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Σας καλωσορίζω στο έκτο τεύχος των Στιγμών μας. 
 

Αυτό το καλοκαίρι εμείς στον Άκτιο δώσαμε ταυτότητα στους μήνες! Ο Ιούλιος ήταν  μήνας 
αφιερωμένος σε 4 περιοχές της Ελλάδας ‐ Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Πόντο και Δωδεκάνησα.  
Ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στην Αρχαία Ελλάδα και στη μυθολογία της. Ο Σεπτέμβριος είναι 
αφιερωμένος στη μουσική, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα, στην 
Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο! Όλες μας οι δραστηριότητες 
προσαρμόστηκαν σε αυτές τις θεματικές ενότητες σε μια προσπάθεια να εξωραΐσουμε τις υψηλές 
θερμοκρασίες! 
 

Παράλληλα, ξεκινήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους της μονάδας για επαγγελματίες υγείας 
αλλά και για οικογενειακούς φροντιστές ηλικιωμένων. Ο Άκτιος, ως εκπαιδευτικό κέντρο, αποκτά 
διαρκώς νέους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.  
 

Μέσα από την συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο MDN (www.MD‐Nursing.com) οι συνεργάτες μας 
αποκτούν πρόσβαση σε μια αστείρευτη δεξαμενή γνώσεων και εξειδικευμένης φροντίδας. 
Ενδυναμωνόμαστε ακόμη περισσότερο, αναπτυσσόμαστε και μπορούμε με σιγουριά να ομολογήσουμε ότι 
γινόμαστε ίσως το πιο εξειδικευμένο κέντρο παραμονής και φροντίδας για ηλικιωμένους με άνοια στη 
χώρα μας.  
 

Για άλλη μια φορά οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στον Άκτιο για τις συνεχείς 
προσπάθειές τους για το αυτονόητο, δηλαδή το να παρέχουμε εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες 
σε ηλικιωμένους, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα.  
 
Με τον ενθουσιασμό και τις προσπάθειες των συναδέλφων μου και με τη δική σας συμπαράσταση 
γινόμαστε όλο και καλύτεροι!  

 Κωστής Προύσκας 
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Χοροθεραπεία στον Άκτιο 
Η χοροθεραπεία αποτελεί μια πρωτοποριακή, εναλ‐
λακτική θεραπευτική μέθοδο που συγκαταλέγεται 
στις θεραπείες μέσω τέχνης μαζί με τη δραματο‐
θεραπεία, την μουσικοθεραπεία και την εικαστική 
θεραπεία. Χρησιμοποιεί την εκφραστική κίνηση 
και τον χορό ως εργαλείο για να επιφέρει αλλα‐
γές όχι μόνο στο επίπεδο της κινητικής λειτουρ‐
γίας, αλλά επιπλέον σε συναισθηματικό και νοη‐
τικό επίπεδο. Κατά τη διαδικασία αυτή τα μέλη 
της ομάδας έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιη‐
θούν, να πειραματιστούν μέσα από την κίνηση, να 
έρθουν σε επαφή με συναισθήματα που είναι δύ‐
σκολο να λεκτικοποιηθούν και τελικά να αποφορ‐
τιστούν.  
Στον Άκτιο πραγματοποιείται εδώ και 2 χρόνια 
ομάδα χοροθεραπείας σε εβδομαδιαία βάση, σε ει‐
δικά διαμορφωμένο χώρο, υπό την καθοδήγηση της 
χοροθεραπεύτριας Μαριλένας Καρέττας, σε ένα 
πρόγραμμα που καταδεικνύει έμπρακτα την βαθιά 
μας πίστη στην ανάγκη σφαιρικής προσέγγισης και 
ολοκληρωμένης φροντίδας των ενοίκων του. Το 
πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση 
Χοροθεραπευτών Ελλάδας και το Ίδρυμα Νιάρχου. 
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Στιγμές  Ενημέρωση Επαγγελματιών Υγείας 
Ο Άκτιος, στο πλαίσιο δικτύωσης και 
ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας , 
οργάνωσε στις 02/06/2010 ημερίδα με 
ομιλητές τον Καθηγητή Ψυχιατρικής κο 
Michael Davidson, την Νευρολόγο‐
Ψυχίατρο κα Παρασκευή Σακκά και τον 
Ψυχολόγο‐Δρα Γεροντολογίας κο Κωστή 
Προύσκα. Προσκεκλημένοι ήταν διακε‐
κριμένοι επιστήμονες στο χώρο της 
υγείας.  
Θέμα της ημερίδας ήταν η άνοια και οι 
σύγχρονες ανάγκες – προκλήσεις μιας 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Λόγω 
απρόσμενης ασθένειας, ο κος Davidson 
δεν μπόρεσε να ομιλήσει και εκπροσω‐
πήθηκε από τον κο Perelman ο οποίος 
ανέλυσε το μοντέλο φροντίδας του Ευ‐
ρωπαϊκού Ομίλου MD‐Nursing και τις 
προοπτικές που ανοίγονται με τη συ‐
νεργασία με τον Άκτιο.  

Ομιλία Κωστή Προύσκα 
Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 οργανώθηκε στον 
Άκτιο ημερίδα αναφορικά με τη συμπεριφορά, την 
επικοινωνία και τη γενικότερη φροντίδα ηλικιω‐
μένων με άνοια. Στην ομιλία που πραγματοποιήθη‐
κε από τον διευθυντή του Άκτιου, Ψυχολόγο‐Δρα 
Γεροντολογίας κο Κωστή Προύσκα, τονίστηκε η ι‐
διαιτερότητα και ο πολύσημος ρόλος της ελληνι‐
κής οικογένειας η οποία συνηθίζει να αναλαμβά‐
νει τόσο το ψυχολογικό όσο και το υλικό κόστος 
της φροντίδας του ασθενούς. Ο εκάστοτε φροντι‐
στής είναι απαραίτητο να λαμβάνει βοήθεια και 
να εκπαιδεύεται από εξειδικευμένους επαγγελμα‐
τίες υγείας προκειμένου να κατανοήσει και να 
αποδεχτεί την πραγματικότητα όπως την βιώνει ο 
ανοϊκός ασθενής και με παρεμβάσεις όπως η νοη‐
τική ενδυνάμωση, η συνεχής και καθημερινή δρα‐
στηριοποίηση να παράσχει και να λαμβάνει και ο 
ίδιος ανακούφιση. Ο σεβασμός στην προσωπικότη‐
τα, η ανιδιοτελής αγάπη και η βαθιά ικανοποίη‐
ση από την προσφορά βοήθειας είναι το τρίπτυχο 
που θα μας βοηθήσει σε αυτή την πορεία. 
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Στιγμές 
Ευχάριστες δραστηριότητες για άτομα με άνοια 

Είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν κόσμο στον οποίο τα παιδιά δεν παίζουν, δε 
διασκεδάζουν. Το παιχνίδι και οι ευχάριστες δραστηριότητες είναι έννοιες που 
έχουν ταυτιστεί με τα αρχικά στάδια της ζωής του ανθρώπου, την παιδική του 
ηλικία, αλλά η ίδια ανάγκη για παιχνίδι συναντάται σε ηλικιωμένους ανθρώπους 
και αποκτά ξεχωριστή, θεραπευτική σημασία για άτομα που πάσχουν από άνοια. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά οι ανάγκες ενός μικρού παιδιού και ενός αν‐
θρώπου με άνοια είναι σε πολλά σημεία ταυτόσημες. Και οι 2 έχουν την ίδια α‐
νάγκη για φροντίδα, αγάπη και προσοχή από τους ανθρώπους που είναι δίπλα 
τους, έχουν ανάγκη να κατανοήσουν όλα αυτά που στον κόσμο τους φαίνονται τόσο 
παράξενα.  
Μέσα από το παιχνίδι και την ευχάριστη δραστηριότητα τους δίνεται η δυνατότη‐
τα να μάθουν αυτόν τον κόσμο, να πειραματιστούν με πράγματα που τους κινούν 
την περιέργεια και να νιώσουν ψυχική ευφορία μέσα από τη διαδικασία αυτή. 
Μολονότι ένας άνθρωπος που υποφέρει από άνοια μας δίνει την εντύπωση πως έχει 
απολέσει πολλές από τις ικανότητες που είχε όντας υγιής, εντούτοις μας προκα‐
λεί μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και επιτυχημένα ανταποκρίνεται ο ίδιος 
άνθρωπος σε μια ευχάριστη δραστηριότητα. Μέσα από την τέχνη, όπως τη ζωγραφι‐
κή, μπορεί να εξωτερικεύσει την αγωνία και τα συναισθήματά του κατά ένα τρόπο 
ασφαλή και δημιουργικό. Μέσα από το τραγούδι μπορεί να αγγίξει χωρίς φόβο συ‐
ναισθήματα και αναμνήσεις τα οποία, λόγω της φύσης της ασθένειας, είτε βρί‐
σκονται παγωμένα σε κάποιο μέρος μέσα του στο οποίο δεν έχει πρόσβαση πια, 
είτε αποτελούν πλέον ένα συνονθύλευμα αγχογόνων εμπειριών και δυσάρεστων συ‐
ναισθημάτων με τα οποία η επαφή αποβαίνει οδυνηρή για τον ίδιο τον ασθενή. 
Ουσιαστικά σε ομαδικό επίπεδο οποιαδήποτε απλή δραστηριότητα μπορεί να μετα‐
τραπεί σε παιχνίδι, από την εύρεση ονομάτων και παράγωγα λέξεων, σε παροιμίες 
και μεταφορές, σε φανταστικά ταξίδια σε γεωγραφικούς προορισμούς, στη γνωρι‐
μία και κοινωνικοποίηση με άλλα μέλη της ομάδας, στην πραγματικότητα δεν υ‐
πάρχουν όρια παρά αυτά που θέτει η φαντασία μας με μια απλή αλλά απαραίτητη 
προϋπόθεση: να αισθανθούμε οι ίδιοι πως είμαστε δάσκαλοι και πως απέναντί μας 
έχουμε «παιδιά» έτοιμα να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, εφόσον τα περιβάλ‐
λουμε με αγάπη και ασφάλεια.  
Η Μ.Φ.Η. «Άκτιος» αποτελεί υπόδειγμα μονάδας που δίνει έμφαση στην ψυχοκοινω‐
νική υποστήριξη των ασθενών με άνοια μέσα από την ύπαρξη ενός σταθερού καθη‐
μερινού προγράμματος ευχάριστων δραστηριοτήτων. Εξάλλου από τη στιγμή που δε 
θα στέλναμε ποτέ τα παιδιά μας σε μια κατασκήνωση όπου δε θα είχαν τη δυνατό‐
τητα να παίξουν, ας μην στερήσουμε από τον πατέρα μας, τη μητέρα μας ή τον 
παππού μας τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν όταν εμπιστευθούμε τη φροντίδα τους 
σε μια Μ.Φ.Η. 

Ευριπίδης Γαβράς, Ψυχολόγος Μ.Α. 

Ομάδες Απασχόλησης και Δραστηριοτήτων 
Ο  ψυχοκοινωνικός  τομέας  του  Ακτιου  με  την  συν‐
δρομή όλων των εκπαιδευόμενων κατάρτισε πρόγραμ‐
μα απασχόλησης για τους καλοκαιρινούς μήνες .  
 
Ο Ιούλιος ήταν αφιερωμένος στα ήθη και έθιμα πε‐
ριοχών όπως οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Πελοππόνη‐
σος  και  ο  Πόντος.  Τον  Αύγουστο  μοιραστήκαμε  ι‐
στορίες μυθολογίας και τον Σεπτέμβριο μας ταξί‐
δεψε  η  μουσική  παράδοση χωρών όπως  η  Αγγλία,  η 
Αυστρία, η Ιταλία και η Ισπανία .  
Το  καλοκαίρι  πέρασε και ο στόχος  των  ομάδων να 
γίνουμε κοινωνοί κοινών εμπειριών επιτεύχθηκε.  
Ας ευχηθούμε Καλό Φθινόπωρο και να είμαστε όλοι 
καλά  για  να  μοιραστούμε  τις  εμπειρίες  της  νέας 
εποχής που έρχεται.  

ΓΙΟΡΤΗ ΚΗΠΟΥ
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Στιγμές 

Δημιουργία Επιστημονικής Επιτροπής  

Την 1η Νοεμβρίου 2010 η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 
«Άκτιος»  συμπληρώνει  3  χρόνια  λειτουργίας.  Στην  πορεία 
αυτή  βρεθήκαμε  αντιμέτωποι  με  πολλές  προκλήσεις  οι  ο‐
ποίες όμως ήταν ταυτόχρονα και ευκαιρίες για εμάς για να 
αλλάξουμε, να βελτιωθούμε και να προσφέρουμε πιο ολοκλη‐
ρωμένες  υπηρεσίες.  Κατά  αυτό  τον  τρόπο  βελτιώθηκε  η 
ποιότητα της  παρεχόμενης  φροντίδας  τόσο σε  επίπεδο  ια‐
τρικής  περίθαλψης  και  νοσηλευτικής  φροντίδας,  όσο  και 
στο  επίπεδο  της  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης.  Ανακατα‐
σκευάσαμε τους χώρους μας, ανανεώσαμε τον εξοπλισμό μας 
και βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης των εργαζομένων μας, προσφέροντας νέες υπη‐
ρεσίες που είναι πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα 
και ανταποκρίνονται στα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Η διαρκής αυτή πορεία εξέλιξης επιβεβαιώθηκε και α‐
ναγνωρίστηκε  τον  Απρίλιο  του  2010  όταν  ο  Άκτιος  έγινε 
μέλος του Ευρωπαϊκού Ομίλου MD Nursing ο οποίος ειδικεύ‐
εται στην ίδρυση και λειτουργία κέντρων φροντίδας ηλικι‐
ωμένων με άνοια. Έκτοτε στην  Επιστημονική  Επιτροπή του 
Άκτιου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Καθηγητές Ψυχιατρι‐
κής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβιβ Michael Davidson και 
Shlomo Noy, οι Επίκουροι Καθηγητές της Ψυχιατρικής Σχο‐
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Στεφανής και Αντώνης 
Πολίτης,  η  Νευρολόγος‐Ψυχίατρος  Παρασκευή  Σακκά  και  ο 
Ψυχολόγος και Δρ Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας. 

Συμπεριφορικές Διαταραχές στην Άνοια 
Μολονότι η άνοια ως ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από 
την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών  του ασθενούς ως αποτέλεσμα του εκφυλισμού νευρώνων του 
εγκεφάλου, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως και η συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζε‐
ται σε πολλαπλά επίπεδα και σταδιακά επιδεινώνεται, αποβαίνοντας όχι απλά  δυσλειτουργική για 
τον ίδιο αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντική και για το περιβάλλον του. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα της 
άνοιας, μετρήσιμα μέσω της παρατήρησης, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
•Ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις 

•Κατάθλιψη/ευφορία, μανία 
•Άγχος και οξυθυμία 
•Αυθορμητισμός/απάθεια/αντίσταση στην φροντίδα 
•Απώλεια της αίσθησης της κούρασης/κόπωσης 
•Επιθετικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται είτε σε φυσικό επίπεδο με βίαιες ενέργειες είτε σε λεκτικό 
επίπεδο με κραυγές και χρήση ανάρμοστου λεξιλογίου 
•Στην λεκτική επικοινωνία: αρνητισμός, συνεχής απαίτηση για προσοχή, επαναλαμβανόμενες προτάσεις 
•Ασυνήθιστη κινητική συμπεριφορά όπως βηματισμός μπροστά και πίσω, άσκοπη περιπλάνηση στο χώρο ακο‐
λουθώντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κίνησης, έντονη τάση φυγής και επιτηδευμένο ψάξιμο αντικειμέ‐
νων σε ασυνήθιστα σημεία. 
Ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά όπως ανεπιθύμητες σεξουαλικές εκφράσεις, απαλλαγή από τον ρουχισμό 
και επιδειξεομανία, δημόσιος αυνανισμός. 
Τα παραπάνω συμπεριφορικά συμπτώματα επιδεινώνονται καθ’ όλη την πορεία της νόσου εκτός από το τελι‐
κό στάδιό της, όπου πλέον η λεκτική επικοινωνία περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά, και παρατηρείται 
εξάντληση και παύση της κινητικότητας των μυών. 

 Prof. Michael Davidson 
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