
 

Σύλλογος Σσνδρόμοσ Down Ελλάδος: «Νιώζε ηην διαθορά» 

Της Δήμηηρας Κσρανούδη 

Γνωρίζονηας ηον ζύλλογο! 

Σν πξώην πξάγκα πνπ θάλεη εληύπσζε ζε θάπνηνλ κόιηο πεξάζεη ηελ πόξηα 

ηνπ ζπιιόγνπ Aηόκσλ κε ύλδξνκν DOWN είλαη ηα ρακόγεια θαη ε ζεηηθή 

ελέξγεηα ησλ αλζξώπσλ! Παξ’ όιε ηελ πνιύ δύζθνιε ζπγθπξία γηα ηνλ 

ζύιινγν, όινη είλαη αηζηόδνμνη. 

Ο κνλαδηθόο ζύιινγνο πνπ αζρνιείηαη κε ην ύλδξνκν DOWN ζηελ Διιάδα 

έρεη έληνλν πξόβιεκα επηβίσζεο. Όπσο καο εμεγεί ν ςπρνιόγνο ηνπ 

ζπιιόγνπ Γηώξγνο ηεξγηνύιαο: «Γελ έρνπκε επηρνξεγήζεηο από θάπνπ. Σν 

πώο επηδνύκε είλαη άιιν ζέκα. Δίκαζηε έλα δηαξθέο ζαύκα, γηαηί εκείο δελ 

βηώζακε ηελ θξίζε αθνύ πάληα βξηζθόκαζηαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Γσξεέο, παδάξηα θαη θάπνηεο ρνξεγίεο εηαηξηώλ καο θξαηάλε δσληαλνύο». 

  Έλα αθόκα πξάγκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί σο άηνκα απηήο ηεο 

θνηλσλίαο είλαη ε ζηάζε πνπ “θξαηάκε” απέλαληη ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. 

«Αλ κνπ έιεγαλ ζε κία άιιε δσή σο ηη ζα ήζεια λα γπξίζσ αλάπεξνο ή κε 

ζύλδξνκν Downζα απαληνύζα ζίγνπξα κε ζύλδξνκν Downγηαηί είλαη άηνκα 

πνπ έρνπλ πιήξε ινγηθή», ιέεη κε λόεκα ν θ.  ηεξγηνύιαο.   

Η Ελλάδα είναι πολύ πίζω ζε θέμαηα αναπηρίας! 

Η ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο κε ην εμσηεξηθό καο απνθαιύπηεη 

πεξίηξαλα πσο ζηελ Διιάδα ππάξρεη έληνλν πξόβιεκα πεξηζσξηνπνίεζεο 



ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν DOWN, θαζώο δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία ηεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. «Βξηζθόκαζηε 80 ρξόληα πίζσ. Γελ ππάξρεη 

ε ίδηα πεξηζσξηνπνίεζε αιιά ππάξρεη έλα κηθξό πνζνζηό. Σνλ ξαηζηζκό ηνλ 

βηώλνπλ θαζεκεξηλά κέρξη θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο», 

θαηαιήγεη ν Γηώξγνο ηεξγηνύιαο. 

 

Η έηεξε ςπρνιόγνο  Άλλα Παπαρξήζηνπ,  καο κηιά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπιιόγνπ. «Σν θέληξν ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα. Πξσί θαη απόγεπκα ηνπο 

δίλνπκε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό πνπ 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε είλαη πσο ην θαιό κε ην ζύλδξνκν Downείλαη πσο 

όια ηα άηνκα είλαη εθπαηδεύζηκα. Όζα πεξηζζόηεξα δίλεηο άιια ηόζα 

παίξλεηο!» 

Πνιιά κάιηζηα από ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν έρνπλ πάξεη κέξνο 

ζε αγώλεο Special Olympics κε δηαθξίζεηο. Κύξηα εθπαίδεπζε είλαη ε γξαθή 

θαη ε αλάγλσζε αθνύ είλαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιινπο 

αλζξώπνπο! 

 Να ζεκεησζεί πσο ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ -ζε παλειιαδηθό επίπεδν- είλαη 

πάλσ από 350 άηνκα ! Γνλείο πνπ έρνπλ κεηαλαζηεύζεη έρνπλ θξαηήζεη 

δηαδηθηπαθή επαθή κε ηνλ ζύιινγν, ελώ θαη αλ θάπνηα νηθνγέλεηα 

παξνπζηάδεη ηέηνηα ζέκαηα επηθνηλσλεί κε ηνλ ζύιινγν.  Δπηπιένλ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηδόκαηα, ηηο θπζηνζεξαπείεο, αιιά θαη 

απαληήζεηο από γνλείο  πνπ βξέζεθαλ θάπνηα ζηηγκή ζε παξόκνηα ζέζε. 



 

Σν κνλαδηθό πξάγκα πνπ πξέπεη λα αλαινγηζηεί θάπνηνο άλζξσπνο 

όηαλ ζπλαληήζεη έλαλ άλζξσπν κε ζύλδξνκν Down είλαη αλ είλαη 

επηπρηζκέλνο κε ηελ δσή πνπ έρεη. Καη απηό γηαηί ν απέλαληί ηνπ είλαη 

ζίγνπξα πην ραξνύκελνο! Δμάιινπ πόζν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ ηα 

πξάγκαηα αλ ε θνηλσλία θαη ν θάζε έλαο από εκάο πξνζπαζνύζε λα 

πάξεη καζήκαηα από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; Παξ’ όιε ηελ αδηαθνξία 

πνπ ιακβάλνπλ θαζεκεξηλά από ηελ θνηλσλία, απηνί είλαη εθεί θαη 

θάλνπλ κόλν έλα πξάγκα πνπ δελ θνζηίδεη ηίπνηα! Χακνγεινύλ ζηελ 

δσή ηνπο θαζεκεξηλά! 

Το Σάββαηο 3 και ηην Κσριακή 4 Δεκεμβρίοσ θα πραγμαηοποιηθεί ηο 

Χριζηοσγεννιάηικο Bazaar ηοσ Σσλλόγοσ Σσνδρόμοσ Down Ελλάδας ζηις 

εγκαηαζηάζεις ηοσ (Καρανιβάλοσ 31 ζηην Κάηω Τούμπα). 

Σα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ θαινύλ ηνλ θόζκν λα απνιαύζεη ηηο γαζηξνλνκηθέο 

ιηρνπδηέο ηνπ ζεθ ακ Λεβί, ηνλ ηαρπδαθηπινπξγό Γεκήηξε Ληνηαηή, λα 

ηαμηδέςεη κε ηηο κνπζηθέο ησλ Φνπμ Martini, αιιά θαη ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ 

ύγρξνλνπ Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο. Η Γήκεηξα Κιαδάθε ζα θάλεη face painting 

ζηνπο κηθξνύο θίινπο θαη ε Γήκεηξα Μαπξάθε ζα εηζάγεη ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ζηε καγεία ηεο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ. Σέινο, ην 

Δξγαζηήξη Καιώλ Σερλώλ θαη ε καξώ Σδελαλίδνπ ζα εηζάγνπλ κε ρξώκαηα 

θαη θαληαζία ζηνλ θόζκν ηεο δσγξαθηθήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Bazaar ζα ζπιιέγνπλ ηξόθηκα καθξάο δηάξθεηαο, 

απνξξππαληηθά θαη ραξηηθά γηα ηελ ΑΡΩΓΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. 

Οι ώρες λειηοσργίας ηοσ Bazaar : 9.00-21.00. 



Πηγή: http://www.thessalonikipress.gr/sillogos-sindromou-ellados-niose-tin-diafora-

pics/ 

 

 

 

 

 


