο κόπος της απομνημόνευσης,  η απο-
δοχή των σωματικών ή των γνωστικών περιορισμών αλλά και ότι αυτό που 
τους προτείνεται είναι κάτι οικείο τους αμβλύνει τις αντιστάσεις και το φόβο 
για την αποτυχία και τους κάνει να συμμετέχουν ενεργά 

Πέρα από την εκδραμάτιση οι ταινίες ή κάποια από τα γνωστά παραμύ-
θια προσφέρουν πληθώρα ερεθισμάτων για να ξετυλιχτούν αναμνήσεις 
από περασμένα χρόνια. Η μακροπρόθεσμη μνήμη που διατηρείται ανέπα-
φη για περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι η πρόσφατη μνήμη, βοηθάει 
έτσι ώστε με αφορμή κάποιο τραγούδι, κάποια σκηνή, το πρόσωπο ενός 
ηθοποιού ή τον ήρωα ενός παραμυθιού, να ξετυλιχτούν οι προσωπικές 
ιστορίες του καθενός.  Με τον τρόπο αυτό υπάρχει επαφή του ατόμου με 
την προσωπική του πορεία και σύνδεση του τότε με το τώρα. Το άτομο που 
μοιράζεται τις εμπειρίες του νιώθει σημαντικός, αυξάνεται η αυτοπεποίθη-
σή του και παρακινεί τα υπόλοιπα μέλη να μοιραστούν κοινές εμπειρίες.

Τέλος, σημαντικό είναι να τονίσουμε πως στην ομάδα θεάτρου δεν 
υπάρχει σαφές θεραπευτικό πλάνο κατευθυνόμενο από συγκεκριμένες 
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση αυτό εί-
ναι βοηθητικό καθώς δεν απαιτείται από το συντονιστή εκπαίδευση σε συ-

γκεκριμένη ψυχοθεραπευ-
τική προσέγγιση, και δίνει 
τη δυνατότητα ευελιξίας 
και αλλαγής. Κύριος σκο-
πός παραμένει η διασκέ-
δαση, η ψυχαγωγία και το 
παιχνίδι.  Απαραίτητη από 
την άλλη θεωρείται η πλή-
ρης αποδοχή των ατόμων, 
που έρχεται μέσα από την 
ενημέρωση για την πολυ-
πλοκότητα των ανοϊκών 
συνδρόμων, η διάθεση για 

πειραματισμό και η ικανότητα να παίρνουμε ικανοποίηση μέσα από τις μι-
κρές αλλαγές και τα μικρά βήματα.

Η συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποιείται δυο φορές την εβδομάδα στη 
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος με τη βοήθεια δυο συντονιστών, 
ενός ηθοποιού/σκηνοθέτη και ενός ψυχολόγου.

Στάθης Τρυφωνόπουλος
Υπεύθυνος 

Ψυχοκοινωνικού Τομέα
 

Με αφορμή τη γνωριμία και τη συνεργασία των φορέων που στηρίζει η 
Vodafone και το πρόγραμμα ω, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέ-
ντρου Ημέρας στην Πανόρμου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 
16 Μαΐου 2013 επίσκεψη στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα 
Βούρου-Ευταξία. 

Με ξεναγό μας την κ.  Μαριλίζα  Αναστασιάδη και την πολύτιμη βο-
ήθεια της κ. Ζωής Λυμπεροπούλου, υπεύθυνης των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του συγκεκριμένου Μουσείου και νικήτρια του διαγωνισμού 
της Vodafone - World of Difference 2013, ταξιδέψαμε  στη νεώτερη ιστορία 
των Αθηνών, από την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού 
Κράτους. 

Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα από τα παλαιότερα και ωραιότερα 
κτίρια της Αθήνας, στο αρχοντικό που βρίσκεται στην οδό Παπαρη-
γοπούλου 5-7 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το οποίο υπήρξε η πρώτη 
βασιλική κατοικία του  Όθωνα και της Αμαλίας. Χτίστηκε αμέσως μετά 
την απελευθέρωση από τους Τούρκους και αποτελεί αρχιτεκτονικό 
σημείο αναφοράς για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη της 
Αθήνας. 

Αυθεντικές υδατογραφίες, λιθογραφίες αρχαίων μνημείων καθώς και 
αθηναϊκά τοπία, όπως τα απέδωσαν ξένοι ζωγράφοι, συνθέτουν το παζλ 
της Αθήνας εκείνης της εποχής. Διάφορες επιμέρους συλλογές όπως 
έπιπλα, διακοσμητικά και χρηστικά σκεύη της οθωνικής περιόδου, μας 
έκαναν  να νιώσουμε την αίγλη και τη μαγεία  του να μένεις σε ένα αλη-
θινό παλάτι  του 19ου αι. 

Η εκδρομή μας στο Μουσείο αποτέλεσε ένα ταξίδι στη παλιά Αθήνα, 
στη διάρκεια του οποίου  με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, παρατη-
ρήσαμε και σχολιάσαμε τα ιστορικά κτίρια, τον κήπο και τους εκθεσια-
κούς χώρους.

Στη συνέχεια  απολαύσαμε τον καφέ μας στην πλατεία Καρύτση, σε ένα 
από τα πιο φιλόξενα μέρη της Αθήνας  στην οποία δεσπόζει ο μεσαιωνικός 
ναός του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συ-
ζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εντυπώσεις  για όσα είδαμε και ακούσαμε 
στο Μουσείο.

Τουρίκη Ευγενία
Ψυχολόγος
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Ο φίλος μου ο Στάθης, σ’ ένα από εκείνα τα μακρόσυρτα διασκεδαστι-
κά τηλεφωνήματά μας, μου ανήγγειλε ότι πήγε και έκανε μια εξέταση για 
να δει σε τι κατάσταση ήταν η πνευματική του υγεία, αφού συχνά-πυκνά 
ανταλλάσαμε υπονοούμενα για τη σχέση μας με το Αλτσχάιμερ.

Μετά από τα θερμά συγχαρητήρια μου για την τόλμη και το κουράγιο 
του, σκέφτηκα να κάνω κι εγώ την ίδια κίνηση.

Μεταξύ μας, πάντα προβληματιζόμουνα, όταν δεν θα θυμόμουνα π.χ. 
πώς γέλανε εκείνον τον γαλανομάτη συμμαθητή μου από το Δημοτικό που 
μου έδινε τις σοκολάτες από το ζαχαροπλαστείο του μπαμπά του!

Δεν το θυμήθηκα ποτέ, ενώ στη λίστα των ξεχασμένων προστέθηκαν 
και άλλα εξ ίσου σημαντικά. Αργότερα, ξεχνούσα να φάω, και τα παιδιά με 
φώναζαν τηλεγραφόξυλο. Είχε φύγει τελείως από τη μνήμη μου ποια είναι 
η πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, και αυτό με βασανίζει ακόμα. Το κακό 
γιγαντώθηκε τελευταία, αφού ξέχασα τα ονόματα πολλών συναδέλφων 
και φίλων μου που είχαμε φάει μαζί  ψωμί κι αλάτι.

Τέλος. Έπρεπε να κάνω κάτι τώρα, αφού πήγε και ο Στάθης.
Στο τηλέφωνο που μου έδωσαν, απάντησε μια γλυκύτατη φωνή, η οποία 

άκουσε υπομονετικά τον πόνο μου. Με παρηγόρησε λέγοντας ότι κάτι θα 
κάνουμε και μου έδωσε ελπίδες αλλά και ραντεβού στο χώρο τους. Πήγα 
πετώντας. Ένα περιβάλλον ζεστό, 2-3 χαμογελαστά κοριτσίστικα πρόσωπα 
και ευγένεια διάχυτη. Ησύχασα. Δεν θα με τεμαχίσουν ακόμη. Προωθή-
θηκα σε ένα δωμάτιο, περίμενα και σε λίγο φάνηκε ένας νεαρός άνδρας. 
Αμέσως έκανα τη σκέψη ότι αν ήμουν 50 χρόνια νεώτερη θα τον ερωτευ-
όμουν. Ευτυχώς για κείνον είμαι 75 και έτσι γλίτωσε!

Ήταν ο Νευρολόγος. Στις διάφορες ερωτήσεις, του απαντούσα με παρ-
ρησία. Εκεί που τα μούσκεψα ήταν όταν μου ζήτησε να περπατήσω σα να 
μετρούσα με τα πόδια μου το μήκος του δωματίου. Με παρηγόρησε. Τη 
γλύτωσα πάλι.

Μετά με παρέλαβε η Μαρία. Κάναμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτη-
ση, την πληροφόρησα ότι μου αρέσει η μαγειρική και η μπιρίμπα και έδειξε 
ευχαριστημένη. Το Βατερλό μου ήταν με τη Λένα. Είχε την απαίτηση να 
θυμηθώ πάνω από 3 λέξεις.!!! Καααλά. 

Τελικά αποφάσισαν ότι δεν είμαι και για πέταμα και μου πρότειναν να 
ενταχθώ σε μια ομάδα υποβοήθησης της μνήμης, και πιστεύω ότι θα θυ-
μηθώ την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης. 

Δεν θυμάμαι στη ζωή μου να χάρηκα τόσο μια παρέα. Γνώρισα άλ-
λους όμοιούς μου (είδες που δεν λέω ομοιοπαθείς;) και ενθουσιάζομαι 
που έχω μια σταθερή δραστηριότητα ανάμεσα σε άξιους επαγγελματίες-
λειτουργούς, πρόθυμους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. 

Δεν ξέχασα βέβαια και τον Ξενοφώντα, που μου θύμισε ότι υπάρχει και 
το σώμα μου. Άξιος ο μισθός του!!!

Καλώς όρισες Χριστίνα, υψηλοτάτη!
Σας ευχαριστώ όλους που υπάρχετε (και) για μένα!!!

Ε.Μ

Περίοδος:  
10 Ιουλίου 1998 έως 21 Ιουλίου 1998

Απόφαση ελήφθηκε
Από τις σχολές Ρεϊση
Να κάνουμε διακοπές
Στο όμορφο Παρίσι

…
Για οδηγό ζητήσανε
Να ’ναι ο κύριος Πέτρος
Που είναι σοφέρ πολύ καλός
Μαγκιώρος μα και σβέλτος

Για συνοδό τους ήθελαν 
Να πάρουν τη Χριστίνα
Που ‘ναι κοπέλα τσίφτισα
Σπιρτόζα και τσαχπίνα

Ξεκίνησαν Παρασκευή
Στις 10 Ιουλίου 
Στην Πάτρα κατευθύνθηκαν 
Πόλη Καρναβαλιού

Απόγευμα μπαρκάρισαν
Στο Σουπερ-φαστ το δύο
Για Μπάρι κατευθύνθηκαν
Στην Πάτρα λένε αντίο

Ταξίδι είχαν όμορφο 
Χωρίς μποφόρ και κύμα
Κι η κυρά Λένη μου λεγε
Γλύτωσα την κουζίνα

Το βράδυ χόρεψαν πολύ 
Χασάπικο, συρτάκι
Ακόμα και το πλήρωμα
Χόρεψε Ζεμπετάκι

…
Γ. Κ.

Το Κέντρο Ημέρας 
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