
Το Cyprus Stroke Association 

(CSA) είναι μέλος του Stroke Alli-

ance for Europe (SAFE; https://

www.safestroke.eu/), από το 2014. 

Το SAFE είναι μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που 

εκπροσωπεί ομάδες ατόμων με 

εγκεφαλικό επεισόδιο από όλη την 

Ευρώπη. 

Ο αμοιβαίος στόχος του SAFE 

είναι να προωθήσει την πρόληψη 

του εγκεφαλικού επεισοδίου στην 

ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και 

να αποτρέψει την εμφάνιση 

εγκεφαλικού επεισοδίου μέσω της 

εκπαίδευσης (https://

www.safestroke.eu/about-safe/).  

Μέσω της ενεργής  συμμετοχής 

του CSA στο SAFE, με την ενεργή 

παρουσία του σε συνέδρια και 

γενικές συνελεύσεις, την επίσημη 

μετάφραση ευρωπαϊκών 

ερευνητικών προγραμμάτων και 

έντυπου υλικού στα ελληνικά το 

CSA  κατάφερε να εξασφαλίσει 

μία θέση στο Διοικητικό  

Συμβούλιο του SAFE. 

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του  

CSA, Μαρίνα Χαραλάμπους, 

εκπροσωπεί την Κύπρο, στο 

συμβούλιο του SAFE, για τη 

θητεία 2018-2021 (https://

www.safestroke.eu/safe-board-

members/). 

Η συμμετοχή του CSA, στο 

συμβούλιο του SAFE, προάγει τις 

δράσεις και το όραμα του 

Συλλόγου μας στη Ευρώπη . 

Ενεργή Συμμετοχή του CSA στο συμβούλιο του SAFE 

Βραβείο Επιτεύγματος από το SAFE για το 2018 

Πέραν της κατοχής μίας εκ των 

θέσεων στο συμβούλιο του Stroke 

Alliance for Europe (SAFE), το 

CSA έχει λάβει το βραβείο 

Επιτεύγματος για το 2018 από το  

SAFE. Το βραβείο απονεμήθηκε 

στο CSA λόγω της συνεχής του 

δράσης στην ενημέρωση για τα 

Εγκεφαλικά Επεισόδια. 
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Μέρος της δράσης του CSA 

είναι η διοργάνωση 

εκδηλώσεων, όπως ημερίδες 

ενημέρωσης.  

Η δράση αυτή έκανε εφικτή την 

διοργάνωση της 3ης 

ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο 

"Αγγειακό Εγκεφαλικό 

Επεισόδιο: Πριν & Μετά", στις 

24 Νοεμβρίου 2018, στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στη Λεμεσό, σε 

συνεργασία με το Τμήμα 

Επιστημών Αποκατάστασης του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου και το Μέλαθρο 

Αγωνιστών ΕΟΚΑ.  

Η ημερίδα έγινε στα πλαίσια της 

Παγκόσμιας Ημέρας 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων και 

της Παγκόσμιας Καμπάνιας για 

τα Αγγειακά Εγκεφαλικά 

Επεισόδια., με σκοπό την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 

και πρόληψη εγκεφαλικών 

επεισοδίων. 

Η ημερίδα περιελάμβανε σειρά 

παρουσιάσεων και ομιλιών από 

ειδικούς, όπως ιατρούς, 

ψυχολόγους, λογοθεραπευτές 

και ειδικούς αποκατάστασης, 

συζητώντας τις προεκτάσεις 

ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Η ημερίδα έκλεισε με την ομιλία 

της Αλεξίας Κουντούρη, 

Πρέσβειρας του CSA (σχετικό 

άρθρο σελ. 3). 

Η συμμετοχή στην ημερίδα ήταν 

μεγάλη, και οι συμμετέχοντες 

έλαβαν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.  

όσον αφορά τους 10 παράγοντες 

ρίσκου για εγκεφαλικά 

επεισόδια. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνουν: ψηλή 

αρτηριακή πίεση και 

χοληστερόλη, κολπική 

μαρμαριγή, διαβήτη, κάπνισμα, 

παχυσαρκία, αλκόολ, ακινησία, 

κακή διατροφή και τέλος το 

Το CSA σε συνεργασία με την 

Πανεπιστημιακή Κλινική 

Αποκατάστασης—

Λογοθεραπεία, του Τμήματος 

Επιστημών Αποκατάστασης του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, οργάνωσαν εκδήλωση 

με σκοπό τη γνωστοποίηση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού 

στρες και άλλους ψυχολογικούς 

παράγοντες.  

Στην εκδήλωση αυτή το CSA 

παρείχε ενημερωτικό υλικό και 

σε συνεργασία με εθελοντές 

νοσηλευτές παρέχονταν 

μετρήσεις για αρτηριακή πίεση 

στους συμμετέχοντες.   

3η Ενημερωτική Ημερίδα του Cyprus Stroke Association  

Εκδήλωση Γνωστοποίησης των 10 Παραγόντων Ρίσκου 

Συμμετοχή του CSA στον 13o ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού  

& στο Τρίαθλον Αγίας Νάπας 

Αγίας Νάπας. Στην εν λόγω 

εκδήλωση, τα μέλη του CSA 

τερμάτησαν στην πρώτη θέση.  

Μέλοι και φίλοι του CSA έτρεξαν 

μαζί, με σκοπό την προώθηση ενός 

πιο υγιούς τρόπου ζωής. 

Υιοθετώντας ένα πιο υγιή τρόπο 

ζωής μειώνεται σημνατικά το 

ρίσκο για εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Συγκεκριμένα, η άσκηση και 

υγιεινή διατροφή βοηθούν στην 

μείωση εκδήλωσης αρτηριακής 

πίεσης, διαβήτη, και 

παχυσαρκίας (χοληστερόλη), τα 

οποία έχουν κριθεί ως καίριοι 

παράγοντες ρίσκου για 

εγκεφαλικά επεισόδια (https://

stroke.org.cy). 

Το CSA για τρίτη συνεχή χρονιά 

συμμετείχε με ενθουσιασμό στον 

13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο 

Λεμεσού, στις 23 Μαρτίου 2019. 

Η συμμετοχή ήταν εφικτή μέσω 

της συνεργασία του CSA με το 

Μέλαθρο Αγωνιστών της 

ΕΟΚΑ, και την ευγενική τους 

χορηγία.   

Παράλληλα, το CSA έχει 

συμμετάσχει στο  Τρίαθλον της 
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3η Ενημερωτική Ημερίδα 

του Cyprus Stroke Associ-

ation. 

Συμμετοχή του CSA στον 

13o ΟΠΑΠ Μαραθώνιος 

Λεμεσού. 

Από την Εκδήλωση για 

γνωστοποίηση των 10 

παραγόντων ρίσκου 
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Η Αλεξία Κουντούρη είναι η 

Πρέσβειρα του CSA για άτομα 

με εγκεφαλικά επεισόδια.  

Αυτό που ξεχωρίζει την Αλεξία 

από τα υπόλοιπα μέλη του CSA, 

είναι ότι η ίδια υπέστη σοβαρό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ηλικία 

30 ετών κατά τη διάρκεια των 

διδακτορικών της σπουδών στην 

Αγγλία.  

Κατόπιν του εγκεφαλικού 

επεισοδίου, η Αλεξία ξεκίνησε 

μια σειρά θεραπειών με σκοπό 

την αποκατάσταση της και κατ’ 

επέκταση αναγκάστηκε να 

διακόψει τις σπουδές της. 

Έχοντας δώσει μία τεράστια 

μάχη, η Αλεξία έχει φτάσει 

πλέον σε ένα λειτουργικό 

επίπεδο, και έχει επιστρέψει 

πίσω στην Αγγλία και στις 

διδακτορικές της σπουδές.  

Η μάχη για αποκατάσταση δεν 

έχει τελειώσει, και η Αλεξία 

συνεχίζει της θεραπείες της 

παράλληλα με τις υπόλοιπες 

ασχολίες της.   

Η Αλεξία  είναι ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα ατόμου προς μίμηση, 

εφόσον η δύναμη και η θέλησή της για 

ζωή , της επέτρεψε να παλέψει και να 

συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρα και τις 

επιθυμίες της, παρόλες τις δυσκολίες 

που επέρχονται ενός εγκεφαλικού 

επεισοδίου.  

Ευχαριστούμε θερμά την Αλεξία που 

αποδέχθηκε τη θέση ως Πρέσβειρα του 

CSA, με την προσδοκία ότι θα είναι 

πηγή έμπνευσης και δύναμης για  

άτομα που έχουν βιώσει εγκεφαλικό 

επεισόδιο. 

χρειαστεί να μάθουν πώς να κάνουν 

μπάνιο χρησιμοποιώντας μόνο το ένα 

χέρι ή πώς να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά όταν η ικανότητά της 

γλώσσας έχει υποστεί βλάβη. Το 

σημαντικότερο στοιχείο σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα 

αποκατάστασης είναι η εστιασμένη και 

επαναλαμβανόμενη πρακτική.  

Η θεραπεία αποκατάστασης αρχίζει 

στο νοσοκομείο μετά τη 

σταθεροποίηση της συνολικής 

κατάστασης του ατόμου, συχνά εντός 

24-48 ωρών μετά το εγκεφαλικό 

Η αποκατάσταση βοηθά στην 

ανάκαμψη δεξιότητων, οι οποίες 

πλήττονται όταν τμήμα του εγκεφάλου 

έχει υποστεί βλάβη. Αυτές οι 

δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν 

το συντονισμό των κινήσεων των 

ποδιών για περπάτημα ή την 

υλοποίηση βημάτων που χρειάζονται 

στην ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας. Μέσω της 

αποκατάστασης τα άτομα μαθαίνουν 

ακόμη νέους τρόπους για να 

αντισταθμίσουν τυχόν μόνιμες 

αναπηρίες. Τα άτομα μπορεί να 

επεισόδιο. Τα πρώτα βήματα συνήθως 

περιλαμβάνουν την προώθηση της ανεξάρτητης 

κίνησης, επειδή πολλά άτομα παραλύουν ή 

αδυνατούν. Ανάλογα με πολλούς παράγοντες, 

όπως η έκταση του αρχικού τραυματισμού, οι 

ασθενείς μπορεί να μεταβούν σε μονάδα 

αποκατάστασης όπου θα δεχθούν και τις 

ανάλογες υπηρεσίες, όπως φυσιοθεραπεία, 

λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. 

Για κάποιους, η αποκατάσταση θα είναι μια 

συνεχής διαδικασία διατήρησης και βελτίωσης 

των δεξιοτήτων και θα μπορούσε να συνεπάγεται 

τη συνεργασία με ειδικούς για μήνες ή χρόνια 

μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

“I am a Superwoman Survivor” 

Γνωρίστε την Αλεξία: η Πρέσβειρα του CSA 

Η Αποκατάσταση μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

Φυσική Κατάσταση και Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

αρτηριακή πίεση, διαβήτης, 

παχυσαρκία, κατάθλιψη, και 

εγκεφαλικό επεισόδιο.  

Οι κύριοι λόγοι που η φυσική 

άσκηση κρίνεται ως τόσο 

σημαντική όταν πρόκειται για τη 

μείωση του κινδύνου 

εγκεφαλικού επεισοδίου είναι: 

1. Η άσκηση εμποδίζει τη βλάβη 

στα αιμοφόρα αγγεία 

2. Η άσκηση μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο 

περισσότερο από 25% 

3. Η άσκηση βελτιώνει την ανάκαμψη των 

επιζώντων 

4. Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο 

εγκεφαλικού επεισοδίου και στους άνδρες 

αλλά και στις γυναίκες 

5. Η άσκηση από μικρή ηλικία μπορεί να 

αποτρέψει το εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Περίπου το 1/4 των χρόνιων 

θανάτων από καρδιαγγειακές 

παθήσεις θα μπορούσε να 

αποφευχθεί , απλά αλλάζοντας 

τις συνήθειες στον τρόπο ζωής 

μας. Μελέτες κρίνουν ως 

καθοριστικής σημασίας την 

αλλαγή στα επίπεδα σωματικής 

δραστηριότητας. Η φυσική 

άσκηση μειώνει τον κίνδυνο για 

προβλήματα υγείας, όπως υψηλή 
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Η Αλεξία Κουντούρη, 

Πρέσβειρα του CSA, με τη 

Μαρίνα Χαραλάμπους, 

πρόεδρο του CSA, σε 

συνέδριο του SAFE, στο 

Βερολίνο.  

Συμμετοχή του CSA στο 

Τρίαθλον Αγίας Νάπας. 



Cyprus Stroke Association.  

Αλέξανδρου Παπάγου 14,  

3083, Λεμεσός,  

Κύπρος 

Email: cyprusstrokeassociation@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/

strokecyprus/  

Το σωματείο υπόκειται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την 

ίδρυση και λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων/σωματείων και 

δραστηριοποιείται με γνώμονα αυτές, ιδιαίτερα τα άρθρα 1 και 2 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Υπόστασης Μη-

Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το σωματείο ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει 

ασπαζόμενο πλήρως το Άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που κατοχυρώνει την ελευθερία του κάθε πολίτη να συσχετίζεται και 

να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με τους υπόλοιπους.  

Το όραμα του «CYPRUS STROKE ASSOCIATION» είναι να δουλέψει προς τη 

μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων στην Κύπρο και να προσφέρει τη μέγιστη 

βοήθεια και υποστήριξη στα άτομα που επηρεάστηκαν από εγκεφαλικό επεισόδιο 

και τις οικογένειες τους προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, πληροφορίες 

και εκπαίδευση.  

Business Name 

Λόγος: Αιφνίδια δυσκολία στο 

λόγο. Δηλαδή, είτε δυσκολία 

στην άρθρωση/ομιλία, είτε 

δυσκολία στην κατανόηση του 

λόγου, ή και τα δύο. Η 

κατάσταση αυτή είναι γνωστή 

ως αφασία. Μπορεί να μιλήσει 

καθαρά; Μπορεί να κατανοήσει; 

Η άρθρωση είναι καθαρή; 

Άμεσα: Τηλεφώνηστε αμέσως 

στο 112. Η άμεση παρέμβαση 

είναι η μισή θεραπεία.  

Άλλα συμπτώματα του 

εγκεφαλικού περιλαμβάνουν 

ξαφνική αδυναμία/μούδιασμα 

στη μια πλευρά του σώματος, 

δυσκολία στην εξεύρεση 

λέξεων, ξαφνική απώλεια 

όρασης/θολή όραση, ξαφνική 

σύγχυση, ζαλάδα ή αστάθεια, 

και ξαφνικός και έντονος 

πονοκέφαλος. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι για την 

αποφυγή σημαντικής βλάβης από 

εγκεφαλικό επεισοδίο είναι η άμεση 

παρέμβαση. Μάθε κι εσύ λοιπόν πώς 

θα μπορούσες να βοηθήσεις σε αυτό, 

γρήγορα, άμεσα και απλά.  

Το ακρώνυμο ΑΠΛΑ δημιουργήθηκε 

για να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην 

απευθείας αναγνώριση του 

εγκεφαλικού επεισοδίου και την άμεση 

μεταφορά του ατόμου σε ιατρικές 

υπηρεσίες.  

Άκρο: Αιφνίδια αδυναμία στο χέρι ή/

και στο πόδι. Μπορεί το άτομο να 

σηκώσει και τα δύο του χέρια και να 

τα κρατήσει στην ίδια θέση; 

Πρόσωπο: Αιφνίδια αδυναμία στη μία 

πλευρά του προσώπου. Έχει 

“στραβώσει” το στόμα; Μπορεί να 

χαμογελάσει; 

 

Σημαντικά και Α-Π-Λ-Α 

stroke.org.cy 
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