
Καλώς ορίσατε στο 13ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου! 

Από την πρώτη µέρα λειτουργίας µας, εµείς στον Άκτιο προσπαθούµε και διαψεύδουµε τα στερεότυπα 
διαµορφώνοντας µια νέα πραγµατικότητα στη φροντίδα των ηλικιωµένων και των ανθρώπων µε Άνοια. ∆ίνουµε 
έµφαση στην αναγέννηση, στη νέα ευκαιρία που δίνεται στους ανθρώπους µε άνοια να ζήσουν σε ένα χώρο 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους.  

Το δυναµικό µοντέλο φροντίδας που ακολουθούµε αξιοποιεί τις υπάρχουσες δυνατότητες των ενοίκων µας και 
καλλιεργεί νέες. Μέσα από τις δραστηριότητες και τις οµάδες µας, οι ένοικοί µας ψυχαγωγούνται, 
κοινωνικοποιούνται, γυµνάζονται, ενδυναµώνονται και κουράζονται, έτσι ώστε να «αποµακρύνονται» από τα 
αδιέξοδα των εµµονών και του παραλογισµού της Άνοιας και της ανίας. Στον Άκτιο, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα 
είναι το µέτρο στην ποιότητα ζωής.  

∆ίνοντας διαρκή µάχη για το αυτονόητο, παρέχουµε την ευκαιρία στους ενοίκους µας  και στους συγγενείς τους να 
βιώνουν ζωντάνια, ποιότητα φροντίδας, ποιότητα ζωής και επαγγελµατισµό σε έναν χώρο που θυµίζει περισσότερο 
παιδικό σταθµό, παρά συµβατικό γηροκοµείο.  

Είναι αναµενόµενο λοιπόν να είµαστε περήφανοι για το έργο µας, για τους συνεργάτες και τους εργαζόµενούς µας. 
Σε αυτούς οφείλεται η πρωτοτυπία και η εξέλιξη του Άκτιου. Με αυτούς γίναµε και παραµένουµε ίσως ο πιο 
διακεκριµένος χώρος κλειστής φροντίδας για την Άνοια στη χώρα µας και ένας από τους πιο ξεχωριστούς στην 
Ευρώπη..  

Σας καλωσορίζω στο 13ο τεύχος των Στιγµών του Άκτιου και εύχοµαι σύντοµα να συναντηθούµε σε κάποια από τις 
εκδηλώσεις µας. Καλή Ανάγνωση! 

Κωστής Προύσκας, PhD 
Ψυχολόγος - ∆ρ Γεροντολογίας 
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Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον Άκτιο 
Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Άκτιου παρουσιάστηκαν τα Θεατρικά ∆ρώµενα  της 
οµάδας Θεάτρου και Κίνησης για άτοµα µε Ήπια Νοητική ∆ιαταραχή που 
πραγµατοποιείται στον Άκτιο µε συντονιστή τον ηθοποιό-σκηνοθέτη Αλέξιο 
Κοτσώρη. Σε αυτήν την όµορφη και ξεχωριστή στιγµή, µε γέλια, χειροκροτήµατα και 
ενθουσιασµό, οι επισκέπτες µας είδαν τους συγγενείς τους να παίζουν σε σκετσάκια 
από ελληνικές ταινίες και να τραγουδούν ανάλογα τραγούδια εποχής. Αργότερα, οι 
χορευτές από το Χορευτικό και Πολιτιστικό Εργαστήρι «Χοροπατήµατα» χόρεψαν για 
εµάς παραδοσιακούς και Latin χορούς.  
 
Με τον ερχοµό του νέου έτους  κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχηθήκαµε σε 
όλους µια όµορφη χρονιά µε υγεία και χαµόγελα! Την βραδιά µας έντυσε µε τη φωνή 
και τη µουσική του ο  τραγουδιστής Γιώργης Χριστοδούλου. 

Σεµινάρια Φροντιστών (Κέντρο Ηµέρας Πανόρµου) 
Στο πλαίσιο των σεµιναρίων για φροντιστές ατόµων µε άνοια, που οργανώθηκαν 
εντός του Φεβρουαρίου από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών 
∆ιαταραχών Αθηνών, ο ∆ιευθυντής του Άκτιου και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας κος 
Προύσκας πραγµατοποίησε τις εξής οµιλίες: α) "Φροντίδα και Ανοϊκή 
Πραγµατικότητα" και β) "Συµπεριφορά σε άτοµα µε Άνοια". Ο κος Προύσκας 
ανέλυσε πιθανούς τρόπους συµπεριφοράς προς τους ανθρώπους µε άνοια, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανοϊκή πραγµατικότητα, µια «πραγµατικότητα» που 
απαιτεί ιδιαίτερους χειρισµούς, υποµονή και αποδοχή από τους φροντιστές. 
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∆ραµατοθεραπεία και Άνοια 
Η δραµατοθεραπεία παρέχει στον 
ηλικιωµένο τη δυνατότητα να εκφράσει 
σκέψεις και αισθήµατα στο πλαίσιο της 
ασφάλειας που προσφέρουν τα βασικά 
της εργαλεία, αυτά του συµβόλου και 
της µεταφοράς.  
Ακόµα κι εάν ο ηλικιωµένος είναι 
καθηλωµένος σε αναπηρικό καρότσι, το 
µυαλό και η ψυχή του είναι εξαιρετικά 
ενεργά κι έχουν ακόµη ανάγκη 
φ ρ ο ν τ ί δ α ς ,  κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς  κ α ι 
ευχαρίστησης. 
Φανταστικά ταξίδια µε χρήση ιστοριών, 
παραµυθιών και καθοδηγούµενων 
φαντασιώσεων µπορούν να κάνουν τον 
ηλικιωµένο να αισθανθεί ξανά τη χαρά 
και τη συγκίνηση να στέκεται όρθιος, να 
περπατάει, να τρέχει, να κολυµπάει, να 
πετάει.  
Σ τ ο ν  Ά κ τ ι ο ,  τ ο  π ρ ό γ ρ α µ µ α 
∆ραµατοθεραπείας πραγµατοποιείται 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 
∆ραµατοθεραπείας «Αιών». Κατά το 
παρελθόν υπήρξε συνεργασία µε το 
Βρετανικό πανεπιστήµιο  University of 
Roehampton, Institute of Drama 
Therapy. 
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Αποκριές στον Άκτιο 
Στον Άκτιο γιορτάσαµε την αποκριά όπως 
της αρµόζει!!!!  
Μασκαρευτήκαµε....  οι  περισσότεροι  µε 
ύφος....  Ευρωπαϊκό!!!  και  µπήκαµε  στο 
χορό. Το κέφι µας, ενίσχυσε η παρουσία 
των  ενοίκων,  φίλων  και  συγγενών  που 
ακολούθησαν  πιστά  τους  ρυθµούς  του 
καρναβαλιού. Έπειτα από τόσο χορό την 
τιµητική τους είχαν και οι νόστιµες λιχουδιές 
της κουζίνας µας. 
  
Στο πάρτυ µας, το Ρίο... συνάντησε την 
ελληνική παράδοση και το προσωπικό της 
µονάδας απέδειξε για άλλη µια φορά ότι 
η έννοια της φροντίδας έχει πολλές 
διαστάσεις. Μία από αυτές είναι το να δίνεις 
χαρά, το να ξεσηκώνεις και να δηµιουργείς 
όµορφες στιγµές, έστω και αν αυτές χαθούν 
γρήγορα λόγω της γνωστικής έκπτωσης. 

Ο Άκτιος ως Πλαίσιο Εκπαίδευσης 
Ο Άκτιος  από την αρχή της λειτουργίας του αποτελεί ένα διαπολιτισµικό 
πλαίσιο εκπαίδευσης.  
Τον Ιανουάριο µας επισκέφθηκαν φοιτήτριες δηµοσιογραφίας από το Κατάρ 
και είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το δυναµικό µοντέλο φροντίδας 
που παρέχεται στη µονάδα µας καθώς και για τα οικονοµικά δεδοµένα για την 
Τρίτη ηλικία όπως προκύπτουν λόγω των επιπτώσεων της κρίσης.  
Τον Μάρτιο φοιτήτριες της Νοσηλευτικής από τη Φιλανδία ήρθαν στη Μονάδα 
µας, ενηµερώθηκαν για τον τόπο λειτουργίας και παρακολούθησαν την 
πρωινή βάρδια, κάνοντας εξαιρετική κριτική τόσο για τις παροχές της 
µονάδας όσο και για το ανθρώπινο δυναµικό. 

∆ηµιουργικός Χρόνος για Ανθρώπους µε Άνοια   
Ο Άκτιος διοργάνωσε δωρεάν σεµινάριο, στις 22 Φεβρουαρίου 2013, µε 
θέµα: «∆ηµιουργικός Χρόνος για Ανθρώπους µε Άνοια» και οµιλητή τον κο 
Στάθη Τρυφωνόπουλο (MSc Ψυχολογία Υγείας), Υπεύθυνο του 
Ψυχοκοινωνικού Τοµέα του Άκτιου .  
Ο κος Τρυφωνόπουλος ανέλυσε όλους τους τρόπους µέσα από τους 
οποίους µπορούµε να εµπλουτίσουµε δηµιουργικά τον χρόνο των 
ανθρώπων µε άνοια, προσφέροντας νοητική ενδυνάµωση, κινητοποίηση 
και ψυχαγωγία. Το σεµινάριο παρακολούθησαν επαγγελµατίες υγείας, 
εργαζόµενοι στη µονάδα, φοιτητές ψυχολογίας και οικογενειακοί φροντιστές 
ατόµων µε άνοια.  



Ηµέρα Φροντιστή 2013 
To  Σάββατο  30  Μαρτίου  η  Εταιρεία  Νόσου  Alzheimer  &  Συναφών 

∆ιαταραχών Αθηνών, πραγµατοποίησε εκδήλωση µε θέµα «Η ανακούφιση 

του Φορτίου των Φροντιστών» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου 

Αµαρουσίου.  Η  ∆ρ  Παρασκευή  Σακκά  και  ο  ∆ρ.  Κωστής  Προύσκας 

συµµετείχαν  στις  εκδηλώσεις  ως  οµιλητές  σε  επαναλαµβανόµενους 

κύκλους εκπαιδευτικών διαλέξεων.  
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Αποκατάσταση και Αποθεραπεία στον Άκτιο 
Εκτός των ατοµικών προγραµµάτων αποκατάστασης, κάθε 
εβδοµάδα διεξάγονται 6 Θεραπευτικές Οµάδες Άσκησης και 
Γυµναστικής ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας τους και τις 
ανάγκες των ενοίκων µας. Επιπλέον, σε ένα «ψηφιακό» 
περιβάλλον, σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, οι ένοικοί µας 
µπορούν να αθληθούν, να κάνουν σκι, να παίξουν 
µπόουλινγκ, τένις κτλ ενώ παράλληλα εξασκούνται στην 
ισορροπία και γυµνάζονται µε την ψηφιακή κονσόλα Wii της 
Nintendo.  
Στον εξοπλισµό που διαθέτει η µονάδα µας περιλαµβάνονται: 
  
Φορητό µηχάνηµα ηλεκτροθεραπείας µε ρεύµατα TENS για 

ενίσχυση του φυσικοθεραπευτικού αποτελέσµατος και 
ανάσχεση του πόνου 

Φορητός υπέρηχος για δυσκαµψίες, ρευµατοειδείς διεργασίες ή 
µετά από τραυµατισµό και παρατεταµένη ακινησία. 

Ποδήλατο παθητικής γυµναστικής (ιδιαίτερα χρήσιµο σε 
περιπτώσεις όπου το γνωστικό έλλειµµα δεν επιτρέπει τη 
συνεργασία του ενοίκου µε τον φυσικοθεραπευτή). 

Στατικό ποδήλατο ενεργητικής γυµναστικής για µεγαλύτερο 
βαθµό δυσκολίας, αύξηση της αντοχής και ενδυνάµωση 

Ειδικές σκάλες και διάδροµος βάδισης για επανεκπαίδευση και 
διατήρηση της κινητικότητας και της βάδισης 

Ηλεκτρικός διάδροµος για ανάπτυξη και της ισορροπίας και 
γενικότερη ενίσχυση της ιδιοδεκτικότητάς του θεραπευόµενου. 

Πολυµηχάνηµα για ενεργητική άσκηση µε βάρη για ενδυνάµωση 
των µυών 

Ελλειπτικό για ενίσχυση των µυών των ποδιών και αύξηση της 
λειτουργικότητας 

Wii fit/ sports 

Ηµερήσια Απασχόληση Ηλικιωµένων 
Ο άνθρωπός σας µπορεί να φιλοξενηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Άκτιου και να παραµείνει για 
µια ηµέρα συµµετέχοντας στις καθηµερινές 
δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνουν τη 
συµµετοχή σε Οµάδες Χορωδίας και Νοητικής 
Ενδυνάµωσης, Οµάδες ∆ραµατοθεραπείας και 
Μουσικοθεραπείας, στην Οµάδα Θεάτρου ή σε 
κ ά π ο ι α  Ο µ ά δ α  Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς . 
 

Εξειδικευµένοι νοσηλευτές θα αναλάβουν την 
ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα του ανθρώπου 
σας (χορήγηση φαρµάκων, ιατρικές µετρήσεις, 
σίτιση, ατοµική υγιεινή, µπάνιο). Συγχρόνως, 
µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τη δυνατότητα 
κοµµωτηρίου, µανικιούρ και πεντικιούρ στο χώρο 
µας. 
 

Επίσης, µπορείτε να συνδυάσετε την ηµερήσια 
παραµονή του ανθρώπου σας µε ένα από τα 
προγράµµατα φυσικοθεραπείας και άσκησης που 
παρέχει ο Άκτιος. Η άσκηση και η κινητοποίηση 
συµβάλουν στη διατήρηση της κινητικότητας και 
της αυτοεξυπηρέτησης του ανθρώπου µε Άνοια 
καθώς και στην προληψη των ατυχηµάτων από 
πτώσεις.  
 

Επιπλέον, σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, οι 
επισκέπτες µε Άνοια µπορούν να αθληθούν, να 
κάνουν σκι, να παίξουν µπόουλινγκ, τένις κτλ ενώ 
παράλληλα εξασκούνται στην ισορροπία και 
γυµνάζονται µε την ψηφιακή κονσόλα 
Wii της Nintendo.  

Νοητική Ενδυνάµωση 
Οι δραστηριότητες που παρέχει ο Άκτιος στους ενοίκους 
του και στους επισκέπτες µε άνοια µοιράζονται βασικούς 
στόχους όπως η κοινωνικοποίηση και η νοητική 
ενδυνάµωση, ο προσανατολισµός στο χώρο και στο 
χρόνο, η διευκόλυνση στην προσαρµογή του ενοίκου σε 
ένα νέο περιβάλλον, η εκτόνωση και η αποφόρτιση, η 
παρουσίαση νέων ερεθισµάτων και η άσκηση.  
Μερικά από τα εργαλεία των Προγραµµάτων Νοητικής 
Ενδυνάµωσης που εφαρµόζονται καθηµερινά µε 
θεαµατικά αποτελέσµατα στους ασθενείς µε άνοια είναι:  

-Ασκήσεις νοητικής ενδυνάµωσης (απλές και σύνθετες)  
-Θεραπεία δια αναµνήσεων 
-Ενηµέρωση και σχολιασµός της επικαιρότητας 
-Σταυρόλεξα και παιχνίδια µνήµης  
-Τραγούδια και ποιήµατα 
-Φυσικοθεραπεία και Άσκηση 
-Ψηφιακή Κονσόλα Nintendo (Wii Fit και Wii Sports) 
-Παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια  
-Ενδυνάµωση µε Η/Υ (Sociable) 
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Οι Εθελοντές του ACS ( American Community School) 
Στον Άκτιο φύσηξε αέρας ανανέωσης και εφηβικής διάθεσης. Το ΑCS 
(Σχολείο Αµερικάνικης Παροικίας) στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς που εντάσσει στο εκπαιδευτικό του σύστηµα ξεκίνησε συνεργασία µε 
τη µονάδα µας, επιλέγοντας την ως τόπο για την εθελοντική προσφορά 
των µαθητών του. Μαθητές από τη ∆ευτέρα και Τρίτη λυκείου συµµετέ-
χουν στις καθηµερινές οµάδες δραστηριοτήτων δυο φορές την εβδοµάδα 
προσφέροντας τη ζωντάνια και τη διάθεσή τους και παίρνοντας ζεστασιά 
και εµπειρίες ζωής. 
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Στον Άκτιο και στον Άκτιο Μονάδα Alzheimer µπορείτε να δείτε πόση έµφαση 
δίνουµε σε υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, αποθεραπείας και 
αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγµατα καθώς και την εξειδίκευσή µας στην 
άνοια και τη νόσο Alzheimer.  
 

Οι χώροι µας είναι ιδιαίτεροι, γεµάτοι χρώµατα, φως και µουσική. Η δυναµικά 
εναλλασσόµενη διακόσµηση, οι πίνακες, ο φωτισµός, η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες και οι 
φωτογραφίες αναδεικνύουν την καθηµερινότητα των ενοίκων µας και βοηθούν στον 
προσανατολισµό τους στον χώρο και στον χρόνο.  
 

Στον Άκτιο πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 6 οµάδες δραστηριοτήτων την 
ηµέρα ενώ λειτουργούν και οµάδες χοροθεραπείας, δραµατοθεραπείας και 
µουσικοθεραπείας. ∆ιοργανώνονται επίσης συχνές έξοδοι για καφέ ή βόλτες στην 
πόλη, µετά από συνεννόηση.  
 

Θέλουµε ο Άκτιος να θυµίζει παιδικό σταθµό, ένα χώρο ζωής και υγείας. 
 
Οι δυο µονάδες λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα του ίδιου κτιρίου και διαθέτουν: 
• Σαλόνια 

• Τραπεζαρίες 

• Ηome cinema 

• Χώρους απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων 

• Βιβλιοθήκη και αίθουσα υπολογιστών 

• Χώρο φαρµακείου 

• Φυσικοθεραπευτήριο µε όργανα γυµναστικής και αποκατάστασης 

• Χώρο κοµµωτηρίου 

• Βεράντες και κήπο 

Τα δωµάτια είναι µονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια µε µπάνιο, µπαλκόνι, 
τηλεόραση, κλιµατισµό, κουµπί κλήσης νοσηλευτών και τηλέφωνο µε σύνδεση σε 
τηλεφωνικό κέντρο.  

∆υναµικό Μοντέλο Φροντίδας 
 

Οι διπλωµατούχοι προϊστάµενοι νοσηλευτές µας 
και οι ειδικά εκπαιδευµένοι νοσηλευτές και 
φροντιστές µας διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
νοσηλείας και φροντίδας όλο το εικοσιτετράωρο 
µε τη συνεργασία ενός Παθολόγου, ενός Γενικού 
Ιατρού και µιας Νευρολόγου υπό την εποπτεία 
της Νευρολόγου-Ψυχιάτρου Παρασκευής Σακκά.  
Στον Άκτιο απασχολούνται, επίσης, τρεις 
Ψυχολόγοι, ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας 
Φυσικοθεραπευτής και εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 
δεκάδες εθελοντές-φοιτητές ψυχολογίας, 
συµβουλευτικής, δραµατοθεραπείας και 
µουσικοψυχοθεραπείας.  

Εξειδίκευση στην άνοια  
Ο Άκτιος – Μονάδα Alzeimer είναι ίσως η πιο εξειδικευµένη µονάδα µακροχρόνιας φιλοξενίας ηλικιωµένων µε άνοια στην 
Ελλάδα. Οι συνεργάτες µας εκπαιδεύονται διαρκώς στη διαχείριση και τη φροντίδα των ανθρώπων µε άνοια και οι χώροι µας είναι 
διαµορφωµένοι για να διευκολύνουν τη διαβίωσή τους. Στον Άκτιο το να ξεχνάς ή το να µη θυµάσαι, το να µην µπορείς να τα 
«καταφέρεις» µόνος σου ή το να χρειάζεσαι νοσηλευτική φροντίδα, δεν είναι «κακό»!  

Στην Επιστηµονική Επιτροπή του Άκτιου συµµετέχουν µεταξύ άλλων: 

• Ο διευθύνων σύµβουλος του διεθνούς φήµης «Alzheimer Disease 
Centre» Καθηγητής Ψυχιατρικής Michael Davidson 

• Ο Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστηµίου του Τελ Αβιβ και 
διευθύνων σύµβουλος του διεθνούς φήµης «Νοσοκοµείου 
Αποκατάστασης Sheba» Shlomo Noy 

• Η Νευρολόγος-Ψυχίατρος και Πρόεδρος της Εταιρίας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών Αθηνών Παρασκευή Σακκά 

• Η Ψυχοθεραπεύτρια και ∆ιευθύντρια του M.A. Κλινικής-Συµβουλευτικής 
Ψυχολογίας του La Salle University και Καθηγήτρια Ψυχολογίας του 
SUNY Christine McGuire 

• Η Ψυχολόγος-Γεροντολόγος και Γενική ∆ιευθύντρια του Οµίλου 
MATERIA Μαρίνα Πολυκάρπου  

• Ο Ψυχολόγος-∆ρ Γεροντολογίας και Γενικός ∆ιευθυντής του Άκτιου 
Κωστής Προύσκας 

Ένας πολύχρωµος και ζωντανός οργανισµός φροντίδας ηλικιωµένων, είναι Ένας πολύχρωµος και ζωντανός οργανισµός φροντίδας ηλικιωµένων, είναι Ένας πολύχρωµος και ζωντανός οργανισµός φροντίδας ηλικιωµένων, είναι Ένας πολύχρωµος και ζωντανός οργανισµός φροντίδας ηλικιωµένων, είναι 
έτοιµος να υποδεχθεί εσάς και τους οικείους σας και να σας προτείνει ένα έτοιµος να υποδεχθεί εσάς και τους οικείους σας και να σας προτείνει ένα έτοιµος να υποδεχθεί εσάς και τους οικείους σας και να σας προτείνει ένα έτοιµος να υποδεχθεί εσάς και τους οικείους σας και να σας προτείνει ένα 
ιδιαίτερο µοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα. ιδιαίτερο µοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα. ιδιαίτερο µοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα. ιδιαίτερο µοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα.     

Εξειδίκευση στην αποκατάσταση και την αποθεραπεία 
Με τον εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό συµβάλουµε στην αποθεραπεία και στην αποκατάσταση 
καταγµάτων και εγκεφαλικών και όχι µόνο. Στον σχεδιασµό και τη διαδικασία αποκατάστασης συµµετέχει ολόκληρη η 
διεπιστηµονική µας οµάδα.  
 

Με την εγγραφή στα προγράµµατα φυσικοθεραπείας και άσκησης, σας παρέχεται και ελεύθερη χρήση του εξοπλισµού σε 
συγκεκριµένες µέρες και ώρες.  
 

Εκτός των ατοµικών προγραµµάτων αποκατάστασης, κάθε εβδοµάδα διεξάγονται και 6 Οµάδες Άσκησης και Γυµναστικής 
διαφορετικών βαθµίδων δυσκολίας ανάλογα µε τις ανάγκες των ενοίκων µας.  


