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Τα προβλήματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυ-

λικής στήλης αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αι-

τία επίσκεψης στο γιατρό. Πάνω  από τα δύο τρίτα

όλων των ανθρώπων θα εμφανίσουν οσφυαλγία στη

διάρκεια της ζωής τους. Εκτιμάται ότι το 10%-15%

του πληθυσμού θα εμφανίσει μια κρίση σοβαρής

οσφυαλγίας κάθε χρόνο.
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Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής
Στήλης

Τα αδέλφια των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες

Η άγνοια και η έλλειψη κατανόησης συχνά οδηγούν

στη λάθος αντιμετώπιση που έχουν τα παιδιά με ει-

δικές ανάγκες από τον περίγυρό τους. Οι γονείς εί-

ναι συνήθως αυτοί που το αντιλαμβάνονται και πλη-

γώνονται. Μπορούν όμως να επιμορφώσουν τους

γύρω τους για την κατάσταση του παιδιού τους και

να τους προτείνουν θετικούς τρόπους αντιμετώπι-

σής του. 
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Μπορώ να πω πως είμαι πε-

ρήφανη που γράφω για τις

επιτυχίες του αθλητή και μέ-

λους του συλλόγου μας Γιώρ-

γου Μουχθή και ακόμα πιο τυ-

χερή που τον έχω γνωρίσει. 
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Η ανοδική πορεία του αθλητή

μας Γιώργου Μουχθή

Μετά από ένα χρόνο επιτυχίας η παράσταση

“Ο Μικρός Πρίγκιπας” (σκηνοθεσία Σωτήρης

Ταχτσόγλου) συνεχίζεται για δεύτερη χρόνια

και ο θίασος, στηρίζοντας το έργο μας, προ-

σφέρει μια παράσταση για τα παιδιά της

Φροντίδας.
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Η Φροντίδα 
σας Προτείνει...

Oι προκαταλήψεις εναντίον

των ατόμων με ειδικές ανάγ-

κες είναι απλώς ένα υποσύ-

νολο των ανόητων διακρίσε-

ων ρατσιστικού τύπου, που στοχεύουν εναν-

τίον διαφόρων ομάδων της ανθρωπότητας.
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Μισογυνισμός
Μυθοπλασίες & Προκαταλήψεις



ο Κέντρο Διημέρευσης με την επωνυμία ΦΡΟΝΤΙΔΑ, θα λειτουργεί υπό την εποπτεία

του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ιατρό και το επιστημονικό

προσωπικό, βασιζόμενο σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Θα έχει ως απώτερο σκοπό

να προσφέρει συμπαράσταση, ενημέρωση, πρόληψη, ψυχαγωγία και αποκατάσταση με

υπηρεσίες ειδικής αγωγής και θεραπευτικών προγραμμάτων σε παιδιά και νέους με νοητικές

και αναπτυξιακές δυσκολίες , ενώ συγχρόνως θα απασχολεί τους φιλοξενούμενους κατά

την διάρκεια της ημέρας ομαδικά και κατά περίπτωση με ατομικά προγράμματα, με σκοπό

την αποκατάσταση αυτών. Θα υπάρχει δυνατότητα ετήσιας αξιολόγησης και γραπτής εκτί-

μησης προόδου των στόχων της εξέλιξης των φιλοξενούμενων παιδιών και νέων.
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Μετά από πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια, όπως

σας είχα υποσχεθεί είμαι στην ευχάριστη θέση να σας

ανακοινώσω ,πως βρέθηκε ο νέος χώρος που θα στε-

γάσει τα όνειρα των παιδιών μας. Το Κέντρο Ημέρας

και Διημέρευσης της «Φροντίδας» είναι πια πραγματι-

κότητα και βρίσκεται στον Κολωνό στην οδό Αμφιαράου

59 και Ηρούς.

Το χώρο αυτό δεν μας τον παραχώρησε κανένας Δήμος

και δεν μας βοηθά καμιά πολιτεία για να ολοκληρωθούν

οι εργασίες του. Υπάρχουν όμως εθελοντές, που χωρίς

εκείνους δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και σε αυτό

το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αρχιτέ-

κτονα –Μηχανικό και μέλος του Συλλόγου Άννα Νικολού-

τζου –Carter, που έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη

και την παρακολούθηση του έργου.

Οι εθελοντές πάντα υπήρξαν καίριο κομμάτι στην πο-

ρεία και στην ύπαρξη του συλλόγου μας, όπως και όλοι

εσείς που σταθήκατε αρωγοί και συνοδοιπόροι στην

προσπάθεια που κάνει η Φροντίδα για τα παιδιά και τις

οικογένειες. Εσείς και εμείς μαζί είμαι σίγουρος πως

θα τα καταφέρουμε και θα τελειώσουμε το Κέντρο,

ώστε στις αρχές του 2015 να λειτουργεί.

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω πως το μέλλον δεν

ανήκει μόνο σε μας, αλλά και στα παιδιά μας, για τα

οποία αξίζει να παλεύουμε ώστε να τους δοθούν τα

κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να συνεχίσουν.

Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας.

Ο Πρόεδρος 

Βασιλόπουλος Διονύσιος  

d.vasilopoulos@frodida.gr

Λογοθεραπείες

Εργοθεραπείες:
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• Γνωριμία με το internet σερφάρουμε - με
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ριοτήτων - κατασκευών

• Δημιουργική απασχόληση

• Μουσικοθεραπείες

• Θεραπείες μέσω παιχνιδιού

• Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφο-

ράς

• Συγκέντρωσης
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• Δημιουργία χορωδίας - μπάντας

• Θεατρικό παιχνίδι

• Δημιουργία θεατρικής ομάδας

• Προβολή ταινιών

• Παρουσίαση θεατρικών έργων

• Κουκλοθέατρο

• Δανειστική βιβλιοθήκη 

Δραστηριότητες εκτός κέντρου

• Μονοήμερα προγράμματα περιβαλλον-

τικής αγωγής

• Εκδρομές - περίπατοι

• Συνεργασία με κατασκηνώσεις

• Συνεργασίες με ΜΚΟ και περιβαλλοντι-

κές οργανώσεις

• Συνεργασίες με ΜΚΟ και ανθρωπιστικές

οργανώσεις

• Συνεργασία με Δήμους

• Συνεργασία με δημόσιους- κρατικούς

φορείς

• Μεταφορά ΑΜΕΑ

• Παρουσιάσεις-εκθέσεις έργων φιλοξε-

νούμενων 

• Θαλασσοθεραπεία - θεραπεία με πισίνα

• Συμμέτοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

• Παραολυμπιακοί αγώνες

• Εκδηλώσεις των ομάδων χορωδίας - θε-
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• Θεατρικές παραστάσεις 

• Κουκλοθέατρα

• Προγραμματισμένο - παρασκευασμένο
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• Ημερίδες

• Ενημερώσεις έκδοσης εφημερίδας
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• Εκθέσεις
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Δραστηριότητες του κέντρου – θεραπευτικές αγωγές

Μια πρώτη ματιά στο 
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Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 

Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
γράφει ο Νευροχειρούργος Παναγιώτης Κόκκαλης (pankokas@hotmail.com)

ισαγωγή:
Τα προβλήματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία επίσκεψης στο γιατρό.

Πάνω  από τα δύο τρίτα όλων των ανθρώπων θα εμφανίσουν οσφυαλ-

γία στη διάρκεια της ζωής τους. Εκτιμάται ότι το 10%-15% του πλη-

θυσμού θα εμφανίσει μια κρίση σοβαρής οσφυαλγίας κάθε χρόνο.

Οσφυοϊσχιαλγία:
Πόνος στην μέση και ταυτόχρονα ισχιαλγία ( πόνος στην κατανομή

του ισχιακού νεύρου), με συμπτώματα νευρογενούς διαλείπουσας

χωλότητας που εκδηλώνεται με πόνο στους γλουτούς, στους μηρούς

ή στην κνήμη, αιμωδίες ή μυική αδυναμία κατά την όρθια στάση ή

βάδιση που μιμείται την αγγειακή διαλείπουσα χωλότητα. Η παρου-

σία ισχιαλγίας δηλώνει σαφώς την ύπαρξη πίεσης οσφυοϊερών νευ-

ρικών ριζών, με ευαισθησία 0,95 και ειδικότητα 0,88 ότι ο ασθενής

πάσχει από κήλη οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Πάνω από το 90% των κηλών των μεσοσπονδύλιων δίσκων συμβαί-

νουν στα επίπεδα Ο4-Ο5, προκαλώντας Ο5 ριζίτιδα, και Ο5-Ι1, προ-

καλώντας πίεση στη Ι1 ρίζα. Σπανιότερα , κήλη μεσοσπονδυλίου δί-

σκου μπορεί να παρατηρηθεί στα επίπεδα Ο3-Ο4, Ο2-Ο3 και Ο1-Ο2.

Διάγνωση:
➤ Νευρολογική εξέταση : είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί αν

υπάρχει σοβαρή μυική αδυναμία στην κατανομή μίας ή περισσό-

τερων οσφυοϊερών νευρικών ριζών, καθώς και μειωμένη αισθητι-

κότητα στο περίνεο ή αδυναμία των σφιγκτήρων, που συνιστούν

ιππουριδική συνδρομή.

➤ Μαγνητική Τομογραφία : αποτελεί τη διαγνωστική εξέταση εκλο-

γής.

➤ Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) .

Θεραπεία:
Οι περισσότεροι ασθενείς, στους οποίους υπάρχει υποψία κήλης

οσφυϊκού μεσοσπονδυλίου δίσκου, χωρίς ιππουριδική συνδρομή,

σοβαρό ή επιδεινούμενο νευρολογικό έλλειμμα, θα πρέπει να αν-

τιμετωπίζονται συντηρητικά για τουλάχιστον ένα μήνα με : -ΜΣΑΦ

(μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) 

➤ Μυοχαλαρωτικά

➤ Θερμά επιθέματα

➤ Αποφυγή δραστηριοτήτων που επιδεινώνουν τον πόνο

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας:
Η πρωταρχική ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης είναι

το εμμένον ριζιτικό άλγος και όχι η οσφυαλγία. Η χειρουργική επέμ-

βαση είναι προαιρετική στην περίπτωση της ριζίτιδας με μικρή ή κα-

θόλου αδυναμία, επείγουσα σε ριζίτιδα με εκσεσημασμένη μυική

αδυναμία και κατεπείγουσα σε περίπτωση ιππουριδικής συνδρομής.

Η μικροδισκεκτομή παραμένει ο << χρυσός κανόνας >> της χει-

ρουργικής αποκατάστασης. Είναι γενικά  καλά ανεκτή με ποσοστά

επιτυχίας έως και 95% (ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού) και οι

σοβαρές επιπλοκές δεν είναι συχνές. Σε μια μεγάλη σειρά καταγρά-

φηκαν οι παρακάτω επιπλοκές : θνητότητα 0,06%, σοβαρές νευρο-

λογικές βλάβες 0,3%, εν τω βάθει λοιμώξεις 0,3%.     

Ε

Κήλη δίσκου Ο5-Ι1.

ντιμετώπιση του κοινωνικού περίγυρου
Η άγνοια και η έλλειψη κατανόησης συχνά οδηγούν στη λάθος
αντιμετώπιση που έχουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τον

περίγυρό τους. Οι γονείς είναι συνήθως αυτοί που το αντιλαμβάνονται
και πληγώνονται. Μπορούν όμως να επιμορφώσουν τους γύρω τους
για την κατάσταση του παιδιού τους και να τους προτείνουν θετικούς
τρόπους αντιμετώπισής του. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ή συναντούν
μεγάλη αντίδραση, ίσως είναι καλύτερα να απομακρυνθούν από τα συγ-
κεκριμένα άτομα που τους προξενούν δυσκολίες.

Τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές ανάγκες
Σε κάθε οικογένεια μπορεί να αναπτυχθούν τόσο θετικά όσο και αρνη-
τικά συναισθήματα ανάμεσα στα αδέλφια, που οφείλονται στην παρου-
σία της ειδικής ανάγκης. Οι έγνοιες που έχουν τα υγιή αδέλφια παιδιών
με ειδικές ανάγκες μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
• Ενοχή που δεν έχουν ειδικές ανάγκες, ενώ ο αδελφός/η τους έχει.
• Τύψεις ότι έχουν κάνει κάτι που προκάλεσε την ειδική ανάγκη.
• Ντροπή για την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά του αδελφού τους.
• Φόβο ότι & τα ίδια μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικά την ειδική ανάγκη.
• Θυμό ή ζήλεια για την προσοχή που δείχνουν οι γονείς και οι συγγε-

νείς στο αδελφάκι με την ειδική ανάγκη.
• Απομόνωση ή αίσθηση ότι κανένα άλλο παιδί δεν έχει τα ίδια συναι-

σθήματα ή τις εμπειρίες που απορρέουν από την ύπαρξη ενός αδελ-
φού με ειδικές ανάγκες.

• Πίεση να αριστεύσουν για να "εξισορροπήσουν" τις
ειδικές ανάγκες του αδελφού τους.

• Προσφορά συνεχούς βοήθειας προς το αδελφάκι με ειδικές ανάγκες,
στο σημείο που οι ανάγκες του υγιούς παιδιού έρχονται μονίμως σε
δεύτερη θέση.

• Υπευθυνότητα.
• Έλλειψη σωστής ενημέρωσης για το τι προκάλεσε τις ειδικές ανάγ-

κες, πώς αντιμετωπίζονται και πώς αυτές επηρεάζουν όλη την οικο-
γένεια.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές
ανάγκες: 
• Να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο και στα υγιή παιδιά.
• Να μην τα υπερφορτώνουν με υπευθυνότητες πέραν της ηλικίας του

και να μην τα μετατρέπουν σε νοσοκόμα ή μπέιμπι σίτερ του αδελφού
με ειδικές ανάγκες.

• Να ρωτούν τα υγιή παιδιά για τα συναισθήματά τους σχετικά με την
ύπαρξη του αδελφού με ειδικές ανάγκες και να τα βοηθούν να τα αν-
τιμετωπίσουν χωρίς να νιώθουν ενοχές.

• Να δίνουν και στα υγιή αδέλφια επιλογές και να τα κρατούν ενήμερα
(στο επίπεδο που είναι κατανοητό) για τις οικογενειακές εξελίξεις.

• Να τους δίνουν πληροφορίες για τις ειδικές ανάγκες του αδελφού
τους και να απαντούν στις ερωτήσεις τους με απλό, κατανοητό και
σαφή τρόπο.

Τα αδέλφια των παιδιών με ειδικές ανάγκες
Dr. Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. (Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια)

A
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ι προκαταλήψεις εναντίον των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι

απλώς ένα υποσύνολο των ανόητων διακρίσεων ρατσιστικού

τύπου, που στοχεύουν εναντίον διαφόρων ομάδων της ανθρωπότητας.

Η αριθμητικά σημαντικότερη προκατάληψη είναι ο μισογυνισμός, που

αφορά την ανυπόστατη πεποίθηση ότι το μισό του πληθυσμού της γης

είναι κατώτερο από το άλλο μισό!...

Αυτές οι απόψεις δυστυχώς καταγράφονται σε αρχαία κείμενα, τα

οποία κάποιοι ονομάζουν «θεόπνευστα» και τα οποία δικαιολογούν την

απάνθρωπη ψυχολογική και φυσική καταπίεση των γυναικών σε πολλές

χώρες. Αλλά και σύγχρονα κείμενα συνεχίζουν αυτή την παράδοση της

προκατάληψης. Ένα γνωστό σύγχρονο βιβλίο ισχυρίζεται ότι «το αρ-

σενικό και το θηλυκό φύλο του ανθρώπου είναι τόσο ανόμοια μεταξύ

τους, που μοιάζει να προέρχονται από δύο διαφορετικούς πλανήτες:

οι άνδρες από τον Άρη και οι γυναίκες από την Αφροδίτη». Πίσω από

αυτή την προκατάληψη κρύβεται αλήθεια ή ψεύδος που παρουσιάζεται

ως αλήθεια; Τι θα μπορούσε να μάς αποκαλύψει η σύγχρονη επιστη-

μονική έρευνα της Γενετικής και της Νευροβιολογίας, αλλά και η κριτική

ανάλυση των διαχρονικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων;

Τι αποκαλύπτει η Γενετική; 
Η αλήθεια είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι από τον ίδιο πλανήτη,

τη Γη, αλλά 

ανήκουν και στο ίδιο διφυλετικό είδος, το οποίο αποτελεί προϊόν μιας

μακράς εξελικτικής πορείας εκατομμυρίων ετών. Το είδος μας «Άν-

θρωπος ο σοφός» (Homo sapiens) εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από

200.000 χρόνια περίπου. 

Το γενετικό υλικό του σύγχρονου ανθρώπου αποτελείται από 25.000

διαφορετικά γονίδια περίπου, που είναι οργανωμένα σε 46 χρωμοσώ-

ματα. Από αυτά, τα 44 είναι κοινά στα δύο φύλα, ενώ τα δύο (Χ και Υ)

σχετίζονται με το φύλο, έτσι ώστε οι άνδρες είναι ΧΥ και οι γυναίκες

ΧΧ. Υπολογίζεται ότι δύο άνθρωποι από διαφορετικούς πληθυσμούς

(πχ. Σουηδούς και Ιάπωνες) έχουν περίπου 1500 γονίδια διαφορετικά

(ως προς τις μεταλλαγές και τους πολυμορφισμούς), ενώ δύο άνθρω-

ποι από τον ίδιο πληθυσμό (πχ. Έλληνες) περίπου  800 γονίδια. Ακόμη

και δύο αδέλφια (εφόσον δεν είναι μονοζυγωτικά δίδυμα) μπορεί να

έχουν έως και 400 διαφορετικά γονίδια. 

Ωστόσο, σε πόσα γονίδια διαφέρουν τα δύο φύλα; Η απάντηση μπορεί

να εκπλήξει τους ανυποψίαστους. Η διαφορά των δύο φύλων έγκειται

σε ένα μόνο γονίδιο! Η ύπαρξη του γονιδίου SRY στο χρωμόσωμα Υ

οδηγεί στη δημιουργία αρσενικού ατόμου κατά την εμβρυογένεση, ενώ

η έλλειψη του γονιδίου αυτού οδηγεί στη δημιουργία θηλυκού ατόμου.

Έως το δεύτερο μήνα της κύησης η δομή των πρώιμων γεννητικών

οργάνων είναι ίδια στα δύο φύλα. Κατά τον τρίτο μήνα, εφόσον υπάρχει

ή όχι λειτουργικό γονίδιο SRY, καθορίζεται το φύλο. Έτσι, αρσενικό

φαινότυπο έχουν τα φυσιολογικά άτομα ΧΥ, αλλά και τα συνδρομικά

άτομα ΧΧΥ ή ΧΧ με επιπλέον μετάθεση του γονιδίου SRY. Αντίθετα,

θηλυκό φαινότυπο έχουν τα φυσιολογικά άτομα ΧΧ, αλλά και τα συν-

δρομικά άτομα ΧΟ ή ΧΥ με μεταλλαγμένο και ανενεργό γονίδιο SRY.

Συμπερασματικά, οι άνδρες και οι γυναίκες όχι μόνο «είναι από τον ίδιο

πλανήτη» και ανήκουν στο ίδιο είδος, αλλά και έχουν σχεδόν το ίδιο

DNA διαφέροντας κατά ένα γονίδιο.  

Το SRY προκαλεί μια αλυσίδα βιολογικής και ορμονικής διαφοροποί-

ησης, που οδηγεί στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των

δύο φύλων, εφόσον αυτά εκφράζουν διαφορετικά τμήματα της κοινής

γενετικής τους κληρονομιάς. Αυτή η διαφοροποίηση αφορά και τμή-

ματα του εγκεφάλου, που αναπτύσσονται με σχετικά ανόμοιο τρόπο

στα δύο φύλα. Είναι όμως αυτές οι διαφορές σε δομές του εγκεφάλου

τόσο σημαντικές που να δικαιολογούν τη διαφορετικότητα στη συμ-

περιφορά ανδρών και γυναικών; 

Τι αποκαλύπτει η Νευροβιολογία; 
Όπως ανέδειξαν πρόσφατες μελέτες λειτουργικής μαγνητικής τομο-

γραφίας, μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται σε διαφορετικά άτομα

(ακόμη και του ίδιου φύλου) λόγω χρήσης των λειτουργικών περιοχών

του εγκεφάλου παρά ανάμεσα στα δύο φύλα. Υπάρχουν μεγάλες δια-

φορές ανάμεσα σε άτομα που διαβάζουν ή όχι βιβλία, είναι χρήστες ή

όχι του διαδικτύου κλπ. Τα όρια των λειτουργικών περιοχών επικαλύ-

πτονται στους άνδρες και στις γυναίκες όπως συμβαίνει και με το εύρος

του ύψους. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνδρες είναι ψηλότεροι από όλες

τις γυναίκες, απλά ο μέσος όρος ύψους διαφέρει ανάμεσα στα δύο

φύλα.

Κατά μέσο όρο υπάρχουν κάποιες διαφορές στον εγκέφαλο των δύο

φύλων. Ενώ οι άνδρες έχουν συμμετρικά εγκεφαλικά ημισφαίρια, οι

γυναίκες έχουν μεγαλύτερο δεξιό από αριστερό ημισφαίριο (που αφο-

ρούν αντίστοιχα την αφηρημένη και τη λογική σκέψη). Οι άνδρες είναι

πιο επικεντρωμένοι καθώς χρησιμοποιούν μόνο το ένα ημισφαίριο για

κάθε ενέργειά τους, επειδή η περιοχή του εγκεφάλου που συνδέει τα

δύο ημισφαίριά τους είναι μικρή. Αντίθετα, οι γυναίκες έχουν σφαιρι-

κότερη αντίληψη, επειδή η περιοχή του εγκεφάλου που συνδέει τα δύο

ημισφαίριά τους είναι μεγάλη και χρησιμοποιούν περιοχές και των δύο

ημισφαιρίων για κάθε ενέργειά τους. Οι άνδρες φαίνεται ότι έχουν με-

γαλύτερη αντίληψη του χώρου και τάση για πειραματισμό, ενώ οι γυ-

ναίκες αντιλαμβάνονται περισσότερο τις συναισθηματικές διακυμάνσεις

των ιδίων και των άλλων.

Τι αποκαλύπτει η Φιλοσοφία; 
Γενικότερα, όμως, φαίνεται ότι γενετικά και νευροβιολογικά οι άνδρες

και οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες από διαφορές.

Μήπως τελικά οι διαδεδομένες προκαταλήψεις για τα δύο φύλα είναι

επίκτητες και οφείλονται σε φιλοσοφικές θεωρίες, που επηρεάζουν τις

ανθρώπινες κοινωνίες;

Οι μυθοπλασίες προκαλούν τις ανόητες προκαταλήψεις: Το παράδειγμα του μισογυνισμού 

Δρ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

Ιατρικός Γενετιστής

Διευθυντής Κέντρου Γενετικής «Κεφαλογενετική»

Ερευνητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο
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πορώ να πω πως είμαι περήφανη

που γράφω για τις επιτυχίες του

αθλητή και μέλους του συλλόγου μας

Γιώργου Μουχθή και ακόμα πιο τυχερή

που τον έχω γνωρίσει. Η δύναμη της θέ-

λησης είναι σπουδαία κινητήριος δύναμη

και μπορώ να πω, πως στα χρόνια που ερ-

γάζομαι στη «Φροντίδα» έχω δει πράγμα-

τα απίστευτα να συμβαίνουν. Όμως το πα-

ράδειγμα του Γιώργου Μουχθή, πρέπει να

γίνει μάθημα σε όλους μας, ώστε να μην

λυγίζουμε ποτέ και πάντα να κυνηγάμε αυ-

τό που πραγματικά επιθυμεί η ψυχή μας,

γιατί αν επιμείνουμε στο τέλος θα τα κα-

ταφέρουμε.

Μετά από μια επιτυχημένη προετοιμασία

της Εθνικής ομάδας Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης  ΑΜΕΑ που πραγματοποιήθηκε

στην Αλεξανδρούπολη από τις 5 μέχρι τις

20 Ιουλίου 2014, ακολούθησε μια εξίσου

επιτυχημένη εμφάνιση στο Στόουκ της Αγ-

γλίας, που διεξήχθη από τις 2 έως και τις

8 Αυγούστου. Εκεί βρέθηκε και ο αθλητής

μας Γιώργος Μουχθής ,όπου με την τεχνι-

κή καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προ-

πονητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης των

ΑΜΕΑ Πολυχρόνη Πολίτση, κατάφερε να

πάρει την πρωτιά στο ομαδικό και ασημέ-

νιο στο ατομικό. Συνολικά τα μετάλλια για

την χώρα μας ήταν τέσσερα. 

Οι αγώνες είχαν την επωνυμία IWAS World

Junior Games, ήταν ηλικιακών κατηγοριών

και αφορούσαν τις κλάσεις 1 έως 11,

αθλητών σε αμαξίδιο, όρθιων, καθώς και

με νοητική υστέρηση.

Στο ομαδικό ο Μουχθής είχε συμπαίκτες

τους καλύτερους αθλητές της διοργάνω-

σης, τον Τσέχο Νταβίντ  Πούλπαν και τον

Βούλγαρο Ντένι Κογιαμπάσεφ. Στον τελι-

κό νίκησαν του ιταλούς 3 – 1 και κατέκτη-

σαν το χρυσό. Ο Έλληνας πρωταθλητής

δεν αγωνίστηκε στον τελικό, ωστόσο χρη-

σιμοποιήθηκε  σε όλα τα άλλα ματς και τα

πήγε πολύ καλά.

Στις ηλικίες ,όπου συμπεριλήφθηκαν

όλες οι κλάσεις μαζί, ο Μουχθής μπή-

κε στην 8αδα.

Επόμενος στόχος του Γιώργου είναι οι

Παραολυμπιακοί αγώνες του 2016 που θα

διεξαχθούν στο Ρίο της Βραζιλίας. Για να

τα καταφέρει όμως να συμμετάσχει θα

πρέπει να λάβει συμμετοχή σε αρκετά

τουρνουά που θα διεξαχθούν μέσα στο

2015 και να φέρει πρωτιές. 

Από αρχές Σεπτέμβρη ξεκίνησε 6μηνη

προετοιμασία για τα Τουρνουά που θα λά-

βουν χώρα μέσα στο 2015, ώστε να διεκ-

δικήσει πρόκριση στο Ρίο. Τα έξοδα για

να λάβει μέρος στα τουρνουά ανέρχονται

περίπου στο ποσό των 5000 ευρώ ,που θα

πρέπει να πληρωθούν από τον ίδιο. 

Η φροντίδα θα αναλάβει να καλύψει μέ-

ρος του ποσού, θα πρέπει όμως να βρε-

θούν και άλλοι χορηγοί ιδιώτες ή εταιρίες

για να μπορέσει ο αθλητής μας να συνε-

χίσει να μας κάνει υπερήφανους.

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του αθλητή μας 

Γιώργου Μουχθή 

Μ

Γράφει η Κοινωνική Λειτουργός κα Κρίστη Κουρουνιώτη • k.kourounioti@frodida.gr

Ο φιλόσοφος Πλάτωνας (428-348 πΧ) είναι ο ιδρυτής της ιδεαλιστικής

σχολής της Ακαδημίας, όπου δίδαξε πλούσιους άνδρες. Χρησιμοποι-

ούσε ως μέθοδο διδασκαλίας τους συμβολικούς μύθους. Υποστήριζε

ότι ο αισθητός υλικός κόσμος είναι το είδωλο του «αληθινού» κόσμου

των ιδεών. Πίστευε ότι κάθε ψυχή περνά από διαδοχικές μετενσαρκώ-

σεις και θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερα πνευματικά όντα από τους

άνδρες, επειδή «η ψυχή τους ήταν ανώριμη όπως εκείνη των ζώων».

Ως αριστοκρατικός υποστήριζε τη δικαιοσύνη με την έννοια του νόμου

του ισχυροτέρου. Ο Πλάτωνας υπήρξε ο αγαπημένος φιλόσοφος του

Μεσαίωνα και των ολιγαρχικών καθεστώτων.

Ο φιλόσοφος Επίκουρος (341-270 πΧ) είναι ο ιδρυτής της ευδαιμονικής

σχολής του Κήπου, όπου δίδαξε άνδρες και γυναίκες όλων των τάξεων.

Πρέσβευε ότι με τις αισθήσεις αποκτούμε βέβαιη γνώση, η οποία οδηγεί

μέσω της φρόνησης στην ευτυχία. Ήταν δημοκρατικός και θεωρούσε

τη φιλία ως θεμέλιο της ευτυχισμένης ζωής. Η φιλοσοφία του Επίκου-

ρου υπήρξε το θεμέλιο του Εμπειρισμού, του Διαφωτισμού και της Πει-

ραματικής Επιστήμης. Επικούρειοι ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Τόμας

Τζέφφερσον, που έγραψε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας συμπερι-

λαμβάνοντας το δικαίωμα της  ευτυχίας (1776), και ο Άγγλος φιλόσο-

φος Τζων Στιούαρτ Μίλλ, που υπήρξε ο πρώτος βουλευτής που πρό-

τεινε την ισότιμη ψήφο των γυναικών (1865). 

Συμπέρασμα

Η πίστη ότι «οι άνδρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες» βασίζεται σε

ιδεαλιστικές και ολιγαρχικές αντιλήψεις, που προωθούν το δίκαιο του

ισχυροτέρου. Αντίθετα, η πεποίθηση ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι

ισότιμα μέλη του ανθρώπινου είδους βασίζεται σε εμπειρικά και επι-

στημονικά δεδομένα, ενώ υποστηρίζεται από δημοκρατικές αντιλήψεις,

που προωθούν την κοινωνική φιλία και το δικαίωμα στην ευτυχία. 

Μπορεί τα δύο φύλα να σκέπτονται λίγο διαφορετικά, αλλά οι ομοι-

ότητές τους είναι περισσότερες από τις διαφορές τους. Πονούν, φο-

βούνται, ελπίζουν με ανάλογο τρόπο. Ο στόχος τους είναι κοινός: η

ευτυχία! Στην κοινωνία δεν χρειάζεται ανταγωνισμός αλλά φιλική συ-

νεργασία, ώστε το κάθε φύλο του ανθρώπου να συνεισφέρει τα προ-

σόντα του. Η αναγνώριση του ανυπόστατου ψεύδους της προκατάλη-

ψης και η συνειδητοποίηση της αλήθειας μπορεί να οδηγήσει σε υιο-

θέτηση ανθρωπιστικών αξιών με την αμοιβαία αποδοχή των δύο φύλων,

ή καλύτερα των δύο ...φίλων. 
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σύγχρονος ἄνθρωπος, μέ-
ρα μέ τήν ἡμέρα, χάνεται

μέσα στίς σκέψεις του καί τίς
ἀγωνίες του. Νιώθει ἀνασφα-
λής καί μόνος. Νιώθει ὅτι ἡ ζωή
του δέν ἔχει νόημα καί ὅτι παν-

τοῦ κυριαρχεῖ τό ψέμμα καί ἡ διαφθορά.
Δυστυχῶς, εἶναι  ἀλήθεια ὅτι αὐτά δέν εἶναι
κάποια προϊόντα φαντασίας, ἀλλά ἡ σκλη-
ρή καθημερινή πραγματικότητα. Εἰδικά, οἱ
νέοι ἄνθρωποι ἀναφωνοῦν, μέ ἀπογοήτευ-
ση, ὅτι δέν ἔχουν κάπου νά ἀκουμπήσουν,
δέν ἔχουν κουράγιο νά σχεδιάσουν, νά ὀνει-
ρευτοῦν! Τό μαύρο καί τό γκρί χρώμα
ἔχουν πάρει τή θέση τοῦ λευκοῦ καί τοῦ γα-
λάζιου. 
Ὅμως σέ αὐτήν τήν ἐποχή, μέ αὐτήν τή δυ-
σμενή περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού ζοῦν εὐτυχισμένοι· πού χαί-
ρονται τόν ἤλιο καί τό φεγγάρι, πού παρα-
τηροῦν, ἔστω τά λιγοστά δένδρα τῶν πόλε-
ων, πού νιώθουν τήν ψυχή τους ἐλεύθερη.
Δέ μιλῶ γιά τούς πλούσιους πού εἶναι «φυ-

λακισμένοι στό ἐγώ τους», οὔτε τούς ὁμοι-
ούς τους πού δέν κοιτοῦν κἄν αὐτόν πού
τούς ζητᾶ βοήθημα στό φανάρι. Μιλῶ γιά
αὐτούς πού νιώθουν ὅτι αὐτός ὁ κόσμος,
τό κόσμημα, δέν εἶναι ἀκυβέρνητος. Νιώ-
θουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. 
Εἶναι σημαντικό νά βρεῖς τόν Θεό σου, για-
τί τότε βρίσκεις πραγματικά τόν ἐαυτό σου.
Τό σημαντικότερο γεγονός εἶναι νά βρεῖς
τόν σωστό Θεό, γιατί πολλοί μιλοῦν γιά θε-
ούς, τούς ὁποίους, ὅμως, ἔπλασαν οἱ ἴδιοι,
γιά νά θεραπεύουν τά πάθη καί τά συμφέ-
ροντά τους. Ὁ Θεός, βέβαια, εἶναι πέρα καί
πάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτά. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη
καί δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ἀπό ἀγάπη,
γιά νά ζεῖ μαζί Του καί μέ τούς ἄλλους
ἀνθρώπους, μέσα σέ μιά θεϊκή καί εὐλογη-
μένη ἀτμόσφαιρα. Τότε, ὁ ἄνθρωπος βρί-
σκει τόν ἐαυτό του, τό λόγο τῆς ὕπαρξής
του, τό λόγο τοῦ καθημερινοῦ του ἀγώνα.
Τότε, τό πρόσωπό του λάμπει σάν μικρός
ἤλιος καί χαίρεται τή ζωή του καί οἱ ἄλλοι
ἐπιθυμοῦν νά τόν συναναστρέφονται. Τότε,

ἔχει βρεῖ τό νόημα τῆς ζωῆς! Δέν ἐνθουσιά-
ζεται ἀπό «λαμπιόνια καί βεγγαλικά».
Ὁ Χριστός εἶπε μιά συγκλονιστική φράση,
ἀπευθυνόμενος σέ ὅλους μας, «ἐλάτε ὅλοι
κοντά μου καί ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω»
(Ματθ. 11,28-29). Ὁ Χριστός αὐτό κάνει,
μᾶς ξεκουράζει, μᾶς δυναμώνει, μᾶς ἀνα-
παύει. Εὐτυχισμένος ὅποιος ἄφησε τόν ἐαυ-
τό του νά τό νιώσει αὐτό καί αὐτό θά τό πε-
τύχει, ὅταν ἀπομακρύνει ἀπό τήν καρδιά
του τόν ἐγωισμό, τό «καρκίνωμα» αὐτό τῆς
ψυχῆς. Ὁ ἐγωϊστής δέν κυριαρχεῖ στόν ἐαυ-
τό του, ἔχει «θολωμένο νοῦ», «σκοτεινή
καρδιά». 
Τούς πικρούς καρπούς τῆς ὑπερηφάνειας
αὐτῆς τούς γευτήκαμε καί τούς γευόμαστε
ἀκόμα, ὡς ἔθνος καί ὡς πρόσωπα. Ἄς στρα-
φοῦμε καλύτερα σέ ἕναν ἄλλον ἀγώνα, τόν
πνευματικό, αὐτό πού -σταδιακά- θά μᾶς
γεμίσει τή ζωή  μέ μιά διαφορετική γλυκύ-
τητα, πού δέ μιάζει μέ αὐτές πού προσφέ-
ρουν οἱ χαρές τοῦ κόσμου καί ἀντέχουν καί
σήμερα καί αὔριο καί γιά πάντα!

Ὁ Θεός ξεκουράζει Τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη          iakovoskanakis@yahoo.com

σως κάποιοι από εσάς με γνωρίζετε.

Από το βιβλίο της Φροντίδας «Όνειρα κι Ελπίδες».

Ή από το «Μια πιό ωραία πεταλούδα», το δεύτερο παραμύθι

της Φροντίδας. 

Κάποιοι άλλοι ίσως δεν με γνωρίζετε.  Αλλά αυτό δεν είναι ση-

μαντικό. 

Το σημαντικό είναι ο αγώνας που κάνετε, εσείς οι γονείς, τα

αδέλφια , οι φίλοι ενός παιδιού με ειδικές ικανότητες.  Σας θαυ-

μάζω απεριόριστα και νιώθω δέος μπροστά στη δύναμή σας

και στο έργο σας. Από εκείνο το πρώτο βράδυ που η Φροντίδα

μου πρότεινε να της γράψω ένα δικό της παραμύθι, μια δικιά

της ιστορία. Και εγώ, για να βρω μια ιδέα, για να καταλάβω κά-

ποια πράγματα, να μπω για λίγο στον δικό σας κόσμο, άρχισα

να γκουγκλάρω ότι σχετικό μπορούσα να βρώ. Και μπήκα σε

ένα κόσμο μαγικό! Τόσο διαφορετικό, τόσο αληθινό, τόσο ου-

σιαστικό. Με προβλήματα απλά καθημερινά, αλλά και μεγάλα

αξεπέραστα. Με την ανάγκη να διαχειριστείς το «πρόβλημά

σου» πρακτικά, αλλά και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και το

μεγάλο αβάσταχτο ερώτημα «γιατί εγώ; γιατί σε μένα; γιατί το

παιδί μου».  Και σάστισα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο ψυχικής

δύναμης. Διάβασα σχόλια, αναρτήσεις, μικρές περιγραφές της

«απλής» καθημερινότητάς σας, αλλά και βαθιές, τρυφερές,

αφάνταστα πονεμένες αλήθειες. Όπως αυτό το σχόλιο που δεν

θα ξεχάσω ποτέ: 

«Τα παιδάκια μας,  είναι τα πιο γλυκά του κόσμου γιατί δεν

έχουν το μικρόβιο της κακίας μέσα τους...» , και που κατέγραφε

αυθόρμητα ένας γονιός δείχνοντας την  απέραντη αγάπη και

αποδοχή του παιδιού του, παροτρύνοντας άμεσα και τους άλ-

λους γονείς να συνηδειτοποιήσουν τους μικρούς τους θησαυ-

ρούς.

Από εκείνη τη νυχτιά, που την πέρασα έτσι όλη, ψάχνοντας και

άλαλη (!!! τι να πω άλλωστε) μέχρι το ξημέρωμα, με κερδίσατε

παντοτινά. Είμαι δική σας. Και θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα,

αν σε αυτή εδώ την στήλη γράφω κάθε φορά μια δικιά σας ιστο-

ρία. Την «δικιά σας» ιστορία.  Μπορείτε να μου στείλετε το μή-

νυμά σας, την επιστολή σας,  το δικό σας ξεχωριστό θέμα που

θα θέλατε να ακουστεί στο e-mail: prcom@frodida.gr  και στο

επόμενο τεύχος να δείτε δημοσιευμένη, εδώ σε αυτή την στήλη,

την ιστορία σας. Ανώνυμα ή επώνυμα. Όπως εσείς επιλέξετε.

Αλλά με πολύ αγάπη. Και ενδιαφέρον αληθινό. Είναι ο τρόπος

μου να ακουστεί η δική σας φωνή. Ένα μικρός φόρος τιμής σε

όλους εσάς. Σας περιμένω.

Με αγάπη

Φραντζέσκα

Η δική σας Ιστορία...

Ὁ

Ί

Φραντζέσκα Αλεξοπούλου Πετράκη

Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων

E-mail: prcom@frodida.gr
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Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου '14, στο 5ο Δημ. Σχολείο Πλατείας
Αττικής, στα πλαίσια “Ημερίδα για τον Αθλητισμό και τον 
Ρατσισμό”, ήταν καλεσμένος ο αγαπημένος μας Γιώργος
Μουχθής (Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ελλάδας στο Πινγκ
Πονγκ), που έπαιξε με τα παιδιά και τους δασκάλους πινγκ
πόνγκ. Μαζί του, η κοινωνική λειτουργός του Συλλόγου
Φροντίδα Κρίστη Κουρουνιώτη. Να ευχαριστήσουμε το σχο-
λείο για την πρόσκληση και να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επι-
τυχία στον Γιώργο Μουχθή στην συμμετοχή του στους Παρα-
ολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο (Βραζιλία) που θα λάβει μέρος!

Ένα υπέροχο πρωινό ξεκίνημα εβδομάδας, με προσωπάκια
χαμογελαστά και αγκαλιές ανοιχτές: Το 1ο Νηπιαγωγείο 
Μελισσίων, η υπέροχη διευθύντριά του κα Σταυρούλα 
Μιχαλοπούλου και τα καταπληκτικά παιδιά του, στηρίζουν 
τον Σύλλογο Φροντίδα. 

Συμμετοχή της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στον 32ο Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 - Θεατρική Παράσταση για παιδιά "Ο Μικρός Πρίγκιπας"

Θέατρο Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

ετά από ένα χρόνο επιτυχίας η παράσταση “Ο Μικρός Πρίγκιπας” (σκηνοθεσία Σωτήρης Ταχτσόγλου) συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά

και ο θίασος, στηρίζοντας το έργο μας, προσφέρει μια παράσταση για τα παιδιά της Φροντίδας.

Στόχος της ομάδας είναι να ανατρέψει την προκατάληψη που θέλει τους ανθρώπους με αναπηρία αποκλεισμένους από το «κοινωνικό γίγνεσθαι»,

επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ανθρώπων.

Με την υποστήριξη του ΠΕΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

M



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Π. Τσαλδάρη & Αλατσατών 5, Νίκαια, τ.κ. 184 50, τηλ.: 210 4908631, fax: 211 7205287, e-mail: info@frodida.gr, site: www.frodida.gr

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Bazaar  των μικρών
μαθητών του νηπιαγωγείου της σχολής Χατζήβεη, 
με σκοπό να βοηθηθούν οι οικογένειες της Φροντίδας

Η φροντίδα στο Avenue με το City Unity College

Η φροντίδα είχε την χαρά να επισκεφτεί τους ανθρώπους
στον Πύργο εναέριας κυκλοφορίας 

Ο σύλλογος Φροντίδα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του, έχει φιλοξε-
νηθεί από τα εμπορικά κέντρα  ATHENS MALL, AVENUE
RIVER WEST ,LEROY MERLIN,IKEA.

Τιμητική διάκριση προς το σύλλογο Φροντίδα για 
το σημαντικό έργο του, από τα ελληνικά πετρέλαια

O Chef Πολυχρόνης Ανδρέας και οι συνεργάτες του ,από τη σχολή  City Unity College

έδειξαν στα παιδιά πώς να ζυμώνουν και να φτιάχνουν μπισκοτάκια και αφού τα

έψησαν τα κέρασαν στον κόσμο που βρισκόταν εκεί.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


