Θεσσαλονίκη: Το νέο κτίριο του «Συλλόγου Συνδρόµου Down»
εγκαινίασε ο Προκόπης Παυλόπουλος

Πηγή:
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«Είναι

µία

ακόµη

εστία

ανθρωπιάς

για

τους

δοκιµαζόµενους

συνανθρώπους µας» είπε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας - Τον υποδέχθηκε
η πρώτη φοιτήτρια µε σύνδροµο Down
Ως «µία ακόµη εστία ανθρωπιάς για τους δοκιµαζόµενους συνανθρώπους
µας», χαρακτήρισε το νέο κτίριο του Συλλόγου Συνδρόµου Down
Ελλάδος ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
Μάλιστα, τον κ.Παυλόπουλο υποδέχθηκε στην είσοδο του κτιρίου µε µια
µεγάλη ανθοδέσµη και ένα ακόµη µεγαλύτερο χαµόγελο, η 18χρονη
Μαρία Νίτσα, η πρώτη φοιτήτρια στην Ελλάδα µε σύνδροµο Down και
διαβήτη, η οποία εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών
Φλώρινας.

Στην οµιλία του, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας επεσήµανε πως η ρήξη
του κοινωνικού ιστού της Ελλάδας µε την κρίση, απεφεύχθη, «όσο κι αν
αυτό δεν αρέσει σε κάποιους», χάρις στους θεσµούς της Εκκλησίας και
της οικογένειας. «Κοντά σ΄αυτούς, λειτούργησαν και κάποιοι άλλοι: η
Τοπική Αυτοδιοίκηση που αναπτύσσει ένα ρόλο πέρα και έξω από τις
αρµοδιότητές της και ύστερα ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως ο Σύλλογος
Συνδρόµου Down» πρόσθεσε.

Ο κ. Παυλόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το νέο κτίριο «θα
λειτουργήσει σαν µια πραγµατική εστία ανθρωπιάς σ' αυτούς τους
δύσκολους καιρούς που διανύουµε, αποδεικύοντας ότι όταν υπάρχει η
θέληση και όταν υπάρχουν οι προτεραιότητες που πρέπει να θέτουµε σ'
αυτήν τη βαθιά κοινωνική και οικονοµική κρίση, µπορούµε να τα
καταφέρουµε

και

µπορούµε

να

στηρίξουµε

τον

άνθρωπο».

Υπογράµµισε επίσης, ότι τα µέλη του Συλλόγου πρέπει «να τα
αντιµετωπίσουµε, όχι ως παιδιά µε ειδικές ανάγκες, αλλά µε ξεχωριστές
δυνατότητες, γιατί µέσα από την προσωπικότητα που διαµορφώνουν και
την αθωότητά τους, µας δίνουν ένα υπόδειγµα ζωής που εµείς έχουµε
χάσει

προ

πολλού».

«Μήπως άραγε πρέπει µέσα από τη δική τους ζωή να ανακαλύψουµε
αυτή την χαµένη αθωότητα, που είναι η πραγµατική βάση της
ανθρώπινης

προσωπικότητας;»

αναρωτήθηκε.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του συλλόγου, Σταύρος
Τσιφλίκης, στο νέο κτίριο θα στεγάζεται η Στέγη Υποστηριζόµενης

Διαβίωσης µε δυνατότητα φιλοξενίας 16 ατόµων και είναι η µοναδική σε
ολόκληρη την Ελλάδα ειδικά για άτοµα µε σύνδροµο Down.
«Η Στέγη έχει 8 διαµερίσµατα όπου µπορούν να µείνουν 16 άτοµα µε
σύνδροµο Down µέχρι το υπόλοιπο της ζωής τους, µε την αρωγή τριών
φροντιστών σε 8ωρες βάρδιες» είπε ο κ. Τσιφλίκης, ξεκαθαρίζοντας
ωστόσο, ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποιο αίτηµα φιλοξενίας. Δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει και για την υποστήριξή του τον τελευταίο
χρόνο, τον επιχειρηµατία Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνδράµει στο έργο
τους

µέσω

του

«ΠΑΟΚ

Action».

Την υποστήριξή τους στον σύλλογο εξέφρασαν στην τελετή εγκαινίων
και ο δήµαρχος Καλαµαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης όπως και ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο Σύλλογος Συνδρόµου Down Ελλάδος ιδρύθηκε από 22 οικογένειες το
1990 µε την προτροπή της Χαρίκλειας Χατζησεβαστού, καθηγήτριας
Παιδιατρικής Κλινικής Γενετικής Α.Π.Θ. Πρόκειται για την πρώτη
οργανωµένη οµάδα γονέων µε παιδιά µε σύνδροµο Down στη χώρα και
είναι

φορέας

παροχής

υπηρεσιών

κοινωνικής

κερδοσκοπικού
Η

πρώτη

φροντίδας

µη

χαρακτήρα.
φοιτήτρια

µε

Down

Λιγοµίλητη η 18χρονη Μαρία Νίτσα ήταν αυτή που υποδέχθηκε τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, χαρίζοντάς του ένα χαµόγελο και ένα µεγάλο
µπουκέτο λουλούδια. Μαζί µε τους γονείς της παραβρέθηκε στην τελετή
εγκαινίων και τιµήθηκε από τον Σύλλογο Συνδρόµου Down Ελλάδος.

«Η Μαρία κατάφερε να εγγραφεί στο πανεπιστήµιο µε το βαθµό του
απολυτηρίου της και άνευ εξετάσεων, ως διαβητική» εξηγεί στο ΑΠΕΜΠΕ η µητέρα της Ελένη Παπαδοπούλου, προσθέτοντας ότι η κόρη της
δεν τελείωσε ειδικό σχολείο στην Μεσοποταµία Καστοριάς όπου ζουν,
αλλά αντίθετα, «έκανε µάθηµα κανονικά µε όλα τα παιδιά και δεν ήθελε
να

την

αντιµετωπίζουν

ως

"ξεχωριστή"».

Από την πλευρά της, η Μαρία Νίτσα δήλωσε ότι ονειρεύεται τη στιγµή
που θα τελειώσει τις σπουδές της και ως δασκάλα, θα βρίσκεται σε µια
τάξη µαζί µε µικρούς µαθητές. «Το µόνο που θα µε δυσκολέψει, είναι οι
χειροτεχνίες που θα πρέπει να κάνω» λέει µε συστολή.

