
ΜΑΘΑΙΝΩ  Γ ΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Γιατί η γιαγιά µου
δεν θυµάται

το όνοµά µου;
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Γεια σας! 
Με λένε Ιάσονα.

Πριν από λίγο καιρό µάθαµε 
ότι η γιαγιά µου η Έλλη έχει µια αρρώστια
που τη λένε Αλτσχάιµερ. 
Στην αρχή δεν µπορούσα να καταλάβω γιατί διάλεξαν ένα

τόσο δύσκολο όνοµα γι’ αυτή την αρρώστια! Όµως η Λίζα,

η µεγαλύτερη αδερφή µου, µου εξήγησε ότι έτσι έλεγαν 

το γιατρό που την ανακάλυψε. 

Όταν µάθαµε ότι η γιαγιά είναι άρρωστη, όλοι στενοχωρηθή-

καµε. Πιο πολύ απ’ όλους στενοχωρήθηκε η µαµά µου, γιατί η

γιαγιά η Έλλη είναι η δική της µαµά. Μερικές φορές ακούγαµε

τον µπαµπά και τη µαµά να συζητούν για τη γιαγιά µέχρι αργά το

βράδυ.

Μια µέρα, ο γιατρός έδωσε στους γονείς µου µερικά βιβλία 

για µεγάλους που έλεγαν για τη νόσο Αλτσχάιµερ, την αρρώστια

δηλαδή της γιαγιάς. To απόγευµα, µας φώναξαν µε τη Λίζα 

στο σαλόνι και µας εξήγησαν µε απλά λόγια αυτά που διάβασαν. 

Θα σας πω αυτά που έµαθα!
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H νόσος  Αλτσχάιµερ
είναι µια αρρώστια που κάνει κακό
στον εγκέφαλο.

η
Μέχρι τώρα νόµιζα ότι η καρδιά είναι το πιο σηµαντικό 

όργανο του σώµατός µας. 

Τελικά όµως, ο εγκέφαλος είναι ακόµα πιο σηµαντικός! 

Ο εγκέφαλος βρίσκεται µέσα στο κεφάλι µας 

και µοιάζει µε ένα µεγάλο γκρι σφουγγάρι, γεµάτο 

βαθουλώµατα. 

Μας βοηθάει να µιλάµε µε τους φίλους µας, 

να περπατάµε, να θυµόµαστε το τηλέφωνο του σπιτιού

µας, να κάνουµε ποδήλατο, να λέµε ανέκδοτα, ακόµα

και να θυµώνουµε, όταν δεν µπορούµε να λύσουµε µια

άσκηση στα µαθηµατικά! 
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η
Η νόσος Αλτσχάιµερ κάνει κακό στο πιο

σηµαντικό όργανο του σώµατός µας:

τον εγκέφαλο. 

Κύκλωσε 

την εικόνα 

που δείχνει

τον εγκέφαλο. 

Στη συνέχεια,

ένωσε µε

µια γραµµή

τον εγκέφαλο

µε το σηµείο

του σώµατός

µας στο οποίο

βρίσκεται. 

5

_f_ifl|OMKRñOOKRWi~óçìí=N==PLNVLMU==PWMU=mj==m~ÖÉ=R



6

«Αφού ο εγκέφαλος
της γιαγιάς είναι άρρωστος, 

αυτό σηµαίνει ότι η γιαγιά δεν θα

µπορεί να κάνει τίποτα πια, ούτε 

καν να µιλάει;», ρώτησα.

Ο µπαµπάς µού εξήγησε ότι αυτό 
δεν είναι αλήθεια. 

Η νόσος Αλτσχάιµερ αρρωσταίνει τον εγκέφαλο

σιγά σιγά, κάθε µέρα και λίγο περισσότερο.

Έτσι, στην αρχή η γιαγιά θα δυσκολεύεται να κάνει

λίγα µόνο πράγµατα, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα

χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από όλους µας για να

κάνει αυτά που θέλει.

4
_f_ifl|OMKRñOOKRWi~óçìí=N==PLNVLMU==PWMU=mj==m~ÖÉ=S



4
7

Η µαµά µάς ρώτησε εάν είχαµε καταλάβει ότι τον 

τελευταίο καιρό η γιαγιά ξεχνάει πράγµατα 

που κανονικά δεν θα έπρεπε να ξεχνάει. 

Φυσικά και το είχαµε καταλάβει! 

Μας είχε φανεί πολύ παράξενο που µερικές

φορές µας έλεγε την ίδια ιστορία, ξανά και ξανά. 

Η Λίζα παραπονιόταν ότι η γιαγιά τη ρωτούσε πολλές

φορές µέσα στη µέρα εάν της αγόρασε γιαούρτι,

ενώ την είχε δει να το βάζει µέσα στο ψυγείο. 

Τελευταία, δεν µπορούσε να θυµηθεί πού έχουµε 

τα πιρούνια, παρόλο που τα βάζουµε πάντα µέσα 

στο δεύτερο συρτάρι της κουζίνας. 

Μια µέρα µάλιστα, νοµίζω ότι δεν
µπορούσε να θυµηθεί το όνοµά µου. 

Η µαµά µάς εξήγησε ότι το πρώτο πράγµα που 

παθαίνει ένας άνθρωπος που έχει Αλτσχάιµερ,

όπως η γιαγιά µας, είναι ότι ξεχνάει.
Έτσι εξηγούνται όλα!
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Ακόµα, έµαθα και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό:

επειδή η γιαγιά ξεχνάει, µπορεί κάποια

φορά να πει ή να κάνει κάτι παράξενο. 

Μπορεί για παράδειγµα να θυµώσει µαζί µου επειδή

δεν βρίσκει το πορτοφόλι της. Ή µπορεί να µην θέλει

πια να µου λέει παροιµίες, όπως παλιά. 

Αυτό που πρέπει πάντα 
να θυµάµαι είναι ότι 

δεν φταίω εγώ που η γιαγιά 
έχει αλλάξει. 

Αλλά ούτε και η γιαγιά
φταίει. Με αγαπάει και την

αγαπάω όπως πάντα! 
Επειδή όµως έχει Αλτσχάιµερ και ο εγκέφαλός της 

είναι άρρωστος, µερικές φορές µπορεί χωρίς 

να το θέλει να κάνει πράγµατα που µας παραξενεύουν

ή µας στεναχωρούν.  
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Όπως σου είπα, η γιαγιά µου η Έλλη έχει Αλτσχάιµερ.
Επειδή ξεχνάει πολύ, µερικές φορές µπερδεύεται και βάζει
τα πράγµατά της σε πολύ παράξενα µέρη του σπιτιού. 

Ψάξε να βρεις πού είναι τα γυαλιά, το πορτοφόλι, το καπέλο, η οµπρέλα

και οι παντόφλες της. Θέλω να τη βοηθήσω να τα βρει, γιατί δεν θυµάται πού

τα έχει βάλει και είναι πολύ στενοχωρηµένη. 
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∆εν ήθελα 
ούτε να το σκεφτώ!

Ακουγόταν τόσο τροµακτικό… 

Για να καταλάβω καλύτερα πώς είναι να έχεις 

Αλτσχάιµερ, ο µπαµπάς µου µού έδωσε ένα παράδειγµα. 

«Σκέψου ότι έχουµε πάει όλοι µαζί διακοπές σε µια

ξένη χώρα. Ενώ εµείς προχωράµε, εσύ χαζεύεις τα παι-

χνίδια σε µια βιτρίνα. Ξαφνικά, καταλαβαίνεις ότι δεν

είµαστε πια µαζί σου και έχεις χαθεί. Βρίσκεσαι µόνος

σου σε µια άγνωστη χώρα, δεν ξέρεις κανέναν και δεν

µπορείς να ζητήσεις βοήθεια, γιατί δεν µιλάς την ξένη

γλώσσα. Πώς θα ένιωθες εάν συνέβαινε αυτό;». 

Ο µπαµπάς είπε ότι κάπως έτσι νιώθουν οι άνθρωποι

που έχουν Αλτσχάιµερ. 

Για να µηην φοβούνται, πρέπει να τους 

δείχνουµε κάθε µέρα πόσο πολύ τους αγαπάµε.
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Κάπως έτσι νιώθουν οι άνθρωποι που

έχουν Αλτσχάιµερ. 

Γι’ αυτό και χρειάζονται 
την αγάπη 
και τη βοήθειά µας. 

Φαντάσου ότι έχεις πάει
διακοπές µε τους γονείς σου 
σε µια ξένη χώρα.  
Ξαφνικά, καταλαβαίνεις ότι
έχεις χαθεί. ∆εν υπάρχει γύρω
σου κανένας γνωστός για να σε
βοηθήσει. Και δεν µπορείς να
ζητήσεις βοήθεια, γιατί δεν
µιλάς αυτή την ξένη γλώσσα. 

Πώς θα ένιωθες;

Κύκλωσε τα πρόσωπα που δείχνουν

πώς θα αισθανόσουν σε αυτή την 

περίπτωση. 
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Πριν λίγες ηµέρες, σκεφτήκαµε µε τη Λίζα µερικές

ακόµα ερωτήσεις που θέλαµε να κάνουµε στους γονείς

µας για τη νόσο Αλτσχάιµερ και τις γράψαµε σε ένα

πρόχειρο τετράδιο για να µην τις ξεχάσουµε. 

Μπορεί να κολλήσω κι εγώ Αλτσχάιµερ;

Όχι. ∆εν γίνεται να κολλήσεις Αλτσχάιµερ από κάποιον άλλο 

άνθρωπο, όπως συµβαίνει µε το συνάχι. Επειδή κάποιος στην 

οικογένεια έχει Αλτσχάιµερ, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα το πάθουν

και όλοι όσοι ζουν µαζί του.

1
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Παθαίνουν Αλτσχάιµερ µόνο οι παππούδες και οι
γιαγιάδες; 

Συνήθως ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιµερ

είναι πάνω από 65 χρονών. 

Παθαίνουν Αλτσχάιµερ όλοι οι παππούδες και οι
γιαγιάδες;

Όχι. Το Αλτσχάιµερ είναι µια ασθένεια που εµφανίζεται µόνο σε

µερικούς ηλικιωµένους.

Όταν µε πονάει ο λαιµός µου, ο γιατρός µού λέει 
να πίνω ένα ειδικό σιρόπι και µετά γίνοµαι καλά. 
Αν η γιαγιά πάρει φάρµακα, θα γίνει καλά;

Ο γιατρός έχει δώσει στη γιαγιά κάποια φάρµακα που θα πρέπει

να τα παίρνει κάθε µέρα. Με αυτά τα φάρµακα, η γιαγιά δεν 

θα γίνει τελείως καλά. Τα φάρµακα όµως θα τη βοηθήσουν να

θυµάται καλύτερα και να µπορεί να κάνει τα πράγµατα που θέλει

µόνη της, χωρίς βοήθεια για περισσότερο καιρό.

2

3

4
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Μπορεί η γιαγιά να πεθάνει επειδή έχει 
Αλτσχάιµερ; 

Αυτό δεν είναι σίγουρο. Μερικοί άνθρωποι πεθαίνουν επειδή

έχουν Αλτσχάιµερ. Όµως, τις περισσότερες φορές τα φάρµακα

που δίνει ο γιατρός βοηθούν τους αρρώστους να είναι καλά και

να µην πεθάνουν από αυτό. 

Μερικές φορές η γιαγιά λέει πράγµατα που δεν
είναι αλήθεια. Χθες επέµενε ότι η Λίζα έχει πάρει
κρυφά τη βεντάλια της, ενώ δεν την είχε πάρει.
Γιατί το κάνει αυτό;

Η γιαγιά δεν το έκανε αυτό από κακία. Επειδή είναι άρρωστη, µπο-

ρεί να πιστεύει πράγµατα που εµείς ξέρουµε ότι δεν είναι αλήθεια.

Όταν συµβαίνει αυτό, µην προσπαθείς να την πείσεις ότι έχει άδικο.

Απλά µίλα της για κάτι άλλο και θα δεις ότι αµέσως θα ηρεµήσει. 

Η γιαγιά ξέχασε τα γενέθλια µου. ∆εν µε αγαπάει πια; 

Φυσικά και σε αγαπάει, όπως πάντα! ∆εν πρέπει να στενοχωριέ-

σαι, γιατί δεν το έκανε επίτηδες. Επειδή η γιαγιά έχει Αλτσχάιµερ

και ο εγκέφαλός της είναι άρρωστος, είναι φυσικό να ξεχνάει πράγ-

µατα που κάποτε τα θυµόταν πολύ καλά, όπως τα γενέθλιά σου. 
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Μερικές φορές ντρέποµαι που η γιαγιά ξεχνάει τόσα
πολλά πράγµατα. 
Μήπως είναι καλύτερα να πούµε στους φίλους µας
να µην έρχονται πια στο σπίτι;

∆εν υπάρχει λόγος να ντρέπεστε για τη γιαγιά. Η νόσος Αλτσχάι-

µερ είναι µια αρρώστια όπως όλες οι άλλες. Είναι καλύτερο να

εξηγήσετε στους φίλους σας ότι η γιαγιά είναι άρρωστη και να

τους πείτε αυτά που µάθατε για τη νόσο Αλτσχάιµερ. Άλλωστε, η

γιαγιά δεν είναι η µόνη που έχει Αλτσχάιµερ. Μπορεί και η δική

τους γιαγιά ή ο παππούς να έχει την ίδια αρρώστια. 

o y
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ρ
_f_ifl|OMKRñOOKRWi~óçìí=N==PLNVLMU==PWMU=mj==m~ÖÉ=NR

15

Μερικές φορές ντρέποµαι που η γιαγιά ξεχνάει τόσα
πολλά πράγµατα. 
Μήπως είναι καλύτερα να πούµε στους φίλους µας
να µην έρχονται πια στο σπίτι;

∆εν υπάρχει λόγος να ντρέπεστε για τη γιαγιά. Η νόσος Αλτσχάι-

µερ είναι µια αρρώστια όπως όλες οι άλλες. Είναι καλύτερο να

εξηγήσετε στους φίλους σας ότι η γιαγιά είναι άρρωστη και να

τους πείτε αυτά που µάθατε για τη νόσο Αλτσχάιµερ. Άλλωστε, η

γιαγιά δεν είναι η µόνη που έχει Αλτσχάιµερ. Μπορεί και η δική

τους γιαγιά ή ο παππούς να έχει την ίδια αρρώστια. 

o y
nl

8

ρ
BIBLIO_20.5x22.5:Layout 1  3/19/08  3:08 PM  Page 15



η
Μερικές φορές, η γιαγιά, παρόλο που ξέρει τι

θέλει να πει, δεν τα καταφέρνει. Άλλες φορές
πάλι, δυσκολεύεται να καταλάβει τι της
λέµε. Υπάρχουν µερικά µικρά κόλπα που

µας βοηθούν πολύ να συζητάµε µε τη γιαγιά:
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Κλείνουµε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
Όταν υπάρχει θόρυβος, η γιαγιά µπερδεύεται.

Όταν της µιλάµε, είµαστε ήρεµοι και χαµογελαστοί. 

Για να µας προσέξει, όταν συζητάµε της κρατάµε το χέρι και την
κοιτάµε στα µάτια. 

Μιλάµε αργά και καθαρά. 

∆εν της κάνουµε δύσκολες ερωτήσεις που ξέρουµε 
ότι δεν µπορεί να απαντήσει.

∆εν βιαζόµαστε. Της δίνουµε πολύ χρόνο για να µας πει αυτό
που θέλει. 

Όταν δε θυµάται κάτι, τη βοηθάµε εµείς να θυµηθεί. 

Ακόµα και αν µας ρωτήσει πολλές φορές το ίδιο πράγµα, 
απαντάµε πάντα ήρεµα. Ξέρουµε ότι φταίει η αρρώστια της 
γι’ αυτό. ∆εν το κάνει επίτηδες. 

Της λέµε πολλά αστεία. Την κάνουν να γελάει!
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Ακούµε µουσική.              Ζωγραφίζουµε.       

∆ιαβάζουµε το αγαπηµένο µου βιβλίο.

Κοιτάµε φωτογραφίες της οικογένειάς µας.

Ποτίζουµε τα λουλούδια στο µπαλκόνι.

Λέµε τι είναι το κάθε πράγµα που βλέπουµε µπροστά µας και πού το
χρησιµοποιούµε.                Παίζουµε µε τον Έκτορα, το σκύλο µας. 

Μου λέει ιστορίες για τις σκανταλιές που έκανε όταν ήταν εκείνη παιδί!

Ετοιµάζουµε το τραπέζι για να φάµε.

Τραγουδάµε τα αγαπηµένα της τραγούδια. 

Περπατάµε στον κήπο. 

Της ζητάω να µου πει τη γνώµη της όταν έχω κάποιο πρόβληµα. 

Βλέπουµε στην τηλεόραση εκποµπές για τη φύση και τα άγρια ζώα.

Λέµε παροιµίες και ανέκδοτα.                  Φτιάχνουµε µαζί παζλ. 

Συζητάµε για τους διάσηµους ηθοποιούς και τραγουδιστές
που βλέπουµε στην τηλεόραση. 

M
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Έχω ετοιµάσει µια λίστα µε τα πράγµατα 
που µου αρέσει να κάνω µαζί µε τη γιαγιά. 

Παρόλο που η γιαγιά µου έχει Αλτσχάιµερ, υπάρχουν ακόµα
πολλά πράγµατα που µπορεί να κάνει καλά. 

Μπορείς να πάρεις ιδέες και να κάνεις κάποια από αυτά µαζί µε
τον παππού ή τη γιαγιά σου!
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ!

Παίζουµε «κρεµάλα», «τρίλιζα» και «όνοµα - ζώο - πράγµα». 

Μετράµε τα λεφτά που έχω στον κουµπαρά µου.

Φτιάχνουµε πορτοκαλάδα.               

Κοιτάµε το ηµερολόγιο και βρίσκουµε την ηµέρα,
την ηµεροµηνία, το µήνα και τη χρονιά.

1 l

t

BIBLIO_20.5x22.5:Layout 1  3/19/08  3:08 PM  Page 19



20

Αγαπάω πολύ τη γιαγιά
µου και θέλω 

να είναι καλά!

Είµαι πολύ χαρούµενος που συζητήσαµε µε τη µαµά, 

τον µπαµπά και την αδερφή µου για την αρρώστια της γιαγιάς. 

Τώρα που ξέρω τι είναι 

η νόσος Αλτσχάιµερ µπορώ 

να τη βοηθήσω, όποτε µε χρειάζεται.

Άλλωστε, κι αυτή κάποτε µε βοήθησε

να µάθω να διαβάζω!

Το περπάτηµα είναι µια πολύ καλή άσκηση για τους ανθρώπους 

όλων των ηλικιών, όχι µόνο για τις γιαγιάδες και τους παππούδες! 

Οι γιατροί λένε ότι κάνει καλό και στο σώµα αλλά και στο
µυαλό µας. Γι’ αυτό τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουµε συχνά όλοι µαζί

για περπάτηµα. Βοήθησέ µας να φτάσουµε στο πάρκο!
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S
ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΩΜΑ ΜΥΑΛΟ
ΑΓΚΑΛΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΓΙΑ ΞΕΧΝΑΩ

Προσπάθησε να βρεις µέσα στο κρυπτόλεξο
τις λέξεις που είναι γραµµένες στον πίνακα. 
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σωστό ή λάθος;

Η νόσος Αλτσχάιµερ κάνει κακό στην καρδιά

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι
Συνήθως παθαίνουν Αλτσχάιµερ οι παππούδες και 
οι γιαγιάδες.  ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

Το πρώτο πράγµα που παθαίνουν οι άνθρωποι που
έχουν νόσο Αλτσχάιµερ είναι ότι ξεχνούν. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

1

2

3

Γιά να δούµε πόσα πράγµατα 

ξέρεις για τη νόσο Αλτσχάιµερ! 

Απάντησε 
προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις. Z
(Οι σωστές απαντήσεις δίνονται στις σελίδες 26 - 28).
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Εάν κάποιος στην οικογένειά µου έχει Αλτσχάιµερ,
αυτό δεν σηµαίνει ότι θα κολλήσω κι εγώ. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

Οι άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιµερ δεν καταλαβαί-
νουν τι γίνεται γύρω τους. ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

Οι άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιµερ ρωτούν το ίδιο
πράγµα ξανά και ξανά γιατί δεν µας δίνουν σηµασία
όταν τους µιλάµε.  ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

Όταν ένας άνθρωπος µε νόσο Αλτσχάιµερ πιστεύει
κάτι που δεν είναι αλήθεια (για παράδειγµα, 
ότι κάποιος έχει κλέψει το πορτοφόλι του), πρέπει 
να τον διορθώνουµε και να επιµένουµε µέχρι να 
καταλάβει το λάθος του.  ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

4

5

6

7
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1

2

3

k

4Η νόσος Αλτσχάιµερ είναι µια ασθένεια που κάνει
κακό στο σηµαντικότερο όργανο του σώµατός µας,
τον εγκέφαλο. 

Τις περισσότερες φορές παθαίνουν Αλτσχάιµερ οι 
άνθρωποι που είναι πάνω από 65 χρονών. 

Οι άνθρωποι που έχουν νόσο Αλτσχάιµερ συνήθως
ξεχνούν πράγµατα που έγιναν πριν από λίγες ηµέρες
ή ώρες. Για παράδειγµα µπορεί να ξεχάσουν τι τους
είπαµε πριν από λίγο ή πού πήγαν χθες βόλτα. Αντί-
θετα, θυµούνται πολύ καλά τα πράγµατα που έγιναν
παλιότερα, γι’αυτό και µπορούν να µας λένε ωραίες
ιστορίες από τη ζωή τους!

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι
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4

5

i

4 ∆εν γίνεται να κολλήσεις Αλτσχάιµερ από κάποιον
άλλο άνθρωπο, όπως γίνεται µε το συνάχι και την
ανεµοβλογιά. Ακόµα και αν ο παππούς σου ή η για-
γιά σου έχει Αλτσχάιµερ και περνάς πολλές ώρες
µαζί τους, αποκλείεται να κολλήσεις αυτή την ασθέ-
νεια. Μπορούµε να φιλάµε και να αγκαλιάζουµε έναν
άνθρωπο που έχει Αλτσχάιµερ, χωρίς να κινδυνεύει 
η υγεία µας. 

Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που έχουν 
Αλτσχάιµερ καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συµβαίνει
γύρω τους, ακόµα και αν δεν µπορούν να µας το δεί-
ξουν. Για παράδειγµα, µπορούν να καταλάβουν αν εί-
µαστε θυµωµένοι ή αν µιλάµε γι’ αυτούς. Για το λόγο
αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να µιλάµε και να συµπεριφε-
ρόµαστε σαν να µην είναι µαζί µας στο δωµάτιο. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι
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6

7

n

Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε σε αυτή την πε-
ρίπτωση είναι να αλλάξουµε θέµα συζήτησης. Έτσι θα
τον βοηθήσουµε να ηρεµήσει και να σκεφτεί κάτι
άλλο. Αν επιµείνουµε, το µόνο που θα καταφέρουµε
θα είναι να τον κάνουµε να αναστατωθεί ακόµα πε-
ρισσότερο.

Οι άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιµερ µάς κάνουν
συχνά την ίδια ερώτηση επειδή δε θυµούνται τι τους
απαντήσαµε νωρίτερα. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι
να µην θυµούνται καν ότι µας έχουν ξανακάνει την
ίδια ερώτηση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει µε υπο-
µονή να τους απαντάµε σε αυτό που µας 
ρωτούν, ακόµα και αν µας ρωτήσουν το ίδιο πράγµα
πολλές φορές. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣξ ι
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Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών είναι µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από άτοµα µε άνοια, 
τους συγγενείς τους και επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε τη νόσο 
Αλτσχάιµερ.  Στόχος της Εταιρείας είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού, η  υποστήριξη των ατόµων µε άνοια και των οικογενειών τους, η 
κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους και η 
ίδρυση δοµών για την περίθαλψή τους. 

Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σηµαντικό αριθµό 
δραστηριοτήτων:

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
τη συνεργασία των ∆ήµων λειτουργεί τέσσερα Κέντρα Ηµέρας:

Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89 και Στίλπωνος 33, (τηλ. 210 7013271), 
ώρες 9:00-20:00 • e-mail: kentroalz@otenet.gr
Αµπελόκηποι: Βαθέος 25 και Πανόρµου (τηλ. 210 6424228)
ώρες 9:00-15:00 • e-mail: kentro_alz@otenet.gr
Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8, (τηλ. 210 6180073)
ώρες 9:00-14:00 • e-mail: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, (τηλ. 210 9706347) 
ώρες 9:00-14:00 • e-mail: info@alzheimerathens.gr

Τα Κέντρα Ηµέρας λειτουργούν ως µονάδες ηµερήσιας θεραπευτικής 
φροντίδας ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ και άλλες µορφές άνοιας.
Σκοπός τους είναι η διατήρηση των νοητικών και λειτουργικών
δεξιοτήτων των ατόµων µε άνοια 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, εργοθεραπεία κ.ά.)

Άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας
• Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτοµα µε άνοια» 
• Εκπαίδευση Φροντιστών
• Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
• Οµάδες Ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
• Εκπαίδευση έµµισθων φροντιστών και  Επαγγελµατιών Υγείας
• Εκστρατείες ενηµέρωσης και πρόληψης της άνοιας
• Ερευνητικό έργο
• Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
• Έκδοση ενηµερωτικού υλικού
• ∆ηµιουργία Συµβουλευτικών σταθµών για την άνοια
• ∆ράσεις για την εφαρµογή του  Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
   ∆ράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ



Η Όλγα Λυµπεροπούλου είναι γνωστική 
νευροψυχολόγος µε ειδίκευση

στην Τρίτη Ηλικία και τις άνοιες.
Aπό το 2000 εργάζεται καθηµερινά

µε άτοµα που αντιµετωπίζουν
διαταραχές των νοητικών

τους λειτουργιών.
Είναι υπεύθυνη του 

Κέντρου ∆ιαταραχών Μνήµης
και διαχειρίστρια
της ιστοσελίδας

trainyourbrain.gr. 

Μέσα από τα άρθρα, τα βιβλία
και τις οµιλίες της επιδιώκει
να µεταδώσει στο ευρύ κοινό
µε απλό και κατανοητό τρόπο

επιστηµονικά τκµηριωµένες
πληροφορίες σχετικά µε τις άνοιες και τη 

φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα



Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 116 36 Αθήνα

τηλ.: 2107013271, fax: 210 6012239, e-mail: info@alzheimerathens.gr

www.alzheimerathens.gr
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