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1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ

Χαρούμενες 
γιορτές



•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 9700177, 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 

• 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
Παρασκευή Μπακαρού, Οικ. Ανδρέα και Αναστασίας Χάγκαρ, Έφη Νασίδη, Ηρώ Παπαθανασίου, ∆ηµήτρης Μητσικώστας, Ευανθία Φουρλή, Σωτήρης Αντ. Τσιγάρας, 
Γιώργος Τσιγάρας, Λάµπρος Τσιγάρας, οικ. ∆ηµήτριου Πρίγκα, οικ. Γεωργίου Αρµιτσώτη, οικ. Γιάννη Ασηµινάκη, οικ. Αθανασίου Αθανασόπουλου εις µνήµην Χρήστου Τσιγάρα
Παπασταύρου Φανή εις µνήµην Τάσου Συµεών 
Σταµατοπούλου Μαρία, Χατζίκος Βασίλειος, οικ. Μακρίδη εις µνήµην Ελένης Σταµατοπούλου
Αγγελική Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ryl Ashley, Οικογένεια Βλάχου, Λάµπρος Βλάχος, Θέλκα Φρέρη, 
Οικογένεια ∆ρένιου, Παπασωτηρίου Ευθυµία, Ανώνυµος  εις µνήµην Μαρίας Παπαδοπούλου
Στέργιος Τσιόλας εις µνήµην Γιαννούλας Τσιόλα
Γιαγιάκος Κων/νος εις µνήµην Σταύρου Πολυχρονάκη
Κορρέ Κυριακή εις µνήµην Παναγιώτη Μεθενίτη
Βασίλειος Παπαδόπουλος εις µνήµην Παντελή Γεωργίου
Οικογένεια Μίχα εις µνήµην Γεωργίου Φλούδα
Εργαζόµενοι της Εταιρείας ∆έλτα Νοµικός εις µνήµην Χρήστου Μαλάµου
Τσακιράκη Αλεξάνδρα εις µνήµην Μαργαρίτας Boulenger
Οικ. Ιωάννη Κυριακούδη, Άννα Κούρτης, Οικ. Αντωνίου Σολοµών εις µνήµην ∆ηµητρίου Αµπάτη
Ζάµπουρα Μαρία εις µνήµην Περικλή Γουλάτου
Φίλιππα Σύλβια εις µνήµην  Κώστα Φίλιππα 
Μικροπούλου Άννα εις µνήµην Ευτυχίας Ιωαννίδου

    Τα άτοµα που ζουν µε άνοια σε παγκόσµια κλίµακα ανέρχονται στα 50 εκατοµµύρια. 
Ο αριθµός αυτός αναµένεται να αυξηθεί δραµατικά, φτάνοντας τα 140 εκατοµµύρια
το 2050. Το ετήσιο κόστος της άνοιας είναι σήµερα πάνω από ένα τρισεκατοµµύριο 
δολάρια και το 2030 αναµένεται να φτάσει τα 2,8 τρισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως. 
   Η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης - και κατά συνέπεια του αριθµού των ατόµων της τρίτης
ηλικίας - καθιστά την άνοια µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της δηµόσιας υγείας
 στα επόµενα χρόνια. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας των ηλικιωµένων (60-70% του συνόλου 
των περιστατικών) και αποτελεί µια µη αναστρέψιµη, προοδευτικά εξελισσόµενη,  νευροεκφυλιστική νόσο, που οδηγεί τα άτοµα 
που νοσούν σε αναπηρία και αποτυπώνεται ως ένα µεγάλο κοινωνικοοικονοµικό φορτίο σε όλες τις χώρες του κόσµου. 
   ∆εν υπάρχει σήµερα καµία οριστική θεραπεία για τους περισσότερους τύπους άνοιας - παρά µόνο κατάλληλη ιατρική 
παρακολούθηση µε φαρµακευτική αγωγή, που ελέγχει τα συµπτώµατα, καθώς και οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσµατική 
καθηµερινή αντιµετώπισή της. Η αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου Alzheimer αφήνει σηµαντικά περιθώρια για µια 
καλύτερη αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, ελάττωση του κόστους και συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, που τροποποιούν 
την πορεία της νόσου.
   Tα τελευταία χρόνια, σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα,  έχουν επενδυθεί τεράστιοι πόροι και ενέργεια 
και έχει καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια από τις κοινωνίες και την ερευνητική κοινότητα. Έχει συντελεστεί αξιοσηµείωτη 
πρόοδος σε επίπεδο κατανόησης της νόσου, ανακάλυψης νέων παθολογικών αιτιών,  ψηφιακών βιοδεικτών και µεθόδων 
ανίχνευσης τους, γενετικών αιτιών, αλλά και συµβολής του τρόπου ζωής στην διατήρηση των νοητικών ικανοτήτων. 
    Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη και τις εκτιµήσεις της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, η άνοια αφορά 
περισσότερους από ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες. Μπορούµε να ζούµε καλά και θετικά µε την άνοια, αν αναζητήσουµε 
τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας, που υπάρχουν και στη χώρα µας.
    To Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο από το 2015, υποστηρίζει 
τις πολιτικές της χώρας για την αντιµετώπιση της άνοιας και την προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών και παράλληλα 
προωθεί την πλήρη εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Οι οργανώσεις Alzheimer σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος 
και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Alzheimer προσφέρουν υποστήριξη, εκπαίδευση και ενδυνάµωση στα άτοµα µε άνοια 
και τους φροντιστές τους.
    Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στο πεδίο της φροντίδας και έχει αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός 
δοµών και υπηρεσιών για την άνοια σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην Γραµµή Βοήθειας 1102. 
Υπάρχουν όµως και πολλοί άλλοι τοµείς, που έχουν µείνει πίσω. 
    Ειδικότερα, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει κάνει ένα µεγάλο βήµα µπροστά τον τελευταίο χρόνο. Βλέπουµε τις 
δυνάµεις µας να  µεγαλώνουν και τις υπηρεσίες µας προς τα άτοµα µε άνοια να πολλαπλασιάζονται, αφού εγκαινιάζουµε 
άµεσα τέσσερα νέα Κέντρα Ηµέρας για την άνοια, στην Αττική και στην πόλη της Άρτας - όπως  θα διαβάσετε στις  επόµενες 
σελίδες του περιοδικού µας.
    Οι προσπάθειές µας φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα ακόµη δυνατό σήµα προς την κοινωνία, για να αγκαλιάσει µε σεβασµό 
τη νόσο Alzheimer µέσα στους κόλπους της, µέσα στις γειτονιές και τις συνοικίες της, αποφορτίζοντας το στίγµα, που 
την συνοδεύει. Ήρθε η στιγµή, που η έννοια της αξιοπρεπούς και αυτόνοµης  διαβίωσης ηλικιωµένων συνανθρώπων µας 
µε άνοια πραγµατώνεται!
   Υπολογίζουµε στη βοήθεια όλων για να επιτύχουµε τους σκοπούς µας!
   Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το 2023!

MHNYMA THΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ρ. Παρασκευή Σακκά
Νευρολόγος - Ψυχίατρος
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την ΆνοιαΧΟΡΗΓΟΣ  Βλάχος Νικόλαος

ΦΙΛΟΙ  
Αλεξοπούλου Αθανασία  
Κάκαρη Ασπασία
Βλάση Μιρέλα
Κορρέ Κυριακή
Ταµπακόπουλος Άγγελος
Γκιόκα Σοφία

Ματκοβίδου Ελεονώρα
Μανέ Γαλάτια
Βασσάλος Χρήστος
Κολυβάς Ιάσωνας
Κωνσταντινίδου Μαρία
Φούκας Ελευθέριος

Αλεξοπούλου Αθανασία
Ζάραγκα Νικολέττα
Ali Dezyanian Αλέξανδρος
Καγκελάρης Νικόλαος
Τέλης Αθανάσιος

Με αγάπη από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Το µήνυµα 
του Μάκη Βορίδη 
για τις ανάγκες 
των ηλικιωµένων 
συνανθρώπων µας
Αγαπητή Πρόεδρε, 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερµά για την τιµητική πρόσκληση, που µου κάνατε να συµµετέχω 
στις εκδηλώσεις σας, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Μήνα Alzheimer. 
Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει πλήρως τις ανάγκες που δηµιουργεί η ασθένεια Alzheimer και η άνοια γενικότερα, τόσο 
για τους ίδιους τους ασθενείς και το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και για το ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας, αλλά
και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.  ∆εν στέκεται, απλώς, ως αρωγός στις πρωτοβουλίες, που αναλαµβάνονται σε ιδιωτικό 
και συλλογικό επίπεδο γύρω από θέµατα άνοιας, αλλά συνδράµει εµπράκτως για να στηρίξει δοµές και υπηρεσίες παροχής 
εξειδικευµένης φροντίδας. 

Και εδώ, επιτρέψτε µου να αναφέρω ενδεικτικά τη συνεισφορά του Υπουργείου Εσωτερικών, του οποίου προΐσταµαι, 
και το οποίο µέσα από διάφορες δράσεις στηρίζει τα άτοµα Τρίτης ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε άνοια. 
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», ένα πρόγραµµα που, επί σειρά ετών, χρηµατοδοτούσαν Κοινοτικοί Πόροι και προσέφερε 
πολύτιµη βοήθεια σε ηλικιωµένα άτοµα εξοµαλύνοντας την καθηµερινότητά τους, καλύπτεται πλέον εξ ολοκλήρου από 
τον κρατικό προϋπολογισµό περνώντας στην αρµοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα, οι χρόνια εργαζόµενοι 
σε αυτό διορίζονται - στην συντριπτική τους πλειοψηφία – σε µόνιµες οργανικές θέσεις µε την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, δοµές όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (τα γνωστά µας ΚΑΠΗ) µεριµνούν στο πλαίσιο 
της λειτουργίας των ΟΤΑ για την ανοιχτή προστασία των ηλικιωµένων, µέσα από την παραµονή τους στην κοινότητα, 
στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου, προωθώντας την αποφυγή της ιδρυµατικής 
κλειστής περίθαλψης ή άλλης µορφής ασύλου - ειδικά για τα πρώτα στάδια της νόσου.
Τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων είναι ένας ακόµη θεσµός στήριξης της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής οµάδας, 
που χρηµατοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους και εποπτεύεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για µονάδες ηµερήσιας 
φιλοξενίας ηλικιωµένων, που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κλπ), των οποίων 
το περιβάλλον φροντιστών εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονοµικά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας, 
ώστε να αδυνατεί ν’ ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει. 

Πέραν όλων αυτών, µια δέσµη µέτρων υποστήριξης των δηµοσίων υπαλλήλων, που φροντίζουν γονείς µε προβλήµατα υγείας, 
έχει θεσπιστεί, προκειµένου να διευκολύνει την εργασιακή καθηµερινότητά τους και να ισορροπεί τις οικογενειακές 
και επαγγελµατικές υποχρεώσεις (π.χ., σχετικά µε το ωράριο εργασίας, κάποιες ειδικές άδειες ή την δυνατότητα µετακίνησης 
σε άλλη περιοχή εργασίας). 

Η Κυβέρνησή µας θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός στην Τρίτη ηλικία, να αποτρέπει τον κοινωνικό της αποκλεισµό, να καλύπτει 
τις ιατρικές και άλλες ανάγκες της και να της παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας για την διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
ποιότητας ζωής. Στην προσπάθεια αυτή, η συµβολή της δράσης φορέων. όπως η δική σας Εταιρεία, είναι πολύτιµη και αναγκαία 
για την, από κοινού, συνεργασία και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, αναφορικά µε την εµπέδωση και εφαρµογή 
καλών πρακτικών. Κοινός σκοπός µας είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας των ηλικιωµένων, πολλώ δε µάλλον, 
των ηλικιωµένων µε διάφορες µορφές άνοιας. 

Να ευχαριστήσω ειδικά την ακούραστη κ. Παρασκευή Σακκά για την φροντίδα της, την επιµονή της, τη γνώση της, τη συνεισφορά 
της. Χωρίς το δικό της πάθος, πολλά πράγµατα δεν  θα είχαν γίνει και οι ασθενείς, οι οικογένειες τους και οι φροντιστές τους 
θα ήταν σε δυσµενέστερη θέση.

Κλείνοντας, θα ήθελα για ακόµη µια φορά να σας συγχαρώ για το έργο σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. 

Μάκης Βορίδης 
Υπουργός Εσωτερικών 



ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

Τέσσερα νέα Κέντρα Ηµέρας 
για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Στην εκπνοή του χρόνου και στο ξεκίνηµα του νέου, η Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών κάνει ένα µεγάλο βήµα µπροστά. Είναι η στιγµή 
που οι δυνάµεις της µεγαλώνουν, οι υπηρεσίες της προς τα άτοµα 
µε άνοια πολλαπλασιάζονται και οι άνθρωποι, που θα µπουν κάτω 
από τον επιστηµονικό, προστατευτικό της µανδύα, αυξάνονται. 
Είναι η στιγµή, που η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών εγκαινιάζει 
τέσσερις νέες δοµές Κέντρων Ηµέρας για άτοµα µε άνοια, τρεις 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής και µια εκτός, στην πόλη της Άρτας.  
Ο Πειραιάς, το Ηράκλειο, ο Ασπρόπυργος στην Αττική και η Άρτα 
γίνονται πόλεις – έδρες νέων Κέντρων Ηµέρας, ως αποτέλεσµα 
µιας επίµονης προσπάθειας να. ενισχυθούν οι υπηρεσίες φροντίδας 
κοντά στις κατοικίες των πασχόντων και των οικογενειών τους. 
Κάθε νέα µονάδα – µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας 
και του Ταµείου Ανάκαµψης - θα στελεχωθεί πλήρως µε επιστηµονικό 
προσωπικό και επαγγελµατίες υγείας. Ωστόσο, το σπουδαιότερο 
της πρωτοβουλίας έγκειται στην δυνατότητα διάθεσης µιας Κινητής 
Μονάδας για κάθε µια από αυτές. Αυτό σηµαίνει πως εξειδικευµένοι 
επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας θα µπορούν να παρεµβαίνουν 
στα σπίτια των ασθενών και συνάµα θα λειτουργούν ως γέφυρα 
διασύνδεσής τους µε άλλες υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Kάθε νέο Κέντρο Ηµέρας θα λειτουργεί ως ένας τόπος 
υποστηρικτικής φροντίδας και ψυχικής ανάτασης για άτοµα µε 
άνοια, τους φροντιστές και τους οικείους τους - όπως συµβαίνει και 
στις πέντε δοµές της Εταιρείας που λειτουργούν µέχρι σήµερα 
(Παγκράτι, Αµπελόκηποι, Μαρούσι, Ηλιούπολη, Ίλιον). 
Κάθε Κέντρο Ηµέρας θα είναι η βάση ενός Ιατρείου Μνήµης 
για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου, αλλά και ο 
πυρηνικός χώρος για ένα πλήθος µη φαρµακευτικών θεραπειών, 
που στοχεύουν στη νοητική ενδυνάµωση, την κοινωνικοποίηση, 
την δηµιουργική απασχόληση των ατόµων µε άνοια, ανάλογα 
µε τo στάδιο της νόσου, στο οποίο βρίσκονται. Θεραπείες τέχνης, 
γυµναστική, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, µέσα σε οµαδικά 
και ατοµικά προγράµµατα, θα δίνουν ένα καθηµερινό κίνητρο 
καλύτερης ποιότητας ζωής σε περισσότερους συνανθρώπους µας 
από τον Πειραιά, από τον Ασπρόπυργο, από το Ηράκλειο και 
την Άρτα. 

Αναλυτικότερα, ο Πειραιάς - η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της 
Αττικής, φτωχή σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και χωρίς απολύτως 
καµία δοµή για την άνοια – εγκαινιάζει το Κέντρο Ηµέρας, 
που υπολογίζεται να εξυπηρετεί καθηµερινά 40 άτοµα. 
Την ίδια ώρα, η Κινητή Μονάδα του θα καλύπτει κατ’ οίκον 
ανάγκες τουλάχιστον των 20 ατόµων ηµερησίως. 

Στον Ασπρόπυργο, ύστερα από πρωτοβουλία της δηµοτικής 
αρχής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το Κέντρο Ηµέρας 
έρχεται ως µια σηµαντική χειρονοµία σε µια περιοχή µε χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο. 

Το τρίτο Κέντρο Ηµέρας χωροθετείται στο Ηράκλειο, δηλαδή 
στο Κέντρο του Βόρειου Τοµέα της Αττικής, µε δυνατότητα 
να υποστηρίζει και κατοίκους όµορων ∆ήµων, που, επίσης, 
δεν διαθέτουν υπηρεσίες για την αντιµετώπιση της άνοιας. Και εδώ, 
σε χώρο που παραχωρεί η τοπική δηµοτική αρχή, υπολογίζεται 
να εξυπηρετούνται ηµερησίως περί τα 50 άτοµα µε άνοια και µέλη 
των οικογενειών τους, ενώ η Κινητή Μονάδα της δοµής αναµένεται 
να καλύπτει ανάγκες 20 ατόµων µε άνοια και των φροντιστών τους. 

Τέλος, στην Άρτα (στην πρώτη περιοχή παρέµβασης εκτός Αττικής 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών) το Κέντρο Ηµέρας και η Κινητή 
Μονάδα του έρχεται να απαντήσει σε πλείστες καταγεγραµµένες 
ανάγκες του δήµου Αρταίων και των όµορων περιοχών, που υποφέρουν 
από ένα χρονίζον έλλειµµα αντίστοιχων υπηρεσιών στην Περιφέρειά τους. 
H δοµή θα φιλοξενηθεί σε χώρο που παραχώρησε το Γενικό 
Νοσοκοµείο Άρτας στο κέντρο της πόλης

Και τα τέσσερα νέα Κέντρα Ηµέρας δεν θα αποτελούν µόνο 
χώρους ηµι-ηµερήσιας φιλοξενίας και φροντίδας των ασθενών, 
αλλά και µια κοιτίδα ανακούφισης για τους φροντιστές τους 
- τον έτερο πυλώνα ενδιαφέροντος της δράσης της Εταιρείας 
Alzheimer Αθηνών. Μέσα από προγράµµατα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενηµέρωσής τους, το φορτίο 
απαλύνεται, ο χειρισµός της νόσου βελτιώνεται, η επικοινωνία 
µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα διευκολύνεται. 

Η εξακτίνωση των υπηρεσιών της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
σηµαίνει πως εκατοντάδες συνάνθρωποί µας, που παλεύουν 
µε τη νόσο και άλλες συναφείς διαταραχές, θα βρουν δωρεάν 
επιστηµονική στήριξη και καθοδήγηση κοντά στο σπίτι τους. 
Είναι ένα ακόµα βήµα προς την σωστή κατεύθυνση οργανωµένης 
και συστηµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος της άνοιας 
στη χώρα µας. Είναι ένα ακόµα δυνατό σήµα προς την κοινωνία 
να αγκαλιάσει µε σεβασµό τη νόσο µέσα στους κόλπους της, µέσα 
στις γειτονιές και τις συνοικίες της, αποφορτίζοντας το στίγµα 
που την συνοδεύει. Είναι η στιγµή, που η έννοια της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης ηλικιωµένων συνανθρώπων µας, πραγµατώνεται. 

Παρασκευή Σακκά,
Νευρολόγος –  Ψυχίατρος
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια
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KΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

Το Κέντρο Ηµέρας Ηλιούπολης για την άνοια
επαναλειτουργεί - Ποιες υπηρεσίες παρέχει

1
Εξέταση µνήµης 
σε άτοµα άνω των 60 ετών

Στο Ιατρείο Μνήµης του Κέντρου Ηµέρας 
πραγµατοποιείται αξιολόγηση της νοητικής 
κατάστασης και της λειτουργικότητας 
των συµµετεχόντων από εξειδικευµένο 
ψυχολόγο και εξέταση από ψυχίατρο. 
Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για 
τη διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου 
θεραπευτικού πλάνου για κάθε εξεταζόµενο 
και την υποστήριξη των φροντιστών 
µέσω κατευθυντηρίων οδηγιών.

4 
Κοινωνική υπηρεσία για ενηµέρωση 
φροντιστών

Η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Ηµέρας 
αναλαµβάνει να καθοδηγήσει την οικογένεια του ατόµου 
µε άνοια για διάφορα κοινωνικά θέµατα που προκύπτουν, 
όπως η ενηµέρωση για κοινωνικές παροχές, 
που αφορούν στα άτοµα µε άνοια, αλλά και για άλλα 
διαδικαστικά ζητήµατα, που θα τους απασχολήσουν 
στην πορεία της νόσου. 

2
Οµάδες νοητικής ενδυνάµωσης µε οµαδικά 
και ατοµικά θεραπευτικά προγράµµατα για 
τα άτοµα µε διαγνωσµένη νόσο Alzheimer 
ή άλλες µορφές άνοιας

Τα θεραπευτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν ασκήσεις 
ενδυνάµωσης των νοητικών λειτουργιών (µνήµης, 
προσοχής, λόγου, εκτελεστικών λειτουργιών), θεραπείες 
µέσω τέχνης, θεραπεία δια αναµνήσεων, νοητικά παιχνίδια, 
δηµιουργική απασχόληση, συζήτηση της επικαιρότητας 
και γυµναστική. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν 
στη νοητική ενδυνάµωση των ατόµων µε άνοια, 
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, αλλά και 
στην ψυχαγωγία των συµµετεχόντων, προκειµένου 
να παραµείνουν δραστήριοι πνευµατικά και σωµατικά 
για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Στόχος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και
η ανακούφιση της οικογένειας, για το χρονικό διάστηµα 
που το άτοµο συµµετέχει στα προγράµµατα.

3
Συµβουλευτική συγγενών 
και φροντιστών ατόµων µε άνοια

Οι ψυχολόγοι του Κέντρου Ηµέρας παρέχουν υπηρεσίες 
συµβουλευτικής στους συγγενείς και τους φροντιστές 
ατόµων µε άνοια. Μέσα από ατοµικές συνεδρίες, 
οι φροντιστές έχουν την δυνατότητα να ενηµερωθούν 
σε θέµατα σχετικά µε τη νόσο (όπως τα συµπτώµατα 
και η εξέλιξή της) και πρακτικά θέµατα για την καθηµερινή 
φροντίδα των ατόµων µε άνοια. Εξαιρετικά χρήσιµη 
είναι και η εκπαίδευση των φροντιστών στη διαχείριση 
του ψυχικού φορτίου, που προκαλεί στην οικογένεια 
η νόσος και η κατάθεση των προβληµάτων και 
των ανησυχιών τους. 

Η παύση της λειτουργίας δοµών, λόγω των περιορισµών, που επέφερε η covid-19, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(ΚΑΠΗ) σε όλη την Ελλάδα, ήταν µακρά. Πλέον, µε την σχετική επιδηµιολογική εξοµάλυνση, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανακοινώνει 
την επαναλειτουργία του Κέντρου Ηµέρας για άτοµα µε άνοια στην Ηλιούπολη, σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Ηλιούπολης.
Κατά συνέπεια, από το Μάιο του 2022, το Κέντρο Ηµέρας για άτοµα µε άνοια στην Ηλιούπολη υποδέχεται κανονικά και πάλι τα µέλη 
της, θέτοντας ξανά σε λειτουργία τις οµάδες νοητικής ενδυνάµωσης και του Ιατρείου Μνήµης. 
Εξειδικευµένη επιστηµονική οµάδα, που αποτελείται από ιατρό ψυχίατρο, ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό, στελεχώνει το Κέντρο 
Ηµέρας, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

5
∆ιασύνδεση µε την κοινότητα

Βασικός στόχος του Κέντρου Ηµέρας 
είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά 
µε την άνοια και την καταπολέµηση του κοινωνικού 
στίγµατος. Επιπλέον, οι επαγγελµατίες του Κέντρου 
έχουν την δυνατότητα να δικτυώσουν και 
να παραπέµψουν τους ενδιαφερόµενους σε σχετικές 
δοµές και υπηρεσίες, όπως η «Βοήθεια στο σπίτι», 
τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες 
δήµων, τα τοπικά Κέντρα Υγείας κ. ά.

Αντιγόνη Λεοντή
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9700177.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Το Κέντρο Ηµέρας για άτοµα µε άνοια της Ηλιούπολης 
λειτουργεί καθηµερινά, 09:00-14:00, 
στον χώρο του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 3ο ΚΑΠΗ,  
Αγ. Κωνσταντίνου 7.
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Νευροψυχολογική 
διάγνωση από µακριά –  ένα επίτευγµα

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 
µάς προσφέρει σηµαντικά βοηθητικά εργαλεία, προκειµένου 
να καλυφθούν ανάγκες υγείας, που παραµένουν ανικανοποίητες 
σε εκκρεµότητα, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης 
ή µετάβασης των ασθενών σε κατάλληλες υπηρεσίες. 
Μια πτυχή αυτής της απελευθερωτικής δυνατότητας 
υπογραµµίζει η µελέτη, που διενεργήθηκε από επαγγελµατίες 
υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και συνεργάτες της. 
Η µελέτη παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου 
τηλε- νευροψυχολογικής αξιολόγησης, επιλέγοντας 
τις κατάλληλες και έγκυρες δοκιµασίες ως µέρος µιας 
ολοκληρωµένης αξιολόγησης για ενήλικες, που εµφανίζουν 
διαταραχές της µνήµης, αλλά αδυνατούν να προσέλθουν 
δια ζώσης σε κάποιο από τα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας. 
Η χρήση τεχνολογικών µέσων στη διαδικασία της 
νευροψυχολογικής αξιολόγησης ως τεχνική είχε ήδη προταθεί, 
µε πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα στον τοµέα της ανίχνευσης 
νοητικών διαταραχών για ενήλικες άνω των 60 ετών. 
Ειδικά την περίοδο της πανδηµίας λόγω COVID-19, η τηλεϊατρική 
αναδείχθηκε σε µια πρακτική ζωτικής σηµασίας στον τοµέα 
της έγκαιρης διάγνωσης των νοητικών διαταραχών. 
Συνάµα, ανέδειξε την κλινική χρησιµότητα των,  εξ αποστάσεως,  
νευροψυχολογικών αξιολογήσεων µέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι συµµετέχοντες της έρευνας ήταν άτοµα άνω των 60 ετών, 
που θέλησαν να εξεταστούν στα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας 
Alzheimer από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Οκτώβριο 
του 2021. Εξετάστηκαν για πρώτη φορά 90 άτοµα, µέσω 
τηλεδιάσκεψης και κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις οµάδες, 
σύµφωνα µε τη διάγνωσή τους: 
(α) Ήπια Νοητική Εξασθένηση (β) Νόσος Alzheimer 
(γ) Νοητικά υγιείς ηλικιωµένοι. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ενισχύουν την εγκυρότητα 
της εξ αποστάσεως νευροψυχολογικής αξιολόγησης για
 τη διαφορική διάγνωση της Ήπιας Νοητικής ∆ιαταραχής και 
της άνοιας, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης 
της νόσου.  Το πρωτόκολλο, που χρησιµοποιήθηκε 
για την τηλε-νευροψυχολογική εκτίµηση, θέτει το βασικό πλαίσιο, 
πάνω στο οποίο µπορεί να στηριχθεί και να µεγιστοποιηθεί 
αποτελεσµατικά η εξ αποστάσεως νευροψυχολογική αξιολόγηση 
και παρέµβαση αναφορικά µε τη φροντίδα των ηλικιωµένων.
Η συλλογή πληροφοριών από ασθενείς-εξεταζόµενους και 
τους  φροντιστές τους προσθέτει επιπλέον αξία στη χρησιµότητα 
της τηλε-νευροψυχολογικής αξιολόγησης, καθώς η συνέχεια 
της φροντίδας στο διάστηµα της πανδηµίας δεν διακόπηκε. 
Ταυτόχρονα, παρείχε ένα πλαίσιο ασφάλειας, µέσω 
της κατάλληλης συµβουλευτικής και καθοδήγησης.
Αν και το πρωτόκολλο δηµιουργήθηκε ως απάντηση 
στην πανδηµία και τους περιορισµούς, που εκείνη έφερε, 
η τηλε-νευροψυχολογία εµφανίζεται ως πολλά υποσχόµενη, 
σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης της ευκαιρίας πρόσβασης 
σε νευροδιαγνωστικές υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους 
πληθυσµούς της υπαίθρου, οι οποίοι στερούνται εξειδικευµένης 
υγειονοµικής περίθαλψης και υπηρεσίες διάγνωσης. 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συνεχίζει µέχρι και σήµερα 
την εξ αποστάσεως νευροψυχολογική αξιολόγηση ως απάντηση 
και ανταπόκριση στις αυξηµένες ανάγκες ατόµων, που αδυνατούν 
να εξεταστούν δια ζώσης, όπως άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, 
άτοµα από αποµακρυσµένες περιοχές, κ.ά.

Ήρια Μεγαγιάννη
Νευροψυχολόγος, MSc
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Η πανδηµία, οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές, οι µειωµένοι πόροι στον χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, 
αλλά και το δυσβάσταχτο φορτίο των ανθρώπων, που φροντίζουν άτοµα µε άνοια, έχουν καταστήσει µεγαλύτερη την ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών κατ’ οίκον. Η κατ΄οίκον παρέµβαση επικεντρώνεται στο άτοµο µε άνοια και στον φροντιστή (έµµισθο ή συγγενικό πρόσωπο).
Το πρόγραµµα «Φροντίδα στο Σπίτι» της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, καθώς και η γραµµή 1102 για την Άνοια, 
δέχονται σε καθηµερινή βάση αιτήµατα για κατ’ οίκον παρέµβαση. 
Το πρόγραµµα  «Φροντίδα στο Σπίτι» απευθύνεται σε οικογένειες ατόµων µε άνοια, που δεν µπορούν να µετακινηθούν, λόγω 
του προχωρηµένου σταδίου της νόσου ή άλλων προβληµάτων. Το εξειδικευµένο προσωπικό της Εταιρείας (Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτής και Ιατρός) παρέχουν δωρεάν µια σειρά από υπηρεσίες:

• Λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού του ατόµου µε άνοια και του φροντιστή του
• Νευροψυχολογική αξιολόγηση του ατόµου µε άνοια
• Συνταγογράφηση
• Νοητική ενδυνάµωση και δηµιουργική απασχόληση των ατόµων µε άνοια µε έντυπες ασκήσεις, µέσω της µουσικής, 
    του χορού αλλά και  µε χρήση νέων τεχνολογιών
• Γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις στον φροντιστή αναφορικά µε την άνοια και τη φροντίδα του ανθρώπου του
• Νοσηλευτικές οδηγίες και εκπαίδευση φροντιστών σε θέµατα που άπτονται νοσηλευτικής φροντίδας
• Συµβουλευτική φροντιστή και εκπαίδευσή του σε τρόπους και µέσα απασχόλησης του ατόµου µε άνοια
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του φροντιστή και εκπαίδευση σε θέµατα, που αφορούν στο συναίσθηµα, 
    στη διαχείριση κρίσεων κ.ά. - πάντα µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόµου µε άνοια και του ιδίου
• Φυσικοθεραπεία και φυσικοθεραπευτικές οδηγίες
• ∆ιασύνδεση µε την κοινότητα (Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες δήµων, Κέντρα Υγείας κ. ά.)
• Ενηµέρωση για κοινωνικές παροχές, που αφορούν τα άτοµα µε άνοια, αλλά και για άλλα διαδικαστικά ζητήµατα
• ∆ιανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού και ασκήσεων

Στο πρόγραµµα «Φροντίδα στο Σπίτι» παρέχουµε µία τρίµηνη εξατοµικευµένη και ολιστική παρέµβαση. Στις κατ’ οίκον συνεδρίες, 
που πραγµατοποιούµε, θέτουµε στόχους, µαζί µε το άτοµο και την οικογένεια του, προκειµένου:

• Να ενισχύσουµε την λειτουργικότητα των ατόµων µε άνοια
• Να ενδυναµώσουµε τις γνωστικές λειτουργίες, µέσα από ασκήσεις νοητικής ενδυνάµωσης, δηµιουργική απασχόληση, 
    νοητικό παιχνίδι
• Να προάγουµε τη σωµατική υγεία και ενδυνάµωση (ήπιες ασκήσεις γυµναστικής και φυσικοθεραπεία) 
• Να υποστηρίξουµε ψυχολογικά τα ίδια τα άτοµα µε άνοια 
• Να τονώσουµε την κοινωνικοποίηση των ατόµων
• Να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής τους

Στόχοι του προγράµµατος για τους φροντιστές των ατόµων µε άνοια είναι:

• Συµβουλευτική υποστήριξη στους φροντιστές (οµαλοποίηση των σχέσεων µέσα στην οικογένεια)
• Ψυχοεκπαίδευση (εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών σε τρόπους αντιµετώπισης και διαχείρισης 
    των συµπτωµάτων της άνοιας, µέσω σεµιναρίων και ατοµικής συµβουλευτικής)
• Νοσηλευτική συµβουλευτική
• Παραποµπή και διασύνδεση των φροντιστών µε υπηρεσίες στην κοινότητα (κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, 
    Κέντρα Ηµέρας, συµβουλευτικούς σταθµούς, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας)
• Ενηµέρωση για κοινωνικές παροχές και νοµικά ζητήµατα
• Παροχή ενηµέρωσης και υποστήριξης σε νέες ανάγκες, που έχουν προκύψει λόγω της πανδηµίας Covid-19
 
Αναφορικά µε τον χώρο και τις συνθήκες διαβίωσης ενός ατόµου µε άνοια:
Η προσαρµογή, που πρέπει να γίνει στο περιβάλλον, και η ευρύτερη ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην καθηµερινότητα του ατόµου µε άνοια, καθώς και του φροντιστή του. Για τον λόγο αυτό, γίνεται συζήτηση µε το οικογενειακό 
περιβάλλον και δίνονται συµβουλές για τις αλλαγές, που είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν.
Η επίδραση της κατ’ οίκον παρέµβασης στο άτοµο µε άνοια και στον φροντιστή είναι πολύ σηµαντική καθώς:

• Μειώνεται το αίσθηµα µοναξιάς
• Βελτιώνεται ο προσανατολισµός του ατόµου στον χώρο και χρόνο
• Μειώνονται τα αρνητικά συναισθήµατα και το άγχος
• Αυξάνονται τα προσωπικά κίνητρα
• Βελτιώνεται η επικοινωνία και η κοινωνικότητα
• Μειώνονται τα συµπεριφορικά συµπτώµατα

Το µεγαλύτερο κέρδος, µε το οποίο εµείς, οι επαγγελµατίες υγείας του προγράµµατος, ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή, είναι η αξία 
της κατ’ οίκον παρέµβασης για τους ίδιους τους φροντιστές. Είναι εκείνοι, που µας δέχονται µε χαρά και ανακούφιση στο σπίτι τους, 
που µοιράζονται τις δυσκολίες και τις χαρές τους µαζί µας. Είναι εκείνοι, που µας επισηµαίνουν, πως έχουν επιτύχει µια καλύτερη διαχείριση 
των υποχρεώσεων τους και έχουν καταφέρει να περιορίσουν το φορτίο επιβάρυνσης. Κι αυτό µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε. 

Η αξία της κατ’ οίκον παρέµβασης
στα άτοµα µε άνοια και στους φροντιστές τους

Αριστέα Λιβάνη
Κοινωνική Λειτουργός
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



 

Στο διάστηµα της πανδηµίας Covid-19, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
ψηφιοποίησε το σύνολο των υπηρεσιών της, µε µεγάλη ανταπόκριση 
από τους χρήστες τους, τα άτοµα µε άνοια, τους φροντιστές και 
το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σήµερα, η Εταιρεία, προκειµένου 
να ικανοποιήσει την πληθώρα των αιτηµάτων και αναγκών των ατόµων 
µε άνοια και των φροντιστών τους, συνεχίζει να προσφέρει 
διαδικτυακές υπηρεσίες, εντελώς δωρεάν. 
Συγκεκριµένα: 

• Συνεδρίες συµβουλευτικής φροντιστών µέσω τηλεφώνου 
    και online 

• Συνεδρίες ατοµικών και οµαδικών ψυχοκοινωνικών 
    παρεµβάσεων για άτοµα µε άνοια, όπως νοητική ενδυνάµωση, 
    σωµατική άσκηση, λογοθεραπεία, κ.ά.

• Συνεδρίες εναλλακτικών παρεµβάσεων για άτοµα µε άνοια, 
    όπως µουσικοθεραπεία, book club, εικονικά ταξίδια κ.ά. 

• Οµάδες πρόληψης, νοητικά υγιών ηλικιωµένων

• ∆ιαδικτυακή εξέταση µνήµης και άλλων νοητικών λειτουργιών 
    από νευροψυχολόγο και γιατρό

Μπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά στα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια, που λειτουργεί η Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών, για ενηµέρωση, καθοδήγηση και δήλωση συµµετοχής στις διαδικτυακές µας υπηρεσίες:

Κέντρο Ηµέρας Παγκρατίου: 210 7013271, ώρες 9:00-20:00

Κέντρο Ηµέρας Πανόρµου: 210 6424228, ώρες 9:00-17:00

Κέντρο Ηµέρας Αµαρουσίου: 210 6180073, ώρες 9:00-17:00

Κέντρο Ηµέρας Ηλιούπολης: 210 9700177, ώρες 9:00 – 14:00

Κέντρο Ηµέρας Ιλίου: 213 2141313, ώρες 09:00-17:00

∆ωρεάν υπηρεσίες 
για άτοµα µε άνοια στην ψηφιακή εποχή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Θετικός ο απολογισµός του προγράµµατος
«Μένουµε συνδε-∆εµένοι» 
Από τον Αύγουστο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, µε την υποστήριξη του Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος ΤΙΜΑ και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποίησε µε µεγάλη επιτυχία το πρόγραµµα «Μένουµε 
Συνδε-∆εµένοι», ένα πρόγραµµα κατ’ οίκον εκπαίδευσης ατόµων µε άνοια και φροντιστών ατόµων µε άνοια στη χρήση tablet. 
Το πρόγραµµα, διάρκειας δώδεκα µηνών, εξυπηρέτησε συνολικά πάνω από 120 οικογένειες ατόµων µε ήπια νοητική διαταραχή 
και διάφορες µορφές άνοιας σε αρχικό στάδιο, µε επισκέψεις κατ’ οίκον. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τρία τετράµηνα. 
Η παρέµβαση για την κάθε οικογένεια είχε διάρκεια τεσσάρων µηνών (συνολικά 24 ώρες) και περιλάµβανε χορηγία ενός tablet 
- που παρέµενε στην οικογένεια και µετά τη λήξη του προγράµµατος - καθώς και δωδεκάµηνη προπληρωµένη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Για την τελική επιλογή των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα λήφθηκαν υπόψιν γεωγραφικά αλλά και εισοδηµατικά 
κριτήρια. ∆όθηκε προτεραιότητα σε οικογένειες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος, που διέµεναν σε αποµακρυσµένες περιοχές 
της Αττικής, µε έλλειψη σε δοµές και υπηρεσίες για ηλικιωµένους και άτοµα µε άνοια. Η καινοτοµία του προγράµµατος έγκειται 
στον συνδυασµό ενός εργαλείου νοητικής ενδυνάµωσης µε δράσεις καταπολέµησης της αποµόνωσης, της έλλειψης επικοινωνίας 
και της κατάθλιψης κατά την δύσκολη περίοδο της πανδηµίας Covid-19. Είχε δε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας
 των ατόµων µε άνοια µε τα οικεία τους πρόσωπα, µέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Ακολουθούν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από την µελέτη Μέτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου (ΜΚΑ) του προγράµµατος 
«Μένουµε Συνδε-∆εµένοι», που πραγµατοποίησε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. µε την υποστήριξη του Higgs και του Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος ΤΙΜΑ.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα παρακάτω εµπλεκόµενα µέρη: 

- Άτοµα µε άνοια 
- Φροντιστές ατόµων µε άνοια

Συνολικά 15 άτοµα µε άνοια και 7 φροντιστές απάντησαν σε ειδικά διαµορφωµένα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια, 
τα οποία στάλθηκαν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παρέµβασης

Το 40% των ατόµων µε άνοια που απάντησαν ήταν γυναίκες 
και το 60% άντρες. Σε ποσοστό 53,3% ήταν ηλικίας 71-80 ετών 
και σε ποσοστό 40% άνω των 80 ετών. Το 93,3% των ερωτηθέντων 
δήλωσε συνολικά πολύ ικανοποιηµένο από το πρόγραµµα, 
ενώ επίσης πολύ υψηλό ποσοστό (93,3%) δήλωσε ικανοποιηµένο 
από τη διάρκεια του προγράµµατος. Αναφορικά µε το περιεχόµενο, 
τη συχνότητα των συναντήσεων, το υλικό που δόθηκε (εγχειρίδιο 
και ταµπλέτα) και την επικοινωνία µε τους επαγγελµατίες 
του προγράµµατος όλοι δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι.

Τα άτοµα µε άνοια που συµµετείχαν στο πρόγραµµα δήλωσαν 
πολύ ευχαριστηµένα από το περιεχόµενο της παρέµβασης και 
τη συχνότητα των συναντήσεων καθώς και από το εκπαιδευτικό 
υλικό που λάβανε. Επιπλέον, χαρακτήρισαν άριστη την επικοινωνία 
που υπήρχε µε τους επαγγελµατίες υγείας του προγράµµατος.
Πριν την ένταξη τους στο πρόγραµµα, µόνο ένα πολύ µικρό 
ποσοστό (6,7%) δήλωνε πολύ εξοικειωµένο µε την τεχνολογία, 
το 33,3% δήλωνε λίγο εξοικειωµένο ενώ το 26,7% καθόλου.

Μετά την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι: 
• Αυξήθηκε η επικοινωνία µε συγγενείς και φίλους και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αυτούς ή επικοινωνούν συχνότερα 
  µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
• Βελτιώθηκε η ποιότητα της επικοινωνίας τους και αυξήθηκε η συµµετοχή τους στα διαδικτυακά προγράµµατα, που προσφέρονται 
  από ειδικές δοµές για την άνοια. 
• Πολλαπλασιάστηκαν οι ευχάριστες στιγµές στην καθηµερινότητά τους. 
• Έγινε συχνότερη η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην επικοινωνία µε το ∆ηµόσιο ή µε φορείς υγείας (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση).
• Η συµµετοχή τους στο πρόγραµµα µείωσε το άγχος τους σε σχέση µε την τεχνολογία, µε την οποία πλέον νιώθουν µεγαλύτερη εξοικείωση.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ 
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Το 46,7% δήλωσε ότι το πρόγραµµα τους βοήθησε να περνούν ευχάριστα 
κάποιες ώρες της ηµέρας τους στο διαδίκτυο ενώ ένα µεγάλο ποσοστό (26,7%) 
δήλωσε ότι η καθηµερινότητά τους άλλαξε προς το καλύτερο. 
Συγκεκριµένα, ανέφερε πως πλέον επικοινωνεί µε άλλους ανθρώπους, 
πως έχει κοινωνικοποιηθεί περισσότερο ή πως παρακολουθεί κάποιο 
πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που έχει βελτιώσει τις δεξιότητές του.
Αναφορικά µε τις συνολικές εντυπώσεις των ατόµων µε άνοια από το πρόγραµµα 
και τις προτάσεις προς αναβάθµιση του, οι επωφελούµενοι δήλωσαν ότι ήταν 
ένα πολύ καλό, χρήσιµο και βοηθητικό πρόγραµµα, το οποίο, ωστόσο, 
θα επιθυµούσαν να έχει µεγαλύτερη διάρκεια. Ικανοποιηµένοι έµειναν 
µε τους ψυχολόγους/εκπαιδευτές όπως και µε την, µεταξύ τους, επικοινωνία. 
∆ήλωσαν τέλος, πως η συσκευή τάµπλετ θα ήταν πιο βοηθητική αν διέθετε 
καλύτερα χαρακτηριστικά (ταχύτητα επεξεργαστή). 

Το πρόγραµµα «Μένουµε Συνδε-∆εµένοι» έδωσε τη δυνατότητα στα άτοµα µε άνοια που συµµετείχαν, να αντιµετωπίσουν τον εγκλεισµό 
στο σπίτι και την αναγκαστική κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πανδηµίας. Την ίδια ώρα, τους βοήθησε να ενισχύσουν τις νοητικές 
λειτουργείες τους αφενός µένοντας σε επαφή µε τα οικεία τους πρόσωπα και αφετέρου συµµετέχοντας σε διαδικτυακά προγράµµατα 
που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

Ιδιαιτέρως βοηθητικό στάθηκε για τα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους που διαµένουν µακριά από δοµές και υπηρεσίες, προκειµένου 
να επωφεληθούν από µια σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών. Το πρόγραµµα βοήθησε σηµαντικά στην καταπολέµηση του στίγµατος γύρω 
από την άνοια και του κοινωνικού αποκλεισµού που βιώνουν τα άτοµα µε άνοια· χαρακτηριστικά που διογκώθηκαν δραµατικά λόγω 
των lockdown και των µέτρων που επιβλήθηκαν  εξαιτίας της πανδηµίας Covid-19.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος είµαστε, πλέον, σε θέση να σχεδιάσουµε ακόµη πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα διαδικτυακών 
υπηρεσιών για άτοµα µε άνοια, αφού έχουµε διαπιστώσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ως αποµακρυσµένοι χρήστες. 

Μαρτυρίες ατόµων µε άνοια 
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα: 

«Ξέρω περισσότερα τώρα. Έχω και µεγαλύτερη άνεση να συµµετέχω (σε δραστηριότητες)». Γ.Π. Θρακοµακεδόνες 

«Έχω ευγνωµοσύνη για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.  Η τύχη µε έφερε να συνεργαστώ µαζί τους. 
Είχα και τη γυναίκα µου µε Alzhzeimer µα την έχασα. Με βοηθήσατε πολύ».  Ν.Κ. Νέα Χαλκηδόνα

Τέλος, το 85,8% των φροντιστών ανέφερε ότι η συµµετοχή του οικείου τους στο πρόγραµµα 
τους βοήθησε να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για τις προσωπικές τους ανάγκες. 
Στο ερώτηµα αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελαν να προσθέσουν σχετικά µε το πρόγραµµα 
και τις εντυπώσεις ή τις προτάσεις τους για βελτίωσή του, οι φροντιστές ανέφεραν
 ότι έµειναν εξαιρετικά ικανοποιηµένοι τόσο µε την δυνατότητα του προγράµµατος όσο και 
µε τον επαγγελµατία υγείας/ψυχολόγο. Το χαρακτήρισαν, συνολικά, ένα πολύ καλό πρόγραµµα, 
το οποίο θα επιθυµούσαν να έχει µεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Όλοι οι φροντιστές ατόµων µε άνοια που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο ήταν γυναίκες, οι µισές περίπου ηλικίας 71-80 ετών. Το 71,4% 
δήλωσε ότι µε τη συµµετοχή του οικείου τους στο πρόγραµµα, αυξήθηκε η συχνότητα και βελτιώθηκε σηµαντικά η ποιότητα της, µεταξύ 
τους, επικοινωνία. ∆ήλωσε, επίσης, πως µε αφορµή το πρόγραµµα προέκυψαν πολλά νέα θέµατα προς συζήτηση. 
To 71,4% των φροντιστών σηµείωσε πως το πρόγραµµα βελτίωσε ποιοτικά την ζωή του οικείου τους. Επίσης, µεγάλο ποσοστό (85,7%) 
δήλωσε ότι αισθάνεται περισσότερο ασφαλής για τους συγγενείς/φίλους που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, καθώς µπορεί να επικοινωνεί 
µαζί τους και από απόσταση, ενώ το 57,1% δήλωσε πως η συµµετοχή του οικείου τους στο πρόγραµµα βελτίωσε τις, µεταξύ τους, σχέσεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ 

Μαρτυρίες ατόµων µε άνοια που συµµετείχαν στο πρόγραµµα: 

«Της είχα προτείνει να συµµετέχει σε διαδικτυακές οµάδες αλλά της φαινόταν δύσκολο. 
Η εκπαίδευση αυτή ήταν µια καλή ευκαιρία ώστε όταν τρέξουν καινούρια προγράµµατα 
να συµµετάσχει σε κάποια». Γ.Κ., Μεταµόρφωση 

«Μου φάνηκε πάρα πολύ καλή η συµµετοχή µου στο πρόγραµµα. Ήξερα αρκετά για τον υπολογιστή 
αλλά µε τη ∆. κάναµε πράγµατα που µου κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Έχω τον άντρα µου 
που είναι σε προχωρηµένο στάδιο άνοιας. Εξυπηρετούµαι, όµως, γιατί µπορώ να του βάζω µουσική, 
εικόνες και παιχνίδια να βλέπει». Σ.Γ,. Πικέρµι 

«Έχουµε µάθει πάρα πολλά πράγµατα από εσάς - εκτός από τον υπολογιστή - που δεν τα ξέραµε. 
Και για τα ιατρικά και για τα νοµικά ζητήµατα». Λ.Μ., Αρτέµιδα

Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πάτρα Μπλέκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Υπηρεσίες
•Εξυπηρετήσαµε περισσότερα από 7.000 άτοµα στα Κέντρα Ηµέρας για άτοµα µε άνοια.
•Επισκεφθήκαµε περισσότερες από 1.000 οικογένειες κατ’οίκον µε την υπηρεσία «Φροντίδα στο σπίτι» για άτοµα µε άνοια. 
•Ιδρύσαµε τη «Γραµµή Βοήθειας 1102», σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Αττικής και το Ε∆∆ΥΠΠΥ, 
   η οποία δέχθηκε, από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της, 20.000 κλήσεις.
•∆ηµιουργήσαµε ένα νέο Κέντρο Ηµέρας στον ∆ήµο Ιλίου, σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
•Οριστικοποιήσαµε την διαδικασία δηµιουργίας τριών Κέντρων Ηµέρας στην Αττική (Πειραιάς, Νέο Ηράκλειο, Ασπρόπυργος) 
   και ένα Κέντρο Ηµέρας στην Άρτα.
•Συµπληρώσαµε 10 χρόνια λειτουργίας για το Ιατρείο Ψυχιατρικής Υποστήριξης Φροντιστών.
•Τα Ιατρεία Μνήµης της Εταιρείας µας πιστοποιήθηκαν από την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αlzheimer 
   (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s Disease / HIAAD), σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας των Ιατρείων Μνήµης.
•Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έγινε µέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
•Ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε την Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αlzheimer (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s 
   Disease /HIAAD), αιτούµενοι ένα καλύτερο µέλλον για τα άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους.
•Λειτουργήσαµε το πρόγραµµα «Μένουµε Συνδε-δεµένοι», µια προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής εγγραµµατοσύνης 
  120 οικογενειών, µε την υποστήριξη των κοινωφελών ιδρυµάτων ΤΙΜΑ και Λάτση, ένα πρόγραµµα που βελτίωσε σηµαντικά 
   την επικοινωνία ατόµων µε άνοια µε τους οικείους τους στο διάστηµα της πανδηµίας.

Εκδηλώσεις
•Οργανώσαµε το Memory Walk, µια συµβολική πορεία µνήµης, το Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου, τιµώντας 
   την Παγκόσµια Ηµέρα Alzheimer, στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Μήνα Alzheimer. Στην πορεία, που ξεκίνησε από την πλατεία    
   Συντάγµατος και ολοκληρώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, συµµετείχαν εκατοντάδες άτοµα µε άνοια και οι φροντιστές τους, 
   διεκδικώντας παροχές και δοµές για την εξασφάλιση µιας καλύτερης ποιότητας ζωής.
•Υλοποιήσαµε δράσεις κοινωνικής ένταξης ατόµων µε ήπια µορφή άνοιας, σε συνεργασία µε µερικούς από τους µεγαλύτερους 
   πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισµούς της χώρας: Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, Εθνικό και Καποδιστριακό 
   Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ήταν δράσεις – διαδραστικές 
   ξεναγήσεις, που ανέδειξαν τη σηµασία της τέχνης και του πολιτισµού προς όφελος της ψυχικής υγείας.
•Παρουσιάσαµε µια επετειακή διαδικτυακή εκδήλωση για την άνοια, µε αφορµή την Ηµέρα Φροντιστή, στις 19 Μαρτίου. 
   Η εκδήλωση – συζήτηση, µε το µήνυµα «Φροντίζουµε, ελπίζουµε συνεχίζουµε» διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της προέδρου 
   της ∆ηµοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 860 φροντιστών, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη 
   πασχόντων και των οικείων τους να βρουν αξιόπιστες πηγές στήριξης και βοήθειας.
•Συµµετείχαµε και αποσπάσαµε διακρίσεις σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια: Alzheimer Association International Conference 2022, 
   32nd Alzheimer Europe Conference, 35th Global Conference of Alzheimer’s Disease International.
•Πραγµατοποιήσαµε δεκάδες ενηµερωτικές εκδηλώσεις, οµιλίες και συνεδρίες για το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα.
•Συµµετείχαµε στο Mental Health Week Athens, που διοργάνωσε το Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στην Αθήνα.
•Συµµετείχαµε στο 1ο Wellbeing Forum, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Ψυχικής Υγείας.
•Συµµετείχαµε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας.
•Συµµετείχαµε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε∆∆ΥΠΠΥ.
•Συµµετείχαµε στο 8ο Παγκρήτιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
   για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση.

Ερευνητικό και εκπαιδευτικό πεδίο 
•Προκηρύξαµε πέντε υποτροφίες παρακολούθησης του προγράµµατος «Άνοια και νόηση: Πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση», 
  από το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
  Οι υποτροφίες θα δοθούν στη µνήµη της εκλιπούσας οικονοµικής διευθύντριας της Εταιρείας, Λίνας Ανδριανάκη.
•∆ηµιουργήσαµε τον ψηφιακό και έντυπο οδηγό για Μουσεία και Χώρους Πολιτισµού φιλικούς προς την άνοια, σε συνεργασία 
   µε το Ίδρυµα Λητώς και ‘Αγγελου Κατακουζηνού. Ο οδηγός εκδόθηκε στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου του προγράµµατος 
   «Σηµεία στήριξης» (θεµατική ενότητα: Υποστήριξη ατόµων Τρίτης Ηλικίας), µε χρηµατοδότη το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυµα.
•Συµµετέχουµε σε τέσσερα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
•∆ιοργανώσαµε το «Σχολείο φροντιστών», δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεµιναρίων για φροντιστές ατόµων µε άνοια, 
   τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης.
•Υλοποιήσαµε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Συνεχιζόµενης εκπαίδευσης» για επαγγελµατίες υγείας, 
   σχεδιασµένο από διακεκριµένους επιστήµονες ψυχικής υγείας.
•∆ηµοσιεύσαµε σε 16 έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά.
•Συµµετείχαµε στα ανοιχτά εργαστήρια «Civis Open Labs» του ΕΚΠΑ.
•Λάβαµε µέρος στην Εβδοµάδα Ενηµέρωσης για τον Εγκέφαλο. 

Όλα όσα καταφέραµε 
στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών το 2022
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Όταν η Τέχνη 
εµπνέει και θεραπεύει

Ο εικαστικός θεσµός «Art Heals – Η Τέχνη θεραπεύει» διοργανώθηκε και φέτος, για τέταρτη χρονιά, στο πλαίσιο του Σεπτεµβρίου 
ως Παγκόσµιου Μήνα Alzheimer. Εξήντα δύο εικαστικοί καλλιτέχνες, αναγνωρίζοντας τις αυξηµένες απαιτήσεις της φροντίδας ατόµων 
µε άνοια, έθεσαν την Τέχνη στην υπηρεσία τους, προσφέροντας αφιλοκερδώς 70 έργα τους στην έκθεση, που φιλοξενήθηκε στο χώρο 
ART16 στον Κεραµεικό, για την ενίσχυση του έργου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Η κλήρωση των έργων πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 
16 Οκτωβρίου 2022, τελευταία ηµέρα της διοργάνωσης, παρουσία κοινού, καλλιτεχνών και µελών του προσωπικού της Εταιρείας. 

Το «Art Heals» πλαισιώθηκε από οµιλίες και δράσεις αναφορικά µε την άνοια και την σύνδεσή της µε την Τέχνη. Στις εισηγήσεις ακούσαµε 
την Πρόεδρο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Νευρολόγο – Ψυχίατρο ∆ρ. Παρασκευή Σακκά, τον ∆ρ. Γεροντολογίας, Ψυχολόγο 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλο των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων «Άκτιος», Κωστή Προύσκα, τον Marketing and Social Media Impact 
Manager της SciFY, Βασίλη Γιαννακόπουλο, την Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας και συντονίστρια του CIVIS Open Lab 
«Πολιτιστικοί οργανισµοί, άνοια και ενδυνάµωση δεξιοτήτων» και του ΕΚΠΑ,  Μάρλεν Μούλιου, τη Μουσειολόγο και Επιµελήτρια 
της Οικίας Κατακουζηνού Σοφία Πελοποννησίου και την Ιστορικό – Μουσειολόγο, Μαρία Οικονοµοπούλου.

∆ύο µήνες µετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, δηλώνουµε ειλικρινά ευγνώµονες απέναντι σε αυτή τη µεγάλη και δυνατή αλυσίδα 
ανθρώπων, που έκαναν τον θεσµό του «Art Heals» πραγµατικότητα, για µια ακόµη χρονιά. Καταρχάς, στους εικαστικούς, τους δωρητές 
των έργων: Τους 62 δηµιουργούς, που φόρτισαν τα έργα τους µε τον σεβασµό, την κατανόηση και την ανάγκη ενίσχυσης των ατόµων 
µε άνοια. Τους ευχαριστούµε για την δηµιουργική ευαισθησία τους και την γενναιόδωρη παραχώρηση των έργων ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. 

Ευχαριστούµε επίσης τους αφοσιωµένους υποστηρικτές της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, όλους όσοι στήριξαν την λαχειοφόρο αγορά της. 

Κυρίως, όµως ευχαριστούµε µε θέρµη, έναν προς έναν, εκείνους που οραµατίστηκαν και πραγµάτωσαν τον θεσµό του Art Heals, 
τον ιθύνοντα νου της διοργάνωσης κ. Θωµά Πατιό, τους επικεφαλής υλοποίησης της ιδέας Γιώργο Ελευθεριάδη, Λένα Βάκα και Ευγενία 
Κοτοπούλου. Την εταιρεία Vaktak για την παραχώρηση του χώρου φιλοξενίας της έκθεσης, όσο και των παράλληλων εκδηλώσεων, 
που έλαβαν χώρα εκεί.  Αποτέλεσαν όλοι ανεξαιρέτως έναν κρίκο σε µια συγκινητική προσπάθεια, που και φέτος, έθεσε την Τέχνη
και τη δηµιουργικότητα στην υπηρεσία των ατόµων µε άνοια και των οικογενειών τους. Και ενίσχυσαν την πίστη µας πως η Τέχνη, 
πράγµατι, θεραπεύει.
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Τρίτη µας στάση αποτέλεσε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, εκεί όπου ήρθαµε σε επαφή µε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας 
του νεότερου Ελληνισµού - σε µια ειδικά διαµορφωµένη επίσκεψη για τα µέλη των Κέντρων Ηµέρας για άτοµα µε άνοια και τους συνοδούς τους. 
Με σηµείο εκκίνησης την ιστορική Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, περπατήσαµε ως το περιστύλιο, όπου αναπτύσσεται η περιοδική έκθεση 
του Μουσείου «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21». Τα µέλη µας αφέθηκαν στην παρατήρηση και την επεξεργασία αντικειµένων της καθηµερινής ζωής 
των αγωνιστών του '21, όπως τον οπλισµό και τον ρουχισµό τους. Το δεύτερο µέρος της δράσης περιλάµβανε χειροτεχνία, βασισµένη σε εκθέµατα 
του Μουσείου και ειδικότερα στις προσωπογραφίες των αγωνιστών, όπως απεικονίζονται σε γνωστές ελαιογραφίες. Με τη χρήση διάφορων υλικών 
-όπως κορδέλες, κουµπιά, χρώµατα, υφάσµατα και την τεχνική του κολλάζ - οι συµµετέχοντες διακόσµησαν µε φαντασία τα πορτρέτα 
της Μπουµπουλίνας, του Κολοκοτρώνη, της Μαντώ Μαυρογένους  και άλλων ηρώων της Επανάστασης. 

Ο Παγκόσµιος Μήνας Alzheimer έκλεισε µε ένα ηλιόλουστο πρωϊνό στον κήπο του Κέντρου Πολιτισµού  
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Η δράση, υπό τον τίτλο «Περίπατος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος- Μνήµη 
και αισθήσεις (για άτοµα 65+)», σηµατοδότησε την αρχή µιας συνεργασίας µεταξύ της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών και του ΚΠΙΣΝ. Ο περίπατος, ειδικά διαµορφωµένος για ανθρώπους µε προβλήµατα µνήµης, έθεσε 
σε λειτουργίαόλες µας τις αισθήσεις. Μια περιπλάνηση µνήµης µέσω της αφής, της οσµής, της όρασης 
και της ακοής, που επιβεβαίωσε την σπουδαιότητα της πρακτικής ενεργοποίησης καθηµερινών λειτουργιών 
ως εργαλείο νοητικήςενδυνάµωσης. Ο µουσικός κήπος, η γιγάντια σκακιέρα, το επιβλητικό γλυπτό «Maman» 
και το επιστέγασµα της µεσογειακής φύσης κατάφεραν να αφυπνίσουν την µνήµη και την φαντασία µας. 
Η πρωτοβουλία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών µε όλους αυτούς τους εξέχοντες χώρους πολιτισµού έρχεται 
να επαληθεύσει τη σηµασία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων για άτοµα µε άνοια και τις οικογένειές τους 
και φυσικά την ένταξη στον προγραµµατισµό τους σε µόνιµη βάση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα άτοµα 
µε άνοια αφενός ενδυναµώνονται γνωστικά και ψυχαγωγούνται, αφετέρου καταφέρνουν να νιώθουν ενεργά 
µέλη της κοινωνίας και να συµµετέχουν στην πολιτιστική και δηµόσια ζωή. Ανάλογες δράσεις µπορούν 
να σηµατοδοτήσουν ένα σπουδαίο βήµα, ώστε οι χώροι πολιτισµού να γίνουν χώροι φιλικοί προς την άνοια.

Οι φετινές εκδηλώσεις της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, µε αφορµή 
τον Σεπτέµβριο ως Παγκόσµιο Μήνα για τη νόσο Alzheimer, 
υπογράµµισαν την αναγκαιότητα τα ελληνικά µουσεία και, 
γενικότερα, οι χώροι πολιτισµού να αποτελέσουν χώρους φιλικούς 
και φιλόξενους προς τα άτοµα µε άνοια και τους φροντιστές τους. 
Τέσσερις εµβληµατικοί χώροι πολιτισµού της Αθήνας συµµετείχαν 
σε µια σειρά ξεναγήσεων, ειδικά προσαρµοσµένες για άτοµα µε άνοια 
και τους φροντιστές τους, προγραµµατισµένες κάθε Σάββατο 
του Σεπτεµβρίου. Με εκκίνηση από το Μουσείο Μπενάκη, 
οι ξεναγήσεις συνεχίστηκαν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και ολοκληρώθηκαν στο µεσογειακό 
κήπο του Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 

Η σειρά ξεναγήσεων είχε ως αφετηρία το Μουσείο Μπενάκη, 
όπου µαζί µε άτοµα, που παρουσιάζουν ήπια γνωστικά προβλήµατα 
και τους φροντιστές τους, περιηγηθήκαµε στην θαυµάσια έκθεση 
του John Craxton µε τίτλο «Μια ελληνική ψυχή». Ο Βρετανός εικαστικός, 
µέσα από το βαθύ θαυµασµό του για την ελληνική φύση και ζωή, 
κατάφερε να αποτυπώσει στα έργα του την αγάπη του για την Ελλάδα 
µε µοναδικό τρόπο. Το πρόγραµµα της επίσκεψης ενσωµατώθηκε 
στην σηµαντική πρωτοβουλία, που το Μουσείο Μπενάκη έχει 
καθιερώσει από τον περασµένο Ιούνιο, σε µια ειδικά προσαρµοσµένη 
στις ανάγκες των ατόµων µε άνοια ή προβλήµατα µνήµης ξενάγηση, 
µε τον τίτλο «Ώρα για Μουσείο». 

Οι χώροι πολιτισµού σύµµαχοι της Εταιρείας 
Alzheimer Αθηνών για την άνοια

Αντιγόνη Λεοντή
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Την σκυτάλη παρέλαβε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ένας χώρος 
πολιτισµού ιδιαίτερα ενεργός σε προγράµµατα συµπεριληπτικότητας, 
που απευθύνονται σε ευπαθείς οµάδες. Εκεί, συνάνθρωποι µας 
µε ήπια προβλήµατα µνήµης και οι συνοδοί τους, περιπλανήθηκαν 
στο σύνολο των εκθεµάτων του Μουσείου. Την προσοχή τους 
απέσπασε η µόνιµη έκθεση του για την Κυκλαδική Τέχνη: Η σπάνια 
συλλογή κυκλαδικών αρχαιοτήτων, τα µοναδικής οµορφιάς δείγµατα 
ειδωλίων, αγγείων, όπλων και εργαλείων της εποχής.  ∆εν ήταν λίγοι 
κι εκείνοι που συνέχισαν στην έκθεση για την «Καθηµερινή ζωή 
στην Αρχαιότητα», µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γνωριµία µε τον τρόπο 
ζωής και τις παραδόσεις στην Αρχαία Ελλάδα.  



Πέρασε ένας χρόνος από τον Σεπτέµβριο του 2021, όταν η Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών ενεπλάκη στο πρόγραµµα ανταλλαγής πρακτικών και γνώσεων 
«Art vs Dementia» για τις θεραπείες τέχνης σε µια προσπάθεια στήριξης 
των ατόµων µε άνοια. Στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα, που κορυφώθηκε στην Αθήνα, 
συµµετείχαν, εκτός από τους Έλληνες επαγγελµατίες υγείας, εταίροι από την Ιταλία, 
τη Λετονία και την Σλοβενία. Εκπρόσωποί τους βρέθηκαν στην έδρα της Εταιρείας, 
κατά τα τέλη Σεπτεµβρίου, συµµετέχοντας σε σειρά δράσεων και εκδηλώσεων: 
Εργαστήρια, ξεναγήσεις σε Μουσεία µε ειδικά προγράµµατα για τα άτοµα 
µε άνοια και τους φροντιστές τους, επισκέψεις σε δοµές, καθώς και συµµετοχή 
στη  Συµβολική Πορεία για τη νόσο Alzheimer. 

Οι Εικαστικές και Εκφραστικές Ψυχοθεραπεύτριες Μαρκέλλα Μασούρα 
και Ελίζα Ιατρίδου πραγµατοποίησαν εργαστήριο µε τους εταίρους και 
τους χρήστες της δοµής. Μέσα από την κίνηση, τη ζωγραφική αλλά 
και το ψυχόδραµα, χρήστες, επαγγελµατίες υγείας και οι Ευρωπαίοι συνεργάτες 
µας χρησιµοποίησαν χρώµατα, µουσική και κινήσεις για να ενεργοποιήσουν 
τις αισθήσεις τους.  Ήταν µια σωµατική, ψυχική και πνευµατική συνάντηση, κατά 
την οποία  µοιράστηκαν πολλά συναισθήµατα µέσα από τις εικόνες και το λόγο, 
πραγµατοποιώντας ένα νοερό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο.
 
Παράλληλα, ο ψυχολόγος Στάθης Τρυφωνόπουλος οδήγησε τα βήµατα 
των ξένων επισκεπτών στον Άκτιο, έναν πολύχρωµο και ζωντανό οργανισµό 
µακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωµένων· µια δοµή που δεν παύει να ανανεώνει 
συνεχώς τους χώρους της µε χαρούµενες εικαστικές παρεµβάσεις, ενώ 
το πρόγραµµά της περιλαµβάνει πολυάριθµες καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
µε χρώµατα, φως και µουσική.  

Το πρωί του Σαββάτου, 24 Σεπτεµβρίου, η πολυεθνική 
οµάδα έκανε µια στάση στο Μουσείο Μπενάκη. 
Αφορµή στάθηκε η σηµαντική έκθεση του John Craxton 
«Μια Ελληνική Ψυχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ώρα για Μουσείο». Πρόκειται για ένα θεσπισµένο 
πρόγραµµα ξενάγησης σε εκθέσεις του οργανισµού,  
ειδικά προσαρµοσµένο στις ανάγκες των ατόµων µε άνοια 
ή προβλήµατα µνήµης. Πολύτιµοι οδηγοί ήταν υπεύθυνη 
εκπαίδευσης του Μουσείου, Μαρία - Χριστίνα Γιαννουλάτου 
και η υπεύθυνη του προγράµµατος, Χαρούλα Χατζηνικολάου.

Το ίδιο απόγευµα, οι Ευρωπαίοι εταίροι βρέθηκαν και στην πλατεία 
Συντάγµατος, για να ακολουθήσουν µέχρι το Ζάππειο Μέγαρο 
την εξέλιξη της συµβολικής πορείας, που διοργάνωνε η Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών, τιµώντας την Παγκόσµια Ηµέρα Alzheimer. 
Με πλακάτ στα χέρια, περπάτησαν στο πλάι των ατόµων 
µε άνοια και των φροντιστών τους, διεκδικώντας τα δικαιώµατα 
σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η εµπειρία του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Art vs Dementia» 
στάθηκε συγκινητικά πολύτιµη. Η αλληλεπίδραση 
των επαγγελµατιών υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
µε τους ευρωπαίους συναδέλφους τους επιβεβαίωσε 
την ευεργετική επίδραση της Τέχνης, τόσο στα άτοµα µε άνοια, 
όσο και στους φροντιστές τους και υπογράµµισε 
την ανάγκη της εκτενέστερης εφαρµογής της στο πλαίσιο 
των µη φαρµακευτικών θεραπειών.

Παναγιώτα Ζώη
Ψυχολόγος-Υπεύθυνη Κέντρων Ηµέρας 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
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Αrt vs Dementia. Στην Αθήνα, 
µε τους Ευρωπαίους εταίρους 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Οι τέχνες αποτελούν κανάλια επικοινωνίας του συναισθήµατος και της διάθεσης, 
µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η συναισθηµατική σύνδεση. Υπάρχει ένα 
διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον, καθώς και µια κινητοποίηση σε παγκόσµια 
κλίµακα, για τη χρήση των τεχνών σε άτοµα µε άνοια, ως µέσο θεραπευτικής 
στρατηγικής: Προγράµµατα τέχνης, η σχεδίαση των οποίων στοχεύει 
στην ενίσχυση της διάθεσης, της κοινωνικοποίησης και της ποιότητας της ζωής. 
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, πλείστα ευρήµατα επαληθεύουν, πως 
η  ενασχόληση µε την τέχνη µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των δυσµενών 
συµπεριφορών, αλλά και στον εµπλουτισµό της ζωής των ατόµων µε άνοια 
(Chancellor et al., 2014).

Η νοητική ενδυνάµωση ατόµων µε άνοια αποτελεί πυλώνα των θεραπευτικών 
προγραµµάτων της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, τα οποία συνδυάζονται 
µε προγράµµατα τέχνης. 
Η νοητική ενδυνάµωση στοχεύει, κατά κόρον, στον γνωστικό τοµέα, αλλά και 
οι τέχνες - µέσω της αισθητηριακής κινητοποίησης - συµβάλλουν στην εξάσκηση 
των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Μέσω της ζωγραφικής, της χειροτεχνίας 
και της δηµιουργίας, τα άτοµα µε άνοια χρησιµοποιούν δεξιότητες, όπως 
η οργάνωση των κινήσεων τους µε τη χρήση αντικειµένων (κόλλα, µαρκαδόροι, 
γκοφρέ χαρτιά, κλπ.), αποκτούν ερεθίσµατα στην σηµασιολογική τους µνήµη 
και ακονίζουν τις επιτελικές τους δεξιότητες. 

Τα µέλη των θεραπευτικών οµάδων των Κέντρων Ηµέρας 
εργάζονται συχνά πάνω σε νοητικές ασκήσεις, συνδυασµένες 
µε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Οι πρόσφατες ασκήσεις δε, 
που εφαρµόστηκαν στα προγράµµατα αυτά και ενέπλεκαν 
την εικαστική δηµιουργία, επέδειξαν κάποια άµεσα οφέλη 
για τους συµµετέχοντες. Καταρχάς, οι ίδιοι εµφάνισαν µεγάλη 
έγνοια για τις δηµιουργίες τους, µοιράστηκαν τις απόψεις τους 
για τα έργα τους και ένιωσαν περηφάνια για τα όσα είχαν 
επιτύχει. Επιπλέον, η ενασχόλησή τους µε τις χειροτεχνίες 
και τις ασκήσεις νοητικής ενδυνάµωσης σε εβδοµαδιαία 
συχνότητα,  φάνηκε να ενισχύει τους δεσµούς τους µέσα 
στην οµάδα, διδάχθηκαν πως ο ένας να βοηθά και να στηρίζει 
τον άλλο, ενώ λειτούργησε θετικά και στην αυτοπεποίθησή 
τους. Η διάθεσή τους έγινε πιο ζωηρή, ενώ εξακολουθούν 
να δείχνουν προσµονή για να µπουν ξανά σε διαδικασία δηµιουργίας. 

Έχουµε κάθε λόγο να µιλάµε για άλλη µία πολύτιµη συµβολή 
των τεχνών στην καθηµερινή ποιότητα ζωής των ατόµων 
µε άνοια, τόσο όταν αυτή εφαρµόζεται στα πρώτα στάδια 
της νόσου, όσο και στα πιο προχωρηµένα στάδια.

Η αποκαλυπτική δύναµη της Τέχνης στην άνοια

Βάνια Χατζησταυράκη
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών



Θεραπεία µέσω κίνησης και χορού:
Τα σηµαντικά οφέλη της στην άνοια
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Την δεκαετία του 1940-1950 στις ΗΠΑ συναντάµε για πρώτη φορά τη χρήση του χορού ως θεραπευτικό µέσο για την αντιµετώπιση 
της κατάθλιψης και στη συνέχεια την προσαρµογή του σε δοµές για ασθενείς µε εξίσου σοβαρές ψυχιατρικές νόσους, εξασφαλίζοντας 
έτσι την καλύτερη σωµατική, συναισθηµατική και κοινωνική τους επανένταξη. 

Στη σύγχρονη και, πλέον, επιστηµονικά τεκµηριωµένη µορφή της, αυτού του είδους η παρέµβαση, συνιστά την χοροθεραπεία, δηλαδή 
την θεραπεία µε εργαλείο τον χορό και την κίνηση. Γίνεται σε όλους µας αισθητό, πως µέσω του χορού και της κίνησης, στο ρυθµό 
µιας µελωδίας,βιώνονται συναισθήµατα συγκίνησης, ευθυµίας, νοσταλγίας και πολλά άλλα. Σκεπτόµενοι τα άτοµα µε άνοια και τις ανάγκες 
ενθύµησης και αναβίωσης της εµπειρίας τέτοιων συναισθηµάτων, - όπως και των κινητικών αναγκών τους - µπορούµε να κατανοήσουµε, 
πόσο σηµαντική µπορεί να αποδειχθεί µια παρέµβαση, που συνδυάζει την κίνηση, τη µουσική και την δηµιουργική έκφραση. 
Πολλές επιστηµονικές µελέτες αναδεικνύουν πως η χοροθεραπεία είναι µια ολοκληρωµένη µορφήθεραπείας, που παρέχει σωµατικά, 
κοινωνικά, συναισθηµατικά και γνωστικά οφέλη σε άτοµα τηςτρίτης ηλικίας – ακόµα και αυτά που παρουσιάζουν νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Οι συµµετέχοντες σε µια χοροθεραπευτική παρέµβαση αποκτούν την ευκαιρία να απελευθερώσουν συναισθήµατα, να βελτιώσουν 
το ηθικό τους, να ελαττώσουν αισθήµατα µοναξιάς και να συσχετιστούν ο ένας µε τον άλλο σ’ ένα οµαδικό πλαίσιο. 
Παρατηρείται µια ψυχολογική ανάταση, καθώς επώδυνα αισθήµατα - που δεν µπορούν ίσως να εκφραστούν µε λόγια - εκφράζονται κινητικά 
µέσω βιωµατικών ασκήσεων. Σε διανοητικό επίπεδο, η χοροθεραπεία ενισχύει τις γνωστικές δεξιότητες, το κίνητρο και τη µνήµη. 
Το σώµα ζωντανεύει, εικόνες από το παρελθόν ανασύρονται και ανακαλύπτονται δεξιότητες, που ίσως να είχαν παραγκωνιστεί ή ξεχαστεί. 
Επίσης, προωθείται η ισορροπία, η αντιληπτική ικανότητα στο χώρο και το χρόνο, ο προσανατολισµός, η ευελιξία και η δύναµη.
Σπουδαίο ρόλο παίζει η παρουσία και η ενίσχυση της οµάδας. Το κοινό βίωµα της κίνησης και του χορού προάγει µια αίσθηση ενσωµάτωσης 
και µείωσης συναισθηµάτων αποξένωσης από τον εαυτό τους και τους άλλους, µια κατάσταση που συχνά βιώνουν οι ωφελούµενοι. 
Βελτιώνονται αισθήµατα εµπιστοσύνης, η οµάδα ανατροφοδοτεί την αυτοπεποίθηση του κάθε συµµετέχοντα και όλοι νιώθουν ισότιµα, 
καθώς οι κινήσεις ενσωµατώνονται αυτοσχεδιαστικά σε ένα κύκλο. Η κοινωνική φύση των συνεδριών της χοροθεραπείας 
κάνει τα ηλικιωµένα άτοµα να αγγίξουν, να κρατήσουν ο ένας τον άλλον, να κάνουν κάτι ως οµάδα. 
Μέσω της αναγνώρισης των προσπαθειών τους, ενισχύεται ο ενθουσιασµός, η χαρά, η ικανοποίηση. Οι συµµετέχοντες µπορούν, επιπλέον, 
να ανασυγκροτήσουν τις υπάρχουσες νοητικές και κινητικές ικανότητές τους, να παρουσιάσουν µε τοπροσωπικό τους ύφος και χαρακτήρα
τις κινητικές τους προθέσεις, γνώσεις και εµπειρίες, να διηγηθούν µια ιστορία στην οµάδα και να µοιραστούν συναισθήµατα µεταξύ τους.

Ως ένα ακόµα σηµαντικό όφελος αξιολογείται η ενσωµάτωση της µουσικής στη θεραπεία, καθώς η µουσική έχει αποδειχθεί επιστηµονικά, 
ότι µπορεί να βοηθήσει τους πάσχοντες µε άνοια. Η µουσική, που επιλέγεται, έχει συγκινησιακό χαρακτήρα  και - ανάλογα 
µε τη νοητική περιοχήπου εστιάζουµε να ενισχύσουµε  - ποικίλλει σε ρυθµό, ένταση και ταχύτητα. Μουσική, που γνωρίζουν οι ασθενείς, 
π.χ. τραγούδια που άκουγαν όταν ήταν νέοι, δηµιουργούν αισθήµατανοσταλγίας, ανασύρουν αναµνήσεις και εικόνες.

Στο Συµβουλευτικό Σταθµό για την Άνοια της Εταιρείας Αlzheimer Aθηνών  
στο ∆ήµο Ιλίου κάθε εβδοµάδα ωφελούµενοι στα στάδια πρόληψης 
της άνοιας συµµετέχουν στην οµάδα «Χορεύοντας µε τη Μνήµη», 
ένα εγχείρηµα που στόχο έχει να προσφέρει την ευκαιρία για σωµατική 
έκφραση και νοητική δραστηριότητα µέσω της κίνησης και του χορού. 
Τα κύρια εργαλεία που χρησιµοποιούµε είναι η χρήση της µη λεκτικής 
επικοινωνίας, της φαντασίας και του παιχνιδιού. 

Στόχος είναι οι συµµετέχοντες να εκφραστούν δηµιουργικά και ελεύθερα, 
να µοιραστούν συναισθήµατα, που έρχονται αυθόρµητα στη σκέψη τους, 
να συνεργαστούν, να µπορέσουν να εξασκήσουν τις κινητικές τους 
δεξιότητες (όπως η ισορροπία) και σε νοητικό επίπεδο να ενδυναµώσουν 
την προσοχή, τη µεταφορική σκέψη και τη µνήµη.
 
Θέλουµε µε αυτό τον τρόπο να αναδείξουµε τη χοροθεραπεία 
ως µια παρέµβαση που µπορεί να συνοδεύει τις υπόλοιπες υπηρεσίες 
που παρέχουµε στους ωφελούµενους µας, καθώς η δηµιουργική 
και κινητική έκφραση έχει ευεργετικά οφέλη σε πολλά επίπεδα. 

 «Ό,τι είναι ωραίο σε ετούτο τον κόσµο είναι χορός. Τα άλογα στις µετόπες του
Παρθενώνα είναι χορός. Ένα λουλούδι που, µόλις, ανοίγει τα πέταλά του είναι χορός·
αλλά και ένα παιδί που µόλις γεννιέται είναι χορός». 
Γιάννης Ρίτσος

Ελευθερία Ελβανίδη
Κλινική Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών



Στην εποχή µας δεν υπάρχει περιορισµός, ούτε σύνορα στις ιδέες, στα όνειρα, στις µετακινήσεις. 
Αξιοποιώντας αυτό το δεδοµένο και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών πραγµατοποιούµε 
διαδικτυακά ταξίδια σε όλον τον κόσµο. Μέσω των διαδικτυακών εργαλείων, επισκεπτόµαστε διαφορετικές πόλεις, 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, µαθαίνουµε τα έθιµά τους, την ιστορία τους και γνωρίζουµε τον πολιτισµό τους. 
∆ίνεται η ευκαιρία στους συµµετέχοντες των οµάδων να ανταλλάξουν ιδέες, να µοιραστούν εµπειρίες από δικά τους ταξίδια 
και να ονειρευτούν µελλοντικές εξορµήσεις.

Με αφορµή τα εικονικά αυτά ταξίδια, ο συντονιστής, µαζί µε τα µέλη της κάθε οµάδας, φέρνουν σε αντιπαραβολή 
τον ελληνικό πολιτισµό µε τις πολιτιστικές παραδόσεις των χωρών, που επισκέπτονται διαδικτυακά, ανακαλύπτουν 
οµοιότητες και συζητούν για τη σύγχρονη ζωή στις πόλεις ή στις χώρες του εκάστοτε ταξιδιού. 
Κάθε ένα από τα µέλη της δραστηριότητας - που πραγµατοποιείται δια ζώσης αλλά εντάσσεται και στις διαδικτυακές 
οµάδες των Κέντρων Ηµέρας - έχει την δυνατότητα να ξεναγήσει τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο δικό του τόπο καταγωγής, 
να µοιραστεί ιστορίες και αναµνήσεις. Ανταλλάσσουν, έτσι, εµπειρίες µιας άλλης εποχής, ενός άλλου τόπου για να ζει κανείς, 
όπου η χαρά και η συγκίνηση συµπορεύονται. 

Βήµα-βήµα, οι συµµετέχοντες τόσο µεταξύ τους, όσο και µε την καθοδήγηση του συντονιστή της οµάδας, χτίζουν µια σχέση, 
που οικοδοµείται επάνω στον αµοιβαίο σεβασµό, στο µοίρασµα διαφορετικών απόψεων και κουλτούρας, 
αποκοµίζοντας γνώσεις και καλή διάθεση.

Ταξίδια σε πόλεις και χώρες
Ταξίδια του νου 

Η Oµάδα Ζωγραφικής απευθύνεται σε συµµετέχοντες των Κέντρων Ηµέρας µε ελάχιστα γνωστικά ελλείµµατα. Πραγµατοποιείται µια φορά 
την εβδοµάδα διαδικτυακά και έχει ως στόχο οι συµµετέχοντες να ανακαλύψουν τον µαγικό κόσµο της ζωγραφικής.

Μέσα από τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους της ζωγραφικής, ξεκινώντας από την προ-Αναγεννησιακή περίοδο και φτάνοντας µέχρι 
τη σύγχρονη εποχή, τα µέλη της οµάδας γνωρίζουν έργα – ορόσηµα, καθώς και τους ζωγράφους, που άφησαν το δικό τους αποτύπωµα 
στην Τέχνη και επηρέασαν µελλοντικές γενιές καλλιτεχνών. 

Τα µέλη της οµάδας µπορούν να εργαστούν αυτόνοµα, να αναζητ�σουν βιογραφικές πληροφορίες για τον εκάστοτε καλλιτέχνη, την εποχή 
που έδρασε, από που επηρεάστηκε, τα υλικά που χρησιµοποιούσε και τη θεµατολογία, που συνήθιζε να απεικονίζει στα έργα του.

Με αφορµή τα διαφορετικά έργα ζωγραφικής, οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν τον εκάστοτε πίνακα, είτε ως προς 
την τεχνοτροπία (τα χρώµατα, τις γραµµές, τα σχήµατα, κοκ.) είτε ως προς τη θεµατολογία (αν το έργο αποτυπώνει τη ζωή, το θάνατο, τον έρωτα, 
κοκ.). Πυρηνικό στοιχείο της οµάδας είναι η ανταλλαγή των σκέψεων και των συναισθηµάτων, που γεννά στον καθένα ένας πίνακας ζωγραφικής. 
Οι συµµετέχοντες µοιράζονται συναισθήµατα, εµπειρίες ή βιώµατα, που έρχονται στην επιφάνεια από την επαφή τους µε την Τέχνη. 

Η Οµάδα Ζωγραφικής προσφέρει νέες γνώσεις σε ένα τοµέα, που δεν είναι οικείος ή γνωστός σε πολλούς και που, παρόλα αυτά, 
όλοι θαυµάζουµε.  Μέληµά µας είναι να µεταφέρουµε µε απλό τρόπο µια κορυφαία έκφραση τέχνης και µέσα από αυτή να συγκινηθούµε 
και να ερεθίσουµε τον συναισθηµατικό και αισθητηριακό µας κόσµο. 

Γνωρίζοντας την Τέχνη της Ζωγραφικής

Ελένη ∆ηµακοπούλου
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής-PhD
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Μάιρα Θεοδωρέλου
Νοσηλεύτρια
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 17



18

∆ιάσπαρτοι στις γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν χώροι θαλπωρής και καθηµερινής επαφής για την Τρίτη Ηλικία. Οι Λέσχες Φιλίας του ∆ήµου 
Αθηναίων, που ξαναµπήκαν σε λειτουργία από την περασµένη άνοιξη, µετά από παύση δύο ετών εξαιτίας της covid 19,  αποδείχθηκαν φιλόξενες 
και για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Tον Οκτώβριο, σε συνέχεια του Παγκόσµιου Μήνα Alzheimer, πάντα στο πλαίσιο της ενηµέρωσης, 
πραγµατοποιήθηκαν διάφορες δράσεις της Εταιρείας, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων και την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Σε µια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και πρόληψης,  όλες οι Τετάρτες του Οκτωβρίου καθιερώθηκαν ως ηµέρες διαγνωστικών αξιολογήσεων
για την µνήµη και τη διάθεση από ψυχολόγους της Εταιρείας. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεµβρίου, ανήµερα της Παγκόσµιας Ηµέρας Alzheimer,  
ο Νευρολόγος κ. Βασίλειος Λύρας οργάνωσε µια ενηµερωτική συνεδρία για τα µέλη της Λέσχης Φιλίας Κολοκυνθούς, µε κεντρικό θέµα 
την άνοια και πρακτικές οδηγίες για οµαλά και υγιή γηρατειά, χωρίς γνωστικές δυσλειτουργίες. Σε συζήτηση µε τους παρευρισκόµενους, 
ο κ. Λύρας αναφέρθηκε σε τρόπους πρόληψης της άνοιας: Στον προστατευτικό ρόλο, που προσφέρει η κοινωνικοποίηση σε χώρους 
όπως οι Λέσχες Φιλίας, στην αξία της σωµατικής άσκησης, της υγιεινής διατροφής καθώς και της νοητικής  ενεργοποίησης. 

Η Λέσχη Κολοκυνθούς στα δυτικά της πόλης, δεν ήταν ο µόνος σταθµός της οµάδας 
της Alzheimer Αθηνών. Οι ψυχολόγοι της, ‘σάρωσαν’ πολλές ακόµα Λέσχες, 
σε διάφορες γειτονιές. Επισκέφθηκαν, γνώρισαν και εξέτασαν µέλη και από τις Λέσχες 
Φιλίας Κουκακίου, Γκράβας, Αγίου Μελετίου, Κάτω Πετραλώνων και Αγίου Αρτεµίου. 
Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Σε κάθε επίσκεψή µας, όλοι συµµετείχαν ενεργά 
στην προσπάθεια της Εταιρείας και του ∆ήµου Αθηναίων, δηλώνοντας πρόθυµοι 
να συµµετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης. 
Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν ήταν ενδεικτικές και αδρές, προκειµένου 
οι επαγγελµατίες υγείας να παραπέµψουν κατάλληλα τους εξεταζόµενους για έναν 
πιο ενδελεχή έλεγχο - σε όποιες περιπτώσεις έκριναν πως αυτοί είχαν µια µεγαλύτερη 
δυσκολία -  εκτός της φυσιολογικής γήρανσης. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες γύρω 
από τον απαράβατο κανόνα της πρόληψης και τον σηµαντικό ρόλο που έχει ένας 
φροντισµένος τρόπος ζωής, η υγιεινή διατροφή και η συστηµατική σωµατική και νοητική 
άσκηση, καθώς και ο προληπτικός  έλεγχος των αγγειακών παραγόντων κινδύνου. 
Η νόσος Alzheimer αποτελεί την πιο σιωπηλή επιδηµία του 21ου αιώνα και 
η ευαισθητοποίηση για την πρόληψή της είναι καίριας σηµασίας, µέχρι να βρεθούν 
αποτελεσµατικές και θεραπευτικές φαρµακευτικές παρεµβάσεις.

Κοντά στους δηµότες της Κηφισιάς µε τεστ µνήµης

Λέσχες Φιλίας ∆ήµου Αθηναίων

Βασιλική Κουτζµπή   
Κλινική Νευροψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Ήρια Μεγαγιάννη
Ψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα του ∆ήµου Κηφισιάς,  η Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών, βρέθηκε στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) 
του ∆ήµου, για να ενηµερώσει τους πολίτες σχετικά µε την άνοια και να διενεργήσει 
δωρεάν τεστ µνήµης. Υπό την αιγίδα του ∆ήµου, αλλά και µε την πολύτιµη 
συνεργασία των επαγγελµατιών, που στελεχώνουν τα Κ.Α.Π.Η, οργανώθηκαν 
τέσσερις διαδοχικές δράσεις, µία σε κάθε ένα από τα Κ.Α.Π.Η της περιοχής. 

Κατά τις δράσεις αυτές, η προσέλευση των δηµοτών ήταν µεγάλη. Εκεί διενεργήθηκαν 
δωρεάν τεστ µνήµης, µε σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
των διαταραχών µνήµης.  Επιπλέον, δηµότες της Κηφισιάς είχαν την ευκαιρία 
να ενηµερωθούν από τους επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών 
για την άνοια, την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και  παρέµβασης, καθώς επίσης 
και για τις στρατηγικές πρόληψης, που µπορούν να ακολουθήσουν. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, έµαθαν περισσότερα για τις πολυάριθµες δράσεις 
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, στις οποίες µπορούν να ανατρέξουν, ενώ 
τους µοιράστηκε και σχετικό έντυπο ενηµερωτικό υλικό.  
Όλες οι δράσεις οργανώθηκαν µε την παρουσία στελεχών της δηµοτικής 
αρχής Κηφισιάς στα Κ.Α.Π.Η της πόλης. Κοντά µας βρέθηκαν 
ο αντιδήµαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κηφισιάς, κ. Σταύρος Ζαπάντης 
και η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας 3ης Ηλικίας, 
κ. Μαίρη Κανελλοπούλου. 

Η πρωτοβουλία του ∆ήµου Κηφισιάς επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά, 
την σηµασία της άµεσης ενηµέρωσης και πρόληψης σε µικρή, τοπική κλίµακα, 
εντός του γνώριµου περιβάλλοντος των ενδιαφεροµένων. 
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Για δύο ηµέρες, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης 
του ∆ήµου Αθηναίων, χτύπησε πρόσφατα η καρδιά 
των ανθρώπων τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Αφορµή ήταν 
το πρώτο Φεστιβάλ µε τίτλο «Μονοπάτια Ζωής», που οργάνωσε 
η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Antama στις 15 και16 
Οκτωβρίου 2022, αφιερωµένο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. 
Εκεί δεν θα µπορούσαν παρά να δώσουν το παρών εκπρόσωποι 
της επιστηµονικής οµάδας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 
Ως εξειδικευµένος φορέας στις διαγνώσεις για διαταραχές 
µνήµης, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών διενήργησε δωρεάν 
εξετάσεις µνήµης για άτοµα άνω των 65 ετών. 
Οι προληπτικοί έλεγχοι για την µνήµη αφορούσαν αφενός 
σε άτοµα µε κάποιες υποκειµενικές αιτιάσεις για την µνηµονική τους 
λειτουργία και αφετέρου σε συγγενείς ατόµων µε άνοια. 
∆εν έλειψαν, ωστόσο, και άτοµα, που ύστερα από παρότρυνση 
οικείων τους προσώπων, που είχαν διακρίνει κάποια 
συµπτώµατα διαταραχής µνήµης, θέλησαν να εξεταστούν 
για προληπτικούς λόγους.

Κατά το φεστιβαλικό διήµερο στα µέσα Οκτωβρίου, 
οι εξειδικευµένοι ψυχολόγοι της Εταιρείας πραγµατοποίησαν 
πάνω από 30 αδρές αξιολογήσεις µνήµης. Στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ, άτοµα της τρίτης ηλικίας αλλά και νεότεροι 
επισκέπτες µπόρεσαν να ενηµερωθούν από την οµάδα 
της Εταιρείας για τις υπηρεσίες της.  Εξέφρασαν δε, την πρόθεση 
να συµµετέχουν σε οργανωµένες οµάδες ψυχοκοινωνικών 
παρεµβάσεων και οµάδες πρόληψης γύρω από τη έκπτωση
της µνηµονικής λειτουργίας και άλλων νοητικών λειτουργιών. 
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τους διοργανωτές 
της Antama, η δράση της Εταιρείας αναδείχθηκε 
στην πιο δηµοφιλή εκδήλωση σε κρατήσεις στη διάρκεια 
του φεστιβάλ «Μονοπάτια ζωής».

Το πρώτο Φεστιβάλ 
για άτοµα Τρίτης Ηλικίας 
στην Τεχνόπολη

Ήρια Μεγαγιάννη
Νευροψυχολόγος, MSc
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών




