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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
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 
Kωδικός: 8295

Eκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διεύθυνση Σύνταξης
Λίνα Ανδριανάκη

Τιράζ
3.000 τεύχη

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εθνική Τράπεζα:  GR4801101800000018048009072
Alpha bank:  GR3501403410341002320000184 
Πειραιώς:  GR5001717480006748114621486

Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή δωρεάς πάνω από € 300 εκπίπτει από 

το φορολογητέο εισόδημα.

Eλάτε μαζί μας!

* 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς 
ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο 
Αλτσχάιμερ.  Στόχος της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού, η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, η 
κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
ασθενών, η ίδρυση δομών για την περίθαλψή τους. Για την επίτευξη των 
στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων:
Ø Κέντρα Ημέρας 
Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία των Δήμων, η 
Εταιρεία λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ημέρας:
Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, ώρες 9:00-20:00
τηλ. 210 7013271, m: kentroalz@otenet.gr
Αμπελόκηποι: Βαθέος 25 & Πανόρμου, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6424228, 
m: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8, ώρες 9:00-15:00, τηλ. 210 6180073
m: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, ώρες 9:00-14:00, τηλ. 210 9706347
m: info@alzheimerathens.gr

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής 
φροντίδας ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Σκοπός 
τους είναι η σταθεροποίηση ή και η βελτίωση των νοητικών και λειτουργικών 
δεξιοτήτων των ασθενών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
και η διατήρηση της κοινωνικότητάς τους. Το πρόγραμμα των Κέντρων 
Ημέρας περιλαμβάνει:

Ιατρείο μνήμης
 Θεραπείες ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών (μνήμης, λόγου, προσοχής κτλ)
 Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
 Προγράμματα γυμναστικής
Eιδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δι΄ αναμνήσεων, εργο-
θεραπεία κ.ά.)

Ø Ιατρείο μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, τα οποία πραγματοποιούνται στα Κέντρα Ημέ-
ρας της Εταιρείας, εξετάζονται άτομα με προβλήματα μνήμης άνω των 60 
ετών με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ 
και των άλλων μορφών άνοιας. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση των ατόμων τα 
οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποια μορφή άνοιας και σκοπεύουν να 
ενταχθούν στα προγράμματα των δραστηριοτήτων στα Κέντρα Ημέρας. 

Ø Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» για ανοϊκούς ασθενείς 
Απευθύνεται σε οικογένειες ανοϊκών ασθενών που δεν μπορούν να μετα-
κινηθούν, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων. 

Ø Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Υποστήριξης φροντιστών
Ø Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ø Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών

Ø Alzheimer Café
Tο Alzheimer Café είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και υποστήριξης 
για τους φροντιστές και συγχρόνως για τα άτομα με άνοια. Οι συμμετέ-
χοντες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν τακτικά με ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να 
δίνουν και να παίρνουν συναισθηματική υποστήριξη.

Ø Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 
Ø Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ø Ερευνητικό έργο
Ø Έκδοση ενημερωτικού υλικού

ΝΕΑ ΝΕΑ

ΥΠΗΡ
ΕΣΙΑ

ΥΠΗΡ
ΕΣΙΑ

Υποστήριξη 
ατόμων με άνοια 
πρώιμης έναρξης 
και των 
οικογενειών τους.
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ΧΟΡΗΓΟΙ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με την ευκαιρία της Ημέρας Φροντιστή, θυμήθηκα έναν από τους ασθενείς μας, έναν με-
γαλοκτηματίας από κάποιο χωριό της Πελοποννήσου, ο οποίος πήγαινε κάθε μέρα στο κα-
φενείο και κουβέντιαζε με τους φίλους του. Σιγά-σιγά η κατάστασή του χειροτέρευε, αλλά 
παρέμεινε περιποιημένος, χαμογελαστός και με πολλή φροντίδα από τους συγγενείς του.
 
Την τελευταία φορά που ήρθε στο ιατρείο, μού έκανε παράπονα ότι δεν τον αφήνουν να 
πηγαίνει στο καφενείο. Ρώτησα λοιπόν τον γιο του, που πάντοτε τον συνόδευε, το γιατί 
και εκείνος μου απάντησε: Αυτός που ήταν ο καλύτερος στο χωριό και δεν σήκωνε μύγα 
στο σπαθί του, πάει τώρα στο καφενείο και η συμπεριφορά του είναι παιδική. Κάποιοι 
χωριανοί είπανε «κοίτα πως έγινε ο μπάρμπα Μήτσος» και αποφάσισα να τον κρατήσω 
στο σπίτι, για να μην τον βλέπουν και τον λυπούνται». 

Σε όλους τους συγγενείς δίνω την ίδια συμβουλή. Να μιλούν με τους φίλους και με τον 
κοινωνικό περίγυρό τους, να εξηγούν το πρόβλημα και να τους ζητούν να βοηθήσουν. 
Η απομόνωση επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου, γιατί στερεί πολύτιμα ερεθίσματα και 
επιπλέον το αίσθημα της ντροπής επηρεάζει τα άτομα με άνοια αρνητικά. Το άτομο με 
άνοια μπορεί να αδυνατεί πλέον να επικοινωνήσει λεκτικά, αλλά είναι συναισθηματι-
κά ενεργό έως τα τελευταία στάδια της νόσου και καταλαβαίνει ότι ένας αγαπημένος 
άνθρωπος δίπλα του τον αγαπάει και τον χαϊδεύει. Αν, λοιπόν, ο φροντιστής έχει άγχος 
ή ντρέπεται για το άτομο που φροντίζει, ας αποταθεί στην Εταιρεία Αλτσχάιμερ της πε-
ριοχής του. Εκεί θα βρει ψυχοϋποστήριξη, θα εφοδιαστεί με πληροφοριακό υλικό και 
θα ανακουφιστεί από το φορτίο των φροντιστών!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ. Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της για την στήριξή τους στην 
προσπάθεια που καταβάλλει για την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους,

Σοφία Γιόκαρη

ΦΙΛΟΙ
Μ. Κάραλη, Π. Μπάρλος, Α. Παπαδημητρίου, M. Φουρλή, Αφοί Ξανθόπουλοι ΑΕ, Α. Κουτσού, Ι. Δέτσης, Ι. Μαυραντώνη,  
Ρ. Κυρίτσης, Τ. Προύσκα, Μ. Κουρουσοπούλου, Σ. Δημητριάδη, Χ. Παλλιγγίνης, Δ. Μπιλιάνης, Α. Αντωνοπούλου, Β. Πα-
παδοπούλου, Ν. Χατζάκης, Ε. Τριανταφυλλίδη, Ε. Παπαθανασίου, Σ. Λεκέας, Δ. Δραγώτη, Ι. Χουζούρης, B. Μπανταρούκα,  
Α. Μητροπία, Φ. Πάνου, 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Γερασιμούλα, Φώτιος και Μαρία Δανάσκου εις μνήμην Παναγιώτη Δανάσκου
Άννα Κατσιούρα, Kassian Maritime Navigation Agency LTD εις μνήμην Ιωάννη Κατσιούρα
Ιωάννα Φωτοπούλου εις μνήμην Δέσποινας Φωτοπούλου
Πάνου Φωτεινή εις μνήμην Παναγιώτη Κατσαδήμα
Λ. Μπουρνιάς και  Α. Βλαχιώτης εις μνήμην Καλλιόπης Σημαντώνη
Μ. Ρουμπουλάκης ΑΕ εις μνήμην Μιλίνας Τσαλίκη
Σταματία Καλιάμη εις μνήμην Νικολάου Καλιάμη

ης, Ε. ΤρΤρΤΤρΤρΤρρρΤρΤρΤρΤΤριιαααντνντν αφαφφυ
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Μια πολλά υποσχόμενη μελέτη αναδεικνύει νέους τρόπους στη θεραπεία  της νόσου Αλτσχάιμερ. Πιο συγκεκριμένα οι 
ερευνητές του Πανεπιστημίου του Southampton προσπάθησαν να σταματήσουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του εγκε-
φάλου που πιθανολογείται ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας στην εξέλιξη της νόσου.Τα  περισσότερα φάρμακα μέχρι τώρα 
«στόχευαν» στις γεροντικές πλάκες, οι οποίες  συσσωρεύονται στον εγκέφαλο των  ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και 
παράγονται  από τον  μεταβολισμό της προδρόμου πρωτεΐνης του αμυλοειδούς (amyloid precursor protein, ΑΡΡ).

Σ’ αυτή την τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Brain και χρηματοδοτήθηκε από το  
Medical Research Counsil and Alzheimer’s Research UK, οι ερευνητές κατάφεραν να μπλοκάρουν τον πολλαπλασι-
ασμό των μικρογλοιακών κυττάρων στον εγκέφαλο ποντικιών, τα οποία είχαν υποστεί  γενετική τροποποίηση, ώστε να 
παρουσιάζουν παθολογία τύπου Αλτσχάιμερ.

Η μικρογλοία, σε αντίθεση με τους νευρώνες, διατηρεί τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ατόμου. Πρόκειται για μακροφάγα κύτταρα (τα κύτταρα πού «καθαρίζουν» το νευρικό σύστημα από τα κύτταρα που 
το ανοσοποιητικό σύστημα θεωρεί ως μη λειτουργικά) και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φλεγμονώδη αντίδραση 
του εγκεφάλου.

Στη νόσο Αλτσχάιμερ, οι νευρώνες μαζί με την μικρογλοία, διεγείρονται συνεχώς κι έτσι πιθανολογείται ότι επικρατεί 
μια χρόνια ανοσολογική φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία συνεισφέρει στην καταστροφή των ιστών και στο θάνατο των 
νευρώνων. Έμμεση απόδειξη της συμμετοχής στη φλεγμονώδη αυτή αντίδραση της μικρογλοίας, αποτελεί ο αυξημένος 
αριθμός των μικρογλοιακών κυττάρων σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.

 Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα φάρμακο που μπλόκαρε τον υποδοχέα CSF1R, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αύ-
ξηση του πληθυσμού της μικρογλοίας στον εγκέφαλο των ποντικιών και διαπίστωσαν ότι τα πειραματόζωα που έλαβαν 
το φάρμακο είχαν λιγότερα συμπεριφορικά προβλήματα καθώς και προβλήματα μνήμης. Επιπλέον με το φάρμακο αυτό 
διατηρήθηκαν οι συνάψεις ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι αυτές 
οι συνάψεις καταστρέφονται με την εξέλιξη της νόσου.

Το επόμενο βήμα είναι να δοκιμαστεί το φάρμακο σε ανθρώπους. Αν και το μήνυμα από αυτή τη μελέτη είναι ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο, ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους είναι μακρύς. 
 

Πηγή: Brain 
Β.Λύρας 

Νευρολόγος

Νέο φάρμακο για τη νόσο Αλτσχάιμερ;
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Αν καλούμασταν να επενδύσουμε στην καλύτερη δυνατή 
μελλοντική εκδοχή του εαυτού μας, πού θα εστιάζαμε; Σε 
πρόσφατη έρευνα που έγινε μεταξύ εφήβων «ο πιο σημα-
ντικός στόχος ζωής» σε ποσοστό 80% ήταν ο πλούτος, και 
σε 50% η φήμη. Πράγματι ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να 
δουλέψουμε σκληρότερα, να πιεστούμε για να επιτύχουμε 
περισσότερα και αποκτούμε την εντύπωση ότι αυτά είναι 
τα πράγματα που πρέπει να κατακτήσουμε για να έχουμε 
καλή ζωή.
Η συνολική εικόνα της ζωής μας, των επιλογών μας και 
το πού μας οδήγησε η καθεμιά από αυτές, είναι σχεδόν 
αδύνατο να καταγραφεί. Τα περισσότερα πράγματα που 
ξέρουμε για την ανθρώπινη ζωή τα γνωρίζουμε από 
εμπειρίες και αναμνήσεις. Τι συμπέρασμα θα βγάζαμε, 
όμως, αν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε με αντικειμε-
νικό τρόπο τη ζωή των ανθρώπων από την εφηβεία μέ-
χρι τα γηρατειά τους; Τι είναι αυτό που τους κρατά υγιείς 
κι ευτυχισμένους;
Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει η έρευνα 
του Harvard «Study of Adult Development», η οποία 
διήρκησε 75 χρόνια και κάθε χρόνο συγκέντρωνε πλη-
ροφορίες για τις ζωές 724 ατόμων. Οι ερευνητές συ-
γκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά, την 
οικογένεια και την υγεία των συμμετεχόντων, χωρίς να 
γνωρίζουν για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή του καθενός. 
Μελέτες όπως αυτή είναι εξαιρετικά σπάνιες, όμως η 
συγκεκριμένη –χάρη στην επιμονή των ερευνητών– 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με 60 από τους αρχικούς 
συμμετέχοντες να διανύουν την ένατη δεκαετία της 
ζωής τους.
Η έρευνα ξεκίνησε το 1938, παρακολουθώντας τις ζωές 
2 διαφορετικών ομάδων. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν 
από πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Harvard, 
ενώ η δεύτερη από άτομα που ζούσαν σε κάποια υποβαθ-
μισμένη συνοικία της Βοστόνης. Από τους συμμετέχοντες, 
άλλοι έγιναν γιατροί, άλλοι δικηγόροι, άλλοι οικοδόμοι, 
ενώ ένας έγινε Πρόεδρος των ΗΠΑ. Κάποιοι έγιναν αλκο-
ολικοί, άλλοι εμφάνισαν ψυχικά νοσήματα, κάποιοι κατα-
ξιώθηκαν κοινωνικά και άλλοι όχι.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δεκάδες χι-
λιάδες σελίδες με πληροφορίες που συλλέχθηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια δεν σχετίζονταν με πλούτο, φήμη ή σκλη-
ρή εργασία. Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα από αυτήν την 
75χρονη μελέτη είναι: «οι καλές ανθρώπινες σχέσεις 
μας διατηρούν υγιείς και χαρούμενους».

Τρία βασικά συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά με τις 
ανθρώπινες σχέσεις:

•  Οι κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστικές για την 
ευζωία, ενώ η μοναξιά σκοτώνει. Πράγματι οι άν-
θρωποι που διατηρούν καλές σχέσεις με την οικο-
γένεια και τους φίλους τους είναι πιο χαρούμενοι, 
πιο υγιείς και ζουν περισσότερο από τους κοινωνι-
κά απομονωμένους. 

•  Η ποιότητα των σχέσεων είναι εξίσου σημαντική, 
διότι οι συγκρουσιακές σχέσεις είναι επιβλαβείς για 
την υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους συμ-
μετέχοντες που παρακολουθήθηκαν, αν ανατρέξει 

κανείς στη μέση ηλικία τους, αναζητώντας παρά-
γοντες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να 
προβλέψουμε ποιος θα ήταν υγιής και ευτυχισμέ-
νος 80άρης και ποιος όχι, καθοριστικός παράγοντας 
ήταν ο βαθμός ικανοποίησης στις σχέσεις τους και 
όχι αιματολογικοί δείκτες όπως το σάκχαρο ή η χο-
ληστερίνη τους.

•  Οι καλές ανθρώπινες σχέσεις δεν προστατεύ-
ουν μόνο τη σωματική υγεία αλλά και τη νοητική. 
Πράγματι, οι 80χρονοι που είχαν μια ειλικρινή σχέ-
ση στην οποία ένιωθαν ότι μπορούν να βασιστούν, 
είχαν καλύτερη μνήμη και ηπιότερη έκπτωση των 
γνωσιακών λειτουργιών.

Η δεύτερη γενιά της μελέτης αρχίζει μόλις τώρα, με τα 
παιδιά των συμμετεχόντων, αγόρια και κορίτσια αυτή τη 
φορά. Στόχος είναι να μελετηθεί αν η ευτυχία επηρεάζε-
ται από την εκπαίδευση και από τους γονείς. 

Β. Λύρας 
Π. Μπλέκου

Τι είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους;
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Φροντίζοντας τον εαυτό σας
Η Παγκόσμια Εταιρεία νόσου Alzheimer κυκλοφόρησε νέο εγχειρίδιο για τη βοήθεια των φροντιστών ατόμων με νόσο Αλτσχάι-
μερ. Δημιουργήθηκε από ομάδες αυτοβοήθειας σε όλο τον κόσμο και μεταφράστηκε και στα ελληνικά ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες ενημέρωσης των φροντιστών στη χώρα μας. Είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο και το άρθρο που ακολουθεί είναι 
ένα απόσπασμα που ξεχωρίσαμε και αναδημοσιεύουμε.

Οικογένεια: Ενώ για κάποιους περιθάλποντες η οικογένειά τους είναι η μεγαλύτερη πηγή υποστήριξης και βοήθειας, για κά-
ποιους άλλους ίσως να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πίεσης. Είναι σημαντικό να δέχεται κανείς τη βοήθεια των μελών της 
οικογένειας που είναι διαθέσιμα να την προσφέρουν, παρά να την παρέχει αποκλειστικά ο ίδιος. Αν νιώθει κανείς πίεση λόγω 
έλλειψης βοήθειας από εκείνους ή από την κριτική τους στάση απέναντι στον δικό του τρόπο φροντίδας, τότε θα ήταν βοηθητικό 
να ζητήσει μια οικογενειακή συνάντηση ώστε να συζητηθεί το θέμα της φροντίδας του ασθενή που σας ενδιαφέρει. Μια τέτοια 
συμπεριφορά από πλευρά τους μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης της ασθένειας. 

Μιλήστε για όσα σας προβληματίζουν: Χρειάζεται να μοιράζεται κανείς με άλλα άτομα τα συναισθήματά του σχετικά με τη 
φροντίδα που παρέχει. Αν αυτά εσωτερικεύονται, πιθανόν η φροντίδα του ατόμου με άνοια να γίνει πιο δύσκολη για τον περι-
θάλποντα. Αντίθετα, αναγνωρίζοντας αυτά τα συναισθήματα και εξωτερικεύοντας αυτές τις εμπειρίες σε άλλους, ακόμη και τη 
σωματική ανταπόκριση στην κατάσταση που ζει ο περιθάλποντας, θα είναι πιο εύκολη η αντιμετώπισή τους. Πρέπει να δέχεται 
κανείς την υποστήριξη που παρέχουν οι άλλοι, ακόμα και αν νιώθει ότι με αυτό τον τρόπο εμπλέκονται. Καλό είναι να έχει κανείς 
στο μυαλό του κάποιο άτομο στο οποίο να μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση επείγοντος γεγονότος.

Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας: Είναι πολύ σημαντικό να βρει κανείς χρόνο για τον εαυτό του. Αυτό επιτρέπει να περνάει 
κανείς χρόνο με άλλους, να απολαύσει τα χόμπυ του και, το πιο σημαντικό, να διασκεδάσει. Αν έχει ανάγκη να περάσει κάποιο 
χρόνο μακριά από τις υποχρεώσεις της περίθαλψης, τότε πρέπει να βρει κάποιο άτομο που να μπορεί να αναλάβει γι’ αυτό 
το διάστημα.

Να γνωρίζετε τα όριά σας: Πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί κανείς πριν εξαντλήσει τα όριά του; Πολλοί άνθρωποι συνειδη-
τοποιούν τα όριά τους και τις αντοχές τους πριν φτάσουν στο σημείο να γίνει η φροντίδα πολύ απαιτητική γι’ αυτούς. Αν 
η κατάσταση που αντιμετωπίζει κάποιος είναι έντονη, καλό είναι να ζητήσει νωρίς βοήθεια ώστε να προφυλαχτεί και να 
αποτρέψει μια κρίση.

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας: Δεν πρέπει να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του ή το άτομο με άνοια για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. Η ασθένεια είναι η μόνη αιτία γι’ αυτό. Αν η σχέση με τους συγγενείς και τους φίλους επηρεάζεται αρνητικά, δεν 
πρέπει να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του ή εκείνους. Πρέπει να βρει κανείς τι προκάλεσε αυτή την αλλαγή και να το συζητήσει 
μαζί τους. Η σχέση σας με τους άλλους αποτελεί πηγή υποστήριξης για τον περιθάλποντα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός 
παράγοντας και για τον περιθάλποντα, αλλά και για το άτομο που φροντίζει.

Ζητήστε και δεχτείτε συμβουλές: Καλό είναι να ζητά κανείς συμβουλές σχετικά με τις αλλαγές που βιώνει στο δικό του ρόλο 
αλλά και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο άτομο με άνοια.

Να θυμάστε ότι είστε σημαντικός: Ο περιθάλπων είναι σημαντικός τόσο για τον εαυτό του όσο και για το άτομο με άνοια. Χωρίς 
τον περιθάλποντα, ο ασθενής δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να 
φροντίζει τον εαυτό του. 

Βοήθεια για εσάς, τον περιθάλποντα: Δεχτείτε τη βοήθεια. Η αποδοχή της βοήθειας των άλλων μπορεί να είναι κάτι καινούργιο 
για τον περιθάλποντα. Πιθανόν, κάποια μέλη της οικογένειας ή κάποιοι φίλοι να θέλουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στον 
περιθάλποντα ή το άτομο με άνοια αλλά να μην ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα φαινόταν χρήσιμη. Σε αυτή την περίπτω-
ση, κάποιες προτάσεις ή κατευθύνσεις από τον ίδιο τον περιθάλποντα, θα τους έδιναν τη δυνατότητα να βοηθήσουν αποδοτικά. 
Αυτό θα τους έκανε να νιώθουν χρήσιμοι, θα βοηθούσε το άτομο με άνοια καθώς επίσης θα παρείχε στον περιθάλποντα κάποιες 
στιγμές ανακούφισης και ξεκούρασης. 
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Ημέρα φροντιστή
Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης: Η ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης είναι μια ακόμα πηγή βοήθειας για τους περιθάλποντες 
αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να συναντηθούν, να μοιραστούν κοινούς προβληματισμούς αλλά και τις λύσεις γι’ αυτούς κα-
θώς και να δώσουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον. 

Πηγή: ADI, http://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/help-for-caregivers-EL.pdf

Υπηρεσίες για φροντιστές της Εταιρείας μας
1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υποστήριξης Φροντιστών
2. Ψυχοεκπαίδευση Φροντιστών
3. Ιατρείο Ψυχιατρικής Υποστήριξης φροντιστών
4. Υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
http://eurocarers.org/informcare/?lang=el
http://elearning.dementia-community.gr/ 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τηλ. 210-7013271 εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00-20:00

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer 
& Συναφών Διαταραχών Αθηνών, διοργανώνει ανοιχτή 
εκδήλωση με θέμα «Η ανακούφιση του φορτίου των 
φροντιστών», στο Aegean College, Πανεπιστημίου 17,  
σε δύο επαναληπτικούς κύκλους, 09:30-13:00 για τον 
πρώτο και 14:00-17:00  για τον δεύτερο.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με διάλεξη για την άνοια και 
τη  νόσο Αλτσχάιμερ από την πρόεδρο της Εταιρείας Νό-
σου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Δρ. 
Παρασκευής Σακκά. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα 
χωριστούν σε ομάδες των 20 ατόμων, ώστε να έχουν την 
ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας χωριστά και να 
βρουν απαντήσεις στις απορίες τους. Τις ομάδες θα συντο-
νίζουν ειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες υγείας 
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών 
Αθηνών.  
 Στους χώρους υποδοχής της εκδήλωσης θα διανέμονται 
ενημερωτικά έντυπα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα δί-
νονται πληροφορίες για τα προγράμματα λειτουργίας των 
Κέντρων Ημέρας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 
9011404151

Χρέωση από σταθερό 1,48€, κινητό 1,57 €
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Με τη συνεργασία του Aegean College και την υποστήριξη της Mylan
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Νομίζουμε όλοι μας – όπως και με κάθε ασθένεια – ότι δεν μας αφορά μέχρι να χτυπήσει και τη δική 
μας πόρτα. Αυτό συνέβη και σε μένα.
Είμαι πλέον εδώ και κάτι περισσότερο από 2 χρόνια, φροντιστής ατόμου με άνοια. Καθήκον πολύ 
δύσκολο, ειδικά όταν η σχέση είναι άμεσα προσωπική, όπου εμπλέκονται μνήμες, συναισθήματα, 
προβλήματα συμβίωσης. Θέματα, που μπορούν να αλλοτριώσουν την προσωπικότητα του φροντιστή, 
να του δημιουργήσουν προβλήματα ψυχολογικά και ως εκ τούτου να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση 
του με τα υπόλοιπα μέλη της δικής του οικογένειας.

Ευτυχώς, υπάρχουν τα Κέντρα Ημέρας. Νιώθω πολύ τυχερή γι’ αυτό. Με ανελλιπή ραντεβού κάθε 15 
μέρες, εξειδικευμένοι άνθρωποι φροντίζουν να υποστηρίζουν, να ενδυναμώνουν ψυχολογικά τους φρο-
ντιστές, να τους βοηθούν στην κατανόηση και αντιμετώπιση μιας κατάστασης που άλλοτε μένει στάσιμη και 
άλλοτε χειροτερεύει. Εκτός αυτού, βοηθούν τους ίδιους τους ασθενείς με ασκήσεις, παιχνίδια κλπ. στην 
ενδυνάμωση της νοητικής τους λειτουργία και στην κοινωνικοποίησή τους καθημερινά στους χώρους των 
Κέντρων Ημέρας. 

Δεν έχω λόγια να περιγράψω την ανακούφιση που νοιώθω στην ύπαρξη ανθρώπων που στηρίζουν τον 
καθένα μας σε αυτόν τον μακρύ και δύσκολο αγώνα, άνθρωποι που γνωρίζουν ,που καταλαβαίνουν, που 
προτείνουν λύσεις.

Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να ενισχυθούν περαιτέρω, και οικονομικά, και με έμψυχο δυναμικό, και με εργα-
λεία αλλά και να πολλαπλασιασθούν. Η βοήθειά τους στην κατανόηση και αντιμετώπιση αυτής της δύσκο-
λης νόσου είναι ανεκτίμητη. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά σε όλους σας!

Αναστασία Λιάγκου

Ιατρείο Ψυχιατρικής Υποστήριξης Φροντιστών
Υπεύθυνος Κ. Νικολάου - Ψυχίατρος
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Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις αναπτυγμένες χώρες, έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση της συχνότητας 
των παθήσεων της τρίτης ηλικίας. Μια από αυτές είναι η άνοια. Το βασικό χαρακτηριστικό της άνοιας είναι η έκπτω-
ση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο, εκτός από τις γνωστικές διαταραχές εμφανίζονται και διαταρα-
χές στην κίνηση είτε στα αρχικά είτε στα μεταγενέστερα στάδια. 
Οι διαταραχές αυτές περιλαμβάνουν: 

• μείωση της μυϊκής δύναμης του ατόμου με άνοια
• δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων και
• ελλείμματα στην ισορροπία (ιδιοδεκτικότητα)

Τα παραπάνω μπορεί να παρουσιαστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με το είδος της άνοιας. Στη νόσο 
Αλτσχάιμερ οι κινητικές διαταραχές εμφανίζονται στα μεταγενέστερα στάδια, ωστόσο υπάρχουν και μορφές άνοιας 
στις οποίες η κίνηση επιβαρύνεται εξ’ αρχής (άνοια στη νόσο του Parkinson, άνοια με σωμάτια Lewy, αγγειακή 
άνοια).
Στόχος της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στην άνοια είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ατόμου κατά την 
πορεία της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται: 

• σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης
• αποκατάσταση και 
• επιβράδυνση της κινητικής διαταραχής

Στο Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μαρούσι, το οποίο λειτουργεί η Εταιρεία μας, υπάρχει η δυνατότητα 
φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης για τους χρήστες σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με το στάδιο της 
νόσου. Ειδικότερα παρέχονται τα εξής:

• αξιολόγηση της ισορροπίας (για την αποφυγή πιθανών πτώσεων) 
• μέτρηση μυϊκής ισχύος (για μυϊκές ατροφίες)
• αύξηση της τροχιάς της κίνησης στις αρθρώσεις (σε παθολογικές – τραυματικές καταστάσεις)
• παυσίπονη & αντιοιδηματική δράση (μη φαρμακευτική παρέμβαση)
• μυϊκή ενδυνάμωση (σε προληπτικό επίπεδο & μη)
• επανεκπαίδευση ισορροπίας
• επανεκπαίδευση βάδισης
• ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης μέσω της κίνησης (ασκήσεις διπλού έργου).

Ξενοφών Α. Αποστολόπουλος 
Φυσικοθεραπευτής M.Sc 

Φυσικοθεραπεία και άνοια
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Φανταστείτε πως θα ήταν η επαφή με το συναίσθημα, 
η γνωριμία μας με την εσωτερική διάσταση ή μάλλον 
καλύτερα η συνειδητοποίηση της. Σ αυτή τη φαντασία 
χρησιμοποιήστε χρώμα και δημιουργήστε νοητά μια 
εικόνα... αυτή την εικόνα κάντε τη κάτι, ζωγραφίστε τη 
σε ένα χαρτί, κάντε τη ένα γλυπτό... και κοιτάξτε τη. Τι 
είναι αυτό που βγάλατε από μέσα σας;
Κάπως έτσι μπορεί για μένα να περιγραφεί η εμπει-
ρία της εικαστικής ψυχοθεραπείας. Η Εικαστική Θε-
ραπεία βασίζεται στη δύναμη της Εικαστικής Έκφρα-
σης (ζωγραφικής πηλού, κολάζ, άμμου κ.ά) ως μέσου 
επικοινωνίας. Η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από 
τη τέχνη, αναγνωρίζει τις καλλιτεχνικές διεργασίες, 
τις δομές, το περιεχόμενο και τους συνειρμούς πάνω 
σ αυτά, σαν καθρέπτες των ικανοτήτων, της προσω-

πικότητας και των ενδιαφερόντων του ανθρώπου. 
Στην τέχνη κινούμαστε έξω και πέρα από τα λόγια και 
στην κατάσταση της δημιουργίας συναντάμε τις πιο 
βαθιές διαστάσεις του εσωτερικού μας κόσμου.
Μέσω της Εικαστικής Θεραπείας ανοίγει ένας δρόμος 
πιο άμεσος καθώς η εικόνα λειτουργεί επιπρόσθε-
τα στην επεξεργασία των θεμάτων που έρχονται και 
αποτελεί και ένα ερέθισμα μνήμης σε όσα έχουν ήδη 
δουλευτεί. 
Στην Εικαστική Θεραπεία εκτός από τη λεκτική επικοι-
νωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου υπάρ-
χει και η εικαστική δημιουργία η οποία έχει ως στόχο 
να οδηγήσει το άτομο να επεξεργαστεί το θέμα που το 
απασχολεί μέσω της επαφής με τα υλικά και της δημι-
ουργίας ενός εικαστικού έργου. Στη συνέχεια ο θερα-
πευτής και ο θεραπευόμενος προχωρούν στη λεκτική 
επεξεργασία αυτού του έργου.
Στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας της Εταιρίας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών δη-
μιουργήθηκε ομάδα Εικαστικής Θεραπείας για τους 
φροντιστές των ασθενών με διάγνωση άνοιας.
Η Εικαστική Θεραπεία, δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να 
επεξεργαστεί σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να 
τον δυσκολεύουν και να επηρεάζουν την καθημερινή 
λειτουργία του. Μέσα από την ομαδική διαδικασία, ανα-
πτύσσεται με τον ίδιο τρόπο και η αλληλοϋποστήριξη, η 
κατανόηση και το σχετίζεσθαι με τους άλλους, που είναι 
και ιδιαίτερα σημαντικά για ανθρώπους που έχουν επι-
λέξει ή βρεθεί στη θέση του φροντιστή.
Ο ρόλος των φροντιστών είναι ιδιαίτερα επιβαρυμέ-
νος από τις καθημερινές απαιτήσεις, τον περιορισμένο 
χρόνο για τον εαυτό και τα έντονα συναισθήματα που 
φέρει αυτός ο ρόλος.
Τέλος, μέσω της Εικαστικής Θεραπείας στόχος είναι 
η υποστήριξη, η μείωση του άγχους, η επεξεργασία 
του δύσκολου φορτίου που φέρουν οι φροντιστές και 
η συναισθηματική τους έκφραση. 

Ραμαντάνη Κατερίνα
Ψυχολόγος/Εκπαιδευόμενη Εικαστική 

Ψυχοθεραπεύτρια

Η εφαρμογή της Εικαστικής Θεραπείας σε ομάδα φροντιστών
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με αφορμή περιστατικά κατά τα οποία κυρίως ηλικιωμένοι πολίτες εξαπατώνται, σε διάφορες περιοχές της χώρας 
μας, από επιτήδειους που τους προσεγγίζουν και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρημα-
τικά ποσά, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής τέτοιων περιστα-
τικών, συνιστά τα ακόλουθα:

•  Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών-φιλικών 
προσώπων.

•  Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτομα.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τε-
χνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

•  Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, 
πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να 
μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε 
την οπτική επαφή μαζί του.

•  Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή 
χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού-φιλικού προσώπου (π.χ. νοση-
λεία σε νοσοκομείο) ή με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο 
είχε ως συνέπεια το θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό συνήθως ανήλικου παιδιού. Το ίδιο μπορεί να 
προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

•   Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

•  Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού-συγγενικού σας προσώπου, να 
επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς 
επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κα-
τόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. 

•  Εάν οι δράστες έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, επιδιώξτε, εάν είναι δυνατόν, την επικοι-
νωνία με το οικείο σας πρόσωπο από άλλη τηλεφωνική συσκευή, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
η «γραμμή» να είναι ακόμη ανοιχτή από τους δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη 
κλήση.

•  Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι 
γνωστοί-συγγενείς σας.

•  Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Τράπεζα ή ΑΤΜ για ανά-
ληψη χρηματικού ποσού.

•  Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, 
ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
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•  Να μην πείθεσθε από αγνώστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου 
φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως 
καλέσει.

•  Να μην πείθεσθε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγε-
νικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών, προσφορά 
υπηρεσιών ή για επιστροφή φόρου από ασφαλιστικά ταμεία ή για να αποφευχθεί η φυλάκιση οικείου 
σας προσώπου, λόγω εμπλοκής του σε θανατηφόρο ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

•  Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλ-
ληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή 
χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

•  Επισημαίνεται επίσης ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι 
νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών 
και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές με την καταβολή χρηματικών ποσών.

•  Εφόσον είναι επιθυμητό, να αιτηθείτε από την εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης να ρυθμίσει 
τον αριθμό τηλεφώνου σας (σταθερό και κινητό) ως απόρρητο, ώστε να μην είναι διαθέσιμος σε τη-
λεφωνικούς καταλόγους.

•  Απευθυνθείτε στις εταιρείες τηλεφωνικής σας σύνδεσης και αιτηθείτε, εφόσον υφίσταται η δυνατό-
τητα, την κατ’ επιλογή σας μεταφορά-προώθηση ύποπτης εισερχόμενης κλήσης σε πρόσωπο εμπι-
στοσύνης σας (συγγενείς-φίλοι), ακολουθώντας μια απλή διαδικασία κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 
(π.χ. # και 0).

•  Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνή-
σετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.ά.).

•  Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία 
κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διω-
κτικών αρχών.

•  Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος 
σας.

•  Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με τον παραπάνω τρόπο 
δράσης κα να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματο-
ποίησής τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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