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Γειά σας, με λένε Δανάη και κάθε 

μεσημέρι, μόλις σχολάσω πηγαίνω αμέσως 

στο σπίτι της γιαγιάς μου, της Αλεξάνδρας 

που είναι κοντά στο σχολείο. Από κει 

έρχονται και με παίρνουν ο μπαμπάς και η 

μαμά, το απόγευμα που επιστρέφουν  από 

τη δουλειά τους.





α. Παρακάτω αλλά και στην πίσω σελίδα μπο-

ρείς να δεις ορισμένα απ’ αυτά.
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πράγματα όπως το ντουλάπι στο οποίο είναι η 

κατσαρόλα ή το συρτάρι στο οποίο είναι τα κουτάλια. 
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Όταν η γιαγιά ξεχνάει, μου αρέσει να της 

θυμίζω τους κανόνες των παιχνιδιών, όπως 

κι αυτή πριν αρρωστήσει, μου έλεγε ξανά και 

ξανά τους κανόνες μέχρι να τους μάθω.



_ _ _ _ά α

Κρεμάλα
Βρες τη λέξη

Η μάνα σκέφτεται μια λέξη και στη 

συνέχεια καταγράφει το πρώτο και το 

τελευταίο γράμμα της ενώ στη θέση 

των ενδιάμεσων γραμμάτων βάζει 

παύλες.

Ο άλλος παίχτης πρέπει να πει ένα 

γράμμα κι  αν υπάρχει στη λέξη τότε η 

μάνα το γράφει πάνω στην παύλα  στη 

σωστή σειρά.

Αν ο παίχτης πει κάποιο γράμμα και 

δεν υπάρχει στη λέξη τότε η μάνα  

ζωγραφίζει  στην κρεμάλα το κεφάλι. 

Σε δεύτερο γράμμα που δεν θα βρει, 

σχηματίζει τα μαλλιά,μετά τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου, το 

σώμα,  τα χέρια, και τέλος τα πόδια.

Συνήθως η μάνα βάζει δύσκολες 

λέξεις για να μην μπορεί να τις βρίσκει 

εύκολα ο αντίπαλος παίχτης.

Γράφουμε τα  “λάθος” γράμματα για να 

μην τα επαναλάβουμε. 
μ

“Λάθος” γράμματα 
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μου είπε με πολύ αυστηρό και θυμωμένο ύφος.



“Δεν αρρωσταίνουν απ’ αυτήν την 

αρρώστεια, μα κι αν την αποκτήσουν συμβαίνει όταν 

γεράσουν ” μου είπε η μητέρα μου.

όλοι οι άνθρωποι 

,

,
, ,



πράγματα
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Στην πόλη μας υπάρχει η εταιρεία 

“Αλληλεγγύη” όπου υπάρχουν αρκετοί 

εθελοντές δηλ. άνθρωποι που θέλουν να 

προσφέρουν κάποιες ώρες της ημέρας,  

τις γνώσεις τους και την αγάπη τους, 

στους παππούδες και στις γιαγιάδες, που 

έχει αρρωστήσει ο εγκέφαλος τους. 

Άλλοι από αυτούς είναι γιατροί, άλλοι 

ν ο σ η λ ε υ τ έ ς  κ ά π ο ι ο ι  ά λ λ ο ι  

φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, 

ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές αλλά και 

φίλοι του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί τους οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες κάνουν 

αρκετά πράγματα που τους βοηθούν σε 

πολλές καθημερινές ανάγκες τους. Έτσι 

λοιπόν η γιαγιά πηγαίνει εκεί τέσσερα 

απογεύματα την εβδομάδα και η μαμά και 

ο μπαμπάς έχουν τα απογεύματα  

ελεύθερα από τη φροντίδα της γιαγιάς 

είτε για να κάνουν κάποιες δουλειές είτε 

για να ξεκουραστούν.   

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ      ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΠΙΔΑ
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΄Οταν η γιαγιά είναι στο σπίτι, 

προσπαθώ να την βοηθώ όσο μπορώ. Τις 

περισσότερες μέρες η γιαγιά δεν με 

αναγνωρίζει  αλλά ξέρω ότι δεν το κάνει 

επίτηδες  κι έτσι δεν στενοχωριέμαι αλλά 

προσπαθώ να της συμπαρασταθώ όσο 

μπορώ. Έτσι  κάνω ζωγραφιές και μ’ 

αυτές στολίζω το δωμάτιο της. Ακόμη 

τής πηγαίνω λουλούδια από τον κήπο 

της.
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Μερικές φορές κάθομαι κοντά με τη γιαγιά,  της 

κρατάω το χέρι και  την αγκαλιάζω για να μη νιώθει 

μόνη και της λέω πόσο πολύ την αγαπώ.
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Εβδομαδιαίες  δραστηριότητες  Εταιρείας  νόσου  Αλτσχάϊμερ  &  
Συναφών διαταραχών  Ν.  Ηρακλείου   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

�  και ώρα  6.00 - 8.00 μ.μ. πραγματοποιείται 
Νευροψυχολογική εκτίμηση κατόπιν ραντεβού από ειδικούς 
επιστήμονες (στο Χρ. Σωματείο “Απόστολος Παύλος”, Αμαλθείας 
12 - πλακόστρωτο παραπλεύρως Αρχιεπισκοπής - τηλ. για 
ραντεβού 6974192595). Αν η διάγνωση αποβεί θετική οι ασθενείς 
εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα.
�  απόγευμα 6.00 - 9.00  στο Κέντρο ημέρας “Κοσμά Ζώτου 
3 ”  (πλακόστρωτο  ,  κά τωθεν  Λυκε ίου  Ελλην ίδων)  
πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα υποστήριξης ασθενούς: 
άσκηση μνήμης, προσοχής, λόγου. Επιπλέον παρέχεται 
ενημέρωση και ψυχολογική στήριξη των συγγενών και φροντιστών 
από εξειδικευμένο προσωπικό (Νευρολόγο - Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, 
Νοσηλευτή, Κοιν. Λειτουργό και Φυσιοθεραπευτή.
�   6.00 - 9.00 μ.μ. στην Μάχη Κρήτης και Ηφαίστου γωνία
�  6.00 - 9.00 μ.μ.  στην “Παναγία  Μπεντεβή” Μ. 
Αλεξάνδρου και Θ. Κορνάρου γωνία στο 4ο Δημ. διαμέρισμα, 1ος 
όροφος (με ανσανσέρ)
�  6.00 - 9.00 μ.μ. πραγματοποιείται ψυχαγωγικό 
απόγευμα ΚΑΦΕ  ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ  σε  ασθενείς και φροντιστές, 
πλαισιωμένο απ΄πο Παθολόγο - Γηρίατρο, Ψυχολόγο, Κοιν. 
Λειτουργό, Γυμναστή - Φυσιοθεραπευτή, φίλες του Ερυθρού 
Σταυρού και Εθελοντές μας στο Πνευματικό κέντρο Ι. Ν. Αγίου 
Γεωργίου στον Πόρο, 1ος όροφος (με ανσανσέρ) 
� 10.30 π.μ. λειτουργεί ιατρείο Μνήμης στη Νευρολογική 
κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη
Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση. Πληροφορίες στο τηλ. 6974192595
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