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Καλώς Ήρθατε στο 19ο τεύχος των Στιγμών του Άκτιου

Ο Άκτιος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007. Μέσα σε αυτά τα χρόνια αύξησε τη δύναμή του από 64 κλίνες σε 240 
με προοπτική να φτάσει έως το τέλος του χρόνου τις 290 κλίνες σε 4 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αντίστοιχα, 
αυξήσαμε τους εργαζομένους μας από 12 σε 100 με προοπτική να ξεπεράσουμε τους 140.
Το μοντέλο φροντίδας που ακολουθούμε είναι μοναδικό και κατα κάποιο τρόπο αυτονοητο. Δημιουργούμε χώρους με 
την ενέργεια παιδικού σταθμου, με τρόπο λειτουργίας δυναμικό, που προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
των ενοίκων μας, που βοηθά στον προσανατολισμό τους στον χώρο και στον χρόνο, που τους δίνει τη δυνατότητα 
κινητοποίησης, κοινωνικοποίησης, δημιουργικότητας, συμμετοχής, ελέγχου της καθημερινότητας, αξιοπρέπειας και 
ποιότητας ζωής. Με χρώμα, μουσική, ενθουσιασμό, φιλικότητα, καινοτομία, χαμόγελα και αποδοχή. 
Για αυτό λέμε ότι είμαστε ένας πολύχρωμος και ζωντανός οργανισμός φροντίδας, φροντίδας για τους ενοίκους μας, 
φροντίδας για τους συγγενείς τους, φροντίδας για τους εργαζόμενούς μας. 
Με χαρά θα ήθελα να σας ανακοινώσω τη λειτουργία της Νέας Μονάδας του Άκτιου στα Νότια Προάστια, τον Άκτιο Οδηγό! 
Για τη συγκεκριμένη μονάδα, θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ ότι την ονειρευτήκαμε, την σχεδιάσαμε, πριν από έναν χρόνο, όταν 
επισκεφθήκαμε αυτό το καταπληκτικό κτίριο με το ΔΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ένα κτίριο ιστορικό, στο οποίο τα 
τελευταία 45 χρόνια πέρασαν όμορφες στιγμές δημιουργίας και εκπαίδευσης χιλιάδες μέλη του κινήματος του Οδηγισμού. 
Μετά από πολλές δυσκολίες τον χρόνο που πέρασε, εκείνο το όνειρό μας , εκείνο το σχέδιο, γίνεται πραγματικότητα. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους στενούς συνεργάτες μας, τα στελέχη του Άκτιου, κυρίως τους συντονιστές και εργαζόμενους στις 
υπόλοιπες μονάδες οι οποίοι ανταπεξήλθαν με επιτυχία στον δημιουργικό αυτόν «τοκετό» ο οποίος εμπεριείχε μεταφορές ενοίκων, 
μετακινήσεις προσωπικού, αλλαγές στις δομές και οργάνωση των μονάδων, ανυποψίαστο χάος και πολλή δημιουργικότητα! 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχιτέκτονά μας Χάρη Παπαιωάννου και τους συναδέλφους μας από το τμήμα συντήρησης κτιρίων, οι 
οποίοι έδωσαν πραγματικά όλον τους το χρόνο, την προσπάθεια, τον ιδρώτα, και σε μερικές περιπτώσεις και το αίμα τους, ώστε με πολύ κόπο να είναι αυτό το κτίριο έτοιμο μέσα σε 6 εβδομάδες από 
την έναρξη των εργασιών. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Οι εργαζόμενοι στον Άκτιο καταθέτουν τον εαυτό τους και την ψυχή τους. Είμαστε περήφανοι που δουλεύουμε μαζί, είμαστε περήφανοι για τους 
συνεργάτες μας. 

Όπως θα διαβάσετε σε αυτό το τεύχος των Στιγμών, το τετράμηνο που πέρασε ήταν γεμάτο από όραμα, δραστηριότητες, επιμορφωτικές εκδηλώσεις, γιορτές και πολλή δουλειά!  Αυτά είναι που 
διαφοροποιούν τον Άκτιο απο τις συμβατικές μονάδες και μας καθιστούν πρωτοπόρους και οδηγούς στη μακροχρόνια φροντίδα στη χώρα μας. 
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε δυναμικά και παρέχουμε υπηρεσίες μοναδικές, σε μοναδικά κτίρια, από μοναδικούς ανθρώπους. Σας καλώ να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε τους συναδέλφους μας. 
Είναι πραγματικά αξιόλογοι και σημαντικοί και είμαστε περήφανοι για αυτούς. 

Καλή ανάγνωση,

Κωστής Προύσκας PhD
Ψυχολόγος - Δρ Γεροντολογίας

Εξειδίκευση στην Αποκατάσταση και την Αποθεραπεία
Σε όλες τις μονάδες μας, με εξοπλισμό, τεχνογνωσία και 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, σε όλες τις μονάδες 
μας διεξάγονται και Ομάδες Άσκησης και Γυμναστικής διαφορετικών 
βαθμίδων δυσκολίας ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων μας. 

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Άκτιου 
και τις εκδηλώσεις μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας 
www.aktios.gr  
αλλά και στη σελίδα μας στο facebook 
www.facebook.com/aktios 

Άκτιος Αρτ Παλάς
Παίρνοντας τη σκυτάλη από το Relax Palace Αμαρουσίου, το 
οποίο ιδρύθηκε το 1969, στον Άκτιο Αρτ Παλάς αναδεικνύουμε 
την Τέχνη της Φροντίδας. Την Τέχνη του να παρέχουμε 
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ώστε να βελτιώνουμε την 
ποιότητα ζωής των ενοίκων μας και να αριστοποιούμε τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές τους προς όφελός τους. 
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι βασισμένες στο Δυναμικό 
Μοντέλο Φροντίδας του Άκτιου και με ομάδες δραστηριοτήτων, 
άσκησης, απασχόλησης και νοητικής ενδυνάμωσης καθημερινα, 
πρωί και απόγευμα.
Ο Άκτιος Άρτ Παλάς στέγαζεται σε ενα κτίριο χτισμένο και 
διαμορφωμένο για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, μέσα 
στον αστικό ιστό. Με το μικρό του σχετικά μέγεθος προσφέρει 
την αίσθηση του οικιακού περιβάλλοντος και την ασφάλεια 
μιας καλά εποπτευόμενης μονάδας περίθαλψης. Τα δωμάτια 
είναι μονόκλινα και δίκλινα με ατομικό μπάνιο, μπαλκόνι, 
κλιματισμό και ανεμιστήρα οροφής. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι 
πρόσφατα ανακαινισμένοι και λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο 
φυσικοθεραπευτήριο, βεράντα και κήπος. Όλοι οι χώροι της 
μονάδας κλιματίζονται.

Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer
Στον Άκτιο και στον Άκτιο Μονάδα Alzheimer παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας, αποθεραπείας και αποκατάστασης από 
εγκεφαλικά και κατάγματα και εξειδικευόμαστε 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. Διοργανώνονται 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, αίθουσες για χρήση ipad και Nintendo Wii με προτζέκτορα
• Χώρους απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων
• Βιβλιοθήκη και αίθουσα για Νοητική Ενδυνάμωση μέσω Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (πρόγραμμα Sociable)
• Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια
• Χώρο φαρμακείου

• Φυσικοθεραπευτήριο με όργανα γυμναστικής και αποκατάστασης
• Χώρο κομμωτηρίου
• Βεράντες και κήπο
• Κυλικείο σε συνεργασία με φορέα ψυχοκοινωνικής επανένταξης και 
επαγγελματικής αποκατάστασης
• Γεννήτρια για την υποστήριξη της λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος

Τα δωμάτια είναι μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα με μπάνιο, μπαλκόνι, τηλεόραση, κλιματισμό, κεντρική θέρμανση, κουμπί κλήσης νοσηλευτών, νέο 
εξοπλισμό και τηλέφωνο με σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο. Όλοι οι χώροι κλιματίζονται. 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος

Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6515268

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Οδηγός

Λεωφ. Βάρης 157, (κτίριο Σ.Ε.Ο.), Βάρη 
Τηλ.: 210 8972969

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Αρτ Παλάς

Οδός Πεντέλης 55,  Μαρούσι
Τηλ.: 210 8022912

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Άκτιος Μονάδα Alzheimer

Οδός Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 6523623

Ακολουθώντας το Δυναμικό Μοντέλο
Στον Άκτιο θέλουμε να δημιουργούμε όμορφες στιγμές. Να βιώνουμε 
τις εποχές και να κρατάμε ζωντανές τις ξεχωριστές ημέρες κάθε 
χρονιάς.
Στόχος μας κατά την περίοδο των εορτών είναι οι ένοικοί μας να 
βιώσουν την ιδιαιτερότητα και την λαμπρότητα αυτών των ημερών. 
Να μπορέσουν να βιώσουν το εορταστικό κλίμα και την εορταστική 
διάθεση. Ακολουθώντας το δυναμικό μοντέλο, από το τέλος του 
Νοεμβρίου η διακόσμηση στα κτίριά μας άρχισε σταδιακά να αλλάζει. 
Ζωγραφιές με έλατα, τάρανδους και Άγιο-Βασίληδες, άρχιζαν να 
στολίζουν τις εξώπορτες. Οι ομάδες προσανατολισμένες στο πνεύμα 
τις εποχής θύμιζαν έθιμα του τόπου μας και ενημέρωναν για περίεργα 
έθιμα άλλων λαών. Τα τραγούδια μας άλλαξαν, δίνοντας τη θέση τους  
σε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και Κάλαντα.  Στα πλαίσια των ομάδων 
οι εργαζόμενοι του ψυχοκοινωνικού τομέα και οι ένοικοι της μονάδας 
στόλισαν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα που κοσμούσαν τα σαλόνια 
της μονάδας και λειτουργούσαν παράλληλα σαν εξωτερικά μνημονικά 
βοηθήματα θυμίζοντας ότι βρισκόμαστε στην εορταστική περίοδο.

Επίσκεψη στο Σχολείο της 
Αμερικανικής Παροικίας
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 ο 
Ψυχοκοινωνικός τομέας του  Άκτιου και οι 
ένοικοι της μονάδας της Αγίας Παρασκευής  
επισκέφθηκαν το σχολείο της Αμερικανικής 
Παροικίας ACS. Κάνοντας πράξη για άλλη 
μια φορά το διαγενεακό μοντέλο του Άκτιου 
ξεκινήσαμε για μια φιλική επίσκεψη και 
συζήτηση με τους νεαρούς μαθητές. Σε χαλαρή 
ατμόσφαιρα, ένοικοι της μονάδας συνομίλησαν 
με μαθητές, αναφέρθηκαν στα δικά τους 
μαθητικά χρόνια και έδειξαν ενδιαφέρον για 
να μάθουν ποιες είναι σήμερα οι απαιτήσεις 
ενός σύγχρονου σχολείου. Η επίσκεψη έκλεισε 
με ευχές για τις γιορτές που πλησίαζαν και με 
υπόσχεση για την οργάνωση περισσότερων 
διαγενεακών δρώμενων.

Συνεργασία με το κέντρο αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας  
«Ιατρική Άσκηση»
Η Ιατρική Άσκηση παρέχει στους ενοίκους του Άκτιου Οδηγού εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:
• Ιατρική εξέταση από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης  
• Φυσικοθεραπευτική φροντίδα 
• Θεραπευτική άσκηση- εκγύμναση 
• Εργοθεραπεία 
• Λογοθεραπεία 
• Ψυχολογική υποστήριξη 
• Διατροφολογική υποστήριξη 
• Νοητική ενδυνάμωση 
• Υπηρεσία μεταφοράς και συνοδείας ασθενών με ειδικά οχήματα.

Εξειδίκευση στην Άνοια 
Ο Άκτιος Μονάδα Alzheimer 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»! 

Άκτιος Οδηγός
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός λειτουργεί στο πρώην εκπαιδευτικό κέντρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη 
Βάρη Αττικής. Η Μονάδα εξειδικεύεται: 
– Στη φροντίδα ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, μια διαταραχή που επηρεάζει το σύνολο των γνωστικών λειτουργιών του 
εγκεφάλου.
– Στην περίθαλψη ανθρώπων που χρειάζονται υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης από εγκεφαλικά και κατάγματα. Οι 
υπηρεσίες αποκατάστασης παρέχονται εντός του κτιρίου μας σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης «Ιατρική Άσκηση».
– Στη φιλοξενία ηλικιωμένων που αναζητούν έναν προστατευμένο τρόπο διαβίωσης με νοσηλευτική φροντίδα, ιατρική επίβλεψη και 
δραστηριότητες. 

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός διαθέτει μεγάλους και καλόγουστους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται σαλόνια και τραπεζαρίες, home cinema, βιβλιοθήκη, χώροι απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενοίκων, βεράντες με 
θέα στη θάλασσα, υπαίθριο αμφιθέατρο, ευρύχωροι και ασφαλείς διάδρομοι, φυσικοθεραπευτήριο με όργανα γυμναστικής και wii, 
αίθουσα σεμιναρίων, χώρος φαρμακείου, χώρος κομμωτηρίου και κήπος. 
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι της μονάδας, είναι κλιματιζόμενοι και προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία. Τα δωμάτια είναι μονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα με μπάνιο, μπαλκόνι, τηλεόραση, κλιματισμό, Wi-Fi, κουδούνι εσωτερικής επικοινωνίας δίπλα από 
κάθε κλίνη και στο μπάνιο και τηλέφωνο με σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο.

Στις εγκαταστάσεις της Βάρης απασχολείται μόνιμα Ιατρός Παθολόγος ο οποίος επισκέπτεται τη Μονάδα καθημερινά. Νευρολόγος 
επισκέπτεται ατομικά τους ενοίκους της μονάδας τρεις φορές την εβδομάδα,  χωρίς χρέωση, ενώ λειτουργεί Νευρολογικό Ιατρείο  για 
προβλήματα μνήμης και συμπεριφοράς. Ο Άκτιος συνεργάζεται και με Γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Ο ψυχοκοινωνικός τομέας του Άκτιου, οργανώνει καθημερινά ομάδες δραστηριοτήτων με αντικείμενα: νοητική ενδυνάμωση, 
δημιουργική απασχόληση, θεραπεία μέσω της τέχνης, τραγούδι, χορό, προσανατολισμό στο χρόνο και τον χώρο με ανάγνωση 
εφημερίδων και συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας, γνωριμία και επαφή με νέες τεχνολογίες.



Οι εργαζόμενοι του Άκτιου γιορτάζουν 
στον Άκτιο Οδηγό
Την Κυριακή 1η Μαρτίου όλοι εμείς που εργαζόμαστε στον Άκτιο 
διοργανώσαμε ένα barbeque party για εμάς, τους συνεργάτες μας και 
τις οικογένειες μας, στους χώρους της νέας μονάδας του Άκτιου, τον 
Άκτιο Οδηγό στην Βάρη. 

Από νωρίς το πρωί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες όλοι οι εργαζόμενοι 
του Άκτιου γνωρίσαμε και χαρήκαμε τις ιδιαίτερες εγκαταστάσεις του 
Άκτιου Οδηγού. Ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας μας 
ξενάγησε στους χώρους της νέας μονάδας και έπειτα διασκεδάσαμε 
χορεύοντας και τραγουδώντας με θέα τη θάλασα. Από την ημέρα 
αυτή, που ήταν αφιερωμένη σε εμάς, δεν θα μπορούσε να λείψει το 
σύμβολο της μονάδας που μας έφερε κοντά. Πολύχρωμοι χαρταετοί 
που όλοι μαζί πετάξαμε με ενθουσιασμό, γέμισαν τον ουρανό. Με 
αυτές τις αφορμές, άνθρωποι τόσο διαφορετικοί γινόμαστε μια παρέα, 
συζητάμε, διασκεδάζουμε, χαλαρώνουμε. Έτσι γινόμαστε καλύτερη 
ομάδα. Ομάδα με ευθύνες και αρμοδιότητες, με περισσότερη όρεξη, 
δύναμη και αντοχή.

Γιορτή Χριστουγέννων
Ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στη 
φιλοσοφία για δημιουργία χώρων ανοιχτών με μουσική 
και ερεθίσματα οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
Άκτιος πραγματοποίησαν  στις  20 Δεκεμβρίου 2014 τις 
Χριστουγεννιάτικες γιορτές τους.
Στις μονάδες Άκτιος και Άκτιος Μονάδα Alzheimer 
υποδεχτήκαμε τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου Χολαργού και Παπάγου. 
Με τη συνοδεία πιάνου η χορωδία τραγούδησε όμορφα 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε κλίμα κατάνυξης. Έπειτα όλοι 
μαζί, ένοικοι, φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τραγουδήσαμε 
τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.  
Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στον Άκτιο  Άρτ Παλάς, 
καλεσμένοι μας ήταν  η Μεγάλη Ομάδα από το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού Αμαρουσίου που μας ταξίδεψε με τις γλυκές και 
χαρούμενες μελωδίες της.
Η συγκεκριμένη γιορτή αντανακλά την φιλοσοφία των Μονάδων  
Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος: διαρκής επαγρύπνηση και 
κινητοποίηση, συνάντηση με το διαφορετικό και πάντρεμα των 
γενεών. Παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών  που μπορούν 
να συνυπάρξουν με αρμονία, αγάπη, ευτυχία και χαρά και να 
ζήσουν στιγμές μοναδικές! 

Άκτιος Οδηγός – Νέο Ξεκίνημα 
Μακριά από ρόλους, θέσεις και στολές οι εργαζόμενοι του Άκτιου 
Οδηγού με προθυμία και ευελιξία βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις τις 
νέας μονάδας με στόχο να πετύχουν το στοίχημα για την έγκαιρη 
έναρξη της λειτουργίας της. Διευθύνοντες και Προϊστάμενοι, 
συντηρητές, νοσηλευτές, συντονιστής και Διευθυντής, γκρέμισαν, 
σκούπισαν συναρμολόγησαν φύτεψαν και στόλισαν. Με όραμα τη 
δημιουργία μιας πρότυπης μονάδας και τη δημιουργία ενός οικείου 
περιβάλλοντος δούλεψαν με μεράκι και πέτυχαν το προσωπικό τους 
στοίχημα. Στις 15 Μαρτίου και ώρα 11:30 το πρώτο λεωφορείο 
έφτασε στον Άκτιο Οδηγό. 

Οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν τους νέους ενοίκους της μονάδας και 
τους οδήγησαν στα δωμάτιά τους. Λίγο αργότερα τα άδεια σαλόνια 
γέμισαν και τα τραγούδια από την πρώτη ομάδα δραστηριοτήτων 
ζέσταναν τους χώρους. Μια νέα περίοδος ξεκινά για το όμορφο αυτό 
κτίριο της Βάρης. Ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση ξεκινά για όλους 
εμάς στον Άκτιο. Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουμε η διατήρηση της εμπιστοσύνης όσων μας εμπιστεύονται 
και η διατήρηση της ανάγκης για νέες ιδέες και νέες παρεμβάσεις σε 
όλες τις μονάδες μας.

Γιορτή Πρωτοχρονιάς
Με την έναρξη της νέας χρονιάς στις μονάδες ΄Ακτιος και 
Άκτιος Άρτ Παλάς οργανώσαμε την καθιερωμένη κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας για να ευχηθούμε καλή χρονιά 
στους φίλους και ενοίκους μας.
Στο Αρτ Παλάς σε οικογενειακή ατμόσφαιρα μαζί με όλους τους 
ενοίκους μας, συγγενείς και συνεργάτες κόψαμε την πίτα μας. Ο 
Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας και η υποδιευθύντρια 
κα Άρτεμις Προύσκα ήταν εκεί για να ευχηθούν σε όλους μας καλή 
και δημιουργική χρονιά.
Στο ίδιο χαρούμενο και αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε  και η 
πρωτοχρονιάτικη γιορτή μας και στις μονάδες Άκτιος και Άκτιος 
Alzheimer. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Επιστημονική 
Διευθύντρια του Άκτιου Δρ. Παρασκευή Σακά, η οποία μαζί με 
τον Δρα Κωστή Προύσκα κόψανε την πίτα και έδωσαν τα δώρα 
στους τυχερούς ενοίκους και εργαζόμενους της χρονιάς. Η γιορτή 
συνεχίστηκε με συνοδεία κιθάρας και παλιά αγαπημένα τραγούδια 
που έδωσαν το έναυσμα ώστε να περάσουμε ένα βράδυ γεμάτο 
μουσική και χορό. Όλοι εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε στον 
Άκτιο ευχόμαστε σε όλους μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη, ευτυχία 
και δημιουργικότητα. Αποκριάτικη Γιορτή

Οι αποκριές είναι ίσως μία από τις πιο αγαπημένες γιορτές για 
όλους όσους ζούμε και εργαζόμαστε στον Άκτιο. Για το λόγο 
αυτό υπηρετήσαμε πιστά το θέμα της γιορτής, ντυθήκαμε 
ήρωες cartoons και ετοιμάσαμε πολλές εκπλήξεις για τους 
καλεσμένους μας.
Μετά από μια εβδομάδα σκληρής προετοιμασίας με τη 
χορογράφο Λουκρέσια Φουρναράκου, παρουσιάσαμε ένα 
χορευτικό που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους και ξεκίνησε 
το ξέφρενο πάρτυ. Τις εκπλήξεις ολοκλήρωσε η χορευτική 
ομάδα Ganesha , της χορογράφου Λουκρεσία Φουρναράκου, 
που ξαναέφερε το Bollywood στον Άκτιο.
Στον Άκτιο Άρτ Παλάς συνεχίσαμε με την ίδια χαρά τα 
αποκριάτικα μασκαρέματα. Ντυθήκαμε ήρωες του Disney 
νεράιδες και άλλες ευφάνταστες στολές. Όλοι όσοι βρεθήκαμε 
εκεί διασκεδάσαμε και χορέψαμε σε ρυθμούς καρναβαλιού με 
latin μελωδίες αλλά και με δικούς μας ξεσηκωτικούς ρυθμούς. 
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε για ακόμα μια φορά το 
μενού των γιορτών μας από τους σεφ των μονάδων μας.

Συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο 
Γεροντολογίας και Γηριατρικής
Ο Άκτιος συμμετείχε στο 13ο Συνέδριο Γεροντολογίας και 
Γηριατρικής που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 26-28 
Φεβρουαρίου. Διοργανώθηκε Κλινικό Φροντιστήριο με τίτλο 
Ποιότητα Ζωής στην Φροντίδα στην Άνοια και συντονιστή τον 
Δρα Κωστή Προύσκα. Πρώτη εισηγήτρια ήταν η Δρ. Παρασκευή 
Σακκά η οποία αναφέρθηκε στις παραμέτρους της φροντίδας 
στην άνοια. Ο Δρ. Κωστής Προύσκας  παρουσίασε το δίλημμα 
ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και ποιότητα φροντίδας. Η Δρ. 
Μυρτώ Ράγγα αναφέρθηκε στο ιδανικό πλαίσιο φροντίδας σε κάθε 
στάδιο. Ο κ. Αντώνης Σπανός μίλησε για την ιδανική φροντίδα 
και την ποιότητα ζωής στο τρίτο στάδιο της άνοιας. Τέλος, η κα 
Μαρίνα Πολυκάρπου τόνισε στην εισήγησή της τη σημασία του 
ενημερωμένου και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού για μια 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για ανθρώπους με άνοια.

Σεμινάριο: Συμπεριφορά σε Άτομα  
που πάσχουν από Άνοια
Στον Άκτιο Άρτ Παλάς πραγματοποιήθηκε στις 4/2/2015 για πρώτη 
φορά σεμινάριο με θέμα τη Συμπεριφορά σε Άτομα με Άνοια. Ο Δρ. 
Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος-Δρ. Γεροντολογίας, εισηγητής του 
σεμιναρίου, απευθύνθηκε σε  ένα ποικιλόμορφο κοινό που αποτελείτο 
από φροντιστές και συγγενείς ατόμων με άνοια, επαγγελματίες υγείας 
και φοιτητές ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων. Απάντησε σε  
καθημερινά ερωτήματα που προβληματίζουν τους φροντιστές, και 
κάλεσε τους παρευρισκόμενους να εξετάσουν τη συμπεριφορά του 
ανθρώπου με άνοια από την οπτική γωνία του ανθρώπου με άνοια με 
τελικό σκοπό να ηρεμήσει  και να πάρει την ασφάλεια που έχει ανάγκη. 
Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον ψυχοκοινωνικό τομέα των μονάδων 
του Άκτιου ως μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 
των φροντιστών και τον επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετικά με 
την άνοια και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη των οικογενειακών φροντιστών και των επαγγελματιών 
υγείας για συνεχή ενημέρωση οι μονάδες του Άκτιου θα συνεχίσουν να 
αποτελούν φορέα ενημέρωσης διοργανώνοντας αντίστοιχα σεμινάρια.

Γιορτή ‘Εναρξης Άκτιου Οδηγού
Παρασκευή 20 Μαρτίου και ο Άκτιος Οδηγός άνοιξε επίσημα τις 
πόρτες του για την πρώτη του γιορτή. Την συμβολική κορδέλα 
έκοψαν η Πρόεδρος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού κα 
Τούλα Αλμπάνη και η Επιστημονική Διευθύντρια του Άκτιου Δρ 
Παρασκευή Σακκά. Εργαζόμενοι και ένοικοι όλων των μονάδων, 
φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες συγκεντρωθήκαμε για να 
ευχηθούμε και να καμαρώσουμε τη νέα μας Μονάδα. Μέσα σε 
κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας ξεναγήσαμε τους νέους μας 
φίλους και συνεργάτες στους χώρους της μονάδας και έπειτα 
διασκεδάσαμε. Ξεχωριστό τόνο στη γιορτή έδωσε ο πολιτιστικός 
και λαογραφικός σύλλογος «Ταξιδευτές Πολιτισμού».
Λίγες ώρες πριν ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας 
είχε δώσει το δικό του μήνυμα σε όλους εμάς. 
«Καλή αρχή, καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους 
μας. Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν και σας υπόσχομαι 
ότι ο Άκτιος θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε μαζί του να 
αισθάνεστε ενισχυμένοι, ευτυχείς, ασφαλείς, και δυνατοί. 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Άκτιου, παραδίδω στα 
χέρια σας τη νέα μας Μονάδα τον Άκτιο Οδηγό. Είμαι σίγουρος ότι 
θα ανταπεξέλθετε στις ευθύνες της διασφάλισης ποιότητας ζωής 
και ποιότητας φροντίδας για τους ενοίκους μας συνεχίζοντας την 
άριστη παράδοση του Άκτιου. Καλή δύναμη!È 

Έναρξη Συνεργασίας με 
Μητροπολιτικό Κολέγιο

Ακολουθώντας την εκπαιδευτική μας παράδοση 
από τα μέσα Μαρτίου οι Μονάδες Άκτιος θα 
αποτελέσουν φορέα εκπαίδευσης και πρακτικής 
άσκησης για φοιτητές Ψυχολογίας από το 
Μητροπολιτικό Κολέγιο.  Δευτεροετείς φοιτητές 
και τελειόφοιτοι θα παρακολουθήσουν και 
θα ενταχθούν στο Ψυχοκοινωνικό Τομέα των 
Μονάδων αποκτώντας σημαντική εμπειρία 
παρακολουθόντας την εφαρμογή ενός Δυναμικού 
Μοντέλου Παρέμβασης. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
λειτουργίας του Άκτιου φιλοδοξούμε να αποτελέσει 
εφόδιο για τους μελλοντικούς επαγγελματίες 
υγείας που θα τους αποτρέψει από την εφαρμογή 
ασυλιακού τύπου φροντίδας, ανοίγοντάς 
τους το δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές στη 
μακροχρονια φροντίδα, μακριά από στερεότυπα 
και προκαταλήψεις.


