
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

11 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

Η ΑΝΑΣΑ γιορτάζει! 

10+1 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της ΑΝΑΣΑς και του ΚΗ ΑΝΑΣΑ 

 

H ΑΝΑΣΑ η πρώτη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την υποστήριξη των ανθρώπων 
που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, γιορτάζει τα 10+1 χρόνια 
προσφοράς της! Με μία μεγάλη εορταστική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
ΑΝΑΣΑ θα γιορτάσει τα 11 χρόνια λειτουργίας της και τα 10 χρόνια ύπαρξης & 
προσφοράς του Κέντρου Ημέρας και θα πραγματοποιήσει μία επετειακή παρουσίαση 
του σημαντικού της έργου στην Ελλάδα.  

Η εορταστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 στο 

Ζάππειο Μέγαρο και θα περιλαμβάνει: 

 

1) Συνέντευξη Τύπου στις 12.00-13.30 στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί:  

 

α) Παρουσίαση του έργου της ΑΝΑΣΑς και του ΚΗ ΑΝΑΣΑ, από: 
- την Πρόεδρο της ΑΝΑΣΑς, Ζέτα Δούκα  

- την Αντιπρόεδρο της ΑΝΑΣΑς, Εύα Σαλαμινίου, κλινική ψυχολόγο, B.Sc, M.Sc, 

Ph.d, C Psychol και 



 

 

- την Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΚΗ ΑΝΑΣΑ, Μ. Κούντζα, ψυχίατρο, MD, Phd 

 

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό, Εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Υγείας. 

 

β) Συζήτηση υπό τον τίτλο: «10+1 χρόνια παρουσίας της ΑΝΑΣΑς στην 
Ελλάδα: Η σημασία της συνεργασίας της με τις δημόσιες δομές ψυχικής 
υγείας», με τη συμμετοχή των κκ:  

 

- Βάρσου Ε., Ομότιμης Αν. Καθηγήτριας Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών,  

- Γονιδάκη Φ., Αν. Καθηγητή Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
υπεύθυνου μονάδας ΔΠΤ, Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 

- Μιχόπουλου Ι., Αν. Καθηγητή Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
υπεύθυνου μονάδας ΔΠΤ, Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Νοσοκομείο Αττικόν 

- Χαριτάκη Στ., Παιδοψυχίατρου, Επιμελήτριας A’ ΕΣΥ, Παιδοψυχιατρική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

 

Τη Συνέντευξη Τύπου συντονίζει ο δημοσιογράφος και Ιδρυτικό Μέλος της 

Ανάσας, κ. Άρης Βασιλειάδης. 

 

2) Ανοικτός Διάλογος με το κοινό στις 15:00-17:00, όπου τα μέλη της Κλινικής 

Ομάδας του Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ, θα συζητήσουν και θα απαντήσουν στα 

ερωτήματα και στους προβληματισμούς του κόσμου για τα θέματα των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής. Σκοπός της δράσης είναι να αποκτήσει το κοινό μία πλήρη και 

επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση, αναφορικά με τη φύση των σύνθετων αυτών 

διαταραχών, να γνωρίσει από κοντά το έργο και τους ανθρώπους της ΑΝΑΣΑς και να 

ενημερωθεί σχετικά με τα προγράμματα και τις θεραπείες που προσφέρονται, μέσω 

του Κέντρου Ημέρας. 

 



 

 

 

 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας που στέκονται αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και 

υποστηρίζουν το έργο μας.  

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ      

 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

   

 

 

     

 

 

 



 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ: 

Η ΑΝΑΣΑ είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε 
με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία ανθρώπων που πάσχουν από 
διαταραχές πρόσληψης τροφής. Ιδρύθηκε το Μάιο 2007 από μια εξειδικευμένη 
ομάδα επιστημόνων, με πρωτοβουλία της ηθοποιού Γεωργίας-Ζέτας Δούκα που, 
έχοντας βιώσει την ασθένεια, θέλησε να αξιοποιήσει την προσωπική της εμπειρία 
προς όφελος των πασχόντων και υπέρ της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ: 

To Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ αποτελεί την πρώτη μάχιμη προσπάθεια της ΑΝΑΣΑ για 
παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες από Διαταραχές 
Πρόσληψης Τροφής (Ψυχογενής Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Επεισοδιακή 
Πολυφαγία). Είναι το πρώτο και μοναδικό στη χώρα μας νοσοκομείο ημέρας, 
εξειδικευμένο στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες 
διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης των πασχόντων και των 
οικογενειών τους. 
 
Εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2008, όταν ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΝΑΣΑ τα 
αιτήματα για θεραπεία και βοήθεια ήταν τόσα πολλά, που επαναπροσδιορίστηκαν οι 
στόχοι του Φορέα και τέθηκε ως επείγουσα προτεραιότητα η ίδρυση μιας δομής για 
τη θεραπεία των ασθενών. 

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ως εξωτερικό ιατρείο πρωτίστως, με σκοπό τη 
διάγνωση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση, την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και 
λειτουργική αυτονόμηση των μελών και παράλληλα την στήριξη των οικογενειών 
τους. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΑΝΑΣΑ και του Κέντρου Ημέρας 

μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα anasa.com.gr. 

 

https://www.anasa.com.gr/el/
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