
Ο Ηρακλής δίπλα στον σύλλογο συνδρόμου DOWN Eλλάδος 

Ακόμα	  μία	  αξιέπαινη	  πράξη	  από	  την	  ΠΑΕ	  Ηρακλής…	  	  

Πηγή:	  http://bluearena.gr/blog/2015/03/20/o-‐iraklis-‐dipla-‐ston-‐sillogo-‐

sindromou-‐down-‐ellados/	  

Η ΠΑΕ Ηρακλής για μία ακόμα φορά δείχνει το έντονο κοινωνικό της πρόσωπο. Οπως 

ενημέρωσε η «κυανόλευκη» ΠΑΕ, στον επίσημο λογαριασμό της στο facebook, στέκεται δίπλα 

στον σύλλογο συνδρόμου DOWN Ελλάδος, καθώς στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα 

Καλαμαριάς θα βρίσκονται στο γήπεδο εκπρόσωποι του συλλόγου και παιδιά, για να 

παρακολουθήσουν από κοντά των αγώνα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

21 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο DOWN. 

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ δίπλα στο Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος. 

Στις 22 Μαρτίου στον αγώνα με τον Απόλλων Καλαμαριάς, μαζί μας στο γήπεδο θα βρεθούν 

εκπρόσωποι του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος και φυσικά παιδιά του συλλόγου θα 

χειροκροτήσουν την προσπάθεια των αθλητών μας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε το 2006, με πρωτοβουλία του 

συμπατριώτη μας γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο 

της Γενεύης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για το 

σύνδρομο Down. 

Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική κατάσταση, που οφείλεται στο επιπλέον χρωμόσωμα 

που εμφανίζεται στο 21ο ζευγάρι, εξ ου και η ταξινόμησή του ως Τρισωμία 21. Προέρχεται 

κατά 90-95% από το ωάριο και 5-10% από το σπερματοζωάριο και επηρεάζει περίπου μία στις 

600-700 γεννήσεις παιδιών. 

Η πρώτη παρατήρηση του συνδρόμου έγινε το 1866 από τον John Langdon Down. Ο άγγλος 

γιατρός παρατήρησε ότι μερικά νεογνά που γεννιούνται έχουν εξωτερική όψη παρόμοια με 

αυτή των Μογγόλων, απ” όπου προήλθε και η ονομασία μογγολισμός, που στις μέρες μας έχει 

εγκαταλειφθεί. 

Τα παιδιά με σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν νοητική υστέρηση και μαθησιακή δυσκολία, 

ενώ είναι επιρρεπή σε μια σειρά από ασθένειες. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη 

συνεργασία γονιών και δασκάλων, μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Ως Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε η 21η Μαρτίου κάθε χρόνο, από 

τα αριθμητικά δεδομένα που συνθέτουν το σύνδρομο (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος=3.21). 

Προσκαλούμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια και τις ενέργειες του Συλλόγου 

Συνδρόμου DOWN Ελλάδος. 
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