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«Γιατί η γιαγιά δεν θυµάται το όνοµά µου;»

O
γονιός σας έχει Αλτσχάιµερ. Ίσως να το 
είχατε καταλάβει από τα ανησυχητικά ση-
µάδια που προϋπήρχαν της επίσηµης διά-
γνωσης, όµως καθώς περνάει ο καιρός, η 

νόσος επιδρά εµφανώς στην προσωπικότητα και 
τη συµπεριφορά του. Πιθανότατα είστε πολύ πιε-
σµένος προσπαθώντας να επιλύσετε τα τρέχοντα 
προβλήµατα και να προετοιµαστείτε για τις αλλαγές 
που πρόκειται να έρθουν.
Πρέπει όµως να βρείτε χρόνο για να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις των παιδιών σας που ανησυχούν 
βλέποντας τον/την αγαπηµένο/η τους παππού/
γιαγιά να ξεχνά, να κάνει περίεργα ή αστεία πράγ-
µατα και να µην τους αφιερώνει τόσο χρόνο, όσο 
παλιά.
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές 
που συµβαίνουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 
Είναι λοιπόν λογικό η ασθένεια ενός αγαπηµένου 
προσώπου να τα επηρεάζει βαθύτατα. Στην περί-
πτωση µάλιστα της άνοιας, τα ερωτήµατα που δηµι-
ουργούνται είναι πολλά και αγωνιώδη γιατί τα συ-
µπτώµατά της επηρεάζουν όχι µόνο το σώµα, αλλά 
και το πνεύµα, αλλοιώνοντας στα προχωρηµένα 
στάδια την προσωπικότητα του ατόµου που ασθενεί.
Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε τα παιδιά σας 
να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την ασθένεια 
του παππού ή της γιαγιάς είναι να συζητήσετε µαζί 
τους ανοιχτά και να ακούσετε προσεκτικά αυτά που 
έχουν να σας πουν. ∆ώστε τους την ευκαιρία να 
σας κάνουν όλες τις ερωτήσεις που έχουν στο µυα-
λό τους και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους 
χωρίς να φοβούνται ότι θα τα επικρίνετε ή θα θυ-
µώσετε µαζί τους. Μην προσπαθήσετε να κρύψετε 
την αλήθεια για να τα καθησυχάστε, γιατί, αργά ή 
γρήγορα, η φυσική πορεία εξέλιξης της νόσου θα 
σας διαψεύσει. Είναι προτιµότερο να απαντήσετε 
µε ειλικρίνεια στις απορίες τους, απλοποιώντας τις 
σύνθετες έννοιες και διατυπώνοντας τις απαντήσεις 
σας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλες για 
την ηλικία τους.
Να θυµάστε ότι τα παιδιά δεν µπορούν να αφοµοι-
ώσουν µεγάλο όγκο πληροφοριών. Αντί να αφιε-
ρώσετε ένα ολόκληρο απόγευµα συζητώντας για το 
συγκεκριµένο θέµα (όπως θα κάνατε µε έναν ενή-
λικα), δοκιµάστε να δώσετε τις πληροφορίες που 
θεωρείτε σηµαντικές σταδιακά, ώστε να δώσετε στο 
παιδί το χρόνο που χρειάζεται για να τις επεξεργα-
στεί και να τις κατανοήσει. Αυτά είναι ορισµένα από 
τα ερωτήµατα που είναι πιθανό να σας απευθύνει το 
παιδί και στα οποία θα κλιθείτε να δώσετε απαντή-
σεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης:
1. Τι συµβαίνει στον παππού / στη γιαγιά; 2. Γιατί 
του / της συµβαίνει αυτό; 3. Αφού παίρνει φάρµα-
κα, γιατί δεν γίνεται καλά; 4. Φταίω εγώ που ο παπ-
πούς / η γιαγιά είναι άρρωστος/η; Έκανα κάτι κακό; 
5. Θα αρρωστήσω και εγώ; 6. Ο παππούς / η γιαγιά 
θα πεθάνει; 7. Τι να κάνω για να τον / τη βοηθήσω; 
8. Θα γίνει ο παππούς / η γιαγιά όπως ήταν πριν;
Εξηγήστε στο παιδί ότι το πιο σηµαντικό όργανο του 
σώµατός µας είναι ο εγκέφαλος - αυτός ελέγχει όλες 
τις επιµέρους λειτουργίες. Ο εγκέφαλος του παππού 
/ της γιαγιάς είναι άρρωστος και αυτό επηρεάζει τη 
µνήµη και τη συµπεριφορά του/της. ∆ιαβεβαιώστε 
το παιδί ότι ο παππούς / η γιαγιά το αγαπάει ακόµα, 
παρόλο που ίσως δεν µπορεί να του το δείξει όπως 
παλιά.
Ενθαρρύνετέ το να συζητήσει µαζί σας τους φόβους 
και τις ανησυχίες του σχετικά µε την κατάσταση του 
παππού / της γιαγιάς. Θα διαπιστώσετε ότι οι φόβοι 

του µπορεί να µην είναι ρεαλιστικοί, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει ότι δεν δηµιουργούν στο παιδί αγωνία και 
ανησυχία. Αν, παρουσία του παιδιού, ο γονιός σας 
εκδηλώσει κάποια συµπεριφορά που σας φέρει σε 
δύσκολη θέση (αν π.χ. βγει στο µπαλκόνι ηµίγυ-
µνος ή εκφράσει λεκτική επιθετικότητα), εξηγήστε 
στο παιδί ότι, επειδή ο παππούς / η γιαγιά είναι 
άρρωστος/η, δεν αντιλαµβάνεται ότι αυτό που κάνει 
δεν είναι σωστό.
Αν η κατάσταση του γονιού σας το επιτρέπει και το 
ίδιο το παιδί το επιθυµεί, ενθαρρύνετέ το να κάνει 
παρέα στον παππού / στη γιαγιά. Η αλληλεπίδρα-
ση θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική και για τους δύο. 
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που θα µπορούσαν να 
κάνουν µαζί: να ζωγραφίσουν, να τραγουδήσουν, 
να πουν παραµύθια, να περπατήσουν στην αυλή, 
να ετοιµάσουν το τραπέζι για φαγητό, να δουν τα 
άλµπουµ µε τις οικογενειακές φωτογραφίες.
Αποφύγετε τις αλλαγές στην καθηµερινότητα του 
παιδιού. Συνεχίστε να κάνετε κάποια τουλάχιστον 
από τα πράγµατα που συνηθίζατε να κάνετε στο πα-
ρελθόν όλοι µαζί, σαν οικογένεια. Αυτό θα δώσει 
στο παιδί την ηρεµία και το αίσθηµα ασφάλειας που 
έχει ανάγκη. Επιλέξτε κάποια ώρα της ηµέρας που 
θα αφιερώσετε αποκλειστικά στο παιδί. Χρησιµο-
ποιήστε αυτό το χρονικό διάστηµα για να αποστα-
σιοποιηθείτε για λίγο από το πρόβληµα υγείας του 
γονιού σας: επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας στις 
ανάγκες και τις επιθυµίες του παιδιού και τη σχέση 
σας µαζί του.

Παιδί και άγχος
Το άγχος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθηµα το 
οποίο αν και είναι δυσάρεστο, είναι απαραίτητο για 
την επιβίωση, την εξέλιξη και την προσαρµογή µας 
καθώς αποτελεί κινητήριο δύναµη για την αντιµε-
τώπιση καταστάσεων κινδύνου (η καρδιά χτυπάει 
πιο γρήγορα προετοιµάζοντας το σώµα για αντίδρα-
ση) αλλά και  την επίτευξη στόχων  και καθηµε-
ρινών υποχρεώσεων όπως διάβασµα πριν από πε-
ρίοδο εξετάσεων, εξάσκηση πριν από έναν αγώνα. 
Πότε λοιπόν το άγχος γίνεται πρόβληµα; Όταν το 
σώµα µας αντιδρά απουσία ενός  «απειλητικού» ερε-
θίσµατος, όταν δεν είναι παραγωγικό αλλά αντίθετα 
δυσκολεύει το άτοµο στην καθηµερινότητα του και 
τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. Το άγχος είναι 
ένα συναίσθηµα που βιώνουν και τα παιδιά κάθε 
ηλικίας, ενώ το στρεσογόνο ερέθισµα και ο τρόπος 
αντίδρασης τους έχει σχέση µε την ηλικία τους, την 
ιδιοσυγκρασία τους αλλά και τα οικογενειακά τους 
πρότυπα.  
Αιτία του παιδικού άγχους µπορεί να είναι οι φυ-

σιολογικές δυσκολίες που προκύπτουν από τις µε-
ταβάσεις σε επόµενα αναπτυξιακά στάδια αλλά και 
αλλαγές στο περιβάλλον οι οποίες µπορεί να διατα-
ράξουν την αίσθηση ασφάλειας του παιδιού.
◊ Τα βρέφη από το πρώτο κιόλας έτος της ζωής 
τους, εκδηλώνουν  άγχος όταν αποχωρίζονται το 
πρόσωπο φροντίδας τους. Επίσης, αντιδρούν µε 
έντονη ανησυχία στην παρουσία ξένων ατόµων κα-
θώς  η  επαφή µε νέες φωνές και αγκαλιές  βιώνεται 
σαν κάτι το άγνωστο και απειλητικό. ◊ Η κατάκτηση 
αναπτυξιακών ορόσηµων όπως το βάδισµα αλλά 
και η χρήση τουαλέτας µπορεί να αγχώσει ιδιαίτερα 
τα παιδιά τα οποία τείνουν να  ανησυχούν για το αν 
θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
των γονιών τους. ◊ Παιδιά ηλικίας πέντε µε έξι ετών 
τείνουν να ανησυχούν για το αν θα γίνουν αποδεκτά 
από την οµάδα και συχνά µπαίνουν σε διαδικασία 
σύγκρισης και ανταγωνισµού. Το ερώτηµα «Πως 
µπορώ να είµαι διαφορετικός αλλά και αποδεκτός» 
µπορεί να προκαλέσει άγχος και προκλήσεις ως 
προς την ένταξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού 
στο σχολικό πλαίσιο.
Ο κόσµος των παιδιών είναι πολύ µικρός και η 
κάθε αλλαγή βιώνεται έντονα καθώς δηµιουργεί στο 
παιδί αίσθηση ανασφάλειας και απώλειας ελέγχου. 
Γεγονότα που είναι ικανά να αποσυντονίσουν το 
παιδί περιλαµβάνουν:  διαζύγιο των γονέων, µετα-
κόµιση και πένθος. Ακόµη, έντονο άγχος µπορεί να 
προκαλέσει η πίεση από συνοµηλίκους, ένα πιεσµέ-
νο πρόγραµµα δραστηριοτήτων αλλά και οι υψηλές  
προσδοκίες των γονέων.
Όπως και οι µεγάλοι, τα παιδιά και οι έφηβοι επη-
ρεάζονται από το άγχος σε τρία επίπεδα:  σωµατικό, 
νοητικό  και συµπεριφορικό.  Τα παιδιά συχνά δυ-
σκολεύονται να αναγνωρίσουν ή να περιγράψουν 
το συναίσθηµα του άγχους, αλλά  παραπονιούνται 
για πονοκεφάλους, πόνους στο  στήθος και  στο 
στοµάχι, ταχυκαρδία, δύσπνοια, ζαλάδα, δερµατικές 
ενοχλήσεις, δυσκοιλιότητα και διάρροια. Παιδιά µε 
χαµηλή αυτοπεποίθηση  τείνουν να είναι πιο ευ-
άλωτα στο άγχος καθώς κάνουν περισσότερες αρ-
νητικές σκέψεις, και έχουν λιγότερη εµπιστοσύνη 
ως προς τις ικανότητες τους να διαχειρίζονται νέες 
καταστάσεις. Η πιο συχνή αντίδραση των παιδιών 
στο άγχος είναι η αποφυγή όπως για παράδειγµα η 
άρνηση να πάει στο σχολείο αλλά και η ανάγκη για 
επιβεβαίωση.
Το να µιλήσετε στα παιδιά σας για το άγχος θα τα 
βοηθήσει να καταλάβουν τα συναισθήµατα τους, να 
νοηµατοδοτήσουν αυτό που τους συµβαίνει αλλά 
και να το απενεχοποιήσουν. Σεβαστείτε τα συναι-
σθήµατά τους αλλά µην αποφεύγετε αγχογόνες κα-
ταστάσεις καθώς έτσι µακροχρόνια  αυτές ενισχύο-
νται
Να είστε ευέλικτοι  και να έχετε ρεαλιστικές απαιτή-
σεις και προσδοκίες από τα παιδιά σας. Είναι σηµα-
ντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγµατα τους και να τα 
επαινείτε. Προσπαθήστε να διατηρείτε µία σταθερή 
ρουτίνα στην καθηµερινότητα του παιδιού. Οι αλ-
λαγές είναι µέρος της ζωής, προετοιµάστε τα παι-
διά για αυτές  και αφήστε τον απαραίτητο χώρο και 
χρόνο για τις µεταβάσεις. Μην προσποιείστε ότι δεν 
νιώθετε άγχος, αντίθετα δείξτε τους ότι υπάρχει τρό-
πος να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Τα παιδιά 
έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν ότι ο «σηµαντικός 
τους άλλος» είναι καλά και µπορεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες τους.
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Εξηγώντας στα παιδιά τι είναι η νόσος Αλτσχάιµερ




