Έκθεση έργων από παιδιά με σύνδρομο Down
15/10/2009
Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία (Δέσποινα Ντάρτζαλη)

“Υπάρχουν γονείς που κρύβουν τα παιδιά τους ακόµη και από τους
δικούς τους γονείς”. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Down Ελλάδος,
Θεοδόσης Γεωργιάδης, επιβεβαιώνει ότι εν έτει 2009 η ελληνική
κοινωνία εξακολουθεί να έχει ταµπού και να λειτουργεί µε στεγανά ως
προς την αντιµετώπιση ατόµων µε αναπηρία. Στον αντίποδα, ο
δραστήριος σύλλογος και η οµάδα εθελοντών για τα άτοµα µε
σύνδροµο Down απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση γνωριµίας σε µια
γιορτή, στις 18 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Τράπεζας
Πειραιώς.
Στον τρίτο όροφο του εκθεσιακού κέντρου, στην οδό Κατούνη στα
Λαδάδικα, έχουν “καταπλεύσει” βάρκες, ιστιοφόρα και καράβια και η
ατµόσφαιρα έχει αύρα θαλασσινή. Πρόκειται για περισσότερα από 280
χειροτεχνήµατα
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σύνδροµο Down, αλλά και άνθρωποι από διάφορα µέρη της Ελλάδος, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση της οµάδας εθελοντών.
Στην κυριακάτικη γιορτή, που θα ξεκινήσει από τις 7 το απόγευµα, τα
έργα θα πωληθούν σε συµβολικές τιµές και τα έσοδα θα διατεθούν για
τη
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Δηµιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου συνδρόµου Down. «Από τη
στιγµή που δεν υπάρχει κρατική µέριµνα, εάν δεν κάνουµε κάτι εµείς,
θα είµαστε απλώς συνένοχοι. Ωφελούµε την ψυχή µας µε τη δράση
αυτή», επισηµαίνει η Γκέλη Δούµπη, «ψυχή» της οµάδας εθελοντών και
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«Αυτό που θέλουµε ειναι να βλέπουµε τα παιδιά µας να χαµογελάνε»,
λέει ο κ. Γεωργιάδης και το πρόσωπό του φωτίζεται αναφερόµενος
στους αγώνες µπόουλινγκ, στα χρυσά µετάλλια των κοριτσιών στα
Σπέσιαλ Ολύµπικς, στις αναγνώσεις παραµυθιών σε παιδιά παιδικού
σταθµού, στις θεατρικές παραστάσεις που δίνουν κάθε χρόνο στο
πλαίσιο της Θεατρικής Εβδοµάδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. «Κάθισε η
κόρη µου και έµαθε µόνη της το ρόλο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό!»,
εκµυστηρεύεται συγκινηµένος.

