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Λίγες πληροφορίες για την άνοια. 



Η ανάγκη για δράση στη δημόσια υγεία σε πληθυσμούς που 
μεγαλώνουν 

http://pennadc.org/news-events/#sthash.EImKRZYR.dpuf 



Το ποσοστό των ηλικιωμένων  στη χώρα μας 
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Ο ρυθμός αύξησης των ατόμων γεροντικής ηλικίας  

είναι ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΟΣ εκείνου του γενικού πληθυσμού 

ΕΣΥΕ 2012 
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Ηλικία (έτη) 
Ritchie και Kildea, 1995 

Eπιπολασμός Άνοιας ανά ηλικία:  

   1%  στα 60 έτη 

   2% στα 65 έτη 

   8% στα 75 έτη 

 32% στα 85 έτη 



Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο νοσηρότητας, 

η άνοια αποτελεί επίσης μείζον κοινωνικό και οικονομικό 
πρόβλημα για (α) το σύστημα ασφάλισης υγείας (β) την 
οικονομική και κοινωνική παραγωγικότητα (γ) την εθνική 
οικονομία και (δ) την οικονομία και την ποιότητα ζωής των 
νοικοκυριών. 

Η Άνοια σήμερα 



Το μηνιαίο κόστος για έναν ασθενή στο στάδιο αυτονομίας ήταν 
341€, στο στάδιο εξάρτησης στο σπίτι 957€ και στο στάδιο 
εξάρτησης σε ίδρυμα 1.267€, ήτοι ένα ετήσιο κόστος της τάξης 
των 4092-15204€, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου αφορά 
στο κόστος της άτυπης φροντίδας και της απώλειας 
παραγωγικότητας. 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΒΑΝΔΩΡΟΥ Χ, ΖΑΒΡΑΣ Α, ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ  Ν. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ  ΑΝΟΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
ΤΣΟΛΑΚΗ  Μ., ΚΑΖΗΣ Α  ΆΝΟΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 

Το κόστος της Άνοιας στην Ελλάδα 





Η άνοια δεν είναι μέρος της φυσιολογικής γήρανσης! 

 Απομνημόνευση καινούριων πληροφοριών 

• Ταχύτητα εκμάθησης πιο αργή 

• Περισσότερες επαναλήψεις 

• Αλλά εξ ίσου καλή μακροχρόνια συγκράτηση 

 
 Βιωματικές πληροφορίες 

• Δυσκολία με κύρια ονόματα 

• Μειωμένη εγχάραξη (χρήση κατάλληλων στρατηγικών) 

• Μειωμένη ανάκληση (προσπάθεια) 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αναγνωρίζοντας τα σημεία και τα συμπτώματα της Άνοιας 
 

Μόνο το 41% των ανθρώπων με άνοια είναι διαγνωσμένοι. Η άνοια επηρεάζει κάθε άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να 
ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό εάν η μνήμη σας δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν παλιότερα κι αν παρατηρήσετε κάποιο από 
τα παρακάτω συμπτώματα: 
 

Ξεχνάτε πρόσφατα γεγονότα 
ενώ θυμάστε καλά τα παλιά 

 

Δυσκολεύεστε να 
παρακολουθήσετε μια 

συζήτηση ή ένα 
πρόγραμμα στην 

τηλεόραση 

 

Ξεχνάτε ονόματα φίλων 
και κοινών αντικειμένων 

Επαναλαμβάνετε τα ίδια 
πράγματα ή χάνετε τον 
ειρμό σας όταν μιλάτε 

 

Έχετε προβλήματα με την 
αφηρημένη σκέψη 

 

Οι άλλοι άνθρωποι 
παρατηρούν τα προβλήματα 

με τη μνήμη σας 
 

Χάνεστε ακόμα και σε 
γνωστά μέρη 

 

Εμφανίζετε μειωμένη ικανότητα 
ομιλίας-ανάγνωσης-γραφής 

 

 
 
Νιώθετε αγχωμένοι, 
στεναχωρημένοι ή 

θυμωμένοι επειδή ξεχνάτε 



Πρόληψη και παράγοντες κινδύνου στην  άνοια 

• Αγγειακοί παράγοντες κινδύνου  

• Κατάθλιψη 

• Δίαιτα- Διατροφή 

• Νοητικό απόθεμα 

 

Τρόπος ζωής!  



Φυσική εξέλιξη της νόσου Αlzheimer  

Εισαγωγή σε 

ίδρυμα 

Feldman et al. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease. 1999:249-268. 
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Απώλεια Λειτουργικής  

Ανεξαρτησίας 
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H Πρώιμη Διάγνωση  

 

 

 Μειώνει το κόστος φροντίδας 

 Διευκολύνει την εφαρμογή ποικίλων προληπτικών και θεραπευτικών 

στρατηγικών  

 Επιτρέπει την υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών  

 Διευκολύνει τη ρύθμιση νομικών, ιατρικών και οικονομικών θεμάτων 

 

• τον ασθενή 

• την οικογένεια 

• την κοινότητα 

• τους ασφαλιστικούς φορείς 

Ωφελεί:  

              Ενημέρωση κοινού – Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 



• Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-     
       Νόσο Alzheimer – 8 μέλη  

 
• 2 Ημερίδες Διαβούλευσης - 500 ερωτηματολόγια  

 
• Ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2014 

 
• Εθνικό Παρατηρητήριο για την  Άνοια – Νόσο Alzheimer 
       ΦΕΚ 270Α -24/12/2014– νόμος 4316 

 
 

Αθήνα,7/11/2013 

Αρ.Πρωτ.:ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.102841 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer  



Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια– Νόσο Alzheimer 
 

 
• Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας έχει σκοπό τη μόνιμη 

υποστήριξη της πολιτικής της Χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των 
δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους 

• Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το οποίο 
επικαιροποιείται με βάση την διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και 
νομικών δεδομένων  

• Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες 
υπηρεσίες υγείας σε όλη τη Χώρα και συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στον 
Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής  

Μέλη του Παρατηρητηρίου:  

Π.Σακκά, Μ.Τσολάκη, Ν. Σκαρμέας, Π. Βιδάλης,Σ. Ευθυμιόπουλος, Ε.Πάβη, Β. Παπανικολάου, Δ.Τάκης  



Η άνοια ως αναπηρία και μια νέα 
προσέγγιση. 



Κοινότητες φιλικές προς την άνοια 
 
 Κοινότητα φιλική προς την άνοια είναι η κοινότητα όπου οι άνθρωποι με 

άνοια έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, 
απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας φροντίδα, αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό και μπορούν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. 
 

 Σε μία κοινότητα φιλική προς την άνοια οι άνθρωποι γνωρίζουν και 
κατανοούν την άνοια ενώ οι άνθρωποι με άνοια νιώθουν 
ενσωματωμένοι, με δυνατότητα συμμετοχής και ελέγχου της 
καθημερινότητάς τους. Μία κοινότητα φιλική προς την άνοια 
αποτελείται από μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις και μαγαζιά, 
οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και συλλόγους που αναγνωρίζουν και 
υποστηρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με άνοια. 



Μοντέλα Αναπηρίας 

Φιλανθρωπικό μοντέλο: «Σε λυπόμαστε... Άσε μας να σε 
βοηθήσουμε» 

Ιατρικό μοντέλο: «Έχεις πρόβλημα. Άσε μας να σε 
φτιάξουμε» 

Κοινωνικό μοντέλο: «Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Ας 
αλλάξουμε την κοινωνία και τις συνθήκες ζωής στην 
κοινότητα ώστε να γίνει πιο συμπεριληπτική» 

Μοντέλο με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα: «Το 
πρόβλημα αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να 
το αντιμετωπίσουμε. 





Χτίζουμε Υπηρεσίες Φιλικές προς την Άνοια 

 Η κοινότητα είναι όπου είναι η ζωή του καθενός μας 

 Το να είσαι φιλικός προς την άνοια σημαίνει πως είσαι φιλικός και 
προς την τρίτη ηλικία 

 Φιλικός προς την άνοια σημαίνει καταπολεμώ τον αποκλεισμό και 
απευθύνομαι σε ολόκληρο τον πληθυσμό ανεξαρτήτως φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής  

 Φιλικός προς την άνοια σημαίνει υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των 
ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους και «δίνω φωνή στο 
δημόσιο χώρο» 

 Φιλικός προς την άνοια σημαίνει πως η φροντίδα της άνοιας δεν 
γίνεται μόνο σε μονάδες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας 

 Ο ρόλος της θεραπείας δε σταματά σε ιατρικές παρεμβάσεις. Η 
διατήρηση της αυτονομίας του καθενός και η συνέχιση της 
καθημερινότητας αποτελούν βασική προτεραιότητα και μας αφορούν 
όλους 



Χτίζουμε Υπηρεσίες Φιλικές προς την Άνοια  

 Ενσωματώνοντας στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της 
άνοιας τις ίδιες τις κοινότητες, διασφαλίζουμε τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων, των ατόμων με άνοια και 
των οικογενειών τους 

 Με βάση την προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα Αναπηρία = Προσωπικά Εμπόδια + 
Περιορισμοί που βάζει η κοινωνία 

 Η συμμετοχή όλων σε κάθε έκφραση της ζωής στην 
κοινότητα είναι δικαίωμα 



Βέλτιστος Συνδυασμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 



 https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository/dementia-counseling-centres-network_en 



Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την 
άνοια στους Δήμους της Ελλάδας 



Πού βρισκόμαστε τώρα;  

 Έργο Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στους 
Δήμους της Ελλάδας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ 

 Βήμα Α: Προετοιμασία του έργου 

 Βήμα Β: Εκτίμηση αναγκών και προετοιμασία υλικού 

 Βήμα Γ: Εκπαίδευση Επαγγελματιών υγείας και  Εποπτεία 

 Βήμα Δ: Έναρξη λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών 

 Βήμα Ε: Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του 
έργου 

 



Γιατί να έχει ο Δήμος Συμβουλευτικό Σταθμό για 
την άνοια;  

 Το να λειτουργεί ο Δήμος Συμβουλευτικό Σταθμό για την 
άνοια σημαίνει ότι ακολουθώντας διεθνή πρότυπα  
 αναπτύσσει τεχνογνωσία εσωτερικά και ουσιαστική 

διασύνδεση με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για την άνοια 

 έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Δήμου (Κοιν. Υπηρεσία, Κοινωνική 
Φροντίδα στα ΚΑΠΗ/ΚΗΦΗ κ.λπ.) σε συνδυασμό με τις 
δράσεις του ΚΕΠ Υγείας στην τριτη ηλικία αλλά και ευρύτερα 
στην κοινότητα 

 αποκτά εργαλεία για να μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά 
στην πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση στην άνοια 
διασυνδέοντας πιο άμεσα με κατάλληλη φροντίδα και 
προστατεύοντας τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια και των 
οικογενειών τους 



Ποιος μπορεί να ζητήσει υπηρεσίες από το 
Συμβουλευτικό Σταθμό; 

 Υγιή άτομα άνω των 60 ετών με στόχο την πρόληψη της 
άνοιας  

 Άτομα με ήπια προβλήματα μνήμης 

 Άτομα σε αρχικό ή μεσαίο στάδιο στην άνοια 

 Φροντιστές ατόμων με άνοια 



Τι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στο 
Συμβουλευτικό Σταθμό 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης της Άνοιας για 
το ευρύ κοινό 

 Ιατρείο Μνήμης  

 Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας: Ομάδες μη φαρμακευτικών 
θεραπειών για άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή, με 
άνοια Αρχικού, Μεσαίου Σταδίου – Ομάδες πρόληψης 
για υγιείς ηλικιωμένους 

 Συμβουλευτική και Εκπαίδευση των φροντιστών, για την 
ελάφρυνση του φορτίου των οικογενειών 

 Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις, 
επιχειρήσεις κλπ. στην κοινότητα 

 



Απολογιστική Έκθεση Εκπαίδευσης Α΄ Κύκλου 

 



Απολογιστική Έκθεση Εκπαίδευσης Β΄ Κύκλου 
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Πόσο χρήσιμη θεωρείτε ότι 
ήταν η πλατφόρμα 

σύγχρονης εκπαίδευσης 
κατά τη διεξαγωγή του 

εκπαιδευτικού 
προγράμματος; 

Αξιοποιήθηκαν από τους 
εκπαιδευτές οι 

δυνατότητες της 
πλατφόρμας για 
αλληλεπίδραση;  

Πόσο ικανοποιημένος / -η 
είστε από τις θεματικές 

ενότητες που 
αναπτύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του 
εκπαιδευτικού 

προγράμματος, κάλυψαν 
επαρκώς τα ζητήματα 
σχετικά με την άνοια 

 Πόσο ικανοποιημένος / -η 
είστε από τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού 
προγράμματος-  

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι 
ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες 

σας για κατάρτιση σε νέα 
αντικείμενα;  

Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αύξησε το 
ενδιαφέρον σας για τα 

ζητήματα σχετικά με την 
άνοια;  

Περιεχόμενο, χρησιμότητα, διάρκεια, καλυψη αναγκών από Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Πίνακας Αξιολόγησης Εκπαίδευσης – Α΄ Φάση 



Εγκαίνια Συμβουλευτικών Σταθμών σε 
όλη την Ελλάδα! 



Εποπτεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

 



Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα Ι 

 Περαιτέρω εκπαίδευση σε διαφορετικά επίπεδα 
 Υποστήριξη φροντιστών 

 Ομάδες απασχόλησης ατόμων με άνοια 

 Νευροψυχολογική εκτίμηση στην άνοια 

 Δίκτυα Παραπομπής («πώς θα φτάνουν οι άνθρωποι σε 
εμάς και πού θα τους κατευθύνουμε εάν χρειάζονται 
πιο εξειδικευμένη φροντίδα»). 

 Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες για την τρίτη ηλικία 
και την άνοια. 

 Ενιαίος πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών και 
διαφοροποίηση των υπηρεσιών. 

 Συνεχιζόμενη εποπτεία. 



Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα ΙΙ 

 Πίεση χρόνου και ανάληψη διαφορετικών καθηκόντων.  

 Εργασιακή σχέση με το Δήμο που έχει αναλάβει το 
Συμβουλευτικό Σταθμό. 

 Αναγνώριση του Συμβουλευτικού Σταθμού 

 Υποστήριξη στη διαχείριση των πληροφοριών.  

 Χώρος για δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού και 
σταθερό σημείο αναφοράς. 

 Κατάλληλος χρόνος έναρξης λειτουργίας του Σταθμού. 



Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την 
άνοια στους Δήμους της Ελλάδας -ΕΔΔΥΠΠΥ 

 Αξιοποίηση δομών που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημ. 
Ιατρεία) και του ανθρώπινου δυναμικού (επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας), εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση του κόστους και άμεση πρόσβαση 
στην ομάδα στόχο 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).  Στην πρώτη φάση  του προγράμματος 
εκπαιδεύτηκαν 133 επαγγελματίες υγείας των δομών από 55 Δήμους σε όλη την 
Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
γνώσεις για μια ολοκληρωμένη επιμόρφωση σχετικά με την άνοια και πρακτικής 
εξάσκησης στα Κέντρα Ημέρας των Εταιρειών Alzheimer στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη – www.dementia-community.gr  

 Στο δεύτερο κύκλο, εκπαιδεύτηκαν 43 επαγγελματίες υγείας από 18 Δήμους σε 
όλη την Ελλάδα. 

 Έχουνε ξεκινήσει να λειτουργούν οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί ενώ θα συνεχίσουν 
να λαμβάνουν υποστήριξη από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα: 
http://dementia-community.gr/ 

http://dementia-community.gr/
http://dementia-community.gr/
http://dementia-community.gr/


Κοινότητες φιλικές προς την άνοια 

1. Έχει ξεκινήσει από μηνών  η ευαισθητοποίηση  και επιμόρφωση στελεχών και 

υπαλλήλων τραπεζών, της Ελληνικής Αστυνομίας, ΚΕΠ και άλλων δημοτικών 

υπηρεσιών, σούπερ μάρκετ, μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α. Η επιμόρφωση έχει 

διαδραστικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει παιχνίδι ρόλων, προβολή ειδικά φτιαγμένων 

βίντεο και χρήση έντυπου πληροφοριακού υλικού. Σε κάθε οργανισμό ορίζεται 

«Βοηθός της Μνήμης», ένας υπάλληλος με εκπαίδευση στο θέμα στον οποίο οι 

εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται όταν άτομο με άνοια ή φροντιστής 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υπηρεσία. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών καθιερώνει 

αναγνώριση της υπηρεσίας με ειδική σήμανση.  

2. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει εγκαινιάσει την πρωτοβουλία σύστασης της 

ομάδας Έλληνες πολιτικοί για την άνοια, με την συμμετοχή Υπουργών, βουλευτών, 

ευρωβουλευτών, δημάρχων και άλλων πολιτικών από όλη την Ελλάδα που καλούνται 

να αναγνωρίσουν την άνοια ως προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και να 

υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια στη 

χώρα μας. Σήμερα τα μέλη της ομάδας είναι 39! 

 



Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, εγκαινιάζει την 
πρωτοβουλία σύστασης της ομάδας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΑ», με την συμμετοχή Βουλευτών, στελεχών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλων πολιτικών από όλη την Ελλάδα που καλούνται 
να αναγνωρίσουν την Άνοια ως προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία και να 
υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Άνοια. 
Αποδέκτες του προσδοκώμενου οφέλους από την δράση της ομάδας 
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ» θα είναι τα 200.000 άτομα με νόσο 
Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας στην Ελλάδα, οι οικογένειές τους, οι 
Σύλλογοι Ασθενών, οι Κοινότητες Πολιτών, οι Επαγγελματίες και Φορείς 
της Υγείας και η κοινωνία στο σύνολό της. 
 
 
Καλούμε τους Έλληνες Πολιτικούς να γίνουν μέλη της ομάδας και να 
υπογράψουν τη Διακήρυξη. Μέχρι στιγμής η ομάδα μετρά 39 μέλη. 





Αναγνώριση των υπηρεσιών φιλικών προς την 
άνοια. 

 Αφίσα και ειδικό σήμα για τους οργανισμούς 

 Μέχρι σήμερα:  
 Υπάλληλοι ΚΕΠ 

 Στελέχη της Αστυνομίας 

 Υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας 

 Υπάλληλοι του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

 Όδηγοί Ταξί 

 Υπάλληλοι Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 



 «Η άνοια προχωρά και δεν έχω 
ανάμνηση από τρυφερές στιγμές με 
τη γυναίκα μου μέσα στους 
τελευταίους δεκαοκτώ μήνες. 
Κάποιες φορές θυμάμαι ερωτικές 
μας στιγμές μόνο για τρεις μέρες και 
μετά δεν έχω πλέον ανάμνηση. 
Μπορεί να μη θυμάμαι τις εικόνες 
αλλά είμαι τυχερός γιατί κάθε μέρα 
νιώθω την τρυφερότητα στη ζωή 
μου. Νιώθω ότι με αγαπάει η 
γυναίκα μου, ότι η κόρη μου με 
φροντίζει. Για μένα τρυφερότητα δε 
σημαίνει μόνο το να συγκρατώ τις 
αναμνήσεις αλλά να το νιώθω κάθε 
μέρα και έτσι να παραμένω ο 
σύντροφος για τη γυναίκα μου, ο 
πατέρας για την κόρη μου και ο 
παππούς για τον εγγονό μου. Η 
άνοια δε με ορίσει ποτέ».   
 



Εταιρείες Alzheimer 

στην Ελλάδα 

 Ελληνική Εταιρεία Νόσου 

Alzheimer και Συναφών 

Διαταραχών – Θεσσαλονίκη  1997 

 Βόλος 1998 

 Ξάνθη1998 

 Χανιά 1999 

 Λάρισα 2000 

 Εταιρεία Νόσου Alzheimer & 

Συναφών Διαταραχών – Αθήνα 

2002 

 Ηράκλειο 2002 

 Ρόδος 2008 

 Χαλκίδα 2008 

 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία  
Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών 2009 

http://www.panakeia.org.gr/ArsinoiHome.asp


Εκδηλώσεις και μήνας αφιερωμένος στην 
ποιότητα ζωής με την άνοια! 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή! 

Michael Lavdas 

miclavdas@gmail.com 

0030 697 47 35 503  


