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Η αφορμή για να γραφτεί αυτό το κείμενο μου δόθηκε ένα μήνα πριν όταν έμαθα ότι η
«Ροδαυγή» το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σταμάτησε να
λειτουργεί στην αρχή του χρόνου. Η έκπληξη μου δεν ήταν τίποτα μπροστά στην έκπληξη
και απογοήτευση που ένοιωσαν τα παιδιά και οι γονείς τους καθώς και το προσωπικό της
«Ροδαυγής» όταν έμαθαν τα νέα.
Ως παλιός συνεργάτης και εθελόντρια στη «Ροδαυγή»
και ως απλός πολίτης που παρακολουθεί τον τελευταίο χρόνο τις κοινωνικές δομές γύρω
του να καταρρέουν η μια μετά την άλλη και να χάνονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας
και της σύγχυσης αποφάσισα να το ψάξω λίγο περισσότερο το θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε
με μια ιστορική αναδρομή...
Τι ήταν η «Ροδαυγή»;
Η «Ροδαυγή» ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία που
φιλοξενούσε παιδιά και ενήλικες και τους έδινε την ευκαιρία να εξασκήσουν τις ιδιαίτερες
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δυνατότητες που διαθέτουν. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άτομα ηλικίας 15-30 ετών με
ελαφρά νοητική στέρηση και η κατάρτιση παρεχόταν δωρεάν. Το ωράριο λειτουργίας της
«Ροδαυγής» ήταν 8:00 – 13:30, εκτός από σαββατοκύριακα. Λειτουργούσε από το 1988 με
βασική αρχή την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία για μια ανεξάρτητη και φυσιολογική
ζωή, καθώς και την αξιοποίηση τους για μια ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Το
πρόγραμμα στηριζόταν στο πνεύμα ομαδικότητας, υπευθυνότητας και αλληλοϋποστήριξης
και κύριος στόχος του ήταν η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων και η
αυτονομία μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης.
Τα παιδιά της «Ροδαυγής» καταρτίζονταν σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες
(ξηροθερμικά, γλαστρικά, καλλωπιστικά, κηπευτικά, αρωματικά φυτά) καθώς και στην
αγγειοπλαστική και ανθοδετική. Παράλληλα λειτουργούσαν προγράμματα συμβουλευτικής
και ψυχοκοινωνικής στήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους, αλφαβητισμού,
εκμάθησης Η/Υ , γυμναστικής. Τα παιδιά προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή του Νομού
Ηρακλείου και μετακινούνταν με μισθωμένα ταξί ή με το λεωφορείο. Από την αρχή της
λειτουργίας της η «Ροδαυγή» έχει πραγματοποιήσει πολλές εκθέσεις (με φυτά, πήλινα
αντικείμενα, συνθέσεις ανθοδετικής και άλλες χειροτεχνίες) καθώς και άλλες εκδηλώσεις
σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου.
Η «Ροδαυγή» στελεχωνόταν από το παρακάτω επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό:

• Μόνιμο προσωπικό (ο υπεύθυνος του κέντρου που φρόντιζε για τη καθημερινή λειτουργία
του προγράμματος)

• Συμβασιούχους (ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός που εργάζονταν στην κοινωνική
υπηρεσία της «Ροδαυγής», τεχνολόγος γεωπόνος, αγγειοπλάστης, ζωγράφος, ανθοδέτρια
που δραστηριοποιούνταν στα βασικά εργαστήρια των εκπαιδευόμενων).

• Εθελοντές που πλαισίωναν με επιπλέον δράσεις το πρόγραμμα, όπως η δημιουργία
τμημάτων μουσικής, θεατρικού παιχνιδιού κ.α

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και περιστασιακά ο Δήμος Ηρακλείου
χρηματοδοτούσε το πρόγραμμα «Ροδαυγή» το οποίο φιλοξενείτε σε εγκαταστάσεις που
έχουν παραχωρήσει τα Τ.Ε.Ι Κρήτης.
Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στη «Ροδαυγή»
Στην αρχή του χρόνου η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεχίσει
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μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Περιφέρεια και τα καινούργια δεδομένα που
έφερε ο «Καλλικράτης» σε αυτή (τα οποία καινούργια δεδομένα δημιούργησαν ένα
κομφούζιο). Επιπλέον οι συμβάσεις του προσωπικού που εργαζόταν στη «Ροδαυγή» (με λίγα
χρήματα – σχεδόν εθελοντικά) δεν ανανεώθηκαν. Το αποτέλεσμα όλων αυτών; H
«Ροδαυγή» αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Εθελοντές (πρώην επιμορφωτές) και ο
υπεύθυνος του κέντρου πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις της «Ροδαυγής» για να
περιποιούνται και να ποτίζουν τα φυτά, που με τόση αγάπη καλλιεργούσαν τα παιδιά. Τα
παιδιά είναι στους δρόμους και οι γονείς τους τηλεφωνούν συνέχεια στις νεοσύστατες
υπηρεσίες για να μάθουν αν υπάρχει κάτι νεότερο. Που «κολλάει» η κατάσταση; « Λεφτά
υπάρχουν!!» για να λειτουργήσει η Ροδαυγή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο φορέας
μέσω του οποίου αυτά τα λεφτά θα περάσουν από την περιφέρεια στη λειτουργία της
ροδαυγής. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο «Καλλικράτης» κατάργησε τη ΝΕΛΕ (το φορέα που
χρηματοδοτούσε τη Ροδαυγή).
Τι ζητάνε οι γονείς και τα παιδιά της «Ροδαυγής»;
Απαιτούνε την άμεση λειτουργία της «Ροδαυγής»!!! Προτάσεις για να ξεπεραστεί το θέμα
του φορέα διαχείρισης των χρημάτων της «Ροδαυγής» έχουν κατατεθεί στη Περιφέρεια και
από τον υπεύθυνο του κέντρου. Σε συνάντηση των επιμορφωτών και γονέων με τον
περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη που έγινε πρόσφατα ο κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι η
Περιφέρεια στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δεσμεύτηκε ότι θα βρει άμεσα λύση
για το θέμα της «Ροδαυγής» . Αφού λοιπόν προτάσεις για να ξεπεραστεί το θέμα του
φορέα διαχείρισης υπάρχουν και αφού υπάρχει και καλή διάθεση από όλους τους
εμπλεκόμενους ας ελπίσουμε ότι ο μηχανισμός θα κινητοποιηθεί άμεσα!
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