
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Για θύμισέ μου»: Η ταινία για το Αλτσχάιμερ συνεχίζει το ταξίδι της στη Βόρεια Ελλάδα 

Ολοκληρώθηκαν οι προβολές στην Αθήνα στον ιστορικό κινηματογράφο Δαναό στις 11 & 12 

Ιανουαρίου. Στις προβολές παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Κα Ιωάννα Κορτσιδάκη, 

Πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ηρακλέιου, εταιρίας Αλτσχάιμερ και υγιούς Γήρανσης καθώς 

και οι ηθοποιοί που συμμετείχαν και ως guest στην ταινία, Κάρμεν Ρουγγέρη, Γιάννης 

Ζουγανέλης, Γιώργος Χρανιώτης και η Τάνια Ρόκκα. 

Η ταινία της Μαρίας Σβολιαντοπούλου, που συγκίνησε, προβλήματισε και αφύπνισε το 

κοινό για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, συνεχίζει το ταξίδι της προς το Βορρά ξεκινώντας από τα 

Ιωάννινα. 

Έχουν προγραμματιστεί επιπλέον οι παρακάτω προβολές: 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/01/2020 Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία) ώρες 

18:30 και 20:00 

ΒΟΛΟΣ 05/02/2020 Κινηματοθέατρο Αχίλλειον στις 19:00 

ΓΡΕΒΕΝΑ 07/02/2020 Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γρεβενών στις 18:30 και στις 20:00 

ΚΟΖΑΝΗ 06/02/2020 Κινηματογράφος Ολύμπιον στις 19:00 

ΛΑΡΙΣΑ 08/02/2020 Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο  και ώρες 18:30 και 20:00 

Ενώ προστίθενται συνεχώς νέοι επιλεγμένοι χώροι προβολής σε όλης την Ελλάδα και το 

εξωτερικό 

 

 

 

 

 



«Για θύμισέ μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ» της Μαρίας Σβολιαντοπούλου 

Σκοπός της ταινίας είναι η επιβραύβευση των φροντιστών των ανθρώπων που νοσούν, 
καθώς και να ενημερώσει το κοινό και να τους προτρέψει να οικειοποιηθούν και να 
εξοικειωθούν με τη νόσο. 
 
Υπόθεση: 

Όλα ξεκινούν όταν ένα «γκρουπ θέραπι» φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ συναντιέται με σκοπό 

να μιλήσει για τους φόβους, τις ενοχές, τις άσχημες και καλές στιγμές που έζησε. Μέσα στην ομάδα 

αυτή βρίσκεται η Ελένη. Πρόκειται για μία νέα φροντιστή, που δεν μπορεί να δεχτεί πως η μητέρα 

της δεν θα την θυμάται. Στιγμές έντονης αγωνίας και πόνου διαδραματίζονται και πρωταγωνιστούν 

στη ζωή της. Όχι όμως για πολύ. Γιατί κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της αποδοχής… 

Το «Για θύμισε μου» αποτελεί την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα που 
πραγματεύεται και προσεγγίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Την προσπάθεια αγκάλιασαν και 
πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί με ειδικές guest συμμετοχές σε πολύ ιδιαίτερους ρόλους, 
μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, ο Κώστας Αποστολάκης, η 
Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Τάνια Ρόκκα και ο Γιάννης Τσουρουνάκης, οι 
οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της δημιουργού και επισκέφτηκαν το νησί για τις 
ανάγκες των γυρισμάτων τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019. 
 

Συντελεστές: 
Σενάριο: Μαρία Σβολιαντοπούλου 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Ρενιέρης / Σβολιαντοπούλου Μαρία 
Ηχοληψία: Μάνος Συγλέτος 
Κάμερα: Μάνος Λιανδρακης 
Μοντάζ: Μάνος Τσουρουνάκης 
MakeupArtist: ΚατερίναΠάνου 
Hairstylist: ΈλσαΤσαουσάκη 
Styling: Βέρα Μαθιουδάκη 
Φωτογραφία: Στέλλα Βαρδάκη 
Graphics design: Άρης Βεισάκης, Θοδωρής Δούσμανης 
Βοηθός Παραγωής: Φωτεινή Στεφανάκη 
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Ρενιέρης 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Χρήστος Αδαμάκης 
 
Πρωταγωνιστούν:  Ανδριανή Αγγελιδάκη, Αμαλία Ζαργιανάκη 

Το τραγούδι των τίτλων έχουν επιμεληθεί η Δέσποινα Σπαντιδάκη στους στίχους και η 
Βουλα Στρατάκη στη μουσική και το τραγούδι. 
Το επίσημο βίντεο κλιπ του ομότιτλου τραγουδιού κυκλοφόρησε στο επίσημο κανάλι της 
ταινίας στο Youtubeστις 23/09 σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλαμπαλάκη και Γιάννας Κονταξάκη.  
Το soundtrack ερμηνεύουν οι Bouche Fermee σε σύνθεση της Μαρίας Γούβαλη με 
πρωτότυπη μουσική, εμπνευσμένη από το σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας 
(βρίσκεται διαθέσιμο στο YouTube)  
 
Υπάρχει ήδη μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου 
επικοινωνείται η ταινία καθ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παραγωγής, με την 
επίσημη Fan Page στο Facebook να αριθμεί πάνω από 3800 πραγματικά Likes. 
 
Όλα τα έσοδα θα  διατεθούν στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς 
Γήρανσης, από τις προβολές στις οποίες θα είναι αρωγός. 
 

https://www.facebook.com/antonis.renieris?__tn__=K-R-R&eid=ARCHIIcYaDGK7r2MJPmKSCUqmpCgLh6PqXJi1vtqRy7cDj3Ab4rHHcis5swCB2wDeWXHz9BXDeD9QUzA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012724958568&__tn__=K-R-R&eid=ARADOUFZOa_dN3SOYT3QeRX0xH36UsIFyslPciUcrjuqNzW_3po8cFLoqYaE5Zi-KSX97EXX_zuDcsv7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.facebook.com/manos.sygletos?__tn__=K-R-R&eid=ARAEG4Dj9JiJGNtQbu6vRvOEGxFc0hirHGGDWEHaSMNIcbWWs6ROrqj7D8qth16e0UHqeRWivmb2gkaU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.facebook.com/Manos.89?__tn__=K-R-R&eid=ARCbSDSic1XW5d8pVCWhXGnJY7MnR9Mz08mMR4-MFd2ZDOnv1QBCuOYwOJp7SW8bI4jGknMNRjraKmuh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.facebook.com/vera.mathioudaki.3?__tn__=K-R-R&eid=ARDdWWPslt1naKjFSCFYwhKpZ6KHDhf-TsjexWoHxnBlpJAR9gFxxBehsFuxZw1S_vIr8XgyufkbVDJf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.facebook.com/christosadams?__tn__=K-R-R&eid=ARCjavi_W3QXNuHBMcEv99jvhOAnhmPhiwrJGBr_dhw7t10QKqafe4igfa7CS7Wru4KpkGwYjPOvWntU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIvVBjsr71KSrR3jyCzCxIXta3psM_UkeEGi1kD15pyQZQzwEShRQBFVEdr_McNUcn58CzlvsvEwcAwNZlleNhoQ6eOLo_JQV7ByFNs3GkdSSVbKX8T62gcW46XhY0plvcqGs7ua7ZeRPBf519nq5O4LRkfFB4Nw6Xa_4_wErlnBRkY0TLAmPK526JFEcO4--QfLP8WO8AEeIpFec-oiSj8Kc-xUyM_jQtC-eVPe17oYBCjBAOnCeu3ZiXxCVsUMDXPcKlEIswpiyfzmtLzvzok6xxkuA869sMqisyqXpku503wrt73Igbsxr-8JI-FmOpw8TOwg4zvmrFcItSaIs4MDR6APhsVIfHz1rfvfNtbtfRRTsZ1tfWpedrSV7wUOOr29ejjClmCgUgO2tez69NAKm6nxErdr777Akkub57aJLnCubrWtSSNqq80wc
https://www.youtube.com/watch?v=iBT7PBZLuWU


Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του ΟμίλουΚρήτηTV στην επικοινωνία. 
 
Η προσπάθεια είναι 100% εθελοντική, συμμετείχαν πάνω από 80 εθελοντές και τελεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού 
Νόσου Alzheimer, της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών και της Αλληλεγγύης Ηρακλείου Εταιρία 
Alzheimer και υγιούς Γήρανσης. 
 
 
Σταματάς ποτέ να ελπίζεις;  

Σταματάς ποτέ να προσπαθείς; 

Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, για τη νόσο που μαστίζει την εποχή μας όσο ποτέ άλλοτε 

Μια ιδέα, μια προσπάθεια, μια σύλληψη μέσα από το προσωπικό βίωμα 

Νόσος Αλτσχάιμερ – Η επιδημία του 21ου αιώνα 

 
Η επίσημη καταχώρηση της ταινίας στο IMDb: https://www.imdb.com/title/tt11374306/ 
 
 
Τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει η παραγωγή της ταινίας είναι τα παρακάτω:  

Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/giathimisemou/ 

Instagram: https://www.instagram.com/giathimisemou/ 

Site: https://giathimisemou.wordpress.com/ 

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTBz_zkGzZCBLVmREpf9ARQ 

Email: giathimisemou@gmail.com   

 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
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