
 

 

ύνηομο Ιζηορικό 
 

 Σν ύλδξνκν Down είλαη ε πην αλαγλσξίζηκε αηηία ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Σν ζύλδξνκν εκθαλίδεηαη 

κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα (1:800 γελλήζεηο) ζε όιεο ηηο θπιέο. Σν ζύλδξνκν Down πεξηγξάθηεθε ην 1860 από ην γηαηξό 

J.L. Down, ν νπνίνο πξόζεμε ζε κηα νκάδα ηδξπκαηηθώλ αηόκσλ, άζρεησλ κεηαμύ ηνπο, ηελ ύπαξμε παξόκνησλ 

θπζηνγλσκηθώλ γλσξηζκάησλ. Αηπρώο, ν γηαηξόο John Langton Down γηα λα πεξηγξάςεη απηήλ ηελ νκάδα αηόκσλ 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ νξνινγία «κνγγνινεηδήο ηδησηεία». Με ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο ε νξνινγία απηή είρε 

λόεκα θαζώο ζεσξνύζαλ όηη όζν πην καθξηά ήηαλ ε θαηαγσγή θάπνηνπ από ηελ Δπξώπε, ζε ρώξεο καθξηλέο θαη 

αλεμεξεύλεηεο, ηόζν κηθξόηεξε ήηαλ ε λνεκνζύλε ηνπ. Απηή ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εθαηό θαη 

παξαπάλσ ρξόληα είρε σο ζπλέπεηα λα κελ παξέρεηαη θακηά βνήζεηα ζ’ απηά ηα άηνκα –πέξα από «θξνληίδα θαη 

πξνζνρή»- γηαηί πίζηεπαλ, ηόζν νη επαγγεικαηίεο όζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, όηη ηα άηνκα απηά ήηαλ όια ίδηα (κηα 

θαηώηεξε θπιή) θαη δελ κπνξνύζαλ λα κάζνπλ. 

 Σν 1959 αλαθαιύθζεθε από ηνλ Jérôme Lejeune όηη ε αηηηνινγία ηνπ ζπλδξόκνπ Down νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ελόο παξαπαλίζηνπ ρξσκνζώκαηνο ζην 21
ν
 δεύγνο. Η γλώζε ηεο αηηηνινγίαο δελ άιιαμε απηόκαηα ηε 

ζηάζε θαη αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζ’ απηά ηα άηνκα. Δδώ θαη θάπνηα ρξόληα έρεη αξρίζεη κηα ζηαδηαθή 

αιιαγή, θηάλνληαο ζην ζήκεξα, όπνπ έρεη απνδεηρζεί όηη ηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ 

ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο όκσο πξέπεη λα βνεζεζνύλ θαηάιιειε γηα λα ηηο αλαπηύμνπλ. 

 

Ίδρσζη 
 Ο ύλλογος σνδρόμοσ Down Δλλάδος (NΠΙΓ) ηδξύζεθε αξρέο ηνπ 1990 κε ηελ πξσηνβνπιία θαη 

ππνζηήξημε ηεο θ. Υαηδεζεβαζηνύ – Λνπθίδνπ Υαξίθιεηαο (Οκόηηκε θαζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο – Κιηληθήο Γελεηηθήο 

ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.). Δίλαη έλα γνλετθό κε θπβεξλεηηθό απηνρξεκαηνδνηνύκελν ζσκαηείν (ζαλ 

πξσηνβάζκηνο θνξέαο αλαπεξίαο), κέινο ηεο ΠΟΓΚΑΜΔΑ (δεπηεξνβάζκην) θαη ηεο ΔΑΜΔΑ (ηξηηνβάζκην), πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε ύλδξνκν Down θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (350 νηθνγέλεηεο από όιε ηελ Διιάδα). 

Δίλαη εγγεγξακκέλν ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΤΤΚΑ) θαη επνπηεύεηαη από απηό 

(εγγξαθή 02202ΤΔ22046Ο38Ν κε αξηζκό Δζληθνύ Μεηξώνπ 0032 θαη Δηδηθνύ Μεηξώνπ 0013), κε Δηδηθή 

Πηζηνπνίεζε –σο θνξέαο Παξνρήο Τπεξεζίαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα- ζύκθσλα κε ην 

ΦΔΚ 1226/11-4-2012. 

 

ηότοι ηοσ σλλόγοσ 
 Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπιιόγνπ καο είλαη ε ζηήξημε ησλ γνληώλ θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα όια 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ ηνπο κε βάζε ηα πξόζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

Ιδηαίηεξα ζηνρεύνπκε ζην λα εμαζθαιίζνπκε γηα ηα παηδηά καο ηελ θαιύηεξε δπλαηή αληηκεηώπηζή ηνπο ζηελ: 

Δκπαίδεσζη, Υγεία, Δπαγγελμαηική Δκπαίδεσζη και Αποκαηάζηαζη, Κοινωνική Αποδοτή και Δνζωμάηωζη. 

 

Γραζηηριόηηηες ηοσ σλλόγοσ 
Παροσζίαζη και εσαιζθηηοποίηζη ηης κοινωνίας 

 Παξνπζίαζε ζηόρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ καο ζηα ΜΜΔ, εθηύπσζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα, δηνξγαλώλνληαο εηζεγήζεηο κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζύλδξνκν Down, έρνπκε 

ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρνπο ζπιιόγνπο ηνπ εμσηεξηθνύ, δεκηνπξγήζακε Σξάπεδα Αίκαηνο, ελεκεξώζεηο ζε ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληαιιαγέο ηνπ θνξέα κε θνξείο αλαπεξίαο ηνπ εμσηεξηθνύ θαη 

πνιιά άιια. 

 

Δκπαίδεσζη 

 πλεξγαζία κε ζπκβνύινπο Δηδηθήο Αγσγήο, Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα) γηα ιύζεηο πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ καο ζηα 

αληίζηνηρα ζρνιεία. πλεξγαζία κε πάξα πνιιά ηκήκαηα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

Δηδηθήο Αγσγήο, Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά ΙΔΚ (πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο). 
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 Έρνπκε κνπζηθνζεξαπεία γηα όζα άηνκα ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ. Κάλνπκε ζεαηξηθό παηρλίδη θαη 

θάζε ρξόλν παξνπζηάδνπκε έλα δηαθνξεηηθό ζεαηξηθό έξγν ζηα πιαίζηα ζεαηξηθήο εβδνκάδαο ζην 

Οιπκπηαθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο (ην πξόγξακκα γίλεηαη εζεινληηθά εδώ θαη ρξόληα από Γξα λεπηαγσγό 

Δηδηθήο Αγσγήο ηελ θ. Γεσξγία Κνπινύζηα). Η ίδηα θάλεη πξόγξακκα εθπαηδεπηηθό γηα γνλείο, ην πώο ζα 

εθπαηδεύζνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα αλάγλσζε, γξαθή θαη όρη κόλν).  

 ηε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΦΑΑ (Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ) ηνπ ΑΠΘ 

εθαξκόδνπκε ζηελ αξρή γηα κηα εμαεηία πεξίπνπ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή – Οξζνζσκαηηθή Γπκλαζηηθή 

(Γηνξζσηηθή) γηα ηα παηδηά-άηνκα θαη κεηά ηα πεξλάκε ζηελ άζιεζε δει.: ηκήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 

κε δεκόζηεο εκθαλίζεηο, παηρληώδνπο κνξθήο κπάζθεη, νκαδηθήο-αηνκηθήο ξπζκηθήο (ηα πέληε αγσλίζκαηα) 

γηα ηα θνξίηζηα κε παγθόζκηεο δηαθξίζεηο (ρξπζά κεηάιιηα, ζπκκεηέρνπκε ζηα Special Olympics), 

αεξόκπηθ, κπόνπιηγθ (επίζεο κε ρξπζά κεηάιιηα), Bocce, Badminton, Floor Ball θαη πνιιά άιια. 
 ην πιαίζην απηό πινπνηνύληαη ζην ύιινγό καο 20 πξνγξάκκαηα ππό ηελ επνπηεία ηεο θ. Φαλήο 

Γηαγθνπδάθε, Γξνο, ε νπνία αλήθεη ζην Δηδηθό Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό ηνπ ΣΔΦΑΑ ηνπ ΑΠΘ. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά πινπνηνύληαη από δύν γπκλαζηέο ηεο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο θαη σο ηώξα ρξεκαηνδνηνύληαλ από ηδίνπο 

πόξνπο, ελώ παιηόηεξα από ηε Ννκαξρία θαη ην Τθππνπξγείν Αζιεηηζκνύ. 

 

Προεπαγγελμαηική και Δπαγγελμαηική Καηάρηιζη 

 Γεκηνπξγήζακε πξνζηαηεπκέλν εξγαζηήξην (θαηαζθεπή κπνπκπνπληέξαο, ιακπάδσλ, θεξακηθώλ, 

θνζκεκάησλ θ.ά.) γηα ηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο (κεηά ηα 18 έηε, αθνύ έρνπλ ηειεηώζεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δηαθόξσλ βαζκίδσλ) γηα λα ηα απαζρνινύκε επνηθνδνκεηηθά εθαξκόδνληαο ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (αλάπηπμε 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θ.ιπ.). ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υνξηηάηε- Ππιαίαο – Παλνξάκαηνο (κάζεκα 

Πιεξνθνξηθήο), ζηα πιαίζηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, εθπαηδεύνπκε όζα άηνκα κπνξνύλ λα κπαίλνπλ ζην δηαδίθηπν 

κε αζθάιεηα θαη όρη κόλν. 

 

Δνημέρωζη – Γανειζηική Βιβλιοθήκη 
 Έρνπκε δεκηνπξγήζεη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε (γνλείο, θνηηεηέο θ.ιπ.) κε βηβιία πνπ αθνξνύλ γεληθά ζηελ 

αλαπεξία αιιά θαη εηδηθά ζην ζύλδξνκν Down. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη εδώ θαη ιίγν θαηξό ηζηνζειίδα (είκαζηε ζηε 

θάζε εκπινπηηζκνύ ηεο) ζην internet: www.down.gr θαη facebook, όπνπ αλεβάδνπκε πιηθό (θσηνγξαθίεο, video θ.ά. 

από δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο). Η δηεύζπλζή καο ε ειεθηξνληθή είλαη: down@hol.gr. Δπηζθεθζείηε 

καο!!! 

 

Κορσθαία ηιγμή ηοσ σλλόγοσ 

 Σν 2003 (έηνο αλαπεξίαο) ε ΔΡΣ ΑΔ θαη ην ηόηε Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξόλνηαο βξάβεπζαλ ην Φνξέα καο 

ζαλ έλα από ηνπο θαιύηεξνπο πιιόγνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ην δε βξαβείν καο ην πξόζθεξε ν ηόηε Πξόεδξνο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Κσζηήο ηεθαλόπνπινο. 

 

Έζοδα ηοσ σλλόγοσ 

 Μέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Σα έζνδά καο είλαη από εηήζηεο ζπλδξνκέο κειώλ, 

ρξηζηνπγελληάηηθν θαη παζραιηλό παδάξη, έζνδα από δηάθνξεο εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλνπκε εκείο ή άιινη γηα καο, 

δσξεέο θαη ρνξεγίεο από ηδηώηεο. Γπζηπρώο κε ηα ρξόληα ηεο θξίζεο (ιόγσ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ ηεο 

ρώξαο καο) αληηκεησπίδνπκε πξόβιεκα επηβίσζεο ζαλ θνξέαο (έρνπκε 13 πεξίπνπ εξγαδόκελνπο κε κηζζνύο θαη 

έλζεκα ζηελ πιήξε ζρνιηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, ζπλ ηα ππόινηπα ιεηηνπξγηθά έμνδα). Γπζηπρώο ην κέιινλ 

δηαγξάθεηαη δνθεξό… 

 

Μελλονηικοί ηότοι 
 ηα πάλσ από 25 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα καο έρνπκε θαηαθέξεη λα νξγαλώζνπκε αξθεηέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη λα εθπιεξώζνπκε θάπνηνπο από ηνπο ζηόρνπο καο. Όκσο έρνπκε αθόκα πνιιά αλνηρηά κέησπα 

θαη είλαη πνιιά απηά πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ. Μεξηθνί από ηνπο ζεκαληηθνύο ζηόρνπο γηα ην κέιινλ είλαη: 

Λεηηνπξγία πξνγξακκάησλ πξώηκεο παξέκβαζεο (early intervention), ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα, δηαζθάιηζε από ηελ πνιηηεία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Down 

(ζηελ πγεία, εθπαίδεπζε, εξγαζία θαη ζηε δσή), ε δηαζθάιηζε θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο γη’ απηά ηα άηνκα θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο (εηδηθά όηαλ ηα άηνκα απηά δε ζα έρνπλ ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο). Λεηηνπξγία ηεγώλ 

Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (ΤΓ). 

 
  

Γηεπθξίληζε: ΠΟΓΚΑΜΔΑ (Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία) θαη ΔΑΜΔΑ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία). 
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