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 Λ. Δελλασούδας, Ομότ. Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής  
         Κυρίες και  Κύριοι 
         Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να γυρίσω για 10'' στις αρχές τής 10ετίας τού '80, λίγο 
μετά την ένταξη τής χώρας μας στην Ε.Ε. (τότε ΕΟΚ).  
Κάποιο πρωί ο ομιλών  δέχτηκε στο Γραφείο τής Διεύθυνσης Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες τού Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας την επίσκεψη μιας ευγενικής  κυρίας, η οποία 
ζητούσε  να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο τής  επαγγ/κής κατάρτισης και απασχόλησης Προσώπων με νοητική υστέρηση (ΠμΝΥ)... 
         ... Όμως,  επειδή εδώ  τα δευτερόλεπτα δεν περνούν όπως στο μπάσκετ, έρχομαι 
αμέσως στο σήμερα. 
         Έχουν περάσει από τότε  35 ολόκληρα χρόνια  και  σήμερα βρισκόμαστε εδώ 

προκειμένου να τιμήσουμε την παρουσίαση τής ιστορικής διαδρομής, δηλαδή ενός 

απολογισμού ή μιας σφαιρικής προσέγγισης ενός έργου που φέρει την σφραγίδα τής κυρίας 

που προανέφερα. 

Επομένως, οφείλω  να χαιρετήσω την εκδήλωση αυτή επιχειρώντας μία προσωπική 

αποτίμηση τού τρόπου πραγματοποίησης του έργου αυτού, σύμφωνα βέβαια με τα όσα είμαι 

σε θέση να γνωρίζω και τα όσα επιτρέπει ένας χαιρετισμός. 

 Θα έλεγα λοιπόν επιγραμματικά ότι όλα τα σφραγίζει ένας  τιτάνιος αγώνας, μια  μαραθώνια 

πορεία ή ακριβέστερα μια Οδύσσεια,  η Ιθάκη τής οποίας είναι η  εφαρμογή με μορφή 

ολοκληρωμένη των όσων εκφράζει η έννοια τής κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης και τής 

δια βίου αυτονομίας  των ΠμΝΥ, τού  μόνιμου χώρου διαμονής ασφαλώς περιλαμβανομένου.  

Διότι διαφορετικά ο όρος δια βίου, θα ήταν κενό γράμμα. 

Ας δούμε λοιπόν, που οφείλεται το διαχρονικού χαρακτήρα απολύτως επιτυχές αποτέλεσμα 

ενός ολοκληρωμένου έργου που φέρει τον τίτλο Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.       

Σύμφωνα πάντοτε με την άποψη τού ομιλούντος,  οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: 

(α) Διότι ο άοκνος αγώνας τής ευγενικής κυρίας υπηρετεί μία συγκεκριμένη φιλοσοφία.     

Μία φιλοσοφία που είχε ως έναυσμα και προοπτική όχι επιδιώξεις ατομικού χαρακτήρα αλλά 

υπερατομικά οφέλη και δεν λειτουργούσε αποσπασματικά ή  μόνο συγκυριακά, όταν δηλαδή 

οι όροι επίτευξης τού στόχου ήσαν ευνοϊκοί.  

Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι δεν διέκοπτε την προσπάθεια,  όσο ανυπέρβλητα 

και αν ήσαν τα πάσης μορφής, μεγέθους και προελεύσεως εμπόδια. Ο χώρος δράσης δεν 

ήταν η από καθέδρας  επίβλεψη, αλλά η επί τόπου επικοινωνία τόσο με τους συνεργάτες τής 

ΕΣΤΙΑΣ  όσο και με τους παράγοντες  κάθε αρμόδιου φορέα εντός και εκτός Ελλάδος, που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη  τού πολυπαραγοντικού σκοπού τού Ιδρύματος. 

Βέβαια, στην όλη προσπάθεια επίτευξης τού επιδιωκόμενου σκοπού συνέβαλε αποφασιστικά 

η εξαιρετική ικανότητα  προσέλκυσης συνεργατών και η μειλίχια αντιμετώπιση 

προβληματικών καταστάσεων προς αποφυγή τής όξυνσής τους.  



Θα μπορούσα να πω ότι η στάση αυτή αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής ταυτότητας 

τής υπόψη Κυρίας, δηλαδή  τής κυρίας Προκοπάκη, τής Προέδρου τής Εστίας, διότι περί 

αυτής πρόκειται. 

(β) Διότι η συνολική εικόνα τής  Εστίας, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε μέχρι και τα όσα θα 

ακουστούν στην συνέχεια,  δεν ξέρω κατά πόσον θα είχε λάβει την σημερινή μορφή, εάν 

καταρχάς δεν συνέβαλε η έλλειψη εγωιστικής  διάθεσης των μελών τής  ιδρυτικής ομάδας της  

και στη συνέχεια η εξαιρετική ικανότητα  προσέλκυσης και επιλογής των απολύτως ικανών 

και  κατάλληλων συνεργατών σε όλους  τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα δράσης της.  

Πρόκειται  για συνεργάτες που δεν τους διακρίνει μόνο η σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε  
θέσης  εκπαίδευση και εμπειρία, αλλά τους εμπνέουν και οι ίδιες αξίες που διακατέχουν την 
κυρία προεδρο καιο το ΔΣ της ΕΣΤΙΑΣ.  Ποιες είναι οι αξίες αυτές; 
–  Η ισότητα με την συμβολή τής αναλογικής συμπληρωματικότητας προς διεκδίκηση και 
κατάκτηση  -εκ μέρους των ΠμΝΥ-  κοινωνικών αγαθών, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η 
συνύπαρξη ανθρώπου με άνθρωπο και προπάντων η αυτονομία. 
– Η εξαγωγή-γνωστοποίηση-κοινωνικοποίηση τού προβλήματος και όχι η περιχαράκωσή  του.  
–   Η έμπρακτη γνωστοποίηση  των δυνάμει και ενεργεία ικανοτήτων και  έργων των  ΠμΝΥ.  
 
και (γ) Διότι στη διαχρονική πορεία τής ΕΣΤΙΑΣ στάθηκαν αρωγοί -στο πλαίσιο πάντοτε των 

αρμοδιοτήτων τους- πολλά πρόσωπα τού  ευρύτερου δημόσιου Τομέα τής Ελλάδος, τής  ΕΕ 

και άλλων φορέων, εκτιμώντας προφανώς σκοπό, προθέσεις και  αποτελεσματικότητα. 

Κλείνοντας, και αφού συγχαρώ ειλικρινά και όχι τυπικά την Πρόεδρο κα Προκοπάκη και τους 

συνεργάτες της  για το ιδιωτικής πρωτοβουλίας υπόδειγμα έργου ΥΓΕΙΑΣ κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ  που δημιούργησαν και  παρουσιάζουν, είμαι υποχρεωμένος να μην παραλείψω 

να σημειώσω,  ότι τα σχετικά αιτήματα προς το Υ.Υ.Π  –αντίστοιχων προς την Εστία φορέων– 

"παρήγαγαν" πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

Αναφέρω δύο παραδείγματα :                                                                                                                   

i. Η ανάγκη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων  επιλεξιμότητάς τους   έγινε 

αφορμή-αφετηρία μετάβασης από την οιονεί  απασχολησιοθεραπεία στην  επαγγελματική 

κατάρτιση και την εν συνεχεία μετάβαση στην απασχόληση.  

ii. Εκ μέρους τού ομιλούντος ξεκίνησε συστηματική μελέτη και  έρευνα και διατυπώθηκαν 

προτάσεις για την αναβάθμιση τής Ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης,  αρχίζοντας  από  την  

δ.δ. με θέμα: Κοινοτική  κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις 

ενόψει τού 1992 και συνεχίζοντας με το υπόλοιπο έργο για την σχολική, επαγγελματική, 

οικονομική και κοινωνική ένταξη των Προσώπων με Αναπηρία.  

Κυρίες και Κύριοι, ακριβώς αυτό το τετράπτυχο καλύπτει η Εστία Ειδικής Επαγγ/κής Αγωγής. 

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε θερμά συγχαρητήρια σε σας, το Δ.Σ. και τους συνεργάτες σας          

για ό,τι πράξατε, πράττετε και θα συνεχίστε να πράττετε. 


