
Η ζωή με Πάρκινσον

Η ζωή με τη νόσο του Πάρκινσον είναι μια 

ζωή καθημερινής πρόκλησης



Τι είναι νόσος του Πάρκινσον;

Η νόσος του Πάρκινσον είναι 
μια νευρολογική πάθηση με 

προϊούσα πορεία. Χαρακτηρίζεται 
κυρίως από προβλήματα με την 

κίνηση του σώματος, γνωστά και ως 
«κινητικά συμπτώματα» - εκ των «κινητικά συμπτώματα» - εκ των 

οποίων το πιο αναγνωρίσιμο είναι 
μάλλον ο τρόμος. Καθώς επίσης 

τείνουν να εμφανιστούν και άλλα 
προβλήματα που δεν σχετίζονται με 
την κίνηση, όπως πόνος, διαταραχές 

ύπνου και κατάθλιψη, τα οποία 
ονομάζονται «μη- κινητικά 

συμπτώματα».



Πως προκαλείται;
Οι κινήσεις μας ελέγχονται από νευρικά κύτταρα στον 
εγκέφαλό μας. Για να ξεκινήσει μία κίνηση, τα κύτταρα 

μεταβιβάζουν σήματα το ένα στο άλλο χρησιμοποιώντας 
νευροδιαβιβαστές. Στη νόσο του Πάρκινσον, τα σήματα 

αυτά διαταράσσονται και δεν μεταβιβάζονται ομαλά 
στους μύες, με αποτέλεσμα διαταραχές στον έλεγχο των 

κινήσεων. Τα σήματα δεν καταφέρνουν να κινήσεων. Τα σήματα δεν καταφέρνουν να 
μεταβιβαστούν σωστά, λόγω έλλειψης ντοπαμίνης- ενός 

νευροδιαβιβαστή που συμμετέχει στον έλεγχο της 
κίνησης. Στους ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο 

του Πάρκινσον, το 70% με 80% των κυττάρων που 
παράγουν ντοπαμίνη έχουν εκφυλιστεί. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως σε ένα μικρό τμήμα του εγκεφάλου που 
ονομάζεται μέλαινα ουσία. 



Εάν υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα ντοπαμίνης, τα νευρικά 
κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά και δεν καταφέρνουν να 
μεταβιβάσουν τα σήματα του νευρικού συστήματος, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου του 
Πάρκινσον. Η ντοπαμίνη είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής που 

προσβάλλεται, αλλά συμβαίνουν ανωμαλίες και σε άλλους 
νευροδιαβιβαστές. Οι ανωμαλίες που παρατηρούνται στους 

άλλους νευροδιαβιβαστές μπορεί επίσης να ερμηνεύσουν γιατί άλλους νευροδιαβιβαστές μπορεί επίσης να ερμηνεύσουν γιατί 
υπάρχουν τόσα πολλά μη κινητικά συμπτώματα στη νόσο του 

Πάρκινσον. Δεν είναι σαφής ο λόγος της εκφύλισης των 
κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη. Θεωρείται γενικά ότι 
συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και η τρέχουσα έρευνα 
εστιάζει στη γήρανση, γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και ιούς. Είναι επίσης ασαφής ο λόγος που μερικοί 
άνθρωποι εκδηλώνουν τη νόσο του Πάρκινσον και όχι κάποιοι 

άλλοι.



ΠΡΩΪΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Ανησυχητικά συμπτώματα που σχετίζονται άμεσα με 

τη νόσο του Πάρκινσον και πρέπει να μας 

επαγρυπνούν οδηγώντας μας στον ειδικό γιατρό 

(νευρολόγο) σε περίπτωση που γίνονται αντιληπτά 

είναι τα εξής :είναι τα εξής :

•Αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου (απλανές 

βλέμμα, απουσία βλεφαρισμού)

•Απουσία ταλάντωσης του ενός βραχίονα κατά το 

βάδισμα

•Λυγισμένη (γερτή) στάση του σώματος



•Ο ώμος είναι ακινητοποιημένος και επώδυνος

•Χωλότητα ή σύρσιμο του ενός ποδιού

•Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνος ή δυσφορία στo

λαιμό ή τα άκρα

•Χαμηλός τόνος φωνής

•Αίσθημα εσωτερικής τρεμούλας•Αίσθημα εσωτερικής τρεμούλας



Νόσος πάρκινσον 

• http://www.youtube.com/watch?v=n_uE7bY0

hzc

Παππούδες και πάρκινσον 

http://www.youtube.com/watch?v=LMUi-

OC2-4k



Συμπτώματα της νόσου

1. ΤΡΟΜΟΣ

Μπορεί να προσβάλει τόσο τα χέρια όσο και τα πόδια. Ο 

τρόμος είναι πιο εμφανής κατά την ηρεμία, και 

ουσιαστικά βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των κινήσεων.

Ο τρόμος εμφανίζεται μόνο όταν είμαι νευρική και 
ευτυχώς έχω μια πολύ ήπια μορφή της νόσου του ευτυχώς έχω μια πολύ ήπια μορφή της νόσου του 

Πάρκινσον. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, το πιο 
δύσκολο εκ των οποίων είναι το γράψιμο, αλλά είναι 
ευκολότερο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είμαι μόνη 

μου και τα καταφέρνω μια χαρά.

Louise
Αϊντχόβεν, Ολλανδία



2. ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ

Οι ασθενείς μπορεί να δυσκολεύονται να στρέψουν 

το σώμα τους, να σηκωθούν από την καρέκλα, να 

αλλάξουν θέση στο κρεβάτι ή να εκτελέσουν λεπτές 

κινήσεις με τα δάκτυλά τους. Μπορεί να γέρνουν 

προς τα εμπρός όταν στέκονται και να δυσκολεύονται προς τα εμπρός όταν στέκονται και να δυσκολεύονται 

με τις εκφράσεις του προσώπου.



3. ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΣΙΑ
Το σύμπτωμα καθιστά δυσχερή την έναρξη μίας κίνησης, 

προκαλώντας δυσκολία στις λεπτές κινητικές δραστηριότητες, όπως 
το κούμπωμα μιας ζακέτας ή ενός πουκάμισου, το δέσιμο των 
κορδονιών ή το κόψιμο του φαγητού. Επίσης, η γραφή γίνεται 

μικρότερη σε μέγεθος και βραδύτερη.

Δεν μπορώ να χαμογελάσω εύκολα, το πρόσωπό μου είναι άκαμπτο 
και ανέκφραστο. Συχνά τα εγγόνια μου με παρεξηγούν όταν μου 

δείχνουν ένα βιβλίο ή μία εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι 
και ανέκφραστο. Συχνά τα εγγόνια μου με παρεξηγούν όταν μου 

δείχνουν ένα βιβλίο ή μία εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι 
χαμογελάω εσωτερικά. Είμαι περισσότερο άκαμπτος στη δεξιά 

πλευρά, από το κεφάλι έως τα πόδια. Αυτό είναι ένα από τα πολλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζω στη νόσο του Πάρκινσον λιγότερο 
συχνά από τον τρόμο. Η δυσκαμψία και η έλλειψη ευλυγισίας, η 

αδυναμία να κινηθώ πλάγια και να σηκωθώ ή να καθίσω σε χαμηλή 
καρέκλα με δυσκολεύουν συνεχώς τις τελευταίες μέρες.

Gary
Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία



4. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Η ισορροπία και η στάση του σώματος συχνά 

επιδεινώνονται με την εξέλιξη της νόσου του 

Πάρκινσον, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα με τη βάδιση, την στροφή, την αλλαγή 

θέσης στο κρεβάτι και τις απλές μετατοπίσεις, όπως θέσης στο κρεβάτι και τις απλές μετατοπίσεις, όπως 

το να καθίσει ή να σηκωθεί κανείς από μια καρέκλα. 

Συνεπώς, η διαταραχή της ισορροπίας θέσεως 

ορισμένες φορές αναφέρεται ως το τέταρτο βασικό 

σύμπτωμα.



ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Συχνές είναι επίσης οι δυσχέρειες στην επικοινωνία. Σε πολλούς ανθρώπους 

επηρεάζονται ο λόγος, οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος και ο 
γραφικός χαρακτήρας. Οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος είναι 

σημαντικό μέσο επικοινωνίας, καθώς αποκαλύπτουν συναισθήματα και βοηθούν στην 
επικοινωνία με τους άλλους. Δεδομένου ότι οι εκφράσεις του προσώπου γίνονται 

βραδύτερες και η γλώσσα του σώματος περιορίζεται σημαντικά, οι άνθρωποι με νόσο 
του Πάρκινσον μπορεί να παρεξηγηθούν. Μερικοί άνθρωποι περιγράφουν 

χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να εκφράσουν προς τα έξω αυτά που νιώθουν μέσα 
τους.Άλλα συμπτώματα είναι οι διαταραχές ύπνου, η κατάθλιψη και το άγχος, ο 
πόνος και η κόπωση. Αργότερα μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα μνήμης και 

κατάποσης.κατάποσης.

Σήμερα η διάγνωσή μου είναι μέτρια προς σοβαρή νόσος του Πάρκινσον, με πολλά 
ακινητικά επεισόδια παγώματος, πρόβλημα στη βάδιση και την ισορροπία. Παρόλα 
αυτά, είμαι τυχερός που έχω ικανοποιητικές περιόδους όταν φαίνεται ότι βαδίζω 
φυσιολογικά έστω για ένα μικρό, ανακουφιστικό διάλειμμα. Είναι σαν ένα θαύμα 

κάθε μέρα της ζωής μου. Εξακολουθώ να καταφέρνω να κάνω ποδήλατο ακόμη και 
εάν δεν μπορώ να περπατήσω. Μου είναι ευκολότερο να ισορροπώ πάνω στο 

ποδήλατο, παρά να περπατώ ή να στέκομαι.
Pierre

Παρίσι, Γαλλία



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΑΓΧΟΣ

ΕΜΜΟΝΕΣ

ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΙΚΟΣ

ΦΟΒΙΕΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

 

 



Η θεραπεία της νόσου

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση
Πολλές συμπληρωματικές θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ταυτόχρονα με τη συμβατική ιατρική. Το μασάζ μπορεί να βοηθήσει στη 
χαλάρωση των μυών, τα βότανα και ο βελονισμός μπορούν να βοηθήσουν με 

τα μη κινητικά συμπτώματα, όπως η κατάθλιψη και η αϋπνία. Η άσκηση, 
όπως το τάι τσι, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ισορροπία και τη 

σταθερότητα της στάσης του σώματος. Άλλες συμπληρωματικές θεραπείες 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: εικαστική θεραπεία, ρεφλεξολογία, γιόγκα, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: εικαστική θεραπεία, ρεφλεξολογία, γιόγκα, 
υδροθεραπεία, μουσικοθεραπεία και υπνοθεραπεία. Ωστόσο ,σύμφωνα με 

την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία περίπου 4 στους 10 ασθενείς με 
πάρκινσον εγκαταλείπουν την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή για να 
πάρουν βότανα ή να υποβληθούν σε θεραπείες τύπου ομοιοπαθητικής ή 

βελονισμού. Το αποτέλεσμα είναι να γυρνούν μετά από μικρό χρονικό 
διάστημα στους γιατρούς σχεδόν παράλυτοι καθώς η νόσος έχει εξελιχθεί 

ραγδαία εξαιτίας της διακοπής των φαρμάκων.





Μελλοντική θεραπεία της νόσου
Σε μια πρωτοποριακή έρευνα γιατροί από το πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνιας , χορήγησαν σε 800 ασθενείς με τη νόσο του 
Πάρκινσον το συνένζυμο Q10 (πρόκειται για μια φυσική ουσία 

που βρίσκεται στον οργανισμό και δρα κυρίως στα μιτοχόνδρια). 
Οι ασθενείς που ακολουθούσαν τη θεραπεία, το ελάμβαναν σε 
διαφορετικές δόσεις που κυμαίνονταν από 100 έως 1.200 mg 

τέσσερις φορές την ημέρα για δεκαέξι μήνες. Τα ευρήματα των 
γιατρών ήταν ότι οι ασθενείς που λάμβαναν το συνένζυμο Q10 

παρουσίαζαν ήδη οκτώ μήνες μετά από την έναρξη της 
θεραπευτικής δοκιμής καλύτερη κλινική εικόνα. Βρέθηκε μάλιστα 

παρουσίαζαν ήδη οκτώ μήνες μετά από την έναρξη της 
θεραπευτικής δοκιμής καλύτερη κλινική εικόνα. Βρέθηκε μάλιστα 

ότι οι ασθενείς που έπαιρναν τις ψηλότερες δόσεις του 
συνενζύμου Q10  είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Παρά το γεγονός 

ότι η θεραπεία φαίνεται να είναι ασφαλής και χωρίς 
παρενέργειες, εντούτοις χρειάζονται και άλλες κλινικές 

θεραπευτικές δοκιμές με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που θα 
λαμβάνουν το συνένζυμο Q10 για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Οι ασθενείς δεν πρέπει να παίρνουν από μόνοι τους μια τέτοια 

θεραπεία αλλά θα πρέπει να συμβουλεύονται το νευρολόγο τους.  



Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Χορήγηση φαρμάκου. Ανάλογα με  την εξέλιξη ή την 

επιβράδυνση της νόσου, χορηγούνται φάρμακα όπως η 
σελεγιλίνη και η ρασαγιλίνη, καθώς  και αντιοξειδωτικά 

μόρια, όπως η αμανταδίνη, η βιταμίνη Ε, οι συν-
αγωνιστές της ντοπαμίνης δηλαδή το συνένζυμο Q-10 και 
άλλες ουσίες, για τα οποία όμως υπάρχουν πειραματικά 

κυρίως δεδομένα και τα οποία δεν είναι σε θέση να 
αναστείλουν πλήρως την πάθηση.

κυρίως δεδομένα και τα οποία δεν είναι σε θέση να 
αναστείλουν πλήρως την πάθηση.

Βέβαια καθοριστικοί παράγοντες επιλογής φαρμάκου 
ατά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής είναι:

Ηλικία

Συνυπάρχουσες νόσοι

Δριμύτητα των συμπτωμάτων και λειτουργική 
επιβάρυνση



Επιπολασμός του Πάρκινσον
Στη χώρα μας, 20.000-25.000 Έλληνες πάσχουν από πάρκινσον ενώ 

κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 1.500 νέα περιστατικά. Από την 
ιδιοπαθή νόσο του Πάρκινσον πάσχουν περίπου 4.000.000 άτομα 

στον κόσμο. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1.000.000 
ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, ενώ καταγράφονται 60.000 νέες 
περιπτώσεις κατ’ έτος. Επειδή ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται 

υπολογίζεται ότι η συχνότητα της νόσου θα αυξηθεί 4 φορές έως 
το 2040.Περισσότεροι από 500.000 βρετανοί πάσχουν από τη 

νοσο. . Έχει υπολογιστεί ότι το 2005 υπήρχαν μεταξύ 4,1 και 4,6 
εκατομμύρια πάσχοντες από τη νόσο του Πάρκινσον ηλικίας άνω 
νοσο. . Έχει υπολογιστεί ότι το 2005 υπήρχαν μεταξύ 4,1 και 4,6 

εκατομμύρια πάσχοντες από τη νόσο του Πάρκινσον ηλικίας άνω 
των 50 ετών στις πέντε πολυπληθέστερες χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης και τις αντίστοιχες δέκα χώρες παγκοσμίως. Αυτός ο 
αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί σε μεταξύ 8,7 και 9,3 

εκατομμύρια έως το 2030.Σύμφωνα με τις διαθέσιμες στατιστικές, 
1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από τη νόσο 

του Πάρκινσον: 260.000 στη Γερμανία, 200.000 στην Ιταλία, 
150.000 στην Ισπανία, 120.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 117.000 

στη Γαλλία. Η νόσος Πάρκινσον είναι πιο διαδεδομένη στην 
Αυστραλία . Κάθε μέρα γίνεται διάγνωση της νόσου σε 25 άτομα 

ανά τον κόσμο. 



ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

40 - 49 ετών

50 - 59 ετών50 - 59 ετών

60 - 69 ετών

70 - 79 ετών

80 - 89 ετών





Το Πάρκινσον ως κοινωνικό και οικονομικό 

φαινόμενο
Πάρκινσον και οικογένεια

Όταν προκύπτει η διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον σε ένα μέλος 
μιας οικογένειας, μπορεί να αλλάξουν οι οικογενειακές σχέσεις.

Τα νεαρότερα παιδιά προσαρμόζονται ευκολότερα. Το μόνο που 
ρωτούν είναι αν αυτή η πάθηση μπορεί να προκαλέσει θάνατο και 

ικανοποιούνται όταν τους λένε όχι, οπότε συνεχίζουν να 
ασχολούνται με τα παιχνίδια. Οι έφηβοι μπορεί να εκφράσουν το ασχολούνται με τα παιχνίδια. Οι έφηβοι μπορεί να εκφράσουν το 

θυμό τους τόσο προς τους γονείς τους όσο και προς την ίδια τη νόσο. 
Πίσω από το θυμό αυτό, βρίσκεται πικρία και, βαθιά μέσα τους, η 

ευχή να γίνει ο γονιός τους καλά.

Η νόσος του Πάρκινσον επηρεάζει σχεδόν όλους τους ανθρώπους 
γύρω σου. Οι επιπτώσεις της νόσου σε ένα παιδί είναι τόσο 

πρακτικές όσο και συναισθηματικές. Πολλοί ασθενείς έχουν την 
τάση να απομονώνονται κοινωνικά. Για μένα, αυτό ήταν το τέλος των 

οικογενειακών δραστηριοτήτων.
Charlotte, 42

Λουξεμβούργο



Πάρκινσον και οικονομία

Οι οικονομικές συνέπειες της νόσου του Πάρκινσον 
περιλαμβάνουν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα κόστη. Τα 

άμεσα κόστη προκύπτουν από τη διαχείριση της 
πάθησης και περιλαμβάνουν το κόστος των φαρμάκων 

και της ιατρικής φροντίδας. Τα έμμεσα κόστη είναι αυτά 
που προκύπτουν ως συνέπεια της πάθησης, αλλά δεν 
σχετίζονται άμεσα με την ιατρική της διαχείριση. Τα σχετίζονται άμεσα με την ιατρική της διαχείριση. Τα 

άμεσα κόστη φροντίδας μετρώνται ευκολότερα απ' ό,τι
τα έμμεσα, πότε αυτό μπορεί να βοηθήσει στην 

κατανόηση του λόγου για τον οποίο συχνά θεωρείται ότι 
αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής 

οικονομικής επιβάρυνσης. Τα φάρμακα, πιο 
συγκεκριμένα, συχνά θεωρούνται ακριβά. 



Τα μη κινητικά συμπτώματα συντελούν σημαντικά 

στον οικονομικό αντίκτυπο της νόσου του Πάρκινσον 

στην κοινωνία. Οι οπτικές παραισθήσεις, η άνοια και 

οι πτώσεις αποτελούν σημαντικές αιτίες νοσηλείας 

και εισαγωγής σε ιδρύματα –κύριες πηγές κόστους 

στη φροντίδα της νόσου του Πάρκινσον– ενώ οι στη φροντίδα της νόσου του Πάρκινσον– ενώ οι 

γαστρεντερικές επιπλοκές και η απώλεια του ελέγχου 

της ουροδόχου κύστης ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης



Πάρκινσον  και καθημερινότητα

Στους ανθρώπους που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, 
αν δεν αντιμετωπιστεί, η νόσος του Πάρκινσον μπορεί να 

επηρεάσει την ικανότητά τους να εργαστούν. Για 
παράδειγμα, καθώς τα συμπτώματα εξελίσσονται, η 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο χειρισμός 
μηχανημάτων ή η οδήγηση αυτοκινήτου μπορεί να μηχανημάτων ή η οδήγηση αυτοκινήτου μπορεί να 

καταστούν υπερβολικά δύσκολες εργασίες. Οι 
πάσχοντες από τη νόσο του Πάρκινσον μπορεί να 

αισθανθούν κοινωνικά αποκλεισμένοι λόγω του ότι 
πιστεύουν πως οι φίλοι και οι συγγενείς τους δεν 

καταλαβαίνουν την πάθησή τους και ενδέχεται να μην 
είναι σε θέση να συμμετέχουν σε κοινωνικές 

δραστηριότητες όπως πριν.





ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ





Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ασθενείας 
Πάρκινσον

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ασθένειας του Πάρκινσον 
καθιερώθηκε το 1997 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ασθένεια Πάρκινσον.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Απριλίου, ημερομηνία 
γέννησης το 1775 του άγγλου γιατρού Τζέιμς Πάρκινσον. γέννησης το 1775 του άγγλου γιατρού Τζέιμς Πάρκινσον. 
Ο Πάρκινσον το 1817 ανακάλυψε τη συμπτωματολογία 

της ασθένειας, που πλήττει το νευρικό σύστημα του 
ανθρώπου και σήμερα είναι γνωστή με το όνομά του.



ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
• Μπορείς να τα καταφέρεις,

είπε ο ένας
• Το αντιμετωπίζεις τόσο καλά,

είπε ένας άλλος
Τα πας τέλεια, είπε ο τρίτος

• Βέβαια, βέβαια
Μπορώ να αντέξω τα πάντα,
οτιδήποτεοτιδήποτε

• Κι όταν συνάντησα κάποιον
που με ρώτησε
«Πώς είσαι;»

• Τότε το φράγμα έσπασε

Ποίημα που γράφτηκε το 1998
Brigitta, 64
Jönköping, Σουηδία



Τα άτομα που εργάστηκαν είναι τα εξής:

Γουλιδάκη Σωτηρία

Μαστοράκη Μαρία

Μορίνα Ντένης

Μπαμπιονιτάκη Πόπη

ΤΕΛΟΣ


