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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Ο Γήμος Τανάγρας ζσγταίρει ηον Δρμή Στεμαηαρίοσ και ζηερίδει έμπρακηα 

ηεν  Ίδρσζε Διδικού Τμήμαηος Μπάζκεη για παιδιά ποσ βρίζκονηαι ζηο 

θάζμα ηοσ ασηιζμού» 
 

Ο Γπκλαζηηθόο ύιινγνο «Δρμής Στεμαηαρίοσ», ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Επζύλεο 

θαη αθνπγθξαδόκελνο ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θαη επξύηεξεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, καο αλαθνίλσζε κε ηδηαίηεξε ραξά ηελ ίδξπζε εηδηθνύ ηκήκαηνο 

κπάζθεη γηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ. Η λέα απηή νκάδα ζα απνηειεί ην 

«παηδί» ηνπ Εξκή ρεκαηαξίνπ. Γη’ απηό θαη ην όλνκα ηεο ζα είλαη «Κύδσλ Special Team», αθνύ 

ν Κύδσλ ήηαλ γηνο ηνπ Εξκή. 

ηελ αλαθνίλσζή ηνπ αλαθέξεη όηη ην εηδηθό ηκήκα ζα απαξηίδεηαη από παηδηά 8-16 εηώλ 

κε επίζεκε δηάγλσζε Δηαηαξαρήο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο Τςειήο Λεηηνπξγηθόηεηαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί θαη ζα εθαξκνζηεί από Δηεπηζηεκνληθή Οκάδα,  ππό 

ηελ επνπηεία Ψπρνιόγνπ κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ Εηδηθή Αγσγή θαη ηε Θεξαπεία Αλζξσπίλσλ 

πζηεκάησλ, ελώ νη πξνπνλήζεηο ζα δηελεξγνύληαη από έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Εηδηθήο Αγσγήο.  

Η ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα θαη ε απαηηνύκελε πιηθή θαη κε ππνζηήξημε ζα δηαηεζνύλ 

ζηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  

Η εηζαγσγή ησλ παηδηώλ ζην Πξόγξακκα ζα γίλεη κέζσ κηαο πξνπαξαζθεπαζηηθήο 

ζπλάληεζεο κε ηελ Ψπρνιόγν θαη ηνπο ππεύζπλνπο Πξνπνλεηέο, θαηόπηλ ξαληεβνύ.  

 

Ο Δήκαξρνο Βαζίλες Περγάλιας δειώλεη όηη:  

 

«Μαδί κε ηνλ Εξκή θαη ην κπάζθεη «αγθαιηάδνπκε» ηα παηδηά ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ. 

Η θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξόηεηαο θαη ε θαηνρύξσζε ηζόηηκσλ 

δηθαησκάησλ θαη ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δσή γεληθόηεξα απνηεινύλ 

δείγκα πνιηηηζκνύ θαη πξνόδνπ.  

Θα ήζεια πξνζσπηθά λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξώ ηνλ Πξόεδξν θαη ην Δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην ηνπ Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ «Εξκήο ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ εμαηξεηηθή θαη πξσηόηππε 

πξσηνβνπιία ηνπο λα ηδξύζνπλ εηδηθό ηκήκα κπάζθεη «Κύδσλ Special Team» γηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζην Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ. Σν ηκήκα απηό ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηα 
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παηδηά κε ηελ έληαμή ηνπο ζην άζιεκα ηεο θαιαζνζθαίξηζεο αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο ζπκβάινπλ ζηε κείσζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, απνηεινύλ 

δξάζεηο κε ηζρπξό θνηλσληθό πξόζεκν, είλαη αμηέπαηλεο θαη επειπηζηώ λα απνηειέζνπλ 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη ζε άιινπο ζπιιόγνπο.  

Η δεκνηηθή αξρή ζα είλαη πάληα αξσγόο ζε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο θαη ζα ηηο ζηεξίδεη 

έκπξαθηα κε όιεο ηεο ηηο δπλάκεηο. 

Γιαηί όλοι είμαζηε ΜΟΝΑΓΙΚΟΙ και πρέπει να είμαζηε και ΙΣΟΙ.»  

 


