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Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας 
θεραπευτικής φροντίδας ατόμων 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
• Ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία 
   δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
• Νοητική ενδυνάμωση μέσω Η/Υ

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, 
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 09:00-17:00
Δευτέρα - Πέμπτη: 09:00-20:00
τηλ. 210 6180073, m: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, ώρες 9:00-14:00,
τηλ. 210 9706347, m: info@alzheimerathens.gr

Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η εταιρεία λειτουργεί 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς:
Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Δήμος Περιστερίου
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, τηλ. 210 5738554,
κάθε Παρασκευή, 9:00-14:00

Ιατρείο Μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, των Κέντρων Ημέρας 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 των 
Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας.

Υπηρεσία “Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια”
Απευθύνεται σε άτομα με άνοια που δεν μπορούν να μετακινηθούν,
λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Υποστήριξης φροντιστών
Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ερευνητικό έργο
Υποστήριξη ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων

Η Εταιρεία Alzheimer 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 ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, 
η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, η ίδρυση δομών 
για την περίθαλψή τους.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρείας υλοποιεί σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33
Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
τηλ.: 210 7013271
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@otenet.gr

www.alzheimerathens.gr

Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά
Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Ελάτε µαζί µας!
Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή µας, τόσο

πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να γίνουµε!

Μέλος €30*
Φίλος €100-500

Χορηγός €1.000-5.000
Μέγας Χορηγός €5.000-10.000

Ευεργέτης €10.000 και άνω

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

το φορολογητέο εισόδηµα.

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

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας 
θεραπευτικής φροντίδας ατόμων 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
• Ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία 
   δι΄αναμνήσεων, εργοθεραπεία κ.α.)
• Νοητική ενδυνάμωση μέσω Η/Υ

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, 
Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή: 09:00-17:00
Δευτέρα - Πέμπτη: 09:00-20:00
τηλ. 210 6180073, m: kalzmarousi@gmail.com
Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7, ώρες 9:00-14:00,
τηλ. 210 9706347, m: info@alzheimerathens.gr

Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η εταιρεία λειτουργεί 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς:
Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
1ο ΚΑΠΗ Καλαντζάκου 7, τηλ. 210 5690075, κάθε Δευτέρα, 9:00-14:00
Δήμος Περιστερίου
7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, τηλ. 210 5738554,
κάθε Παρασκευή, 9:00-14:00

Ιατρείο Μνήμης
Στα τακτικά ιατρεία μνήμης, των Κέντρων Ημέρας 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 των 
Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας.

Υπηρεσία “Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια”
Απευθύνεται σε άτομα με άνοια που δεν μπορούν να μετακινηθούν,
λόγω της βαρύτητας της νόσου ή άλλων προβλημάτων.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Υποστήριξης φροντιστών
Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας
Ενημερωτικές ομιλίες για το κοινό
Ερευνητικό έργο
Υποστήριξη ατόμων με άνοια πρώιμης έναρξης και των οικογενειών τους
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Έκδοση ενημερωτικών εντύπων

Η Εταιρεία Alzheimer 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 ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, 
η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, η ίδρυση δομών 
για την περίθαλψή τους.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρείας υλοποιεί σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33
Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
τηλ.: 210 7013271
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@otenet.gr

www.alzheimerathens.gr

Κωδικός: 8295
Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά
Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Σελιδοποίηση-Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

teux49_ok.indd   2 5/12/2019   9:40:00 πμ



3
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Με την ευκαιρία της Ημέρας Φροντιστή 21  Μαρτίου 2020, εκ μέρους της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
απευθύνω μήνυμα συμπαράστασης και υπόσχεση δέσμευσης για βοήθεια προς τις 200.000 οικογένειες που 
ζουν με την άνοια στην Ελλάδα. 

Οι εταιρείες Alzheimer σε όλη την Ελλάδα και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια συνεχίζουν τον αγώνα 
για να γίνει η άνοια προτεραιότητα στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. 

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με 
άνοια και των φροντιστών τους, παρέδωσε σχέδιο νόμου στις αρχές του έτους και μετά από διαβούλευση 
αναμένεται η έγκρισή του από τη Βουλή. Τα βήματα προόδου είναι αισθητά!

Καλούμε όλους τους φροντιστές να συμμετάσχουν στην Ημέρα Φροντιστή για να εκπαιδευτούν, να 
ανακουφιστούν από το φορτίο, να μοιραστούν τα προβλήματά και να βρουν λύσεις...

Το στίγμα πρέπει να καταπολεμηθεί. Σε όλους τους συγγενείς δίνω την ίδια συμβουλή: Να μιλούν με τους φίλους 
και με τον κοινωνικό τους περίγυρό, να γνωστοποιούν το πρόβλημα και να ζητούν βοήθεια. Η απομόνωση 
επιταχύνει την εξέλιξη της άνοιας και επιπλέον το αίσθημα ντροπής επηρεάζει τα άτομα με άνοια αρνητικά. 
Το άτομο με άνοια μπορεί να αδυνατεί πλέον να επικοινωνήσει λεκτικά, αλλά είναι συναισθηματικά ενεργό 
έως τα τελευταία στάδια της νόσου και καταλαβαίνει ότι ένας αγαπημένος άνθρωπος δίπλα του τον αγαπάει 
και τον φροντίζει! Αν, λοιπόν, ο φροντιστής έχει άγχος ή αισθάνεται αμηχανία για το άτομο που φροντίζει, ας 
αποταθεί στην Εταιρεία Αλτσχάιμερ της περιοχής του. Εκεί  θα βρει υποστήριξη και εκπαίδευση, θα εφοδιαστεί 
με πληροφοριακό υλικό και θα ανακουφιστεί ψυχολογικά! 

              Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος 

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΦΙΛΟΙ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Αικατερίνη Μηναδάκη εις μνήμην Μαριάννας Τσίρου
Παναγιώτης Ιωάννου, Κακλαμάνη Μαρία εις μνήμης Στέλλας Ιωάννου
Γιώργος Σκάρος, Οικογένεια Κιοσέογλου, Στυλιανός Τσιτσεκπσιάν εις μνήμην Ελένης Μάρτογλου
Τιτίκα Σπυρίδη, Ιωάννης Αναστασιάδης εις μνήμην Γιώργου Μίντζη
Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού εις μνήμην Πολυξένης Μαρίνας Βαφειάδου
Απόστολος Αντωνίου εις μνήμην Ιωάννη Αντωνίου

Αθηνά Σούκα, Σοφία Γιόκαρη,  Νικόλαος Χρηστίδης

Μαρία Λίντα

Ζαχαρίας Αποστολάκης, Άννα Παναγιώτου, Θεόδωρος Μικρόπουλος, Σωκράτης Λεκέας, Νικόλαος 
Βαΐτσης, Ευαγγελία Πελλή, Νόρα Ματκοβίδου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Στάθης Παπαδόπουλος,  
Μιράντα Νικολοπούλου, Απόστολος Αντωνίου
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Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Η νόσος του Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται κυρίως από την 
παθολογική συσσώρευση δύο πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, 
το βήτα-αμυλοειδές και η πρωτεΐνη tau. Δεκαετίες τώρα, 
οι ερευνητές εστιάζουν στο βήτα-αμυλοειδές χωρίς όμως 
σημαντικά αποτελέσματα. Έτσι, οι ερευνητές στρέφουν πλέον την 
προσοχή τους στην πρωτεΐνη tau. Πρόσφατες ανακοινώσεις στην 
επιστημονική κοινότητα δείχνουν πως η στροφή αυτή ενδέχεται 
να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα. 

Ενώ οι πλάκες του βήτα-αμυλοειδούς συσσωρεύονται πρώτα, 
σε μεγάλο βαθμό έξω από τους νευρώνες, η πρωτεΐνη tau 
σχηματίζει νευροϊνίδια  στο εσωτερικό των κυττάρων με τελικό 
αποτέλεσμα το θάνατο των νευρώνων. 

Μια από τις μελέτες που εμφανίζουν ενδιαφέρον, είναι η μελέτη 
ενός μεμονομένου κλινικού περιστατικού που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα στο περιοδικό Nature. Μελετήθηκε η περίπτωση 
μιας γυναίκας από την Κολομβία η οποία ενώ είχε έντονη 
κληρονομικότητα για εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ, παρά 
την ισχυρή γονιδιακή προδιάθεση, δεν εκδήλωσε συμπτώματα 
γνωστικής έκπτωσης για πολλά χρόνια. Στην γυναίκα αυτή 
βρέθηκε μεγάλη ποσότητα βήτα-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο 
αλλά σε αντίθεση με τους συγγενείς της που εμφάνισαν άνοια σε 
νεαρή ηλικία, πιθανά λόγω μιας επιπλέον μετάλλαξης στο ApoE, 
δεν είχε σημαντική συγκέντρωση πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ότι δεν εμφάνισε γνωστική 

έκπτωση, ενισχύει τη θεωρία ότι η παρουσία της παθολογικής 
συσσώρευσης πρωτεΐνης tau ευθύνεται για την εμφάνιση άνοιας.
Μια δεύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο στο 
περιοδικό Science Translational Medicine, έδειξε πως η 
συσσώρευση της tau πρωτεΐνης στις διάφορες περιοχές του 
εγκεφάλου, προβλέπει ποιες περιοχές του θα εκφυλιστούν και 
θα εμφανιστούν τα ανάλογα συμπτώματα στους ασθενείς.
Μια τελευταία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature 
Medicine, ευελπιστεί να ανιχνεύσει την παθολογική πρωτεΐνη 
tau στο αίμα, με σκοπό τη δημιουργία μιας απλής εξέτασης 
αίματος που θα επιτρέπει τη διάγνωση και παρακολούθηση της 
νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτό το test αναμένεται να κυκλοφορήσει 
στο εμπόριο σε περίπου 5 έτη και θα αποτελέσει επανάσταση στη 
διάγνωση της νόσου.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι διενεργούνται ολοένα και 
περισσότερες κλινικές μελέτες με φαρμακευτικές ουσίες 
που στόχο έχουν την αναστολή σχηματισμού παθολογικών 
συσσωρεύσεων της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο, με τελικό 
σκοπό τη ριζική θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ.

Βασίλειος Λύρας
Νευρολόγος MD, MSc  

TAU πρωτεΐνη:
Θα μπορούσε να είναι η Αχίλλειος
πτέρνα της νόσου Αλτσχάιμερ; 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

DISCOVER NEW PATHWAYS 
IN ALZHEIMER’S AND 
DEMENTIA RESEARCH

Satellite 
Symposium

MAY 13-14, 2020 
Athens, Greece 
Grand Hyatt Athens 
Join leading experts at the Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®) Satellite Symposium — 
May 13-14, 2020, in Athens, Greece — to explore emerging dementia research and ideas in the Mediterranean region.

As part of the year-round learning opportunities offered by AAIC, leaders in the field will discuss brain health and 
dementia risk, developments in Alzheimer’s and dementia clinical research, epidemiology, the role of psychosocial, care 
and non-pharmacological interventions in Alzheimer’s and other dementias, advances in biomarkers, emerging areas of 
investigation and more.

Register today at alz.org/greece.

Hosted in collaboration with
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Φροντίζοντας τον εαυτό σας

Οικογένεια
Ενώ για κάποιους φροντιστές ατόμων με άνοια η οικογένειά 
τους είναι η μεγαλύτερη πηγή υποστήριξης και βοήθειας, για 
κάποιους 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. 
 
Βοήθεια για εσάς, τον φροντιστή!
Δεχτείτε τη βοήθεια
Η αποδοχή της βοήθειας των άλλων μπορεί να είναι κάτι 
καινούργιο για τον φροντιστή. Πιθανόν, κάποια μέλη της 
οικογένειας ή κάποιοι φίλοι να θέλουν να προσφέρουν τη 
βοήθειά τους στον φροντιστή ή το άτομο με άνοια, αλλά να 
μην ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα φαινόταν χρήσιμη. 
Σε αυτή την περίπτωση, κάποιες προτάσεις ή κατευθύνσεις 
από τον ίδιο τον φροντιστή, 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 
φροντιστή κάποιες στιγμές ανακούφισης και ξεκούρασης.  

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 φροντιστή. Αντίθετα, αναγνωρίζοντας αυτά τα συναισθήματα 
και εξωτερικεύοντας αυτές τις εμπειρίες σε άλλους, ακόμη και τη 
σωματική ανταπόκριση στην κατάσταση που ζει ο φροντιστής, 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 συνειδητοποιούν 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 φροντιστή. 
Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας και για τον 
φροντιστή, 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 φροντιστής είναι σημαντικός τόσο για τον εαυτό του όσο και 
για το άτομο με άνοια. Χωρίς τον φροντιστή, ο ασθενής δεν θα 
μπορούσε να τα καταφέρει. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον 
οποίο είναι σημαντικό να φροντίζει τον εαυτό του. 

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

Πηγή: ADI, http://www.alz.co.uk

Υπηρεσίες για φροντιστές από την Εταιρεία μας:

1. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υποστήριξης Φροντιστών
2. Ιατρείο Ψυχιατρικής Υποστήριξης Φροντιστών
3. Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
4. Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης Φροντιστών
5. Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών
6. Ομάδα Διαχείρισης Άγχους και Βελτίωσης της Διάθεσης για 
Φροντιστές
7. Ομάδα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας Φροντιστών
8. Ομάδα Εμψύχωσης Φροντιστών μέσω Θεατρικής Έκφρασης 
9. Alzheimer Café 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210.7013271 
εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00-20:00

Χρύσα Καραγιάννη 
Ψυχολόγος 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
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Σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών το 2017, 
σε 580 φροντιστές ατόμων με άνοια, σχεδόν το 50% είχε λάβει 
κάποια υπηρεσία για την άνοια μέσω διαδικτύου.  Η χρήση του 
διαδικτύου κατά τους 3 τελευταίους μήνες ανερχόταν στο 84% 
του δείγματος, ενώ περίπου 95%  των ατόμων είχαν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Οι φροντιστές λάβανε τις υπηρεσίες αυτές κυρίως 
μέσω ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (emails) και σε  πολύ μικρότερο αριθμό από 
φόρουμ,  blogs, chat,  βίντεο, eLearning, τηλεδιάσκεψη, quiz και 
chat. Ο λόγος της περιορισμένης χρήσης του διαδικτύου για την 
αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών για την άνοια φαίνεται 
ότι επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες: 1) τις δεξιότητες 
των φροντιστών να αναζητήσουν τις πληροφορίες 2) την έλλειψη 
εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις ανάγκες τους και 3) τις 
στάσεις των επαγγελματιών υγείας για την τεχνολογία.
Ειδικά για την Ελλάδα, οι περισσότερες δράσεις για φροντιστές 
ατόμων με άνοια στο διαδίκτυο είναι αποτέλεσμα των Εταιρειών 
Alzheimer συνήθως μέσω της συμμετοχής τους σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Ειδικότερα:

1) Ιστοσελίδες ενημέρωσης για την άνοια. Ξεκινώντας από 
τις υπηρεσίες ενημέρωσης, εξειδικευμένο ενημερωτικό 
υλικό για την άνοια μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των  
Εταιρειών  Alzheimer. Επιπρόσθετα, το 2016 δημιουργήθηκε 
μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για φροντιστές μέσω ενός 
ερευνητικού προγράμματος με τη συμμετοχή 28 χωρών της 
Ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία περιλαμβάνει ενημέρωση για την 
άνοια και τη φροντίδα του εαυτού (www.informcare.eu).
2) Εφαρμογές. Πολύ πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές 
ειδικά για ανθρώπους που φροντίζουν. Ήδη από το 2018  
έχουμε την εφαρμογή ΔΙΑΝΟΙΑ που δίνει τη δυνατότητα νοητικής 
εξάσκησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο σπίτι μαζί με το 
άτομο με άνοια. Την ίδια χρόνια ολοκληρώθηκε και η δημιουργία 
μίας εφαρμογής- ευρετήριο άλλων εφαρμογών και ιστοσελίδων 
για φροντιστές με την ονομασία Apps4carers, αποτέλεσμα ενός 
προγράμματος Erasmus+ (www.apps4carers.eu). Oι παραπάνω 
εφαρμογές διατίθενται δωρεάν. 
3) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντός της τελευταίας τριετίας, 
δημιουργήθηκε στο facebook, η κλειστή ομάδα «Φροντιστές 
ατόμων με  άνοια στην Ελλάδα», την οποία διαχειρίζεται η 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Αντίστοιχη ομάδα λειτουργεί και από 
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για τη νόσο Αλτσχάιμερ. 
4) Συμβουλευτική για την άνοια μέσω διαδικτύου. Όλο και 
περισσότεροι επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της 
άνοιας προσφέρουν είτε μέσω των Εταιρειών Alzheimer είτε 
μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας συμβουλευτική  
και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου με τη 
χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης. Η διαδικασία είναι απλή, το 
μόνο που χρειάζεστε για τη συμμετοχή σε αυτού του τύπου 
τη συμβουλευτική είναι η πρόσβαση σε διαδίκτυο, ηχεία και 
κάμερα, τα οποία συνήθως είναι ενσωματωμένα στις φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι τα smartphones και τα tab-
lets.

5) eLearning για φροντιστές. για φροντιστές. Τα συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν 
είναι διαδεδομένα στους φροντιστές στην Ελλάδα. Η χρήση τους 
προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
μόνο μερικά από τα eLearning που δημιουργήθηκαν για τους 
φροντιστές στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο μέσω των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2014 :
• WHOLE- Ευεξία και υγιείς επιλογές για τους ηλικιωμένους και 
τους φροντιστές τους (https://www.uni-muenster.de/Project-
Whole/el/). Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
• iDO (www.idoproject.eu). Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και 
στόχο είχε τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για 
την εκπαίδευση των έμμισθων φροντιστών υγείας ανθρώπων με 
άνοια. Πρόσβαση στην πλατφόρμα iDo μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος.
• EarlyDem πλατφόρμα για την έγκαιρη ανίχνευση πρώιμης 
άνοιας από τους φροντιστές ατόμων με άνοια. Είναι στον 1ο 
χρόνο δημιουργίας και έως το Σεπτέμβριο 2020 πρόκειται να έχει 
ολοκληρωθεί.
• D-Care (https://dcare.training). Το πρόγραμμα είναι στο 2ο 
χρόνο δημιουργίας του και παρέχει πλατφόρμα ενημέρωσης των 
φροντιστών και των επαγγελματιών φροντιστών για τη βελτίωση 
των γνώσεών τους σχετικά με την άνοια.
• S.IN.CA.LA elearning course (www.sincala.eu). Το πρόγραμμα 
είναι στο 2ο χρόνο λειτουργίας και απευθύνεται σε εκπαιδευτές 
και επαγγελματίες που ασχολούνται με τους φροντιστές. Στόχο 
έχει την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής μεθόδου βασισμένη 
στην αφηγηματική θεραπεία για την ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας  των φροντιστών.
• eLILY- Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ψηφιακής εγγραμμα-
τοσύνης σε θέματα για την υγεία, των φροντιστών ηλικιωμένων 
ατόμων και ατόμων με άνοια (www.elily.eu) . Το πρόγραμμα 
είναι στο 2ο χρόνο δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτή 
την περίοδο γίνεται η πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων σε 
φροντιστές και στόχο έχουν την ενίσχυση της ικανότητας εύρεσης, 
αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από το διαδίκτυο αλλά και 
από άλλες πηγές, για τη βελτίωση της φροντίδας. Η δημιουργία 
της eLearning πλατφόρμας θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 
2020.

Τα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότερες τεχνολογικές 
καινοτομίες θα είναι διαθέσιμες με στόχο τη διευκόλυνση και τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των φροντιστών και των ατόμων 
με άνοια. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι για τη χρήση τους; Αυτό 
το ερώτημα θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε στο επόμενο 
τεύχος, συζητώντας ειδικότερα το ρόλο των επαγγελματιών 
υγείας σε αυτό. 

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Γενική Γραμματέας Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Ερευνητικός Συνεργάτης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Γνωρίστε τις διαθέσιμες υπηρεσίες για 
φροντιστές στο διαδίκτυο!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
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Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ.  Στο καθένα από 
αυτά αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι –συνεπώς 400.000- που  φροντίζουν σε τακτική 
βάση για την κάλυψη την αναγκών του, για την άνετη, ασφαλή και με αξιοπρέπεια διαβίωσή 
του. Τα άτομα αυτά είναι συνήθως μέλη της οικογένειας - στη συντριπτική τους πλειονότητα 
γυναίκες - εντελώς απροετοίμαστα για το δύσκολο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν, αφού 
οι αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική, ψυχολογική και 
σωματική επιβάρυνσή τους, γνωστή και ως «φορτίο των φροντιστών».

Η αναγνώριση και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου. Για πάνω από 15 χρόνια η  
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με σεβασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια συμπαραστέκεται 
έμπρακτα -με σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών- στους φροντιστές ατόμων με άνοια, 
ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτεί ο δύσκολος ρόλος τους και προσφέροντας ανακούφιση 
στη δύσκολη καθημερινότητά τους. 
Η Ημέρα Φροντιστή είναι ένας θεσμός που έχει καθιερώσει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 
ως ένδειξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι φροντιστές ατόμων με νόσο 
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά σε εκείνους και 
αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ανακούφισή τους.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 στο Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο (Ακαδημίας 42) σε δύο ίδιους κύκλους, 10:00-13:00 και 14:00-17:00.  Κάθε 
κύκλος θα ξεκινήσει με διάλεξη για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ από την πρόεδρο της 
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών δρ. Παρασκευή Σακκά, ενώ ο Κωστής Προύκας, ψυχολόγος δρ 
Γεροντολογίας θα μιλήσει για τα πρακτικά ζητήματα της καθημερινής φροντίδας και τρόπους 
επικοινωνίας με το άτομο που φροντίζετε. 
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, τις οποίες θα συντονίζουν εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες υγείας, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν σε πιο προσωπικό 
επίπεδο τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας χωριστά στην 
καθημερινότητα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, 
σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο  210 7013271.

www.alzheimerathens.gr

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020: 
ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ατόμων 
με άνοια ή Αλτσχάιμερ. 
Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
Γιατί φροντίδα δεν είναι να γίνεσαι κομμάτια.
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Εδώ μιλάμε Ισπανικά!
¡AquÍ hablamos español! 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Ο καλύτερος τρόπος να κρατήσουμε το μυαλό μας σε φόρμα 
είναι η νοητική ενδυνάμωση. Ερευνητικά δεδομένα των 
τελευταίων ετών προτείνουν ότι ένας από τους πιο επωφελείς 
και αποδοτικούς τρόπους νοητικής ενδυνάμωσης είναι η 
εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. 
Η διαδικασία της εκμάθησης μιας νέας γλώσσας γυμνάζει το 
μυαλό, μας προκαλεί να συγκεντρωθούμε και ενισχύει βασικά 
στοιχεία της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που εξασκούν το μυαλό τους, 
μέσω της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, τείνουν να 
έχουν χαμηλότερα ποσοστά άνοιας και λιγότερα μνημονικά 
προβλήματα αργότερα στην ζωή τους, ανεξάρτητα από το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, το φύλο και το επάγγελμα τους. Σε 
κάποιες από τις έρευνες βρέθηκε ότι οι δίγλωσσοι (bilingual) 
παρουσιάζουν καθυστέρηση στην έναρξη συμπτωμάτων της 
άνοιας περίπου 4.5 - 5 χρόνια σε σχέση με ανθρώπους που 
μιλούν μόνο μια γλώσσα. 
Η εξήγηση που έχει προταθεί για αυτά τα ευρήματα, αποδίδει 
αυτό το γεγονός στο ότι οι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι άνθρωποι 
πιθανόν αναπτύσσουν περισσότερο το νοητικό απόθεμα του 
εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός τους πιθανόν 
να είναι πιο ανθεκτικός σε βλάβες που προκαλούνται από 
νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Η 
συμμετοχή σε ποικιλία δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα αυτών 
που προωθούν τη γνωστική και κοινωνική δραστηριοποίηση, 
όπως η εκμάθηση μιας γλώσσας, αυξάνει το νοητικό απόθεμα 
και με αυτό τον τρόπο βοηθά στην καθυστέρηση της έναρξης 
μνημονικών προβλημάτων.
Η έρευνα συνεχίζεται πάνω στο θέμα της διγλωσσίας (bi-
lingualism) και τη διατήρηση ή την πρόληψη της έκπτωσης 
των γνωστικών λειτουργιών. Και αν και δεν μπορούμε να 
αποτρέψουμε μια ορισμένη έκπτωση στη μνήμη που έρχεται 
με την ηλικία, το να κρατάμε το μυαλό μας σε καλή κατάσταση 
και να αναπτύσσουμε τις γνώσεις μας είναι πολύ σημαντικό. Η 
εκμάθησης μιας νέας γλώσσας είναι ένας τρόπος ανάπτυξης 
των γνώσεων μας, καθώς και ένας εν δυνάμει προστατευτικός 
παράγοντας για την καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης.

Ξανθή Αραμπατζή 
Νευροψυχολόγος
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Όσον αφορά στα μαθήματα ισπανικών, αισθάνομαι πολύ 
καλά που συνεισφέρω με τις γνώσεις μου μία φορά 
την εβδομάδα και αλληλοεπιδρώ για μια ώρα με τους 
μαθητές μου, σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον.
Απευθυνόμενη λοιπόν στους ίδιους κατά κύριο λόγο: 
«Ελπίζω να μάθετε πολλά πράγματα και να μπορέσουμε 
να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ισπανία για να ασκήσουμε 
την ισπανική γλώσσα».

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να 
συμμετάσχω σε αυτή τη δραστηριότητα.

Luz Bermudez
Εθελόντρια καθηγήτρια Ισπανικών

Πολλά χρήσιμα και δημιουργικά ερεθίσματα μας δίνουν 
στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer, όπως τα Ισπανικά.
Όταν το πληροφορήθηκα αναπτερώθηκε η ελπίδα μου 
γιατί ήθελα πάντα να μάθω τη γλώσσα.
Έτσι η “Profesora LUZ” υπομονετικά μας διδάσκει αλλά 
και η ομάδα ανταποκρίνεται τόσο με τις παρουσίες όσο 
και με τις εργασίες για το σπίτι, ξανά στα θρανία λοιπόν 
«me  gusta espanol».
Για τα παραπάνω και πολλά ακόμα όμορφα πράγματα 
που λειτουργούν υπέρ της μνήμης και της πνευματικής 
μου υγείας, είμαι ευγνώμων στην Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών και στις συντονίστριες του προγράμματος. 
Ανανεώθηκε η ζωή μου!
Αααα! Να μην ξεχάσω! Σας ευχαριστώ όλους.

Σ.Σ.

Ως χρήστης των θεραπευτικών παρεμβάσεων του 
«Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών» 
για δεύτερη χρονιά θεωρώ τον εαυτό μου πολύ 
τυχερό και αισθάνομαι ευγνώμων για τις πολλές και 
εναλλασσόμενες δραστηριότητες της ομάδας μου 
όπως η γυμναστική, ασκήσεις μνήμης, επιτραπέζια 
παιχνίδια, tablet, προβολές σημαντικών ταινιών του 
κινηματογράφου και πολλά άλλα.
Η έκπληξη όμως της φετινής χρονιάς ήταν  η διδασκαλία 
της γλώσσας των Ισπανικών με την υπέροχη σενιόρα  
Λους, που με πολύ κέφι και απίστευτη μεταδοτικότητα, 
μας έβαλε στον κόσμο της Ισπανικής γλώσσας που 
σήμερα την μιλούν πάνω από 600 εκ. άνθρωποι.
Με τον τρόπο της μας έχει κάνει να αγαπήσουμε αυτήν 
αλλά και το μάθημα της και δεν θέλουμε ως ομάδα 
να την απογοητεύσουμε πηγαίνοντας στο μάθημα 
απροετοίμαστοι.
Φυσικά δεν υπάρχει καταναγκασμός γι’ αυτό, αλλά εμείς 
δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να την απογοητεύσουμε 
και έτσι προχωράμε γοργά!

Φ.Κ.

Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Aνακαλύπτω και 
φωτογραφίζω την
πόλη μου

Όταν ξεκίνησε η δράση «Ανακαλύπτω και φωτογραφίζω την πόλη 
μου», που απευθύνεται σε χρήστες των Κέντρων Ημέρας της 
Εταιρείας μας με ήπια προβλήματα μνήμης, ευελπιστούσαμε  -όπως 
συμβαίνει πάντα άλλωστε στο ξεκίνημα μιας νέας δραστηριότητας-  
στην ανταπόκριση και ενεργό συμμετοχή τους.

Περιδιαβαίνοντας στις γειτονιές της Αθήνας, ανακαλύπτουμε 
κάθε φορά όλες αυτές τις ομορφιές της πόλης μας που η ρουτίνα 
της καθημερινότητας δεν μας αφήνει πολλές φορές να δούμε, 
επισκεπτόμαστε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 
μουσεία, κάνουμε χαλαρούς περιπάτους σε πάρκα και κήπους 
που μειώνουν την ένταση και το άγχος ενώ προσδίδουν ευεξία 
και συμβάλλουν στη διατήρηση της ψυχικής μας υγείας. Σε κάθε 
εξόρμηση, ακούμε, ρωτάμε, μαθαίνουμε, παρατηρούμε και με την 
φωτογραφική μας μηχανή, απαθανατίζουμε στιγμές, πρόσωπα 
και μέρη που επισκεφτήκαμε και που θέλουμε να κρατήσουμε 
χαραγμένα στη μνήμη και την καρδιά μας. 

Προγραμματίζοντας την 5η κατά σειρά εξόρμησή μας, στην 
ευρύτερη περιοχή του Θησείου, μπορούμε να πούμε ότι η δράση 
αυτή έχει γίνει δεκτή με αγάπη και χαίρει ευρείας αποδοχής από 
τους χρήστες μας.  

Παρακάτω παρατίθενται λίγα λόγια, με τις εμπειρίες και τις 
εντυπώσεις από τις μέχρι τώρα εξορμήσεις μας, ορισμένων από 
τους «συνοδοιπόρους» μας. Θερμές ευχαριστίες στην εθελόντριά 
μας, κα Βάσω Κατακουζηνού για την αμέριστη στήριξη και βοήθειά 
της σε αυτήν την προσπάθεια.

Μαρία Παναγιώτου
Διοικητική  Υπάλληλος

Με μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση, θα προσπαθήσω να σας 
παρουσιάσω τη δική μου εμπειρία  από τη συμμετοχή μου στη δράση 
«Ανακαλύπτω και φωτογραφίζω την πόλη μου» που διοργανώνεται 
από τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Αν και τα 
λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τα όμορφα συναισθήματα που 
νιώθω μετά από κάθε μας εξόρμηση!
Το δικό μου κίνητρο όταν αποφάσισα να συμμετέχω εθελοντικά 
στη δράση ήταν να «μοιραστώ» μαζί με τους χρήστες των Κέντρων 
Ημέρας την ιστορία και την ομορφιά που κρύβει η πόλη μας. Να 
ανακαλύψουμε ξανά μαζί φυσικά τοπία, αρχαιολογικούς χώρους 
και κτίρια που προσπερνάμε χωρίς να ξέρουμε την ιστορία τους 
και να γνωρίσουμε κάποιους χώρους που ίσως κάποιοι δεν είχαν 
επισκεφτεί ποτέ. Να διηγηθούμε ιστορίες, να φανταστούμε την 
Αθήνα του χθες και να αποτυπώσουμε τις εικόνες του σήμερα, με 
τον φακό της μηχανής αλλά και τον φακό της ψυχής.
Σκοπός της δράσης είναι να περνάμε ευχάριστα, να γελάμε, 
να μαθαίνουμε, να προβληματιζόμαστε, να μοιραζόμαστε 
συναισθήματα. Δεν ξέρω αν ο σκοπός αυτός έχει επιτευχθεί για τους 
χρήστες. Ελπίζω να χαίρονται τις βόλτες μας και να κυλούν όμορφα 
για αυτούς οι λίγες ώρες που περνάμε μαζί. 
Όσον αφορά εμένα όμως, η επαφή μου με τους συμμετέχοντες είναι 
ένα μάθημα ζωής. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών μας, χαίρομαι 
να βλέπω τους φίλους που συμμετέχουν –γιατί φίλους μου τους 
θεωρώ πια– να κοιτούν με ενδιαφέρον, να ακούνε με προσοχή, να 
λένε τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, να κρατούν σημειώσεις, 
να ρωτούν, να εκφράζουν την γνώμη τους. Κάθε φορά που τελειώνει 
η βόλτα μας νιώθω βαθιά ψυχική ικανοποίηση και ευχαρίστηση. 
Και ξεκινά ένα καινούργιο «ταξίδι» για μένα προγραμματίζοντας 
την επόμενη εξόρμηση, χαράσσοντας διαδρομές και μελετώντας. 
Ένα ταξίδι που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα παρέα με 
αγαπημένους «συνταξιδιώτες».
Δεν υπάρχει ομορφότερο συναίσθημα από το να κάνεις ένα 
συνάνθρωπό σου να χαμογελά και να περνά όμορφα. Επειδή 
δίνοντας, παίρνεις περισσότερα, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ένα 
χαμόγελο και ένα ευχαριστώ είναι τα καλύτερα δώρα που σε 
γεμίζουν δύναμη, ενέργεια και διάθεση για τη συνέχεια.  
Ευχαριστώ, λοιπόν, από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες στη 
δράση αλλά και τους ανθρώπους της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
για την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλουν 
όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι να περπατάμε μαζί για πολύ καιρό 
ακόμα και να γνωρίσουμε παρέα πολλά σημεία της πόλης μας!

Βάσω Κατακουζηνού
Εθελόντρια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Θέλω να συγχαρώ την Διεύθυνση και τους δασκάλους μας για την ωραία και ωφέλιμη πρωτοβουλία να βάλουν στο πρόγραμμά μας 
και εξορμήσεις στη φύση και την ιστορία.  Για όλα αυτά που είδαμε και νοιώσαμε, ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε να έχουμε 
και άλλες τέτοιες εξορμήσεις.                       Ε.Τ.

Τον περασμένο Νοέμβρη προστέθηκε και ένας καινούργιος τρόπος γνωριμίας με την Αθήνα, περίπατοι σε μέρη που νομίζεις ότι τα 
ξέρεις τόσο καλά, ώστε σου είναι αδιάφορα.  Δεν είναι όμως έτσι. Ο πρώτος περίπατος στον οποίο συμμετείχα  ήταν στην Πλάκα.  Ο 
Αθηναίος της ηλικίας μου θα σκεφτεί “ε και;!”, την έχω δει εκατοντάδες φορές, έχω πάει στις μπουάτ και τις ντισκοτέκ  της περιόδου 
’60 και ’70, στα ταβερνάκια της και έχω ψωνίσει στα μαγαζιά της, τι διαφορετικό έχει.  Το διαφορετικό φάνηκε στα μάτια μας με τη 
σπουδαία δουλειά που έκανε η κα Βάσω Κατακουζηνού και φανέρωσε τα 2500 χρόνια ιστορίας που συνυπάρχουν σε αυτήν την 
μικρή και γοητευτική συνοικία.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές των επισκέψεων και να ευχηθώ 
να τις επαναλάβουμε.                  Μ.Κ.

Θέλω να συγχαρώ την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το εξειδικευμένο προσωπικό της για τη διεξαγωγή αυτής της δράσης.  Χάρη 
σε αυτή, έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύπτουμε κάθε φορά ένα διαφορετικό μέρος στην πόλη μας, να γνωρίσουμε την ιστορία 
της με τις εξηγήσεις της κας Βάσως.  Έτσι, η επίσκεψη είναι πολύ παραγωγική και ευχάριστη.  Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το 
κάνουμε μόνοι μας.  Όταν τελειώνει κάθε εξόρμηση, αρκετοί από εμάς πηγαίνουμε για έναν καφέ, να ανταλλάξουμε απόψεις και 
ιδέες για τον περίπατο.  Είμαστε ήδη περίεργοι για το επόμενο μέρος που θα ανακαλύψουμε.  Είμαστε τυχεροί που μπορούμε να 
συμμετάσχουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μας ενώνει, μας κάνει ομάδα και αυτό μας δίνει γνώση και μας ψυχαγωγεί.
Έχω κρατήσει την φράση του Αριστοτέλη: «Μία χαμένη μέρα είναι μια ημέρα στην οποία δεν χαμογελάμε».  Καλούμε όλους να το 
εφαρμόσουν, καλούμε όλους να χαμογελούν.                      Α. & Λ. Χ.

Λεξικολογικά,  ο περίπατος  είναι  το  βάδισμα που γίνεται για αναψυχή, το σεργιάνι, η βόλτα μια μικρής διαδρομής, που γίνεται με 
τα πόδια:  για διασκέδαση,  για παρατήρηση, για επιπλέον εμπλουτισμό του γνωστικού πεδίου του παρατηρητή, για επαναξιολόγηση
ήδη γνωστών μνημονικών καταθέσεων, αλλά  και χώρων. Η περιοχή  της Πλάκας  είναι  κατάλληλη  για  περιήγηση,  περιδιάβαση,  για  
καφέ,  για αγορές και για ό,τι άλλο βρεθεί στη διάθεση των περιπατούντων. Τα  στενά δρομάκια, οι λαϊκές χρωματικές κατασκευές, 
τα λουλούδια που ξεπετιούνται από μάντρες και κάγκελα, προσθέτουν και προσδίδουν ερεθίσματα στην οπτική και μνημονική 
αναζήτηση. Το Βυζαντινό Μουσείο με τον ευρύτερο χώρο του Λυκείου Απόλλωνα, όπου βρισκόταν και η σχολή του Αριστοτέλη, είναι 
επίσης ένας  άλλος  χώρος που  “ενδείκνυται”  για  περπάτημα,  για “χαζολόγημα”,  για αναψυχή  και  “απόδραση”, από τις όποιες  
άλλες δυσάρεστες  ή  δύσκολες σχέσεις των περίκλειστων χώρων της κατοικίας μας. Το  Αρχαιολογικό  Πάρκο  και το Ψηφιακό  
Μουσείο  στην  Ακαδημία  Πλάτωνος  είναι  ένας  ακόμη  χώρος για περπάτημα  και για συμπλήρωση των γνώσεών μας  που έχουν,
λίγο ή πολύ,  “αργοκοιμηθεί”.  Γόνιμη και ευεργετική η πρωτοβουλία του περπατήματος και της φωτογραφίας.  Πάρα πολλά  
μπορούν  να γραφούν και να ειπωθούν για τους υπεύθυνους της πρωτοβουλίας  και  για  τους συμμετέχοντες.
Το ερώτημά μου,  όμως,  ΠΟΤΕ ΞΑΝΑΠΕΡΠΑΤΑΜΕ;;;                  Α. Σ.

Η δράση με τις πολιτιστικές ξεναγήσεις στην ΑΘΗΝΑ που έχει ξεκινήσει, δείχνει τον σεβασμό του προσωπικού της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών, προς τα άτομα που πάνε κοντά τους και επίσης την βαθιά αντίληψη του τι σημαίνουν οι δύο λέξεις ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Mας 
κρατάνε σε εγρήγορση και πνευματικά και σωματικά.  Η αξιαγάπητη ξεναγός μας κα Βάσω, κατορθώνει με την άρτια ιστορική ενημέρωσή 
της και τα απέριττα και απλά λόγια της, να μας μεταφέρει στον τόπο όπου έζησαν οι πρόγονοί μας.  Τα παιδιά στο ALZHEIMER μας δίνουν 
σημασία, μας ακούν, μας προτρέπουν, μας κάνουν να θέλουμε να ακολουθήσουμε την κάθε εξόρμηση μαζί τους, να ξεφεύγει ο νους μας 
από την καθημερινότητά μας. Μας κάνουν να σηκώνουμε το κεφάλι μας ψηλά…                                               Σ.Κ.

Οι εντυπώσεις μου από τον περίπατο στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου και στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος ήταν εξαιρετικές και 
μείναμε όλοι ενθουσιασμένοι με αυτά που είδαμε, μάθαμε και συζητήσαμε.                     Ι.Κ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Την Παρασκευή 14/2/20 χρήστες και προσωπικό του 
Κέντρου Ημέρας Μετς ξεναγηθήκαμε στο Ίδρυμα Βασίλη 
και Ελίζας Γουλανδρή. 
Το νέο μουσείο άνοιξε τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου 
2019 και κατασκευάστηκε εξαρχής για να φιλοξενήσει 
έργα της προσωπικής συλλογής των Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή. 
Το κτήριο έχει συνολική επιφάνεια 7250 τ.μ. και 
περιλαμβάνει τους εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκη 
τέχνης με 6500 περίπου τίτλους, παιδικό εργαστήριο, 
αμφιθέατρο για διάφορες εκδηλώσεις, πωλητήριο και 
café-εστιατόριο.
Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια έργα τέχνης (πίνακες, 
γλυπτά κ.ά.) Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Έργα των 
Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), Paul Cezanne, Vin-

cent Van Gogh, Edgar Degas, Claude Monet, Pablo Picas-
so κ.α. είναι μόνο μερικά από τα εκθέματα που μπορεί 
κάποιος να θαυμάσει στο χώρο αυτό.
Την ξενάγησή μας στον 1ο όροφο του μουσείου ανέλαβε 
η θεατρική ομάδα seveneleven, η οποία υλοποιεί την 
δραστηριότητα «Παιχνίδι για μεγάλους στο μουσείο», 
για άτομα 60+. Μέσα από το παιχνίδι, που διήρκησε 
1 ώρα και 15 λεπτά, οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στα 
ρεύματα που επικράτησαν ανά διαφορετικές περιόδους. 
Ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, σουρεαλισμός και 
κυβισμός είναι μόνο μερικά από τα καλλιτεχνικά ρεύματα 
που αποτυπώνονται στα έργα τέχνης που εκτίθενται στον 
χώρο του μουσείου.
Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε με έναν ζεστό καφέ στον 
ημιώροφο του μουσείου, όπου οι χρήστες μας συζήτησαν 
εκτενώς για τα διάφορα έργα τέχνης που παρουσιάζονται 
στον 1ο όροφο του μουσείου και ανανεώσαμε το ραντεβού 
μας για μια ακόμα συνάντηση, ώστε να ξεναγηθούμε και 
στους υπόλοιπους χώρους του.
Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα που μας φιλοξένησε 
αλλά και την θεατρική ομάδα seveneleven που μέσω της 
ξενάγησής τους έδωσαν ένα διαφορετικό νόημα στα έργα 
τέχνης  που εκτίθενται. 

Ειρήνη Βαμβακάρη 
Κοινωνική Λειτουργός, MSc

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας 
Γουλανδρή

Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ
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Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
 

Ξαναγράψτε τις λέξεις κατά απόλυτη 
αλφαβητική σειρά

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Ξαναγράψτε τις λέξεις κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά 

 

Καλαμάκι   Γρανίτης    φύση  

Αλίμονο    φτηνός    ροή 

Δέκα    λιμάνι     Πάγος 

Ομπρέλα    Νηστεία   Βλέπω 

Σκαλί     Ταύρος    Μηλιά 

Ξύστρα    Νόστιμος    Ελέφαντας 

Καλάθι   Πάντα    Αλεπού 

γόμα    Δρόμος   Σταυρός 

Καλαμιά   Υφήλιος    Φιλικός 

Παγωμένος   Ζωή     Στρώμα 

Φωτιά    ικανός    θάλασσα 
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