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Αληθινή «φροντίδα» 
σε χαλεπούς καιρούς 
Χωρίς τη βοήθειά του, n 

Ιίχρονη Ιριδα ίσως να µη 
γνώριζε ποτέ τι υπάρχει έξω 

από το µικρόκοσµο του σπιτιού της. 
Η 19χρονη σήµερα Μαρία ίσως να 
µην µπορούσε να επικοινωνήσει µε 
άλλους ανθρώπους, και ο Γιώργος 
Μουχθής, Πρωταθλητής Ελλάδος 
το 2011 στο πινγκ πονγκ, ίσως να 
µην είχε καταφέρει να συµµετάσχει 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο 
Split της Κροατίας. Και οι τρεις τους, 
όπως και πολλοί άλλοι, κατάφεραν 
να προχωρήσουν, παρά το πρόβληµα 

εγκεφαλικής παράλυσης που αντιµετωπίζουν, 
χάρη στη στήριξη 

και τις υπηρεσίες του συλλόγου 
«Φροντίδα». Ενός συλλόγου που από 

το 2008 αποτελεί σταθερά το 
καταφύγιο ανθρώπων µε προβλήµατα 

υδροκεφαλίας, εγκεφαλικής 
παράλυσης, αυτισµού, συνδρόµου 
Down και νοητικής υστέρησης, αλλά 
και των οικογενειών τους. 

Πρωτεργάτες του συλλόγου, σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του ∆ιονύση 

Βασιλόπουλο, ήταν τρεις οικογένειες 
οι οποίες αντιµετώπιζαν τέτοιου 

είδους προβλήµατα και αποφάσισαν 
να ενώσουν τις δυνάµεις τους. Ετσι 
µπήκαν τα θεµέλια του συλλόγου. 

Εντατική δουλειά 
∆ιαθέτοντας σήµερα ένα επιτελείο 

από ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, 
λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, 

νοσηλευτές και γιατρούς, που 
ενισχύονται και από εθελοντές, 
δουλεύει εντατικά µε κάθε άτοµο 
και την οικογένειά του, προκειµένου 
να πετύχει το καλύτερο δυνατόν. 
Πολλοί από τους επαγγελµατίες υγείας 

προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους και κατ' οίκον, όταν απαιτείται. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συλλόγου «Φροντίδα» ∆ιονύση Βασιλόπουλο, 

«όταν ένα παιδ! µε τέτοιου 
είδους προβλήµατα προσεχθεί 

από το περιβάλλον του και δουλέψει 
εντατικά µε σειρά ειδικών ano µικρή 
ηλικία, µπορεί να έχει µια καλή εξέλιξη. 

Τρανό παράδειγµα, ένα από τα 
παιδιά µας µε πρόβληµα αυτισµού, 
το οποίο τώρα είναι φοιτητής στο 
πανεπιστήµιο». Βέβαια επειδή το 
προνοιακό επίδοµα που χορηγείται 
κάθε δίµηνο από το κράτος στα άτοµα 

αυτά µπορεί να µην επαρκεί για 
τις θεραπείες τους, n αφιλοκερδής 
παροχή υπηρεσιών από τη «Φροντίδα» 

δίνει µεγάλη ανάσα. 
Ο σύλλογος, ο οποίος έχει πανελλαδική 

εµβέλεια και εδρεύει στον 
Πειραιά, στηρίζει αυτή τη στιγµή 60 
ψυχές, ενώ παρέχει και υλική στήριξη, 

µέσω του κοινωνικού παντοπωλείου 
που διατηρεί, σε 1OO οικογένειες 

που αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
προβλήµατα. 
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