


Σπίτι είναι όπου είναι η καρδιάδιδιδ ά
_Πλίνιος ο Πρεσβύτερος,
ρωμαίος φυσιοδίφης

 
Η εικόνα είναι από το Κέντρο Ημέρας "Αγία Ειρήνη" που ιδρύθηκε στη Χαλκίδα το 2010.
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Ας ξεκινήσουμε 
με το ποιοι είμαστε 
και τι κάνουμε...

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και

Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

δημιουργήθηκε το 2009 στη Χαλκίδα, για

να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των ατόμων με τρίτης ηλικίας και των

οικογενειών τους. 

Προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόσβαση

σε ποιοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες

ολόκληρης της οικογένειας που πλαισιώνει

το άτομο τρίτης ηλικίας.

Αξίες μας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο

και στο περιβάλλον, η αυθεντικότητα, η

διαφάνεια, η συνεργασία και η βέλτιστη

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Το τρέχον διάστημα προσφέρουμε

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

φροντιστών, σωματική και νοητική

ενδυνάμωση ατόμων τρίτης ηλικίας με

έμφαση σε άτομα με νοητικές

δυσλειτουργίες, υπηρεσίες πρώιμης

ανίχνευσης διαταραχών μνήμης και

διάθεσης και επιμορφώσεις επαγγελματιών

"πρώτης γραμμής" σε θέματα άνοιας και

κατάθλιψης.

Σημαντική είναι και η συμβολή του

οργανισμού στην ενίσχυση της

διαγενεακής αλληλεγγύης και στην

ευαισθητοποίηση κατά των ηλικιακών

διακρίσεων. Από το 2017, υλοποιούμε

διαγενεακά προγράμματα χρησιμοποιώντας

το «παιχνίδι» ως λέξη-κλειδί για την

προώθηση της αυθεντικής αλληλεπίδρασης

μικρών και μεγάλων.

Ευαγγελία Αγγελίδου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc, Ψυχοθεραπεύτρια,

Πρόεδρος ΔΣ

 
Χρωματίζουμε τη ζωή των ατόμων
τρίτης ηλικίας, τα υποστηρίζουμε

να έχουν ενεργό ρόλο και
ενισχύουμε αυτά που μας

συνδέουν.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

Αγαπώ την Παναγίτσα
αγαπώ και τον Χριστό

κι όταν κάνω τον σταυρό μου
μία χάρη Τους ζητώ:

Έχετε,Τους λέω,πάντα
τον μπαμπάκα μου γερό,

την μανούλα να με βλέπει
σαν λουλούδι δροσερό.

Οι προσευχές περνούν προφορικά από γενιά σε γενιά μέσω της παράδοσης. Οι παππούδες
και οι γιαγιάδες μας, αποτελούν φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Στο υλικό που παρουσιάζουμε, αναγνωρίζεται η θετική συνεισφορά του παππού και της
γιαγιάς στο μεγάλωμα των εγγονιών και η φροντίδα των γονέων ως χρέος και τιμή.
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Η οικογένεια αποτελεί βασικό κύτταρο
συμβίωσης. Έχει κεντρικό ρόλο στην

κοινωνικοποίηση με την εκμάθηση των

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και

υποστηρίζει τη διαχείριση συναισθημάτων

όλων των μελών της. 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει

μεταβάλει τη δομή της σύγχρονης

οικογένειας. Θετικό στοιχείο αυτής της

μεταβολής είναι ότι τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να αποκτούν εφόδια από τις
προηγούμενες γενιές, ζώντας μαζί με

τους παππούδες και προπαππούδες τους. 

Από την άλλη πλευρά, η πολυπλοκότητα

των σύγχρονων όρων διαβίωσης και οι

δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,

απειλούν τον υποστηρικτικό ρόλο της

οικογένειας, οδηγώντας τα άτομα να

αντιμετωπίζουν μόνα τους διάφορες

ψυχοπιεστικές καταστάσεις. 

Ταυτόχρονα, οι οικογένειες καλούνται να
διαχειριστούν τις προκλήσεις χρόνιων
παθήσεων και συχνών παθήσεων της
γήρανσης, με αυξημένες απαιτήσεις για

όλα τα μέλη. Η παροχή φροντίδας στο

πλαίσιο της οικογένειας ως κοινωνικά

παραγωγική δραστηριότητα, δεδομένης

της γήρανσης του πληθυσμού, είναι

σημαντική και στην Ελλάδα, με ποσοστό

ατόμων 65+ που ανέρχεται σε 21.3%, με

ραγδαία αύξηση (Eurostat 2016).

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις μιας

χρόνιας κατάστασης υπάρχουν επιπτώσεις

στην επικοινωνία και την οργάνωση της

οικογένειας. Από την άλλη πλευρά, η

ανθεκτικότητα αναφέρεται στους πόρους

που αποκτούμε ατομικά και ομαδικά από τη

διαχείριση καθημερινών προκλήσεων.

Συγκεκριμένα, η θετική συμβολή στη ζωή

των ατόμων τρίτης ηλικίας, προέρχεται από

συζύγους, ενήλικα παιδιά, εγγόνια, ανίψια,

πνευματικά παιδιά και τον κοντινό φιλικό

περίγυρο. Μάλιστα, στη μετέπειτα ζωή, οι

σχέσεις, και κυρίως οι σχέσεις μέσα στην

οικογένεια, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία

για την αντιστάθμιση των αλλαγών που

επιφέρει η φυσιολογική γήρανση

(γνωστική και λειτουργική έκπτωση στα

άτομα που γερνούν).

Το υλικό δημιουργήθηκε για να μπορεί να
εμπλέξει ενεργά όλα τα μέλη των
νοικοκυριών τριών γενεών στη μελέτη
και την εφαρμογή των καλών πρακτικών
του συμβάλλοντας στην ενίσχυση των
πλαισίων που έχουν κεντρικό ρόλο στην
αναγνώριση της συνεισφοράς των
ατόμων τρίτης ηλικίας και στην
υποστήριξή τους

Γιατί δημιουργήθηκε το υλικό που
κρατάτε  στα χέρια σας
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προκλήσεις 
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Ο οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο ώστε οι

οικογένειες που συμμετέχουν στη φροντίδα

τις τρίτης ηλικίας, διαμένοντας σε

νοικοκυριά τριών γενεών, να μπορέσουν

να ενισχύσουν το οικογενειακό δίκτυο και

την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ως

προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής

ανθεκτικότητας. Δημιουργήθηκε σε

συνεργασία με τα μέλη 8 νοικοκυριών

τριών γενεών που συμμετείχαν στο έργο

«Καινοτόμα εργαλεία για την καλλιέργεια

της ψυχικής ανθεκτικότητας στα νοικοκυριά

όπου συγκατοικούν 3 γενεές» που

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του

προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

(πρωτοβουλία 8 Κοινωφελών Ιδρυμάτων),

χρηματοδοτούμενο από το ΤΙΜΑ

Κοινωφελές Ίδρυμα. Έχουν αξιοποιηθεί

καλές πρακτικές από τη διετή εμπειρία του

φορέα σε προγράμματα κατ' οίκον

φροντίδας. Το 2018-2019 και 2019-2020

υλοποιήθηκαν προγράμματα σε περιοχές

της Εύβοιας με την αποκλειστική δωρεά

ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος. Αυτή η

εμπειρία ήταν σημαντική για την ομάδα

έργου, ώστε να υποστηρίξει τις οικογένειες

τόσο στο δρόμο της ανάκαμψης από την

πανδημία, όσο και να σταθεί δίπλα τους

στο πρόσφατο δυσάρεστο γεγονός της

καταστροφικής πυρκαγιάς του 2021 στη

Βόρεια Εύβοια.

Μελετώντας το υλικό του έργου, τα μέλη

των νοικοκυριών τριών γενεών και οι

επαγγελματίες που συνεργάζονται με τις

οικογένειες θα είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν τη θετική συνεισφορά

όλων των ατόμων που κατοικούν μαζί

στην ψυχική ανθεκτικότητα και στη

φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας.

Αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία για την

καλλιέργεια των δεσμών μεταξύ των

μελών των νοικοκυριών τριών γενεών. 

...Άλλωστε, τον τελευταίο χρόνο, όλοι μας,

λίγο-πολύ, γίναμε "μαραθωνοδρόμοι" της

ψυχικής ανθεκτικότητας, καλούμενοι να

μείνουμε υγιείς και παραγωγικοί,

διαχειριζόμενοι κρίσεις κάτω από την ίδια

στέγη! Η ψυχική ανθεκτικότητα, σχετίζεται

με το πώς προσαρμοζόμαστε στις

αντιξοότητες και μαθαίνουμε από αυτές.

Με αυτό το υλικό, θα αποσαφηνίσουμε

την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας,

βλέποντας ταυτόχρονα, το ρόλο της

οικογένειας στη ζωή των ατόμων καθώς

αυτά μεγαλώνουν και ωριμάζουν. Στη

συνέχεια θα δούμε την ίδια την ψυχική

ανθεκτικότητα της οικογένειας μέσα από την

κουλτούρα, τις συνήθειες και

δραστηριότητες που συμβάλλουν σε αυτή.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το

ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τους εθελοντές

του φορέα και τις οικογένειες που

συμμετείχαν στη συνδημιουργία των

εργαλείων και στην ανατροφοδότηση για να

γίνει καλύτερο το υλικό που κρατάτε στα

χέρια σας.

ωριμάζουν.
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του φορέα και τις οικογένειες που

συμμετείχαν στη συνδημιουργία των

εργαλείων και στην ανατροφοδότηση για να

γίνει καλύτερο το υλικό που κρατάτε στα

χέρια σας.
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ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τους εθελοντές

συμμετείχαν στη συνδημιουργία των

εργαλείων και στην ανατροφοδότηση για να

γίνει καλύτερο το υλικό που κρατάτε στα
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Στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τα νοικοκυριά τριών γενεών είναι κοινά. Τα πλαίσια

διαμόρφωσής τους έχουν να κάνουν με προτιμήσεις, κοινωνικούς και οικονομικούς

παράγοντες και πολιτισμικούς παράγοντες. Ενώ υπήρχε η τάση να εξαφανίζονται, η τάση αυτή

ανακόπηκε από την οικονομική κρίση. 

Το μοίρασμα πόρων, φαίνεται ότι ωφελεί τα μέλη των νοικοκυριών τριών γενεών, με έμφαση

στην ευημερία των παιδιών και την προστασία από την παιδική φτώχεια, επομένως, η

οικονομική αλληλεγγύη είναι προς όφελος των παιδιών. Η εκτεταμένη οικογένεια, όπου

συγκατοικούν οι τρεις γενιές, χαρακτηρίζεται ως «δίκτυο ασφάλειας», το οποίο είναι επαρκές

για τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων.

Η αλληλεγγύη των νοικοκυριών τριών γενεών αναφέρεται στους παράγοντες: συχνότητα και

τρόποι επαφής, συναισθηματικός δεσμός, ζεστασιά και οικειότητα, συμφωνία σε αξίες, στάσεις

και συμπεριφορές, βαθμός και τρόποι αλληλοϋποστήριξης (οικονομική, συναισθηματική,

φυσική),·υποχρεώσεις, ευκαιρίες, αριθμός μελών νοικοκυριού, κατάσταση υγείας και εγγύτητα.

Αναφορές

Bengtson V., Roberts R., 1991 Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory Construction,

Journal of Marriage and Family, Vol. 53, No. 4, 856-870 

Verbist G., Diris R., Vandenbroucke F., 2020, Solidarity between Generations in Extended Families: Old-Age Income as a

Way Out of Child Poverty?, European Sociological Review, 2020, Vol. 36, No. 2, 317–332.

Το μοίρασμα των πόρων που διαθέτουμε κάνει την οικογένεια ανθεκτική.

Η οικογένεια λειτουργεί ως ομάδα όταν επιλύουμε τις συγκρούσεις, είμαστε
ευέλικτοι στους ρόλους μας, προσφέρουμε φροντίδα και βασιζόμαστε σε
κοινές αξίες.
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Η οικογένειά μας αποτελείται από διαφορετικές γενιές.

Είμαστε ανεξάρτητοι και μοιραζόμαστε ευθύνες.

Οι δεσμοί μεταξύ μας λειτουργούν κατά του στρες.

ΕΕΚΚΤΤΕΕΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ
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ΟΝΟΜΑ

Ολοκλήρωσε το σχέδιο και χρωμάτισέ το όπως θέλεις. Μπορείς να συζητήσεις με τα μέλη της
οικογένειάς σου για να γράψεις ή να σχεδιάσεις: πάνω αριστερά μπορείς να χρησιμοποιήσεις
ένα σύμβολο που θα συμφωνήσετε ότι έχει ξεχωριστή σημασία για εσάς, κάποιο ζώο ή δέντρο
που μπορεί να συμβολίζουν τη δύναμη, τη σοφία, την αρετή κτλ., πάνω δεξιά, γράψε τα δυνατά
σημεία της οικογένειας, κάτω αριστερά, γράψε τρία επίθετα με τα οποία θα ήθελες οι άλλοι να
περιγράφουν την οικογένεια σου, κάτω δεξιά, ανέφερε ή σχεδίασε τα σημαντικά αντικείμενα για
τα μέλη της οικογένειας.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΟ ΟΙΚΟΣΗΜΟ ΜΑΣ



Αλληλοκατανόηση.

Ξεκάθαρα όρια.

Ευκαιρίες και πλαίσια συνεργασίας.

Εμπιστοσύνη.

Ενθάρρυνση.

Όπως είπαμε, η ψυχική ανθεκτικότητα

αναφέρεται σε πόρους που αποκτούμε

ατομικά (δεξιότητες αυτορρύθμισης,

επιμονή, αυτοπεποίθηση, πεποιθήσεις,

πίστη κ.α.) και ομαδικά (συμμετοχή σε

κοινές δραστηριότητες, θετικές σχέσεις και

φροντίδα) από τη διαχείριση προκλήσεων

της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική

Εταιρεία (APA), οι παράγοντες της ψυχικής

ανθεκτικότητας που τα άτομα μπορούν

μόνα τους να αναπτύξουν, περιλαμβάνουν:

την ικανότητα να φτιάχνουν ρεαλιστικά

σχέδια και να ακολουθούν βήματα για να

τα υλοποιήσουν, τη θετική εικόνα εαυτού,

τις δεξιότητες επικοινωνίας κι επίλυσης

προβλημάτων και τη δυνατότητα να

διαχειρίζονται έντονα συναισθήματα. 

Οι σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης,
παράγουν πρότυπα ρόλων για την υγιή
ανάπτυξη όλων των μελών της
οικογένειας. 

Οι "σημαντικοί άλλοι" της οικογένειας 

 προσφέρουν:

Τι είναι "ψυχική ανθεκτικότητα" Επομένως, η ψυχική ανθεκτικότητα,

αποτελεί κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό

αντικείμενο μάθησης, που αναφέρεται σε

ένα σύνολο συμπεριφορών και

ψυχολογικών διεργασιών, τις οποίες

ενεργοποιούν τα άτομα για διαχειριστούν

το στρες των πιεστικών καταστάσεων και

την αναστάτωση που τους προκαλεί. 

Σε αυτό το έργο, η ψυχική ανθεκτικότητα,

εστιάζει σε προστατευτικούς παράγοντες

της καλλιέργειας θετικών σχέσεων

αναφοράς με τα άτομα του οικείου

περιβάλλοντος, στην από κοινού

ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής

επικοινωνίας κι επίλυσης προβλημάτων

και στη διαχείριση του στρες.

Αναφορές

APA-The Road to Resilience

https://uncw.edu/studentaffairs/committees/pdc/documents

/the%20road%20to%20resilience.pdf 
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Η σημασία των σχέσεων έχει αναδειχθεί σε

πολλές έρευνες ψυχικής ανθεκτικότητας,

επειδή διαπιστώνεται ότι καλλιεργείται

μέσα σε δεσμούς όπου τα άτομα
επενδύουν από κοινού στην ποιότητα
ζωής, πιστεύουν στις δυνατότητες ο
ένας του άλλου και αλληλο-
υποστηρίζουν τις προσπάθειες τους.

Οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία και για

τη μετέπειτα ζωή προκειμένου να

αντισταθμίζονται γνωστικές και φυσικές

απώλειες καθώς από κοινού με άλλους

παράγοντες διαμορφώνουν τις

αναπαραστάσεις και τις προσδοκίες που

διατηρούν τα άτομα για τη γήρανση.

Σύμφωνα με τη Δρ Froma March, που είναι

ειδική στην ανθεκτικότητα των οικογενειών,

το ενδιαφέρον με την ανθεκτικότητα
είναι ότι μπορεί να χτιστεί σε κάθε
στιγμή του κύκλου της ζωής, ακόμη και

για τις πιο ευάλωτες οικογένειες. 

Αναφέρεται στον τρόπο που η οικογένεια

νοηματοδοτεί τις αντιξοότητες, δίνει

ενέργεια στο να αλλάξει τα πράγματα που

μπορεί να αλλάξει και ενθαρρύνει τα μέλη

της να ενεργούν και να έχουν θετικό

βλέμμα. Σε αυτή την οπτική, η

ανθεκτικότητα της οικογένειας σχετίζεται με

τις πεποιθήσεις και την πίστη.

Σχέσεις και ανθεκτικότητα

Tο σύστημα που αναφέρεται στις

πεποιθήσεις περιλαμβάνει την πίστη

και το αίσθημα ενός μεγαλύτερου

σκοπού για τα μέλη των οικογενειών. 

Tο σύστημα που αναφέρεται στην

οργάνωση περιλαμβάνει την αμοιβαία

υποστήριξη που συνδυάζει την

ευελιξία και τη σταθερότητα και το

κοινωνικό δίκτυο, δηλαδή τις επαφές

με νόημα που έχει η οικογένεια με μέλη

εκτός αυτής.

Και, τέλος, το σύστημα επικοινωνίας,

περιλαμβάνει την έκφραση γνωμών

και συναισθημάτων. 

H Δρ Froma March, έχει παρουσιάσει τρια

συστήματα για την ανθεκτικότητα στην

οικογένεια, που αφορούν και τις εκτεταμένες

οικογένειες που εξετάζουμε στη δική μας

περίπτωση:

    Η ώρα της αγκαλιάς
 

Οι ωφελούμενοι μας
 αναφέρουν ότι μετά από μια

αγκαλιά αυξάνονται τα θετικά
συναισθήματα

και τα κίνητρα συμμετοχής
σε κοινές δραστηριότητες!
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Ο Thomas Moore (γεννημένος στις 30 Απριλίου 1920),

γνωστός ως Captain Tom, ήταν αξιωματικός του

βρετανικού στρατού. Υπηρέτησε στην Ινδία και την

εκστρατεία της Βιρμανίας κατά τη διάρκεια του Β

Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, εργάστηκε ως

διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας σκυροδέματος και

ήταν επίσης δρομέας μοτοσικλετών.

Έγινε γνωστός για τις προσπάθειές του να

συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς

ενόψει των 100ων γενεθλίων του κατά τη διάρκεια της

πανδημίας: Στις 6 Απριλίου 2020, σε ηλικία 99 ετών,

άρχισε να περπατά στον κήπο του για να βοηθήσει τις

φιλανθρωπικές οργανώσεις του NHS κατά τη διάρκεια

της πανδημίας COVID-19, με στόχο να συγκεντρώσει

1.000 λίρες μέχρι τα εκατό του γενέθλια. Συγκέντρωσε,

τελικά, πάνω από 30 εκατομμύρια λίρες. 

Ο λοχαγός Τομ ένωσε το έθνος και έδωσε ελπίδα όταν

χρειαζόταν περισσότερο. Το Ίδρυμα λοχαγού Tom

δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι το μήνυμα

ελπίδας θα γίνει διαρκής κληρονομιά. Υποστηρίζει αξίες  

του λοχαγού Τομ που παραμένουν αγαπητές στην

οικογένειά του, την καταπολέμηση της μοναξιάς και την

προάσπιση της εκπαίδευσης και της ισότητας.

Τα μέλη της οικογένειάς του και συγκεκριμένα ο εγγονός

και η κόρη του, είχαν παρουσιάσει την εμπειρία τους

διαμένοντας μαζί με τον Captain Tom, σε διεθνή

διαδικτυακή εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας για την αντιμετώπιση των ηλικιακών διακρίσεων.

Ο εγγονός του, μίλησε για τα ανεκτίμητα πράγματα που

έμαθε συγκατοικώντας με τον παππού του και για τη

συνεργασία τους στη δράση συγκέντρωσης χρημάτων.

 

 

 

Εμπνέοντας την ελπίδα: Το ταξίδι μιας
οικογένειας τριών γενεών
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Αν δεν έχεις γέροντα, πήγαινε κι αγόρασε.
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. . .η λέξη "γέροντας" συνδέεται με τη
γνώση και τη σοφία. . . 
Ακόμη και η όψη των γερόντων,
συνδέεται με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ένα όμορφο παράδειγμα της
σύνδεσης της λέξης "γέροντας" με τη
σοφία, αποτελεί η περιγραφή του
Νηρέα στη Θεογονία του Ησιόδου
(μτφρ. Γκιργκένης Σ., 2001):

"Το Νηρέα τον αψευδή, τον ειλικρινή,
γέννησε ο Πόντος
γεροντότερο απ᾽ όλα τα παιδιά του.
Γέροντα όμως τον καλούν,
γιατί ᾽ναι αλάθευτος και μαλακός και
δεν ξεχνάει τους νόμους,
μα τους δίκαιους και ήπιους
στοχασμούς γνωρίζει."

Το ελαφρύ ρυτίδιασμα της ήρεμης
θάλασσας σε συνδυασμό με το λευκό
αφρό των κυμάτων, παραπέμπει στη
μορφή του γλυκομίλητου και δίκαιου
γέροντα Νηρέα, μια θαλάσσια θεότητα
της αρχαίας Ελληνικής παράδοσης.

...οι πελαργοί, ανταποδίδουν στους γονείς
τους τη φροντίδα; 
Όταν οι πελαργοί γονείς φθάσουν σε προχωρημένη
ηλικία, οι νεαροί πελαργοί απόγονοί τους, τους
φέρνουν τροφή και τους βοηθούν να πετάξουν
υποστηρίζοντάς τους με τα δικά τους σώματα και
ζεσταίνοντάς τους. 

Οι πελαργοί συνδέονται με την οικογενειακή
φροντίδα και αυτή η ανταπόδοση ονομάζεται
"αντιπελάργηση".

Γνωρίζατε ότι...

. . .τα άτομα τρίτης ηλικίας αναπαρίστανται στην τέχνη με συγκεκριμένα σύμβολα ανάλογα με την
ιδιαίτερη κουλτούρα του κάθε λαού; 
Συγκεκριμένα, μπορεί να αναπαρίστανται με γέφυρες, πόρτες και παράθυρα για να δείξουν τη
μετάβαση σε ένα άλλο στάδιο της ζωής ή μπορεί να αναπαρίστανται με μουσικά όργανα επειδή η
αρμονία της μουσικής αναφέρεται στην εσωτερική σοφία που μεγαλώνει με την ηλικία. Οι κύκλοι
επίσης μπορεί να συμβολίζουν μια ολοκληρωμένη ζωή.
"Μυθικό", όμως, χαρακτήρα, φαίνεται ότι έχουν οι ίδιες οι μορφές των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας και οι εκφράσεις τους, ως σύμβολα ανθεκτικότητας, κουράγιου, σοφίας και δύναμης.
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Τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, ενδέχεται να γίνονται

περισσότερο ευάλωτα, όχι μόνο στον τομέα της υγείας

αλλά και κοινωνικά. Ο αυτοπεριορισμός ως μέτρο

διαχείρισης των επιπτώσεων από τον COVID-19, έχει

πολλές προκλήσεις για τα άτομα τρίτης ηλικίας και τις

οικογένειές τους, είτε μένουν μαζί είτε ξεχωριστά. 

Τα περιοριστικά μέτρα και η απόσταση, αυξήσαν το

στρες και ενέτειναν την ανάγκη προσαρμογής και

εμπλουτισμού της νέας ρουτίνας για τη διατήρηση της

γνωστικής, φυσικής και κοινωνικής λειτουργικότητας. Τα

άτομα που είχαν χαμηλή κινητοποίηση, τα βοήθησαν η

παραμονή και οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς

χώρους.

Οι παππούδες των μεγαλύτερων σε ηλικία εγγονιών,

εξέφρασαν "παράπονα" για την πολύωρη ενασχόληση

των εφήβων με τον υπολογιστή εξαιτίας των πολλών

μαθημάτων κι ότι είχαν τη χαρά να έχουν  τα παιδιά

κοντά τους στο σπίτι αλλά δεν μπορούσαν "να τα

χαρούν".

Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών εκφράστηκε με
συναισθηματική αλλά και πρακτική υποστήριξη:
περιποίηση των εγγονιών όταν μελετούσαν, κυρίως
μέσω της παρασκευής φαγητού και με παροχή
υπηρεσιών, κυρίως ψώνια, από τα εγγόνια για τους
παππούδες!

 

 

 

 

Φωτογραφία από τις δράσεις

του Κέντρου Ημέρας "Αγία

Ειρήνη" του φορέα, (άνοιξη

2020, πρόγραμμα σωματικής

και νοητικής ενδυνάμωσης σε

εξωτερικούς χώρους) την

περίοδο της πανδημίας.

    
 

Σε περιόδους κρίσεων και αυξημένου στρες, η
άμεση πρόσβαση σε συναισθηματική και

πρακτική βοήθεια είναι σημαντική για να μην
υπάρχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές

επιπτώσεις για τα άτομα

Ψυχική ανθεκτικότητα & πανδημία
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Η μέθοδος για να μειώσουμε το στρες 
δεν είναι να μειώσουμε τις απαιτήσεις αλλά

να αυξήσουμε την υποστήριξη
 

Ben Fletcher, Ψυχολόγος
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Οικογένεια και τρίτη ηλικία

Ερχομός Εγγονιών
Οι σχέσεις των γενεών αλλάζουν με τον

ερχομό των εγγονιών. Έρχονται νέες

ευκαιρίες που ενισχύουν τους δεσμούς και

δίνουν νέες δυνατότητες αποκατάστασης

παρελθοντικών τραυμάτων. Τα μέλη των

οικογενειών συνήθως προσπαθούν να

δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αυτή η

σύνδεση επιτρέπει στους νεότερους να

μαθαίνουν τις ιστορίες των προηγούμενων

γενεών και εμπλουτίζει τη ζωή όλων των

γενεών. 

Οι παππούδες που φροντίζουν για το

μεγάλωμα των εγγονιών, προσφέρουν

σημαντική βοήθεια στους εργαζόμενους

γονείς. Ο δεσμός με τους παππούδες,

θεωρείται  προστατευτικός για τα παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, οι νέες ευθύνες και

υποχρεώσεις που δημιουργούνται,

υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν

νέες συγκρούσεις ανάμεσα στις γενιές ή να

εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες. 

Ο ρόλος των παππούδων λειτουργεί

συμπληρωματικά στη διαπαιδαγώγηση των

παιδιών. Σημαντικό σημείο αυτής της

μοναδικής σχέσης είναι, η κάθε πλευρά να

γνωρίζει το διαφορετικό ρόλο της. 

Οι γονείς, είναι εκείνοι που παίρνουν την

απόφαση για την απόκτηση των παιδιών

τους και το πρόγραμμα της οικογένειάς

τους. Ταυτόχρονα, είναι για όλες τις πλευρές

ωφέλιμο να υπάρχουν δραστηριότητες που

τα παιδιά θα κάνουν μαζί με τους

παππούδες τους. 

Στην περίπτωση που οι παππούδες

βρίσκονται μακριά, οι σχέσεις, κατά κάποιον

τρόπο, προστατεύονται από πιθανές

συγκρούσεις της καθημερινότητας, αλλά

οφείλουμε να καλλιεργούμε τη σχέση με

τηλεφωνήματα, ακόμη και επικοινωνία

χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, όπου θα μοιραζόμαστε

ανακοινώσεις σε σχέση με τις

δραστηριότητες των παιδιών.

Από την άλλη πλευρά, όταν βρισκόμαστε

πολύ κοντά με τους παππούδες,

αναγνωρίζουμε ότι οι παππούδες έχουν τις

δικές τους ανάγκες για ξεκούραση και

αναψυχή. Σημαντικό σε αυτή τη σχέση

είναι, να υπάρχει κατανόηση και από τις

δυο πλευρές και να εκφράζεται

ευγνωμοσύνη.
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Φροντίδα
Η πλειοψηφία των ατόμων τρίτης ηλικίας

μένουν κοντά σε μέλη της οικογένειας τους.

 

Τα άτομα που έχουν καλύτερη υγεία,

προτιμούν να μένουν ξεχωριστά από τα

παιδιά τους, ωστόσο έχουν συχνές επαφές

που συντηρούν τους δεσμούς τους. Η

δυνατότητα παραγωγής φροντίδας από τα

παιδιά τους και της υποστήριξης σε

περιόδους κρίσεων εξαρτάται κι από άλλες

υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά τους

(για παράδειγμα στην εργασία τους). 

Οι προσδοκίες των γονέων για φροντίδα

μπορεί να σχετίζεται και με το φύλο των

παιδιών τους, για παράδειγμα περιμένουν

περισσότερη φροντίδα από τις κόρες τους.

Σημαντικό ρόλο, έχει λάβει η τηλεφωνική

και διαδικτυακή επικοινωνία. 

Οι αποφάσεις για τη φροντίδα έρχονται στο

προσκήνιο όταν προκύπτει μια γνωστική ή

λειτουργική έκπτωση του ατόμου τρίτης

ηλικίας. Άλλες αποφάσεις επανοργάνωσης

της οικογένειας για να μείνουν με τον

γονέα τρίτης ηλικίας, προκύπτουν σε

μεταβάσεις όπως χηρεία, ασθένεια,

μετακόμιση ή απώλεια κάποιου ατόμου

που έκανε παρέα στο γονέα κ.ά. 

 

 

 

Η κάθε οικογένεια έχει τις δικές της

ανάγκες και οπτικές στη διαχείριση των

αλλαγών και των μεταβάσεων. 

Όταν τα παιδιά προσφέρουν φροντίδα στο

γονέα είτε αυτή είναι οικονομική, είτε

πρακτική, είτε συναισθηματική υποστήριξη,

δεν γίνονται γονείς των γονέων τους. Είναι

πολύ σημαντικό να αποδίδουμε

σεβασμό στα άτομα τρίτης ηλικίας ως

πρεσβύτερους και να αναγνωρίζουμε τις

ικανότητες και την εμπειρία τους. Οι

γονείς δεν θέλουν οι αυξανόμενες ανάγκες

της φροντίδας να αντιστρέψουν τους

ρόλους, να τους φέρονται σαν να είναι μικρά

παιδιά και να ντρέπονται. 

Η συγκατοίκηση με την ευρύτερη οικογένεια  

προσφέρει ποιοτική αλληλεπίδραση και

ψυχολογική υποστήριξη στα άτομα τρίτης

ηλικίας. 

Αναφορές

“Successful aging and family resilience” Walsh F. (2012)

στο B. Haslip & G. Smith (Eds.) Emerging Perspectives on

Resilience in Adulthood and Later Life. Annual Review of

Gerontology and Geriatrics. 
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Θέματα σχέσεων και συνεργασίας με
την υπόλοιπη οικογένεια

Ενημέρωση φροντιστή

Η προετοιμασία έχει ρόλο-κλειδί στην
οικογενειακή ανθεκτικότητα. 
Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες θα πρέπει

να ενθαρρύνονται να λειτουργούν

"προδραστικά", δηλαδή να προβλέπουν
και να σχεδιάζουν από πριν σχετικά με

τις ανάγκες και προκλήσεις και ειδικότερα

με συζητήσεις και αποφάσεις μεταβάσεων

(αλλαγή κατοικίας) και τις προτιμήσεις για

τη φροντίδα καθώς μεγαλώνουν τα άτομα

τρίτης ηλικίας. Η κατάλληλη προετοιμασία

περιλαμβάνει:

Η συγκατοίκηση μπορεί να μεγεθύνει

προβλήματα της σχέσης με το γονέα,

επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει

σεβασμός της προσωπικότητας και των

συνηθειών κι από τις δυο πλευρές. Επίσης,

επειδή οι υποχρεώσεις προς το γονέα

τρίτης ηλικίας μπορεί να είναι πολλές ή να

αυξάνονται προοδευτικά, καλό είναι τα

αδέρφια να συζητήσουν από πριν για την

εναλλαγή της φροντίδας του γονέα.

Εάν η συγκατοίκηση είναι απαραίτητη για

τη φροντίδα του γονέα, ο οικογενειακός

φροντιστής καλό είναι να σχεδιάσει τον

τρόπο με τον οποίο θα συμβάλει ενεργά

στη φροντίδα, επιλύοντας τις απορίες του.

Οργάνωση χώρου

Θα χρειαστεί να έχει αναζητήσει

εξειδικευμένους γιατρούς και υπηρεσίες

στην κοινότητα, να είναι υπεύθυνος για τα

ιατρικά ραντεβού, να διατηρεί τα αρχεία

ιατρικών εξετάσεων και να έχει καταγράψει

όλα τα χρήσιμα τηλέφωνα.

Με μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική,

μπορούν να γίνουν ορισμένες αλλαγές για

την πρόληψη των πτώσεων, την ασφάλεια

στο μπάνιο και την προοπτική να χρειαστεί

ο γονέας κάποιο βοήθημα μετακίνησης

(αναπηρικό αμαξίδιο).

 

    Οικογένειες που έχουμε εξυπηρετήσει

μας έχουν δηλώσει ότι τους έχουν βοηθήσει:

·ο διαχωρισμός του χώρου ή η επέκτασή

του, ώστε να υπάρχει εγγύτητα αλλά να

μπορούν να λειτουργήσουν οι πλευρές

χωριστά,

·η τοποθέτηση κάμερας για επίβλεψη στο

χώρο όπου ξεκουράζεται ή περνά τον

περισσότερο χρόνο ο γονέας τρίτης ηλικίας

σε προχωρημένα στάδια της άνοιας.

Προετοιμασία για συνύπαρξη
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Άλλα θέματα της συνύπαρξης

Συζήτηση
Η οικογένεια μπορεί να συζητά και να

διαχειρίζεται προβλήματα στο αρχικό

στάδιο εμφάνισής τους πριν μεγεθυνθούν.

Καθήκοντα
Όλα τα μέλη της οικογένειας κάνουν

κάποιες εργασίες που μπορεί να είναι

σταθερές ή να εναλλάσσονται (τέτοιες

μπορεί να είναι: ετοιμασίες τραπεζίου,

κηπουρική, φροντίδα κατοικίδιων κτλ.)

Έτσι και όλοι νιώθουν χρήσιμοι και

προλαμβάνονται παρεξηγήσεις.

Προσωπικός χρόνος
Τα άτομα έχουν το δικό τους χώρο που

μπορούν να μείνουν μόνα. Επίσης, τα

άτομα είναι σημαντικό να έχουν και

χωριστές δραστηριότητες. 

 

Εορτές κι επισκέψεις

Τα παιδιά, μαζί με τους γονείς και τους

παππούδες, προετοιμάζουν το σπίτι για την

υποδοχή καλεσμένων ή κάνουν κάποια

εκδρομή ή επίσκεψη. Ανατροφοδοτούν τις

εμπειρίες τους συζητώντας σχετικά με αυτά

τα γεγονότα, αναφέρονται σε σημαντικά για

εκείνους πράγματα, οργανώνουν εκπλήξεις,

δημιουργούν φωτογραφικά άλμπουμ που

θα  μπορούν να ξαναβλέπουν κτλ.

Το κλειδί είναι η επικοινωνία!

Η επικοινωνία κάνει τα άτομα στην

οικογένεια να νιώθουν σύνδεση. Με την

επικοινωνία, τα άτομα μαθαίνουν να κάνουν

και τα άλλα μέλη της οικογένειας να νιώθουν

άνετα, κατανοούν τα συναισθήματά τους,

λύνουν προβλήματα αλλά και αναγνωρίζουν

πράγματα, γιορτάζουν, κάνουν πλάκα. Και

μετασχηματίζουν τα γεγονότα σε

εμπειρίες που τους δίνουν δύναμη!
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Ρωτήστε τα άτομα που επισκέπτεστε

πότε είναι κατάλληλη ώρα επίσκεψης.

Μπορείτε να πάρετε μαζί σας κάτι

όπως, λουλούδια, που μπορείτε να

τακτοποιήσετε μαζί σε ανθοδοχεία,

φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε

όλοι μαζί, περιοδικά κι εφημερίδες,

σταυρόλεξα, ένα μουσικό όργανο και

επιτραπέζια παιχνίδια.

Συστηθείτε κάθε φορά στον παππού

και στη γιαγιά επειδή έτσι θα μειώσετε

το άγχος τους να σας θυμούνται.

Προσφέρετε ευχετήριες κάρτες επειδή

έτσι δημιουργούνται και διατηρούνται οι

δεσμοί.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα μέλη των

νοικοκυριών τριών γενεών έχουν κοινές και

χωριστές δραστηριότητες. Η επίσκεψη σε

ένα νοικοκυριό όπου η γιαγιά και ο

παππούς ζουν μαζί με την οικογένεια

αποτελεί ξεχωριστή εμπειρία δίνοντας

χαρά σε όλες τις πλευρές.

Η γιαγιά και ο παππούς, μπορεί να μην
είναι πάντα σε θέση να ξεκινήσουν μια
συζήτηση ή μια δραστηριότητα και η

συμμετοχή τους ενδεχομένως να χρειάζεται

μεγαλύτερη υποστήριξη.

           Πώς μπορούμε να κάνουμε τα
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να νιώσουν
άνετα κατά την επίσκεψή μας;

Οργανώστε μια ιδιαίτερη στιγμή

απολαμβάνοντας ένα ρόφημα μαζί.

Δεχθείτε την περιποίησή τους και

προσφερθείτε να βοηθήσετε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μια ωραία ιδέα είναι να πάρετε μαζί και το

κατοικίδιο σας εάν υπάρχει επιθυμία από

την οικογένεια που επισκέπτεστε.
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Επίσκεψη σε νοικοκυριό 
τριών γενεών

ή
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Είναι αισιόδοξο να αναγνωρίζουμε τη θετική συνεισφορά 
των ατόμων τρίτης ηλικίας 

και να τα ενθαρρύνουμε να συνεχίζουν 
τη μάθηση, τα ενδιαφέροντά τους και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Καινοτόμα εργαλεία 21



Οι σχέσεις που προωθούν την αμοιβαία μάθηση, απαιτούν καλή επικοινωνία και διάθεση

φροντίδας. Για να έχει ενδιαφέρον η μάθηση πρέπει να έχει αυτενέργεια. Οι δραστηριότητες που

δίνουν νόημα και ενδιαφέρον σε όλα τα άτομα, είναι εκείνες που τους επιτρέπουν να είναι "οι

εαυτοί τους" και να έχουν θετική συμβολή. 

Οι δραστηριότητες που κάνουμε μαζί με τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους προσφέρουν φροντίδα και

μπορούν να ωφελήσουν τη νοητική υγεία, τη συναισθηματική και ψυχική υγεία, τη

σωματική υγεία και δραστηριότητα και να δώσουν κίνητρα. 

Πάνω απ’ όλα οι κοινές δραστηριότητες, λειτουργούν υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ

των μελών της οικογένειας. Αυτού του είδους η μάθηση, γίνεται με ολιστικό τρόπο, όπου

συνδέονται τα φυσικά, γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά στοιχεία.

ΔΔΔιιιΔιΔΔιΔ ααγγενενε εεακκήήήήκήκ
Διαγενεακή

 μμάάά
γ
ά

γ
θθθθηηθηθθηθ σησησ

μάθηση
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Ζώντας μαζί με τους παππούδες, τα παιδιά

μπορούν να μάθουν παραδοσιακές δεξιότητες
που προσφέρουν διασκέδαση και οικονομία!

Η ενδιάμεση γενιά μπορεί να ενθαρρύνει την

αλληλεπίδραση συμμετέχοντας ενεργά στις

δραστηριότητες!

Καινοτόμα εργαλεία 23

Αλληλογραφία

Φροντίδα 
οικόσιτων ζώων

Παρασκευή
ψωμιού και πίτας

Παρασκευή
τυριού

Παρασκευή
μαρμελάδας

Πλύσιμο 
στο χέρι

Επιδιορθώσεις
ρούχων

Κοπτική/
ραπτική

Μπορείτε να γράψετε γράμματα 
και να στείλετε ευχετήριες κάρτες 

σε συγγενείς και φίλους

Μπορείτε να φροντίσετε μαζί 
τα οικόσιτα ζώα 

ή να κάνετε επισκέψεις σε γείτονες 
που διατηρούν οικόσιτα ζώα 
και να συζητήσετε μαζί τους

Π̈ολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικοι
γνωρίζουν να φτιάχνουν μαρμελάδες

και σάλτσες! Για λόγους
οικονομίας, παλαιότερα

έφτιαχναν μαρμελάδες χρησιμοποιώντας 
φρούτα από σπιτικά δέντρα που είχαν μεγάλη

παραγωγή. Μπορείτε να φτιάξετε μαζί
σπιτικές μαρμελάδες και σάλτσες!

Μπορείτε να ζυμώσετε ψωμί, 
να ανοίξετε φύλλο για πίτες

και να παρασκευάσετε 
γλυκίσματα (τηγανίτες, κέικ κτλ)

Οι γιαγιάδες και οι παππούδες σας
μπορούν να σας δείξουν πώς 

θα επιδιορθώνετε τα ρούχα σας,
θα ράβετε τα κουμπιά σας κτλ.

Εάν η γιαγιά κατέχει μια τέχνη
μπορείτε να μάθετε κοπτική και ραπτική,

κέντημα και πλέξιμο

Οι γιαγιάδες ή οι παππούδες
θα μπορούσαν να δείξουν στα

παιδιά πώς θα πλύνουν τα ρούχα
τους στο χέρι

Μπορείτε να παρασκευάσετε το
δικό σας τυρί ή γιαούρτι με

φρέσκα υλικά
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Συμπληρώστε τις παροιμίες. 
Συζητήστε με την οικογένεια σας πότε τις χρησιμοποιούμε.

Γράψτε μια παροιμία για κάθε λέξη. 
Προσπαθήστε να πείτε περισσότερες από μια παροιμίες.

10. Μαθημένα τα 

Όσα δεν πιάνει η 1.

2. Όταν λείπει η 

3. Λέει τα σύκα

4, Του Απρίλη η 

5. Ένα              την ημέρα

6. Όποιος δεν θέλει να 

7. Ένας            δεν φέρνει την

8. Καθαρός ουρανός   

ΤΤΙΙΣΣ ΠΠΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΙΙΕΕΣΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

9. Ο καλός ο               όλα

καιρός Μάρτης γάιδαρος

24
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Η ανάκληση παροιμιών βοηθά τα
άτομα να ενδυναμώσουν τις
νοητικές τους λειτουργίες;
Ταυτόχρονα, είναι ενδιαφέρουσα και
διασκεδαστική δραστηριότητα για
όλα τα μέλη της οικογένειας!

Γνωρίζατε ότι...

Γράψτε μια παροιμία για κάθε θεματική κατηγορία. 
Προσπαθήστε να πείτε περισσότερες από μια παροιμίες.

φίλοι μήνες αλήθεια

Ενώστε τις παροιμίες με τις κατηγορίες τους.
Κάποιες μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μια!

υπομονή

Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι

Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι

Εγώ το λέω στο σκύλο μου κι ο σκύλος της ουράς του

σύνεση

Μεγάλη μπουκιά φάε μεγάλη κουβέντα μην πεις

Όποιος βιάζεται σκοντάφτει

υγεία

Νους ηγιής εν σώματι υγιεί

Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα

επικοινωνία

Βαράει το σαμάρι για να ακούσει το γαιδούρι

Αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας

25



Λε-,  μωρέ, λεμονάκι ______________________
Λεμονάκι μυρωδάτο
Κι από _________________ αφράτο

Μη μωρέ, μη _____________________ τόσο
Μη παραμυρίζεις τόσο
Και με κάνεις και νυχτώσω

                                                   Κι αν, μωρέ, κι αν ______________παλικάρι
                                                   Κι αν νυχτώσεις παλικάρι
                                                   Κάτσε να βγει το _______________

                                                   Να, μωρέ, να σε δω να σε ______________
                                                   Να σε διπλοχαιρετήσω

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑΚΚΑΑ
ΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥΔΔΔΔΙΙΑΑ

ΑΚΟΥΜΕ & ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ

Ακούστε τα τραγούδια "Λεμονάκι Μυρωδάτο" (δημοτικό) 
και "Ξεκινά μια ψαροπούλα" (παραδοσιακό, Γκόγκος Δ.).

Χρωματίστε τις εικόνες. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.

Καινοτόμα εργαλεία 26

Ξεκινάει μια ψαροπούλα, απ' το ___________
Απ' το ___________
Ξεκινά μια ψαροπούλα, απ' την ________
τη μικρούλα
Και πηγαίνει για _______________
όλο γιαλό, όλο γιαλό

Έχει μέσα _______________ απ' το γιαλό
Απ' το γιαλό
Έχει μέσα παλικάρια, που ____________
για _________________,
γκιούσες κι όμορφα ______________
απ' το γιαλό, απ΄το γιαλό
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ΟΝΟΜΑ

Απάντησε ή σχεδίασε στα παρακάτω πλαίσια!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

πράγματα που 
κάνουμε μαζί

οι στόχοι μας

φράσεις υποστήριξης
που λέμε ο ένας στον άλλο

πράγματα που
μαθαίνουμε μαζί

μένω μαζί με



Όταν αγαπά κανείς, τα πράγματα αποκτούν
ακόμη μεγαλύτερο νόημα

 
Πάολο Κοέλο, Συγγραφέας
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Γενικότερα, αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι, τα άτομα και των τριών γενεών θα

πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στην προετοιμασία των δράσεων, επομένως θα πρέπει η

διανομή ρόλων να γίνεται σύμφωνα με τα δυνατά τους σημεία! 

Ενδεχομένως θα χρειαστεί οι γενιές να εκπαιδευτούν μαζί σε νέες δεξιότητες,

 απλοποιώντας δραστηριότητες και δίνοντας λίγες εντολές κάθε φορά.

Αν έχουμε άτομο με άνοια στο σπίτι, χρειάζεται να μιλάμε πιο αργά. Προσπαθήστε να

μειώσετε τις αποσπάσεις όπως θορύβους, αντανακλάσεις και αντικείμενα που τραβούν

την προσοχή και να κάνετε όλα τα άτομα να νιώθουν άνετα. Ειδικά εάν το άτομο τρίτης

ηλικίας έχει άνοια, θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη τις ώρες που βρίσκεται σε ικανοποιητική

εγρήγορση και τις ώρες που ξεκουράζεται για να διεξάγουμε μαζί τις δραστηριότητες.

Τέλος, να μην ξεχάσουμε ότι, τα άτομα τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή

γνωστικούς περιορισμούς χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χώρο για να εκφραστούν!

Οι καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν, προέκυψαν από συνεδρίες διαβούλευσης με

άτομα που διαμένουν σε νοικοκυριά τριών γενεών. Ορισμένες από τις οικογένειες έχουν

εκπαιδευτεί σε προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης του φορέα και διαμένουν μαζί με άτομα με

άνοια τα οποία φροντίζουν. 

Οι τρόποι με τους οποίους οι ίδιοι οι ωφελούμενοι αποκομίζουν ευχάριστα συναισθήματα,

συμβάλλουν σε ένα κοινό σκοπό και ενισχύουν τις σχέσεις τους, παρουσιάζονται

παρακάτω. Η συγγραφική ομάδα έχει συμβάλει, πρώτον, στην παρουσίαση των

δραστηριοτήτων αυτών βήμα-βήμα ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμες κι από άλλες

οικογένειες και δεύτερον, στην παράθεση υλικού για τη δημιουργία ασφαλών

λειτουργικών χώρων και χρήσιμων συμβουλών για την υλοποίηση!

Καλαλα ές πρακτκτκ ιτιτ κέςΚαλές πρακτικές
Προετετε οιοιο μιμι ασία + Εφαρμρμρ ογήγήγΠροετοιμασία + Εφαρμογή
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει να καταγράψετε δικές σας ιδέες για θεματικές δραστηριότητες!
Αναζητήστε τις Παγκόσμιες Ημέρες και θυμηθείτε μαζί τους εθνικούς εορτασμούς αλλά και τις
γιορτές κι επετείους μελών της οικογένειας σας! Εμείς προσθέσαμε εικόνες και λέξεις που θα
βοηθήσουν!

φύτεμα βολβών
λουλουδιών

προετοιμασία
για τις Απόκριες

συλλογή
 κοχυλιών

φύτεμα 
κηπευτικών

φύτεμα
καλλωπιστικών

γλυκό κουταλιού
κυδώνι

μαρμελάδα
δαμάσκηνο

στρώσιμο
χαλιών

εμπλουτίζουμε 
το χώμα του κήπου

30
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Φιλικοί λειτουργικοί χώροι

γίνονται κατανοητά,

γίνονται σεβαστά,

λαμβάνουν κατάλληλη υποστήριξη

χωρίς να χάνουν την αυτονομία τους,

έχουν επιλογές στην καθημερινότητα,

έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι

μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές

δραστηριότητες με νόημα.

Οι φιλικοί χώροι είναι οι χώροι όπου τα 

 άτομα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες

προκλήσεις, απολαμβάνουν πλήρως τα

δικαιώματά τους, δηλαδή:

Επομένως, οι αρχές στις οποίες βασίζεται

η οργάνωση των χώρων είναι:

Σεβασμός

Ελευθερία

Αξιοπρέπεια

Ισότητα
Μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές των

φιλικών, ασφαλών και λειτουργικών χώρων

όταν στην οικογένεια ή στο φιλικό

περίγυρο υπάρχουν άτομα με

νευροδιαφορετικότητα, άτομα με άνοια,

άτομα στο φάσμα του αυτισμού κ.ά. ώστε

οι κοινές εμπειρίες των ατόμων να είναι πιο

υποστηρικτικές και ενισχυτικές.

Την άνεση και την αύξηση των

δυνατοτήτων συμμετοχής όλων των

ατόμων.

Τη γενικότερη αίσθηση απλότητας και

ηρεμίας που πρέπει να αποπνέουν οι

χώροι.

Την ενίσχυση της φυσικής

αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας,

Τη μείωση του άγχους και του στρες.

Το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση.

Ενσωματώνοντας, τα παραπάνω, η

ρύθμιση του περιβάλλοντος θα πρέπει να

λαμβάνει υπόψη:

Βασικό, για την κατάλληλη ρύθμιση του

περιβάλλοντος, είναι, να μπούμε στη θέση

των ατόμων που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες και να σκεφτούμε όλες τις

πιέσεις και προκλήσεις που βιώνουν,

προκειμένου να υποστηρίξουμε τη

συμμετοχή τους ή/ και να είμαστε ευέλικτοι

εάν επιθυμούν εξαίρεση από κάποιες

δραστηριότητες. 

Το μοίρασμα ρόλων, γίνεται σύμφωνα με τις

δραστηριότητες όπου τα άτομα νιώθουν πιο

άνετα. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσουν

ομαδοποιήσεις (δυάδες) εντός των οποίων

τα άτομα λειτουργούν καλύτερα. Τέλος,

κάποια άτομα ενοχλούνται από

αισθητηριακά ερεθίσματα από φώτα, ήχους,

αρώματα, επομένως, προσαρμόζουμε το

περιβάλλον σε αυτές τις ανάγκες.
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Σχεδιάστε ήσυχους χώρους για κάποιον που μπορεί να αισθάνεται άγχος ή σύγχυση.

Συμπεριλάβετε διάφορες επιλογές καθισμάτων για να βοηθήσετε κάποιον να νιώσει

άνετα χαλαρώσει.

Διασφαλίστε ότι οι χώροι είναι ελεύθεροι από ακαταστασία και διαρρυθμισμένοι για

εύκολη μετακίνηση.

Τοποθετήστε προσωπικές φωτογραφίες, εικόνες και διακοσμητικά στο ύψος των ματιών.

Ως οδηγός, τα χρώματα των επιφανειών του δαπέδου, των τοίχων, των θυρών, των

σοβατεπί, των επιστυλίων και της οροφής θα βοηθούσε να έχουν διαφορετικά χρώματα,

καθώς αυτό παρέχει καλή οπτική αντίθεση που βοηθά στην εύρεση του δρόμου.

Προσπαθήστε να αποφύγετε μικρά χαλιά που μπορεί να οδηγήσουν σε πτώσεις και

αποφύγετε τα χαλιά και τις ταπετσαρίες με μεγάλα σχέδια.

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καθρέφτες στο δωμάτιο μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Τοποθετήστε ετικέτες με κείμενο και εικόνες στα συρτάρια για να βοηθήσετε τα άτομα να

βρίσκουν αυτά που χρειάζονται χωρίς βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες φωτισμού έχουν αντίθεση με το περιβάλλον χρώμα του

τοίχου ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πώς θα οργανώσω το σπίτι μου για να είναι "φιλικό", ασφαλές και λειτουργικό;

Σε σχέση με τη ρύθμιση του χώρου και του χρόνου, σε
περιπτώσεις γιορτών, οργανώνουμε σημεία για ξεκούραση με

περιορισμένα ερεθίσματα κι επιλογές καθισμάτων, φροντίζουμε
για κατάλληλη διάρκεια των εκδηλώσεων και μη επικάλυψη με
άλλες δραστηριότητες των καλεσμένων και φροντίζουμε για

κατάλληλα διαλείμματα και χώρους φαγητού.
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Ο ρουχισμός όλων είναι κατάλληλος.

Τα παιδιά και τα άτομα τρίτης ηλικίας που χρειάζονται βοήθεια

έχουν επίβλεψη.

Οι εξοπλισμοί και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε είναι

ασφαλή.

Έχουμε πάρει μαζί μας ότι χρειαζόμαστε όπως βοηθήματα

κίνησης και όρασης, φαρμακευτικές αγωγές κτλ.

Ο κίνδυνος πτώσεων έχει περιοριστεί (προσοχή σε ανεπάρκεια

φωτισμού, ολισθηρό έδαφος κτλ).

Υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για όλους.

 

 

 

Τι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν οργανώνουμε

δραστηριότητες για όλη την οικογένεια;

Τα θέματα ασφάλειας συγκεντρώνουν περισσότερο την προσοχή μας

όταν σχεδιάζουμε δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Σκεφτείτε και

συζητήστε τόσο θέματα προστασίας από κινδύνους όσο και θέματα

άνεσης. Επίσης, εάν σχεδιάζετε να κάνετε μια εκδρομή, μπορείτε να

ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα: 

Καινοτόμα εργαλεία 33

Και στο αυτοκίνητο,

ελέγχουμε υπεύθυνα

το κουτί υγειονομικού

υλικού πρώτων βοηθειών!
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Το ποδήλατο και το αυτοκίνητο αποτελούν τα πιο συνηθισμένα μέσα για να μεταφερθείτε σε

κοντινά σημεία και να χαρείτε τη φύση!

Αλλά και χρησιμοποιώντας με ασφάλεια τα μαζικά μέσα μεταφοράς, μπορείτε να κάνετε

επισκέψεις σε συγγενείς και γνωστούς και να επισκεφθείτε σημεία ενδιαφέροντος στην

περιοχή σας ή σε κοντινές περιοχές! Αποτελούν λύση χαμηλού κόστους, προσφέρουν

διαφορετικές από τις συνηθισμένες εμπειρίες και η από κοινού χρήση τους μπορεί να

βοηθήσει όλα τα μέλη τη οικογένειας να αναπτύξουν ή να συντηρήσουν τις δυνατότητες

μετακίνησής τους.

Μια ιδέα που εμείς έχουμε αξιοποιήσει και σας προτείνουμε, είναι το τουριστικό τρενάκι

που είναι διαθέσιμο στην περιοχή μας. Είναι προσιτό σε άτομα τρίτης ηλικίας, με χαμηλά

σκαλιά, χαμηλή ταχύτητα, άνετες θέσεις και ικανοποιητική θέα!

Οι φωτογραφίες είναι από τη διαγενεακή δράση
του φορέα "Το τρενάκι της μνήμης" .
Πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το
τουριστικό τρενάκι της Χαλκίδας, μεταξύ
ατόμων με άνοια και μαθητών δημοτικού
σχολείου. Τα παιδιά και τα άτομα τρίτης
ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν σε
θετικό πλαίσιο και να αλληλοεπιδράσουν
συζητώντας για την πόλη τότε και σήμερα,
περνώντας από τα σημεία ενδιαφέροντος.

ΜΜΕΕΣΣΑΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
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Η μουσική, το τραγούδι και ο χορός, είναι

μέσα έκφρασης συναισθημάτων. Πρόκειται

για ευέλικτες παρεμβάσεις που μπορούν

να εφαρμοστούν με λίγα μέσα. Αρκεί να

έχετε μια συσκευή η οποία θα
προσφέρει δυνατότητα να επιλέγετε τη
μουσική που θα ακούσετε. Μπορείτε να

βρείτε χρόνο να ακούσετε μουσική μαζί,

χωρίς απαραίτητα αυτή η παρέμβαση να

χρειάζεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Αυτό που θα βοηθήσει είναι να έχετε

δημιουργήσει μια λίστα τραγουδιών.

Μπορείτε να ακούσετε μουσική όλοι μαζί ή

να ακούτε εναλλάξ ή ταυτόχρονα

διαφορετικά κομμάτια με ακουστικά, ως

"σιωπηλή ντίσκο" επιλογή που επιτρέπει

σε όλους να εκφράζονται τραγουδώντας ή

με κίνηση.

Εάν θέλουμε αυτή η δραστηριότητα να έχει

όφελος για ένα άτομο με άνοια, θα πρέπει

να επιλέξουμε τραγούδια που γνωρίζει,
που του είναι οικεία και το χαλαρώνουν.

Συνήθως, τα κομμάτια που συγκινούν

ευχάριστα τα άτομα, προέρχονται από

ακούσματα στη νεανική τους ηλικία.

Χρειάζεται να ρωτήσετε το άτομο, να
κάνετε προσωπική έρευνα και να
παρακολουθήσετε πώς νιώθει με τη
μουσική.

Η επανάληψη επιλεγμένων κομματιών

δίνει ασφάλεια και οικειότητα. Το

στοιχείο που θα μας καθοδηγήσει είναι η

διάθεση του ατόμου που φροντίζουμε.
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ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΑΚΡΟΑΣΗ
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Οργανώστε το υλικό σας με τρόπο που να μπορεί να παρουσιαστεί και να

χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Συγκεντρωθείτε σε άνετες θέσεις που να διευκολύνουν το μοίρασμα και τη βλεμματική

επαφή.

 Δείτε τις φωτογραφίες και ενθαρρύνετε την έκφραση με ερωτήσεις όπως "Ποια άτομα

απεικονίζονται;" "Που βρίσκονται;" "Τι κάνουν;"                                                                                    

"Σκάψτε" πιο βαθιά! "Πώς νιώθουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται;" "Γιατί είναι

σημαντικό αυτό που κάνουν;"

¨Οι περισσότερες οικογένειες αναφέρουν ότι είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό να

συγκεντρώνονται και να βλέπουν τις παλιές φωτογραφίες. Είναι μια διαδικασία που την

απολαμβάνουν οι νεότεροι όλων των ηλικιών και προσφέρει ανωτερότητα στα άτομα

μεγαλύτερων ηλικιών καθώς είναι φορείς της γνώσης σχετικά με πρόσωπα και γεγονότα.

Χρειάζεται προετοιμασία, χρόνος και κατάλληλο κλίμα, δεδομένου ότι αποτελεί μια

διαδικασία που ενδέχεται να προκαλέσει συγκίνηση. 

Εάν υπάρχει άτομο με άνοια στην οικογένεια, μπορείτε να επιλέξετε το υλικό με το οποίο

νιώθει συναισθηματικά ευχάριστα και είναι σε θέση να αναγνωρίσει.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη δραστηριότητα;

1.

2.

3.

4.

ΑΑΛΛΑΛΑΑΛΑ ΜΜΠΠΟΟΥΥΜΜ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
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Τα παιχνίδια καρτών είναι απλά και

διασκεδαστικά. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

έχουν οικειότητα με παιχνίδια καρτών.

Ακόμη κι ένα άτομο με άνοια ενδέχεται να
θυμηθεί πώς παίζεται ένα παιχνίδι
καρτών όπως η κολτσίνα, μόλις κρατήσει

στα χέρια του τις κάρτες.

Στόχος στην κολτσίνα είναι να μαζέψεις

όσο περισσότερα φύλλα καταφέρεις. Οι

παίκτες χρειάζεται να πραγματοποιούν

υπολογισμούς με απλές προσθέσεις.

Οδηγίες:
Παίζουν 2-4 παίκτες, οι οποίοι μοιράζονται

από 4 φύλλα. Στο κέντρο του τραπεζιού,

αρχικά τοποθετούνται 4 κάρτες ανοικτές, η

μία δίπλα στην άλλη.

Όταν έρθει η σειρά του, ο κάθε παίκτης

μπορεί να πάρει από το κέντρο μια κάρτα η

οποία έχει τον ίδιο αριθμό με τη δική του ή

να πάρει των αριθμό καρτών που

αντιστοιχεί στο άθροισμα της κάρτας που

έχει π.χ. αν παίξει με το 9, θα πάρει το 5

και το 4 από τις κάρτες στο κέντρο. Εάν

δεν μπορεί να πάρει τίποτα, επιλέγει έναν

αριθμό που έχει και τον ρίχνει στο κέντρο.

Πόντοι: 2 πόντοι για όποιον συγκεντρώσει

πάνω από 26 κάρτες, 1 πόντο για τα

περισσότερα "Σπαθιά" και από έναν πόντο

για το "2 σπαθί" και για το "δέκα το καλό

(10 καρό)" αντίστοιχα.

πό έναν

δέκα το καλό

Στόχος είναι να διασκεδάσουμε και να
διατηρήσουμε τα ευχάριστα συναισθήματα,
επομένως βοηθά το να είμαστε διακριτικοί σε
περιπτώσεις "διορθώσεων" εάν ένας παίκτης κάνει
λάθος. 
Γενικότερα, συνίσταται να μη χρησιμοποιούμε τις
λέξεις "έκανες λάθος" όταν παίζουμε με ένα
άτομο με άνοια, επειδή μπορεί να του δημιουργήσει
ανασφάλεια και να το μπερδέψει .
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ΜΜΕΕ ΚΚΑΑΚΑΚΚΑΚ ΡΡΤΤΕΕΣΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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Η μάνταλα είναι γεωμετρική διαμόρφωση

συμβόλων που χρησιμοποιείται για την
εστίαση της προσοχής. Είναι μορφή

τέχνης που σχετίζεται με πνευματικές

παραδόσεις όπου λειτουργούσε ως

εργαλείο σύνδεσης και καθοδήγησης.

Ο λόγος που έχουμε χρησιμοποιήσει τη

μάνταλα ως δραστηριότητα είναι επειδή

είναι πιο απλή από το πλέξιμο και φιλική,

τόσο σε άτομα τρίτης ηλικίας με

περιορισμούς όρασης ή/ και γνωστικές

διαταραχές όσο και σε μικρότερα παιδιά

που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν

εργαλεία πλεξίματος.

Η δημιουργία μάνταλα αναπτύσσει τις
κινητικές δεξιότητες και ενισχύει την
καλή διάθεση μέσω της δημιουργίας και

την επαφής με χρώματα που εκφράζουν το

άτομο. 

Πώς μπορώ να πλέξω σχέδια μάνταλα;
Ο πιο απλός τρόπος είναι να

χρησιμοποιήσετε 2 ξυλάκια ενωμένα στη

μέση ως Χ. Πρέπει να δεθούν καλά μεταξύ

τους στη μέση για να μπορείτε να πλέκετε

γύρω τους με το νήμα.

Ξεκινάτε να τυλίγετε το νήμα γύρω από τα

ξυλάκια περνώντας πάνω από το ένα

ξυλάκι και κάτω από το άλλο και

περιστρέφοντας το Χ.

Μπορείτε να αλλάξετε χρώμα πλεξίματος

και να κάνετε χρωματιστά σχέδια μάνταλα.

Για να αλλάξετε χρώμα, χρειάζεται απλά να

κόψετε το νήμα και να δέσετε την άκρη του

με την άκρη του άλλου νήματος.

Καινοτόμα εργαλεία 38

ΜΜΑΑΝΝΤΤΑΑΛΛΑΛΑΑΛΑ ΑΑΛΑΛΛΑΛ
ΠΛΕΞΙΜΟ

Κι εδώ, στόχος είναι να διασκεδάσουμε και να
διατηρήσουμε ευχάριστα συναισθήματα .  Συνίσταται
να μη διακόπτουμε τα άτομα για διορθώσεις και να
μη χρησιμοποιούμε τις λέξεις "έκανες λάθος".
Ιδιαίτερα όταν κάνουμε παρέα σε ένα άτομο με
άνοια,  η διακοπή της δραστηριότητας μπορεί να
του δημιουργήσει ανασφάλεια και να το μπερδέψει .
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Μπορείτε να χτενίσετε τις κούκλες και να τις ντύσετε!

Μπορείτε να πλέξετε φορέματα για τις κούκλες!

Μπορείτε να κατασκευάσετε απλά φορέματα χρησιμοποιώντας μόνο ψαλίδι και νήματα ή

ράβοντας παλιά υφάσματα!

Μπορείτε να κατασκευάσετε τοπικές ενδυμασίες και να κάνετε συζητήσεις γι' αυτές, τις

λεπτομέρειες τους, τα έθιμα κτλ!

¨

Το παιχνίδι με κούκλες ενισχύει τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, καλλιεργεί τις

δεξιότητες φροντίδας σε όλα τα μέλη και τους δεσμούς των γενεών, προσφέροντας

διαφορετικές δυνατότητες:
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ΜΜΕΕ ΚΚΟΟΥΥΚΚΛΛΚΛΚΚΛΚ ΕΕΣΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ας ξεκινήσουμε χωρίς στερεότυπα ότι κάτι είναι "παιδικό" ή
"για μεγάλους"!

  
  Οι γιαγιάδες που συμμετείχαν στο έργο μας

 ανέφεραν ότι απολαμβάνουν να παίζουν με τα παιχνίδια
των εγγονιών τους!

Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και τα άτομα
μεγαλύτερων ηλικιών διασκεδάζουν βλέποντας παιδικές
σειρές στην τηλεόραση επειδή, όπως αναφέρουν, έχουν
πλούσιο λεξιλόγιο, είναι αστείες ή προβάλουν διδακτικές

ιστορίες!

39



Κήποι στην αυλή.

Θερμοκήπια διαφόρων μεγεθών.

Κήποι στο μπαλκόνι.

Μινιατούρες κήπων που μπορείτε να δημιουργήσετε σε γλάστρες και γυάλες.

Δημοτικοί κήποι που μπορείτε να επισκέπτεσθε.

Οι κήποι συναντούν φυσικές, ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες των ατόμων. ¨Ένας

προσεκτικά σχεδιασμένος κήπος προσφέρει μια ποικιλία εμπειριών για τις αισθήσεις, όπως,

ομορφιά που βλέπουμε, ήχους της φύσης, αρώματα και δραστηριότητες με την αφή όπως

το μάζεμα φύλλων, το πότισμα, την περιποίηση κι επίσης φρούτα, λαχανικά και αρωματικά που

μπορούμε να γευτούμε.

Οι κήποι μας συνδέουν και με αναμνήσεις παιδικών χρόνων, μέσα από εμπειρίες που έχουμε

ξανασυναντήσει και μας προσκαλούν να συνδεθούμε περισσότερο με τη φύση.

Πώς μπορεί να έχει και  η δική μας οικογένεια τα οφέλη του κήπου;

Μερικές επιλογές:
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ΚΚΗΗΠΠΩΩΝΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Τεχνικές της θεραπείας μέσω της
κηπουρικής χρησιμοποιούνται για
συντήρηση κινητικών δεξιοτήτων
(ισορροπία, ενδυνάμωση μυϊκών
ομάδων κτλ.) και εκμάθηση νέων; 
Επίσης, βοηθούν στη βελτίωση της
μνήμης και των γνωστικών
λειτουργιών, την κινητοποίηση σε
έργα, τις γλωσσικές δεξιότητες και
την κοινωνικοποίηση!

Γνωρίζατε ότι...
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Μπορείτε να έχετε "κρύψει" διάφορα

πράγματα που θα βρουν τα άλλα μέλη

της οικογένειας στη διαδρομή.

Μπορείτε να προετοιμαστείτε για

συλλογή και να φτιάξετε φυτολόγια με

διάφορα φύλλα που θα μαζέψετε και θα

αναγνωρίσετε.

Μπορείτε να έχετε διαβάσει μαζί βιβλία

για τη φύση για να σας βοηθήσουν

στην αναγνώριση ζώων, εντόμων,

καρπών, φυτών κτλ.

Μια βόλτα στη φύση μπορεί να μετατραπεί

σε συναρπαστική εμπειρία εξερεύνησης
για όλη την οικογένεια.  

Τι προετοιμασία θα μπορούσα να κάνω;

Η παρακολούθηση πουλιών μπορεί να γίνει

και στον κήπο σας! Το να παρατηρείτε, να

αναγνωρίζετε και να ταΐζετε τα πουλιά είναι

μια χαλαρωτική δραστηριότητα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αγοράσετε

ταΐστρες για πουλιά και να τις τοποθετήσετε

στην αυλή σας.
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ΤΤΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βιβλία και άλμπουμ με ζώα και φυτά

Παζλ με τοπία, ζώα και φυτά

Πέτρες και κοχύλια

Διάφορες φιγούρες από πηλό ή ξύλο

Διευκολύνετε το άτομο να θυμηθεί τα

πουλιά δείχνοντάς έγχρωμες εικόνες

τους.

Σχεδιάστε κι άλλες δραστηριότητες 

 ταυτόχρονα π.χ. φύτεμα, επειδή η

παρακολούθηση πουλιών απαιτεί την

υπομονή να περάσουμε αρκετό χρόνο

σε εξωτερικό χώρο.

Ο χώρος θα πρέπει να είναι άνετος κι

ασφαλής για το άτομο. Εάν

επισκεφθείτε κάποιο πάρκο με όλη την

οικογένεια, μια καλή ιδέα είναι να

προσκαλέσετε κι άλλο άτομο για να σας

βοηθήσει με το άτομο που φροντίζετε ή

να επιτηρεί τα παιδιά.

Το κελάηδισμα των πουλιών μειώνει

το στρες. Μπορείτε να αγοράσετε και

CD με ήχους κελαηδισμάτων!

Σε κάθε δραστηριότητα έχει σημασία το

άτομο με άνοια να νιώθει χαρούμενο να

πάρει μέρος. Εάν σας αρνηθεί, ίσως να

θέλει να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή.

5 συμβουλές για να εμπλέξετε τα άτομα

με άνοια στην παρακολούθηση πουλιών

1.

2.

3.

4.

5.

Αναφορά 

5 top tips for birdwatching with someone living with

dementia (careuk.com)
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Πρώτα απ' όλα, έχω λάβει υπόψη τις δυνατότητες συντήρησης των φυτών (επιλογή

φυτών, δυνατότητες ποτίσματος και δραστηριότητες που μπορούν να γίνονται όλον τον

καιρό);

Ο σχεδιασμός του κήπου βοηθά τον προσανατολισμό; (είναι ορατός, έχει ένα σύστημα

μονοπατιών που ενώνονται και ορατές εξόδους;)

Το άτομο έχει πρόσβαση (χώρος για βοηθήματα περπατήματος, μονοπάτια όπου

μπορούν να περπατήσουν δίπλα δίπλα το άτομο με το συνοδό, καθίσματα κτλ.);

Προσφέρονται ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα και κατοικίδια και ευκαιρίες για

διοργάνωση γιορτών;

Υπάρχει δυνατότητα για δραστηριότητες με νόημα για τα άτομα (αντικείμενα και χώροι

που προκαλούν συμμετοχή και αλληλεπίδραση, π.χ. τάισμα πουλιών κτλ.);

Υπάρχουν αντικείμενα και δυνατότητες για δραστηριότητες που βοηθούν την ανάμνηση

(οικεία εργαλεία, αρώματα, γεύσεις κτλ.);

Προσφέρονται αισθητηριακά ερεθίσματα (ήχοι, συνδυασμοί χρωμάτων, αρωματικά φυτά,

χώροι όπου μπορούν να παρακολουθούν τα άτομα τα καιρικά φαινόμενα κτλ.);

Ο κήπος μας έχει ασφάλεια (αντιολισθητικά μονοπάτια, ασφαλείς έξοδοι, μη τοξικά φυτά,

γλάστρες που δεν μετακινούνται κτλ.);

Πώς θα οργανώσω έναν φιλικό στην άνοια κήπο;

Αναφορά 

Gardens that care: Planning Outdoor Environments for People with Dementia, Alzheimer's Australia SA

Εάν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, 
έχεις όλα όσα σου χρειάζονται

 
Κικέρων
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Με βοηθάει στα μαθήματά ή τις δουλειές μου
Πιστεύει στις δυνατότητές μου
Με ακούει
Μαγειρεύει τα αγαπημένα μου φαγητά
Με βοηθάει να φροντίζω τον εαυτό μου
Με επαινεί όταν κάνω κάτι καλά
Με βοηθάει να διαχειρίζομαι συγκρούσεις
Αφηγείται ωραίες ιστορίες
Με κάνει να γελάω
Παίζει μαζί μου όταν έχει ελεύθερο χρόνο
Μου εξηγεί κάτι που δεν καταλαβαίνω
Μου κάνει κομπλιμέντα
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ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ...

Συμπλήρωσε την παρακάτω λίστα. Ποιο ή ποια μέλος/η της οικογένειας μου...

Ζωγράφισε μια δραστηριότητα που σου αρέσει να κάνεις με κάποιο μέλος ή κάποια
μέλη της οικογένειάς σου



Σωστό
Σωστό
Σωστό
Σωστό

Απαντήσεις 

1.
2.
3.
4.

Συμπλήρωσε τις
λίστες. 
Μπορείς να
ζητήσεις ιδέες κι
από τα άλλα
μέλη της
οικογένειας.

Τρόποι να φροντίζουμε
το περιβάλλον

 1.

2.

3.

4.
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ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Που μπορούμε να ζητήσουμε

υποστήριξη για την ψυχική υγεία

 

1.
2.
3.

Όμορφες αναμνήσεις

 

1.

2.

3.

4.

Τρόποι να φροντίζουμε
τους εαυτούς μας

 

1.

2.

3.

4.

Αγαπημένες υγιεινέςτροφές
 1.

2.

3.

4.

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι που μπορούμε να
το μάθουμε και να το καλλιεργήσουμε.
Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια είναι σημαντικοί
πόροι για τα άτομα σε όλες τις ηλικίες.
Σε περιόδους κρίσεων και αυξημένου στρες είναι
σημαντικό για τα άτομα να έχουν πρόσβαση σε
υλική και συναισθηματική υποστήριξη.
Οι δραστηριότητες με τον παππού και τη γιαγιά
προσφέρουν διασκέδαση και ωφελούν τη φυσική και
συναισθηματική τους υγεία.

Σωστό ή λάθος; 
Απάντησε για τις παρακάτω προτάσεις για την ψυχική
ανθεκτικότητα.

1.

2.

3.

4.

Αγαπημένεςεκδηλώσεις
 1.

2.

3.

4.



__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

29 Απριλίου

Παγκόσμια Ημέρα 

Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών

15 Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα

Οικογένειας

1 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα

Ατόμων τρίτης ηλικίας

10 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα 

Ψυχικής Υγείας
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Σημειώσεις
Παγκόσμιες Ημέρες



Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας
στα νοικοκυριά όπου συγκατοικούν 3 γενεές» υλοποιήθηκε μέσω των κύριων

δράσεων: συναντήσεις διαβούλευσης με τους ωφελούμενους (εξ αποστάσεως και δια

ζώσης) -δημιουργία υλικού-ανατροφοδότηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης και το σχεδιασμό που έλαβε υπόψη τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία.

Στο πλαίσιο του έργου κι ενώ αυτό όδευε προς ολοκλήρωση, η έκτακτη κατάσταση της

πυρκαγιάς στη Βόρεια Εύβοια, κατέστησε αναγκαία μια επανεκτίμηση αναγκών των

οικογενειών, δεδομένου ότι δυο οικογένειες ωφελουμένων του έργου κατοικούν σε

πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας. Απαντώντας σε αυτήν την κατάσταση, σχεδιάστηκε

η υποστηρικτική δράση "εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ", η οποία είχε διττό

ρόλο, αφενός της αναψυχής και ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων

της περιοχής και αφετέρου την υποστήριξη του τουρισμού στην περιοχή. Ωφελούμενοι

της δράσης υποστήριξης ήταν 25 άτομα (άτομα τρίτης ηλικίας, οικογενειακοί φροντιστές

και ανήλικοι). Παρατηρήσαμε ότι οι συμμετέχοντες έκαναν νέες γνωριμίες αλλά και

ξανασυνάντησαν άτομα με τα οποία είχαν συμμετάσχει σε κοινές δράσεις στις τοπικές

τους κοινότητες στο παρελθόν. Τα άτομα που συμμετείχαν δήλωσαν ότι είναι πολύ

ικανοποιημένα κι ότι πέρα από την υποστήριξη τους σε υλικά αγαθά από άλλους φορείς

της περιφέρειας, η δράση αυτή ήταν πολύ σημαντική και κάλυψε τις
συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες τους.
Οι συμμετέχοντες σε δράσεις του έργου ανήλθαν σε 74 άτομα (περίπου, 46% άτομα

τρίτης ηλικίας, 20% ανήλικοι και 34% άτομα 18-65 ετών). Από τα αποτελέσματα του

έργου, ωφελούνται έμμεσα τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών των ατόμων που

συμμετείχαν. Ταυτόχρονα, με τη διάδοση των αποτελεσμάτων και του υλικού, δυνητικοί

ωφελούμενοι είναι όλα τα μέλη των διαγενεακών νοικοκυριών και γενικότερα όσοι

ενδιαφέρονται να κάνουν περισσότερες δραστηριότητες με τον παππού και τη γιαγιά. 
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74
ωφελούμενοι

12
συναντήσεις

16
εξ αποστάσεως 
διαβουλεύσεις

11
περιοχές
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Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στα
νοικοκυριά όπου συγκατοικούν 3 γενεές» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του

προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που αποτελεί πρωτοβουλία 8 Κοινωφελών
Ιδρυμάτων: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Hellenic Hope, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.

Λάτση, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου,

The G. Leventis Foundation, Costas Lemos Foundation και Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ.

Λασκαρίδη. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μικρής διάρκειας δράσεις με μεγάλο κοινωνικό

αντίτυπο. Το συγκεκριμένο έργο, υλοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021, με την

υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας της

Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, για να

συμβάλει στη διασφάλιση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόμων σε νοικοκυριά όπου

συγκατοικούν τρεις γενεές, με χρήση καινοτόμων εργαλείων που προωθούν την

ενδυνάμωση και αξιοποιούν τα δυνατά στοιχεία της συγκατοίκησης. 

«…μου άρεσε που άλλαξαν τη καθημερινότητα μου έστω για μια
μέρα και μοιράστηκα το βίωμα μου με άλλους ανθρώπους..»

 
«…γνώρισα άτομα που βιώνουν την ίδια κατάσταση και

μοιραστήκαμε εμπειρίες νιώθοντας ανακούφιση και δύναμη να
συνεχίσουμε..». 

 



Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα του φορέα
www.alzheimer-chalkida.org

 
Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα 

του φορέα στο Facebook
@AlzheimerChalkida

 
Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@alzheimer-chalkida.org
2221181071, 6937244646

 
 
 

Διεύθυνση Κέντρου Ημέρας:
Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα

Ομάδα έργου
Συγγραφή και επιμέλεια 

 
 

Ευαγγελία Αγγελίδου
Χριστίνα Καλαβρή
Δημήτρης Ζάγκας

Με την υποστήριξη


