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•Κέντρα Ηµέρας

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία
των ∆ήµων, η Εταιρεία λειτουργεί πέντε 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,
∆ευτέρα - 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
Ίλιον: Φιλιατών 71,
ώρες 9:00-17:00, λειτουργεί σε συνεργασία 
µε τον ∆ήµο Ιλίου & την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
τηλ. 213 2141313,  m: kentroilion@gmail.com

•∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες λόγω της πανδηµίας Covid-19 

• Συνεδρίες συµβουλευτικής φροντιστών µέσω τηλεφώνου, viber, skype, 
    messenger και webex
• Online συνεδρίες ατοµικών και οµαδικών ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων 
    (π.χ. νοητικήενδυνάµωση, σωµατική άσκηση κ.ά.)
• ∆ιαδικτυακή εξέταση µνήµης και άλλων νοητικών λειτουργιών 
    από νευροψυχολόγο και γιατρό

Μπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά στα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για ενηµέρωση, καθοδήγηση και δήλωση
συµµετοχής στις  διαδικτυακές µας υπηρεσίες.          

•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 και τους φροντιστές τους 
που δεν µπορούν να µετακινηθούν από τα σπίτια τους. 
  • 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

 
 

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.    

 Alzheimer Athens

 @AlzheimerAthens

 @alzheimerathens

      ΑlzheimerΑthens
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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 Εταιρεία 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

8295Κωδικός: 
Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά
Διεύθυνση Σύνταξης
Πάτρα Μπλέκου
Τιράζ
3.000 τεύχη
Εκτύπωση
Bitmap Γραφικές Τέχνες
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Εις µνήµην
Μπαλλίνη Χριστίνα εις µνήµην ∆ηµήτρη Παπαδάκη
Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ εις µνήµην Γιαννούτσου Αντώνιου
Οικογένεια Μελετίου Κιούση, Κατσίκης ∆ηµήτριος, Ρενδούµη Μαρίνα εις µνήµην Μαρίας Μακρίδη
Ιπποκράτης Πολυιατρείο εις µνήµην Ιωάννη Χρυσαγή
Νίκη Γεωργίου εις µνήµην  Παντελή Γεωργίου
Ανώνυµος εις µνήµην Μαρίνας Ψωµά
Παπασταύρου Φάνης εις µνήµην Τάσου Συµεών
Βασίλειος Χατζίκος και Μαρία Σταµατοπούλου,  Ξύνης Παναγιώτης Αναστάσιος εις µνήµην Ελένης Σταµατοπούλου

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Φέτος γιορτάζουµε τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 
Επί 20 χρόνια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας µας αγωνιζόµαστε, 
ώστε να εξασφαλίσουµε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, όσοι δοκιµάζονται στην περιπέτεια 
της άνοιας και της νόσου Alzheimer, τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Μέχρι σήµερα, 
η Εταιρεία µας, σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, επαγγελµατικές ενώσεις, πολιτιστικούς οργανισµούς, έχει ιδρύσει και 
λειτουργεί πέντε Κέντρα Ηµέρας στην Αττική, 94 Συµβουλευτικούς Σταθµούς για την Άνοια, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους 
του Ε∆∆ΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα, Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια, Υπηρεσία Φροντίδας στο Σπίτι. 

Παράλληλα, κάθε χρόνο πραγµατοποιεί πληθώρα εκδηλώσεων, όπως εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού µε στόχο την πρόληψη της άνοιας, εκπαιδευτικά σεµινάρια γιατρών και επαγγελµατιών υγείας, σχολεία φροντιστών. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές διοργανώνονται σε µικρές και µεγάλες πόλεις. 

Πάνω απ’ όλα συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε σθεναρά την πλήρη εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια, 
πάντα µε στόχο την προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων µε άνοια και των φροντιστών τους, καθώς και τη δηµιουργία 
κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια. Οι αριθµοί και τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών αποκαλύπτουν 
ανθρώπους σε ανάγκη για βοήθεια και υπηρεσίες: Περισσότερα από 110.000 άτοµα µε άνοια και οι φροντιστές τους 
έλαβαν υπηρεσίες, 11.000 οικογένειες συµµετείχαν στο πρόγραµµα της κατ’ οίκον φροντίδας, ενώ 55.000 εξετάστηκαν 
στα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας τις προηγούµενες δύο δεκαετίες. 

Στις µέρες µας, κάθε τρία δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος στον κόσµο διαγιγνώσκεται µε άνοια. Ο αριθµός των ατόµων 
µε άνοια αναµένεται να τετραπλασιαστεί ως το 2050! Η άνοια εκφυλλίζει τον εγκέφαλο και µαζί µε αυτόν την ποιότητα της ζωής 
εκατοµµυρίων ανθρώπων παγκοσµίως. Οι έρευνες, οι επενδύσεις και η συνεργασία στον συγκεκριµένο τοµέα σήµερα είναι 
ζωτικής σηµασίας - τόσο για την επιστηµονική έρευνα και τον έλεγχο του κοινωνικού κόστους της άνοιας, όσο και για 
την προσφορά ελπίδας, αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής στα εκατοµµύρια των πασχόντων και στις οικογένειές τους.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση των ανοϊκών συνδρόµων: 
Νέα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια και νέα Ιατρεία Μνήµης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στις µεγάλες πόλεις 
της Ελλάδος. Νέες δοµές και υπηρεσίες, Κέντρα Ηµέρας, Κινητές Μονάδες και οικοτροφεία για άτοµα µε άνοια, 
υλοποιούνται στο άµεσο µέλλον µε πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές ανικανοποίητες 
ανάγκες των ατόµων µε άνοια που έχουν µείνει πίσω. Το σχέδιο νόµου για τα δικαιώµατα των ασθενών και των φροντιστών 
είναι έτοιµο εδώ και δύο χρόνια - ωστόσο δεν προωθείται για ψήφιση στη Βουλή. Αρκετοί από τους άξονες του Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια δεν εφαρµόζονται. 

Σας καλώ να συµµετάσχετε όλοι στις εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί τον Παγκόσµιο Μήνα Alzheimer σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας, ως µια δήλωση πίεσης στους πολιτικούς και τους αρµόδιους φορείς της περιοχής σας. 
Στόχος να διεκδικήσουµε, όλοι µαζί, µια καλύτερη ποιότητα ζωής µε δοµές και υπηρεσίες για τα άτοµα µε άνοια και 
τους φροντιστές τους, χωροταξικά κατανεµηµένες σε όλη τη χώρα µας. 

Συµµετέχουµε όλοι στο Memory Walk, το Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου στις 18.00 το απόγευµα. 
Περπατάµε αγωνιστικά µέχρι τον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, όπου θα απολαύσουµε µια συναυλία 
του Στέφανου Κορκολή σε έργα Ελλήνων συνθετών.

2002-2022. 20 χρόνια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
20 χρόνια δίπλα στα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους. 
Φροντίζουµε. Ελπίζουµε. Συνεχίζουµε. Μαζί.

MHNYMA THΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ρ. Παρασκευή Σακκά
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΦΙΛΟΙ  
Σούκα Αθηνά
Σταικοπούλου Ισµήνη
Ζαχαράς Αθανάσιος

Σοφία Γιόκαρη 



Από την Αθήνα έως το Σίδνεϋ 
για τη νόσο Alzheimer 

Η γνωριµία µου µε την Εταιρεία Alzheimer Athens έγινε 
το 2015, όταν παραβρέθηκα σε µια εκδήλωση ενός Kέντρου 
Hµέρας και της δοµής φιλοξενίας για άτοµα µε άνοια 
στην Αγία Παρασκευή. Εντυπωσιάστηκα µε την ποιότητα 
των προγραµµάτων και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
προς τους ασθενείς.

Γνώρισα την επικεφαλής της Εταιρείας, µια σπουδαία 
επιστήµονα, την κ. Παρασκευή Σακκά, η οποία 
πλαισιώνεται από επαγγελµατίες υγείας πολλών 
ειδικοτήτων: Νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους 
και νοσηλευτές - αυστηρά επιλεγµένους και ικανούς.

Η Παρασκευή Σακκά ήρθε και στην Αυστραλία µε 
την συνεργάτιδά της, Λένα Μαργιώτη, στο Πανεπιστήµιό µου, 
για να επισκεφθεί αντίστοιχα κέντρα του Sydney και 
να µελετήσει τους τρόπους περίθαλψης των ασθενών 
µε γνωστικά προβλήµατα εκεί, µιας και στο επιστηµονικό 
πλαίσιο πρωτοβουλιών διεξάγονται διεθνή συνέδρια, 
όπου παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από
 την πρόοδο των ερευνών για τη νόσο.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, που φέτος συµπληρώνει 
20 χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας, λειτουργεί Κέντρα 
Ηµερήσιας Φροντίδας, υπηρεσίες  Φροντίδας στο Σπίτι 
για Άτοµα µε Άνοια, καθώς και πολλούς Συµβουλευτικούς 
Σταθµούς για την Άνοια σε συνεργασία µε τους ∆ήµους 
ανά την Ελλάδα. Η τηλεφωνική Γραµµή Φροντίδας 1102 
δίνει λύσεις στους συγγενείς των πασχόντων και 
ανακουφίζει το φορτίο τους. Παρακολουθώ όλα αυτά 
τα χρόνια και τις πολλές δράσεις της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε 
την πρόληψη της άνοιας. 

Συγχαίρω τους ανθρώπους της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών για το πολύπλευρο έργο τους και τους εύχοµαι 
να συνεχίσουν να φροντίζουν µε το ίδιο ζήλο τα άτοµα 
που πάσχουν µε άνοια και τις οικογένειές τους.

4

Γιώργος Παξινός
καθηγητής Ιατρικών Επιστηµών 
της Neuroscience Research Australia 
και του Πανεπιστηµίου τη Νέας Νοτίου Ουαλίας, Σύδνεϋ
Συγγραφέας του µυθιστορήµατος
«Ο Αµαζόνιος ανάµεσά µας», (Εκδόσεις Καλέντη)
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Η πολυδιάστατη προσφορά 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Νίκος  Σκαρµέας
Νευρολόγος 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο 

Γνωριστήκαµε µε τη Βούλα Σακκά περίπου προ 20ετίας. 
Της είχα ζητήσει τότε να δει τον πατέρα µου για νευρολογικής φύσεως 
προβλήµατα, ενώ εγώ βρισκόµουν στις ΗΠΑ. Είχαµε κάποιες επαφές 
πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, αλλά οι σχέσεις έγιναν στενότερες από 
το 2012 και µετά. Είχα, θυµάµαι, την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά 
όλες τις διαστάσεις του προβλήµατος «άνοια στην Ελλάδα». 
Ταυτόχρονα, µπόρεσα να γνωρίσω όλες τις προσπάθειες, που είχαν γίνει 
από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

Η κεντρική πρόκληση στη χώρα είναι η ανεπάρκεια της διοίκησης, 
όχιη έλλειψη πόρων. Η ανεπάρκεια αυτή είναι, δυστυχώς, διαχρονική 
και διακοµµατική. Απαιτεί δοµικές αλλαγές στη διοικητική νοοτροπία, 
διαδικασίες και διαχείριση που, δυστυχώς, καµία κυβέρνηση δεν 
αποτολµά, επειδή έχει µέσο–µακροπρόθεσµα, και όχι βραχυπρόθεσµα, 
αποτελέσµατα και απαιτεί οργάνωση και προγραµµατισµό. Τι µένει λοιπόν; 
Αυτό που είπε ο Πρόεδρος Kennedy (ελαφρώς παραφράζοντας): 
«Μη ρωτάς τι κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για τη χώρα 
σου». Αυτόν ακριβώς το ρόλο παίζει επί 20 έτη και συνεχίζει να παίζει 
η  Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

H Εταιρεία Alzheimer Αθηνών κατ’ ουσία προσπαθεί, δηµιουργεί, 
οργανώνει ή και υποκαθιστά ακόµα, πολλά από αυτά, που µια 
οργανωµένη κρατική διοίκηση θα έπρεπε να κάνει. 
Ενεργά αναζητώντας και ανευρίσκοντας τους απαραίτητους πόρους 
για τα άνωθι. ∆εν θα επαναλάβω πληροφορίες για Κέντρα Ηµέρας, 
Συµβουλευτικούς Σταθµούς, Τηλεφωνικές Γραµµές Βοήθειας, Φροντίδα 
στο Σπίτι, Σεµινάρια για Φροντιστές, Κοινότητες Φιλικές για την Άνοια κ.ά, 
που µπορεί κάποιος να αναζητήσει στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. 
Θα σταθώ σε δύο µόνο, εκ των πάµπολλων, δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας, στις οποίες έχω πιο άµεσα εµπλακεί. 

Η Βούλα Σακκά ήταν η κινητήρια δύναµη της δηµιουργίας και παραµένει Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρίου για την Άνοια.  
Είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ µαζί της, προκειµένου να δηµιουργήσουµε και να προωθήσουµε, όσο είναι δυνατό, ένα Εθνικό Σχέδιο 
για την ΄Ανοια και τη Νόσο Alzheimer. Λυπάµαι για το ότι η οργανωµένη πολιτεία - παρ’ ότι έχει αντιληφθεί τη σηµασία ενός τέτοιου Εθνικού 
Σχεδίου - αδυνατεί να προσεγγίσει την πραγµάτωσή του, µέσα από ένα διοικητικά και τεχνοκρατικά µοντέρνο και αποτελεσµατικό τρόπο. 
Ωστόσο, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, µε τον συνεχή ακτιβισµό της, συνεχώς προωθεί και, σε κάποιο βαθµό, επιτυγχάνει βήµατα προς 
τα εµπρός, ως προς την εφαρµογή του Σχεδίου αυτού. Ταυτόχρονα συµµετέχει ενεργά και µε εξαιρετικά ανοιχτό πνεύµα στην πιο 
πρόσφατη - ευρύτατη ως προς το στόχο και διεθνή ως προς τους συµµετέχοντες - πρωτοβουλία για την άνοια στην Ελλάδα (Hellenic Initiative 
Against Alzheimer’s Disease – HIAAD). 

Παρ’ ότι η έρευνα για την άνοια δεν αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, καταδεικνύοντας 
αξιοσηµείωτη προσαρµογή στο πνεύµα των καιρών µας, συµµετέχει και επικουρεί την ακαδηµαϊκή κοινότητα σε µια σειρά από ερευνητικές 
προσπάθειες στο χώρο της άνοιας.  Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες µελέτες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών τις οποίες 
είτε ξεκινήσαµε, είτε στις οποίες συµµετέχουµε: Hellenic Investigation in Aging and Diet (HELIAD), Aiginition Longitudinal Biomarker Investigation 
Of Neurodegeneration (ALBION),   Greek Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (GINGER), 
κλινικές θεραπευτικές φαρµακευτικές δοκιµές και πολλές άλλες.

Η βοήθεια στις ερευνητικές αυτές προσπάθειες είναι πολυεπίπεδη: 
Προσφορά χώρων, υλικών, πρόσβαση σε ασθενείς και συµµετέχοντες, 
διευκόλυνση επικοινωνίας µε φορείς και συµµετέχοντες, παροχή 
διοικητικής ευελιξίας,  προτάσεις ως προς τη σηµασία και τη µεθοδολογία 
εφαρµογής κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
συµµετέχει ενεργότατα, όχι µόνο στο όραµα για θεραπευτικές 
βελτιώσεις, αλλά και στην προσπάθεια για διεύρυνση των ικανοτήτων 
και της αποτελεσµατικότητας των ερευνητικών θεσµών της χώρας. 

Η ανάπτυξη και προσφορά της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών στο χώρο 
της άνοιας στην Ελλάδα είναι πολυδιάστατη και εντυπωσιακή, όχι 
µε στενά εθνικά κριτήρια, αλλά και σε σχέση µε αντίστοιχες άλλων 
αναπτυγµένων κρατών. ∆εν εύχοµαι απλώς, είµαι πεπεισµένος, ότι µε 
την παρούσα δυναµική, το µέλλον θα είναι ακόµα εντυπωσιακότερο.  
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Tο Κέντρο Ηµέρας στο ΜΕΤΣ

Όταν µου ζητήθηκε να γράψω για την Εταιρία Αlzheimer Αθηνών, 
στο µυαλό µου ξεπήδησε γρήγορα µια λέξη: το ΜΕΤΣ. 
Η γειτονιά του ΜΕΤΣ είναι µία από τις πλέον γραφικές αλλά 
και ιστορικές περιοχές της Αθήνας, που ονοµατίστηκε από 
την µπιραρία, που διατηρούσε εκεί ο Βαυαρός Κάρολος Φιξ.  
Για µένα το «ΜΕΤΣ» ξυπνά αναµνήσεις-εικόνες της παιδικής µου 
ηλικίας, τα σοκάκια της γειτονιάς, η ηλικιωµένη καθηγήτρια 
Γερµανικών, το δηµοτικό σχολείο, από όπου αποφοίτησα και 
η παλαιά παιδική χαρά, που τώρα έχει γίνει κλειστό γυµναστήριο, όπου 
ενθυµούµαι τα παιχνίδια και κυρίως την επιτραπέζια αντισφαίριση. 

Όλες αυτές τις ευχάριστες παιδικές αναµνήσεις γύρω από «το ΜΕΤΣ» 
έρχονται να συµπληρώσουν οι ευχάριστες ενήλικες µνήµες της 
έναρξης και λειτουργίας του  πρώτου Κέντρου Ηµέρας της Αθήνας 
σε αυτή ακριβώς την γειτονιά, για τους ανθρώπους που πάσχουν 
από άνοια. Το πρώτο Κέντρο Ηµέρας στο ΜΕΤΣ αποτέλεσε και 
αποτελεί το καταφύγιο ελπίδας για πολλούς συνανθρώπους 
και τους φροντιστές τους, το πρώτο Κέντρο Ηµέρας που αγκάλιασε 
και τους ασθενείς µας, το πρώτο Κέντρο Ηµέρας στην Αθήνα που 
λειτουργεί µε διεθνή πρότυπα και προσέφερε και εξακολουθεί 
να προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στους συνανθρώπους µας. 

Το Κέντρο Ηµέρας στο ΜΕΤΣ που το στελεχώνουν τόσοι άξιοι 
συνάδελφοι, όπως ο Κος Λύρας, είναι το αποτέλεσµα της 
πρωτοπόρου στις δράσεις για την φροντίδα των ανθρώπων µε άνοια 
καθώς και των φροντιστών τους, Εταιρείας Αlzheimer Αθηνών. 
Η Εταιρία Αlzheimer Αθηνών δεν υπήρξε ποτέ απρόσωπη, αλλά 
πάντα την στελεχώνουν άνθρωποι µε ήθος, µε όραµα και µε οδηγό 
την κα Παρασκευή Σακκά, ή «Βούλα», όπως την γνωρίζουµε 
οι παλαιότεροι συνεργάτες και συναγωνιστές ενάντια στην άνοια, 
ειδικοί νευρολόγοι, ψυχίατροι, λειτουργοί υγείας, ακαδηµαϊκοί και µη. 

Η Βούλα, Ηπειρώτισσα στην καταγωγή, πείσµων άνθρωπος, 
αγωνίστηκε για το όραµά της, το δικαίωµα στην φροντίδα των 
ασθενών µε άνοια και τα κατάφερε. Η εκτίµησή µου στη Βούλα είναι 
το αποτέλεσµα της µακρόχρονης συνεργασίας µαζί της, όπου την είδα 
να αγωνίζεται, ακούραστη, για  την Εταιρεία, έτσι ώστε η τελευταία 
να διαµορφώσει και να υλοποιήσει τα νέα δεδοµένα για την φροντίδα 
των ασθενών, να συνεργάζεται µε τα ακαδηµαϊκά κέντρα έρευνας, 
για να µεταφέρει στους επωφελούµενους την ελπίδα, την φροντίδα, 
την στήριξη και στους εργαζόµενούς της την εκπαίδευση και 
την καινοτοµία. 

Η Εταιρεία ποτέ δεν σταµάτησε να αγωνίζεται και συµµετείχε 
ενεργά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer. 
Μείζον Εθνικό εγχείρηµα, στο οποίο έλαβα µέρος 
και παρακολούθησα στενά και ο ίδιος, τόσο ως µέλος 
της οµάδας Εργασίας, που συγκρότησε το 2013 
το Υπουργείο Υγείας για την εκπόνηση του Σχεδίου, 
όσο και ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου για την Άνοια. 

Σήµερα, η Εταιρεία συνεχίζει να ευαισθητοποιεί και να 
προσφέρει την τεχνογνωσία και για τα νέα Κέντρα Ηµέρας, 
που έχουν προβλεφθεί να αναπτυχθούν στην χώρα µας, 
έτσι ώστε να υποστηρίξουν τους ανθρώπους µε άνοια και 
τους φροντιστές τους, καθιστώντας την πρωτοπόρο στην ΕΕ. 
Είκοσι χρόνια συνεργασίας µε το Κέντρο Ηµέρας στο ΜΕΤΣ 
µου επιτρέπουν να συγχαρώ όλους τους συντελεστές 
του επιτυχηµένου εγχειρήµατος, που ακούει στο όνοµα 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και τους εύχοµαι να συνεχίσουν 
το εξαιρετικό τους έργο, τις συνεργασίες και την προσφορά 
τους, για πολλά ακόµη χρόνια, καθώς οι άνθρωποι µε άνοια 
και οι φροντιστές τους τους χρειάζονται. 

Aντώνιος M. Πολίτης 
Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ 
Υπεύθυνος Μονάδας Ψυχογηριατρικής, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχογηριατρικής Εταιρίας και Κλαδου Ψυχογηριατρικής ΕΨΕ
Instructor, Part Time Faculty, Department of Psychiatry, Division of Geriatric Psychiatry 
and Neuropsychiatry, John's Hopkins Medical School, Baltimore



20 χρόνια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Τα χιλιάδες πρόσωπα 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι ένα αγαπηµένο και ξεχωριστό κοµµάτι της ζωής µου. Ανά καιρούς ως εθελοντής, ως Αντιπρόεδρος, 
ως µέλος ∆Σ και πλέον, ως εξωτερικός Επόπτης των Κέντρων Ηµέρας, έζησα και ζω κάθε στιγµή αυτής της προσπάθειας, που ξεδιπλώθηκε 
και αναδείχθηκε σαν όνειρο και είµαι τόσο περήφανος γι’ αυτήν. 

Η αγαπηµένη µου φίλη και Πρόεδρός της, Παρασκευή Σακκά, είναι η ψυχή και το όραµα, η κινητήριος δύναµη και πανταχού παρούσα 
στις δράσεις της Εταιρείας. Την ευχαριστώ θερµά για την ακούραστη προσπάθειά της και την ευγνωµονώ για την έµπνευση, που τόσο 
απλόχερα µας προσφέρει. 

Από τις πρώτες συναντήσεις φροντιστών, που οργανώναµε την τρίτη Τετάρτη κάθε µήνα, 22 χρόνια πριν, στο αµφιθέατρο του ΝΙΜΤΣ, 
έως την ίδρυση της Εταιρείας το 2002 και την καθιέρωσή της ως µια από τις πλέον πρωτοπόρες και σηµαντικές οργανώσεις για την άνοια 
στη χώρα µας, εκατοντάδες εθελοντές και εργαζόµενοι έχουν δώσει την ψυχή τους και έχουν αφιερωθεί σε αυτήν την προσπάθεια. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι οι εργαζόµενοι και οι εθελοντές της. Είναι τα χιλιάδες µέλη της. Είµαστε όλοι εµείς, µαζί από 
την πρώτη µέρα έως σήµερα, παρόντες µε διάφορους τρόπους, από διάφορα µετερίζια. Ο κοινός µας στόχος είναι η βελτίωση της ζωής, 
η προάσπιση των δικαιωµάτων, η ενδυνάµωση, η προσφορά στον άνθρωπο που πάσχει, στην οικογένεια που φροντίζει, την οικογένεια που 
ζει µε τη νόσο Alzheimer. Είµαι τόσο περήφανος και ευγνώµων σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ για την προσφορά, 
για τις εµπειρίες και για την εµπιστοσύνη. 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην αείµνηστη Λίνα Ανδριανάκη. Η Λίνα µας, η οποία δεν είναι πια κοντά µας, κατάφερε 
να µας οργανώσει και να κάνει πράξη τον ενθουσιασµό µας. Κυρίως, όµως, κατάφερε να παραδώσει τη σκυτάλη 
και να δηµιουργήσει στελέχη που την διαδέχθηκαν. Λίνα, µας λείπεις και σε θυµόµαστε πάντα µε αγάπη…

7

Κωστής Προύσκας
Ψυχολόγος - ∆ρ. Γεροντολογίας
∆ιευθύνων Σύµβουλος των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων «Άκτιος» 
και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Άκτιος Αποκατάσταση»
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Για την σύνδεση 
και την επαφή µε τους Άλλους

Εύα Ντανάση
Ψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer  Aθηνών

∆ουλεύω στην Eταιρεία Alzheimer Aθηνών κάποια χρόνια. Μεγάλωσε εκείνη, µεγάλωσα κι εγώ και νιώθω κι εγώ την ανάγκη 
για ενδοσκόπηση του τι σηµαίνει, τι περιλαµβάνει το να δουλεύω σε ένα Κέντρο Ηµέρας για άτοµα µε προβλήµατα µνήµης. 
Θα µπορούσα να αναφερθώ σε πολλές σηµαντικές πλευρές αυτής της δουλειάς. ‘Όµως, ξεχωρίζω µία υπηρεσία, η οποία 
περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο την ικανοποίηση που παίρνω, δουλεύοντας µε µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα. 
Πρόκειται για τις οµάδες νοητικές ενδυνάµωσης, οµάδες που αφορούν: α) άτοµα µε άνοια, β) άτοµα µε ήπιες γνωσιακές 
δυσκολίες και γ) άτοµα που δεν έχουν γνωσιακές δυσκολίες, αλλά ανησυχούν για τη µνήµη τους. 

Μέσα από αυτές γνώρισα καλύτερα το τι σηµαίνει να µεγαλώνεις, πως µπορεί να  είναι η πραγµατικότητα κάποιου που έχει 
άνοια και έµαθα να προσαρµόζοµαι στις δυσκολίες των ατόµων µε γνωσιακές δυσκολίες. Τα µέλη των οµάδων διαφέρουν 
σηµαντικά µεταξύ τους, έχουν διαφορετικού είδους ή βαθµού δυσκολίες, οι οικογένειές τους έχουν διαφορετικές εφεδρείες 
και γενικότερα είναι άνθρωποι µε διαφορετικό χαρακτήρα. Όµως, όσο κι αν διαφέρουν, έχουν κάτι το κοινό: Όλοι έχουν 
ανάγκη να είναι µέρος ενός συνόλου, να ανήκουν κάπου, όπου τους αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και ενδιαφέρον. 
Όλοι έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν, να νιώσουν λιγότερο µόνοι. Έχουν ανάγκη να γελάσουν, να λυπηθούν, 
να νιώσουν και να µοιραστούν. Όλοι έχουν ανάγκη την αποδοχή. Και µέσα σε αυτούς τους όλους είµαι κι εγώ. 
Κι εγώ έχω ανάγκη από αυτή τη σύνδεση µε τους Άλλους και από τη συνύπαρξη µαζί τους. 

Η επικοινωνία που δηµιουργείται σε αυτές τις οµάδες έχει κάτι το ιδιαίτερο: αφορά κυρίως το παρόν και σίγουρα λιγότερο 
το παρελθόν ή το µέλλον. Είναι µία επικοινωνία στο εδώ και στο τώρα. Είναι µία επικοινωνία αυθεντική ανάµεσα στους 
επαγγελµατίες υγείας των Κέντρων Ηµέρας και των ωφελούµενων τους, ανάµεσα σε άτοµα ηλικιακά νεότερα και σε άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας. Είναι µία συνάντηση που διακόπτει τη ροή του χρόνου, που κάνει την άνοια να µπαίνει σε δεύτερο 
πλάνο. Είναι µια γιορτή!

Και φέτος, που γιορτάζουµε τα 20 χρόνια λειτουργίας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, γιορτάζουµε και αυτή τη συνάντηση, 
που φέρνει µαζί της την ουσιαστική επαφή µε τον Άλλο. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών κλείνει 20 χρόνια 
λειτουργίας και προσφοράς και µέσα σε αυτά 
τα χρόνια µεγάλωσε, «ωρίµασε» και άλλαξε. 
Και αυτό το µεγάλωµα, καµιά φορά, γεννά διάθεση 
ανασκόπησης. Ανασκόπηση των υπηρεσιών που 
προσφέρθηκαν και των δράσεων που υλοποιήθηκαν, 
των προγραµµάτων στα οποία η Eταιρεία 
συµµετείχε, ανασκόπηση της ερευνητικής δουλειάς 
που πραγµατοποιήθηκε, ανασκόπηση των καλώς 
και των κακώς πεπραγµένων. 
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Ψυχική Υγεία 
στην Τρίτη Ηλικία – Άνοια

Όσα έχουµε και αγαπάµε, χαιρόµαστε και υπερασπιζόµαστε 
σ’ αυτή τη ζωή δεν ήρθαν από µόνα τους. ∆εν έγιναν τυχαία. 
∆ηµιουργήθηκαν από τον κόπο, την αγάπη και τις θυσίες 
των προηγουµένων γενεών. Σ’ αυτούς χρωστάµε τα πάντα –
 και στις νέες γενιές, που έρχονται, χρωστάµε αυτά, αλλά 
και ακόµα περισσότερα.Η τρίτη ηλικία είναι η θεσµική µνήµη 
κάθε κοινωνίας, ο οδηγός της, η σύνδεσή της µε το παρελθόν 
και την Ιστορία και αξίζει ό,τι καλύτερο µπορούµε να προσφέρουµε.

Αυτά τα βασικά και στοιχειώδη, γνωρίζουν ήδη και οι άνθρωποι, 
που εργάζονται και αγωνίζονται για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 
που εδώ και 20 χρόνια προσφέρουν στα άτοµα µε άνοια και 
τις οικογένειές τους καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς και υπηρεσίες, 
που βοηθούν πραγµατικά όλους, όσοι δοκιµάζονται από την άνοια 
και τη νόσο Alzheimer.

Στις αναπτυγµένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης 
έφερε στο προσκήνιο την άνοια, µε πιο συχνή µορφή της, 
τη νόσο Alzheimer σαν ένα µείζον ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό πρόβληµα.
Το Υπουργείο Υγείας έχει αναλάβει ήδη δράση, στηρίζοντας 
συνέργειες, µε σκοπό τη βελτίωση της προσβασιµότητας 
των ηλικιωµένων σε  υπηρεσίες φροντίδας της ψυχικής υγείας τους, 
που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατάρτιση και την αναγκαία 
ευαισθησία. Την ίδια ώρα, αξιοποιούν τα διαθέσιµα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά εργαλεία µε τον πιο επιστηµονικά ενδεδειγµένο τρόπο. 
Για την υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια 
και των οικογενειών τους, δηµιουργήσαµε - σε συνεργασία µε 
την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών - την Γραµµή Βοήθειας για την Άνοια 
1102. Μέσω της Γραµµής παρέχεται συµβουλευτική υποστήριξη, 
ενηµέρωση για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και προγράµµατα, 
δικτύωση µε οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται µε την άνοια 
και τη νόσο Alzheimer. 

Έχουµε ήδη εγκαινιάσει δύο Κέντρα Ηµέρας για την υποστήριξη 
των πασχόντων από  άνοια και των φροντιστών τους στην Αλεξανδρούπολη 
και στο Ηράκλειο και λειτουργούµε µονάδα τηλεψυχιατρικής στο Καστελόριζο 
και τη Σύµη. 
Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης της άνοιας αναπτύσσουµε 
προγράµµατα ψυχογηριατρικής, σε αποµακρυσµένες, νησιωτικές 
και ακριτικές περιοχές της χώρας, που αποτελούν µία  «Ολοκληρωµένη 
Παρέµβαση Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης»,  η οποία έχει ξεκινήσει 
σε περιοχές της χώρας µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα: 
Σε νησιωτικές περιοχές, (όπως η Τήνος, η Σύρος και η Άνδρος), σε ακριτικές 
περιοχές, (όπως η Ξάνθη, η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί), αλλά και  
στην ενδοχώρα της ∆υτικής Ελλάδας, (όπως στη Χαλανδρίτσα, τα Καλάβρυτα 
και στην Ερυµάνθεια).  Στόχος είναι να παράσχει υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
στους υπερήλικες συµπολίτες µας στον τόπο κατοικίας τους, αλλά και 
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους.
Επίσης, σχεδιάζουµε τη δηµιουργία νέων δοµών και υπηρεσιών για 
την άνοια σε όλη την Ελλάδα, αντλώντας πόρους και από το Ταµείο 
Ανάκαµψης, µέσω του οποίου εξασφαλίσαµε χρηµατοδότηση, 
µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράµε στη δηµιουργία 
Κέντρων Ηµέρας, Οικοτροφείων και Κινητών Μονάδων για ασθενείς 
µε άνοια και νόσο Alzheimer, καθώς και Ιατρεία Μνήµης.
Με την ευκαιρία που µου δίνεται να αναφερθώ στις δράσεις του Υπουργείου, 
επαναλαµβάνω για µία επιπλέον φορά τις ευχαριστίες της κυβέρνησης 
στις οργανώσεις, τους ιδιώτες και όλους τους φορείς, που ενώνουν 
προσπάθειες, για να βελτιωθεί το επίπεδο παροχών ψυχικής υγείας 
στην πατρίδα µας και να µην µείνει κανένας µόνος, να µην µείνει κανένας πίσω! 

Απέναντι στην άνοια έχουµε όλοι την ίδια γραµµή. Παρότι τα άτοµα µε νόσο 
Alzheimer µπορεί να αδυνατούν να µας θυµηθούν, εµείς ως κοινωνία τους 
θυµόµαστε και τους στηρίζουµε. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ το ∆Σ 
και τους εργαζόµενους της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για τα 20 χρόνια 
ουσιαστικής προσφοράς στον τοµέα της άνοιας και για το πολύ σηµαντικό 
και πολύπλευρο κοινωνικό και επιστηµονικό έργο. 

Ζωή Ράπτη 
Υφυπουργός Υγείας
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Το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ αναπτύσσει δυναµικά την παρουσία του από το 2005, 
συνδράµοντας ουσιαστικά τους ΟΤΑ- µέλη του σε προγράµµατα ενηµέρωσης και προληπτικής ιατρικής σε όλη 
την Ελληνική Επικράτεια. Μέσα από το ∆ίκτυο αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για τους δηµότες µας, µε δράσεις, 
που έχουν στόχο την προστασία, αλλά και την βελτίωση της δηµόσιας υγείας. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, περισσότεροι από 55 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως ζουν µε άνοια 
ή κάποια άλλη νευρολογική διαταραχή, που τους στερεί τη µνήµη, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. 
Στην Ελλάδα, περίπου 200.000 άτοµα πάσχουν από τη νόσο Alzheimer, ενώ υπολογίζεται πως ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας 
πλήττονται από τη νόσο, αφού σε κάθε ασθενή αντιστοιχούν ένας ή δύο φροντιστές. ∆υστυχώς, ο αριθµός των ασθενών τείνει 
να αυξάνεται ραγδαίως. Από το 2002, οπότε και ξεκίνησε η δράση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, η συνεισφορά της 
στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, αλλά και στις οικογένειές τους, είναι αξιοσηµείωτη. 

Το 2018 ξεκινήσαµε δυναµικά την συνεργασία µας µε  την Πρόεδρό της, νευρολόγο-ψυχίατρο ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, 
µε  σκοπό να ενισχύσουµε τις ήδη υπάρχουσες δοµές των ∆ήµων. Στόχος µας είναι η ενηµέρωση του κοινού στην πρόληψη 
της άνοιας, η υποστήριξη των πασχόντων δηµοτών και κατοίκων και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, 
ώστε να προκύψουν συγκεκριµένα θεραπευτικά αποτελέσµατα, καθώς και να εξοικονοµηθούν ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι. 
Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο λογισµικό των ΚΕΠ Υγείας, µέσα στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ατοµικό δελτίο 
εξυπηρετούµενου, δίνοντας την δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου, της άµεσης και ταχύτερης καταχώρησης, καθώς 
και της συγκέντρωσης απαραίτητων στατιστικών στοιχείων.

Επίσης, προσφέρεται στο δηµότη ένα σύγχρονο προσωπικό προφίλ (Ιατρικός Φάκελος), µέσα από το οποίο µπορεί 
να ενηµερώνεται για τις προληπτικές εξετάσεις, που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας για την ηλικία και το φύλο του, 
καθώς και µε την πάροδο του χρόνου υπενθυµίζει την επανεξέτασή τους, τόσο σχετικά µε την άνοια, όσο και για επιπλέον δέκα 
νοσήµατα. Συµβάλλουµε ως φορείς µε τα κατάλληλα επιστηµονικά εργαλεία, αλλά και την σωστή εκπαίδευση των συνεργατών µας, 
προκειµένου να προάγουµε το αγαθό της υγείας µέσα από προγράµµατα πρόληψης. Ως Περιφέρεια Αττικής έχουµε σταθερή 
προτεραιότητά µας την Υγεία και γι’ αυτό εργαζόµαστε καθηµερινά, ώστε να καταστήσουµε την Αττική µια πρότυπη Περιφέρεια Υγείας.

Συγχαίρουµε την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών για το σηµαντικό επιστηµονικό έργο που επιτελεί και είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι 
αφού στη χώρα του Ιπποκράτη, του θεµελιωτή της Ιατρικής Επιστήµης, έχουµε τη δυνατότητα, µέσω των δράσεών µας, να αναδείξουµε 
την αξία της πρόληψης, αλλά  και  την προαγωγή της υγείας των πολιτών.

Εύχοµαι Χρόνια Πολλά και δηµιουργικά στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών µε διαρκή προσφορά. 

Προάγοντας 
την υγεία των πολιτών 
της Αττικής

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Ε∆∆ΥΠΠΥ
Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος ΙΣΑ
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Ό,τι και να ακούσει κανείς για τη νόσο Alzheimer, ό,τι 
κι αν φανταστεί πως σηµατοδοτεί αυτή η ασθένεια για 
τους ανθρώπους που την υφίστανται, πάντα, όλα αυτά,  
θα είναι πιο ήπια από την ίδια την πραγµατικότητα, που 
θα κληθεί να  αντιµετωπίσει  ένας φροντιστής ασθενούς 
µε Alzheimer. 

Γιατί, κατά πρώτον, θα  πρέπει να συµφιλιωθεί µε µια νέα 
πραγµατικότητα, που ορίζει πως ο άνθρωπος που µέχρι 
χθες γνώριζες, µιλούσες, επικοινωνούσες, παύει πια 
να είναι ο ίδιος.

Η δική µου εµπειρία ως φροντιστής ασθενούς 
µε Alzheimer ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια, 
όταν η µητέρα µου άρχισε να έχει τα πρώτα συµπτώµατα 
της ασθένειας. Θυµάµαι σαν και τώρα το πρώτο µου 
ραντεβού µε την Παρασκευή Σακκά, η οποία µου είπε 
πως «θα πρέπει να οπλιστείς µε δύναµη, είναι µια µακρά 
διαδικασία, που θα είναι δύσκολο να βγάλεις πέρα 
µόνος σου». Και πράγµατι, αν δεν είχα την δική της 
βοήθεια, αν δεν είχα την βοήθεια της Εταιρείας 
Alzheimer Αθηνών, τη γνώση ότι µπορώ ανά πάσα 
στιγµή να έχω µία απάντηση σε ερωτήµατα, µία βοήθεια 
σε προβλήµατα, ίσως να µην είχα βγάλει πέρα.

Πάντως, για να οµολογήσω την αλήθεια, τότε εξέλαβα 
αυτή τη φράση ως λίγο υπερβολική - µην γνωρίζοντας 
τι συνεπάγεται η ασθένεια. 

Μου πήρε περίπου δύο χρόνια για να συµφιλιωθώ 
µε αυτή τη νέα πραγµατικότητα, που έλεγε ότι 
ο άνθρωπος, που µιλούσα µαζί του για πολλές 
δεκαετίες, έπαυε πια να είναι ο ίδιος. Νοµίζω ότι αυτή  
είναι η σηµαντικότερη συνειδητοποίηση, που θα πρέπει 
να κάνουν οι φροντιστές ασθενών µε Alzheimer. 
Κατανοώ πως είναι δύσκολο, και ψυχικά επώδυνο, 
αλλά από την άλλη ίσως είναι η µόνη επιλογή για 
να βοηθήσει ο φροντιστής - όχι µόνο τον εαυτό του - 
αλλά και τον ασθενή: Έναν πολύ δικό του άνθρωπο.

Κατά την άποψή µου, η παραδοχή ότι ο άνθρωπος 
που γνωρίζεις για µια ζωή δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος, 
είναι κοµβικής σηµασίας, ώστε στη συνέχεια να 
του προσφέρεις τη µεγαλύτερη δυνατή βοήθεια. Μόνον 
έτσι µπορείς να µπεις κατά κάποιο τρόπο στο µυαλό του, 
να µπεις (όσο αυτό είναι εφικτό) στη δική του θέση, 
να δεις µε τα δικά του µατιά αυτή τη νέα κατάσταση. 

Είχα την τύχη µέχρι τέλους και σε ένα ποσοστό 90%,  
η µητέρα µου να µε αναγνωρίζει· κι αυτό γιατί µε έβλεπε 
σε καθηµερινή βάση. Είχα, όµως, και την επώδυνη εµπειρία 
να διαπιστώνω σιγά-σιγά, πως δεν αναγνώριζε καθόλου 
πολύ κοντινούς της ανθρώπους - όπως την αδερφή της, 
απλώς και µόνον επειδή είχε να την συναντήσει λίγες 
εβδοµάδες.

Η προοδευτική αυτή αλλοίωση της µνήµης και 
της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι κυρίως 
αβάσταχτη για το φροντιστή, πάρα για τον ίδιο 
τον ασθενή, αφού δεν το κατανοεί. Και µπορεί 
να αντιµετωπιστεί µόνο µε την συνειδητοποίηση 
της φύσης της ασθένειας, που παίρνει για πάντα 
τον άνθρωπο που ήξερες και τοποθετεί στη θέση του 
έναν άνθρωπο που πρέπει  να του λες «ναι» και 
να συµφωνείς - παρά να προσπαθείς µε λογική 
να εξηγήσεις πράγµατα που, δυστυχώς, δεν θα είναι 
σε θέση να καταλάβει ποτέ ξανά.

Η στιγµή της επώδυνης 
συνειδητοποίησης 
για τον φροντιστή

∆ηµήτρης Τάκης
∆ηµοσιογράφος
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in Memoriam: Στη µνήµη της Λίνας Ανδριανάκη 

H Λίνα Ανδριανάκη συµπύκνωνε, µ’ έναν τρόπο, την φιλοσοφία 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Παρότι δεν βρισκόταν 
ανάµεσα στα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, εντούτοις έφερε 
όλα τα χαρακτηριστικά τους: Ήταν φροντίστρια ενός ατόµου 
µε άνοια, είχε εικόνα της νόσου και των επιπτώσεών της 
και ήθελε να δυναµώσει τη φωνή των ‘αόρατων’ πασχόντων. 

Η Λίνα Ανδριανάκη εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα γραφεία 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών το 2006, αναζητώντας στήριξη 
και καθοδήγηση για τη µητέρα της. Η τελευταία, µια δασκάλα 
λίγο µετά τα 60, είχε διαγνωστεί µε πρώιµη άνοια - νόσο που 
την συνόδεψε σχεδόν για τα δέκα τελευταία χρόνια της ζωής της. 
Εκείνη η φροντίστρια λοιπόν έµελλε να γίνει ένα από τα πιο 
ενεργά µέλη στην 20χρονη ιστορία της Εταιρείας. 
Αρχικά µε την παρουσία της ως εθελόντρια, βρέθηκε, 
δύο χρόνια αργότερα, να αφοµοιώνεται από το δυναµικό 
της Eταιρείας Alzheimer Αθηνών µε διοικητικά καθήκοντα. 
Η µέχρι τότε επαγγελµατική της διαδροµή, ως µεταφράστρια 
και επιµελήτρια κειµένων σε εκδοτικό οίκο, θα έδινε δυναµικά 
τη θέση της στον αγώνα για τη διάδοση των αναγκών της άνοιας, 
των φροντιστών και των οικογενειών τους. 
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Ακολουθώντας µε πίστη το όραµα της Προέδρου της Alzheimer Αθηνών, ∆ρ. Παρασκευής Σακκά, η Λίνα Ανδριανάκη βίωσε από πρώτο χέρι 
αλλά και εργάστηκε µε αυταπάρνηση για την ανάπτυξη του οργανισµού. Η δηµιουργία του πρώτου Κέντρου Ηµέρας της Εταιρείας την βρήκε 
στον ολιγοµελή πυρήνα στελεχών της, που έβλεπαν την προσπάθεια επιτέλους να καρποφορεί και να συναντά τις ανάγκες της κοινωνίας.  
Μια γυναίκα φύσει υπερδραστήρια, φρόντιζε να περνούν όλα από τα χέρια της  και να εµπλέκεται σε όλους τους τοµείς δράσης της Εταιρείας, 
οργανώνοντας µε επιδεξιότητα τους επόµενους στόχους. ∆οτική και κοντά σε όλους τους συνεργάτες της, καλλιεργούσε την οµοψυχία 
της οµάδας και την ίδια ώρα εκπαίδευε την επόµενη γενιά συναδέλφων, που θα προωθούσαν το έργο και την προσφορά της Εταιρείας. 
Όσο πολύτιµο και παραγωγικό γρανάζι υπήρξε για την Alzheimer Αθηνών, τόσο κατάφερνε µε τέχνη να µένει στην “αθόρυβη λειτουργία”. 
Συνειδητά επέλεγε να στέκεται στα µετόπισθεν, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν ένα στέλεχος πρώτης γραµµής. 

Αν όλα τα παραπάνω περιγράφουν µε συναισθηµατική ακρίβεια 
την παροιµιώδη αφοσίωση και την αποτελεσµατικότητά της, 
η Λίνα Ανδριανάκη δεν αποσυνδέθηκε ποτέ από την αρχή 
των πραγµάτων και τους λόγους που την έφεραν στο κατώφλι 
της Εταιρείας. Παρά το πλήθος των αρµοδιοτήτων της, 
πρώτη της έγνοια παρέµεναν οι άνθρωποι, οι πάσχοντες 
µε άνοια, οι οικογένειες και οι φροντιστές τους, κατανοώντας 
βαθιά τη θέση τους και τα αδιέξοδά τους, αφού ποτέ 
δεν έπαψε να είναι και να αισθάνεται µια από αυτούς. 

Η ανάδειξή της σε Εκτελεστική ∆ιευθύντρια της Εταιρείας 
Alzheimer Αθηνών δεν ήταν παρά µια φυσική συνέχεια 
της πορείας της µέσα στον οργανισµό. Πολλοί στην Εταιρεία 
λένε πως όποια ώρα της ηµέρας ή όποια ηµέρα της εβδοµάδας 
κι αν την αναζητούσες, η Λίνα θα ήταν εκεί, στην άλλη άκρη 
της γραµµής. Παρούσα. 
Αυτό δεν άλλαξε, ούτε όταν το Σεπτέµβριο του 2019, δυσµενείς, 
δυσµενέστατες εξελίξεις στην υγεία της, σηµάδεψαν τη ζωή της. 
Θα ήταν παράξενο αν η Λίνα, που όλοι γνώριζαν, δεν έπεφτε 
στη µάχη, µε την ίδια ορµή, που είχε επιδείξει µέχρι τότε 
για τα πάντα. Η µάχη αυτή κράτησε πάνω από δύο χρόνια. 
Κι εκείνη, µε εξαίρεση τις τελευταίες εβδοµάδες της ίδιας µάχης, 
δεν έλειψε από τα καθήκοντα της. Λείπει, ωστόσο, τώρα. 

Σχεδόν ένα χρόνο µετά την απώλειά της, η Λίνα Ανδριανάκη 
διαψεύδει περίτρανα τον κανόνα του «ουδείς αναντικατάστατος». 
Η απουσία της παραµένει ένα µεγάλο και ανοιχτό πλήγµα για 
την Εταιρεία και τους ανθρώπους της. Συνεχίζουµε την προσπάθεια 
καθηµερινά, έχοντάς την στην καρδιά µας και στη σκέψη µας! 

Οι εργαζόµενοι 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών



Στο µακρινό 2002, η δύναµη που µας οδηγούσε ήταν η ανάγκη να φέρουµε την άνοια στο δηµόσιο διάλογο. Η ανάγκη να µιλήσουµε 
περισσότερο, να ενηµερώσουµε καλύτερα, να δράσουµε πιο έγκαιρα, να υπερασπίσουµε τα δικαιώµατα, να ισχυροποιήσουµε τα άτοµα 
µε άνοια και τους φροντιστές τους απέναντι στη νόσο. ∆εν ήταν λίγο. Η νευρολόγος – ψυχίατρος ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, η ψυχολόγος 
Αρετή Ευθυµίου και ένας φροντιστής ατόµου µε άνοια ίδρυσαν ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο, την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 
ως ένα σηµείο αναφοράς όλων παραπάνω ζωτικών αναγκών. 

Παρά την επιτακτικότητα των στόχων, ο δρόµος ήταν δύσβατος. Τα πρώτα χρόνια, η Εταιρεία παρέµενε ένα εγχείρηµα µικρής κλίµακας, 
µε ελάχιστα στελέχη και εκατοντάδες ζητήµατα σε εκκρεµότητα, στη σκιά της έλλειψης µιας οργανωµένης κρατικής µέριµνας και φυσικά 
της απουσίας ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια· µιας στιβαρής χάρτας, δηλαδή, που θα όριζε τα βήµατα υλοποίησης 
των απαραίτητων υπηρεσιών για την αντιµετώπιση της νόσου και των συνεπειών της σε πάσχοντες και φροντιστές. 

Σε µια προσπάθεια να εξαντλήσει τα µέσα στήριξης, τον Φεβρουάριο του 2021 ιδρύει και λειτουργεί, την Γραµµή Βοήθειας 
για την Άνοια 1102, που, µέχρι σήµερα, έχει απαντήσει σε περισσότερα από 15.000 περιστατικά. 
Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που αναζητούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, καθώς τα περιστατικά άνοιας 
αυξάνονται δραµατικά στην Ελλάδα και παγκοσµίως. Οι 110.000 ασθενείς και φροντιστές που έχουν λάβει στήριξη και υπηρεσίες 
από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, καθώς και οι πάνω από 55.000, που έχουν εξεταστεί στα Ιατρεία Μνήµης της, από το 2002 
µέχρι τις µέρες µας, επιβεβαιώνουν την επείγουσα φύση του προβλήµατος. 

Ο σηµαντικός ρόλος της Εταιρείας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Άνοια και ο αγώνας 
για την πλήρη εφαρµογή του, αξιολογείται ως ένας ακόµα σταθµός στο έργο της. Την ίδια ώρα, αθόρυβη µα εξαιρετικά ωφέλιµη 
αναδεικνύεται η συµµετοχή της σε ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες για την άνοια και τη νόσο Alzheimer. 

Σήµερα, 20 χρόνια µετά, ο δρόµος εξακολουθεί να είναι δύσβατος. Παρόλα αυτά, δεν είναι πια µοναχικός. Τα 5.500 µέλη, 
οι 55 ενεργοί εθελοντές, οι 70 εργαζόµενοι της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών µα και η επιστηµονική κοινότητα, που συνδράµει 
τις προσπάθειές τους, είναι ένα σώµα µε την ίδια προτεραιότητα: την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε άνοια και 
των φροντιστών τους, την διαφύλαξη της ποιότητας της ζωής τους, την, κατά το δυνατόν, ευηµερία τους στο χρονικό της νόσου. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών δεν ησυχάζει, αφού θυµάται µε ποιες ιδρυτικές αρχές ξεκίνησε. Καθώς το µέλλον είναι για όλους 
άγνωστο – πόσο µάλλον για τα άτοµα µε άνοια – δροµολογεί και συµβάλλει, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, στην ίδρυση 
οικοτροφείων για την άνοια, στον πολλαπλασιασµό Κέντρων Ηµέρας στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην ίδρυση Ιατρείων 
Μνήµης µέσα στα νοσοκοµεία, στην λειτουργία κινητών µονάδων παρέµβασης, στην εξασφάλιση επιδότησης στεγαστικών δοµών 
για ηλικιωµένους αλλά και στην επίσηµη αναγνώριση του ρόλου του φροντιστή. 

Επιδιώκουµε µε κάθε τρόπο, ώστε το µέλλον της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών να ισχυροποιηθεί µέσα από το έργο της. 
Όπως ακριβώς συµβαίνει εδώ και 20 χρόνια. 

Η ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ηµέρας 
για άτοµα µε άνοια το 2007 στην οδό 
Μάρκου Μουσούρου, στο Παγκράτι, 
σήµανε, ωστόσο, ένα νέο κεφάλαιο 
στην πορεία της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών, σηµατοδοτώντας την έδρα 
των υπηρεσιών και της επιστηµονικής 
φροντίδας για τα άτοµα µε άνοια και 
για τους φροντιστές τους. 
Εγκαινιάζοντας το 2009 το πρόγραµµα 
«Φροντίδα στο σπίτι», θα έφτανε κοντά 
σε ακόµα περισσότερα και σοβαρότερα 
περιστατικά πασχόντων. 
Σήµερα, οι οικογένειες που έχουν 
συµµετάσχει στο πρόγραµµα υπερβαίνουν 
τις 11.500, ενώ η υπηρεσία εξακολουθεί 
να αναπτύσσεται, όσο αυξάνονται οι ανάγκες, 
µε την covid-19 να παραµένει ενεργή.  

Η σταδιακή προσθήκη νέων Κέντρων 
Ηµέρας στην Αττική αλλά και η επέκταση 
δράσης της Εταιρείας και έξω από 
την  αθηναϊκή επικράτεια, χάρη 
στη συνεργασία µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό 
∆ίκτυο Υγειών Πόλεων, που ξεκίνησε 
το 2016, θα έβαζε την Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης 
και διεύρυνσης του έργου της. 

Σήµερα, η Εταιρεία λειτουργεί πέντε 
Κέντρα Ηµέρας στην Περιφέρεια Αττικής 
(στο Παγκράτι, στους Αµπελόκηπους, 
στο Μαρούσι, στην Ηλιούπολη και 
στο Ίλιον) και 94 Συµβουλευτικούς 
Σταθµούς για την άνοια σε όλη 
την Ελλάδα, µε αρωγούς τους ∆ήµους 
του Ε∆∆ΥΠΠΥ. 

20 χρόνια Εταιρεία Alzheimer Αθηνών: 
Το χρονικό µιας άοκνης προσπάθειας 
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Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, µε την συγχρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την συνεργασία φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργεί σήµερα πέντε Κέντρα Ηµέρας για Άτοµα µε Άνοια 
στην Αττική (Μετς,  Πανόρµου, Μαρούσι, Ηλιούπολη, Ίλιον). Η αρχή έγινε µε το Κέντρο Ηµέρας στο Μετς 
που ξεκίνησε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2007.  

Τα Κέντρα Ηµέρας για Άτοµα µε Άνοια είναι δοµές δηµιουργικής απασχόλησης ατόµων µε γνωστικά προβλήµατα, 
στις οποίες εφαρµόζονται οµαδικές και ατοµικές, ψυχοκοινωνικές, µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις 
διαµορφώνονται πάντα ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ατόµου και περιλαµβάνουν νοητική ενδυνάµωση, λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, θεραπείες τέχνης, φυσιοθεραπεία, γυµναστική και άλλες εναλλακτικές παρεµβάσεις. Στοχεύουν πάντα 
στην κινητοποίηση των χρηστών, στην διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων. 

Παράλληλα, στα Κέντρα Ηµέρας λειτουργεί Ιατρείο Μνήµης, πραγµατοποιούνται ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα 
συµβουλευτικής, υποστήριξης και εκπαίδευσης φροντιστών, εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας και οµάδες πρόληψης 
για νοητικά υγιή άτοµα. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στην διασύνδεση µε την κοινότητα. Βασική επιδίωξη των Κέντρων 
Ηµέρας είναι τα άτοµα µε άνοια και οι οικογένειές τους να βρίσκουν απαντήσεις στα προβλήµατά τους, στον τόπο 
που ζουν και εργάζονται. Όλες οι υπηρεσίες των Κέντρων Ηµέρας είναι πλέον διαθέσιµες και διαδικτυακά.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Ηµέρας η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, από το 2009, υλοποιεί το πρόγραµµα 
«Φροντίδα στο Σπίτι για Άτοµα µε Άνοια». Η υπηρεσία απευθύνεται σε οικογένειες ατόµων µε άνοια που δεν µπορούν 
να µετακινηθούν - λόγω προχωρηµένου σταδίου της νόσου ή άλλων προβληµάτων - και στοχεύει στην παραµονή 
των ατόµων αυτών σε οικείο περιβάλλον, στην αποφυγή της ιδρυµατικής φροντίδας και στην ανακούφιση 
των φροντιστών τους. Η Εταιρεία έχει αυξήσει σηµαντικά τις δράσεις του προγράµµατος  «Φροντίδα στο Σπίτι 
για άτοµα µε άνοια» από το 2008 µέχρι σήµερα και πλέον η διεπιστηµονική οµάδα, που το στελεχώνει, αποτελείται 
από ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς. Γι’ αυτό το λόγο, θέλοντας 
να φτάσουµε σε όσο το δυνατόν κοντά σε περισσότερες οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε όλη την Αττική, έχουµε 
ενισχύσει την υπηρεσία µε οκτώ συνολικά οχήµατα.
Μια από τις νεότερες παροχές της Εταιρείας, η οποία έχει µεγάλη απήχηση στο κοινό, είναι η Γραµµή Βοήθειας 
για την Άνοια «1102» που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2021 µε την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, 
της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων. Η Γραµµή πλαισιώνεται 
από εξειδικευµένους επαγγελµατίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, που παρέχουν άµεσα ενηµέρωση, καθοδήγηση και διασύνδεση σε άτοµα µε προβλήµατα µνήµης, 
φροντιστές, συγγενείς και φίλους ατόµων µε άνοια, επαγγελµατίες υγείας και στο ευρύ κοινό. 
Τα θέµατα που καλύπτονται είναι η πληροφόρηση για την άνοια και τις στρατηγικές πρόληψης, οι διαθέσιµες 
υπηρεσίες για άτοµα µε άνοια και φροντιστές, οι πρακτικές συµβουλές φροντίδας και αντιµετώπισης κρίσεων, 
η διασύνδεση µε τις οργανώσεις Alzheimer, δοµές και υπηρεσίες για την άνοια σε όλη την Ελλάδα καθώς και 
η ενηµέρωση επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα σχετικά µε την άνοια.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών περιλαµβάνουν, επίσης, εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού και 
πρόληψης της άνοιας, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια, επιστηµονική έρευνα, 
συνεργασία µε πληθώρα οργανισµών από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο.

Τα 20 αυτά χρόνια, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών βελτιώνει και εµπλουτίζει διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρει 
και δεν σταµατά να υποστηρίζει τα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους. Στόχος όλων των υπηρεσιών, 
που προσφέρονται, είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση της άνοιας και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Όλες οι υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών προσφέρονται δωρεάν.

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
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ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ
για άτομα με άνοια

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
για άτομα με άνοια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
ατόμων με άνοια



Υποστηρίξαµε 

110.000 
άτοµα µε άνοια 
και φροντιστές
στα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας 

Εξετάσαµε 
55.000 άτοµα στα Ιατρεία Μνήµης

Μοιράσαµε 

500.000 
ενηµερωτικά 
έντυπα

Υποστηρίξαµε 
το Εθνικό 
Σχέδιο 
∆ράσης
για την άνοια

41 Περισσότερες 
από 2.000 ενηµερωτικές
οµιλίες για το κοινό 

17συνέδρια 
για επαγγελµατίες υγείας

COVID-19: 
11.000 online παρεµβάσεις 
για άτοµα µε άνοια και φροντιστές 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

0ι δικές σας δωρεές έκαναν τη διαφορά. 
Βασιζόµαστε σε εσάς για να συνεχίσουµετο έργο µας, 
µε τη συνεισφορά σας µέσω δωρεάς & συνδροµής

94
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Κέντρα
Ηµερήσιας 
Φροντίδας
για άτοµα 
µε άνοια

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ
για άτομα με άνοια

Επισκεφθήκαµε 

11.000 
οικογένειες
κατ οίκον

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
για άτομα με άνοια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
ατόμων με άνοια

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα

58 καµπάνιες 
ευαισθητοποίησης για την άνοια

Συµβουλευτικούς Σταθµούς
για την άνοια 
σε συνεργασία
µε τους ∆ήµους 
σε όλη την Ελλάδα

Υλοποιήσαµε

∆εχτήκαµε

10.145 
κλήσεις 
στη Γραµµή 
Βοήθειας 1102

ΧΡΟΝΙΑΑΥΤΑ ΤΑ
∆ηµιουργήσαµε

2002 2022



Εκδήλωση ευαισθητοποίησης, µε στόχο την ενηµέρωση και κινητοποίηση του κοινού γύρω από θέµατα 
υποστήριξης των συνανθρώπων µας µε άνοια και των φροντιστών τους, από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, 
που φέτος κλείνει 20 χρόνια δίπλα στα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους.

Ο Σεπτέµβριος είναι µήνας αφιερωµένος παγκοσµίως στην άνοια, µια πανδηµία, που θεωρείται η µάστιγα του 21ου αιώνα. 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, 1 στους 5 ανθρώπους πάνω από τα 80 θα νοσήσει από κάποια µορφή άνοιας - µε πιο συχνή 
τη νόσο Αλτσχάιµερ. Στη χώρα µας 160.000 άτοµα πάσχουν από άνοια και 280.000 άτοµα από ήπια νοητική διαταραχή. 
Συνολικά, ο πληθυσµός των ανθρώπων µε ήπια ή σοβαρά νοητικά προβλήµατα πλησιάζει το µισό εκατοµµύριο και αν 
συνυπολογίσουµε ότι για κάθε ασθενή µε άνοια επηρεάζεται σηµαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών- µελών της οικογένειας, 
η πάθηση αφορά άµεσα σε 1 εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες - και οι αριθµοί αναµένεται να αυξηθούν δραµατικά στο µέλλον.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών κλείνει φέτος 20 χρόνια έµπρακτης προσφοράς στα άτοµα
 µε άνοια, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, µε πληθώρα δράσεων και υπηρεσιών. 
Ανάµεσα στις δραστηριότητες της Εταιρείας σήµερα είναι η λειτουργία 5 Κέντρων Ηµέρας 
για άτοµα µε άνοια σε περιοχές της Αττικής και 94 Συµβουλευτικών Σταθµών για την άνοια 
σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ, το πρόγραµµα Φροντίδα στο Σπίτι 
για Άτοµα µε Άνοια, η λειτουργία της Γραµµής Βοήθειας για την Άνοια 1102, 
µε την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού 
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης 
και εκπαίδευσης φροντιστών, σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών για άτοµα µε άνοια 
και τους φροντιστές τους, εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού γύρω από θέµατα 
έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, εκστρατείες υπεράσπισης των δικαιωµάτων 
ασθενών και φροντιστών και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Μιλώντας 
µε αριθµούς, περισσότερα από 110.000 άτοµα µε άνοια και οι φροντιστές τους 
έχουν λάβει υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, 11.000
οικογένειες έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα της κατ’ οίκον φροντίδας, 
ενώ 55.000 άτοµα έχουν εξεταστεί στα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας όλα αυτά 
τα χρόνια. Όλες οι υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών παρέχονται δωρεάν.

Η εκδήλωση Memory Walk 2022, που διοργανώνεται σε συνεργασία
 µε την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιµερ (Hellenic 
Initiative Against Alzheimer’s Disease /HIAAD) θα ξεκινήσει στο 
Σύνταγµα στις 6:00 µ.µ. για µια συµβολική πορεία προς το Ζάππειο, 
όπου θα ακολουθήσουν σύντοµες οµιλίες και συναυλία 
του Στέφανου Κορκολή σε έργα Ελλήνων συνθετών. 

Το Σάββατο, 24 Σεπτεµβρίου 2022, ενηµερωνόµαστε για ένα θέµα 
που µας αφορά όλους και υποστηρίζουµε την προσπάθεια να γίνει 
η άνοια προτεραιότητα στη δηµόσια υγεία στην Ελλάδα.

Μemory Walk 2022. 
Σάββατο, 24 Σεπτεµβρίου 2022, 
Σύνταγµα, 6µ.µ. 
Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Μήνα Αλτσχάιµερ.
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Περισσότερες πληροφορίες για το Memory Walk 2022, 
στο τηλέφωνο 210-7013271 ή στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr
#memorywalk2022#worldalzheimersday2022#alzheimerathens



Η Τέχνη εµπνέει, θεραπεύει και ευαισθητοποιεί! Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Μήνα Αλτσχαίµερ, για τέταρτη χρονιά, 
καλλιτέχνες συνεισφέρουν έµπρακτα, µε τον δικό τους µοναδικό τρόπο στον αγώνα στήριξης των ατόµων µε άνοια 

και των οικογενειών τους, θέτοντας την Τέχνη στην υπηρεσία των συνανθρώπων µας µε προβλήµατα µνήµης, 
προσφέροντας αφιλοκερδώς τα έργα τους.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα φιλοξενηθεί στο χώρο του ART16, Αρτεµισίου 16, στον Κεραµεικό 
είναι την 1η Oκτωβρίου 2022, στις 18:00 και η έκθεση θα διαρκέσει από 1 έως και 16 Οκτωβρίου 2022, µε ελεύθερη είσοδο. 

Όλα τα έργα θα κληρωθούν µε λαχειοφόρο αγορά για την ενίσχυση του έργου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 
Η διάθεση λαχνών θα γίνεται στα Κέντρα Ηµέρας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και στον χώρο της έκθεσης 

και η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 16/10/22 στις 19:00. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις 

και σειρά οµιλιών µε ενδιαφέρουσα θεµατολογία σχετική µε την άνοια. 

 Όταν η Τέχνη θεραπεύει και ευαισθητοποιεί. 
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, 

µε τίτλο «Η Τέχνη Θεραπεύει – Art Heals IV» 
για την υποστήριξη του έργου  

της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
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ART HEALS 2022 
∆ιάρκεια: 1/10-16/10/2022 
Εγκαίνια: 1/10 στις 18:00 
ART 16 creation center, Αρτεµισίου 16, Κεραµεικός 
 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινές 17:00 - 22:00
Σαββατοκύριακο 10:00 - 22:00          
Είσοδος ελεύθερη 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7013271 ή στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr




