
Εμείς στον Άκτιο καλούμαστε για ακόμη μια φορά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό, λαμβάνο-
ντας τις απαραίτητες προφυλάξεις για εμάς, τις οικογένειές μας και τους ενοίκους μας και να παρέ-
χουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτούς που μας χρειάζονται. Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων 
και θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο !
Σε αυτό το τεύχος θα ήθελα να σας επικοινωνήσω τα μέτρα που έχουμε πάρει απένα-
ντι στον Κορωνοϊο Covid-19 και να σας επιβεβαιώσω ότι όλοι εμείς στον 
Άκτιο βρισκόμαστε στη δουλειά μας για να φροντίζουμε τους αν-
θρώπους σας που είναι πλέον και δικοί μας άνθρωποι. Ο Άκτιος 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
που εμφανίζονται με τον νέο ιό και ήταν και είναι σαφέ-
στατα καλύτερα προετοιμασμένος από πολλές άλλες 
μονάδες πρόνοιας στη χώρα μας αλλά και αλλού. Οι 
Μονάδες του Άκτιου έχουν από την αρχή της κρίσης 
επαρκή ποσότητα σε Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(μάσκες, στολές μιας χρήσεως γάντια, ποδονάρια, 
γυαλιά προστασίας, αντισηπτικά) και λαμβάνου-
με όλα τα μέτρα προφύλαξης, ως ούτως ή άλλως 
οφείλουμε, για την προφύλαξη όλων μας από με-
ταδοτικά (λοιμώδη και μη) νοσήματα. Προβήκαμε σε 
προμήθεια επιπλέον υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε 
να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ελλείψεων, 
αλλά και στο σχεδιασμό αυξημένων μέτρων προστασίας 
σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος Covid19. Εκπαιδεύσα-
με έγκαιρα το σύνολο του προσωπικού μας (νοσηλευτές, ψυχο-
λόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, προσωπικό κουζίνας και καθα-
ριότητας και υπαλλήλους διοίκησης) και συνεχίζουμε να τους παρέχουμε 
εκπαίδευση επί των διεθνών πρωτοκόλλων υγείας και αντιμετώπισης καταστάσεων 
σαν και τη σημερινή. Από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισης του ιού στη χώρα μας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ιατρών μας, του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας, λάβαμε τα εξής μέτρα: Από τον Φεβρου-
άριο όλοι οι εργαζόμενοι μας φορούν μάσκες και γάντια. Το επισκεπτήριο αρχικά περιορίστηκε σε 
ελάχιστους επισκέπτες με μάσκα και γάντια. Με την εμφάνιση κρουσμάτων στην Αττική, προβήκαμε 
σε καθολική απαγόρευση επισκεπτηρίου. Πολλά από αυτά τα μέτρα ελήφθησαν προληπτικά πριν τα 
υιοθετήσει η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια. 

Παρά την απαγόρευση επισκεπτηρίου, έχουμε εκ των προτέρων μεριμνήσει να μπορούν όποιοι επι-
θυμούν να βρίσκονται σε επαφή με τους αγαπημένους τους, μέσω εφαρμογών και προγραμμάτων 
τηλεδιάσκεψης. Συμβουλευόμαστε διαρκώς τον Ιατρό Εργασίας μας, τους Επιστημονικούς Υπεύ-
θυνους και τους Ιατρούς των μονάδων μας. Ενημερωνόμαστε και φροντίζουμε για την προσαρμογή 
και βελτίωση των μέτρων και των πρωτοκόλλων μας. Οργανώνουμε τακτικές τηλεδιασκέψεις μεταξύ 

των στελεχών όλων των Μονάδων του Άκτιου, ώστε να υπάρχει κοινός συντονισμός και να 
σχεδιάζεται το επόμενο βήμα για κάθε ανάγκη που θα προκύψει. Αυτό που μας απα-

σχολεί πρωτίστως είναι να παραμείνουν οι χώροι μας «μονωμένοι» και οι ένοικοι 
και οι εργαζόμενοί μας χωρίς επαφή με ύποπτα κρούσματα. Για το λόγο αυτό 

διακόψαμε την παραλαβή προϊόντων και αντικειμένων από τους συγγε-
νείς των ενοίκων μας. Προμηθευόμαστε υλικά μόνο από συγκεκριμένους 

προμηθευτές μας τα οποία κατά την παράδοση απολυμαίνονται με 
ειδικό μηχάνημα. Μετράμε τη θερμοκρασία στους εργαζόμενους και 
στους συνεργάτες μας στην αρχή και στη λήξη κάθε βάρδιας ώστε 
να απομακρύνουμε εγκαίρως κάθε ύποπτο κρούσμα από πλευράς 
εργαζομένων και παρέχουμε στους εργαζομένους μας μάσκα και 
γάντια για να φορούν κατά τη μετακίνησή τους από και προς τις 
μονάδες μας. Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού υπάρχει πλήρες 

πρωτόκολλο χειρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακόμη 
πιο λεπτομερώς σχεδιασμένο, διότι αντιλαμβανόμαστε πως έχουμε να 

φροντίσουμε και να προστατέψουμε τους αγαπημένους σας ανθρώ-
πους αλλά και τους εργαζόμενούς μας. Η ανησυχία και η επαγρύπνηση 

των στελεχών μας, όπως και η δική σας, αποτελεί πεδίο γόνιμου προβλημα-
τισμού ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και προφυ-

λαγμένοι.
Ανυπομονούμε να σας δούμε πάλι όλους από κοντά. Μέχρι τότε, εσείς «μένετε σπίτι» και 

εμείς μένουμε στις επάλξεις λαμβάνοντας κάθε επιπλέον μέτρο που θεωρούμε εύλογο, ώστε να μέ-
νουμε υγιείς και να συνεχίζουμε την εργασία μας και την προσφορά μας στους ενοίκους των μονάδων 
μας, στους ανθρώπους μας. 

Καλή Ανάγνωση!
Κωστής Προύσκας PhD
Ψυχολόγος - Δρ Γεροντολογίας

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 
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Βράβευση του Άκτιου από το Silver Alert 
H Υπηρεσία Silver Alert ,τη Δευτέρα 23/12/2019, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και 
Μαρίνας Θεοχαράκη, απένειμε ειδική τιμητική διάκριση στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων «ΑΚΤΙΟΣ» και τον Πρόεδρο μας, Δρα Κωστή Προύσκα, για την κοινωνική μας προσφορά 
και την εξαιρετική υποστήριξη της υπηρεσίας Silver Alert με προσωρινή φιλοξενία αμνημόνων 
ηλικιωμένων. Ο Άκτιος βοηθάει το Silver Alert με τη φιλοξενία αμνημόνων εξαφανισθέντων 
ηλικιωμένων, ωσότου βρεθεί η οικογένειά τους και επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ο Άκτιος συ-
νεργάζεται στενά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Ελληνική Αστυνομία και άλλα σώματα 
ασφαλείας -οι οποίοι, επίσης, τιμήθηκαν- ώστε να μπορέσει να γίνει δυνατό και εφικτό το 
σημαντικό έργο του Silver Alert. Είμαστε υπερήφανοι και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους 
συνανθρώπους μας όταν μας χρειάζονται. 
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Πρωτοχρονιάτικες Πίτες
Ευχόμαστε το 2020 να είναι δημιουργικό, ευτυχές, γεμάτο χαρές και υγεία σε 
όλους τους ανθρώπους. Ο Άκτιος τηρώντας τις παραδόσεις και τα έθιμα γιόρ-
τασε με ιδιαίτερη χαρά το 2020. Όλοι οι εργαζόμενοι, συνάδελφοι από όλες τις 
μονάδες μας, ένοικοι, συγγενείς και φίλοι, μαζευτήκαμε ως μια παρέα, με μεγάλη 
χαρά, ελπίδες και προσδοκίες για τη νέα χρονιά, να υποδεχτούμε με τον πιο γιορ-
τινό τρόπο το 2020, να ανταλλάξουμε ευχές και τηρώντας το έθιμο κόψαμε τις 
βασιλόπιτες μας!
Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος δώσαμε σε ενοίκους και εργαζόμενους τα 
γούρια τους και μοιράσαμε δώρα στους τυχερούς ενοίκους και εργαζόμενους που 
τους έτυχαν τα φλουριά. Φέτος όμως είχαμε και κάποιες εκπλήξεις· ο ψυχοκοινω-
νικός τομέας του Άκτιου μαζί με τους ενοίκους των μονάδων παρουσίασαν χορω-
δίες οι οποίοι έψαλλαν τα κάλαντα και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα και άλλα 
παλιά τραγούδια.
Με ιδιαίτερη τιμή φέτος, καλωσορίσαμε και υποδεχτήκαμε την κυρία Λουκία Κε-
φαλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών καθώς και τον κύριο Θα-
νάση Βαθιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, οι 
οποίοι έδωσαν τις ευχές τους για το νέο έτος. Η έμπρακτη στήριξη της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, είναι πολύ σημαντική και χαιρόμαστε 
βαθύτατα που είναι δίπλα μας στο δύσκολο και συνάμα όμορφο έργο μας.
Ο Πρόεδρος του Ακτίου Δρ Κωστής Προύσκας, έδωσε τις δικές του ευχές, ευχαρί-
στησε όλους τους εργαζόμενους, συγγενείς, ενοίκους και καλεσμένους που είναι 
πάντα δίπλα και στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις τους αυτό το δύσκολο έργο της 
φροντίδας των ανθρώπων.

Απέναντι στον CoVid-19
Οι νοσηλευτές αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι του Άκτιου έχουν φορέσει μάσκες και γάντια από το 
Φεβρουάριο και άμεσα ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρού-
σματα κορωναϊού στην Ελλάδα, δεν μπορούσαμε παρά να δράσουμε άμεσα για την προστασία των 
ανθρώπων του Άκτιου, τόσο αυτών που μένουν στις Μονάδες μας όσο και αυτών που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους καθημερινά. Έτσι, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο έλαβε χώρα στη Μονάδας 
της Αγίας Παρασκευής και ακολούθησαν αυτά στον Άκτιο «Οδηγό» στη Βάρη και στο «Άρτ Παλάς» 
στο Μαρούσι. Υπεύθυνος για τις εκπαιδεύσεις είναι ο Καθηγητής Γηριατρικής και Επιστημονικά 
Υπεύθυνος της Μονάδας Άκτιος Οδηγός Δρ Κίμων Βολίκας και τις πρώτες μέρες και ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα παρίσταται ο Πρόεδρος του Άκτιου Δρ. Κωστής Προύσκας. Λάβαμε μέτρα 
με βάση τις οδηγίες της περιφέρειας και του ΕΟΔΥ, αλλά και νωρίτερα. Σχεδιάσαμε πρωτόκολλο 
παρέμβασης σε περίπτωση κρούσματος. Προμηθευτήκαμε σε ποσότητες όλα τα απαραίτητα για 
την λήψη μέτρων ατομικής προστασίας, ώστε να μην μείνουμε εκτεθειμένοι σε καμία περίπτω-
ση. Οι νοσηλευτές έχουν μέχρι τώρα μεριμνήσει για τους ενοίκους του Άκτιου με μεγάλη σύνεση, 
ακολουθούν πιστά όλα τα μέτρα προστασίας και προσαρμόζονται στα νέα μέτρα κάθε φορά, με 
αποτέλεσμα μέχρι τώρα να μην έχουμε κανένα κρούσμα του CoVid-19. Είναι οι άνθρωποι, οι ήρω-
ες, του Άκτιου που κάνουν καθημερινό αγώνα ώστε να μην ασθενήσει κανείς και να διατηρηθεί η 
ομαλότητα στις ζωές των ενοίκων μας και τους ευχαριστούμε για αυτό.

Βράβευση από τον Ερυθρό Σταυρό
Το Σάββατο 21/12/2019 σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυ-
θρού Σταυρού πραγματοποίησε την τελετή απονομής πτυχίων και τιμητικών διακρίσεων σε 
εθελοντές και συνεργάτες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τελετών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων με την παρουσία του Προέδρου του Ερυθρού 
Σταυρού Δρος Αντώνιου Αυγερινού. Ιδιαίτερη ήταν η τιμή μας καθώς ο Τομέας Κοινωνικής 
Πρόνοιας βράβευσε τον Πρόεδρο του Άκτιου Δρ Κωστή Προύσκα και τον  υποδιευθυντή κ. 
Στάθη Τρυφωνόπουλο για τη μακρόχρονη παρουσία τους στην εκπαίδευση εθελοντών με την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Μέσα από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια, που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας έρχονται 
σε επαφή με θέματα που αφορούν στη φροντίδα ηλικιωμένων, ηλικιωμένων με άνοια καθώς 
και με ιδέες για δραστηριότητες.

Ομιλία κου Προύσκα στην ΕΓΓΕ 
Τα σεμινάρια της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (ΕΓΓΕ) αποτελούν πια 
έναν θεσμό, αφού διενεργούνται από το 2011. Απευθύνονται σε ιατρούς κι επαγγελματίες υγεί-
ας, έχοντας γνώμονα την ευαισθητοποίηση και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα που 
αφορούν την άνοια, την Τρίτη Ηλικία και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Την εκπαίδευση ανα-
λαμβάνουν επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας 
και φροντίδας των ηλικιωμένων.  Η θεματολογία του σεμιναρίου αποσκοπεί στην προαγωγή της 
ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοπαθολογίας του ηλικιακού αυτού φάσματος, 
στην ανάπτυξη και την βελτίωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους, καθώς και στην 
ενθάρρυνση της εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ψυχογηριατρικής. Ο Πρόεδρος του Άκτιου, 
Δρ. Κωστής Προύσκας, ο οποίος είναι και ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΓΓΕ, μίλησε για 
θέματα που αφορούν την Ανοϊκή Πραγματικότητα και τη φροντίδα του Ανοϊκού Ασθενούς, δί-
νοντας εικόνες που προέρχονται τόσο από την προσωπική του πορεία όσο και από τις μονάδες 
του Άκτιου καλύπτοντας έτσι τουλάχιστον 20 χρόνια πραγματικής παρέμβασης στο χώρο της 
φροντίδας ηλικιωμένων.  

Καλώς Ήρθατε στο 34ο Τεύχος των Στιγμών του Άκτιου



Άκτιος Παραμυθάς
Στο πλαίσιο των νέων μας συνεργασιών, για την καλύτερη ποιότητα των ομαδικών μας δραστηριοτήτων για 
τους ανθρώπους μας,  οι Παραμυθάδες του Εθνικού Θεάτρου θα μας συντροφεύουν σε μέρη όμορφα και 
μαγικά.  Δράκοι φτερωτοί, τίμιοι χωριάτες, άπληστοι βασιλιάδες και μάγοι με θαυματουργικές συμβουλές, 
είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των αφηγήσεων του Δημήτρη Προύσαλη και μαζί με τις ατομικές 
μελωδίες της κάθε ιστορίας από τον Φίλιππο Πλακιά με την κιθάρα του, μας δίνουν μοναδικά βιώματα. Οι 
Δράσεις του Εθνικού Θεάτρου τα τελευταία έξι χρόνια και κυρίως αυτή των Παραμυθάδων προσφέρουν 
μέσω παραστατικών αφηγήσεων όμορφες ιστορίες σε κοινωνικές ομάδες που το χαμόγελο είναι τρόπος 
αναζωογόνησης και ευτυχίας. Η αρχή πραγματοποιήθηκε στο Άρτ Παλάς στις 5 Μαρτίου 2020, όπου μας 
πρόσφεραν απλόχερα μία μοναδική εμπειρία, με χαμόγελα, και απίστευτες περιγραφές. Καλωσορίζουμε, 
λοιπόν, με μεγάλη χαρά τους Παραμυθάδες και το Εθνικό Θέατρο στην οικογένεια του Άκτιου.

Διαγενεακή Δράση-Συνεργασία με εκπαιδευτήρια Καντά
Ο Άκτιος βρίσκεται πάντα δίπλα στην νέα γενιά, θερμός υποστηρικτής νέων ιδεών και καινοτομιών 
που ενθαρρύνουν τη διαγενεακή αλληλεγγύη! Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε ομάδα 11 μαθητών 
της Γ’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Καντά συνοδευόμενα από την καθηγήτρια τους Μαρία Τζώρ-
τζη, στο πλαίσιο της δράσης «Εικονική Επιχείρηση» SEN JA GREECE. Οι μαθητές συνομίλησαν με 
τον Πρόεδρο του Άκτιου, Δρ. Κωστή Προύσκα με σκοπό να παρουσιάσουν την ιδέα τους για τον 
διαγωνισμό και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές και γνώσεις για την Άνοια. Έχοντας λάβει τις απα-
ραίτητες πληροφορίες και καθοδήγηση, δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση «JewelQRy Α.Ε.» 
η οποία προσφέρει κοσμήματα με QR Codes, στα οποία έχουν αποθηκευτεί στοιχεία ταυτότητας, 
ομάδα αίματος και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στόχος των παιδιών είναι να προσφέρουν ένα κομψό 
κόσμημα με χαρακτηριστικό σχέδιο, εύκολα αναγνωρίσιμο, το οποίο παρέχει ασφάλεια σε ηλικιω-
μένους και μικρά παιδιά, καθώς επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ανθρώπων που έχουν χαθεί λόγω 
άνοιας, παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς τους, αλλά και τους συγγενείς οποιου-
δήποτε ανθρώπου που είχε κάποιο ατύχημα. Εμείς στον Άκτιο, στηρίζουμε έμπρακτα τους μαθητές 
σε αυτό το όμορφο εγχείρημα τους με την ευχή πως η νέα γενιά θα πράξει ότι είναι απαραίτητο για 
να δημιουργήσει μια κοινωνία φιλική στην άνοια! Επίσκεψη Φιλαρμονικής - Αρτ Παλάς

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, οι ένοικοι της μονάδας μας Αρτ Παλάς είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν το ηχόχρωμα των πνευστών και κρουστών οργάνων της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Αμαρουσίου. Ορχήστρα και ένοικοι πήραν μέρος στις όμορφες μελωδίες που ακούστηκαν 
μπαίνοντας στο κλίμα των γιορτών. Για όλους εμάς ήταν ιδιαίτερη έκπληξη και τιμή να τους υποδε-
χτούμε στην μονάδα μας. Η αυλαία έπεσε μοιράζοντας δώρα και ανταλλάσσοντας ευχές, δίνοντας 
υπόσχεση για μια νέα συνάντηση.

25η Μαρτίου στον Άκτιο 
Αυτή τη χρονιά η επέτειος της 25ης Μαρτίου βρίσκει σε μια δύσκολη συγκυρία τη χώρα μας. 
Όμως, διαχρονικά στα δύσκολα ο λαός μας υψώνει το ανάστημά του. Στον Άκτιο τιμήσαμε αυτή 
την ημέρα μέσα από τις δραστηριότητες μας και τα εορταστικά μας τραπέζια. Τραγουδήσαμε 
παραδοσιακά τραγούδια, κάναμε τις αντίστοιχες χειροτεχνίες, παρακολουθήσαμε ανάλογα αφι-
ερώματα. Στα εορταστικά μας τραπέζια αυτή τη φορά κρατήσαμε τις απαραίτητες αποστάσεις, 
χωρίς όμως να λείπουν η διακόσμηση και οι γεύσεις. Με φόντο γαλανόλευκο απολαύσαμε τις 
δημιουργίες των Σεφ των μονάδων μας που τιμώντας την παράδοση μας ετοίμασαν ψάρι και 
φυσικά γευστική και μυρωδάτη σκορδαλιά.

Καθαρά Δευτέρα στον Άκτιο 
Στον Άκτιο ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, ο χαρταετός μας συντροφεύει. Κάποιες ημέρες πριν την Καθαρά 
Δευτέρα οι προετοιμασίες κορυφώνονται· στις ομαδικές μας δραστηριότητες ζωγραφίζουμε και κατασκευάζουμε τους δικούς μας χειροπoίητους χαρταετούς. Ταξιδεύουμε σε όλη την επικράτεια μέσα 
από τα ήθη και έθιμα του τόπου μας για τα οποία κουβεντιάζουμε. Βεβαίως, ανήμερα είναι η στιγμή που όλες οι Μονάδες του Άκτιου γίνονται ένα μεγάλο τραπέζι, μια μεγάλη παρέα. Σαρακοστιανά 
εδέσματα, μαγειρεμένα από τους σεφ των Μονάδων μας, κλέβουν την παράσταση. Οι ένοικοί μας, οι επισκέπτες μας και το προσωπικό των Μονάδων μας, απολαμβάνουν τις νηστίσιμες λιχουδιές, 
ενώ από τα τραπέζια μας δεν λείπουν το κρασί, η μουσική και ο χορός. Αξίζει να επισκεφθείτε τις Μονάδες μας την ημέρα αυτή και γιατί όχι, να γίνουμε ξανά παιδιά και να πετάξουμε τον χαρταετό. 

Ο Άκτιος στο Διεθνές Συνέδριο Rehab
Ο Άκτιος συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης με θέμα  
“Advancing Interdisciplinary Rehabilitation to Improve Lives”, που διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Το πρώτο και μοναδικό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο 
Αποκατάστασης στην Ελλάδα, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Campus Αμαρουσίου, από 
τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2020, με κεντρικούς ομιλητές εξέχουσες διεθνείς ακαδημαϊκές 
προσωπικότητες από το χώρο της Αποκατάστασης. Η συμμετοχή του Άκτιου ήταν πολλαπλή. 
Ο Πρόεδρος του Άκτιου  Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος- Δρ. Γεροντολογίας, σε ξεχωριστή 
διάλεξη μίλησε για και τη σημασία των διεπιστημονικών ομάδων στο Δυναμικό μοντέλο φροντίδας 
που προτείνει ο Άκτιος. Η δεύτερη συμμετοχή μας αφορούσε στη διεξαγωγή στρογγυλής 
τράπεζας σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων και ηλικιωμένων με άνοια αλλά 
και με τις παρεμβάσεις προς τις οικογένειες ανθρώπων με άνοια. Στο στρογγυλό τραπέζι 
συμμετείχαν ο Δρ Κωστής Προύσκας, ο Υποδιευθυντής του Άκτιου κ Στάθης Τρυφωνόπουλος 
και ο φυσιοθεραπευτής της μονάδας Άκτιος Οδηγός κ Σωτήρης Φωτόπουλος.

Άκτιος goes vegetarian!!!
Ο Άκτιος διαμορφώνει το μενού της κουζίνας του και μαγειρεύει ανάλογα με τις προτιμήσεις 
των ενοίκων του, τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής οικογένειας και έχει ως βάση του τη 
μεσογειακή διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό, οι σεφ των Μονάδων του Άκτιου, δημιούργησαν 
vegetarian επιλογές γευμάτων. Η χορτοφαγία, για κάποιους από τους ενοίκους μας και 
το προσωπικό των Μονάδων μας, δεν είναι τάση αλλά τρόπος ζωής Οι συνταγές για 
χορτοφάγους είναι εξίσου λαχταριστές και θρεπτικές με τις υπόλοιπες επιλογές φαγητού. 
Το μενού ελέγχεται αυστηρά από τους ιατρούς και την διεύθυνση του Άκτιου με σκοπό να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η θρεπτική του αξία. 

Απόκριες με “άρτο και θεάματα”...
Για άλλη μια χρονιά στον Άκτιο, γιορτάσαμε τις απόκριες  με τρεις διαφορετικές γιορτές, μια για κάθε 
Μονάδα και θέμα: Άρτος και Θεάματα! Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα της Βάρης 
στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ τη σειρά πήρε η Μονάδα της Αγίας Παρασκευής στις 19 Φεβρουαρίου και 
οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το Άρτ Παλλάς στο Μαρούσι στις 26 Φεβρουαρίου. Το χορευτικό 
των εργαζομένων του Άκτιου έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση, ενώ έδωσε την αφορμή για 
χορό και διασκέδαση, παρασύροντας τους παρευρισκόμενους στο καρναβαλικό κλίμα των ημερών. 
Ένοικοι, εργαζόμενοι, συγγενείς και φίλοι του Άκτιου που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις μας, 
χόρεψαν και διασκέδασαν όλοι μαζί,, καλοσωρίζοντας την Άνοιξη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 
με τις γευστικές δημιουργίες των Σεφ του Άκτιου. 

Τηλεδιασκέψεις και τηλε- εργασία στον Άκτιο
Η τεχνολογία είναι σύμμαχος των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και ο Άκτιος προσπαθεί να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που δίνονται για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διασφάλιση της ομαλής καθημερινότητας. Μια από τις δυσκολίες που προέκυψε στο δύσκολο καιρό του 
κορωναϊού είναι αυτή του συγχρωτισμού μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Οι διαδικασίες που άπτονται των λειτουργικών και διοικητικών συναντή-
σεων, στις οποίες συζητούνται ο σχεδιασμός της πολιτικής και των πρωτοκόλλων που ακολουθούμε, είναι απαιτητικές ως προς την παρουσία 
των στελεχών κάθε βαθμίδας και πεδίου εργασίας. Έτσι, αποφασίσαμε δύο τουλάχιστον φορές την εβδομάδα να χρησιμοποιούνται τα σύγχρονα 
μέσα και συστήματα τηλεδιασκέψεων που διαθέτει ο Άκτιος ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστε-
ρήσεις λόγω γραφειοκρατικών και δαιδαλωδών τρόπων επικοινωνίας. Το ίδιο ισχύει και για την επικοινωνία των ενοίκων μας με την οικογένειά 
τους και τους φίλους τους. Επίσης, αποφασίσαμε για εργαζόμενους που χρειάζεται να προστατευτούν για λόγους υγείας, να μπορούν δουλεύ-
ουν υπό το καθεστώς τηλε-εργασίας μέσω των ενημερωμένων και εκσυγχρονισμένων διαδικτυακών πλατφορμών που χρησιμοποιεί ο Άκτιος 
από την αρχή λειτουργίας του. 

Επισκέψεις μαθητών στον Άκτιο
Το δυναμικό μοντέλο φροντίδας του Άκτιου έχει ως σκοπό, πέραν της διασφάλισης της 
ποιότητας στη φροντίδα των ενοίκων μας και την διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Στις 
Μονάδες μας, θεωρούμε δεδομένη την ανάγκη για κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία κα-
θώς και την δυναμική κινητοποίηση των ενοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άκτιος προωθεί την 
διαγενεακή δράση. Αναμφίβολα οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν μια καλή ευκαι-
ρία διαγενεακής συνύπαρξης. Οι επισκέψεις των σχολείων στις Μονάδες του Άκτιου την 
περίοδο των Χριστουγέννων είχαν και φέτος την τιμητική τους. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Κηφισιάς, όπως κάθε χρόνο, επισκέφθηκε τη Μονάδα του Αρτ Παλάς, για την καθιερωμένη 
πια συνάντηση. Παράλληλα, η Μονάδα του Αρτ φιλοξένησε μικρά και μεγάλα παιδιά του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Σ.Ε.Ο. για να τραγουδήσουν όλοι μαζί χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια. Ο πρότυπος παιδικός σταθμός Miniversity καθώς και ο παιδικός σταθμός Αμα-
ρυλλίς επισκέφθηκαν την Μονάδα της Αγίας Παρασκευής, με τους μαθητές να λένε τα 
κάλαντα μαζί με τους ενοίκους.  Τέλος, στην Μονάδα της Βάρης έκαναν την εμφάνισή 
τους οι μικροί μας φίλοι από το νηπιαγωγείο της Βάρκιζας Playground, ενώ μαθητές από 
τα φροντιστήρια Mastermind, καθώς και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από τα εκπαιδευ-
τήρια Παλλάδιο,αντάλλαξαν ευχές και δώρα με τους ενοίκους μας.


