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«Να είναι πιο ευαισθητοποιημένη η ματιά του κόσμου στα άτομα με Σύνδρομο 

Down» ζητάει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος 

Θεοδόσιος Γεωργιάδης. 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα στις 21 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος Θεοδόσιος Γεωργιάδης μιλάει για τα τις 

ανάγκες, τις δυσκολίες, τις δεξιότητες και επιτυχίες των παιδιών και ενηλίκων 

με Σύνδρομο Down. 

Τα παιδιά και οι ενήλικες με σύνδρομο Down, παρουσιάζουν κυρίως καρδιακά 

νοσήματα, σοβαρά κινητικά και νοητική καθυστέρηση. Η εκπαίδευση στους 

γονείς αρχίζει από τη νηπιακή ηλικία εκτός εάν έχουν μάθει κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης ότι το έμβρυο πάσχει από σύνδρομο Down, οπότε η 

εκπαίδευσή τους αρχίζει από εκεί. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Τα άτομα με σύνδρομο Down, πηγαίνουν σε ειδικές μονάδες για την 

εκπαίδευσή τους αν και αποτελεί πάγιο αίτημα των γονέων να ενταχθούν τα 



άτομα που έχουν τη δυνατότητα σε σχολεία με παράλληλη στήριξη μαζί με τα 

υπόλοιπα παιδιά, κάτι που δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί 

εκπαιδευτικοί με ειδίκευση πάνω σ΄ αυτό. 

Η εκπαίδευσή τους τελειώνει στην ηλικία των 22 ετών στα ειδικά 

επαγγελματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρουσιάζουν 

δυσκολία στις λεπτές δεξιότητες και μέσα από τις δομές του Συλλόγου για το 

Σύνδρομο Down, προσφέρεται ένα προστατευμένο περιβάλλον, το εργαστήρι 

κοινωνικής μάθησης. 

Από τον Οκτώβριο του 1997 ξεκίνησε τη λειτουργία του προγράμματος προ- 

επαγγελματικής κατάρτισης για παιδιά του συλλόγου άνω των 14 ετών. Στο 

πρόγραμμα αυτό διδάσκονται προεπαγγελματικές δεξιότητες με στόχο την 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και δεξιότητες αυτόνομης 

διαβίωσης. Το πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά κατά ένα μέρος από τους 

γονείς και το υπόλοιπο από το σύλλογο. 

Ιδιαίτερα, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης λειτουργεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα οι Best Buddies (οι 

καλύτεροι φίλοι), που σκοπό έχει την ανάπτυξη φιλίας ανάμεσα σε εθελοντές, 

φοιτητές\τριες με τα παιδιά – άτομα του συλλόγου.  

Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικής μάθησης και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα εκπονείται από επιστημονική 

ομάδα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

ΈΈχουμε οργανώσει τμήμα λογοθεραπείας με τη συνεργασία δύο λογοπεδικών. 

Αθλητικές δραστηριότητες 

Συνεργαζόμαστε με Γυμναστές από το ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι με μεγάλο 

ενθουσιασμό παρέχουν εθελοντικά σωματική και ψυχοκοινωνική αγωγή και 

παραδοσιακούς χορούς. Η ανταμοιβή από τα παιδιά μας έχει έρθει πολλές 

φορές με πλήθος διακρίσεων και μεταλλίων σε παγκόσμιους και 

πανευρωπαϊκούς αγώνες. 



Συνεργαζόμαστε με συμβούλους της ειδικής αγωγής, με το Τμήμα Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, τους φοιτητές του τμήματος 

Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Μακεδονία και τα ΙΕΚ (που διαθέτουν 

τμήματα Ειδικής Αγωγής). 

Στις δυο αίθουσες γυμναστηρίου που έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα με τις 

ανάγκες των μελών μας, εφαρμόζεται ειδική φυσική αγωγή (Ορθοσωμική – 

Ψυχοκινητική Αγωγή και ΆΆθληση ), τμήμα παραδοσιακών χορών, 

παιγνιώδους μορφής εκμάθησης μπάσκετ και ατομικής – ομαδικής ρυθμικής. 

Επίσης εφαρμόζεται πρόγραμμα μπόουλινγκ και στίβου. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 70 άτομα με Σύνδρομο Down. Το καλοκαίρι του 

2003, για πρώτη φορά συμμετείχαμε στα Special Olympics στην Ιρλανδία, με 

δυο αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής οι οποίες διακρίθηκαν με χρυσά και 

αργυρά μετάλλια. 

Επίσης το καλοκαίρι του 2007, η ομάδα του bowling διακρίθηκε με ένα χρυσό, 

ένα αργυρό και πέντε χάλκινα μετάλλια στο πρωτάθλημα των Special Olympics 

στην Αθήνα. 

Η επόμενη συμμετοχή μας είναι στις 6 Απριλίου στον 9ο Διεθνή Μαραθώνιο 

«Μέγας Αλέξανδρος» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία 

ΌΌσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κόσμου, έχει βελτιωθεί αρκετά σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και σ΄ αυτό αποσκοπούμε κι εμείς με τις 

εκδηλώσεις και τις δράσεις που διοργανώνουμε. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια λειτουργεί το εργαστήρι μπομπονιέρας με τηn 

ονομασία «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ». Είναι μεγάλη η χαρά των παιδιών όταν έρχονται 

ζευγάρια να διαλέξουν σε εμάς τις μπομπονιέρες τους. 

Τα παιδιά και οι ενήλικες με σύνδρομο Down, έχουν μια διαφορετική 

οντότητα χρειάζονται μια ειδική συμπεριφορά, αλλά δεν πρέπει να 

απομονώνονται.Γι΄ αυτό κι εμείς οργανώνουμε γιορτές και παραστάσεις με τη 



συμμετοχή τους και στο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα έχουμε εντάξει 

ψυχαγωγική έξοδο για τα μέλη του Συλλόγου μας. 

Οι γονείς που συμμετέχουν στο σύλλογο έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και 

βοηθούν ο ένας τον άλλο, κι εμείς από την πλευρά μας τους παρέχουμε υλικό 

για να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. 

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, διοργανώνουμε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο 

«Νεότερα στην αντιμετώπιση και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με 

σύνδρομο Down. Σύγχρονες μέθοδοι προγεννητικής διάγνωσης» στο 

Τελλόγλειο ΊΊδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ, όπου και θα συζητήσουμε θέματα που 

αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών μας για την ενημέρωση γονιών και 

κοινού. 

Οι πιο νέοι γονείς είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα νέα μέσα και τα 

χρησιμοποιούν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση ετοιμάζουμε και το νέο μας site, από 

όπου θα μπορούν να βοηθηθούν ακόμα περισσότερο ειδικά όσοι μένουν σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. 

Βασικός στόχος όλων μας είναι τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ψυχικά 

ισορροπημένα και η ματιά του κόσμου να είναι πιο ευαισθητοποιημένη στα 

παιδιά και τα άτομα με Σύνδρομο Down. 
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