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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη διερεύνηση της χρήσης 

Η/Υ στην υποβοήθηση ΑΜΕΑ στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Αποτελείται από 8 Κεφάλαια κι ένα Παράρτημα. 

Οι κατηγορίες ΑΜΕΑ που εξετάζονται είναι αυτές που μπορούν να 

επωφεληθούν τα μέγιστα από τη χρήση των Η/Υ.  

Πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη αναφορά στον τρόπο 

αντιμετώπισης της αναπηρίας τα τελευταία χρόνια, σε θεμελιώδεις έννοιες κι 

ορισμούς όπως Βλάβη, Πρόβλημα, Αναπηρία, Συσκευές κι Υπηρεσίες 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, καθώς και στους ορισμούς και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των κατηγοριών αναπηρίας που εξετάζονται στα επόμενα 

κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται ο Η/Υ και το Διαδίκτυο ως ένα 

πολύτιμο εργαλείο για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Το Κεφάλαιο 3 

αναφέρεται στα άτομα με Κινητικές Αναπηρίες, στις εναλλακτικές μεθόδους 

προσπέλασης του Η/Υ, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα 

αυτά μπορούν να ελέγξουν και να προσομοιώσουν το περιβάλλον τους. Στο 

Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις κατηγορίες προγραμμάτων και συσκευών 

που μπορούν να υποβοηθήσουν τα άτομα με Προβλήματα Όρασης, ενώ στο 

Κεφάλαιο 5 εξετάζεται το υλικό και λογισμικό που έχουν στη διάθεσή τους τα 

άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το Κεφάλαιο 6 καλύπτει τις Αναπηρίες 

Λόγου και τις διαθέσιμες λύσεις ώστε τα άτομα αυτής της κατηγορίας να 

μπορέσουν να αντισταθμίσουν τα προβλήματα ομιλίας, ενώ στο Κεφάλαιο 7 

παρατίθεται η υπάρχουσα τεχνολογία Η/Υ για τα άτομα με Αναπηρίες 

Ακοής. Το Κεφάλαιο 8 είναι η περίληψη των σημαντικότερων σημείων των 

συνεντεύξεων του Παραρτήματος, όπως είναι τρόποι υποβοήθησης των 

ΑΜΕΑ από τη χρήση Η/Υ, κόστος της τεχνολογίας αυτής, παραδείγματα 

υποβοήθησης, σύγκριση με άλλες χώρες κλπ., ενώ στο Παράρτημα 

παρατίθενται οι συνεντεύξεις που πάρθηκαν και οι οποίες στο γενικότερο 

φιλοσοφικό πνεύμα ότι τα γραπτά μένουν, αποτυπώνουν τη γνώμη των 

προέδρων και μελών των Συλλόγων ΑΜΕΑ για διάφορα θέματα σχετικά με 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την τεχνολογία των Η/Υ, καθώς και τη 

γνώμη των υπευθύνων σε Κέντρα Αποκατάστασης ΑΜΕΑ, Ιδρύματα 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας κι εκπροσώπων εταιρειών που υποστηρίζουν 

λογισμικό και υλικό για ΑΜΕΑ.   
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ABSTRACT 
 

The subject of this Thesis is how computer technology can assist people 

with disabilities, according to the technology requirements of the 21-century. 

It consists of 8 Chapters and the Appendix. The categories of people with 

disabilities that are examined are those who can benefit most from computer 

technology.  

More specifically, in Chapter 1 there is a short reference to the history of 

people with disabilities, and to fundamental concepts such as Impairment, 

Disability, Handicap, Devices and Services of Assistive Technology, as well 

as definitions and characteristics of disability categories, which are 

discussed in the next chapters.  

In Chapter 2 the research explores the ways in which computers and the 

Internet may be considered as useful tools for people with disabilities. 

Chapter 3 refers to people with Mobility Disabilities, the alternative methods 

they can use for accessing a computer and the available ways for controlling 

and simulating to their environment. In Chapter 4 there is a reference to the 

types of programs and devices, which can help people with Visual 

Disabilities, whereas Chapter 5 examines the available software and 

hardware for people with Learning Disabilities. Chapter 6 covers the existing 

solutions for those who have Speech Disabilities and Chapter 7 refers to 

computer technology available for people with Hearing Disabilities. Chapter 

8 is a review of the most significant points in the Appendix, giving 

information on the cost of computer technology, subservient examples, 

comparison to other countries etc.  

Finally, the Appendix includes interviews, which in the philosophy of “scripta 

manent” impress the views of presidents and members of disabled people 

Unions, as well as the opinion of people who are responsible for 

Rehabilitation Centers, Assistive Technology Centers and companies with 

software and hardware products for people with disabilities. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Άνθρωποι με αναπηρίες υπάρχουν σ' όλα τα μέρη του κόσμου και σ' όλες τις 

κοινωνικές τάξεις. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος και συνεχώς αυξάνεται. Οι 

αιτίες και οι συνέπειες της αναπηρίας ποικίλουν σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι το αποτέλεσμα των διαφορετικών κοινωνικο-

οικονομικών συνθηκών και των διαφορετικών προβλέψεων που τα Κράτη 

κάνουν για την ευημερία των πολιτών τους.  

Οι πολιτικές που σήμερα υιοθετούνται υπέρ των ανθρώπων με αναπηρίες 

είναι το αποτέλεσμα των τελευταίων 200 χρόνων. Με πολλούς τρόπους 

αντανακλούν τις γενικές συνθήκες διαβίωσης και τις κοινωνικές και 

οικονομικές πολιτικές των διαφορετικών εποχών. Στο χώρο της αναπηρίας 

όμως, υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα στοιχεία που επηρεάζουν τις συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων με αναπηρίες. Η άγνοια, η αμέλεια, οι προλήψεις 

και ο φόβος είναι οι κοινωνικοί παράγοντες που πάντα απομόνωναν τους 

ανθρώπους αυτούς κι εμπόδιζαν την ανάπτυξή τους.  

Στη διάρκεια των χρόνων, η αναπηρία που στην αρχή αντιμετωπίστηκε με 

στοιχειώδεις φροντίδες μέσα σε ιδρυματικό περιβάλλον, κατέληξε στην 

εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και στην αποκατάσταση των 

ανθρώπων που απέκτησαν την αναπηρία τους στην ενήλικη ζωή. Η 

εκπαίδευση και η αποκατάσταση επέτρεψαν στους ανθρώπους αυτούς να 

γίνουν πιο δραστήριοι και να προετοιμάσουν τις πολιτικές που υιοθετούνται 

για χάρη τους. Δημιουργήθηκαν οργανώσεις που απαιτούν καλύτερες 

συνθήκες για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο, εμφανίστηκαν οι έννοιες της ενσωμάτωσης και της ομαλοποίησης 

(normalization), οι οποίες δείχνουν ότι όλο και πιο πολύ συνειδητοποιούμε 

τις ικανότητες των ανθρώπων αυτών.  

Προς το τέλος της δεκαετίας του '60 διάφορες οργανώσεις άρχισαν να 

προωθούν μία νέα έννοια της αναπηρίας που έδειχνε τη στενή σχέση που 

υπήρχε ανάμεσα στους περιορισμούς που βιώνει το ανάπηρο άτομο, στο 

σχεδιασμό και τη δομή του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτός ζει και 

κινείται και στη στάση του γενικού πληθυσμού απέναντί του. 

Ακολούθησε η δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών (1983-1992) όπου 
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αναπτύχθηκαν Κανονισμοί για την Εξίσωση των Ευκαιριών των Ανθρώπων 

με Αναπηρίες. Οι Κανονισμοί αυτοί υιοθετήθηκαν από τον Ο.Η.Ε. στην 48η 

γενική του συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1993 (Απόφαση 48/96). Τον 

Ιούλιο του 1996 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον Νόμο 2430/96, ο οποίος 

περιλαμβάνει την υιοθέτηση των προτύπων κανόνων του Ο.Η.Ε., 

συνυπογράφοντας την αποδοχή τους. 

Αν και η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική, οι Κανονισμοί θα πάρουν 

ένα συνήθη χαρακτήρα σε διεθνές επίπεδο. Θα τους εφαρμόσουν πολλά 

Κράτη με την πρόθεση να σέβονται τον Κανονισμό σαν Διεθνή Νόμο. Οι 

Κανονισμοί απαιτούν από τα Κράτη να δεσμευτούν ηθικά και πολιτικά ώστε 

να δράσουν για την εξίσωση των ευκαιριών των ανθρώπων με αναπηρίες. Ο 

σκοπός των Κανονισμών είναι να εγγυηθούν στα άτομα αυτά τα ίδια 

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συμπολίτες τους. Σ' όλες τις 

κοινωνίες του κόσμου, υπάρχουν εμπόδια που εξακολουθούν να 

εμποδίζουν τους ανάπηρους ανθρώπους και να τους απαγορεύουν την 

πλήρη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της κοινωνίας. Είναι ευθύνη των 

Κρατών να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να αφαιρέσουν αυτά τα 

εμπόδια.  
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Βλάβη – Πρόβλημα – Αναπηρία 
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.) ορίζει ως βλάβη (impairment) 

«την οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία στην ψυχολογική, σωματική ή 

ανατομική δομή ή λειτουργία». Όταν αυτή η βλάβη καταλήγει σε αδυναμία να 

εκτελέσει κάποιος μια δραστηριότητα με τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός 

για όλους τους ανθρώπους, τότε αυτή η δυσκολία αποτελεί πρόβλημα 

(disability) (π.χ. προβλήματα στην επικοινωνία, στην ακοή, στην κίνηση ή 

στο χειρισμό αντικειμένων).  Η αναπηρία (handicap) είναι το αποτέλεσμα της 

βλάβης ή του προβλήματος, όταν το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο 

φυσιολογικό του ρόλο. Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς, μια αναπηρία 

δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόμου αλλά είναι μία περιγραφή της 

σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον (W.H.O. 1980). Για παράδειγμα, ένα 

άτομο που γεννιέται χωρίς τα άνω άκρα (η βλάβη), ενδεχομένως να μη 

μπορεί να γράψει ή να αυτοεξυπηρετηθεί με τρόπο κανονικό (το πρόβλημα). 

Εάν αυτό το άτομο δεν συμμετέχει στο σχολείο ή στην εργασία λόγω της 

δυσκολίας και του προβλήματος, τότε αυτό είναι αναπηρία. Παρ’ όλη τη 

δυσκολία, το άτομο αυτό μπορεί να είναι ικανό να εκτελέσει καθημερινές 

δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα πόδια ή το στόμα του ή 

χρησιμοποιώντας τεχνητά μέλη, προκειμένου να ξεπεράσει τις συνθήκες 

αναπηρίας. 

Η προσέγγιση αυτή που μεταθέτει την αναπηρία από το άτομο στο 

περιβάλλον, προσδίδει μια πολύ σημαντική πλευρά στο ρόλο της 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη μείωση της αρνητικής επίδρασης των 

βλαβών/προβλημάτων, ώστε αυτά να μην καταλήγουν να αποτελούν 

αναπηρία. 

 

Πρόληψη 
 
Ο όρος "πρόληψη" σημαίνει δράση που έχει σκοπό να εμποδίσει την 

εμφάνιση των σωματικών, διανοητικών, ψυχιατρικών ή αισθητηριακών 

περιορισμών (πρωτογενής πρόληψη) ή να εμποδίσει τους περιορισμούς να 

προκαλέσουν μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς ή ανικανότητα 

(δευτερογενής πρόληψη).   
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Αποκατάσταση 
 
Ο όρος "αποκατάσταση" αναφέρεται στη διαδικασία που έχει στόχο να 

δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με αναπηρίες να φτάσουν και να 

διατηρήσουν αισιόδοξα σωματικά, αισθητηριακά, διανοητικά, ψυχιατρικά 

και/ή κοινωνικά λειτουργικά επίπεδα, παρέχοντάς τους τα εργαλεία για να 

αλλάξουν τη ζωή τους προς ένα υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας. Η 

αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για να παρέχει και/ή να 

αποκαθιστά λειτουργίες ή να αναπληρώνει την απώλεια μιας λειτουργίας ή 

ενός λειτουργικού περιορισμού.  

 

Εξίσωση των ευκαιριών 
 
Ο όρος "εξίσωση των ευκαιριών" σημαίνει τη διαδικασία με την οποία τα 

διάφορα συστήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όπως υπηρεσίες, 

δραστηριότητες, πληροφορίες, βιβλία και ενημερωτικά έντυπα, γίνονται 

προσπελάσιμα σε όλους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους με αναπηρίες.  

Η αρχή των ίσων δικαιωμάτων σημαίνει ότι οι ανάγκες όλων των ανθρώπων 

έχουν ίση σημασία και ότι οι κοινωνίες πρέπει να σχεδιάζονται με βάση 

αυτές τις ανάγκες και όλοι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο 

τρόπο που να εξασφαλίζουν στον καθένα ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή.  

 

Συσκευές και Υπηρεσίες Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Assistive 
Technology) 
 
O όρος Υποστηρικτική Τεχνολογία αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα 

συσκευών, υπηρεσιών, στρατηγικών και τεχνικών οι οποίες σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ορίσει κανείς την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία. Ένας ευρέως διαδεδομένος ορισμός στις Η.Π.Α. 

που περιλαμβάνεται και στο Δημόσιο Δίκαιο για τις συσκευές 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι ο ακόλουθος: 

«Οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή παραγωγικού 

συστήματος που μπορεί κανείς να προμηθευθεί από το εμπόριο, να  

προσαρμόσει ή να κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο 

χρησιμοποιείται προκειμένου να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές 

δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες». 
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Ο Νόμος στις Η.Π.Α. ορίζει επίσης τις υπηρεσίες Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας: 

«Οποιαδήποτε Υπηρεσία άμεσα υποστηρίζει ένα άτομο με ειδικές 

ανάγκες στην επιλογή, προμήθεια ή χρήση κάποιας συσκευής 

υποστηρικτικής τεχνολογίας». 

Ο Νόμος αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα που διευκρινίζουν αυτόν τον 

ορισμό. Στα παραδείγματα αυτά περιλαμβάνονται : 

• Αξιολόγηση αναγκών και δεξιοτήτων για την υποστηρικτική τεχνολογία. 

• Η απόκτηση υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

• Η επιλογή, ο σχεδιασμός, η διόρθωση και η παραγωγή συστημάτων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

• Ο συντονισμός των υπηρεσιών με άλλες θεραπείες. 

• Η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και όσων εργάζονται με 

αυτά τα άτομα στο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποτελεσματικά. 

Ο ορισμός αυτός δείχνει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται 

στα πλαίσια της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
  

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν περιορισμένες ικανότητες στις καθημερινές 

τους δραστηριότητες, όπως είναι η προσωπική τους φροντίδα, το 

περπάτημα, η όραση, η ομιλία, η ακοή, η μάθηση, η εργασία και η εκτέλεση 

καθηκόντων που απαιτούν κίνηση και συμμετοχή στα κοινωνικά γεγονότα. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι κατηγορίες αναπηρίας που μπορούν να 

επωφεληθούν σημαντικά από τη χρήση της τεχνολογίας των Η/Υ.  

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  
 

Οι κινητικές αναπηρίες είναι πολλές σε μέγεθος και ποικίλουν. Καταστάσεις 

που επηρεάζουν το μυϊκό σκελετό ή το νευρικό ιστό, μπορούν να 

οδηγήσουν σε κινητική αναπηρία.  Μερικά παραδείγματα είναι εγκεφαλικές 

δυσλειτουργίες, απουσία κάποιου μέλους του σώματος, στραβά πόδια, 

βλάβη των νεύρων στο χέρι και τον ώμο, καρδιαγγειακό ανεύρυσμα, 

κάκωση εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού, αρθρίτιδα και ρευματισμοί, 

εμβολιασμοί, θρόμβωση, πολυμυελίτιδα, πολλαπλή σκλέρωση, η νόσος του 

Parkinson, εκ γενετής δυσμορφία των εγκεφαλικών κυττάρων και πολλές 

άλλες διαταραχές. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ  
 

Στα προβλήματα όρασης περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες όπως είναι 

η μειωμένη όραση, η αχρωματοψία και η ολική τύφλωση. 

  

Μειωμένη Όραση (Low Vision) 
 
Το άτομο που με τη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής δεν έχει καλή 

ορατότητα, θεωρείται ότι παρουσιάζει μειωμένη όραση η οποία δεν είναι 

αρκετή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Δεν θα πρέπει να συγχέεται η 

κατάσταση αυτή με την τύφλωση. Τα άτομα συνεχίζουν να έχουν χρήσιμη 

χαμηλή όραση, που συχνά μπορεί να βελτιωθεί με συσκευές οπτικής 

υποβοήθησης.  
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Αχρωματοψία (Colour Blindness) 
 
Τα άτομα με αχρωματοψία παρουσιάζουν δυσκολία στην αναγνώριση των 

διαφόρων χρωμάτων ή χρωματικών συνδυασμών. 

 

Τύφλωση (Blindness) 
 
Η τύφλωση συναντάται σε διάφορους βαθμούς. Πολλά άτομα τα οποία 

θεωρούνται τυφλά, εξακολουθούν να έχουν κάποια πολύ μικρή όραση, όσο 

περιορισμένη κι αν είναι αυτή. Για παράδειγμα, το άτομο με επίπεδο όρασης 

ίσο ή μικρότερο από 20/200 ακόμα και με διορθωτικούς φακούς ή γυαλιά, 

θεωρείται από το νόμο τυφλό όπως και το άτομο που δεν έχει καθόλου 

όραση. Πολλές ασθένειες και καταστάσεις συμβάλουν ή προκαλούν 

τύφλωση, όπως ο καταρράκτης, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, ο διαβήτης, το 

γλαύκωμα, η σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Ο όρος “μαθησιακές δυσκολίες” χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει 

γνωστικές δυσκολίες, πνευματικές διαταραχές και άλλες καταστάσεις που 

επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Οι κυριότερες μορφές μαθησιακών 

δυσκολιών είναι: 

 
Δυσλεξία (Dyslexia) 
 
Περιλαμβάνει προβλήματα που εμφανίζονται στην ανάγνωση, στο 

συλλαβισμό, στο γράψιμο, στην ομιλία ή στο άκουσμα. Άτομα με δυσλεξία 

επιδεικνύουν συχνά ταλέντο σε περιοχές που απαιτούν οπτική, χωρική και 

κινητική ενσωμάτωση.  

 

Δισαριθμισία (Dyscalculia) 
 
Προκαλεί προβλήματα στους αριθμητικούς υπολογισμούς και στην 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Παρόλο που πολλά άτομα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά, τα άτομα που υποφέρουν από 

δισαριθμισία έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα και χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για την επίλυση βασικών μαθηματικών προβλημάτων.  
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Δυσγραφία (Dysgraphia) 
 
Είναι μια μορφή αναπηρίας που επιδρά στη γραφή, προκαλώντας 

προβλήματα στο σχηματισμό των γραμμάτων και στον περιορισμό εντός 

ενός προκαθορισμένου διαθέσιμου χώρου. Τα άτομα που υποφέρουν από 

Δυσγραφία χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να γράψουν 

καθαρά και  πολλές φορές η γραφή τους είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστη.  

 

Δυσπραξία (Dyspraxia) 
 
Πρόκειται για πρόβλημα του κινητικού συστήματος του σώματος, το οποίο 

επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιήσει ελεγχόμενη ή 

προσανατολισμένη φυσική ανταπόκριση σε μία υπάρχουσα κατάσταση.  

 

Αναπηρία Μνήμης και Επεξεργασίας (Memory and Processing 
Disability) 
 
Περιγράφει προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα στο να 

καταλάβουν ή να θυμηθούν λέξεις ή ήχους, επειδή ο εγκέφαλός τους 

αποτυγχάνει να κατανοήσει σωστά τη γλώσσα. Αυτή η κατάσταση οδηγεί 

συχνά στο συμπέρασμα κάποιου προβλήματος στην ακοή, αλλά στην 

πραγματικότητα οφείλεται στην αδυναμία επεξεργασίας ή  απομνημόνευσης 

της πληροφορίας. 

 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ  
 

Τα άτομα με αναπηρίες λόγου, παρουσιάζουν εξασθενημένη ικανότητα 

ομιλίας ή πλήρης απώλειά της. Διαταραχές στην ομιλία περιλαμβάνουν την 

ατελή άρθρωση, προβλήματα στην παραγωγή της φωνής και στο ρυθμό 

της, καθυστερημένη ανάπτυξη της ομιλίας κλπ. 

Οι αναπηρίες αυτής της κατηγορίας διαφέρουν στην σοβαρότητα και στην 

αιτία. Μπορεί να προέλθουν από σοβαρή γλωσσική καθυστέρηση, 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, πνευματική διαταραχή, αυτισμό, τραυματική 

εγκεφαλική βλάβη και από διαταραχές που επηρεάζουν τα νεύρα και τους 

μύες όπως είναι η σκλήρυνση και η δυστροφία των μυών.  
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ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΚΟΗΣ  
 

Η κατηγορία αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε άτομα με βαριά ακοή και σε άτομα 

κωφά. 

Ο όρος "βαριά ακοή" αναφέρεται κυρίως σε απώλεια ακοής από 25dB (ήπια 

απώλεια) έως 90dB (σοβαρή απώλεια). Τα βαρύκοα άτομα επικοινωνούν 

συχνά χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό στρατηγικών που βασίζονται στην 

υπάρχουσα ακουστική ικανότητα, ενισχυμένη από κάποια υποβοηθητική 

συσκευή και συχνά συμπληρώνεται από το διάβασμα των χειλιών ή άλλα 

οπτικά μέσα. 

Η κωφότητα (Deafness) είναι μία λιγότερο διαδεδομένη κατάσταση. Ο όρος 

"κωφός" αναφέρεται σε απώλεια ακοής μεγαλύτερη από 90dB (πλήρης 

απώλεια). Τα κωφά άτομα είναι ανίκανα να ακούσουν ή να καταλάβουν την 

ομιλία και στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου στην οπτική επικοινωνία.  

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι τα κωφά άτομα δεν θεωρούν τους 

εαυτούς τους "ανάπηρους" ή "λειτουργικά περιορισμένους." Προτιμούν το 

διαχωρισμό τους ως μία κατηγορία με ιδιαίτερη κουλτούρα, με το δικό της 

τρόπο επικοινωνίας που συνήθως είναι η νοηματική γλώσσα (sign 

language). Το γεγονός ότι τα άτομα αυτά περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

των ατόμων με αναπηρία, στηρίζεται κυρίως στην αυξανόμενη επικράτηση 

των πολυμέσων στη ζωή μας, τα οποία περιέχουν τις περισσότερες φορές 

ηχητικά εφφέ, αλλά δεν περιέχουν υπότιτλους και επεξηγήσεις. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 
Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ένα ή περισσότερα πράγματα λίγο 

διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Μερικοί για παράδειγμα φοράνε 

γυαλιά όρασης ή φακούς επαφής για να βλέπουν καλύτερα. Όταν ένα άτομο 

βρίσκει την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με το συνηθισμένο τρόπο 

δύσκολη, καταφεύγει συνήθως σε βοηθητικές μεθόδους για να ενισχύσει την 

απόδοση και την αποτελεσματικότητά του. Έτσι χωρίς να το 

συνειδητοποιήσει υιοθετεί μία κατάσταση που βολεύει στις ικανότητές του – 

ή στις αναπηρίες του. Αυτό ακριβώς είναι και η προσαρμόσιμη υπολογιστική 

τεχνολογία (adaptive computing technology). Χρησιμοποιώντας ειδικό 

λογισμικό και υλικό, κάνουμε τα πράγματα περισσότερο εύκολα και 

προσπελάσιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οι Η/Υ έκαναν πολλές από τις λειτουργίες των ανθρώπων πιο εύκολες και 

λιγότερο χρονοβόρες και η υπολογιστική προσαρμόσιμη τεχνολογία 

προσφέρει στα ΑΜΕΑ την ευκαιρία να πραγματοποιούν λειτουργίες που 

διαφορετικά δε θα μπορούσαν. Για παράδειγμα ένας Η/Υ και ένα 

πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορούν να δώσουν σε τυφλά άτομα την 

πρόσβαση σε online βιβλία και περιοδικά.  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το σημαντικότερο από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με αναπηρίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

γης, εξομοιώνοντας τους χειριστές με αναπηρίες με τους ικανούς σωματικά 

χειριστές, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. 

 
Εργαλείο για ανθρώπους 
 
Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που προορίζεται να χρησιμοποιείται από 

ανθρώπους. Σε ότι αφορά τα άτομα που ζουν κάτω από συνθήκες 

αναπηρίας μπορεί και απλοποιεί διαδικασίες και παρέχει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων σ’ ένα μικρό φορητό υπολογιστή. 

Αυτό επιτρέπει στα παραπάνω άτομα να έχουν χαμηλό κόστος ζωής και 

παραγωγής των επαγγελματικών και κοινωνικών τους δραστηριοτήτων. 
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Εργαλείο για επιχειρήσεις 
 
Ο υπολογιστής αποτελεί πολύτιμη λύση τόσο για τις συμβατικές επιχειρήσεις 

όσο και για τις επιχειρήσεις των ανθρώπων με αναπηρίες, που αναγκαστικά 

έχουν ιδιαιτερότητες και πολλαπλές ανάγκες. Πολλές δραστηριότητες όπως 

είναι οι επιτραπέζιες εκδόσεις, η λογιστική, η διαφήμιση, το marketing, η 

γραφιστική, θα ήταν απολύτως απροσπέλαστα επαγγέλματα χωρίς τους 

υπολογιστές. Αυτά τα επαγγέλματα είναι σήμερα όχι μόνο προσπελάσιμα, 

αλλά τείνουν να καταστούν και στερεότυπα. Με την τηλεεργασία επίσης κάθε 

άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να είναι επαγγελματικά ενεργός ακόμη και 

μέσα από το σπίτι του. 

 

Εργαλείο για κοινωνικές επαφές 
 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε συνδυασμό με το Internet είναι ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο βελτίωσης της κοινωνικότητας και των κοινωνικών 

σχέσεων. Η τεχνολογία του web και του e-mail μπορούν να βοηθήσουν το 

ανάπηρο άτομο να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις κοινωνικές του επαφές 

με τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

 

Εργαλείο για διασκέδαση 
 
Ο υπολογιστής εκτός των πολλών άλλων, είναι και ένα εργαλείο 

διασκέδασης. Για πολλά από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν 

εξοικειωθεί με τα προγράμματα των υπολογιστών ακόμη και ο χειρισμός 

τους είναι διασκέδαση και χόμπι, ενώ για τους λιγότερο εξοικειωμένους 

υπάρχουν άπειρα παιχνίδια για όλες τις επιθυμίες.  

 

Εργαλείο μάθησης 
 
Ο Η/Υ είναι το πιο αποδοτικό εργαλείο μάθησης μέσα από το σπίτι. Καταργεί 

όλα τα εμπόδια και τους φραγμούς. Για όλους όσους ζούνε κάτω από 

συνθήκες αναπηρίας, το να μπορούν να εργάζονται, να επιμορφώνονται και 

να πληροφορούνται μέσα από το σπίτι είναι υψίστης σημασίας. Οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Internet έχουν γίνει ένα απέραντο σχολείο 

με online περιοδικά, βιβλία, αλλά και με πληροφορίες για όλα τα 

ενδιαφέροντα. 
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) 
 
 
Η τεχνολογία του Διαδικτύου είναι μία νέα διάσταση των Η/Υ που ανοίγει 

πολλές προοπτικές για όσους ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας. Ένας 

μεγάλος αριθμός των ανθρώπων αυτών έχει ήδη καταλάβει τη χρησιμότητα 

και τις διευκολύνσεις που προσφέρει το Internet και το έχει εντάξει στην 

καθημερινότητά του, ως εργαλείο επιβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής του. Ένας εξίσου μεγάλος αριθμός αναπήρων δεν έχει ασχοληθεί ποτέ 

με αυτή την τεχνολογία, είτε γιατί δεν προσπάθησε, είτε γιατί δεν έβλεπε την 

χρησιμότητά της.  

Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι η έλλειψη 

προσπελασιμότητας, τότε βρίσκουμε το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα του 

Διαδικτύου. Είναι πλέον εφικτό σε όλους, ανεξάρτητα από το είδος της 

αναπηρίας, να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και κυρίως στη 

γνώση. Δεν υπάρχει θεματική ενότητα που να μην καλύπτεται από 

τουλάχιστον χιλιάδες ιστοσελίδες. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση είναι 

άμεση και πολύπλευρη. Ο πονοκέφαλος που προκαλούσε στους 

τετραπληγικούς αναγνώστες η αλλαγή των σελίδων ενός περιοδικού, μιας 

εφημερίδας ή ενός βιβλίου, αποτελεί παρελθόν. Συνήθως με κατάλληλες 

τροποποιήσεις οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν και εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των χρηστών με αναπηρίες.  

Το βασικότερο όμως από όλα, είναι ότι η προσπέλαση αποκτά διαφορετική 

έννοια. Διακρίνουμε μία διέξοδο και μία εναλλακτική πρόσβαση στη γνώση 

και στις καθημερινές συναλλαγές. Για παράδειγμα ένα τετραπληγικό άτομο 

μπορεί να αλληλογραφεί με τη βοήθεια του email και να διατηρεί έτσι την 

ιδιωτικότητα των λεγομένων του, ενώ γλιτώνει ταυτόχρονα και την 

ταλαιπωρία των Ταχυδρομείων.  

Η πληροφόρηση είναι μία μόνο από τις πολλές δυνατότητες που παρέχει το 

Διαδίκτυο. Οι οικονομικές συναλλαγές, η εκπαίδευση, οι αγοραπωλησίες, η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, ο τουρισμός, οι κοινωνικές επαφές, η εύρεση 

εργασίας, οι ιατρικές υπηρεσίες και κάθε είδος συναλλαγή μπορεί να 

διεκπεραιωθεί μέσα από τις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Σύμφωνα με τις 

τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μία πενταετία 

σχεδόν τα πάντα θα γίνονται μέσω του Internet. Αυτό βέβαια θα 

δημιουργήσει προβλήματα στους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με 
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τους υπολογιστές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα 

ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο και υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς 

προϊόντων μέσα από το Internet. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι με 

αναπηρίες εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία 

της μετακίνησης. Ακόμη όλο και περισσότερες συναλλαγές με τις δημόσιες 

υπηρεσίες μπορούν να πραγματωθούν πλέον μέσα από το Διαδίκτυο 

(δηλώσεις εφορίας, Φ.Π.Α. κλπ).  

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με το Internet 

είναι και η δημιουργία κοινωνικών επαφών. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, 

το Διαδίκτυο προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες εναλλακτικής επικοινωνίας. 

Υπάρχουν εργαλεία (email, mailing lists, news servers, icq, chat rooms) 

όπου μπορούν οι χρήστες να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους και να 

γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους. Το γεγονός ότι άτομα με κοινά 

ενδιαφέροντα μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά μέσω του Διαδικτύου, 

δίνει μια διαφορετική χροιά στις κοινωνικές συναναστροφές. Εάν 

αναλογιστούμε ότι τα διαφορετικά αυτά εργαλεία διευκολύνουν την 

επικοινωνία των κινητικά αναπήρων, των ανθρώπων με προβλήματα 

όρασης και ακοής μέσω των γραπτών κειμένων και της ύπαρξης εικόνας και 

ήχου, βλέπουμε ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.  

Βέβαια όπως σχεδόν σε κάθε υπηρεσία, υπάρχουν και εδώ κάποια 

προβλήματα που προκύπτουν από την ενασχόλησή με το Διαδίκτυο. Ένα 

από αυτά είναι η ασφάλεια. Από τη στιγμή που θα συνδεθεί κανείς στο 

Internet θα πρέπει να αποκτήσει κάποια γνώση για να μπορέσει να 

προστατευτεί από ιούς και από τυχόν υποκλοπές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι 

η γνώση της Αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στις περισσότερες 

ιστοσελίδες.  

Τέλος, θα λέγαμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γοητευτεί κανείς τόσο πολύ από 

τις δυνατότητες που μας προσφέρει το Internet, ώστε να το ανάγει στο 

μοναδικό τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγής. Θα πρέπει να 

συγκρατήσουμε ότι το Internet αποτελεί μεν εργαλείο επιβίωσης για τους 

χρήστες με αναπηρίες, αλλά ουσιαστικά είναι μία διέξοδος και ένας 

εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Η προσωπική επαφή και η κινητικότητα 

του ανθρώπου μέσα στην ίδια την κοινωνία, δε θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να αγνοείται ή να υποτιμάται. 

 

Κυριότερες Αναφορές Κεφαλαίου 2: 

[35], [38]

Σελίδα 28 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σελίδα 29 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Σελίδα 30 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 

ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Στα άτομα με κινητικούς περιορισμούς η τεχνολογία των Η/Υ παρέχει την 

δυνατότητα να αποκτήσουν ανεξαρτησία στην καθημερινή τους ζωή και στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. Με διάφορες τροποποιήσεις ο Η/Υ 

μπορεί να καταστεί προσπελάσιμος από τα παραπάνω άτομα. Το 

πληκτρολόγιο είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την είσοδο δεδομένων σ’ 

ένα PC. Για κάποιον που έχει κινητική αναπηρία και η χρήση του Η/Υ μπορεί 

να μην είναι εφικτή παρέχονται εναλλακτικές μέθοδοι. Κάποιοι μπορούν να 

επωφεληθούν από τροποποιήσεις του συμβατικού πληκτρολογίου και 

κάποιοι άλλοι από εναλλακτικά πληκτρολόγια, ποντίκια και PC συσκευές. 

Μερικοί ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσουν μία συσκευή εισόδου ή να 

προσθέσουν κατάλληλα προγράμματα ώστε να προσαρμόσουν τον Η/Υ στις 

ιδιαιτερότητές τους. Υπάρχουν επίσης εργαλεία προσπέλασης και τεχνικές 

επιτάχυνσης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και 

την παραγωγικότητα. 

Επειδή οι κινητικές αναπηρίες διαφέρουν σε βαθμό και σοβαρότητα, είναι 

απαραίτητο να σκεφτεί κανείς καλά τις ανάγκες του πριν επιλέξει κάποιον 

υπολογιστή. Ανάμεσα στα άλλα θα πρέπει να συνεκτιμήσει το βαθμό της 

αναπηρίας, τη θέση που είναι αναγκασμένος να βρίσκεται, την υπομονή και 

την επικοινωνία που μπορεί να έχει. 

Στη συνέχεια εξετάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι λύσεις που ένας 

κινητικά ανάπηρος έχει στη διάθεσή του σε επίπεδο προγραμμάτων και 

συσκευών για να μπορέσει να προσπελάσει τον Η/Υ. 

Επίσης γίνεται αναφορά και στη νέα τεχνολογία της εικονικής 

πραγματικότητας (virtual reality) που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με 

κινητικές αναπηρίες να προσομοιώσουν πραγματικές καταστάσεις και να 

αποκτήσουν εμπειρίες, τις οποίες διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να 

γνωρίσουν. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Μερικά άτομα με περιορισμένο έλεγχο κίνησης μπορούν να επωφεληθούν 

από τροποποιήσεις των συμβατικών πληκτρολογίων. 

 
Προγραμματιζόμενα Πληκτρολόγια (Programmable Keyboards) 
 
Αυτά είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα 

κανονικά πληκτρολόγια με ενσωματωμένες 

δυνατότητες που επιτρέπουν τη ρύθμιση 

διαφόρων παραμέτρων. Συνοδεύονται από 

λογισμικό με το οποίο μπορεί ο χρήστης να 

δημιουργήσει το δικό του λεπτομερή σχεδιασμό του πληκτρολογίου και να το 

προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. 

Μπορεί να μειώσει για παράδειγμα την ευαισθησία των πλήκτρων, την 

ταχύτητα επανάληψης και να μεταβαίνει είτε σε λειτουργίες πληκτρολογίου 

είτε σε λειτουργίες ποντικιού με το άγγιγμα και μόνο ενός πλήκτρου. Μπορεί 

επίσης να αλλάξει τις λειτουργίες των πλήκτρων SHIFT, CONTROL και ALT, 

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πιέζει δύο ή περισσότερα πλήκτρα 

ταυτόχρονα. 

 
Φύλακες Πλήκτρων (Keyguards) 
 

Αυτές είναι άκαμπτες πλάκες που φέρουν 

τρύπες και είναι σχεδιασμένες να δουλεύουν 

με συγκεκριμένα πληκτρολόγια. Οι οπές 

τοποθετούνται πάνω από κάθε πλήκτρο, 

καθιστώντας αδύνατο το ταυτόχρονο πάτημα. 

Ο χρήστης μπορεί να ξεκουράσει τα χέρια και τους ώμους του επάνω στην 

πλάκα χωρίς να πιέσει κάποιο πλήκτρο. Επίσης μπορεί να την αφαιρέσει και 

να την προσαρμόσει μόνο όταν χρειάζεται. Συχνά είναι προτιμότερη η αγορά 

του πληκτρολογίου μαζί με την ανάλογη πλάκα, ώστε αυτή να ταιριάζει 

σίγουρα. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Σε μερικές περιπτώσεις η αντικατάσταση των συμβατικών πληκτρολογίων 

κρίνεται απαραίτητη. Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος εναλλακτικών επιλογών 

που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΈΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 
 

Μικρά Πληκτρολόγια (Small or Mini keyboards) 
 
Αυτού του είδους τα πληκτρολόγια είναι για 

άτομα με καλά ελεγχόμενη αλλά μικρής 

εμβέλειας κίνηση. Είναι επίσης καλή επιλογή 

για άτομα που έχουν μόνο ένα χέρι. Κάποιος 

που είναι σε θέση να πιέσει πλήκτρα 

μεγέθους περίπου μισής ίντσας, αλλά δεν 

μπορεί να κινήσει τον ώμο του αρκετά μακριά ώστε να φτάσει όλα τα 

πλήκτρα, μπορεί σίγουρα να επωφεληθεί από ένα μικρό πληκτρολόγιο. 

Μπορούν ποιο εύκολα να τοποθετηθούν και να προσαρμοστούν ανάμεσα 

στους βραχίονες  μίας αναπηρικής καρέκλας. 

Έχουν συνήθως τη μορφή QWERTY και είναι 50 με 60 τοις εκατό του 

μεγέθους ενός κλασικού πληκτρολογίου. Το μέγεθος των πλήκτρων είναι 

σχεδόν το ίδιο και η εξοικονόμηση χώρου επιτυγχάνεται με την αφαίρεση 

των πλήκτρων αρίθμησης και τη μείωση των κενών γύρω από τα πλήκτρα.  

 
Μεγάλα Πληκτρολόγια (Large or Expanded Keyboards) 
 

Άτομα τα οποία δεν έχουν καλό και ακριβή 

έλεγχο της κίνησης μπορούν να 

επωφεληθούν από την χρήση μεγάλων 

πληκτρολογίων. Αυτά βοηθούν ιδιαίτερα όταν 

είναι δύσκολη η τοποθέτηση των δαχτύλων 

επάνω στα πλήκτρα με ακρίβεια. Το 

αυξημένο μέγεθός τους, δίνει και 

περισσότερο χώρο «στόχευσης».  Έχουν 
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πλήκτρα έως και 4 φορές μεγαλύτερα, καθώς και μεγαλύτερα κενά. 

Ποικίλουν σε μέγεθος από 12 x 9 έως 21.25 x 14.5 ίντσες, ενώ το μέγεθος 

των πλήκτρων κυμαίνεται από 5/8 έως 1 ίντσα ή και περισσότερο. 

 
Εργονομικά ή Άνετα Πληκτρολόγια (Ergonomic or Comfort 
Keyboards) 
 
Τα εργονομικά πληκτρολόγια 

σχεδιάστηκαν για να μειώσουν το 

ζόρισμα των καρπών από τις συνεχείς 

συσπάσεις και πιέσεις που επιφέρει η 

χρήση των συμβατικών πληκτρολογίων. 

Μπορούν να χωρίσουν σε τρ  τμή ατα: 

δύο τμήμα  για  αλφαβητι  κομ άτι 

και ένα τρίτο για τα βέλη μετακίνησης και τους αριθμούς. Η απόσταση των 

τμημάτων είναι ρυθμιζόμενη, ενώ επιπλέον είναι δυνατή η περιστροφή και η 

κλίση τους σε διάφορες μοίρες. Πολλά άνετα πληκτρολόγια παρέχουν μέσω 

κάποιας φωτεινής ένδειξης, τη δυνατότητα της προγραμματιζόμενης 

υπενθύμισης προς το χρήστη για περιοδικά διαλείμματα ανάπαυσης.        

 

 

ία μ

τα το κό μ

ληκτρολόγια άνευ Πλήκτρων (Keyless Keyboards) 

για αυτά 

ομα

π ς

τ

ό δύ

μπορούν και ξεκουράζονται. Κάθε τύμπ α α  

Π
 

Τα πληκτρολό

απαλλάσσουν τα άτ  με 

κινητικές ανα ηρίε  από τη 

χρήση των πλήκτρων για ην 

είσοδο των δεδομένων. 

Αποτελούνται απ ο τύμπανα, 

πάνω στα οποία τα χέρια 

ανο μπορεί κ ι κινείτ ι σε οκτώ 

διαφορετικές θέσεις με αφετηρία ένα κεντρικό σημείο ανάπαυσης. Αυτό 

γίνεται πιο κατανοητό αν αυτές οι θέσεις συσχετιστούν με τις γεωγραφικές 

κατευθύνσεις: Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ. Κάθε τύμπανο μπορεί και 

«γλιστράει» στις ίδιες οκτώ τροχιές, παρέχοντας μέσω των δυνατών 

συνδυασμών την είσοδο των δεδομένων.  
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Απλοποιημένα Πληκτρολόγια (Simplified Keyboards) 

α πληκτρολόγια αυτά διαθέτουν μόνο 

στο πάτημά τους. Είναι διαθέσιμ ή

ληκτρολόγια Μεμβράνης (Membrane or Overlay Keyboards) 

ραγματικά ευέλικτα πληκτρολόγια τα οποία 

τ τ

Ε μ  

λ

α ιαστούν με μεγάλα πλήκτρα, 

ληκτρολόγια οθόνης (On-screen Keyboards)  

Δεν είναι απαραίτητο να μπορεί 

μπορέσει ν ι ιδέ

δ

(Dwell Select), με την οποία ο χρήστης μπορεί  

καθυστερώντας τον κέρσορα πάνω από το πλήκτρο να το ενεργοποιήσει. 

 
Τ

εκείνα τα πλήκτρα που είναι απολύτως 

απαραίτητα. Τα πλήκτρα είναι μεγάλα και 

καλοσχεδιασμένα με κλικ επιβεβαίωσης 

α σε μορφή QWERTY  ABC (αλφαβητική) 

και σε διάφορους χρωματισμούς. 

 
Π
 
Π

μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να 

ικανοποιούν ις ανάγκες ης κ θε 

εφαρμογής. ίναι εμβράνες ευαίσθητες 

στην αφή με επικα ύμματα πληκτρολογίου 

τα οποία αναγνωρίζονται άμεσα και 

αρχικοποιούνται αυτόματα. Μπορούν ν  σχεδ

με αφαίρεση των μη απαραίτητων πλήκτρων, με μεγάλα κενά και γενικά να 

έχουν την όποια μορφή εξυπηρετεί το χρήστη. Επιπρόσθετα, μπορούν να 

λειτουργήσουν και με ολόκληρες λέξεις ή εικόνες στη θέση των γραμμάτων, 

ιδιαίτερα χρήσιμο για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχει μεγάλο 

πλήθος προγραμμάτων με σκοπό την υποστήριξη και την λειτουργία των 

πληκτρολογίων αυτών. 

 

ά

Π
 

κανείς να χειριστεί το πληκτρολόγιο 

για να α εισάγε ες 

και κείμενο στον υπολογιστή. 

Πληκτρολόγια οθόνης τα οποία 

ματα, παρέχουν μία εναλλακτική 

μέθοδο για την είσοδο των δεδομένων. Έχουν την ίδια εμφάνιση και τις ί ιες 

λειτουργίες με τα παραδοσιακά πληκτρολόγια. Η διαφορά είναι ότι εδώ η 

ενεργοποίηση των πλήκτρων γίνεται με τη χρήση του ποντικιού.  

Μερικά πληκτρολόγια οθόνης διαθέτουν επιπλέον τη λειτουργία «Επιλογή με 

Καθυστέρηση» 

παράγονται από κατάλληλα προγράμ
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Με τον ίδιο τρόπο μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει κάποιο πλήκτρο 

χρησιμοποιώντας διακόπτες και επιλέ οντα  για παράδειγμα πρώτα τη 

γραμμή και μετά τη στήλη. Με κατάλληλα προγράμματα είναι δυνατός ο 

επανασχεδιασμός του πληκτρολογίου ώστε αυτό να προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί  για παράδειγμα ο χρήστης να μεγαλώσει ή να 

μικρύνει το μέγεθος των πλήκτρων. 

 

ΕΝΟΣ-ΧΕΡΙΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (ONE-HANDED 
KEYBOARDS) 

γ ς

 αναγ

ε τα 

ιατί είναι σχεδιασμένα για άτομα που χρησιμοποιούν και τα δύο τους χέρια. 

 

όγιο Dvorak έχει μία 

ιο αποτελεσματική και εύχρηστη 

αβητικά πλήκτρα στη μία πλευρά του 

ποθετούνται στην άλλη πλευρά. Είναι 

ηση ώστε να μπορεί κανείς να χειριστεί 

υτή συνιστάται η τοποθέτηση 

 

Εάν ο χρήστης είναι κασμένος να χρησιμοποιεί μόνο ένα χέρι για την 

πληκτρολόγηση, τότ συμβατικά πληκτρολόγια δημιουργούν δυσκολίες 

γ

Εξετάσαμε ήδη τη δυνατότητα επανασχεδιασμού των παραδοσιακών 

πληκτρολογίων με τη χρήση προγραμμάτων. Επιπλέον έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά πληκτρολόγια σε διάφορες εκδόσεις, όπως είναι για αριστερόχειρες ή 

δεξιόχειρες.  

 
Μορφή Dvorak (Dvorak Layout) 
 
Το πληκτρολ

π

σχεδίαση. Ο χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει με ρυθμό έως και 

δέκα φορές μεγαλύτερο απ’ ότι με 

ένα QWERTY πληκτρολόγιο. 

Έχουν επανατοποθετημένα τα αλφ

πληκτρολογίου, ενώ οι αριθμοί το

ευνόητο ότι απαιτείται κάποια εξάσκ

τα πληκτρολόγια αυτά χωρίς πρόβλημα. 

Με κατάλληλα προγράμματα, τα παραδοσιακά πληκτρολόγια μπορούν να 

επανακαθορίσουν τις λειτουργίες των πλήκτρων τους εξυπηρετώντας τη 

μορφή Dvorak. Στην περίπτωση α

αυτοκόλλητων ετικετών που να σημειώνουν τις νέες λειτουργίες των 

πλήκτρων.  
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Πληκτρολόγια με ξεχωριστό Αριθμητικό Τμήμα (Numeric 
Keypads) 
 

Επειδή το κλασσικό πληκτρολόγιο έχει 

ενσωματωμένα τα αριθμητικά πλήκτρα, 

παρουσιάζει δυσκολίες στα άτομα που 

διαθέτουν ένα χέρι. Κάποιος που έχει μόνο 

το αριστερό του χέρι πρέπει να «αγκαλιάζει» 

το σώμα του κάθε φορά που θα θελήσει να 

πληκτρολογήσει κάποιο νούμερο, ενώ αυτός που διαθέτει μόνο το δεξί του 

χέρι είναι αναγκασμένος να το κινεί σε μεγαλύτερο εύρος για την 

πληκτρολόγηση κειμένου ή για τη χρήση του ποντικιού. Η λύση είναι η 

χρησιμοποίηση πρόσθετου, ξεχωριστού αριθμητικού πληκτρολογίου, το 

οποίο παρέχει μία πιο ευέλικτη λύση.  

 
Πληκτρολόγια για Μονόχειρες (Single Handed Keyboards) 
 
Πρόκειται για πληκτρολόγια ειδικά για 

μονόχειρες χρήστες. Απαιτούν επιδεξιότητα 

και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με 

λιγότερη πίεση των πλήκτρων και τη 

χρησιμοποίηση του αντίχειρα και των 4 

δαχτύλων του ενός χεριού. Μερικά έχουν ενσωματωμένες επιπρόσθετες 

λειτουργίες στα βοηθητικά πλήκτρα. Υπάρχουν σε εκδόσεις τόσο για 

αριστερόχειρες όσο και για δεξιόχειρες χρήστες. 

 
Πληκτρολόγια «Μισά» (Half Keyboards) 

 
Μπορεί κανείς και πληκτρολογεί 

χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι, 

όπως ακριβώς και σε ένα παραδοσιακό 

πληκτρολόγιο. Η διαφορά βρίσκεται 

στο ότι το πλήκτρο spacebar λειτουργεί 

επιπλέον και ως πλήκτρο SHIFT. 

Κρατώντας το πατημένο παράγει τα γράμματα του άλλου μισού 

πληκτρολογίου που λείπει, ενώ πιέζοντας μόνο το spacebar λειτουργεί με 

τον κλασικό τρόπο εισάγοντας κάποιο διάστημα. Οι διαστάσεις των 

πληκτρολογίων αυτών είναι περίπου 0.9 x 3.2 x 0.6 ίντσες. 
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Πληκτρολόγια Chord (Chord Κey oards) 
 

b

α πληκτρολόγια αυτού του τύπου χρησιμοποιούν 

δ

για να παράγουν τους απαραί ε

περισσότεροι μπορούν και μα

εβδομάδες να πληκτρολογούν

πληκτρολόγια Chord  εξυπηρε

χρήστες οι οποίοι έχουν καλ

Τ

συνδυασμούς των λίγων πλήκτρων που ιαθέτουν 

τητους χαρακτήρ ς. Οι 

θαίνουν μέσα σε λίγες 

 χωρίς πρόβλημα. Τα 

τούν τους μονόχειρες 

ό έλεγχο της κίνησης των δαχτύλων τους. 

Υπάρχουν παρόμοια εκδόσεις τόσο για αριστερόχειρες όσο και για 

δεξιόχειρες. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

κλασικά  μεγέθη και σχήματα, 

 να κυλήσει την 

 μία λεία και επίπεδη 

τα στα άτομα με 

 . 

εν  κολη οδήγηση

 στην οθόνη ή ακόμα και συσκευές που δεν χρειάζονται 

καθόλου την κίνηση των χεριών, όπως είναι τα trackballs, χειριστήρια, 

οθόνες επαφής, ηλεκτρονικές συσκευές δεικτοδότησης, επιφάνειες αφής 

κλπ.  

 
Διαφορετικά είδη ποντικιού 
 
Πολλές φορές αξίζει να δοκιμάσει κάποιος με κινητικά προβλήματα 

διαφορετικά είδη ποντικιού σε σχήμα και σε μέγεθος, τα οποία απαιτούν 

διαφορετικό βαθμό πίεσης των πλήκτρων τους.  

(POINTING DEVICE ALTERNA

Τα  ποντίκια για Η/Υ συναντώνται σε διάφορα

λειτουργούν όμως όλα παρόμοια, απαιτώντας από το χρήστη

μπίλια που έχουν στο κάτω μέρος τους επάνω σε 

επιφάνεια. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές προβλήμα

κινητικές αναπηρίες

Υπάρχουν αλλακτικές συσκευές που επιτρέπουν την πιο εύ   

του κέρσορα

TIVES) 

 
 
Trackballs 
 
Οι συσκευές αυτές που λέγονται επίσης και 

"rollerball", μπορούν να περιγραφούν καλύτερα 

αν φανταστεί κανείς ένα παραδοσιακό ποντίκι 

γυρισμένο ανάποδα με την μπίλια προς τα πάνω. 

Το Trackball είναι μία συσκευή σταθερή και όχι 

μετακινούμενη. Η κίνηση και η περιστροφή της 

μπίλιας με το χέρι κινεί αντίστοιχα και τον κέρσορα στην οθόνη. Το 

παραδοσιακό ποντίκι απαιτεί συχνά από τον χρήστη τρεις ταυτόχρονες 

λειτουργίες: Να σφίξει το ποντίκι, να το μετακινήσει και να πιέσει κάποιο 

πλήκτρο. Από το σχεδιασμό τους οι συσκευές trackball επιτρέπουν στο 
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χρήστη να πραγματοποιήσει κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες 

χωριστά

Το μέγεθος της μπίλιας μπορεί να διαφέρει. Όσο μικρότερη είναι δε αυτή, 

Προσαρμόζονται στην ίδια θύρα με το ποντίκι, 

πολύτιμη επιλογή. Χρησιμοποιούν περισσότερο 

ην κίνηση του ώμου παρά την κίνηση των καρπών και απαιτούν μικρότερο 

ι. Ο δείκτης κινείται γρηγορότερα όταν ο 

Επιφάνειες Επαφής (Touch Pads or TrackPad or Glidepoint)  
 
Οι συσκευές Touch Pads επιτρέπουν την 

οδήγηση του δείκτη στην οθόνη, σύροντας 

απλά και μόνο την άκρη του δαχτύλου επάνω 

σε μία κατάλληλη επιφάνεια. Κάτω από την 

πιφάνεια αυτή υπάρχουν αισθητήρες σε 

ατος οι οποίοι ανιχνεύουν το 

όπο με την κίνηση του 

ον πλήκτρο ή χτυπώντας 

 είναι ο καλός 

της επιφάνειας επαφής 

 
 

. 

τόσο λιγότερη προσπάθεια περιστροφής απαιτείται. Επιπλέον πλήκτρα 

μπορούν και παρέχουν λειτουργίες όπως απλό κλικ, διπλό κλικ ή drag-lock.   

 
Χειριστήρια (Joysticks) 
 

αντικαθιστώντας αυτόματα τη λειτουργία του. Σε 

περιπτώσεις που ο έλεγχος της κίνησης με 

ακρίβεια είναι προβληματικός, αλλά η ογκώδης 

κίνηση είναι εφικτή, το joystick είναι μία 

τ

εύρος κίνησης απ’ ότι το ποντίκ

βραχίονας του joystick πιέζεται τελείως μπροστά. Πολλά χειριστήρια έχουν 

επιπλέον πλήκτρο drag-lock, καθώς και πλήκτρο για διπλό κλικ. 

 

ε

μορφή πλέγμ

ανθρώπινο δέρμα. Στυλό και άλλες εξωτερικές συσ

δουλεύουν με τις επιφάνειες επαφής.  

Η οδήγηση του δείκτη σχετίζεται με απευθείας τρ

δαχτύλου. Η επιλογή (κλικ) επιτυγχάνεται με επιπλέ

ελαφρά επάνω στην επιφάνεια. Το μόνο που χρειάζεται

έλεγχος της κίνησης του δαχτύλου. Το μέγεθος 

εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Μερικές έχουν τις διαστάσεις ενός 

τετραγώνου 2 χ 2 ιντσών και συναντώνται συχνά σε φορητούς υπολογιστές.  

 
 
 

κευές δεικτοδότησης δεν 
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Οθόνες Επαφής (Touch Screens) 
 

Πρόκειται για φύλλα από καθαρό πλαστικό με 

οδότησης (στυλό). Όταν αυτοί οι αισθητήρες 

ιεστούν, εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με ένα παραδοσιακό ποντίκι: απλό 

 ολίσθησ

υπολογιστή επιτρέπει την π

ιδιαιτερότητες του ατόμου, ρ

τον απαιτούμενο χρόνο πί

διαδικασία ‘Αιτίου και Απ α π

απαιτούν άμεση επιλογή (di

υσκευές Ελεγχόμενες με τα Πόδια (Foot Controlled Devices or 

 

 

 

 

 

 

ν και την συνεχή τους καταπόνηση, 

χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει τις 

περισσότερες από τις λειτουργίες ενός 

οντικιού. Για παράδειγμα μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει μενού ή να 

 
μικροσκοπικούς αισθητήρες που μπορούν και 

ανιχνεύουν την πίεση που προέρχεται είτε από 

κάποιο δάχτυλο είτε από κάποια συσκευή 

δεικτ

π

κλικ, διπλό κλικ και η. Κατάλληλο λογισμικό που εγκαθίσταται στον 

εραιτέρω προσαρμογή της οθόνης επαφής στις 

υθμίζοντας ένα πλήθος παραμέτρων όπως π.χ. 

εσης. Οι συσκευές αυτές είναι ιδανικές για τη 

οτελέσμ τος’, αλλά και για εφαρμογές ου 

rect selection).  

Οι οθόνες επαφής μπορούν να βοηθήσουν επίσης άτομα τα οποία έχουν 

πρόβλημα στο να εστιάσουν οπτικά και όταν λειτουργούν παράλληλα με ένα 

πληκτρολόγιο οθόνης είναι ένας απευθείας τρόπος πληκτρολόγησης. 

 
Σ
NoHands Mouse) 
 
Είναι συσκευές που λειτουργούν πλήρως με τα

πόδια, εξαλείφοντας τον περιττό χρόνο που

χρειάζεται για να κινήσει κανείς το χέρι και το

μάτι του από το πληκτρολόγιο και την οθόνη

στο ποντίκι και το αντίστροφο. Έχει

διαπιστωθεί μέχρι και 30 τοις εκατό μεγαλύτερη

απόδοση. Είναι μία πολύ καλή λύση για τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με τους καρπούς των χεριώ

μετατοπίζοντας τις  λειτουργίες του ποντικιού στα πόδια. Χρησιμοποιούν 

δύο πετάλια, το ένα για τον έλεγχο της κίνησης και το άλλο για τις επιλογές.  

 
Κάνοντας χρήση του Πληκτρολογίου  
 

Στο περιβάλλον των Windows είναι γνωστό 

ότι το πληκτρολόγιο μπορεί να 

π
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επιλέξει κείμενο με το συνδυασμό κάποιων πλήκτρων. Στα Windows 

Ελέγχου", στις "Επιλογ  ι

παραδοσιακό αριθμητικό

 
Ηλεκτρονικές Συσκ
Devices) 

 έ  

 αυτού του τύπου. 

ο σύστημα αυτό καθιστά εφικτή τη λειτουργία του Η/Υ με τα μάτια. 

πορεί κανείς να συνθέσει ομιλία, να ελέγξει το περιβάλλον του (φώτα, 

ή να έχει πρόσβαση στο 

 δ  τ στημα

επεξεργασίας εικόνας που τρέχει στον 

αλύει συνεχώς την εικόνα του 

χρήστης κοιτάει. Κανένα άλλο ρτημα δ αρ  σ

σώμα ή στο κεφάλι του χρήστη. 

 

 

95/98/ME υπάρχει η λειτουργία "MouseKeys" μέσα στο  "Περιβάλλον 

ές Πρόσβασης". Αυτή η λειτουργία μετατρέπε  το 

 πληκτρολόγιο σε ένα πραγματικό ποντίκι.  

ευές Δεικτοδότησης (Electronic Pointing 

 
Μερικά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να συσχετίσουν την κίνηση 

του χεριού που κινεί το ποντίκι, με την κίνηση του κέρσορα στην οθόνη. 

Αρκετά άτομα έχουν επίσης δυσκολίες στο να επιλέξουν αυτό που θέλουν 

όταν χρησιμοποιούν τον Η/Υ. Για τα άτομα αυτά υπάρχουν συσκευές 

δεικτοδότησης που παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους επιλογής και βοηθούν 

το χρήστη να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Στη συν χεια εξετάζονται δύο 

χαρακτηριστικές ηλεκτρονικές συσκευές δεικτοδότησης

 
Σύστημα Επικοινωνίας με την Προσήλωση του Ματιού (The Eyegaze 
Communication System) 
 
Τ

Κοιτάζοντας σε κατάλληλα πλήκτρα ελέγχου στην οθόνη του υπολογιστή 

μ

συσκευές, κλπ.), να πληκτρολογήσει, να χρησι

τρέξει κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή 

Internet.  

 
Πώς ουλεύει ο σύ  Eyegaze? 

 
Καθώς ο χρήστης κάθεται μπροστά από την 

οθόνη, μία ειδική βιντεοκάμερα τοποθετημένη 

στην κάτω μεριά της, παρατηρεί κάποιο από 

τα μάτια του χρήστη. Κατάλληλο λογισμικό 

μοποιήσει το τηλέφωνο, να 

υπολογιστή, αν

ματιού και καθορίζει την κατεύθυνση και το σημείο της οθόνης που ο 

 εξά εν είναι προσ μοσμένο το 
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Πώς ο χρήστης λειτουργεί το σύστημα Eyegaze? 
 
Για να επιλέξει ο χρήστης κάποιο πλήκτρο 

προσηλώνει το βλέμμα του για ένα 

προκαθορισμένο χρόνο στο αντίστοιχο 

π

 επιλογή (συνήθως κάποιο κλάσμα 

ου 

μαζί με τον ενσωματωμένο συνθέτη ομιλίας 

ού πληκτρολογίου στο κάτω μέρος της οθόνης, ενώ το κείμενο 

μφανίζεται στο πάνω μέρος. Μπορεί να σώσει το κείμενο σε κάποιο αρχείο 

αιτέρω επεξεργασία ή εκτύπωση. 

Τηλεφώνου επιτρέπει

να δεχτεί τηλεφωνικές κλήσεις

συχνά χρησιμοποιούμενων 

κατάλογο. Τα άτομα με προβ

το συνθέτη ομιλίας για να μιλή

Το Πρόγραμμα Ελέγχου του Π

η. Ο χρήστης ανοίγει και κλείνει συσκευές 

οιτώντας απλά σε μια σειρά από διακόπτες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

τετράγωνο. Ο χρόνος που α αιτείται για την 

οπτική αυτή

του δευτερολέπτου) είναι ρυθμιζόμενος. Ένα 

πλήθος από μενού πλήκτρα επιτρέπουν την πλοήγηση μέσα στο 

πρόγραμμα Eyegaze χωρίς καμία επιπλέον βοήθεια. 

 
Τί μπορεί να κάνει ο χρήστης με το Eyegaze? 
 
Το κεντρικό μενού παρουσιάζει μία λίστα από διαθέσιμα προγράμματα. Ο 

χρήστης ενεργοποιεί κάποιο από αυτά με το κοίταγμα του αντίστοιχ

πλήκτρου.  

Το Πρόγραμμα Φράσεων 

(speech synthesizer), παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης επικοινωνίας για 

άτομα με προβλήματα λόγου. Κοιτώντας το κατάλληλο πλήκτρο 

ενεργοποιείται η ομιλία κάποιου από πριν προγραμματισμένου μηνύματος. 

Το Πρόγραμμα Δακτυλογράφησης πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες 

επεξεργασίας κειμένου. Ο χρήστης πληκτρολογεί κοιτώντας στα πλήκτρα 

ενός οπτικ

ε

και να το ανακτήσει αργότερα για να περ

Το Πρόγραμμα  στο χρήστη να πραγματοποιήσει και 

. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των πιο 

αριθμών σε ένα ηλεκτρονικό τηλεφωνικό 

λήματα ομιλίας  μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

σουν στο τηλέφωνο. 

εριβάλλοντος το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον 

εξοπλισμό μεταγωγής ελεγχόμενο από Η/Υ, παρέχει τον έλεγχο στα φώτα 

και τις ηλεκτρικές συσκευές οπουδήποτε μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο. Δεν 

χρειάζεται καμία ειδική καλωδίωσ

κ
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Το Πρόγραμμα Ανάγνωσης Κειμένου δίνει στο χρή

 

στη τη δυνατότητα να 

πιλέξει κάποιο κείμενο προς εμφάνιση και να "γυρίσει σελίδες" με τα μάτια 

ή

 Tracking Mouse) 

Head Tracking έχουμε τη 

έρυθρου σήματος από 

οίο αντανακλάται στη 

λαστήρα (δέκτη) που είναι 

προσαρμοσμένος στο μπροστινό μέρος από το 

 το κεφάλι. Από  την στιγμή της αρχικής ρύθμισης και 

Κ

Ο χρήστης μπορεί και επιλέγει κρατώντας τον δείκτη επιλογής για μία 

ε

του. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαβάσει οπ

σε ηλεκτρονικ  μορφή.  

 
Ποντίκι Καθοδηγούμενο από το Κεφάλι (Head
 

Με την τεχνολογία 

μετάδοση ενός υπ

κατάλληλη συσκευή (πομπός) στο πάνω μέρος 

της οθόνης του Η/Υ, το οπ

οιοδήποτε βιβλίο διατίθεται 

συνέχεια σ’ έναν ανακ

κεφάλι του χρήστη.  

Έτσι επιτυγχάνεται ο έλεγχος της κίνησης του δείκτη επιλογής της οθόνης, 

κουνώντας κατάλληλα

μετά, η κίνηση του κεφαλιού σχετίζεται άμεσα με την κατεύθυνση κίνησης 

του δείκτη. Γυρνώντας το κεφάλι αριστερά ή δεξιά, ο δείκτης κινείται 

αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. ουνώντας το κεφάλι πάνω-κάτω, 

προκαλούμαι την κίνηση του δείκτη πάνω-κάτω.  

προκαθορισμένη περίοδο επάνω στο χαρακτήρα ή σύμβολο που επιθυμεί 

(μέθοδος δείχνω και κρατώ). Επιλογές μπορούν επίσης να γίνουν 

μετακινώντας το δείκτη στο επιθυμητό σημείο και ενεργοποιώντας κάποιο 

διακόπτη (μέθοδος δείχνω και επιλέγω). 
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
 
Διακόπτες (Switches) 
 
Μερικοί χρήστες με σωματικές ή γνωστικές 

 ή 

δεικτοδότησης όπως αυτές έχουμε 

αναφέρει. Τα άτομα αυτά

καλό έλεγχο της κίνηση

μέρους του σώματός τους

λύση για τον έλεγχο του Η

πόδι ή με μία κίνηση τ ορούν να χειριστούν ένα 

ό ν  δ

καθένας να ενεργοποιείται 

ό  

 

 κάποια

 και

στέλνει ο πρώτος σε κατάλληλες 

λειτουργίες.  

Μία μέθοδος λειτουργίας με τη χρήση διακόπτη είναι η σάρωση (scanning). 

Με τη μέθοδο αυτή ο κέρσορας ή μία φωτεινή περιοχή μετακινείται συνεχώς 

από χαρακτήρα σε χαρακτήρα (ή σύνολο από χαρακτήρες). Η ενεργοποίηση 

του διακόπτη εισάγει τον επιλεγμένο χαρακτήρα ή λέξη στον υπολογιστή. 

Μία άλλη μέθοδος για τη χρησιμοποίηση ενός απλού ή διπλού διακόπτη 

είναι ο κώδικας Morse (Morse Code). Οι διακόπτες συνδέονται σ’ ένα 

κατάλληλο προσαρμογέα (adapter) ο οποίος και μεταφράζει τις τελείες και 

παύλες σε σήματα όμοια με αυτά του πληκτρολογίου. Το πλεονέκτημα αυτής 

της μεθόδου είναι ότι είναι πιο γρήγορη από τη σάρωση και δεν 

καταλαμβάνει κάποιο μέρος της οθόνης (π.χ. πληκτρολόγιο οθόνης).  

Τέλος υπάρχει και η μέθοδος της άμεσης επιλογής (direct selection) όπου ο 

χρήστης «σημαδεύει» την επιλογή του μέσω ενός συστήματος Εyegaze ή 

αναπηρίες είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουν 

κ ηλεκτρονική συσκευή 

 που ήδη 

 έχουν πολλές φορές 

ς ενός συγκεκριμένου 

 και τότε ο διακόπτης μπορεί να είναι μία καλή 

/Υ. Ενεργοποιώντας το διακόπτη με το χέρι, το 

ου προσώπου, μπ

άποιο πληκτρολόγιο

πληκτρολόγιο οθόνης ή να πλοηγηθούν στο μενού κάποιου κατάλληλου 

προγράμματος.  

Ο διακόπτης στην απλή του μορφή είναι ένα πλήκτρο που όταν 

ενεργοποιηθεί στέλνει κάποιο σήμα στον Η/Υ για την οδήγηση και τον 

χειρισμό διαφ ρων προγραμμάτω . Υπάρχουν σε ιάφορα σχήματα και 

μεγέθη και είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε ο 

και από διαφορετικό μέρος του σώματος. Προσαρμ ζονται στις  δυνατότητες 

του κάθε χρήστη και στις κινήσεις που μπορεί να ελέγξει αξιόπιστα. Μία 

κατάλληλη διασύνδεση (interface), όπως είναι ένα πρόγραμμα ή  

συσκευή, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο διακόπτη  τον 

Η/Υ, μεταφράζοντας τα σήματα που 
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Head Tra ντας το 

. Και πάλι οι επιλεγμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη του 

χε ο χρήστης πληκτρολογήσει. 

διαθέσιμοι στην αγορά. Ο τύπος 

ίτε να επιλέξει κάποιος 

 του ικανότητες 

και   που μπορεί να 

 ανάλογα  

νή (Voice Activated) (Ενεργοποιείται με τη φωνή ή κάποιο 

ση 

τ   

 

cking και κατόπιν επιλέγει απ’ ευθείας ενεργοποιώ

διακόπτη

υπολογιστή σαν να τους εί

 
Τύποι Διακοπτών
 

Υπάρχουν πολλοί και

διακοπτών  

του διακόπτη που καλε

έχει να κάνει με τις σωματικές

 με τα μέρη του σώματος

ελέγξει. Υπάρχουν διακόπτες Παθητικοί οι οποίοι δεν χρειάζονται 

τροφοδοσία και Ενεργοί που λειτουργούν με ρεύμα ή μπαταρίες. Ακολουθεί 

η συνοπτική περιγραφή κάποιων χαρακτηριστικών τύπων  με τον 

τρόπο ενεργοποίησης: 

 διαφορετικοί τύποι 

• Διακόπτης με ελατήριο (Toggle or Joystick) (Ενεργοποιείται με 

κίνηση του χεριού, ώθηση ή τράβηγμα) 
• Με Ζούλιγμα/Σφίξιμο (Squeeze/Grip) (Ενεργοποιείται με το σφίξιμο 

του χεριού) 

• Με Ώθηση/Τράβηγμα (Push/Pull) (Ενεργοποιείται από 

οποιοδήποτε μέλος του σώματος και κυρίως από τα χέρια ή από 

ογκώδη κίνηση). 

• Υδραργυρικός (Mercury) (Ενεργοποιείται από την κίνηση του 

κεφαλιού). 

• Με φω

ήχο). 

• Γλώσσας (Tongue) (Ενεργοποιείται με την πίεση που ασκεί η 

γλώσσα πάνω σε κατάλληλο μοχλό με ελατήριο) 

• Σύσπασης (Twitch) (Ενεργοποιείται με την ελάχιστη σύσπα

κάποιου μυός) 

• Εισπνοής/Εκπνοής (Sip and Puff) (Ενεργοποιείται με την εισπνοή 

και απενεργοποιείται με την εκπνοή στον ίδιο σωλήνα) 

• Φωτοκύτταρου (Photocell) (Ενεργοποιείται από οποιαδήποτε 

κίνηση ου σώματος, η οποία δημιουργεί σκιά επάνω σε ηλεκτρονικό 

φωτοκύτταρο) 

• Με το Παίξιμο του Ματιού (Eye Blink) (Ενεργοποιείται με το 

παίξιμο του ενός ματιού). 
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Προγράμματα Διασύνδεσης με το Διακόπτη (Switch Access 
Software) 
 
Έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των 

ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Τα άτομα αυτά όπως 

 σε θέση να χρησιμοποιήσουν το 

περισσότερα προγράμματα π

είναι προσπελάσιμα. Όταν 

διακόπτη με την κίνηση ενός

αποκτήσουν πρόσβαση στ

γ τ  

οστηρίζουν ένα μεγάλο πλήθος άλλων συμβατικών 

προ α

 
Συστή  Έλεγχο του Η/Υ (Voice 
Re g
 

αυτά  για

πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, όπως είναι τα 

χρήστης έχει τη δυνατότητα με τα 

εντολές ιμοποιώντας κάποιο μικρόφωνο συνδεδεμένο στον Η/Υ. Για 

καλ ε

μπορεί ίνει ότι ο τελευταίος 

δεν

από τα αρτ), αλλά απλά να συμμορφώνεται με την προφορά 

στη π

Το σύσ να μπορεί να 

ανα ω μ ί

αρκετά

επιρρεπ  αναγνώρισης, τα νέας τεχνολογίας είναι πραγματικά 

απο λ

χρήστη ς. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν 

αναφέραμε δεν είναι

πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, με αποτέλεσμα τα 

ου κυκλοφορούν να μην 

όμως μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποιο 

 μέλους του σώματός τους, τότε μπορούν να 

ον Η/Υ μέσω κατάλληλων προγραμμάτων 

διασύνδεσης. Τα προ ράμματα αυτά επιτρέπουν ον έλεγχο του υπολογιστή 

χρησιμοποιώντας πολλές φορές μόνο έναν εξωτερικό διακόπτη όπως για 

παράδειγμα ένα πετάλι. Παραμένουν στην μνήμη καταλαμβάνοντας ένα 

μικρό μέρος της και υπ

γρ μμάτων.  

ματα Αναγνώρισης Φωνής για τον
co nition Systems for Controlling the Computer) 

Τα συστήματα  είναι χρήσιμα  τα 

άτομα που δεν μπορούν λόγω της 

αναπηρίας τους να χειριστούν το 

άτομα που δεν έχουν καθόλου χέρια. Ο 

συστήματα αυτά να δίνει απλές φωνητικές 

 χρησ

ύτ ρα αποτελέσματα το σύστημα θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να 

 να αναγνωρίζει τη φωνή του χρήστη. Αυτό σημα

 είναι απαραίτητο να έχει απόλυτα καθαρή ομιλία (όπως αυτή ορίζεται 

 κοινωνικά στάντ

ν ο οία το σύστημα έχει εκπαιδευτεί.  

τημα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να εκπαιδευτεί και 

γν ρίσει τη φωνή του χρήστη, αλλά με εξάσκηση πορε  να δουλέψει 

 αξιόπιστα. Αν και τα πρώτα συστήματα σ’ αυτό το χώρο ήταν 

ή σε σφάλματα

τε εσματικά. Ταυτόχρονα γίνονται όλο και περισσότερο προσιτά στο 

 όσο αφορά το κόστος του
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να παρέχουν σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα της "χωρίς χέρια" λειτουργίας 

του υπολογιστή. 

indows, έτσι ώστε το 

 του Η/Υ. Για την 

 ώ ι την εντολή "Ξύπνα". 

 Microsoft Word, το 

ράδειγμα "Φύλαξη" ή "Εκτύπωση". Μέχρι σήμερα δεν 

πάρχει η δυνατότητα ελέγχου της κίνησης του κέρσορα για το σχεδιασμό 

Για την εκκίνηση των προγραμμάτων αυτών είναι απα

τους στον κατάλογο εκκίνησης (StartUp folder) των W

πρόγραμμα να ξεκινάει αυτόματα με το άνοιγμα

ενεργοποίησή του ο χρήστης χρειάζεται απλά να δ σε

Για να τρέξει κάποιο άλλο πρόγραμμα όπως για π.χ. το

μόνο που χρειάζεται να πει είναι "Ξεκίνα το Microsoft Word". Αν θέλει να 

πλοηγηθεί στο Internet αρκεί η φωνητική εντολή "Ξεκίνα τον Internet 

Explorer".  

Άλλες εντολές επιτρέπουν τον εσωτερικό έλεγχο τρίτων εφαρμογών. Για π.χ. 

μέσα στο Microsoft Word ο χρήστης λέγοντας "Κλικ Αρχείο" θα ξεδιπλώσει 

το μενού "Αρχείο" όπως ακριβώς θα γινόταν και με το παραδοσιακό ποντίκι. 

Μέσα σ’ αυτό το μενού μπορεί να ενεργοποιήσει την εντολή που επιθυμεί, 

λέγοντας για πα

ραίτητη η προσθήκη 

υ

σε μία εφαρμογή γραφικών. Στο μέλλον όμως και αυτή η λειτουργία θα είναι 

φικτή.  ε
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 
 
Οι τεχνικές αυτές μπορούν σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές μεθόδους 

προσπέλασης και ελέγχου του Η/Υ που έχουμε περιγράψει, να αυξήσουν το 

ρυθμό και την ταχύτητα εισαγωγής δεδομένων από το πληκτρολόγιο ή μία 

εναλλακτική συσκευή. Είναι διαθέσιμες είτε σαν ανεξάρτητες εφαρμογές είτε 

σαν ενσωματωμένες λειτουργίες στα υπάρχοντα προγράμματα 

επεξεργασίας κειμένου. 

 
Συντομογρ

 

αφίες (Abbreviations) 

εφαρμογή του προτείνει μία λίστα από λέξεις που 

ξεκινούν με τα ίδια γράμματα. Για την ολοκλήρωση της λέξης 

ο χρήστης χρειάζεται απλά να επιλέξει κάποια από αυτές 

που του προτείνονται. Για μεγάλες λέξεις η τεχνική αυτή μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά το ρυθμό της πληκτρολόγησης. 

 
Αποθήκευση και Επαναφορά Κειμένου (Μακροεντολές) 
 
Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου έχουν τη δυνατότητα 

να αντιστοιχούν ολόκληρα κομμάτια κειμένου σε μία συγκεκριμένη λέξη ή 

συνδυασμό πλήκτρων. Είναι οι γνωστές μακροεντολές (macros) που 

συναντώνται και με άλλες ονομασίες όπως Glossary, Autotext κλπ. Από την 

στιγμή που θα οριστεί μία μακροεντολή μπορεί να κληθεί οπουδήποτε μέσα 

στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μία τέτοια δυνατότητα δεν είναι 

ενσωματωμένη, εξωτερικές εφαρμογές μπορούν να παρέχουν την 

λειτουργία αυτή. 

 
Για τις συχνά χρησιμοποιούμενες φράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συντμήσεις γλιτώνοντας το χρήστη από άσκοπη πληκτρολόγηση. Για 

παράδειγμα δίνοντας τα αρχικά του ονόματος, αυτά αντικαθίστανται 

αυτόματα από το πλήρες όνομα. 

 
Πρόβλεψη Λέξεων (Word Prediction) 
 
Μόλις ο χρήστης ξεκινήσει την πληκτρολόγηση κάποιας 

λέξης, η 
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Λ  

 τ e

μίζει το χρόνο που χρειάζεται για να κρατηθεί 

ατημένο ένα πλήκτρο πριν αυτό αρχίσει να επαναλαμβάνεται. Στο 

ρχει η λειτουργία "FilterKeys" στο  

έγξει την κίνηση του δείκτη οθόνης 

ρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Η λειτουργία αυτή έχει ήδη 

περισσότερων 

 συνέχεια να το απελευθερώσει 

και να συνεχίσει με το άλλο ή άλλα πλήκτρα 

υτόχρονα 

 Συμπεριφορά του Ποντικιού  

Όπως είναι δυνατό να ρυθμίσει κανείς τη συμπεριφορά του πληκτρολογίου, 

με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμίσει και την συμπεριφορά του ποντικιού. 

Στα  Windows στο "Περιβάλλον Ελέγχου" υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο. 

Εκεί μπορεί κανείς να ρυθμίσει την ταχύτητα, το χρονικό διάστημα για την 

ΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Επιπρόσθετα στα όσα αναφέραμε υπάρχει ένα πλήθος από 

προγραμματιστικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αλλαγή της συμπεριφοράς ενός συμβατικού πληκτρολογίου ή ποντικιού.  

 
Ρυθμός Επανάληψης ων Πλήκτρων (K y Repeat Rate) 
 
Η λειτουργία αυτή ρυθ

π

περιβάλλον των Windows 95/98 υπά

"Περιβάλλον Ελέγχου", στις "Επιλογές Πρόσβασης". 

 
MouseKeys 
 
Επιτρέπουν στο χρήστη να ελ

χ

εξεταστεί παραπάνω. 

 
Κλείδωμα Πλήκτρων (StickyKeys or Latch Keys) 
 

Πρόκειται για λογισμικό που 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση 2 ή 

πλήκτρων. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το 

πλήκτρο, στη

επιτρέπει την 

χωρίς να χρειάζεται να τα κρατάει τα

πατημένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε 

χρήστες που δεν έχουν διαθέσιμα όλα τα 

δάχτυλά τους, επιτρέποντάς τους τη 

λειτουργία των πλήκτρων SHIFT, CONTROL και ALT. Στα Windows 

95/98/ME μπορεί ο χρήστης να βρει τη λειτουργία "StickyKeys" στο  

"Περιβάλλον Ελέγχου", στις "Επιλογές Πρόσβασης". 

 
Ρυθμίζοντας τη
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ενεργοποίηση ν πλήκτρων 

 τους αριστερόχειρες. Ανάλογα με τον τύπο είναι δυνατή η ρύθμιση 

μ ν ς ιδ ι η

ρειάζεται να μετακινηθεί πάνω από το 

, να κρατήσει 

 π σ

ς. Ένας τρόπος για να μπορέσει να ξεπεράσει ο 

ρήστης το παραπάνω πρόβλημα είναι η λειτουργία "drag lock". Με τη 

ίς πάνω από το 

ο, να το ε

και να πιέσει ξανά το πλή

επιλεγμένο αντικείμενο. Η λε

δεικτοδότησης. Μπορεί να είνα

ενεργοποιεί τη λειτουργία "dra

μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ε

 

 

του διπλού κλικ ή να εναλλάξει τις λειτουργίες τω

για

επιπλέον παρα έτρω , όπω  για παράδειγμα να κλε ώσε την κίνησ  του 

δείκτη σε οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση ή να αναθέσει διαφορετικές 

λειτουργίες στα πλήκτρα. 

 
Λειτουργίες "Drag Lock" και "Dwell Time"  
 
Πολλά προγράμματα απαιτούν από το 

χρήστη να "σύρει και να ρίξει" ("drag and 

drop") εικόνες ή κείμενο από μία περιοχή 

εργασίας σε κάποια άλλη. Ο χρήστης 

χ

επιθυμητό αντικείμενο

πατημένο το πλήκτρο του οντικιού, να μετακινηθεί τη νέα θέση και να 

απελευθερώσει το πλήκτρο. Αυτό συχνά δημιουργεί προβλήματα στα άτομα 

με κινητικές αναπηρίε

χ

λειτουργία αυτή χρειάζεται απλά να μετακινηθεί κανε

ε πιλέξει, να μεταβεί στη συνέχεια στη νέα θέση 

κτρο του ποντικιού για να μετακινηθεί το 

ιτουργία είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές 

ι ένα πρόσθετο πλήκτρο στη συσκευή που να 

g lock" ή κάποιο ήδη υπάρχον πλήκτρο που 

κτελεί την παραπάνω λειτουργία. 

πιθυμητό αντικείμεν



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Σελίδα 52 

EΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIROMENTAL 
CONTROL) 

 
Συναντάται και σαν μονάδα ελέγχου του περιβάλλοντος ECU (Environmental 

Control Unit) και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ελέγχου των ηλεκτρικών 

υσκευών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της φωνής, ενός διακόπτη ή 

κευών πραγματοποιείται 

tronic Aids to Daily Living)  

ουμε τις δυνατότητες αυτών 

ρμογών μέσα από το 

πρόγραμμα HAL2000 της εταιρείας HAL 

μ. άναψε τα 

προστινά φώτα για πέντε ώρες". Αν κάποιος είναι στη δουλειά και θυμηθεί 

τι ξέχασε να κλείσει τη θέρμανση, μπορεί να τηλεφωνήσει στο σπίτι και να 

πει " HAL, ρύθμισε το θερμοστάτη στους 64 βαθμούς". 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μπορεί να καλυτερέψει τη ζωή ενός 

ατόμου με κινητικές αναπηρίες σε βαθμό εντυπωσιακό. Για την λειτουργία 

των συσκευών χρειάζεται να τοποθετηθούν στις ηλεκτρονικές συσκευές 

μικρά εξαρτήματα, κάτι σαν φωτεινοί χρονομετρητές. Όταν η συσκευή 

μπορεί και ανοιγοκλείνει με κάποιο υπέρυθρο σήμα όπως είναι για 

παράδειγμα η τηλεόραση, το παραπάνω εξάρτημα δεν είναι απαραίτητο. 

Από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα και θα τοποθετηθούν τα 

πρόσθετα εξαρτήματα, το μόνο που χρειάζεται είναι η φωνή του χρήστη για 

να το θέσει σε λειτουργία. Τα μικρόφωνα που είναι απαραίτητα για το 

σ

μίας κατάλληλης διασύνδεσης. Ο έλεγχος των συσ

μέσω υπερήχων, υπερύθρων, AC καλωδιώσεων

 
Λογισμικό Υποβοήθησης (Software for Elec
 

Θα εξετάσ

των εφα

(Home Automated Living). Είναι ένα 

ολοκληρωμένο πακέτο για τον έλεγχο 

συσκευών, σχεδιασμένο να δουλεύει σε 

προσωπικούς υπολογιστές και σε περιβάλλον Windows. 

Με το πρόγραμμα HAL2000, μπορεί κανείς να ελέγξει τα φώτα, το 

συναγερμό, τον κλιματισμό, το τηλέφωνο κλπ. Ο έλεγχος γίνεται με τη φωνή 

και από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού δημιουργώντας το λεγόμενο 

"έξυπνο σπίτι" ("smart home"). 

Δεν χρειάζονται επιπλέον καλωδιώσεις γιατί το πρόγραμμα λειτουργεί με τις 

υπάρχουσες ηλεκτρικές γραμμές. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει να 

ανάψουν τα φώτα λέγοντας απλά " HAL, κάθε βράδυ στις 7 μ.

 ή ραδιοσυχνότητες.  

μ

ό
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χειρισμό του συστήματος μπορούν να προσαρμοστούν στο αναπηρικό 

α στο σπίτι. καροτσάκι ή οπουδήποτε μέσ

iscrete control) για τον έλεγχο συσκευών που έχουν δύο 

 κλπ., 

(continuous control) για συσκευές  μ ελεγχθούν

όπως είναι ο έλεγχος της φωνής τ

φωτισμού.  

Μέσω μιας λίστας από διαθέσιμες

πραγματοποιήσει τον έλεγχο. Οι

ν. Επιπλέον είναι 

ιστικά που μπορεί να διαθέτουν αυτές οι 

 
Συσκευές Υποβοήθησης (Devices for Electronic Aids to Daily Living) 
 
Πρόκειται για συσκευές ECU που ενεργοποιούνται με τη 

φωνή και/ή με κάποιο διακόπτη και μπορούν να ελέγξουν το 

ανθρώπινο περιβάλλον. 

Αυτές οι μονάδες μπορεί να διαθέτουν είτε διακριτό έλεγχο 

(d

καταστάσεις Άνοιξε/Κλείσε, όπως είναι τα φώτα, ο 

ανεμιστήρας, η τηλεόραση είτε συνεχόμενο έλεγχο 

 που πορούν να  βαθμιαία, 

ης τηλεόρασης ή η ρύθμιση της έντασης 

 φωνητικές εντολές ο χρήστης μπορεί να 

 φωνητικές εντολές μετατρέπονται σε 

σήματα κατάλληλα να οδηγήσουν ένα πλήθος συσκευώ

δυνατή η χρήση ενός απλού ή διπλού διακόπτη, ο οποίος σαρώνει μια σειρά 

από διαθέσιμες λέξεις ελέγχου. Μενού εντολών, εσωτερικό μικρόφωνο, 

ηχητική επιστροφή των εντολών, καθώς και επιβεβαίωση λήψης εντολής, 

είναι μερικά από τα χαρακτηρ

συσκευές. 
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Σύστημα εικονικής πραγματικότητας (VR) στο οποίο 
ο χρήστης εμβυθίζεται στην προσομοίωση ενός σπιτιού.

 
Συσκευή εισόδου (input device) τύπου Spaceball 

για κίνηση και περιστροφή σε τρισδιάστατο 
χώρο.VR για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Η εικονική πραγματικότητα ή 

ία 

 

διαφορετικής 

μορφής διασύνδεση (interface) σε 

σύστημα. Η 

αυτού του 

r στο ότι ο 

είται να 

και όχι μέσω της πληκτρολόγησης εντολών, ή του προτύπου 

νει σε πραγματικό χρόνο, κινούμενος γύρω τους.  

Η δημιουργία μιας εικονικής 

πραγματικότητας (VR) γίνεται 

εφικτή μέσω της τροφοδότησης 

των αισθήσεων του χρήστη με 

οπτικές, ακουστικές και απτικές 

πληροφορίες, μέσω ανάλογων 

συσκευών απεικόνισης (display 

devices). 

Ο κατάλληλα ενορχηστρωμένος 

συγχρονισμός της απεικόνισης που αντιλαμβάνεται ο χρήστης, με την 

αντίληψη της εισόδου (input) που ο ίδιος προσφέρει στο σύστημα κατά την 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης, τον τροφοδοτεί με κιναισθητικές 

πληροφορίες. Υπάρχει η δυνατότητα κίνησης στις τρεις διαστάσεις, χωρίς 

τους περιορισμούς των φυσικών νόμων, τηλεμεταφοράς καθώς και 

Virtual Reality (VR), είναι μ

τεχνολογία η οποία 

δημιουργία μίας 

υποστηρίζει τη

ένα υπολογιστικό 

μεγάλη σημασία 

inte face έγκειται 

χρήστης καλ

αλληλoεπιδράσει με το σύστημα μέσω πράξεων, κινήσεων και εκτιμήσεων 

που μοιάζουν με τις καθημερινές του ενέργειες στο πραγματικό του 

περιβάλλον 

"mouse - pointer - window".  

Ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα επιδέξιος σε "πραγματικές", ενστικτώδεις 

ενέργειες σαν την αναγνώριση μορφών, μοτίβων και διατάξεων στο 

πραγματικό περιβάλλον και στην κίνηση και αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα 

αντικείμενα στον αληθινό χώρο, λόγω του ότι τις πράττει κατά την διάρκεια 

όλης του της ζωής. Μία VR εφαρμογή μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την 

επιδεξιότητα με την τρισδιάστατη απεικόνιση πληροφοριών τις οποίες ο 

χρήστης βιώ
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αλληλεπίδρα λον, μέσω 

ιαφόρων συσκευών εισόδου (input devices).   

επίσης ότι  ι ν

ακουστικό σύστημα το οποίο ενισχύει τ

προσδίδει και τη δυνατότητα επικοινωνί

ακουστικού συστήματος σε ένα VR, μπορ ει

βρίσκεται κανείς σε ένα χώρο, με τ

πληροφορίες. 

Η τεχνολογία VR μπορεί να βοηθήσει το ά κά ρ

ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί ν τη ε

με φυσική ή νοητική αναπηρία να καταφ χους κ

 δυνατότητες και εμπειρίες είναι τα παρακάτω: 

ου δίνει την 

δ α ν αυτό 

 η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης με 

κ τ τό το κτίριο. 

ν δυνατότητα σε άτομα με νοητικές 

χειρισθούν ς οι οποίες σε κανονικές συνθήκες θα 

τούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

ντας μία περίπλοκη διαδικασία σε μία περισσότερο απλή που 

 του εικονικού περιβάλλοντος. 

Ο ς 

δυνατότητες. Τα εικονικά περιβάλλοντα δηλαδή μπορούν να 

σης με τα αντικείμενα που συνθέτουν το περιβάλ

δ

Είναι σημαντικό να τονισθεί  οι άνθρωπο  έχουν εξελίξει έ α 

ο οπτικό τους σύστημα και τους 

ας.  Η χρησιμοποίηση αυτού του 

εί να αυξήσ  την αίσθηση του ότι 

ο να συμπληρώνει τις οπτικές 

υς φυσικ  και νοητι  ανάπη ους 

α δώσει την δυνατό τα σ  άτομα 

έρουν στό αι να αποκτήσουν 

εμπειρίες τις οποίες κάτω από κανονικές συνθήκες θα τους ήταν αδύνατο να 

αποκτήσουν.  

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου η VR μπορεί να προσφέρει σε άτομα με 

φυσική αναπηρία καινούργιες

• Ένα άτομο με εγκεφαλική παράλυση περιορισμένο σε μία αναπηρική 

καρέκλα, μπορεί να χειρισθεί ένα μηχανισμό, να λάβει μέρος σε ένα 

εικονικό άθλημα ή να «χορέψει» μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον. 

• Άτομα με φυσική αναπηρία μπορεί να βρίσκονται σε ένα μέρος και ένας 

«εικονικός τους εαυτός» να βρίσκεται και να ενεργεί κάπου αλλού. 

• Ένα άτομο περιορισμένο σε μία αναπηρική καρέκλα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένα ειδικευμένο λογισμικό το οποίο τ

υνατότητα ν  περιηγηθεί εικονι

χτισθεί, με στόχο να εξετασθεί

αναπηρικό αρο σάκι μέσα σε αυ

Η VR μπορεί ακόμη να δώσει τη

αναπηρίες να  διαδικασίε

ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες για αυ

αντιστοιχώ

κά στο μοντέλο ενός κτιρίου πρι

λαμβάνει χώρα μέσα στην προσομοίωση

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας VR, είναι το ότι αποτελεί 

έναν ιδιαίτερα προσαρμοστικό μηχανισμό για αλληλεπίδραση του ατόμου με 

τον Η/Υ.  μηχανισμός αυτός αξιοποιεί τι πιο σημαντικές δυνατότητες του 

ατόμου, αντί να περιορίζει το άτομο στο ήδη υπάρχον σύστημα διεπαφής και 

να επιτρέπει στην ανικανότητα του να περιορίζει τις αλληλεπιδραστικές του 
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προσαρμοσθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες για εξάσκηση που έχει το κάθε 

παιδί. Για παράδειγμα, τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται σε ένα παιδί με 

ν

τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, να 

αίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων ενός παιδιού. Η 

 

• 

ειδι ν: 

• 

• 

χω

τα π

γ

αυτισμό μπορούν να ελεγχθούν ή τα προβλήματα της εκπαίδευσης σε 

αναπηρική καρέκλα για ένα παιδί με σοβαρές κινησιακές δυσκολίες μπορούν 

να μετριασθούν.  

Η ελευθερία κίνησης που επιτρέπει η τεχνολογία VR, δίνει σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες μία αίσθηση ελέγχου πάνω στο περιβάλλο  τους. 

Συγκεκριμένα 

επικεντρώνουν στις ικανότητές τους και να αποκτούν μία αίσθηση ελέγχου, 

επιδεξιότητας και κυριαρχίας. 

Αρκετές μελέτες σε σχέση με χρήση VR σε παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στοχεύουν στη δημιουργία μίας προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου για 

εξάσκηση, εκπ

εξάσκηση αυτή μπορεί να στοχεύει με τη σειρά της: 

• Σε ενίσχυση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το

άτομο στον πραγματικό κόσμο 

Στην ανάκτηση ή βελτίωση γνωστικών λειτουργιών μέσω της 

επανάληψης και της εξάσκησης. 

Στην πρώτη κατηγορία επιδεξιοτήτων στις οποίες μπορούν τα παιδιά με 

κές ανάγκες να εξασκηθούν μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα, ανήκου

το πέρασμα σε δρόμους στην πόλη ή 

τα ψώνια σε μαγαζί 

ρίς να υπάρχει ανησυχία για πιθανό τραυματισμό ή χωρίς να αισθάνονται 

αιδιά ντροπή. 

Ωφέλειες έχουν παρατηρηθεί επίσης και από την χρήση VR για 

αποκατάσταση  σε περιπτώσεις γνωστικής αξιολόγησης, αξιολόγησης 

φυσικής κατάστασης, εκπαίδευση σε κινησιακές και νωστικές λειτουργίες. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 
 
ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 
 
Για τα άτομα με μειωμένη όραση το διάβασμα του κειμένου της οθόνης ή 

μίας εκτυπωμένης σελίδας αποτελεί συνήθως πρόβλημα.  Διάφορες 

προσαρμογές για τη μεγέθυνση της εξόδου, όπως είναι μεγαλύτεροι σε 

μέγεθος χαρακτήρες ή οθόνες με μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα 

χρώματα μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν. 

Για έναν τυφλό χρήστη η ακουστική έξοδος με τη χρήση κάποιας συνθετικής 

φωνής, του δίνει τη δυνατότητα να ακούσει ότι οι άλλοι μπορούν να δουν. 

Η μέθοδος Braille είναι επίσης μία λύση για τα τυφλά άτομα. Braille 

εκτυπωτές παράγουν ανάγλυφες εκτυπώσεις σε χαρτί και Braille πινακίδες 

(displays) χρησιμοποιούν επανερχόμενες ακίδες (retractable pins) για να 

σχηματίσουν Braille χαρακτήρες. Κατάλληλα προγράμματα πραγματοποιούν 

την μετάφραση των ASCII αρχείων σε αρχεία Braille,  για την περαιτέρω 

χρήση τους.  

Μία άλλη τεχνολογία με σημαντικά πλεονεκτήματα είναι αυτή της οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η τυπωμένη πληροφορία μπορεί με τη 

χρήση μίας κατάλληλης συσκευής σάρωσης (scanner) και ενός 

προγράμματος OCR να μετατραπεί αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή, με 

δυνατότητες ακουστικής ή Braille εξόδου. 

Προσαρμογές εισόδου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άτομα με 

προβλήματα όρασης, για να βελτιώσουν την ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα της εισόδου των δεδομένων. Τροποποιήσεις όπως 

ετικέτες πλήκτρων με μεγαλύτερα γράμματα ή αντικατάσταση των πλέον 

χρησιμοποιούμενων πλήκτρων με πλήκτρα μεγαλύτερων διαστάσεων, 

αποτελούν σημαντικό βοήθημα. Η ακουστική έξοδος κατά τη διάρκεια 

εισαγωγής των δεδομένων παρέχει άμεση ανάδραση, καθώς ο τυφλός 

χρήστης δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα δεδομένα που εισάγει.  

Γενικά υπάρχει ένα πλήθος επιλογών σε λογισμικό και υλικό για την 

υποβοήθηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Στη συνέχεια αναλύουμε 

τις διαθέσιμες αυτές λύσεις, ώστε να μπορεί κανείς να επιλέξει εκείνη που θα 

τον βοηθήσει πραγματικά.  
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ΔΟΥΛΕ ΑΣΗ 
 

ΠΛΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ετικ

ρόκειται για αυτοκόλλητες ετικέτες οι οποίες 

τη. 

  

α

Ε

ΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡ

Α
 

έτες Πλήκτρων (Keytop Overlays or Stickers) 
 
Π

τοποθετούνται στα πλήκτρα ενός συμβατικού 

πληκτρολογίου. Φέρουν επάνω τους μεγάλα 

εκτυπωμένα γράμματα με έντονο κοντράστ. Είναι 

διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα, με μικρά ή κεφαλαία, ώστε να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήσ

 
Τοποθέτηση της Οθόνης 
 
Η θέση της οθόνης είναι σημαντική και μπορεί συχνά να βοηθήσει. Το 

θάμπωμα από το φως του παραθύρου μπορεί να δυσκολέψει το χρήστη 

στην ανάγνωση της πληροφορίας. Ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θέση και κλίση 

της οθόνης, μπορεί κανείς να πετύχει καλύτερη ορατότητα. 

 
Χρώματα  
 
Πολλοί άνθρωποι με προβλήματα όρασης μπορούν να διακρίνουν κάποιους 

συνδυασμούς χρωμάτων καλύτερα από κάποιους άλλους. Οι περισσότερες 

σύγχρονες εφαρμογές διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος από χρωμ τικές 

επιλογές που ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει.  

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 

Μεγάλες Οθόνες 
 
Μεγαλύτερες από τις κανονικές οθόνες, παράγουν και εικόνες μεγαλύτερες 

από τις κανονικές. ιδικοί κατασκευαστές μπορούν και κατασκευάζουν 

οθόνες σε διάφορα μεγέθη, έως και 30 ίντσες διαγωνίως.  

 
Οθόνες Φορητών Η/Υ (Laptop Screens) 
 
Οι οθόνες των φορητών υπολογιστών διαφέρουν σε ποιότητα. Η "TFT" ή 

"Active Matrix" τεχνολογία, προσφέρει την καλύτερη ορατότητα και κοντράστ 

και είναι διαθέσιμη σε μεγέθη έως και 15 ίντσες σε κάποια μοντέλα φορητών 

υπολογιστών. 
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ΕΥΑ

θους  

 γραμματοσειρά όπως αυτή του κειμένου (Arial), είναι περισσότερο 

ως η Times New 

ιζόμενο, 

 κ

νης. Μία μεγάλη ποικιλία σε 

χρώματα και μεγέθη είναι διαθέσιμη, ενώ με επιπλέον λογισμικό 

μα οπτικά εφφέ. 

on Software) 

για προγράμματα που 

 ενεργά στη μνήμη του Η/Υ 

πως για παράδειγμα να αυξήσει την 

 λειτουργία αυτών των προγραμμάτων είναι να 

εγεθύνουν την εικόνα της οθόνης, χωρίς να αλλοιώσουν όμως τα 

 πρόγραμμα αυτό, ο χρήστης που αντιμετωπίζει 

αφέρει το κείμενο 

το αρχικό του μέγεθος για να διατηρήσει μία "επαγγελματική" εμφάνιση. Τα 

 να μεγαλώσουν την εικόνα ή 

ΝΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  
 

Επιλογή Γραμματοσειράς και Μεγέ
 
Μία

ευδιάκριτη απ’ ότι κάποια άλλη με "ουρίτσες" ("serifs") όπ

Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι

κάνοντας το κείμενο περισσότερο ευανάγνωστο. 

 
Ο Δείκτης Οθόνης (Mouse Pointer) 
 

Τις περισσότερες φορές είναι μία αλή λύση να αλλάξει κάποιος το 

χρώμα ή να μεγεθύνει το δείκτη της οθό

 επίσης ρυθμ

μπορεί να πετύχει ο χρήστης χρήσι

 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Λογισμικό Μεγέθυνσης Οθόνης (Screen Magnificati
 
Πρόκειται 

αραμένουνπ

μετά την εκτέλεσή τους (Terminate and 

Stay Resident). Η κλήση τους 

πραγματοποιείται όταν ο χρήστης 

θελήσει να ρυθμίσει κάποια παράμετρο, 

ό

κλίμακα μεγέθυνσης. Η κύρια

μ

δεδομένα. Χωρίς το

προβλήματα όρασης θα πρέπει να αυξήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς 

ώστε να κάνει το κείμενο ευανάγνωστο. Όταν όμως τελειώσει την 

επεξεργασία και θελήσει να το τυπώσει, πρέπει να επαν

σ

προγράμματα μεγέθυνσης αντιθέτως, μπορούν

το κείμενο χωρίς να αλλάξουν το μέγεθος της γραμματοσειράς. Τα επίπεδα 

μεγέθυνσης μετριούνται σε δυνάμεις του δύο και φτάνουν μέχρι 16 φορές το 

αρχικό μέγεθος. 

Σελίδα 61 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Η δυσκολία αυτής της τεχνολογίας, είναι ότι η μεγεθυσμένη εικόνα πολλές 

ορές δεν μπορεί να χωρέσει στην οθόνη του υπολογιστή. Ο χρήστης 

δεικτοδότησης να "κυλήσει" 

γεθυσμένης εικόνας με 

διαφορετικούς τρόπους: μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, σε διαιρεμένη 

μεγεθυσμένη εικόνα παρουσιάζεται 

ει

φ

θυρο μεγέθυνσης, ώστε 

να περιέχει κάθε φορά την απαραίτητη πληροφορία.  

ς περιοχής της οθόνης που πρόκειται 

να μεγεθυνθεί. 

λειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης  (Closed Circuit Television 
 

 άτομα με προβλήματα όρασης. 

Προϋποθέτει τη χρήση μίας κάμερας κλειστού 

, για να μεγεθύνει οτιδήποτε 

 εστιαστεί μέσα στο εύρος 

Τυπικά  

 των

τη εστίασης ανάλογα   

τα διαίρεσης της οθόνης σε δύο μέρη, όπου στο ένα θα 

βλέπει το πρωτότυπο κείμενο μεγεθυσμένο και στο άλλο μέρος θα 

δουλεύει το πρόγραμμα που επιθυμεί.  

φ

πρέπει με το ποντίκι ή κάποια άλλη συσκευή 

("pan") την εικόνα στην οθόνη. Το μέγεθος της κίνησης αυξάνει, καθώς 

αυξάνει και η κλίμακα μεγέθυνσης. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που 

ενσωματώνει η παραπάνω τεχνολογία είναι: 

• Η δυνατότητα παρουσίασης της με

οθόνη, μεγέθυνση παραθύρου (η 

σε ένα κομμάτι της οθόνης), μεγεθυντικός φακός (η μεγεθυσμένη 

κόνα κινείται μαζί με το ποντίκι σαν να είχε ο χρήστης μεγεθυντικό 

ακό), κλπ.  

• Η δυνατότητα να αλλάζει δυναμικά το παρά

• Η δυνατότητα καθορισμού τη

 
Κ
(CCTV's))
 

Η τεχνολογία

από τα 

κυκλώματος

μπορεί να

λειτουργίας του συστήματος (συνήθως βιβλία, 

περιοδικά, κλπ.).  χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής είναι:  

• Δυνατότητα αντιστροφής  χρωμάτων στο φόντο και το 

παρασκήνιο (π.χ. άσπρο σε μαύρο ή μαύρο σε άσπρο).  

• Ρύθμιση ς   με το πάχος του προς μεγέθυνση 

αντικειμένου (π.χ. βιβλίο σε σχέση με ένα απλό φύλλο).  

• Τραπέζι πάνω στο οποίο τοποθετείτε το υλικό και το οποίο 

μετακινείται εύκολα σε δύο κατευθύνσεις ή μπορεί να κλειδωθεί σε 

μία συγκεκριμένη θέση. Έτσι ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το 

κείμενο που τον ενδιαφέρει μετακινώντας κατάλληλα το τραπέζι. 
• Δυνατότη

 αυτή χρησιμοποιείται σημαντικά 
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ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΣΗ 
 

Λογισμικό Ανάγνωσης Οθόνης (Screen Reader Software) 
 
Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης 

είναι μία χρήσιμη μέθοδος για τα 

τυφλά άτομα τα οποία δεν μπορούν 

να 

οθόνης

στη μν

τους (T

συνδυα

Σκοπός μματος είναι να μεταφράσει το κείμενο της οθόνης και 

να 

μιλήσει Χαρακτηριστικά 

αυτής τ

• ντήχησης του κειμένου καθώς αυτό εισάγεται, όπως 

ιπλώμενα μενού, πλαίσια διαλόγου, μηνύματα λαθών κλπ.  

νατότητες, ώσ

πλήκτρων να γίνεται αυτόματη   σημείο

θέλουμε να αναγνωστεί

• Ξεχωριστός κέρσορας την πλοήγηση μέσα

κείμενο για εργασίες ε ,  χάνει ο 

τρέχων σημείο ανάγνωσης

 

 (πινακίδας 

Τα πρ

συνοδε

να μάθ

ΣΗΜΕΙΩΣ τα

συγχέονται ου (Text Reader), οι οποίες 

διαβάσουν το περιεχόμενο της 

. Παραμένουν κι αυτά ενεργά 

ήμη του Η/Υ μετά την εκτέλεσή 

SR) και δουλεύουν πάντα σε 

σμό με κάποια συσκευή σύνθεσης φωνής (speech synthesizer). 

 του προγρά

παράγει σήμα, το οποίο θα ενεργοποιήσει το συνθέτη φωνής για να 

 την πληροφορία με φωνή ανθρώπινης χροιάς. 

ης κατηγορίας προγραμμάτων είναι: 

Η δυνατότητα α

και η ανάγνωση όλης της παρουσιαζόμενης πληροφορίας, π.χ. 

αναδ

Μάκρο δυ• τε με το πάτημα κάποιου συνδυασμού 

 μετάβαση στο  της οθόνης που 

.  

 που επιτρέπει    στο 

πεξεργασίας χωρίς να  χρήστης το 

 και πολύτιμο χρόνο. 

• Δουλεύουν αξιόπιστα και διαβάζουν δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί

μέσω μόντεμ, π.χ. δεδομένα από το Internet, από ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), κλπ.  

• Παράλληλα με τη φωνητική έξοδο προσφέρουν συνήθως και έξοδο 

σε Braille κώδικα μέσω μίας κατάλληλης Braille συσκευής

ή εκτυπωτή). 

ογράμματα αυτά απαιτούν σημαντικό χρόνο εκπαίδευσης και 

ύονται συχνά από κασέτες με οδηγίες, για να μπορεί το τυφλό άτομο 

ει το χειρισμό τους χωρίς τη βοήθεια τρίτων.  

Η: Τα προγράμμα  ανάγνωσης οθόνης δεν θα πρέπει να 

 με τις εφαρμογές ανάγνωσης κειμέν
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χρησιμοποιού εριεχομένου 

ων προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, e-mails και άλλων μορφών 

λώμενα 

ρ  από τα άτομα με μαθησιακές 

 ανάγνωσης. 

ynthesizer) 

φατα η σύνθεση φωνής γινόταν με 

ικό που τοποθετούνταν εσωτερικά 

ογίας των καρτών ήχου (κυρίως 

χάρ

συνηθι

να χρη  είχε 

σαν π

χρήσης

 
Εναλλ α Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 
(Al n
 
Ο Browser 

που χρησιμοποιείται  Διαδικτύου και την 

αναζήτηση

μεταφράζου

Web σελίδα κός της σχεδιαστής την είχε εμπνευστεί. 

Πα

να ενσ

άτομα τοντας μία αναλυτική περιγραφή κάτω από ένα 

Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα πλοήγησης (alternative Web Browser) μπορεί 

απευθείας

νται για την αντήχηση και την ανάγνωση του π

τ

ηλεκτρονικού κειμένου. Δεν μπορούν όμως να «μιλήσουν» αναδιπ

μενού, πλαίσια διαλόγου, μηνύματα 

εφαρμογές χρησιμοποιούνται κυ ίως

δυσκολίες και περιορισμένες ικανότητες

 
Συσκευή Σύνθεσης Φωνής (Speech S
 

 Μέχρι πρόσ

πρόσθετο υλ

στον Η/Υ ή συνδέονταν εξωτερικά σε κάποια θύρα 

του. Υπάρχουν ακόμα στην αγορά πολλά 

διαθέσιμα μοντέλα speech synthesizers, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

Βέβαια η ποιότητα της φωνής στις συσκευές αυτές αυξάνει μαζί με το 

κόστος. Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη της τεχνολ

λαθών κλπ. Αυτού του είδους οι 

η στην βιομηχανία των παιχνιδιών), οδήγησε στο σημείο μία 

σμένη κάρτα ήχου σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό, να μπορεί 

σιμοποιηθεί για την παραγωγή φωνής ανθρώπινης χροιάς. Αυτό

 α οτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους και την αύξηση της 

 των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης.  

ακτικά Προγράμματ
ter ative Web Browsers) 

είναι ένα πρόγραμμα όπως ο Internet Explorer ή το Netscape, 

 για την πρόσβαση στις σελίδες του

 πληροφοριών. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα 

ν τον HTML κώδικα που έχει αναπτυχθεί και παρουσιάζουν τη 

 όπως ακριβώς ο αρχι

ρ’ όλο που είναι δυνατόν να μορφοποιήσει κανείς αυτές τις σελίδες ώστε 

ωματώνουν λειτουργίες για την προσπέλασή τους από τα τυφλά 

(π.χ. προσθέ

γραφικό), αυτό δεν γίνεται από τους περισσότερους σχεδιαστές. Το 

αποτέλεσμα είναι οι τυφλοί να χάνουν συχνά σημαντική πληροφορία στο 

Διαδίκτυο. 

και παρέχει την επιπλέον αυτή πληροφορία, επεμβαίνοντας  στον 
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HTML κώδικα και διαβάζοντας το κείμενο (μέσω ενός προγράμματος 

ανάγνωσης οθόνης) που αφορά π.χ. τη σχεδίαση ενός γραφικού για το 

οποίο δεν είχε προβλεφθεί κάποιο σχόλιο.  

Οι πλέον δημοφιλής browsers επιτρέπουν το χρήστη να ρυθμίσει τα 

χρώματα για το φόντο και το παρασκήνιο της στο ελίδας ανεξάρτητα από 

την αρχική της σχεδίαση, βοηθώντας έτσι τα άτο

Ι σ

μα με συγκεκριμένες 

νάγκες σε κοντράστ χρωμάτων. 

ρογράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical 
ognition

 
Τα προγράμματα αυτά  

εξοπλισμό (hardware). Συνήθως

μία συσκευή σάρωσης (scanner), αποτελεσματική

η οπο  στη

 

γράμματος, μίας σελίδας 

υτόνομα Συστήματα Ανάγνωσης (Stand-Αlone Reading 

 scanner, 

. συσκευές  

. 

 να χειριστούν έναν Η/Υ. Αν κάποιος όμως διαθέτει ήδη ένα PC 

α

 
Π
Character Rec  (OCR))  

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πρόσθετο 

 μία επιπλέον συσκευή σύνθεσης φωνής και 

είναι αρκετά για την  

λειτουργία του προγράμματος. Ο σκοπός του είναι να αναλύσει την εικόνα ή 

το τυπωμένο κείμενο που ο scanner έχει σαρώσει και να “αναγνωρίσει 

οπτικά” τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Η έξοδος του προγράμματος 

είναι  ηλεκτρονική μορφή του έντυπου κειμένου, η ία μπορεί  

συνέχεια να υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία. Τα  προγράμματα OCR 

που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τυφλούς μπορούν και εξάγουν την 

πληροφορία απευθείας στη συσκευή σύνθεσης φωνής. Έτσι ο Η/Υ μπορεί 

και μιλάει για παράδειγμα τα περιεχόμενα ενός 

βιβλίου, ενός περιοδικού ή ενός άρθρου εφημερίδας.  

 
Α
Machines) 
 

Πρόκειται για μονάδες οι οποίες 

ενσωματώνουν ένα πρόγραμμα 

οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και 

λογισμικό σύνθεσης φωνής, σε μία 

ολοκληρωμένη συσκευή. Το έντυπο υλικό 

σαρώνεται, αναγνωρίζεται και διαβάζεται, με 

το πάτημα ενός μόνο κουμπιού Μερικές  παρέχουν και τη 

δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων

Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα άτομα τα οποία δεν έχουν ή 

δεν θέλουν

και κάποιο πρόγραμμα φωνητικής εξόδου, τότε η πιο φτηνή λύση είναι η 
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αγορά ενός κλασικού scanner και ενός προγράμματος οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων. 

 
Σαρωτής (Scanner) 

Είναι μία ανεξάρτητη συσκευή η οποία προσαρμόζεται εύκολα στον Η/Υ. 

Μοιάζει με φωτοτυπικό μηχάνημα, πάνω στο οποίο τοποθετείται η 

τυπωμένη σελίδα ή ένα ανοιχτό βιβλίο. Το έντυπο υλικό μετατρέπεται στη 

υνέχεια σε κείμενο ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί, 

ενο. 

. 

 

ς

 το κλασικό QWERTY 

 και πληκτρολόγιο Braille. Σίγουρα ο φορητός υπολογιστής 

νε

 

π σ τό

που παρέχει στους τυφλούς τη 

μαθηματικά, φωτογραφίες, απτά παιχνίδια κλπ. Το VTS παρουσιάζει το 

σ

να μεγεθυνθεί ή να ομιληθεί. Να σημειωθεί ότι καμία συσκευή σάρωσης δεν 

πορεί να αναγνωρίσει χειρόγραφο κείμμ

 
Φορητά Συστήματα (Portable Systems) 
 

Πολλές φορές τα άτομα με προβλήματα όρασης 

χρειάζονται μία φορητή λύση που θα τους δώσει 

όλα τα πλεονεκτήματα ενός προσωπικού Η/Υ Οι 

φορητοί υπολογιστές (Laptop computers), 

μπορούν σ’ αυτές τις περιπτώσεις να 

εξυπηρετήσουν θαυμάσια τα παραπάνω άτομα 

και να μετατραπούν σε εξειδικευμένα συστήματα με κάποιο πρόγραμμα 

ανάγνωση  οθόνης ή κάποιο λογισμικό μεγέθυνσης. Άλλα συστήματα ειδικά 

σχεδιασμένα μπορούν να ενσωματώνουν πέρα από

πληκτρολόγιο

μπορεί να κά ι το χρήστη περισσότερο ευέλικτο και αυτόνομο. 

 
Συστήματα Αφής (Virtual Touch Systems) 

Έχει αποδειχθεί ότι τα τυφλά 

άτομα απορροφούν την 

ληροφορία ε ποσοσ  60% με 

την αφή. Το σύστημα Virtual 

Touch (VTS) ενσωματώνει 

επαναστατικό υλικό και λογισμικό 

δυνατότητα της απτής πρόσβασης στις εφαρμογές του Η/Υ. Ο χρήστης 

μπορεί μέσω των ακίδων ενός ειδικά σχεδιασμένου ποντικιού να ψηλαφίσει 

γραφικά, κείμενο, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγράμματα, χάρτες, 
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κείμενο ψηλαφητά, τόσο στην κανονική αλφάβητο όσο και σε Braille μορφή. 

Παρέχει υψηλής ανάλυσης γραφικά λόγω της μεγάλης πυκνότητας ακίδων 

2 ακίδες/ακροδάχτυλο χ 3), όπου κάθε ακίδα αντιστοιχεί και σε ένα 

 οθόνης. Διαθέτει επιπλέον πλήκτρα ελέγχου για την 

 από τα προβλήματα όρασης 

χουν και προβλήματα ακοής. Επιπλέον ο κώδικας Braille επιτρέπει την πιο 

ς. 

τρολόγια, Braille ετικέτες, 

 την 

α μετάφρασης για την 

εκτυπωθούν σε κώδικα 

 μία εγάλη  Braille 

περυψωμένες ακίδες τοποθετημένες σε δύο 

Χρησιμοποιώντας τις ακίδες αυτές σε όλους 

είναι δυνατό  να  64 

διαφορετικά σύμβολα (η 6η δύναμη το

περισσότερα εκτυπώσιμα σύμβολα, όπως

χειριστούν οι Η/Υ. Το πρόβλημα αυτό λύν

(contractions ή abbreviations) όπου περισσότερα

αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο σύμβολο

ς . 

 εκπαίδευση

(3

πραγματικό pixel της

πλοήγηση, μεγέθυνση και τις λειτουργίες επιβεβαίωσης. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BRAILLE  
 

Η τεχνολογία Braille είναι μία σημαντική λύση εξόδου (output) της 

πληροφορίας, κυρίως για άτομα που πέρα

έ

ακριβή και λεπτομερή εξέταση της πληροφορία

Τα προϊόντα Braille περιλαμβάνουν Braille πληκ

ανανεώσιμες Braille πινακίδες που επιτρέπουν στ

πληροφορία της οθόνης, Braille προγράμματ

προετοιμασία των αρχείων κειμένου ώστε αυτά να 

Braille και  μ  ποικιλία εκτυπωτών. 

 
Τί είναι ο κώδικας Braille;  

 
Η τεχνολογία Braille είναι ένας ψηλαφητός 

κώδικας που χρησιμοποιείται για ανάγνωση και 

γραφή από τους τυφλούς. Η βασική μονάδα 

είναι το Braille κελί το οποίο αποτελείται από έξι 

ο χρήστη να διαβάσει

υ

στήλες όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

τους δυνατούς συνδυασμούς, ν  παραστήσουμε

υ 2). Φυσικά υπάρχουν πολύ 

 τα 96 περίπου που μπορούν να 

εται με τη χρήση συντμήσεων 

 από ένα κελιά Braille 

 και σε μερικές περιπτώσεις 

χρησιμοποιώντα  ειδικούς κώδικες για ειδικές εφαρμογές Είναι αντιληπτό 

ότι για να μάθει κανείς να διαβάζει ή να γράφει σε κώδικα Braille, απαιτείται 

σημαντική  και εξάσκηση. 

 

Σελίδα 67 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Η αλφάβητο Braille  
 
 Περίπου το 10 τοις εκατό των 

τυφλών και γενικότερα των ατόμων 

με μειωμένη όραση χρησιμοποιούν 

τον κώδικα Braille. Για εκείνους που 

γνωρίζουν καλά τη χρήση του 

κώδικα, αποτελεί συνήθως τη 

 

ο χρήστης το δείκτη των 

ια τη μείωση του όγκου και του μεγέθους της Braille γραφής υπάρχει το 

εων. Μία  Braille σύντμηση είναι ο συνδυασμός 

νός ή περισσοτέρων κελιών που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του 

κ

 έξι που χρειάζονται για 

ησιμοποιούνται σήμερα. Ο 

 

θησιακές δυσκολίες. 

μοναδική τους επιλογή για ανάγνωση, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που 

απαιτείται η γνώση της λεπτομέρειας.  
Ο κώδικας Braille περιλαμβάνει μόνο το σετ των πεζών γραμμάτων. Για τα 

κεφαλαία γράμματα χρειάζεται να τοποθετήσει 

κεφαλαίων (ακίδα 6) μπροστά από το αντίστοιχο Braille γράμμα. Για να 

δείξει μία κεφαλαία λέξη, ο χρήστης τοποθετεί δύο δείκτες κεφαλαίων 

μπροστά από τη λέξη. Για την παράσταση των αριθμών υπάρχει αντίστοιχος 

δείκτης που είναι οι ακίδες 3-4-5-6 που τοποθετείται παρόμοια πριν τον 

αριθμό.  

Γ

σύστημα των Braille συντμήσ

ε

μή ους μιας λέξης. Για παράδειγμα, για τη λέξη μητέρα

χρησιμοποιηθεί μία σύντμηση δύο κελιών, αντί για

την παράσταση του κάθε γράμματος χωριστά. 

 
Κώδικες Braille  
 

 (mother), μπορεί να 

Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι κώδικες που χρ

στάνταρτ Αγγλικός Braille κώδικας είναι δύο βαθμίδων:  

 
Βαθμίδα 1 (Grade 1)  

Η βαθμίδα αυτή δεν περιλαμβάνει συντμήσεις, αντιστοιχίζοντας κάθε 

εκτυπώσιμο χαρακτήρα σε ένα κελί Braille. Περιλαμβάνει βέβαια κεφαλαία 

γράμματα, αριθμούς και σημεία στίξης. Χρησιμοποιείται σε ειδικές 

περιπτώσεις όπου η χρήση των συντμήσεων μπορεί να προκαλέσει 

σύγχυση, όπως σε περιπτώσεις συλλαβισμού ή στη διδασκαλία του κώδικα 

Braille σε τυφλά άτομα με επιπλέον μα
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Βαθμίδα 2 (Grade 2) 

Η βαθμίδα αυτή ενσωματώνει τους καν

την παράσταση των κεφαλαίων, των 

χρησιμοποιεί και τις διάφορες συντμήσε

διαβάζουν και γράφουν με τη Βαθμ

στενογραφίας, όπου ένα σύνολο γραμμά ι 

Braille κελί. Η 8 ακίδων Braille γραφή  

συνολικά 189 συντμήσεις και 

 υλικού μπορούν να μεταφραστούν σε Braille κώδικα, 

άτι του Braille κώδικα είναι και η μορφοποίηση. Όταν 

α ενσωματώνει και 

ιάφορα οπτικά εφφέ. Είναι γνωστό ότι ο αναγνώστης ελκύεται από 

ί το μάτι”. Στη Braille γραφή αντιθέτως, η προσοχή 

ο σ κ

. Στη συνέχεια 

κτυπώνονται σε βαρύ και χοντρής ποιότητας χαρτί, ειδικά σχεδιασμένο για 

 χρήση του από εκτυπωτές Braille. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι και 

όνες της Βαθμίδας 1 και πέρα από 

αριθμών και των σημείων στίξης, 

ις. Πολλοί έμπειροι Braille χρήστες, 

ίδα 2 που αποτελεί μία μορφή 

των αντιστοιχίζετα σε ένα μοναδικό 

 χρησιμοποιείται συχνότερα, με τις 

επιπλέον δύο ακίδες να παρέχουν πληροφορίες για τη μορφοποίηση του 

κειμένου. Η Βαθμίδα 2 περιέχει 

χρησιμοποιείται από τα περισσότερα περιοδικά και βιβλία για τους τυφλούς.  

Υπάρχει επιπλέον και κάποιος Υπολογιστικός Braille κώδικας που είναι 

γνωστός και ως Βαθμίδα 0, καθώς και κώδικες για τις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην Ελλάδα κάθε γράμμα της αλφαβήτου 

αντιστοιχίζεται σε ένα κελί Braille, ενώ οι μόνες συντμήσεις που 

χρησιμοποιούνται είναι για την αναπαράσταση των διφθόγγων.  

Όλες οι κατηγορίες

συμπεριλαμβάνοντας γραφήματα, πίνακες, απλά διαγράμματα, τραπεζικούς 

λογαριασμούς και δρομολόγια, με μία ικανοποιητική παρουσίαση της 

μορφοποίησης του έντυπου υλικού. Υπάρχουν επίσης ειδικοί Braille κώδικες 

για την αναπαράσταση μαθηματικών, χημείας, ξένης γλώσσας, καθώς και 

μουσικής. 

 
Μορφοποίηση Braille 
 
Ένα βασικό κομμ

κάποιο υλικό το οποίο απευθύνεται σε άτομα χωρίς προβλήματα όρασης 

τυπώνεται στο χαρτί, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ν

δ

οτιδήποτε  “ευχαριστε

επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση του χώρου. Λόγω του μεγάλου μεγέθους 

και όγκου της γραφής αυτής, ο χρήστης προσπαθεί να χωρέσει όσο 

περισσότερ  υλικό γίνεται τη σελίδα, διατηρώντας ταυτόχρονα αι την 

αναγνωσιμότητά της. Τα Braille έγραφα πρέπει να μορφοποιηθούν έτσι, 

ώστε να διατηρήσουν τα βασικά στοιχεία του περιγράμματος της σελίδας, 

όπως για π.χ. στήλες, στηλοθετημένα δεδομένα, κλπ

ε

τη
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με τα καλύτερα προγράμματα μετάφρασης ASCII κειμένου σε Braille κώδικα, 

 B  

ν

μ δ ν

 πινακίδες το κάθε κελί αποτελείται από οκτώ (8) μικρές ακίδες, 

ε αντίθεση με παλαιότερες που ήταν πιο συνηθισμένα τα κελιά των έξι (6) 

ς πινακίδες λειτουργούν με Braille έξοδο Βαθμίδας 1 

 Βαθμίδας 2 και τοποθετούνται κάτω από το συνηθισμένο πληκτρολόγιο με 

χρ

 

ό

τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση και 

διόρθωση από καλά εκπαιδευμένα άτομα. 

 
Ανανεώσιμες πινακίδες Braille (Refreshable Braille Displays) 
 
Οι ανανεώσιμες πινακίδες Braille είναι 

ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες 

συνδέονται στον υπολογιστή με ένα 

σειριακό ή US  καλώδιο. Συνοδεύονται

από λογισμικό που παράγει έξοδο σε 

Braille κώδικα ο οποίος ανταποκρίνεται 

στο κείμενο της οθόνης. Η παρουσίαση του παραπάνω κώδικα σε μία Braille 

πινακίδα γί εται με τη χρήση μικρών μεταλλικών ή νάιλον 

στρογγυλοποιη ένων ακί ων, οι οποίες μπορούν και ανεβοκατεβαίνου  για 

να σχηματίσουν τον κατάλληλο κάθε φορά  Braille χαρακτήρα. 

Οι Braille πινακίδες μπορούν να διαβάσουν μία γραμμή κειμένου την κάθε 

φορά. Το πλήθος των κελιών κυμαίνεται από 20 έως 80. Οι νεότερες 

πινακίδες περιέχουν επιπλέον πλήκτρα πλοήγησης, που επιτρέπουν στο 

χρήστη να μετακινηθεί μέσα σ’ ένα έγγραφο εκτελώντας λειτουργίες “Σελίδα 

Πάνω“ (Page Up), “Σελίδα Κάτω“ (Page Down), αλλαγή γραμμής κλπ. Στις 

σύγχρονες

σ

ακίδων. Οι περισσότερε

ή

τα κελιά μπροστά στο ήστη. 

Για να έχει κανείς πλήρη πρόσβαση σε προγράμματα στο περιβάλλον των 

Windows, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσει και κάποιο πρόγραμμα 

ανάγνωσης οθόνης. Η φωνητική έξοδος βοηθάει σημαντικά το χρήστη 

παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες, όπως μπορεί για π.χ. να επιβεβαιώσει 

ότι η πινακίδα ακολουθεί κάθε φορά την εστιαζώμενη πληροφορία δηλ. τον 

κέρσορα ή να ενημερώσει για κάποιο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται 

στην οθόνη.  

Το πλεονέκτημα των πινακίδων Braille σε σύγκριση με την συνθετική ομιλία 

είναι η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, η δυνατότητα ελέγχου της 

μορφοποίησης, του συλλαβισμού, καθώς και το γεγον ς ότι η έξοδος είναι 

αθόρυβη. 
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Εκτυπωτές Braille (Braille Printers or Embossers)  
 

Πρόκειται για συσκευές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση ενός 

νω 

σε ειδικό χαρτί και σχηματίζοντας ανάγλυφη 

Υ όπως 

ι οι εκτυπωτές κειμένου, ενώ 

 συνδεθούν και σε Notetakers ή 

κευές, μέσω της σειριακής ή 

σης είναι ιδιαίτερα θορυβώδης και 

ση πρόσθετης καμπίνας για την 

ε ν π εφ ί 

τη η 

μ τ

 επιφάνεια που σχηματίζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο 

 

Braille κειμένου χτυπώντας τις ακίδες επά

την πληροφ

ακριβώς κα

μπορούν να

άλλες συσ

παράλληλης θύρας. Η διαδικασία εκτύπω

πολλές φορές είναι απαραίτητη η χρή

μείωση της ενόχλησης κυρίως σε χώρους εργασίας.  

Όταν αγοράζει καν ίς έ αν Braille εκτυπωτή, ρέπει να σκ τε αν θα 

χρησιμοποιηθεί για την περιστασιακή εκτύπωση κάποιων σελίδων ή για 

μεγάλης κλίμακας παραγωγή. Στην δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτη

ορία. Συνδέονται στον Η/

αγορά μιας γρήγορης και μαζικής παραγωγής μηχανής, ενώ στην πρώτη 

περίπτωση ένα πιο φτηνό και αργό μοντέλο είναι αρκετό. Χαρακτηριστικά τα 

οποία διαφοροποιούν τους Braille εκτυπωτές είναι:  

Ταχύτητα  

Αυτή μετριέται σε χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (cps) και κυμαίνεται από 10 

cps έως 200 cps. Μερικοί εκτυπωτές μπορούν και τυπώνουν και στις δύο 

όψεις του χαρτιού ταυτοχρόνως, διπλασιάζοντας την ταχύτητα παραγωγής.  

Ευκολία λειτουργίας 

Για έναν τυφλό είναι σημαντικό να μπορεί να φορτώσει και να ευθυγραμμίσει 

το χαρτί με ευκολία και να πορέσει να χειριστεί ον εκτυπωτή χωρίς 

προβλήματα. Μερικά μοντέλα διαθέτουν ακουστικά μηνύματα για την 

αναγγελία προβλημάτων και βλαβών.  

Ποιότητα εκτύπωσης 

Οι ακίδες πρέπει να είναι καθαρές και να χτυπούν με αρκετή δύναμη το 

χαρτί ώστε η

ανάγλυφη, χωρίς όμως να καταστρέφεται το χαρτί. Η ποιότητα της 

εκτύπωσης συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα του χαρτιού.  
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Άλλα Χαρακτηριστικά 

Οι εκτυπωτές Braille συναντώνται σε μοντέλα, ανάλογα με τη 

αρτιού που χρησιμοποιούν ( ηχανογραφικό ή 

ηλης εκτύπωσης με μελάνι, καθώς και τη 

λυφων γραφικών με τη χρήση λογισμικού.  

I κειμένου 

πρέπει ο 

χρήστης να το μεταφράσει 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα 

μετάφρασης σε Braille. Το πρώτο βήμα 

διάφορα 

δύναμη κρούσης, το είδος χ μ

Α4), τη δυνατότητα παράλλ

δυνατότητα παραγωγής ανάγ

 
Λογισμικό Braille  
 
Πριν την αποστολή του ASCI

σ’ έναν Braille εκτυπωτή,  

ίες μετάφρασης και 

σης που επιτρέπουν την αυτόματη μετατροπή ASCII κειμένου σε 

Braille κώδικα, καθώς και δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου για την 

ογράμματα είναι δυνατή η δημιουργία με μεγάλη 

 επεξεργαστή κειμένου ή το άνοιγμα 

ος αρχείου 

5. Εκκίνηση του προγράμματος μετάφρασης 

6. Μετάφραση του αρχείου κειμένου σε Braille  

7. Εκτύπωση.  

της μετατροπής είναι η επιλογή της 

Βαθμίδας. Η μετάφραση σε Βαθμίδα 2 

είναι πολυπλοκότερη διότι το 

πρόγραμμα χρειάζεται να εισάγει τις απαραίτητες συντμήσεις και να 

μορφοποιήσει κατάλληλα την Braille σελίδα. 

Τα προγράμματα Braille παρέχουν λειτουργ

μορφοποίη

απευθείας εργασία είτε σε Braille είτε σε κανονική μορφή. Μερικά 

προγράμματα μπορούν και μεταφράζουν περισσότερες από μία γλώσσες 

στο ίδιο έγγραφο, ενώ άλλα περιορίζονται μόνο σε μία γλώσσα. 

Με τα παραπάνω πρ

ακρίβεια Braille κειμένων για σχολικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, 

σημειωματάρια γραφείου, προγράμματα δρομολογίων κλπ. Γενικά, τα 

ακόλουθα επτά βήματα είναι απαραίτητα για την παραγωγή Braille κώδικα: 

1. Η σύνθεση του κειμένου σ’ έναν

ενός υπάρχοντ

2. Η εισαγωγή όπου είναι απαραίτητο, εντολών μορφοποίησης σε 

Braille 

3. Η αποθήκευση του κειμένου σε αρχείο ASCII 

4. Έξοδος από τον επεξεργαστή κειμένου  
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Προγράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Braille (Optical Braille 
Recognition (OBR)) 

τή 

(scanner). Αφού σαρώσουν το έγγραφο, 

αναλύουν το μοτίβο των ακίδων και 

ανονικό 

ο. Όλα αυτά γίνονται με τρόπο 

 . ν τις περισσότερες γλώσσες, 

ας κώ ης Βαθμίδας. 

 την επικοινωνία με τυφλά άτομα τα 

ιάζονται όμως να διαβάσουν Braille 

 έχουν πρόσβαση σε Braille 

εταιρίες τυφλών που παρέχουν προϊόντα 

πάρχει μόνο ένα αντίγραφο. 

 

α B

. 

η ενεργοποίηση προγραμμάτων. Μερικά μοντέλα μπορούν να δέχονται και 

φω ι

μοντέλ αι: 

E-mail Χαρακτηριστικά

Η δυνα ντας κάποιο στάνταρτ 

e-mail  και ένα εσωτερικό μόντεμ, ο 

χρή ηνύματα στη στιγμή.  

 

 
Τα προγράμματα OBR μπορούν να διαβάσουν 

διπλής ή μονής όψεως Braille σελίδα, 

χρησιμοποιώντας έναν κλασικό σαρω

 

μεταφράζουν

ASCII κείμεν

φιλικό και αυτόματο Υποστηρίζου

συμπεριλαμβάνοντ  και δικα Braille 2

Τα προγράμματα OBR είναι χρήσιμα για

οποία δεν γνωρίζουν Braille γραφή, χρε

κείμενα. Για παράδειγμα μπορούν να

βιβλιοθήκες, σε οργανισμούς και 

και υπηρεσίες για τυφλούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την 

αναπαραγωγή Braille βιβλίων, για τα οποία υ

 τον Braille κώδικα σε κ

Σημειωματάρια Braille (Braille Notetakers) 
 
Πρόκειται για μικρές φορητές συσκευές, 

εφοδιασμένες συνήθως με Braille 

πληκτρολόγια για την είσοδο της 

πληροφορίας. Χρησιμοποιούν φωνητική 

και/ή Braille έξοδο σε ενσωματωμένη 

πινακίδα. Ο χρήστης εισάγει τ  δεδομένα στο raille πληκτρολόγιο κάνοντας 

χρήση "chorded" εντολών, όπου συνδυασμοί των Braille πλήκτρων και του 

πλήκτρου διαστήματος χρησιμοποιούνται για λειτουργίες όπως είναι για π.χ

νητ κή είσοδο. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα 

α των Braille Notetakers είν

 

τότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας χρησιμοποιώ

πρόγραμμα. Με ένα φιλικό e-mail πακέτο

στης μπορεί να στέλνει και να παραλαμβάνει μ
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Λειτουργικό Σύστημα 

να Braille Notetaker μεΈ  ένα σύγχρονο λειτουργικό περιβάλλον όπως είναι 

δ

Microsoft Word αρχείων, κρ  ά κτ

Λειτουργίες Οργανωτή (Organizer)   

Η χρήση προγράμματος organizer, η ο ατζέντας ισ

λίστας διευθύνσεων, επιστη

ένα πλήθος επιπλέον λειτουργιών

 α ή ί

τας  άτομα

 

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.  

υνδεσιμότητα 

 o

ν  και θύρες σειριακές και 

νται εύκολα με συσκευές όπως 

tetakers περιλαμβάνουν Braille 

πληκτρολόγιο για την πληκτρολόγηση 

ας. Μπορούν να λειτουργήσουν και σαν εναλλακτικά 

σμό 

λήκτρων και ο χρήστης χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το συμβατικό 

πληκτρολόγιο για την πραγματοποίηση κάποιων λειτουργιών.  

τα Windows, παρέχει τη υνατότητα κοινής χρήσης για παράδειγμα των 

ατώντας θι η την μορφοποίηση.  

μερ λογίου, , διαχείρ ης 

μονικό κομπιουτεράκι και πολλά άλλα, παρέχουν 

 στο χρήστη, καθώς και τη δυνατότητα 

συγχώνευσης δεδομένων πό μία εφαρμογ  σε μ α άλλη. 

Συμβατότητα 

Η δυνατότητα σύνδεσης του Braille Notetaker στη θύρα ενός PC ή ενός 

φορητού υπολογιστή και η προσθήκη ενός προγράμματος ανάγνωσης 

οθόνης κάνον  τον Η/Υ προσπελάσιμο στα τυφλά .  

Μεταφερσιμότητα/Διάρκεια ζωής 

Οι περισσότεροι Braille Notetakers μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και

Σ

Οι σύγχρονοι Braille N tetakers ενσω

εσωτερικό μό τεμ, PCMCIA θύρα, καθώς

παράλληλες. Μπορούν έτσι να συνδέο

εκτυπωτές, PCs,  οπτικές οθόνες, κλπ. 

 
Πληκτρολόγια Braille (Braille Keyboards) 
 

Πρόκειται για συσκευές εννέα πλήκτρων 

που επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει 

Braille κείμενο. Οι περισσότεροι Braille 

No

ματώνουν θύρα υπερύθρων, 

κώδικα 1ης ή 2ης Βαθμίδ

πληκτρολόγια για ένα στάνταρτ Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη 

η παράλληλη παρουσία ενός QWERTY πληκτρολογίου, διότι το Braille 

πληκτρολόγιο δεν μπορεί να προσομοιώσει κάθε δυνατό συνδυα

π
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Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα προγράμματα τα οποία μετατρέπουν το 

 τους 

ό πληκτρολόγιο δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 

λούν πάντα από μόνες τους μία λύση για 

 τις μεθόδους αυτές για να μπορέσουν να 

 

 

στάνταρτ πληκτρολόγιο σε Braille, χρησιμοποιώντας εννέα καθορισμένα 

πλήκτρα για την είσοδο Braille κειμένου. 

 
Ετικέτες Braille (Braille Overlays) 
 
Οι ετικέτες αυτές φέρουν στην επιφάνειά

Braille σύμβολα και τοποθετούνται απευθείας 

επάνω στα διάφορα πλήκτρα. Είναι 

κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας 

διαφανή υλικό, το οποίο επικολλείται επάνω 

στο συμβατικ

ψηλαφίσει τα γράμματα Braille χωρίς να χρειαστεί να απομακρύνει τα χέρια 

του από το πληκτρολόγιο. 

 
Συνδυασμένες Μέθοδοι  
 
Οι παραπάνω μέθοδοι δεν αποτε

τα άτομα με προβλήματα όρασης. Πολλές φορές τα άτομα αυτά χρειάζεται 

να συνδυάσουν κάποιες από

υποβοηθηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυριότερες Αναφορές Κεφαλαίου 4: 

[1], [2], [5], [7], [9], [13], [14], [16], [19], [20], [21], [22], [24], [28], [29], [45], 

[50],  [51], [53], [62], [63], [65[, [79], [88], [97], [105], [127], [128], [140], [165], 

[172] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
 

ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 

Ο Η/Υ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας αμερόληπτος δάσκαλος, 

παρέχοντας ένα ακίνδυνο κι ενεργό περιβάλλον για δημιουργική κι 

ανεξάρτητη μάθηση. Τα άτομα μπορούν να ρυθμίσουν και να 

προσαρμόσουν τον Η/Υ στις δικές τους ανάγκες, ελέγχοντας τη μέθοδο 

εισόδου (π.χ. άγγιγμα ή φωνή) και τον τύπο εξόδου (π.χ. γραφικά, κείμενο ή 

ήχος). Τα διαφορετικά στυλ μάθησης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού 

μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τη συμμετοχή των ατόμων αυτών 

στη διαδικασία της μάθησης ενισχύοντας τις δυνατότητές τους και 

αντισταθμίζοντας τις αδυναμίες τους. 

Στην εκπαίδευση δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες σε σχολεία με παιδιά «φυσιολογικά». Ένα 

πλεονέκτημα της τεχνολογίας των Η/Υ είναι η δυνατότητα που παρέχει για 

ίση συμμετοχή στη μάθηση. Με κατάλληλο υλικό και λογισμικό μπορεί να 

βοηθήσει το μαθητή με αναπηρία να συμμετέχει στο ίδιο περιβάλλον με έναν 

μη-ανάπηρο μαθητή.  

Οι υπολογιστές έχουν επίσης απλοποιήσει τη διαδικασία της γραφής. 

Επεξεργαστές κειμένου που μπορούν να μιλάνε το περιεχόμενό τους 

αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικοί. Χαρακτηριστικά όπως είναι η 

πρόβλεψη λέξεων και οι συντμήσεις μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα.  

Οι Η/Υ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ψηφιακή επέκταση της 

ανθρώπινης μνήμης. Επιτρέπουν την γρηγορότερη καταγραφή των 

σκέψεων χωρίς να απαιτείται από το χρήστη να διαθέτει ικανοποιητική 

μνήμη. Επιπλέον, η ψηφιακή αποθήκευση της πληροφορίας καθιστά εφικτή 

την επεξεργασία κι αλλαγή της στο μέλλον καθώς οι σκέψεις κι οι ιδέες 

μπορούν να αλλάζουν. Η αναζήτηση κι η εύρεση των δεδομένων είναι 

γρηγορότερη κι ευκολότερη.  

Στη συνέχεια εξετάζουμε αναλυτικότερα τις λύσεις σε υλικό και λογισμικό 

που τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν στη διάθεσή τους. 
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ΠΡΩΤΕΣ Σ
 
Προσπέλαση του Η/Υ (Accessing the Computer) 
 
Η  

χρησιμ  και 

υγχρονισμό της κίνησης. Η επιλογή των κατάλληλων συσκευών 

ε  

η  

ρ  . ε

τυξη της σχέσης ‘Αιτίου και Αποτελέσματος’, μέχρι 

ο

Ο Δ

οι ήχοι να αποτελούν απάντηση στις 

χρήστη να 

επικεντρώσει την προσοχή του και να μην αποσπάται από ήχους και 

ΚΕΨΕΙΣ (FIRST CONSIDERATIONS) 

χρήση του πληκτρολογίου για τα άτομα που δυσκολεύονται να

οποιήσουν χαρτί και μολύβι απαιτεί σίγουρα λιγότερο έλεγχο

σ

εισόδου/ ξόδου είναι το ίδιο σημαντική με την επιλογή του κατάλληλου 

λογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να έχει επιπλέον κιν τικά προβλήματα ή 

άλλες αναπηρίες που π έπει να ληφθούν υπόψιν  Μερικοί μπορεί πρόσθ τα 

στις κινητικές αναπηρίες να έχουν γνωστικές δυσκολίες στη χρήση των 

στάνταρτ συσκευών εισόδου, όπως είναι το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. 

Ευτυχώς υπάρχει ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών συσκευών, οι οποίες 

μπορούν να βοηθήσουν στα παραπάνω προβλήματα (βλέπε στο κεφάλαιο 

για τις κινητικές αναπηρίες). 

 
Επιλογή Λογισμικού (Software Selection) 
 
Από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η πρόσβαση στον Η/Υ το επόμενο 

βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού. Υπάρχουν διαθέσιμα 

προγράμματα για ένα μεγάλο πλήθος μαθησιακών αναγκών από απλές 

εφαρμογές με σκοπό την πρόκληση ερεθισμάτων, την ενίσχυση γνωστικών 

λειτουργιών, την ανάπ

πολυπλοκότερα προγράμματα που αναπτύσσουν  την αναγνώριση 

αντικειμένων, την ταξινόμηση, το ταίριασμα, καθώς και τις ικανότητες 

ομαδοποίησης. Είναι λ ιπόν σημαντικό η επιλογή του λογισμικού να γίνεται 

με γνώμονα το σκοπό, την ηλικία και τις ανάγκες του χρήστη. 

 
Ηχητικές κι πτικές ιευκολύνσεις (Sound and Visual Facilities) 
 
Οι ηχητικές δυνατότητες ενός υπολογιστή πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως 

αφού ήχος, ομιλία και μουσική, είναι χαρακτηριστικά που οι περισσότερες 

εφαρμογές διαθέτουν σήμερα. Για την ενίσχυση της σχέσης ‘Αιτίου κι 

Αποτελέσματος’ πρέπει οι διάφορ

ενέργειες του χρήστη. Τα ηχεία τοποθετούνται κοντά στην οθόνη 

(χρησιμοποιώντας ηχεία με θωράκιση), καθώς αυτό βοηθάει το 
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θορύβους. Ο υπολογιστής μπορεί να παρέχει οπτικά εφφέ με τη χρήση 

ραφικών και κίνησης, στοιχεία σημαντικά για την ενίσχυση της μάθησης.  

εγέθυνση της Οθόνης και Χρωματισμένο Κείμενο (Screen 
n e

ο  

. 

LUTIONS) 

που 

δυσλεξία

 

ικρόφωνο προσαρμοσμένο κατάλληλα στο στόμα του και το σύστημα 

α

τέτοιος τρόπος υπαγόρευσης απαιτεί σίγουρα κάποιο χρόνο εξάσκησης. 

γ

 
Μ
Enlargement and Color Codi g T xt) 
 
Η μεγέθυνση της θόνης μπορεί να βοηθήσει το άτομο με γνωστικά 

προβλήματα να εστιάσει την προσοχή του και να διαβάσει την κάθε λέξη 

ξεχωριστά. Ο χρωματισμός του κειμένου επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να τονίσει ή να υπενθυμίσει κάτι στο χρήστη. Χρωματίζοντας κατάλληλα 

συγκεκριμένες φράσεις μέσα σ’ ένα άρθρο γίνεται ευκολότερη η εύρεσή 

τους, ιδιαίτερα σε μεγάλο όγκο πληροφορίας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

τα χρώματα που επιθυμεί καθώς μερικά δυσλεκτικά άτομα βρίσκουν 

κάποιους χρωματικούς συνδυασμούς περισσότερο εύχρηστους και 

κατανοητούς από κάποιους άλλους

 

ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE SO
 

Αναγνώριση της Φωνής ως Εργαλείο Υπαγόρευσης (Speech 
Recognition as Dictating Tool) 
 
Η αναγνώριση της φωνής χρησιμοποιείται συχνά ως 

ένα βοηθητικό εργαλείο γραφής για τα άτομα 

υποφέρουν από  ή δυσγραφία ή έχουν τις 

γλωσσικές τους λειτουργίες περισσότερο 

αναπτυγμένες από τις γραφικές τους ικανότητες. 

Επιτρέπει στο χρήστη να υπαγορεύσει κείμενο στον 

υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη φωνή του. Ο χρήστης μιλάει σ’ ένα

μ

μετατρέπει τις λέξεις σε ισοδύναμη ηλεκτρονική μορφή.  

Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανείς ένα σύστημα αναγνώρισης 

φωνής θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει τον τρόπο ομιλίας του. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Η/Υ με τον ίδιο τρόπο που 

πραγματοποιεί μία συνομιλία, γιατί πλά οι υπολογιστές δεν είναι τόσο 

έξυπνοι. Μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα όταν  απαγγέλλει 

ξεχωριστά την κάθε λέξη, με σταθερή ένταση και ρυθμό ομιλίας. Ένας 
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Χαρακτηριστικά των συστημάτων ομιλίας (Characteristics of speech 

systems) 

 
Εκπαίδευση (Enrolment or training) 

Όλα τα συστήματα περιέχουν μία διαδικασία εκπαίδευσης πριν μπορέσουν 

 Κατά διάρκεια

 τ τη π

 αναγνωρίζει τις καινούργιες λέξεις και 

ροτρέπει το χρήστη να καταγράψει την προφορά τους για να μπορεί να τις 

ωνητικές εντολές για τη λειτουργία του Η/Υ (Voice commands to operate 

εντολών που χρησιμοποιούνται για τον 

 της ανάπτυξης ενός 

ορεί να πει “άνοιξε το 

ίνα  Microsoft word”. Ένα 

ιλίας, είναι ότι απαιτεί 

έργειες που μπορεί 

πολύ παράδειγμα π

μία 

να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης.  τη  της 

εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο χρήστη μία σειρά από προτάσεις, τις οποίες 

αυτός πρέπει να διαβάσει στο σύστημα. Στη συνέχεια αυτά τα δείγματα 

φωνής χρησιμοποιούνται για την βελτίωση του φωνητικού μοντέλου.  

Δημιουργία Λεξικού (Vocabulary building) 

Στο βήμα αυτό γίνεται η εισαγωγή του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο 

σύστημα. Ο χρήστης προμηθεύει το σύστημα αναγνώρισης φωνής με 

κάποιο αριθμό εγγράφων α οποία είναι χαρακτηριστικά ς ορολογίας ου 

αυτός χρησιμοποιεί. Το πρόγραμμα

π

αναγνωρίζει στο μέλλον. 

Φ

the computer) 

Κάθε σύστημα έχει το δικό του σετ 

έλεγχο του υπολογιστή. Σήμερα προωθείται η ιδέα

ευρύτερου και πιο ευέλικτου σετ εντολών που θα πρα

ίδιες λειτουργίες. Για παράδειγμα ο χρήστης θα μπ

Microsoft word”, “ξεκ  το Microsoft word” ή “τρέξε το

από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αυτού τρόπου ομ

λιγότερη απομνημόνευση πληροφορίας. 

Μακροεντολές για υπαγόρευση και έλεγχο (Macros for dictation and 

commands) 

Μία μακροεντολή είναι η καταγραφή μιας σειράς από εν

γματοποιεί παντού τις 

στη συνέχεια να αναπαραχθεί. Όλα σχεδόν τα συστήματα, επιτρέπουν την 

αντιστοίχιση ενός μεγάλου σε μήκος κειμένου σε μία λέξη ή μικρότερη 

φράση. Είναι  πιο εύκολο για  να ει κανείς “η διεύθυνσή 

μου” και η φράση αυτή να αναπτυχθεί στις 4 γραμμές της πλήρους 

διεύθυνσης που διαφορετικά θα έπρεπε να υπαγορεύσει ο χρήστης. Οι 

μακροεντολές για τον έλεγχο λειτουργίας του Η/Υ στηρίζονται στην ίδια ιδέα, 

με τη διαφορά ότι εδώ ο χρήστης αντιστοιχεί μία σειρά από εντολές σε 
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φωνητική εντολή. Για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει μία μακροεντολή 

η οποία θα παίρνει το επιλεγμένο κείμενο και θα το ταχυδρομεί ηλεκτρονικά 

ε μία προκαθορισμένη λίστα αποδεκτών, καταγράφοντας όλα τα 

υ επιλεγμένου κειμένου, εκκίνηση του 

υ τ ) 

pecific 

χεια τη λέξη ή να μετακινηθεί με μία φωνητική 

ηχογραφημένης ομιλίας (Playback of recorded speech) 

θμό της φωνής του ή να αλλάξει τη 

ωνή (Text-to-Speech) 

σ

απαραίτητα βήματα (αντιγραφή το

προγράμματος αλληλογραφίας, δημιουργία νέου μηνύματος, εισαγωγή της 

λίστας αποδεκτών, επικόλληση το  κειμένου, αποστολή  ου μηνύματος και 

στη συνέχεια αντιστοιχίζοντας την παραπάνω διαδικασία σε μία φωνητική 

εντολή όπως “ταχυδρόμησε αυτό το κείμενο στους συναδέλφους μου”. 

Διόρθωση σε συγκεκριμένες εφαρμογές (Correction into s

applications) 

Τα συστήματα αναγνώρισης φωνής μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλο 

πλήθος εφαρμογών και με διαφορές στον τρόπο διόρθωσης. Όλα τα 

συστήματα υποστηρίζουν με κάποιο τρόπο τη μέθοδο ”επέλεξε και πες”, 

κυρίως σε σημαντικές εφαρμογές όπως είναι το Word. Μπορεί να 

μετακινηθεί και να διορθώσει κανείς τη λανθασμένη λέξη λέγοντας απλά 

“διόρθωσε” και στη συνέ

εντολή όπως “μετακινήσου 2 γραμμές επάνω, 3 λέξεις δεξιά” κλπ. 

Αναπαραγωγή 

Μετά την υπαγόρευση ενός μπλοκ κειμένου είναι πολύ δύσκολο να θυμηθεί 

κανείς αυτά που έχει πει καθώς προσπαθεί να κάνει τις διορθώσεις. Για το 

λόγο αυτό πολλά συστήματα καταγράφουν αυτά που λέει ο χρήστης κατά 

την υπαγόρευση. Στη συνέχεια μπορεί να ακούσει όσα έχει πει και να τα 

συγκρίνει με το αναγνωρισμένο κείμενο. Μπορεί επίσης να βγάλει χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον τρόπο ομιλίας του, διαπιστώνοντας για παράδειγμα 

ότι πρέπει να αλλάξει την ένταση ή το ρυ

θέση του μικροφώνου όταν ακούγεται συχνό σφύριγμα. 

Κείμενο σε Φ

Είναι ένα χαρακτηριστικό πολύτιμο για τη διόρθωση κι επαλήθευση. Μέσω 

κάποιας συνθετικής φωνής ο χρήστης μπορεί κι ακούει το αναγνωρισμένο 

κείμενο επισημαίνοντας τα λάθη αναγνώρισης κι ελέγχοντας τις διάφορες 

έννοιες και τα σημεία στίξης. 

Ομώνυμα (Homonyms) 

Λέξεις οι οποίες ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά (ομώνυμες 

λέξεις) πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα. Τα συστήματα 

Σελίδα 83 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

αναγνώρισης φωνής δεν επιλύουν πλήρως το πρόβλημα αυτό. Μπορεί για 

π.χ. ο χρήστης να πει τη λέξη “αυτή” και το πρόγραμμα να αναγνωρίσει  

“αυτί”. Η ερίπτωση αυτή έχει την ιδιομορφία ότι η αναγνωρισμένη λέξη είναι 

ορθογραφικά σωστή κι επομένως το σύστημα δε θα ζητήσει από το χρήστη 

να τη διορθώσει. Τα συστήματα τα οποία διορθώνουν κατά τη διάρκεια της 

υπαγόρευσης είναι περισσότερο επιρρεπή σ΄ αυτή την κατηγορία λαθών. 

Ελέγχουν μόνο την τελευταία κάθε φορά λέξη για να αποφασίσουν. 

Λέγοντας κανείς “to” και μετά “big”, είναι πιθανότερο να πάρε

π

ι ως 

ε

ό τις λέξεις “too” ή “two”). Περισσότερο έξυπνα συστήματα 

κοιτάνε ένα σύνολο λέξεων πριν αποφασίσουν προτείνοντας έτσι τη λέξη 

υτόχρονα 

διατηρούν ένα προφίλ της φωνής κάθε ατόμου που χειρίζεται το σύστημα, 

αι για 

ει τις λέξεις που δεν 

 φορά που γίνεται μία διόρθωση το 

σύστημα μπορεί και μαθαίνει ρυθμίζοντας παράλληλα και το αντίστοιχο 

 

αναγνώριση τη φράση “to big” (μ  τη λογική ότι η λέξη “to” χρησιμοποιείται 

πιο συχνά απ

“too“, που είναι και η σωστή στη φράση “too big”.  

 
Πόσο ακριβή είναι? 

 
Κάθε φορά που τα συστήματα αναγνώρισης φωνής επεξεργάζονται αυτό 

που ο χρήστης λέει, χρησιμοποιούν ένα μεγάλο λεξικό και στατιστικά 

στοιχεία για το πώς αυτές οι λέξεις συνήθως χρησιμοποιούνται. Τα

όπου αποθηκεύονται πληροφορίες για το πώς υπαγορεύει τις λέξεις κ

το εξειδικευμένο λεξιλόγιο που ενδεχομένως χρησιμοποιεί. Όλες αυτές οι 

μέθοδοι επιτρέπουν στα συστήματα αναγνώρισης φωνής να έχουν ακρίβεια 

αναγνώρισης μεγαλύτερη από 95%. Τα περισσότερα λάθη που γίνονται 

είναι από αντικατάσταση των λέξεων που ο χρήστης λέει με άλλες λέξεις οι 

οποίες όμως έχουν σωστή ορθογραφία (όπως γίνεται με τις ομώνυμες 

λέξεις).  

Για να μπορέσει κανείς να αξιοποιήσει το σύστημα αναγνώρισης φωνής όσο 

γίνεται καλύτερα, χρειάζεται να εντοπίσει και να διορθώσ

έχουν σωστά αναγνωριστεί. Κάθε

φωνητικό προφίλ που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα όταν ο χρήστης πει 

“AbilityNet” είναι λογικό να περιμένει ως απάντηση “ability net”. Μετά όμως 

τη διόρθωση το σύστημα θα αναγνωρίζει σωστά τη λέξη αυξάνοντας 

σημαντικά την ακρίβειά του.  
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Προγράμματα Υποβοήθησης της Μνήμης (Memory Aid Software) 
 
Τα δυσλεκτικά άτομα παρουσιάζουν 

συχνά προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα με 

τη μνήμη μικρής διάρκειας ή εργασίας 

(short-term or working memory). Πολλά 

παιδιά με μαθησιακέ  δυσκολίες έχουν 

επίσης αδύναμη ακουστική και/ή οπτική 

μνήμη. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα τη 

μοναδική αιτία των προβλημάτων τους, αλλά σίγουρα μία φτωχή μνήμη 

εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε δραστηριότητες που αφορούν την 

καθημερινή οργάνωση και την εκτέλεση των μαθ

ς

ητικών υποχρεώσεων. Η 

ελτίωση της μνήμης αντιθέτως, βοηθάει τα δυσλεκτικά άτομα να 

 ικανότητες και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τη 

ραφή και ανάγνωση. Υπάρχουν επίσης χρήσιμα προγράμματα για τα 

από  οποία

ς

 

 που πρέπει να θυμάται ο χρήστης αυξάνει σε κάθε επίπεδο, 

εξαφανίζουν 

να

  . 

τις ικανότητες της μνήμης και της γλώσσας 

ιριάζοντας λέξεις με αντικείμενα που ενσωματώνουν χρώματα, ήχο και 

κίνηση. Ο χρήστης καλείται να ταιριάξει εικόνα με εικόνα, εικόνα με λέξη ή 

λέξη με λέξη.  

β

επανακτήσουν πολλές

γ

άτομα που δυσκολεύονται να θυμηθούν εντολές, γεγονότα και λέξεις.  

Μερικά  αυτά παρουσιάζουν μία σειρά από εικόνες την  πρέπει ο 

χρήστης να θυμηθεί. Η διάταξη εξαφανίζεται από την οθόνη και ο χρήστης 

προσπαθεί να δημιουργήσει την ίδια διευθέτηση μέσα από τις διαθέσιμες 

επιλογές. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται οπτικά και/ή ακουστικά για να 

ελέγξουν ή να βελτιώσουν την οπτική και/ή ακουστική μνήμη αντίστοιχα. 

Έχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας και μία μεγάλη ποικιλία από εικόνες 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. Ο αριθμό  των αντικειμένων, 

η ταχύτητα παρουσίασης κι η πολυπλοκότητα της διάταξης μπορούν να 

προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Το μέγεθος της 

λεπτομέρειας

ενισχύοντας έτσι τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης. 

Για άτομα που δυσκολεύονται να εστιάσουν την προσοχή τους υπάρχουν 

προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν ένα πλέγμα από εικόνες, στην 

συνέχεια από την οθόνη κάποιες από αυτές, επανεμφανίζουν 

όλες τις εικόνες και ζητάνε από το χρήστη  αναγνωρίσει εκείνες τις εικόνες 

που είχαν παραμείνει. Είναι δυνατός ο καθορισμός του αριθμού των εικόνων 

και η χρονική διάρκεια που αυτές εμφανίζονται

Άλλες εφαρμογές οξύνουν 

τα
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Γενικά τα προγράμματα υποβοήθησης της μνήμης έχουν σχεδιαστεί σαν 

εργαλεία που μπορούν να βελτι σουν τη μνήμη (ονομασία, άσκηση, 

η κ

προσοχή και τη συγκέντρωση.  

 
Προγράμματα Διαχείρισης Χρ
(Daily Planning and Time  Man
 
Τα άτομα με δυσλεξία δυσκολεύο

ρ ν ς

ρόνου 

που θα βοηθήσει το χρήστη 

. 

τις

χρονοδι

 ενέργειες.  

ώ

οπτικοποίηση, σύνδεση, ομαδοποί ση αι ταξινόμηση) και να αυξήσουν την 

όνου και Καθημερινού Σχεδιασμού 
agement Software) 

νται συχνά 

να οργανώσουν τις δραστηριότητες της 

καθημερινής τους ζωής. Συνήθως προτιμούν 

να σκέπτονται με εικόνες παρά με λέξεις και 

να δημιου γού  νοητού  πίνακες από ιδέες 

και εικόνες με χρώματα και σχήματα. Συχνά 

κρατάνε σημειώσεις για να μπορέσουν να 

θυμηθούν πράγματα και καταστάσεις. Η κατάλληλη διαχείριση του χ

απαιτεί συγκράτηση της πληροφορίας και ικανότητες οργανωτικές, 

συσχέτισης και βασικών υπολογισμών.     

Υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την 

οργάνωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, 

ώστε να μπορέσουν να ζήσουν υπεύθυνα κι ανεξάρτητα. Υποστηρίζουν το 

χρήστη στη δημιουργία πλάνων και χρονοδιαγραμμάτων, κρατώντας 

στοιχεία και λεπτομέρειες που τον δυσκολεύουν. Περιέχουν ατζέντα η οποία 

καταγράφει τις δραστηριότητες σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. 

Η πληροφορία μπορεί να παρουσιάζεται με κείμενο και/ή εικόνες και ήχο 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χρήστη. Πληροφορίες που κρατούνται 

σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες είναι: 

• Πότε πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

• Χρόνος που απαιτείται 

• Προτεραιότητα 

• Συχνότητα 

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή πληροφορίας 

να πραγματοποιήσει τα διάφορα βήματα μιας δραστηριότητας Μπορεί 

επίσης να δει την ατζέντα και  προγραμματιζόμενες ενέργειες, να 

προσθέσει ή να αλλάξει το άγραμμα και να θέσει υπενθυμίσεις για 

τις πιο σημαντικές
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Μαθηματικό Λογισμικό (Mathematics Software) 
 

Η ενασχόληση με αριθμούς κι υπολογισμούς 

αποτελεί συχνά πρόβλημα για τα δυσλεκτικά 

άτομα τα οποία αναζητούν λύσεις για να 

ς μαθηματικούς 

υπολογισμούς. Υπάρχουν πολλά προγράμματα 

πράξεων, 

ς μάτων, και τη δημιουργία 

ριλαμβάνουν: 

 στους μαθητές να 

ευθείας στον υπολογιστή, 

 και μολύβι. Τα προγράμματα 

ποικιλία

 αποτελούν ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την εκμάθηση των μαθηματικών από παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. ρίς να χάνουν την υπομονή 

τους κ θίσματα για να διατηρούν το παιδικό 

ενδιαφέρον

 
Αριθμητικοί Υπολογιστές με Ομιλία (Talking Calculators) 

α λάθη εισόδου. Επιπλέον, 

μπορέσουν να διδαχθούν και να ενισχύσουν 

την ικανότητά τους στου

για την εκμάθηση της λύσεως προβλημ

υπολογισμών, κλασμάτων, αναγνώριση  σχη

λογικών σχηματισμών. Μερικά παραδείγματα πε

Προγραμματιστικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν

επιλύουν βασικά μαθηματικά προβλήματα απ

όπως ακριβώς και αν χρησιμοποιούσαν χαρτί 

αυτά έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά όπως είναι η ηχητική ανάδραση, 

ρυθμίσεις για έντονο κοντράστ και μεγάλη  σε χρώματα και μεγέθη 

γραμματοσειρών. 

άτων, βασικών 

Παιχνίδια τα οποία επιβραβεύουν το χρήστη κάθε φορά που απαντάει 

σωστά σε μία ερώτηση. Έχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας και ερωτήσεις 

σχετικές με τις μαθηματικές πράξεις, τη γεωμετρία κλπ.  

Puzzle με κρυμμένες εικόνες όπου ο χρήστης επανατοποθετεί τα κομμάτια 

του puzzle για να ανακτήσει την κρυμμένη εικόνα. Ενισχύουν τις γνώσεις της 

γεωμετρίας, την αίσθηση του χώρου και βελτιώνουν την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων. 

Γενικά τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας

Στηρίζονται στη συνεχή άσκηση, χω

αι παρέχουν αρκετά ερε

. 

 
Πρόκειται για προγραμματιζόμενα κομπιουτεράκια οθόνης 

με φωνητική έξοδο, χρήσιμα στα άτομα με Δισαριθμισία. Η 

συνθετική φωνή παρέχει ηχητική ανάδραση που βοηθάει 

το χρήστη να αναγνωρίσει τ
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ακούγοντας το αποτέλεσμα μπορεί ευκολότερα να το κατανοήσει, αφού τα 

τομα αυτά μπερδεύουν συχνά και μεταφράζουν λάθος τους αριθμούς που 

καλύψ

περισσότερο πολύπλοκους

χρήση διακοπτών όταν υπάρ  

 
Προγράμματα ‘Αιτίου Α α e
Software)   

 επαφή ενός 

π τ

α καινούργιο κομμάτι προστίθεται στο παζλ που χτίζεται. 

  

ς και σε όσους έχουν 

προβλήματα να κατανοήσουν τη γραπτή 

 χαρακτήρων το μετατρέπει σε ηλεκτρονική μορφή. Το 

αι μέσω 

ίας συνθετικής φωνής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει το 

ά

ουν από βασικές μαθηματικές πράξεις έως 

 υπολογισμούς και να λειτουργήσουν με τη 

χουν επιπρόσθετα και κινητικές αναπηρίες.    

κι ποτελέσμ τος’ (Caus  'n Effect 

Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό 

ιδιαίτερα για μικρές ηλικίες. Τα προγράμματα 

αυτά είναι ιδανικά για την πρώτη

διαβάζουν. Μπορούν να 

αιδιού με ον Η/Υ. Το παιδί εμπλέκεται σε 

διαδικασία αιτίου και αποτελέσματος (cause 'n 

effect) κατά τη διάρκεια της οποίας κατανοεί τη 

λειτουργία του εκάστοτε μέσου πρόσβασης στο υπολογιστικό περιβάλλον. 

Πιέζοντας για παράδειγμα ένα διακόπτη το πρόγραμμα παράγει κάποιο 

ευχάριστο ήχο ή έν

Συστήματα Σάρωσης/Ανάγνωσης/Κατανόησης (Scanning/ 
Reading/Comprehension Systems)  
 
Χρήσιμα συστήματα σε όσους 

δυσκολεύονται να διαβάσουν και να 

μεταφράσουν τα γραπτά σύμβολα σε 

λέξεις και ιδέε

γλώσσα παρά την ικανότητά τους να 

διαβάζουν τις διάφορες λέξεις. Ένα καλό σύστημα αυτής της κατηγορίας 

ενσωματώνει υπολογιστή, σαρωτή και εξειδικευμένο λογισμικό. Ο σαρωτής 

εισάγει το έντυπο έγγραφο στον Η/Υ και το πρόγραμμα οπτικής 

αναγνώρισης

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην οθόνη ενώ ταυτόχρονα ακούγετ

μ

κείμενο και να εισάγει γραπτές ή φωνητικές σημειώσεις.  
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Εργαλεία Εκπαίδευσης στην Πληκτρολόγηση (Typing Training 
Tools) 

 
Τα παιδιά σήμερα έχουν πρόσβαση στον 

υπολογιστή από πολύ μικρή ηλικία, πολλές 

φορές πριν ακόμα μάθουν να διαβάζουν. Η 

πρέπει όλα τα παιδιά να αποκτήσουν και 

μεταφέρ

προγράμματα διδάσκουν τα π

και τα βοηθούν να αναπτύξο

Διδάσκουν τη θέση και τη χρ

με εικόνες κι ομιλία κι ενσωμα

ή 

φέ 

• Εκτύπωση αναφοράς επίδοσης στο τέλος κάθε άσκησης  

χρή ί να μι ι τη δικιά του λίστα με λέξεις και 

κ  μία λέξη. Μπορεί επίσης να 

 ό της λέξης.  

εσης Ιδεών (Brainstorming 
w

 

ν μία άλλη προσέγγιση για τη διεκπεραίωση των γραπτών 

καθηκόντων, αποθηκεύοντας αρχικά την πληροφορία με ένα τρόπο αδόμητο 

και οργανώνοντάς την κατάλληλα στη συνέχεια. Προγράμματα που 

πληκτρολόγηση είναι μία ικανότητα που 

κυρίως τα δυσλεκτικά άτομα που 

ουν τις ιδέες τους στο χαρτί. Κατάλληλα 

αιδιά πώς να πληκτρολογούν αποτελεσματικά 

υν πρόωρες ικανότητες γραφής κι ανάγνωσης. 

ήση των πλήκτρων συσχετίζοντας τα γράμματα 

τώνουν χαρακτηριστικά όπως: 

• Μεγάλο πλήθος λέξεων για κάθε κατηγορία 

 

δυσκολεύονται να 

• Εμφάνιση εικόνας, γραμμάτων ή λέξεων  

• Είσοδο δεδομένων με πληκτρολόγιο, ποντίκι ή πληκτρολόγιο οθόνης 

• Επιλογ της γραμματοσειράς και του μεγέθους, ρύθμιση των 

παραμέτρων ομιλίας και ηχητικά εφ

• Ο στης μπορε  δη υργήσε

εικόνες αι να προσθέσει φωνή σε

επισυνάψει τον φωνητικό συλλαβισμ

 
Λογισμικό Περιγράμματος και Σύνθ
and Outlining Soft are)  
 
Για πολλά δυσλεκτικά άτομα η παραγωγή 

γραπτής δουλειάς είναι συχνά πρόβλημα. Τις 

περισσότερες φορές αυτό δεν είναι αποτέλεσμα

έλλειψης γνώσεων ή ιδεών για το σχετικό θέμα, 

αλλά δυσκολία μεταφοράς των γνώσεων στο 

χαρτί με το κατάλληλο στυλ και την απαραίτητη 

. Τα προγράμματα σύνθεσης ιδεών 

ο

μορφοποίηση

παρέχου
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λειτουργούν ως πρόχειρο κι εφαρμογές αποτύπωσης ιδεών, επιτρέπουν στο 

χρήστη να σχεδιάσει και να καταγράψει τις ιδέες του και στη συνέχεια να τις 

συσχετίσει μεταξύ τους. Η πεικόνιση αυτή των ιδεών μετατρέπεται σε 

παρουσίαση σε τελικό έγγρ

βοηθητικές στα άτομα που 

κατηγοριοποιήσουν, συσχετίσ τ

εργασίες κι αποτελούν ένα

κάνοντας εφικτή τη δημιουργ ρα τω ς κ

δημιουργία της 

τελικής ιάφορα είδη προτύπων: 

ρηματικών έργων 

• ουργία έγγραφων αναφορών, 

άτων και 

Στο χρ

γραφής

ρέπει την αποθήκευση ουσιαστικών μαζί με 

κάποια σχετικά επίθετα και κάποια πρόταση ως παράδειγμα. 

ης με κάποια άλλη.  

ence). Βοηθάει το χρήστη 

απτού και στα άτομα που 

τις βασικές σκέψεις και 

ς, Πότε και Πού για να 

α

κάποιο περίγραμμα, το περίγραμμα σε πρόχειρη παρουσίαση κι η πρόχειρη 

αφο. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 

δυσκολεύονται να ξεκινήσουν, οργανώσουν, 

ουν και να τελειοποιήσουν ις γραπτές τους 

 πολύτιμο εργαλείο σε χώρους εργασίας, 

ία ιστογ μμά ν, διαγραμμάτων ροή λπ., 

εύκολα και γρήγορα.  

Τα προγράμματα σύνθεσης ιδεών καθοδηγούν το χρήστη στα διάφορα 

στάδια της δημιουργίας ενός καλού γραπτού δοκιμίου όπως την καταγραφή 

των πρόχειρων σημειώσεων, την δόμησή τους σε μία λογική σειρά, την 

αυτόματη δημιουργία μιας πρόχειρης παρουσίασης και την 

 παρουσίασης. Μπορούν και υποστηρίζουν δ

• Φανταστικό (Imaginative) – για τη γραφή μυθιστο

• Προσωπικό (Personal) – για τη γραφή προσωπικής ιστορίας ή 

ημερολογίου 

Λειτουργικό (Functional) – για τη δημι

οδηγιών, άρθρων, γραμμάτων, εκθέσεων, επιχειρημ

ερευνητικών άρθρων. 

ήστη παρέχεται ένα πλήθος από εργαλεία ανάλογα με το στυλ 

 του και τον απαιτούμενο βαθμό βοηθείας:  

• Κατασκευή Λέξεων (Word Builder). Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο 

πρόγραμμα που επιτ

• Θησαυρός (Thesaurus). Επιλογή ανάμεσα σε

δυνατότητα αντικατάστασης της αρχικής λέξ

• Σκοπός και Ακροατήριο (Purpose and Audi

να εστιαστεί στο λόγο και στο σκοπό του γρ

αυτό απευθύνεται.  

• Σημειωματάριο (NoteMaker). Καταγράφει 

ιδέες και χρησιμοποιεί τις ερωτήσεις Ποιό

δημιουργήσει λεπτομέρειες σχετικά με χαρακτήρες, τοποθεσίες και 

χρόνους. 

 συνώνυμες λέξεις και η 
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• Εργαλείο Δόμησης (StructureMaker). Βοηθάει στη δημιουργία τάξης 

μέσα από το χάος. Αλλάζει συνεχώς τον τρόπο παρουσίασης των 

πρόχειρων σημειώσεων μέχρι ο χρήστης να βρει την κατάλληλη γι΄ 

αυτόν διάταξη.  

• Πρόχειρη Διάταξη (DraftMaker). Όλα τα τμήματα του γραπτού 

τοποθετούνται στην οθόνη και ο χρήστης πρέπει να μετατρέψει τις 

σημειώσεις σε ολοκληρωμένες προτάσεις.  

• Διόρθωση (ProofMake ). Ελέγχει την ορθογραφία και κάνει τις 

απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις στις προτάσεις. Κατάλληλος 

μετρητής προε

r

ιδοποιεί το χρήστη στην περίπτωση που δεν έχει 

Λογισμικό
Softwa es & Encyclopedias) 

ο

ε κατάλληλο υλικό όπως είναι τα λεξικά,  οι 

ό έντυπη σε ηλεκτρονική 

 

ουν το 

υλικό περισσότερο

μέγεθος  

αναζήτησης

ολοκληρώσ

ανεξάρτη

 
Χρήση
 
Υπάρχ

  1) για  της ορθογραφίας  

χρησιμοποιήσει τον απαιτούμενο αριθμό προτάσεων. 

• Επεξεργαστής Κειμένου (Word Processor). Ρωτάει το χρήστη εάν 

είναι έτοιμος να προχωρήσει στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας και 

μορφοποίησης. Γίνεται έτσι ο τελικός έλεγχος, εισάγονται τυχόν 

εικόνες και δημιουργείται ένας κατάλληλος τίτλος για την εργασία. 

 
 Αναφοράς, Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες (Reference 

re, Dictionari
 

Όπως είναι γνωστό μπορεί κανείς να παράγει 

ένα μεγάλο πλήθος άρθρων με την αναφ ρά 

σ

εγκυκλοπαίδειες κλπ. Η μετατροπή του 

παραπάνω υλικού απ

μορφή αλλάζει τον τρόπο χρήσης του, όπως 

ακριβώς το πληκτρολόγιο αντικαθιστά το 

στυλό. Και επειδή οι αλλαγές αυτές κάν

 χρηστικό, αυξάνεται αυτομάτως ο βαθμός χρήσης και το 

 της γνώσης. Οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τα άλλα εργαλεία

, επιτρέπουν στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να 

ουν εκθέσεις και γραπτές εργασίες με τρόπο αξιόπιστο κι 

το.  

 των Λεξικών  

ουν τρεις κύριοι λόγοι για να χρησιμοποιήσει κανείς ένα λεξικό:  

 τον έλεγχο
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  2) 

  3) για

Τα άτο

Εάν δε ορθογραφία αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εύρεση 

της

γράμμα

*i* ή *y

Για ε

δυσλεκ

("comm

πώς η  από πιθανές 

λέξ  

επιβεβ

λίστα α

επιπλέ να 

 

 
e

αναπηρίες κινητικές, όραση

ανοίξουν νέους δρόμους στη

περιβάλλον για τα παραπάνω

Η συμβατική κι ηλεκτρονική

κοινά χαρακτηριστικά όπως 

γραφικά κι ένα πλάνο για τη τ  

παρουσιάζει μία ροή και λο

σεις (hyperlinks) που συνδέουν ένα τμήμα του κειμένου 

τα στο ίδιο ή σε άλλα έγγραφα, τοπικά ή στο 

Διαδίκτυο.  

ητής 

για την επεξήγηση μιας λέξεως 

 να ελέγξει ο χρήστης εάν χρησιμοποιεί τη σωστή λέξη  

μα με δυσλεξία δυσκολεύονται συχνά να χρησιμοποιήσουν τα λεξικά. 

ν γνωρίζουν την 

 επιθυμητής λέξεως, π.χ. δεν θα βρουν τη λέξη *cycle* δίνοντας το 

 *s* που είναι ο τρόπος που ακούγεται. Και μετά θα συνεχίσουν με 

*; Και μετά με *k*;  

 τον παραπάνω λόγο, τα περισσότερα λεξικά που απ υθύνονται σε 

τικά άτομα διαθέτουν ένα επιπλέον χαρακτηριστικό "Σύγχυσης" 

on Confusables"). Ο χρήστης εισάγει τη δυσλεκτική του σκέψη για το 

 λέξη ακούγεται και το λεξικό του προτείνει μία λίστα

εις μαζί με την επεξήγηση της κάθε μίας για να μπορέσει ο χρήστης να 

αιώσει τη σωστή. Συχνά υπάρχει παραπομπή σ’ ένα Θησαυρό (μία 

πό συνώνυμες λέξεις που έχουν παρόμοια σημασία) για παροχή 

ον βοήθειας. Κάποια λεξικά επίσης μπορούν όταν τους ζητηθεί 

«μι σουν» το περιεχόμενό τους.  

 
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Electronic Books)  

λή

Τα ηλεκτρονικά ή comput rized βιβλία είναι χρήσιμα σε μαθητές με 

ς και μαθησιακές δυσκολίες. Μπορούν να 

ν εκπαίδευση και να αποτελέσουν το μαθησιακό 

 άτομα. 

 παρουσίαση της πληροφορίας έχουν πολλά 

είναι η μορφοποίηση του κειμένου, σύμβολα, 

ν οργάνωση ου περιεχομένου ώστε αυτό να 

γική συνέχεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

σίγουρα περισσότερο ευπροσάρμοστα στην ηλεκτρονική τους μορφή. Οι 

γραμματοσειρές κι οι εικόνες για παράδειγμα μπορούν εύκολα να αλλάξουν 

σε μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Επιπλέον η ηλεκτρονική 

παρουσίαση ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως: 

• Υπερσυνδέ

με άλλα τμήμα

• Λειτουργίες αναζήτησης για την άμεση εύρεση της επιθυμ

πληροφορίας  
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• Δυνατότητες επέκτασης και συμπίεσης που αλλάζουν τη μορφή της 

κειμένου πιο 

ηλεπίδραση που επιτρέπει τον αναγνώστη να 

ό την Αγία Γραφή, εγκυκλοπαίδειες και 

εξικά για διάφορες γλώσσες, έως οδηγούς για τα κρασιά και τη διατροφή. 

ς παρέχουν στα δυσλεκτικά άτομα την 

με μαθησιακές δυσκολίες. Προγράμματα 

επε

ομιλία, 

αρχικό ς καταγραφής και του 

πρό ι

επεξερ ης. Η άμεση ανάδραση που ο υπολογιστής παρέχει 

παρουσίασης, με τρόπο που κάνει τη δομή του 

ξεκάθαρη και διευκολύνουν την πλοήγηση μέσα στο έγγραφο και την 

ανάκτηση ένθετης (nested) πληροφορίας  

• Πρόσθετες επιλογές παρουσίασης και μορφοποίησης όπως είναι η 

κίνηση, ο ήχος κι η ομιλία  

• Αμεσότητα κι αλλ

ελέγξει, τροποποιήσει και διαχειριστεί όλους τους διαθέσιμους 

πόρους.  

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα 

σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον κυκλοφορούν όλο και 

περισσότερα  ηλεκτρονικά βιβλία κι οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν 

πολλά απ’ αυτά στο Διαδίκτυο οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, ξεπερνώντας 

έτσι προβλήματα μεταφοράς και κίνησης που δεν τους επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και άλλες πηγές αναγνώσιμου υλικού. Υπάρχει 

μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων, απ

λ

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ENABLING OR ACCESS 

SOFTWARE) 
 
Τα προγράμματα αυτής της κατηγορία

πρόσθετη εκείνη βοήθεια ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες 

γραφής κι ανάγνωσης στο μέγιστο βαθμό.  

 
Προγράμματα Κειμένου σε Ομιλία (Text To Speech Programs and 
Echo Options) 
 
Όπως ήδη αναφέραμε, η γραφή είναι μία 

διαδικασία δύσκολη κι επίπονη για τα άτομα 

ξεργασίας κειμένου κι ιδιαίτερα αυτά με 

αποτελούν χρήσιμα εργαλεία  από το 

στάδιο τη

χε ρου σχεδιασμού της πληροφορίας, έως το στάδιο της τελικής 

γασίας κι έκδοσ
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βοη ε

ενθαρρ

δυσκολ

όταν τα ως όταν τα ακούσουν. 

Οι 

αυτό π ιμοποιώντας μία κατάλληλη συνθετική 

φω , 

απευθε

να αντ γράμματα, λέξεις, προτάσεις και παραγράφους και να 

ς 

κειμένου έχουν ενσωματωμένη. 

η που 

 

λίστα από σωστές λέξεις και 

 τη σωστή λέξη ανάμεσα 

νε τόσο τη λανθασμένη λέξη όσο και τις διαθέσιμες 

πιλογές, είτε σαν ολόκληρες λέξεις είτε το κάθε γράμμα ξεχωριστά. Κάποιοι 

θά ι το χρήστη να εκτιμήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τον 

ύνει στην συνέχεια της προσπάθειάς του. Πολλά άτομα που 

εύονται να αναγνωρίσουν τα συντακτικά κι ορθογραφικά λάθη τους 

 βλέπουν, μπορούν να τα διακρίνουν αμέσ

επεξεργαστές κειμένου με δυνατότητες ομιλίας μπορούν και διαβάζουν 

ου πληκτρολογείται χρησ

νή ενώ ταυτόχρονα τονίζεται και το τρέχων κείμενο. Υπάρχει έτσι μία 

ίας σχέση σ’ αυτό που ακούγεται και σ’ αυτό που γράφεται. Μπορούν 

ηχήσουν 

διαβάσουν επιλεγμένα τμήματα κειμένου. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει το 

κείμενο όποτε επιθυμεί και να ρυθμίσει παραμέτρους όπως η ένταση, ο 

ρυθμός κι η προφορά της φωνής, το χρώμα κλπ.  

 
Ορθογράφοι με Ομιλία (Talking Spell Checkers)  
 

Ο ορθογράφος είναι συνήθως 

μία λειτουργία που οι 

περισσότεροι επεξεργαστέ

Συγκρίνουν κάθε λέξ

εισάγεται με μία υπάρχουσα

προτείνουν σε περίπτωση λάθους τη σωστή.  

Ειδικοί ομιλούντες ορθογράφοι μπορούν και κάνουν πολύ περισσότερα από 

το να επισημαίνουν απλά τα ορθογραφικά λάθη. Το άτομο με μαθησιακές 

δυσκολίες θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει

σ’ αυτές που του προτείνονται. Οι ορθογράφοι αυτής της κατηγορίας 

μπορούν και μιλά

ε

μπορούν και διαβάζουν την επεξήγηση των 

χρήστη για τις πιθανές ομώνυμες λέξεις.  

 

λέξεων κι ενημερώνουν το 
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Αυτόματη Διόρθωση Αναγραμματισμών (Spelling Auto 
Correction) 
 
Πρόκειται για την αυτόματη 

διόρθωση λαθών αναγραμματισμού 

που γίνονται συχνά κατά την 

πληκτρολόγηση. Εάν για παράδειγμα 

πληκτρολογήσει κάποιος "teh" το 

πρόγραμμα θα αλλάξει τη λέξη με 

"the", αμέσως μόλις ο χρήστης πιέσει 

το πλήκτρο διαστήματος. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι τη 

λειτουργία αυτή τη διαθέτουν οι περισσότεροι επεξεργαστές κειμένου. Η 

ιαφορά βρίσκεται στο ότι τα εργαλεία που προορίζονται για άτομα με 

ν που αποτελείται 

υρίως από τις συχνότερα ανορθόγραφες λέξεις.  

υν σε κάποιο

χρήστης έχει πληκτρολογήσει λάθος ώστε να ορεί γξει ερα

Ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει με αυτόματε  το

το αρχείο λαθών και τις αντίστοιχες ορθογραφημένες

λαμβάνονται υπόψιν και να διορθώνονται αυτό  μέλ . 

 
Πρόβλεψη Λέξεων και Επέκταση Συ i

ς λέξεις. Έτσι αντί ο χρήστης να 

πογοητεύεται προσπαθώντας να θυμηθεί πώς γράφεται μία λέξη, μπορεί 

να ανατρέξει σε μία λίστα προτάσεων, να επιλέξει τη λέξη που επιθυμεί και 

να συνεχίσει την έκφραση των σκέψεων και ιδεών του. Τα προγράμματα 

μειώνουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την πληκτρολόγηση των 

λέξεων και συνεργάζονται χωρίς προβλήματα με τις περισσότερες 

εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. Η πρόβλεψη στηρίζεται στα πρώτα 

δ

μαθησιακές δυσκολίες, διαθέτουν μία ευρεία λίστα λέξεω

κ

Μπορούν επίσης να καταγράφο  αρχείο τις λέξεις που ο 

 μπ  να το ελέ  αργότ . 

ς διαδικασίες  σύστημα με 

 λέξεις, για να 

ματα στο λον

ντμήσεων (Word Predict on 
and Abbreviation Expansion)  
 

Τα εργαλεία πρόβλεψης λέξεων έχουν 

σχεδιαστεί για να βοηθήσουν όσους 

λόγω μαθησιακών δυσκολιών ή 

κινητικών αναπηριών αντιμετωπίζουν 

προβλήματα γραφής. Βελτιώνουν την 

ορθογραφία διατηρώντας ένα πολύ 

μεγάλο λεξικό με σωστά ορθογραφημένε

α
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γράμματα, τις προσω κές προτιμήσεις και στη συχνότητα 

χρησιμοποίηση

σ πι

ς των λέξεων.  

πάρχουν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει κάποιες 

 ο

 και συχνές φράσεις, ονόματα και 

. 

 να επιλέξει ανάμεσα σε ομόφωνα 

 

είναι ς και

χρήσιμα

κτρονικά βιβλία, 

ρέπει να υποστηρίζονται κι από κατάλληλες 

φορητοί Η/Υ, PDAs και οι Αναγνώστες

Η τελευταία κατηγορία είναι συσκευές 

σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν τ

άλλη χρήση τους είναι δευτερογενής

αποθηκευτικές ικανότητες, διαθέτουν 

Υ

συντμήσεις ι οποίες αυτόματα αναπτ

και προτάσεις, όπως είναι δεδομένα

διευθύνσεις κλπ

 
Ομόφωνα (Homophones)  
 
Πολλά προγράμματα βοηθούν το χρήστη

(λέξεις που ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται και σημαίνουν κάτι 

διαφορετικό), όπως  για παράδειγμα οι λέξει  "the," "their"  "they're". 

Παρέχουν επεξηγήσεις και  παραδείγματα για να βοηθήσουν στη 

σωστή επιλογή και ειδοποιούν ηχητικά κάθε φορά που πληκτρολογείται μία 

ομόφωνη λέξη. 

ύσσονται σε ολοκληρωμένες φράσεις 

 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (PORTABLE DEVICES) 
 

Αναγνώστες Βιβλίων (Book Readers or Electronic Book 
Hardware)  
 
Για να μπορέσουν να διαδοθούν και να 

χρησιμοποιηθούν ευρέως τα ηλε

π

συσκευές. Οι συσκευές αυτές είναι τριών κατηγοριών: 

 Βιβλίων. 

ειδικά 

α ηλεκτρονικά βιβλία κι οποιαδήποτε 

. Πρόκειται για συστήματα με μεγάλες 

ενσωματωμένη μνήμη κι ανταλλάξιμες 

ROM κάρτες και έχουν περίπου το μέγεθος ενός υπολογιστή χειρός.  
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Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PD s-Pe sona Digital 
Assistants)  

A r l 

. Η καταγραφή της πληροφορίας στο χαρτί 

είναι βοήθεια για τα παραπάνω άτομα, άλλα εάν χάσουν 

 τους το αποτέλεσμα είναι χάος.  

Οι συσκευές PDA είναι φορητοί υπολογιστές που 

ατα επικ . Περιέχουν ατ

 και παιχνίδια. Λόγου του πολύ μικρού τους μεγέθους 

 συνήθως την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως οθόνες 

, χειρόγραφη αναγνώριση και πληκτρολόγια μινιατούρες (στην οθόνη 

κι εύκολη στη 

ρήση της διασύνδεση με το χρήστη, στηριζόμενη σε εικόνες και 

 με Η/Υ για τη μεταφορά κι ανταλλαγή αρχείων και 

εδομένων. Διαθέτουν οθόνη με έντονο κοντράστ, μεγάλη χωρητικότητα 

η ι α

η

υν το χρήστη να σαρώσει 

η ν κ  e) τη λέξη με μεγάλα 

• Εμφάνιση συλλαβών 

• Δυνατή προφορά της λέξης 

• Ιστορικό με τις λέξεις που έχουν σαρωθεί 

• Αναγνώριση πάνω από 400.000 λέξεων 

• Υποστηρίζουν διάφορα μεγέθη και γραμματοσειρές 

 
Τα δυσλεκτικά άτομα όπως ήδη αναφέραμε 

αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα σε θέματα 

οργάνωσης

τις σημειώσεις

λειτουργούν ως organizer, σημειωματάρια και συχνά ως 

συστήμ  οινωνίας  ζέντα, βιβλίο διευθύνσεων, 

δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, λίστα για τα πράγματα που πρέπει να 

εκτελεστούν (to-do list), προγράμματα για να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά 

βιβλία, μέχρι ασκήσεις

ενσωματώνουν

επαφής

ή προσαρμοσμένα στη συσκευή). Χρησιμοποιούν φιλική 

χ

αναδιπλωμένα μενού. Φέρουν ενσωματωμένο μεγάφωνο και μικρόφωνο και 

μπορούν να συνδεθούν

δ

μνήμ ς, ελαφριά κατασκευή κ υτόνομη λειτουργία. 

 
Φορητές Συσκευές Σάρωσ ς (Mobile Scanning
 
Πρόκειται για φορητές συσκευές που επιτρέπο

 Devices) 

(Scan) μία λέξ  από ένα έ τυπο είμενο, να δει (Se

γράμματα στην οθόνη, να ακούσει (Hear) τη λέξη δυνατά από ένα 

ενσωματωμένο ηχείο ή από ακουστικά και να την ερμηνεύσει (Define) με το 

πάτημα ενός κουμπιού. Χαρακτηριστικά που διαθέτουν είναι:  

• Πάνω από 200.000 ορισμούς 
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Φορητοί Ορθογράφοι (Handheld Spell Checkers) 
 

Ιδιαίτερα χρήσιμες συσκευές για άτομα με 

  θη ς

ι η ία

ιλογές. Για 

παράδειγμα δίνοντας

"kaufee" θα πάρε

ε 

 

 

 

 

Κυριότερες

[3], [4], ]

[65], [87], [99], [132], [140], [143] 

 

προβλήματα όρασης και μα σιακέ  δυσκολίες 

όπως είνα  δυσλεξ .  

Απαγγέλλουν λέξεις και ορισμούς. Ο χρήστης 

πληκτρολογώντας τη λέξη όπως αυτή ακούγεται 

προκαλεί την εμφάνιση μιας λίστα από επ

 "nolij" θα πάρει ως απάντηση "knowledge". Δίνοντας 

ι "coffee". Φέρουν ακουστικά καθώς κι οδηγίες σε έντυπη 

μορφή και σ κασέτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναφορές Κεφαλαίου 5: 

 [6 , [7], [8], [9], [13], [16], [19], [21], [22], [28], [35], [45], [50], [53], [63], 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
 

ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ  

 

Μία δυσλειτουργία στην ομιλία του ατόμου δεν καθιστά απαγορευτική τη 

χρήση του υπολογιστή. Κατάλληλο λογισμικό και υλικό όπως είναι μία 

συσκευή σύνθεσης φωνής ή κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να 

αντισταθμίσει μία αναπηρία αυτής της κατηγορίας, λειτουργώντας ως 

βοήθημα στην εκπαίδευση και την διδασκαλία των ατόμων αυτών.  

Για άτομα με επιπλέον αναπηρίες όπως π.χ. κινητικές, εναλλακτικά 

πληκτρολόγια, συσκευές δεικτοδότησης, διακόπτες και άλλες μέθοδοι 

προσπέλασης, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές συσκευές εισόδου 

δεδομένων (βλέπε Κεφάλαιο 3). 

Τα φορητά συστήματα είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικά στις περιπτώσεις που η 

πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή δεν είναι εύκολη. Πολλές φορές είναι 

ειδικά σχεδιασμένα ενσωματώνοντας κάποιο speech synthesizer και 

λογισμικό που επιτρέπει τη λειτουργία τους μέσω διακοπτών. 

Προγράμματα και ειδικές εφαρμογές έχουν επίσης αναπτυχθεί για να 

βοηθήσουν το άτομο με προβλήματα λόγου να αναπτύξει επαρκή άρθρωση 

και ικανοποιητικές γλωσσικές λειτουργίες. Βοηθούν στην εξάσκηση της 

ομιλίας μετατρέποντας τον Η/Υ σε ακροατή, ο οποίος παρέχει αντικειμενική 

ανάδραση και πληροφόρηση για την ποιότητα του λόγου. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε αναλυτικότερα τις λύσεις σε υλικό και λογισμικό 

που τα άτομα με αναπηρίες ομιλίας έχουν στη διάθεσή τους. 
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Συστήματα Ανα ογοθεραπείας 
(Voice Recogni ols) 

 
 

ή 

 

ι

ενα από 

ο

χθεί σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της 

 με τον οποίο 

ρχοντα φωνητικά 

 να μάθει τους 

χους που πρέπει. Τα περισσότερα συστήματα σήμερα είναι 

ροσαρμόσιμα.  

ξαρτώμενα από τον ομιλητή (Speaker Dependent) και μη εξαρτώμενα 

πό τον ομιλητή (Speaker Independent) 

Ένα σύστημα εξαρτώμενο από τον ομιλητή πρέπει να μάθει τη φωνή του 

κάθε χρήστη για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η 

αναγνώριση βελτιώνεται μετά από πολύωρη χρήση, καθώς το πρόγραμμα 

μαθαίνει τη φωνή μέσω δειγμάτων ομιλίας, τα οποία αναλύονται για να 

μπορεί να αναγνωρίζει τις διαφοροποιήσεις και τις διακυμάνσεις της φωνής. 

Το ανεξάρτητο σύστημα από την άλλη μπορεί και λειτουργεί με τον καθένα, 

γνώρισης Φωνής ως Εργαλεία Λ
tion Systems as Speech Therapy To

Τα συστήματα αυτά αποτελούν

πραγματικά μία επαναστατικ

τεχνολογία η οποία ανοίγει πολλούς

δρόμους στα ανάπηρα άτομα.  

Η αναγνώριση φωνής εκτός των άλλων 

χρήσεών της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κα  για τη λογοθεραπεία. Με τα 

συστήματα διακριτής-αναγνώρισης (discrete-recognition), εξαρτώμ

τον μιλητή (speaker-dependent), ο χρήστης πρέπει να ομιλεί την κάθε λέξη 

χωριστά και με ευκρίνεια έτσι ώστε να μπορεί το σύστημα να την 

αναγνωρίσει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης ενός τέτοιου 

προγράμματος, μπορεί να επιτευ

φωνής και να ξεπεραστούν προβλήματα ομιλίας που οφείλονται κυρίως σε 

εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστημάτων αναγνώρισης φωνής και για τη 

σωστή επιλογή θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει τον τρόπο

αυτά ταξινομούνται. 

 
Στατικά (Static) και Προσαρμόσιμα (Adaptive) 

Ένα στατικό σύστημα πρέπει να μάθει την κάθε λέξη χωριστά. Τα 

προσαρμόσιμα συστήματα αντιθέτως, διαθέτουν υπά

αρχεία τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν με τη 

χρήση. Ο χρήστης δηλ. διορθώνει το πρόγραμμα μέχρι αυτό

ή

π

 
Ε

α
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χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Τα συστήματα αυτά 

έχουν αναπτυχθεί με φωνητικά δείγματα εκατοντάδων ανθρώπων και 

για ά 

 
Διακριτά (Discrete) και Συνεχόμενα

Στα διακριτά συστήματα ο ομιλητή ανάμεσα 

στις λέξεις. Σήμερα περισσότερη 

λειτουργούν με συνεχόμενη φωνή 

ομιλεί σχεδόν φυσικά με ολοκληρω ά  χωρίς 

νής. Μπορούν και δουλεύουν με ταχύτητα 35-

έλεσμα να είναι σήμερα περισσότερο αξιόπιστα και 

υκολότερα στη χρήση τους.  

 μ

ς φωνής τον Η/Υ και για τη 

ετάδοση το μόντεμ. Ο χρήστης μπορεί 

αμμα τηλεφωνικής διαχείρισης 

πληροφορίες από ειδικούς φωνολογίας  την προφορ των λέξεων. 

 (Continuous) 

ς χρειάζεται να κάνει παύσεις 

έμφαση έχει δοθεί στα συστήματα που 

ομιλίας. Αυτά επιτρέπουν στο χρήστη να 

μένες φρ σεις και προτάσεις, να 

χρειάζονται ενδιάμεσες παύσεις. 

Δοκιμές έχουνε δείξει ότι τα συστήματα συνεχόμενης ομιλίας δεν 

εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς αυτά μιλάνε συνήθως με 

διακοπές στο ρυθμό τους. Για το λόγο αυτό τα διακριτά συστήματα 

αναγνώρισης αν και παρωχημένης τεχνολογίας, παραμένουν στο χώρο 

λόγω της χρησιμότητάς τους στα παραπάνω άτομα, βελτιώνοντας την 

άρθρωση και το ρυθμό της φω

40 λέξεις το λεπτό. 

Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα αναγνώρισης φωνής έχουν βελτιωθεί 

σημαντικά, με αποτ

ε

 
Διαχείριση Τηλεφώνου (Phone Manager) 
 
Πρόκειται για το συνδυασμό ενός ειδικά 

σχεδιασμένου προγράμματος επικοινωνίας 

και ενός φωνητικού μόντεμ, που επιτρέπει 

σε κάποιον να ιλήσει χρησιμοποιώντας για 

την παραγωγή τη

 

μ

αυτόματα να τηλεφωνήσει ή να απαντήσει το τηλέφωνο, ακόμα και με τη 

χρήση ενός απλού διακόπτη. Το πρόγρ

περιλαμβάνει τηλεφωνικό κατάλογο, λειτουργίες για κλήσεις ανάγκης και τη 

μετάδοση έτοιμων ηχογραφημένων μηνυμάτων με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Ο ενσωματωμένος speech synthesizer μετατρέπεται σ’ ένα 

ολοκληρωμένο τηλεφωνικό σύστημα που μεταδίδει τη φωνή απευθείας 

μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο που μπορεί 

να εισάγει το περιβάλλον. Ο καλών μπορεί να προσχεδιάσει ολόκληρες 
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συνομιλίες έτσι ώστε ο διάλογος ανάμεσα σ’ αυτόν και τον καλούμενο να 

κυλήσει με τρόπο στρωτό και φυσικό ή να πληκτρολογήσει κάποιο κείμενο 

που αμέσως θα ομιληθεί. Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας 

αραμένουν στη μνήμη μετά την ενεργοποίησή τους (TSR) κι όταν το 

νιο της οθόνης έτοιμα 

θμιστούν κατάλληλα για να παράγουν 

μ

ίωση της ομιλίας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που τα 

 παραγωγή ήχων 

ι επιτρέπουν στο χρήστη να διαβάσει τα χείλη. 

ι την αναγνώριση συλλαβών.  

, για σύμφωνα και φωνήεντα, 

 χρήστη να συμπληρώσει όλο 

e), 

π

τηλέφωνο χτυπήσει έρχονται αυτόματα στο προσκή

προς χρήση και χωρίς την ανάγκη διακοπής άλλων εφαρμογών. Ένας 

συνδυασμός από εικόνες και μηνύματα επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει 

κείμενο και εικόνες ταυτόχρονα. Ειδικές λειτουργίες του δίνουν τη 

δυνατότητα να σχεδιάσει και να αποθηκεύσει τις δικές του ομιλίες και ειδικά 

πλήκτρα οθόνης μπορούν να ρυ

ομιλία, να αλλάζουν οθόνες, να τυπώνουν μηνύ ατα κλπ.  

 
Προγράμματα για τη Βελτίωση Γλωσσικών Λειτουργιών 
(Computer Programs to develop Articulation or Language Skills)  
 
Είναι προγράμματα σχεδιασμένα να βοηθήσουν άτομα κάθε ηλικίας με 

γλωσσικές και φωνητικές δυσλειτουργίες, περιλαμβάνοντας ένα πλήθος από 

ασκήσεις για τη βελτ

προγράμματα αυτά ενσωματώνουν είναι:   

Βίντεο που παρουσιάζουν τις απαραίτητες 

κινήσεις του στόματος για την

κ

Έτσι μπορεί να μαθαίνει τους συσχετισμούς 

ήχων-συμβόλων, την κατάτμηση των ήχων κα

Σχέδια τα οποία

ήχων-γραμμάτων

ζητώντας από το

και πιο πολύπλοκους σχηματισμούς. 

Η αντιστοίχηση Ίδιου με Ίδιο (Same with Sam

βοηθάει επίσης στην εξοικείωση σε 

συσχετισμούς ήχων-γραμμάτων. Ο χρήστης 

προσπαθεί να ταιριάξει τα γράμματα αφού έχει προηγηθεί ακουστική και 

οπτική παρουσίαση. 

Ασκήσεις που διδάσκουν διαδοχικούς ήχους. Τα 

άτομα ακούνε κάποια λέξη και στη συνέχεια 

προσπαθούν να καθορίσουν τον ήχο του κάθε 

γράμματος. 

 παρουσιάζουν συσχετισμούς 
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Παιχνίδια συγκέντρωσης όπου ο χρήστης 

γυρνάει μία κάρτα που φέρει κάποιο γράμμα και 

προσπαθεί να βρει κάποια άλλη κάρτα που να 

ταιριάζει. Μπορεί να επιλέξει το ακουστικό και/ή 

οπτικό ερέθισμα κάθε φορά που επιλέγει μία κάρτα. Τα παιχνίδια αυτά 

προωθούν την άσκηση, για να μπορεί ο χρήστης να αναγνωρίζει και να 

ανακαλεί σύμφωνα και φωνήεντα.  

Ασκήσεις ου βοηθούν τα άτομα με προβλήματα 

ομιλίας να μάθουν και να δουλέψουν με τα 

γράμματα της αλφαβήτου, τους ήχους που αυτά 

προκαλούν και τη θέση που

 

π

 κατέχουν στην 

λφάβητο. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους παρουσίασης, όπως 

υ αντίστοιχου ήχου ή η παρουσίαση του γράμματος σε μία διαδοχική 

 κατηγορίες, συνοδεύονται από 

φωτογραφία 

επιλέξει την εμφάνιση του 

ι του συλλαβισμού της, το 

ία η λέξη εμπεριέχεται ή 

 

παραμέτ

φωτογραφίες, να ηχογραφή

όποτε επιθυμεί. Τα αποτελ

αρακολούθηση της προόδου.  

μμ ν ent Reader 

τρονικό κείμενο σε MP3 

Έχουν 

λειτουργίες σύνθεσης φωνή

την ανάγνωση και την

αρχείο στο παρασκήνιο. Ο MP3 

κωδικοποιητής συμπιέζει το έγγραφο στην πλέον συμπαγή μορφή. Το 

α

η παρουσίαση του γράμματος και της ονομασίας του ή του γράμματος και 

το

σειρά 3-4 γραμμάτων.  

Εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για την εκμάθηση 

λέξεων και φράσεων. Χιλιάδες λέξεις 

ταξινομημένες σε

αντίστοιχες φωτογραφ

ο χρήστης μπορεί να 

αντίστοιχου υπότιτλου, το άκουσμα της λέξης κα

άκουσμα μίας φράσης ή πρότασης στην οπο

κάποιον από τους παραπάνω συνδυασμούς. Μπορεί να ρυθμίσει ένα

ίες. Για κάθε 

μεγάλο πλήθος ρων, να προσθέσει καινούργιες λέξεις και 

σει τους δικούς του ήχους και να τους ακούσει 

έσματα των τεστ μπορούν να εκτυπωθούν ή να 

αποθηκευτούν για να είναι δυνατή η π

 
Προγρά ατα Α άγνωσης Εγγράφων 
Programs)   
 
Προγράμματα τα οποία μπορούν και 

μετατρέπουν το ηλεκ

(Docum

αρχείο ήχου. ενσωματωμένες 

ς που επιτρέπουν 

 καταγραφή του 

κειμένου σε 
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μέγεθος συμπίεσης είναι περίπου τέσσερις φορ

ενός στάνταρτ μουσικού αρχείου. Τα αρχεία αυτά

στη συνέχεια σε κάποιο CD ROM ή σε κάπο

αναπαραγωγής. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογή

πλήθος από φωνές και ο ρυθμός αναπαραγωγής μπορεί να ρυθμιστεί έτσι 

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη. Τα προγράμματα ανάγνωσης 

εγγράφου μπορούν να διαβάσουν

 

 μπορούν να μεταφερθούν 

ια φορητή MP3 συσκευή 

ς ανάμεσα σ’ ένα μεγάλο 

 οποιοδήποτε έγγραφο δύο φορές πιο 

περισσότερο υλικό σε λιγότ

 

Συστήματα Δυναμική

λίστα Θεμάτων και Φράσεων.  Αυτή η 

εί ή ύ

χρησιμοποιηθούν εικόνες κ

τ γ ι

σ

πως "Γεια σου", "Χαίρομαι που σε βλέπω", κλπ. Εάν θέλει να μιλήσει για 

 μ

ολα στη χρήση τους χωρίς 

αρ ν εί κανείς να προσθέσει. 

ές μεγαλύτερο από αυτό 

γρήγορα απ’ ότι ένα μέσο άτομο, επιτρέποντας το χρήστη να καλύψει 

ερο χρόνο.    

ς Επικοινωνίας (Dynamic Display 
Communication Systems) 
 

Λογισμικό το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

δημιουργίας ομιλίας επιλέγοντας από μία 

μέθοδος επιλογής σε προγράμματα 

φωνής ναι γνωστ σαν "Σ στημα 

Δυναμικής Επικοινωνίας".  Κάθε σελίδα 

λο αριθμό δυνατών επιλογών και μπορούν να 

αι σύμβολα για την αναπαράσταση θεμάτων και 

φράσεων. Επιλέγοντας κάποιο πλήκτρο ήχου θα ακουστεί η λέξη/πρόταση 

ή θα ανοίξει μία νέα σελίδα με επιλογές. Ο χρήστης μπορεί να συνδέσει 

λέξεις από διαφορετικές σελίδες για το σχηματισμό μίας πρότασης. 

Είναι επίσης δυνα όν να δημιουρ ήσε  

και να αποθηκεύσει μία νέα σελίδα. 

Για παράδειγμα μπορεί να 

δημιουργήσει κάποιο πλήκτρο ήχου με 

μπορεί να έχει ένα μεγά

την ονομασία "Χαιρετισμοί" το οποίο 

θα ανοίγει μία ελίδα με φράσεις 

ό

τον καιρό, μπορεί να φτιάξει ία σελίδα με πλή

σχετικές φράσεις. Τα προγράμματα είναι εύκ

περιορισμό στον ιθμό τω σελίδων που μπορ

κτρα τα οποία θα περιέχουν 
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Φωνητικά Εργαλεία (Voice Tools) 
 

Πρόκειται για μία συλλογή εργαλείων τα 

οποία επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες 

ομιλίας  αναπτύξουν τον έλεγχο της 

φωνής τους. Τα προγράμματα αυτά 

καταπιάνονται με διάφορες πτυχές και 

παραμέτρους της νθρώπινης φωνής. Κάθε 

εργαλείο δέχεται φωνητική είσοδο και παρέχει οπτική ανάδραση μέσω 

κάποιας γραφικής προσομοίωσης. Είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορεί ο 

να

α

 να διακρίνει ξεκάθαρα τη σχέση ανάμεσα στο γραφικό και τις 

 αν η ένταση είναι το μετρήσιμο χαρακτηριστικό, ένα μπαλόνι στην οθόνη 

 ανάλο

μπορεί να ασκηθεί στην ένταση, 

και στον έλεγχο της αναπνοής για

Γενικά τα φωνητικά εργαλεία ηθ

λογοθεραπεία, συσχετίζοντας τη ς

γραφικά εργαλεία, με μία σχέση α

Προγράμμα

φωνή  

οθόνης

  το 

. Έχει δυνατότητα να 

 επόμενη λέξη στηριζόμενο στη 

 σημαντικά τον απαιτούμενο 

  (π.χ. "κβ"="καλό βράδυ"), έλεγχο 

" 

πληκτρολόγια που μιλάνε. Είναι πολύ εύκολα στη 

χρήση τους, ελαφριά, με υψηλής ποιότητας 

φωνητική έξοδο. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 

χρήστης

φωνητικές παραμέτρους. Μπορεί για παράδειγμα να μιλήσει στο μικρόφωνο 

κι

φουσκώνει ή ξεφουσκώνει γα με την ένταση της φωνής. Ο χρήστης 

το τέμπο και το ρυθμό της φωνής, καθώς 

 την παραγωγή του ήχου.  

μπορούν να χρησιμοποι ούν για την 

ν ποιότητα τη  ανθρώπινης ομιλίας με 

λληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο.  

 
Ομιλούντα Πληκτρολόγια (Talking Keyboards) 
 

τα που μετατρέπουν το κείμενο σε 

, συνδυάζοντας κάποιο πληκτρολόγιο 

 μαζί με κάποια συνθετική φωνή πολύ 

καλής ποιότητας. Ο χρήστης πληκτρολογεί

αυτό που θέλει και το πρόγραμμα

μετατρέπει σε ομιλία  τη 

προβλέπει την τρέχουσα αλλά και την

συχνότητα χρήσης, επιταχύνοντας

χρόνο. Επιτρέπει τη χρήση συντμήσεων

ορθογραφίας και τη δυνατότητα λειτουργίας με διακόπτες. 

Πέρα από τα προγράμματα υπάρχουν και 

πληκτρολόγια συσκευές που παρέχουν 

παρόμοιες λειτουργίες. Πρόκειται για "έξυπνα
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που ενσωματώνουν είναι: 

• QWERTY, Dvorak ή σχεδ

• Ενσωματωμένη LCD οθό

• Φωνητική έξοδο με δυν  

όπως γυναικεία, ανδρική ντ  

να ρυθμιστούν. 

• Μιλάνε τα μηνύματα ανά

πικοινωνία πραγματοποιείται κάθε φορά που οι άνθρωποι ανταλλάσσουν 

πίδραση. Για τους 

όταν κάποιος από τους 

άποια μορφή επικοινωνίας 

ς (Augmenta tiv

στην επικοινωνία. Παρέχ

επιλογών όπως είναι σε

μεγάλα λεξικά ή η δυν

περίπλοκων προτάσεων. 

ακουστική έξοδο που λειτουργεί φ

δυνατότητες εκτύπωσης 

ίαση για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. 

νη για εύκολη ανάγνωση. 

ατότητα επιλογής του είδους της φωνής, 

 ή παιδική. Η έ αση κι ο ρυθμός μπορούν 

 γράμμα, λέξη, πρόταση, παράγραφο ή και 

καθόλου. Μπορούν να επαναλάβουν μετά από απαίτηση του χρήστη 

επιλεγμένες λέξεις, προτάσεις ή παραγράφους. 

• "Μηνύματα Στιγμής" για τις φράσεις που χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης του κειμένου και τη μεταφορά του σε 

κάποιον Η/Υ για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Ζυγίζουν λιγότερο από ένα κιλό και μπορούν να μεταφερθούν 

παντού. 

 
Εναλλακτικές Συσκευές Επικοινωνίας (Augmentative and 
Alternative Communication Devices (AAC)) 
 
Ε

πληροφορίες, έχουν κοινωνική δράση ή αλληλε

περισσότερους η φωνή αποτελεί το πρωτ

Εναλλακτική επικοινωνία πραγματοποιείται 

συμμετέχοντες στη συζήτηση στηρίζεται σε κ

διαφορετική από την δική του ομιλία. 

 
Τι είναι η συσκευή AAC; 

 
Οι συσκευές Αυξητικής κι Εναλλακτικής 

Επικοινωνία tive and Alterna e 

Communication (AAC)) έχουν ως στόχο την 

υποβοήθηση των ατόμων με προβλήματα 

εύων μέσω προσέγγισης. 

ουν ένα πλήθος 

η πρόσβαση  

ατότητα δόμησης 

Είναι συσκευές υψηλής τεχνολογία με προηγμένη 

 ως ωνή για το χρήστη. Διαθέτουν 

και διαφορετικές μεθόδους εισαγωγής όπως 
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κείμενο, εικόνες ή και τα δύο μαζί. Πολλές συσκευές AAC συνδέονται με  τον 

Η/Υ ως 

πλη ρ την γρήγορη κι 

εύκολη 

Πρόβλε

μήκος τείνοντας στο χρήστη τις επόμενες λέξεις ή εικόνες 

με έ π

Πλήρες

μήνυμα η τεχνική για όσους 

επι

αντικείμ  χρησιμοποιούνται συχνά, δεν αλλάζουν όμως συχνά (όπως 

για χ

Οι Λέξ  πώς μπορεί ο 

χρή η

λέξεις ικές ή πλήρες φράσεις, να επικοινωνήσει γρήγορα μέσω 

φ

ζ   ε

υ

 μ χ

Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί, θα 

άρει απαντήσεις όπως μπανάνα, πορτοκάλι κλπ. 

 με σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία οι 

, στις 

ετοχή και στην ανεξάρτητη 

[

 με καλώδιο ή υπέρυθρες ακτίνες, λειτουργώντας έτσι και 

κτ ολόγια. Συνοδεύονται από ισχυρό λογισμικό για 

επικοινωνία, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως: 

ψη Λέξεων (Word Prediction) για τη γρήγορη σύνθεση μεγάλων σε 

μηνυμάτων, προ

ξυ νους αλγορίθμους πρόβλεψης. 

 Μήνυμα (Full Message). Ο χρήστης μπορεί να μιλήσει ένα πλήρες 

 πατώντας μόνο ένα πλήκτρο. Είναι μία χρήσιμ

θυμούν γρήγορη κι απλή επικοινωνία ή για όσους χρησιμοποιούν ιδέες κι 

ενα που

π. . η διεύθυνση ή το νούμερο του τηλεφώνου). 

εις & Φράσεις (Words & Phrases) αποδεικνύουν

στ ς χρησιμοποιώντας μία σειρά από κουμπιά που αντιστοιχούν σε 

ή σε μερ

συχνά χρησιμοποιούμενων ράσεων, έχοντας και τη δυνατότητα 

δημιουργίας σύνθετων μηνυμάτων.  

Η Αναζήτηση Λεξικού (Vocabulary Searches) είναι από τις πλέον δυνατές 

μεθόδους ανα ήτησης λέξεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορ ί να 

θεωρήσει κανείς την παραπάνω λειτο ργία ως μία ερώτηση και τις 

ευρισκόμενες λέξεις ως απάντηση. Για παράδειγμα πορεί ο ρήστης να 

καθορίσει μία Αναζήτηση Λεξικού που θα θέτει την ερώτηση “Τί φρούτα 

μπορώ να βρω σήμερα στην αγορά;”. 

π

Συνοψίζοντας, για τα άτομα

AAC συσκευές ανοίγουν δρόμους στην εκ

προσωπικές σχέσεις, στην κοινωνική συμμ

καθημερινή διαβίωση. 

 

 

 

Κυριότερες Αναφορές Κεφαλαίου 6: 

[4], [7], [13], [14], [16], [19], [21], [28], [44], [45], [50], 53], [63], [64], [65], [87], 

[93], [101], [178] 

παίδευση, την εργασία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
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ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΚΟΗΣ 
 

ΠΩΣ ΟΙ Η/Υ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ 

 
Παρόλο που ο όρος "ακουστική αναπηρία" χρησιμοποιείται τόσο για τα 

κωφά όσο και για τα βαρήκοα άτομα, οι ανάγκες των δύο αυτών κατηγοριών 

διαφέρουν σημαντικά. Τα κωφά άτομα βασίζονται περισσότερο σε οπτικές 

λειτουργίες για την επικοινωνία με το περιβάλλον τους, ενώ τα βαρήκοα 

άτομα στηρίζονται περισσότερο στην ακουστική είσοδο.  

Καθώς οι Η/Υ έχουν πλέον εισέλθει στις καθημερινές ανθρώπινες 

δραστηριότητες και στο χώρο εργασίας, παρέχουν αναπόφευκτα 

περισσότερες δυνατότητες και στα άτομα με προβλήματα ακοής. Η 

ακουστική αναπηρία από μόνη της δεν κάνει απαγορευτική τη χρήση του 

Η/Υ, με συνέπεια τα παραπάνω άτομα να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα στην είσοδο της πληροφορίας με τις συμβατικές συσκευές 

εισόδου όπως είναι το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.  

Για πολλά χρόνια οι υπολογιστές είναι εφοδιασμένοι με εσωτερικά 

μεγάφωνα και κάρτες ήχου κι ο ήχος χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει 

κάποιο σφάλμα, το τέλος κάποιας εργασίας ή την απαίτηση εισόδου 

δεδομένων. Οι ήχοι επιτρέπουν σε κάποιον ακουστικό χρήστη να 

κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον ενός Η/Υ. Για εκείνους όμως που έχουν 

προβλήματα ακοής προσφέρονται συχνά εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι 

για παράδειγμα διάφορα οπτικά εφφέ. 

Παρακάτω εξετάζουμε με περισσότερες λεπτομέρειες εργαλεία, λογισμικό 

και υλικό, που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε όσους αντιμετωπίζουν 

ακουστικά προβλήματα. 
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Οπτικές Ενδείξει
 
Υπάρχει ένα πλήθος προγραμμάτων τα 

οποία μπορούν να μετατρέψουν τις 

ηχ

σχετικές 

ς

υπωσιακά βελτιωμένα σε 

ηρος μπορεί να πληκτρολογήσει ή να 

λα μέρη για τη χρήση αυτών των προγραμμάτων. 

ρέπει να τονιστεί ότι το φυσιολογικό άτομο δεν έχει μπροστά του κάποια 

οθόνη. Εάν η ομιλία παρανοηθεί από το σύστημα δε θα το γνωρίζει και 

μπορεί έτσι να προκύψουν σοβαρά προβλήματα κατανόησης. 

 

ς στη θέση Ηχητικών 

ητικές ενδείξεις ενός Η/Υ σε οπτικές. Δύο 

λειτουργίες που είναι διαθέσιμες 

στο περιβάλλον των Windows, είναι η 

"SoundSentry" και η "ShowSounds". Η 

"SoundSentry" παράγει οπτικές ενδείξεις 

κάθε φορά που ο υπολογιστής δημιουργεί κάποιο ήχο και η "ShowSounds" 

παρουσιάζει υπότιτλους για αντικείμενα τα οποία προκαλούν ομιλία ή 

  Win λειτουργίεςκάποιον ήχο. Στα dows 95/98/ME οι  αυτές υπάρχουν στο  

"Περιβάλλον Ελέγχου", στις "Επιλογές Πρόσβαση ".  

 
Προγράμματα Αναγνώρισης Φωνής (Speech Recognition 
Software) 
 
Τα προγράμματα Αναγνώρισης Φωνής (Automatic Speech Recognition 

(ASR)) έχουν κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια κι έχουν εμφανιστεί 

πολλά πακέτα ελκυστικά ως προς το κόστος κι εντ

λειτουργίες σε σύγκριση με παλαιότερα προϊόντα. 

Οι παραπάνω εφαρμογές σκοπεύουν κυρίως στον έλεγχο της λειτουργίας 

του Η/Υ και στην υπαγόρευση κειμένου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και για τη συνομιλία ανάμεσα σ’ ένα φυσιολογικό άτομο και σε κάποιο άτομο 

με ακουστικά προβλήματα, όσο βέβαια ο πρώτος είναι διατεθειμένος να 

φοράει ένα μικρόφωνο και να διορθώνει το μεταφρασμένο κείμενο σε 

περίπτωση λάθους. Ο ακουστικά ανάπ

μιλήσει ανάλογα με τις ικανότητες και τις προτιμήσεις του. Οι χώροι εργασίας 

με συνεργάσιμους συναδέλφους και προηγμένης τεχνολογίας Η/Υ, μπορούν 

να αποτελέσουν κατάλλη

Π
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Λεξικά Νοηματικής Γλώσσας (Sign Language Vocabularies or 
ictionaries)  

λεξικά απευθύνονται τόσο σε 

ουν να μάθουν εξ αρχής τη 

σσα όσο και σε άτομα που 

σουν και να αυξήσουν 

 γνώσεις τους. Επιτρέπουν τη 

ηση σημάτων με τη χρήση 

μβολο που επιθυμεί 

νάμεσα σε χιλιάδες διαθέσιμες λέξεις και φράσεις και να παίξει (play) ένα 

ό ιο

οηματική γλώσσα και την επεξήγηση των λέξεων.  

ς ή φράσης, το μόνο που 

elecommunication device for the deaf (συσκευή 

τηλεπικοινωνίας για τους κωφούς)), είναι μία 

συσκευή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από 

άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν τα συμβατικά φωνητικά τηλέφωνα. Τα άτομα αυτά είναι 

D
 

Τα νοημα ικά 

άτομα που θέλ

νοηματική γλώ

επιθυμούν να συντηρή

τις υπάρχουσες

γρήγορη εκμάθ

υψηλής ποιότητας MPEG ψηφιακών ταινιών.  

 
Λεπτομέρειες και Χαρακτηριστικά 
 
Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει γρήγορα το σύ

τ

α

σύντομο νοηματικ  βίντεοκλιπ. Τα π  προηγμένα λεξικά παρουσιάζουν στη 

ν

Η αναζήτηση των βίντεοκλιπς γίνεται μέσω τριών επιλογών: ανά κατηγορία, 

με ευρετήριο ή με επεξήγηση. Για τα ευρέως χρησιμοποιούμενα σύμβολα ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του λεξικό. 

Για την εκμάθηση ή την επανάληψη κάποιας λέξη

χρειάζεται είναι το πάτημα ενός κουμπιού και το αντίστοιχο βίντεοκλιπ 

φορτώνεται αμέσως. Καθώς παίζει το βίντεο, εμφανίζεται στην πάνω μεριά ο 

υπότιτλος κι ακούγεται ταυτόχρονα και η φωνητική ερμηνεία της λέξης. Αν 

κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα μπορεί να επιλέξει αργή, μπρος ή πίσω 

κίνηση και να παρατηρήσει με ακρίβεια τις κινήσεις των δαχτύλων και των 

χεριών.  

 
Τηλέφωνα Κειμένου (Text Telephones (TTYs)) 
 
Τί είναι το TTY? 
 
Το TTY (Τηλέτυπο (Τeletypewriter) ή Τηλέφωνο 

Κειμένου (Τext Τelephone)), γνωστό και σαν TDD 

(t
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συνήθως κωφά ή βαρήκοα ή μπορεί να αντιμετωπίζουν κι επιπλέον 

δυσκολίες στην ομιλία ή στην επικοινωνία τους. 

έναν άλλον TTY χρήστη, χρη

αποστολέας πληκτρολογεί σ

να στείλει κι αυτό μεταδίδ

ακριβώς μεταδίδεται και η φ

την απάντηση του άλλου α

 της συνομιλίας για να είναι 

υνατή η επικοινωνία. 

έτει συσκευή αυτού του είδους, μπορεί 

 ένα  

οθόνη. Στη συνέχεια 

 στο 

οιούν  οι περισσότερες TTY συσκευές.  

α ΤΤΥ μόντεμ μετατρέπουν αυτόματα τους ASCII χαρακτήρες σε TTY 

μή κι επιτρέπουν την 

ιμενο-τηλέφωνα ή με υπολογιστές που προσομοιώνουν 

νάλογες TTY λειτουργίες. Δουλεύουν με στάνταρτ λογισμικό επικοινωνίας 

τρέχουσα κατάσταση 

ερες πληροφορίες για 

κ τότητα μονόδρομης ή 

 

Μία συσκευή TTY επιτρέπει στα παραπάνω άτομα να επικοινωνήσουν με 

σιμοποιώντας την κοινή τηλεφωνική γραμμή. Ο 

το TTY πληκτρολόγιο το μήνυμα που επιθυμεί 

εται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής όπως 

ωνή όταν μιλάμε. Μπορεί επίσης να διαβάσει 

τόμου στην TTY οθόνη. Η ύπαρξη της ΤΤΥ 

συσκευής είναι απαραίτητη και στα δύο άκρα

δ

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε διαθ

να καλέσει  κωφό ή βαρήκοο άτομο χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία 

Αναμετάδοσης (Telecommunications Relay Service (TRS)). Ένας 

κατάλληλος χειριστής πληκτρολογεί οτιδήποτε λέγεται για να μπορεί το 

άτομο το οποίο καλείται να διαβάσει τις λέξεις στην TTY 

ο αποδέκτης πληκτρολογεί την απάντηση, την οποία ο TRS  χειριστής μιλάει 

δυνατά στο τηλέφωνο για να την ακούσει ο απέναντι χρήστης. Η υπηρεσία 

αυτή που δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας, είναι διαθέσιμη

εξωτερικό 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο.  

 
TTY Μόντεμ 
 
Ένας προσωπικός υπολογιστής μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσει 

σαν TTY συσκευή, προσθέτοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο μόντεμ που 

υποστηρίζει τόσο τον ASCII PC κώδικα, όσο και τον κώδικα Baudot που 

χρησιμοπ

Τ

κώδικα. Συνδέονται απευθείας στην τηλεφωνική γραμ

επικοινωνία με κε

α

κι ανιχνεύουν αυτόματα τόσο τις Baudot όσο και τις AS

ενδείξεις στο μπροστινό μέρος παρουσιάζουν την 

λειτουργίας, την κατάσταση της γραμμής και γενικότ

την πορεία της λήσης. Παρέχουν επίσης τη δυνα

αμφίδρομης επικοινωνίας.  

 
 

CII κλήσεις. Φωτεινές 
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TTY Λογισμικό 
 

 Πρόκειται για λογισμικό που 

επιτρέπει τη διαχείριση TTY 

κλήσεων από τον Η/Υ με 

μοναδικό εξοπλισμό κάποιο 

συνηθισμένο φωνητικό 

μόντεμ (voice modem). Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με 

οποιαδήποτε Baudot TTY συσκευή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, 

εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα αφού δεν είναι απαραίτητη η αγορά 

ύ

ραγωγή κι  η αποστολή 

ν Baudot τόνων κάθε φορά που ένας ASCII χαρακτήρας πληκτρολογείται 

κευή. 

ντίστροφη διαδικασία που 

 κινητά, ως 

να γρήγορο και βολικό τρόπο για να 

τέλνουν μηνύματα σε φίλους και συγγενείς. Η σύνθεση των μηνυμάτων 

κειμενο-τηλεφώνου. 

 
Πώς δουλε ει το TTY; 
 
Οι συσκευές TTY επικοινωνούν σε κώδικα Baudot. Ο κώδικας αυτός 

χρησιμοποιεί τόνους στα 1400Hz και 1800Hz οι οποίοι αποστέλλονται μέσω 

της τηλεφωνικής γραμμής σαν ακουστικό σήμα. Διαθέτουν ενσωματωμένο 

υλικό για την κατανόηση των παραπάνω τόνων και τη μετατροπή τους σε 

ASCII χαρακτήρες που μπορεί ο ακουστικά ανάπηρος να διαβάσει. Είναι 

επίσης δυνατή κι η αντίστροφη λειτουργία, δηλ. η πα

τω

στην TTY συσ

Από την άλλη μεριά, το TTY λογισμικό χρησιμοποιεί το μόντεμ φωνής για τη 

λήψη από τον Η/Υ του TTY ακουστικού ρεύματος. Το ακουστικό σήμα 

αναλύεται με μαθηματικό τρόπο κι εμφανίζει στην οθόνη σε ASCII μορφή 

τους Baudot χαρακτήρες που λαμβάνει. Για την α

είναι η αποστολή Baudot χαρακτήρων, το πρόγραμμα παράγει τους 

απαραίτητους τόνους με μαθηματικούς αλγορίθμους και τους αποστέλλει 

μέσω του μόντεμ και της τηλεφωνικής γραμμής στον απέναντι συνομιλητή. 

 
Κινητές Επιλογές (Mobile options – SMS) 
 
Πολλά άτομα με αναπηρίες ακοής έχουν 

βρει την υπηρεσία σύντομου μηνύματος 

(short message service), που είναι 

διαθέσιμη στα περισσότερα

έ

σ
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γίνεται με τα πλήκτρα του κινητού τηλεφώνου κι εμφανίζονται μέσα σε λίγα 

α σύγχρονα κινητά τηλέφωνα 

μπορούν κι ειδοποιούν μέσω δόνησης για τη

σήμερα τοποθεσίες στο Διαδίκτυο όπως ε

επιτρέπουν την δωρεάν αποστολή SMS μην

καθώς και δικτυακές τοποθεσίες με υπηρεσίες

ταχυδρομείου (e-mail) στο κινητό, μέσω της υπ .  

δρομείο παρουσιάζει πολύ λιγότερα εμπόδια για την 

ικοινωνία των ατόμων με προβλήματα ακοής, διότι είναι κυρίως μία 

λεκτρονικό ταχυδρομείο κανείς δεν γνωρίζει ότι είσαι 

τήματα που λειτουργούν ως “Πίνακες Ανακοινώσεων” 

and Auto Answering 
omputer Based  Machines) 

μία εναλλακτική λύση στην 

ιτούμενη πληροφορία με πλήρως 

α κωφά και βαρήκοα άτομα. Μία 

εκτελέσει όλες τις λειτουργίες μίας ανεξάρτητης fax συσκευής, στέλνοντας 

 δευτερόλεπτα στην οθόνη του αποδέκτη. Τ

 λήψη μηνυμάτων. Υπάρχουν 

ίναι το www.quios.com που 

υμάτων σε κινητά τηλέφωνα, 

 παράδοσης του ηλεκτρονικού 

ηρεσίας SMS

 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Κατάσταση “Φλυαρίας” 
(Electronic Mail (E-mail) and Chat Mode) 
 
Το ηλεκτρονικό ταχυ

επ

οπτική διαδικασία. Στο η

κωφός. 

Υπάρχουν επίσης συστήματα τα οποία παρέχουν επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο (chat mode) (σε αντίθεση με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας για τα 

κωφά και βαρήκοα άτομα.  

 
Πίνακες Ανακοινώσεων (Bulletin Board Systems (BBS)) 
 
Η πρόσβαση σε συσ

είναι πολλές φορές χρήσιμη, συμπληρώνοντας συχνά τις λειτουργίες του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχουν πολλές BBS με πληροφορίες που 

καλύπτουν μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Κάποιες από αυτές είναι 

προσπελάσιμες από τις παλαιότερες Baudot-μόνο TTY συσκευές, ενώ 

πολλές άλλες είναι προσπελάσιμες από τα νεότερης τεχνολογίας TTY 

συστήματα που διαθέτουν και ASCII επιλογή ή από τα PC-based TTY 

συμβατά μόντεμ. 

  
Fax και Αυτόματοι Τηλεφωνητές (Fax 
C
 
Το fax είναι η ηλεκτρονική μετάδοση κειμ

τηλεφωνικής γραμμής, αποτελλώντας 

τηλεφωνική ομιλία. Παρέχει όλη την απα

οπτικό τρόπο, κάνοντάς την διαθέσιμη στ

κάρτα fax/μόντεμ που οι σύγχρονοι Η/Υ έχουν ενσωματωμένη, μπορεί να 

ένου κι εικόνας μέσω της απλής 
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απευθείας είτε ηλεκτρονικής μορφής δεδομένα είτε έντυπα δεδομένα μέσω 

ενός scanner κι ενός προγράμματος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 

(OCR).  

Σήμερα υπάρχουν προγράμματα που παρέχουν κι επιπλέον λειτουργίες 

αυτόματου τηλεφωνητή. Για τα άτομα που ζούνε κάτω από συνθήκες 

αναπηρίας είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν το fax και τον αυτόματο 

τηλεφωνητή από τον Η/Υ, διότι έτσι μπορούν να αποθηκεύσουν την 

ληροφορία σε κάποιο αρχείο, να αναζητήσουν γρήγορα κι εύκολα 

πεξεργαστούν κατάλληλα την πληροφορία για την εξυπηρέτηση των 

π

δεδομένα ή με τη χρήση ποικίλων άλλων υποβοηθητικών προγραμμάτων να 

ε

αναγκών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυριότερες Αναφορές Κεφαλαίου 7: 

[3], [7], [9], [16], [35], [40], [41], [48], [51], [53], [63], [140], [171]
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μία περίληψη των σημαντικότερων σημείων από 

τις συνεντεύξεις που παρατίθενται στο Παράρτημα. Πρόκειται για 

συνεντεύξεις που έγιναν με σκοπό να αποτυπωθεί η γνώμη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες για διάφορα θέματα σχετικά με τα ΑΜΕΑ και την τεχνολογία 

των Η/Υ, όπως αυτή εκφράζεται από τους προέδρους και τα μέλη των 

Συλλόγων τους, καθώς και η γνώμη των υπευθύνων σε Κέντρα 

Αποκατάστασης ΑΜΕΑ και Ιδρύματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, αλλά και 

εκπροσώπων εταιρειών που υποστηρίζουν λογισμικό και υλικό για ΑΜΕΑ. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας πάρθηκαν συνεντεύξεις από κ. 

Παναγόπουλο Νίκο υπεύθυνο της εταιρείας Εn-logic, τον κ. Γεροδιάκομο 

Κώστα Κοινωνικό Λειτουργό υποστηρικτικής τεχνολογίας και συντονιστή του 

Εργαστηρίου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας «Λίλιαν Βουδούρη», την κ. 

Λεοτσάκου Μπέτυ διευθύντρια του Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης του Ιδρύματος «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος», τον κ. 

Σταυριανόπουλο Σπύρο πρόεδρο του Πανελλαδικού Συνδέσμου 

Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, τον κ. Μαριόλα Ηλία πρόεδρο του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και τον κ. Παπαευθυμίου Δημήτρη 

ψυχολόγο και υπεύθυνο του Κέντρου Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης. 

Εξετάζοντας τις συνεντεύξεις των παραπάνω ατόμων μπορούμε να 

συνοψίσουμε τις απόψεις τους σε κύρια θέματα και τομείς όπως 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ Η/Υ 
 
Είναι αποδεκτό από όλους ότι η τεχνολογία των Η/Υ μπορεί να υποβοηθήσει 

τα ΑΜΕΑ ποικιλοτρόπως, αλλάζοντας κυριολεκτικά τη ζωή τους ιδιαίτερα 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, αλλά και 

της ποιότητας της καθημερινής ζωής. Η γνώση κι η εκμάθηση Η/Υ γίνεται 

όλο και περισσότερο απαραίτητη και συχνά είναι ο μόνος τρόπος για τα 

άτομα αυτά να αντισταθμίσουν ή ακόμη και να εκμηδενίσουν την αναπηρία 

τους, κερδίζοντας έτσι την καταξίωση μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

αλλά και μία θέση στην αγορά εργασίας. 
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Για τα άτομ ουρα ένα 

ολύτιμο εργαλείο και πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν, ζουν και παράγουν 

έσα από τους Η/Υ. Με ένα πρόγραμμα μεγέθυνσης ή μία συσκευή CCTV 

ν μειωμένη του όραση. Με τη χρήση του 

πολογιστή κι ενός προγράμματος αναγνώρισης φωνής μπορεί το τυφλό 

 ε

ο ο

β

 ι

λ   Interne

λ

ς 

ε  έ

ατόμου

παγγελματική αποκατάσταση των τυφλών 

τόμων και των ΑΜΕΑ γενικότερα. Πολλοί είναι επίσης οι τυφλοί που 

ίται κανείς με γραφικά, είναι απλά μια σειρά από εντολές. 

α με προβλήματα όρασης ο υπολογιστής είναι σίγ

π

μ

μπορεί κανείς να ενισχύσει τη

υ

άτομο να γράψει το κείμενο που χρειάζεται για τη δουλειά του, να κάνει την 

εργασία της επόμενης μέρας για το σχολείο ή το Πανεπιστήμιο και μ  τη 

βοήθεια ενός εκτυπωτή Braille να την εκτυπώσει και να τη μοιράσει. Έχει 

επίσης τη δυνατότητα να συνθέσει και να αναπαραγάγει μουσική ή να 

ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τρίτους διαβάζοντας για 

παράδειγμα ένα βιβλίο ή κάποιο λ γαριασμό με τη βοήθεια τ υ Scanner, 

ενός OCR προγράμματος και ενός προγράμματος Screen Reader. Με τα 

ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση και να μεταφέρει σ’ 

ένα CD ολόκληρη ιβλιοθήκη, ενώ με κατάλληλο Web Browser έχει 

πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και στα Chat Rooms κι ενημέρωση σε οτιδήποτε 

τον ενδιαφέρει. Ακόμα κι ο τρόπος με τον οποίο τα τυφλά άτομα 

συνεδριάζουν, συνομιλούν κι οργανώνονται έχει αλλάξει και μπορεί και 

γίνεται πλέον από το σπίτι τους χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθούν 

από την επαρχία και τα χωριά στις μεγάλες πόλεις. Αρκετοί νέο  τυφλοί 

επιχειρούν και τη εεργασία μέσω του t, γιατί έχει αποδειχθεί ότι 

δουλειές όπως είναι το τηλεμάρκετινκ ή η τηλεϋποστήριξη μέσα από το 

Διαδίκτυο, μπορεί ο τυφλός να τις κάνει πολλές φορές καλύτερα όγω της 

προσήλωσης στην κεντρική ιδέα της δουλειάς. Η κατασκευή μιας βάσεω

δεδομένων μ  την αξιολόγηση ατόμων και εταιρειών, όπου θα γίνεται να 

ταίριασμα του κατάλληλου  για την κατάλληλη εργασιακή θέση, 

μπορεί να βοηθήσει στην ε

α

εργάζονται παγκοσμίως ως προγραμματιστές, διότι ο προγραμματισμός αν 

εν ασχολεδ

Τέλος η τεχνολογία Braille με τη χρήση των Η/Υ έχει γνωρίσει μεγάλη 

βελτίωση. Μπορεί κανείς σήμερα να τροφοδοτήσει με έντυπο υλικό τον 

υπολογιστή, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων να γίνει αυτόματα η 

μετατροπή σε Braille κείμενο και στην συνέχεια η εκτύπωση σε κάποιον 

Braille εκτυπωτή. Επίσης είναι δυνατή κι η αντίστροφη διαδικασία, δηλ. η 

αυτόματη μετατροπή Βraille γραφής σε κείμενο ASCII. Πρόκειται για πολύ 

σημαντικά τεχνικά βοηθήματα για τους τυφλούς που τους δίνουν τεράστιες 

δυνατότητες. 
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Με την τεχνολογία των Η/Υ όλα σχεδόν τα παραδοσιακά επαγγέλματα των 

τυφλών όπως είναι οι χειροτεχνίες, τα τηλεφωνικά κέντρα κλπ. έχουν 

σήμερα αλλάξει και οι ίδιοι οι τυφλοί και τα σωματεία τους αγωνιούν για 

νέους χώρους εργασίας. Οι χώροι αυτοί εργασίας είναι ξεκάθαρο ότι θα 

έρθουν μόνο μέσα από τον Η/Υ. Όπως μπορεί να καταλάβει δηλ. κανείς οι 

Η/Υ είναι απαραίτητο να εισχωρήσουν και στην κοινωνία των ατόμων με 

προβλήματα όρασης, ακριβώς όπως είναι απαραίτητο και για την υπόλοιπη 

κοινωνία.  

Στην κατηγορία των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων ο Η/Υ έρχεται να 

εξυπηρετήσει πολλαπλώς τον ανάπηρο αι να εξοβελίσει ακόμη και την 

μεγαλύτερη και βαρύτερη μορφή αναπηρίας. Μπορεί κανείς πλέον να είναι 

παραγωγικός μέσω του Η/Υ όπου δε χρειάζεται τόσο η ρώμη αλλά κυρίως 

το πνεύμα, αντικαθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις δυσκολίες που φέρνει ο 

σωματότυπος του αναπήρου. Οι νέες τεχνολογίες και οι Η/Υ του 

προσφέρουν διέξοδο στην εργασία, στη γνώση και στην εκπαίδευση. Το  

κατέβασμα ενός βιβλίου ή η αλλαγή μίας σελίδας είναι ίσως ενέργειες 

απλοϊκές για τους περισσότερους, αλλά για τον παραπληγικό αποτελούν 

πρόβλημα. Το να μπει όμως μέσα στο Internet και να αναζητήσει την 

πληροφορία που θέλει, να διαβάσει το βιβλίο που επιθυμεί, να ενημερωθεί 

από μία ηλεκτρονική εφημερίδα, μέχρι και να πραγματοποιήσει αγορές από 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όλα αυτά σίγουρα είναι μοναδικές ευκολίες για 

τον κινητικά ανάπηρο που αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες κίνησης και 

μετάβασης. Τα διάφορα Νewsgroup στο Διαδίκτυο μπορούν να φέρουν τα 

ανάπηρα άτομα πιο κοντά, ανταλλάσσοντας γνώμες κι εμπειρίες για θέματα 

εκπαίδευσης, εργασίας, ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων κλπ. Η 

τηλεκπαίδευση επίσης που σταδιακά αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, 

φέρνει τα άτομα με κινητικές αναπηρίες πιο κοντά στη γνώση. Έτσι λοιπόν 

χάρη της τεχνολογίας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και κυρίως χάρη των 

Η/Υ το παραπληγικό άτομο βγαίνει από το περιθώριο, γίνεται κοινω

κ

 

νός της 

παγκόσμιας γνώσης κι ενεργός πολίτης. 

Για τα άτομα κι ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή 

προβλήματα λόγου, ο Η/Υ μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά 

βελτιώνοντας τις γνωστικές κι αντιληπτικές τους ικανότητες, ώστε να 

μπορούν αυτές να μεταφερθούν και στον πραγματικό κόσμο. Συνήθως το 

άτομο που δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με το λόγο παρουσιάζει μία 

υπερκινητικότητα, δεν υπακούει ιδιαίτερα στους κανόνες συμπεριφοράς και 
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ψάχνει να βρει άλλους τρόπους επικοινωνίας που εκφράζονται τις 

περισσότερες φορές με το σώμα. 

Ο Η/Υ μπορεί να τραβήξει την προσοχή του παιδιού και να το καθηλώσει, 

κάνοντας ευκολότερη την ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας. Επιπλέον 

υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία συντελούν σε ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα και τα οποία έχουν να κάνουν με την παρατηρητικότητα, τη 

συγκέντρωση της προσοχής και την εξάσκηση της μνήμης. Υπάρχουν 

βέβαια και πιο εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το SpeechViewer της 

  α

 κάποια σειρά.  

πολύ α  

IBM, που είναι ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας. Το παιδί μέσα από το 

γράφημα που παρουσιάζεται μπορεί να παρακολουθήσει τη φωνή του, να 

ακούσει αυτά που λέει και μέσα από το παιχνίδι να πάρει την ικανοποίηση 

ότι τα έχει καταφέρει. Μπορεί επίσης να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα 

επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με τις ανάγκες του. Υπάρχει η δυνατότητα 

καταγραφής της φωνής, γεγονός πολύ χρήσιμο για παιδιά με ταχυλαλί  τα 

οποία μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα, δυσκολεύονται όμως να καταλάβουν τι 

ακριβώς κάνουν. Με την καταγραφή της ταχύτητας του λόγου και 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που αναλύει τις διάφορες φωνητικές 

συχνότητες, μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει το ρυθμό της ομιλίας του 

και να δει τι γίνεται. Αυτό γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία από το να ακούσει 

τη φωνή του από ένα μαγνητόφωνο στο οποίο και αντιδρά. Στο πρόγραμμα 

υπάρχει η εικόνα που σίγουρα βοηθάει περισσότερο.  

Επίσης είναι σημαντικά τα διάφορα τεστ αξιολόγησης που γίνονται μέσα 

από τον Η/Υ για την διαπίστωση του προβλήματος, τα οποία έχουν τη 

μορφή παιχνιδιού και ξεφεύγουν από το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο που 

κάνει τα παιδιά να αισθάνονται άσχημα και κλονίζει την ψυχολογία τους.  

Επιπλέον υπάρχουν παιχνίδια μνήμης όπου πρέπει το παιδί να 

συγκεντρωθεί σε εικόνες που του παρουσιάζονται, να τις καταγράψει και στη 

συνέχεια να τις βγάλει από τη μνήμη του και να τις αναπαραγάγει. 

Συνδυάζουν και ήχο ονομάζοντας κάποιες εικόνες και ζητώντας στη 

συνέχεια από το χρήστη να τις ονομάσει με

Τέλος έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται ευρέως οι ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες. Είναι  σημ ντικό να μπορεί ένα παιδί να χειριστεί τον 

υπολογιστή και να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Του δίνει 

γρηγορότερα την πληροφορία, μπορεί να ψάξει μόνο του, συνδυάζει ήχους 

και εικόνες. Το παιδί βλέπει ότι ο υπολογιστής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κι 

εξοικειώνεται περισσότερο στη χρήση του. 
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Γενικά ο Η/Υ είναι ένα μέσ  που μπορεί να βοηθήσει αναμφισβήτητα σ ην 

εξέλιξη ενός αυτιστικού παιδιού, βο

 ο τ

ηθώντας σημαντικά στην εξέλιξη βασικών 

ς   

 

μ

ε

νιμη εργασία. 

α π α

πιστήμιο, διορθώνει τις εργασίες 

των παιδιών κι έχει ενταχθεί πλήρως στο κομμάτι της διδαχής. 

ικανοτήτων του.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Ομολογουμένως η υποστηρικτική τεχνολογία είναι τις περισσότερες φορές 

πολύ ακριβή. Για παράδειγμα ένας τυφλός χρειάζεται γύρω στα 3.000.000 

δρχ. για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Το ειδικό λογισμικό που 

υποστηρίζει μεγέθυνση, screen reading στα ελληνικά, και έξοδο σε Braille 

display κοστίζει γύρω στις 250.000 δρχ., μία απλή Braille πινακίδα 

1.750.000 δρχ. και ένας απλός Braille εκτυπωτής περίπου 750.000 δρχ. 

Από την άλλη μεριά ένας πολύ απλός διακόπτης (switch) που σαν 

κατασκευή δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο και που θα δώσει τη δυνατότητα στο 

άτομο με κινητικά προβλήματα να προσπελάσει τον υπολογιστή αγοράζεται 

από το εξωτερικό περίπου 20.000 δρχ. 

Το αποτέλεσμα είναι πολλέ  εφαρμογές και συσκευές που μπορούν να 

υποβοηθήσουν τα ΑΜΕΑ να μην είναι γνωστές στην Ελλάδα, διότι λόγω του 

αυξημένου κόστους δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 
 
Ο αριθμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες που επωφελούνται από τις 

δυνατότητες του Η/Υ είναι μικρός στην Ελλάδα αλλά αυξάνεται συνεχώς. 

Όπως αναφέρει ο κ. Γεροδιάκομος πολύς κόσμος επισκέπτεται το 

εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης που λειτουργεί στο

ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη». Εκεί άνεργοι νέοι 18 ετών και άνω ε κινητικά 

κυρίως προβλήματα παρακολουθούν ένα σεμινάριο στην πληροφορική σε 

διάφορους τομείς, όπως λογιστική και αυτοματισμό γραφείου και στη 

συνέχεια συνδέονται με την αγορά ργασίας όπου θα τοποθετηθούν σε 

εξειδικευμένες θέσεις εργασίας για πρακτική αλλά και για μό

Η κ. Λεοτσάκου δήλωσε ότι αρκετά άτομ  που αρ κολούθησαν 

προγράμματα εκπαίδευσης του Φάρου συνέχισαν με επιτυχία στο χώρο της 

πληροφορικής. Παράδειγμα επίσης της σωστής επαγγελματικής 

αποκατάστασης με τη χρήση του Η/Υ, είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος με τη χρήση του 

υπολογιστή μπορεί και διδάσκει στο Πανε

Σελίδα 127 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Ο κ. Παπαευθυμίου ανέφερε την περίπτωση ενός αυτιστικού παιδιού πέντε 

χρονών που δεν μιλούσε καθόλου παρά μόνο τσίριζε και που ο μόνος 

τρόπος για να δουλέψουν μαζί του ήταν ο υπολογιστής. Μάλιστα μέσα από 

η χρήση του Η/Υ  φάνηκε πως το νοητικό επίπεδο του παιδιού είναι πολύ 

ιστής είναι ένα μέσο που 

ν ξέρει τις δυνατότητες 

ου έχει με τη χρήση ενός Η/Υ. Για παράδειγμα κάποιος που έχει χάσει το 

μπορέσει να γράψει και να 

ν

επίσημου

 ύ της

 

Κέντρα

  έχουν  

 μπορεί  να .  πολύ  

ασχολούνται  με /

τ

πάνω από την ηλικία του. Αυτό δείχνει ότι ο υπολογ

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εξέλιξη ενός αυτιστικού παιδιού. 

Τέλος χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέφερε ο κ. Παναγόπουλος 

θέλοντας να τονίσει την ηθική ικανοποίηση που ένοιωσε με την περίπτωση 

ενός παππού καθηγητή Πανεπιστημίου που έχασε την όρασή του σε πολύ 

μεγάλη ηλικία κι ο οποίος έβαζε τη γυναίκα του να του διαβάζει Ιστορία αφού 

δεν μπορούσε ο ίδιος. Όταν του δόθηκε η δυνατότητα να ακούει Ιστορία 

χρησιμοποιώντας ένα scanner, ένα πρόγραμμα OCR κι ένα πρόγραμμα 

ανάγνωσης οθόνης, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έβαλε τα κλάματα.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ  
 
Δυστυχώς στην Ελλάδα τα ΑΜΕΑ δεν είναι πληροφορημένα στο βαθμό που 

θα έπρεπε για το πώς μπορούν να υποβοηθηθούν από τη νέα αυτή 

τεχνολογία και πολλές φορές το ανάπηρο άτομο δε

π

χέρι του έχει ένα σωρό άλλους τρόπους για να 

κά ει τη δουλειά του. 

Από την πλευρά του  κράτους οι προσπάθειες που γίνονται είναι 

από ελάχιστες έως αν παρκτες. Μόνο με κάποια προγράμματα  

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια αρκετός κόσμος είχε τη 

δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους Η/Υ και να μάθει τη χρησιμότητα και 

το χειρισμό τους. Από κει και πέρα προσπάθειες ενημέρωσης γίνονται από 

τους Συλλόγους και τα  Αποκατάστασης μέσα από συνέδρια, 

σεμινάρια αλλά και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, έτσι ώστε σιγά-σιγά να 

ενημερώνονται τα άτομα με αναπηρίες όλο και περισσότερο. 

Επίσης οι ίδιοι οι γονείς που  παιδιά με αναπηρία, αν και τις 

περισσότερες φορές έχουν κάποιον υπολογιστή στο σπίτι δεν γνωρίζουν 

πόσο χρήσιμος  αυτός  είναι Είναι  λίγοι οι γονείς που 

ψάχνουν περισσότερο κι αυτό γίνεται όχι τόσο από κάποια εξωτερική 

πληροφόρηση αλλά γιατί  συνήθως οι ίδιοι  τον Η Υ και έχουν 

δει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους. 
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Παρ΄ όλα αυτά, αν και δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη πληροφόρηση η 

αναγκαιότητα γίνεται πολλές φορές ο καλύτερος οδηγός για την ενημέρωση 

των ΑΜΕΑ.  

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Η/Υ 
 
Σήμερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν καταλάβει πως οι Η/Υ είναι αν όχι 

 

ρίσκουν μεγάλο το κόστος και δεν μπορούν να τα αγοράσουν. 

γ κι

 στο σπίτι. Αν λοιπόν καθίσει κι απορροφηθεί στη 

αιδαγωγικά κι 

υργήσει σε βάρος 

των πραγματικών καταστάσεων που μπορεί τα παιδιά να αντιμετωπίσουν. 

μονόδρομος, σίγουρα το κύριο μέσο για να αλλάξει η ζωή τους σε όλα τα 

επίπεδα. Βεβαίως όλα τα καινούργια πράγματα έχουν κάποια δυσκολία στην 

αρχή και καθετί καινούργιο που φέρνει αλλαγές στον τρόπο ζωής 

αντιμετωπίζεται με κάποια δυσπιστία ή και καχυποψία. Με τον καιρό όμως οι 

Η/Υ αποδεικνύουν τη χρησιμότητά τους, καθιερώνονται κι αφομοιώνονται. 

Πολλά είναι σήμερα τα άτομα που πιστεύουν στις δυνατότητες των Η/Υ και 

θέλουν να μάθουν για τα προϊόντα υποβοηθητικής τεχνολογίας, αλλά

β

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ  
 
Όλα τα πρά ματα έχουν δύο όψεις  η κατάχρηση τις περισσότερες φορές 

έχει αρνητικές συνέπειες. Aν και είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι η τεχνολογία 

των Η/Υ έχει πολλές θετικές συνέπειες στη ζωή των ΑΜΕΑ παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι. Το ανάπηρο άτομο κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς 

από την απομόνωση

χρήση του Η/Υ και στην αναζήτηση μέσα στο Διαδίκτυο, τότε βάζει ένα 

ακόμη λιθαράκι στον τοίχο που χτίζεται γύρω του για να τον απομονώσει. Το 

Internet ανοίγει σίγουρα ένα παράθυρο στην κοινωνία, αλλά η χρήση του 

πρέπει να είναι λελογισμένη, να μην θεοποιείται και να μην αντικαταστήσει 

ποτέ την ανθρώπινη επαφή.  

Επίσης όταν το άτομο που χειρίζεται τον υπολογιστή είναι παιδί χρειάζεται 

ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μάθει αυτό να τον χρησιμοποιεί 

σωστά. Αν δεν χρησιμοποιεί για παράδειγμα κάποια π

εκπαιδευτικά παιχνίδια δε θα βοηθηθεί στο βαθμό που μπορεί και θα 

σπαταλήσει άδικα το χρόνο του. Από την άλλη πλευρά δε θα πρέπει τα 

παιδιά να ξεφεύγουν κι από την πραγματικότητα. Να μην μάθουν δηλ. να 

δουλεύουν μόνο στον υπολογιστή, γιατί όταν θα βρεθούνε στο δικό τους 

χώρο τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Πρέπει η χρήση του 

υπολογιστή να είναι σε τέτοια πλαίσια που να μην λειτο

Σελίδα 129 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Δυστυχώς αυτό που φάνηκε έντονα σε όλες τις συνεντεύξεις είναι η σχεδόν 

ανύπαρκτη βοήθεια από το κράτος προς τα ΑΜΕΑ όσο αφορά τον 

ξειδικευμένο εξοπλισμό σε λογισμικό κι υλικό. Υποστήριξη και κάλυψη από 

πη, όπου είτε έχουν 

 σε 

υγκεκριμένο ταμείο που επιδοτεί ή και πληρώνει εξ’ ολοκλήρου τα άτομα με 

υς και τους 

, που ασχολείται με την κάθε κατηγορία και 

ε

την Πολιτεία δεν υπάρχει σε αντίθεση με την Ευρώ

φτιαχτεί ταμεία αρωγής για άτομα με ειδικές ανάγκες είτε το ίδιο το κράτος 

μέσα από τις διαδικασίες κοινωνικής ασφάλισης δίνει μικρότερες ή 

μεγαλύτερες βοήθειες για την αγορά των προϊόντων αυτών. 

Όσο αφορά για παράδειγμα τα τυφλά άτομα στην Πορτογαλία, ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι του κόστους των συσκευών και των προγραμμάτων 

πληρώνει ο οργανισμός ασφάλισης. Στη Γαλλία υπάρχει νόμος που 

υποχρεώνει κάθε εταιρεία να έχει ένα ποσοστό ατόμων με προβλήματα 

όρασης σαν εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες που δεν το κάνουν είναι 

υποχρεωμένες να δίνουν εφάπαξ ένα ποσό, το οποίο πηγαίνει

σ

προβλήματα όρασης και γενικότερα τους ανθρώπο

επιχειρηματίες που «πονάνε» για το χώρο αυτό. Στη Βρετανία υπάρχει 

απαλλαγή από το ΦΠΑ και στη Γερμανία τα πληρώνει όλα η ασφάλιση 

εφόσον το άτομο είναι αναπτυσσόμενο μέλος, δηλ. φοιτητής ή άτομο που 

μπορεί να προσφέρει στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος στη Σουηδία 

υπάρχει πλήρη κάλυψη από το κράτος. Έτσι όλοι είναι ευχαριστημένοι, 

προμηθευτές και πελάτες, χωρίς να υπάρχει ο προβληματισμός για το 

κόστος του προϊόντος. 

Η Αμερική επίσης θεωρείται η Μέκκα της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και 

της εκπαίδευσης. Έχει ψηφιστεί ειδική νομοθεσία για τα ΑΜΕΑ (ADA - 

American with Disability Act)

τομέα αναπηρίας ξεχωριστά. 
Στην Ελλάδα όπως ειπώθηκε από τον κ. Σταυριανόπουλο, το κράτος είναι 

δυστυχώς μία κακή μητριά με την έννοια ότι δεν αγκαλιάζει τα ΑΜΕΑ, αλλά 

το μόνο που ενδιαφέρει τους πολιτικούς είναι να εξουσιάζουν. Δεν βοηθάει 

άμεσα με προγράμματα εκπαιδευτικά ή επιμόρφωσης, ούτε υπάρχει κάποια 

επιδότηση. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη ανάληψη ευθυνών. 

Υπάρχουν βέβαια κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά αυτά δεν πρέπει 

να χρεωθούν στην προσπάθεια του κράτους. Δεν έχει επίσης τηρήσει τις 

διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

Σελίδα 130 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

αν και τις έχει υιοθετήσει και προσυπογράψει, διότι διαφορετικά όλα τα 

α

μέσω Η/Υ τότε 

σ , ν ά

 ή chat rooms με συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα. 

ν υπηρεσιών που παρέχει η νέα τεχνολογία 

 ς α  

διαφέρει, αλλά έχει κι εκείνος δικαίωμα στη διαφορά κι η ανάπηρη στάση 

προβλήματα περί κοινωνικής επανένταξης των ΑΜΕΑ θα είχαν λυθεί. 

Η ελληνική νομοθεσία είναι τόσο παλιά κι ανεπίκαιρη, ώστε όπως ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο κ. Γεροδιάκομος αν και το ΙΚΑ καλύπτει ένα ποσοστό της 

εκπαίδευσης στο Ίδρυμα, δεν καλύπτει καθόλου την εκπαίδευση στην 

πληροφορική, γιατί δεν την θεωρεί θεραπευτική παρέμβαση  όπως για 

παράδειγμα τη φυσιοθεραπεί  ή τη λογοθεραπεία. Αν δηλ. ξεφύγει κανείς 

από τις παραδοσιακές μεθόδους και κάνει λογοθεραπεία 

αυτή δεν καλύπτεται!. 

 

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Η/Υ 
 
Σίγουρα η τεχνολογία των Η/Υ όταν χρησιμοποιείται σωστά, βοηθάει 

σημαντικά στο να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη 

κοινωνία. Παρέχει δυνατότητες για τη μόρφωση κι εκπαίδευση, την 

επαγγελματική αποκατά ταση  αλλά και τη  αναβ θμιση της ποιότητας της 

καθημερινής ζωής των ατόμων αυτών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 

στην Αμερική υπάρχουν ήδη οργανισμοί και φορείς που παράγουν 

ανθρώπους χρήσιμους, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στα σύγχρονα 

τηλεφωνικά κέντρα, σαν προγραμματιστές, ειδικοί υπολογιστών για τις 

αγορές αυτές κλπ. Επίσης με τη βοήθεια του Διαδικτύου μπορεί να 

ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί κι η υπόλοιπη κοινωνία με κοινωνικά 

μηνύματα στα banners

Όσο τα ΑΜΕΑ βγαίνουν σιγά-σιγά από το περιθώριο, γίνονται ενεργοί 

πολίτες κι αποδεικνύουν ότι μπορούν να προσφέρουν, τόσο περισσότερο 

αποδεκτά θα γίνονται και θα μειώνονται οι προκαταλήψεις απέναντί τους.  

Με την αναβάθμιση λοιπόν τω

μπορεί σίγουρα να μειωθεί το χάσμα. Δεν πρόκειται όμως να εξαλειφθεί 

ποτέ γιατί πάντα θα υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες, ο ρατσισμός κι οι 

κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Εξάλλου κι ο βαθμός 

ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες διαφέρει, αφού υπάρχει ένα 

μεγάλο εύρος από αναπηρίε , πολλές πό τις οποίες είναι βαριάς μορφής ή 

και περιπτώσεις με περισσότερες από μία αναπηρίες οι οποίες δυστυχώς κι 

αυξάνουν. 

Θα πρέπει όμως όλοι να καταλάβουν ότι μπορεί ο διπλανός μας να 
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ζωής πρέπει να σταματήσει. Οι νέες τεχνολογίες και οι Η/Υ έρχονται να 

βοηθήσουν τα ΑΜΕΑ και να ενημερώσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους 

ώστε να γκρεμιστούν οι μύθοι κι οι προκαταλήψεις που υπάρχουν και που 

έχουν δημιουργήσει σε πολλούς την πεποίθηση ότι αναπηρία σημαίνει 

ανικανότητα.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την 

εταιρεία. Σε ποιο χώρο δραστηριοποιείται και σε τι αγοραστικό κοινό 

αποβλέπει;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η en-Logic κινείται στο χώρο της σύγχρονης τεχνολογίας 

συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ότι 

αφορά εξειδικευμένες εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε σε θέση να 

καλύψουμε τις απαιτήσεις των ατόμων με προβλήματα όρασης τόσο σε 

τυπικά συστήματα Η/Υ όσο και στις απαραίτητες εξειδικευμένες συσκευές 

και λογισμικό, που θα τους επιτρέψουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες 

που τους παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς έγινε η πρώτη επαφή με τον χώρο των ατόμων με 

προβλήματα όρασης;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 1980 προς 1990 εμφανίστηκαν στην Ελλάδα κάποια 

Νotebooks ΤOSHIBA που είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε τα δεδομένα της 

οθόνης με κάποιο εξωτερικό synthesizer και κάποια κατάλληλα 

προγράμματα σε DOS περιβάλλον. Αυτό ήταν σε νηπιακό στάδιο αλλά 

φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έβρισκε περαιτέρω ανάπτυξη. Η επαφή με το 

χώρο των τυφλών έγινε με αφορμή την ύπαρξη δύο πελατών της εταιρείας 

οι οποίοι ήταν τυφλοί. Έτσι κάποια στιγμή γύρω στο 1995 με 1996 χωρίς να 

το καταλάβω έγινα ο ανεπίσημος τεχνικός του χώρου γιατί αν και δεν είχα 

καμία επαφή με τα προϊόντα αυτά, πηγαίνοντας στους πελάτες με 

προβλήματα όρασης, έχω αναπτύξει μία επαφή με τα προϊόντα αυτά, 

γνωρίζω ποιες είναι οι βασικές τους αρχές και μπορώ και δίνω λύσεις. Από 

στόμα σε στόμα αυτό γινόταν γνωστό και έβρισκε όλο και μεγαλύτερη 

ανταπόκριση.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: μματα και 

συσκευές υποβοήθησης σης;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το 1998  με την εταιρεία 

Dolphin Compute της οποίας 

κυκλοφορούσαν κατά  HAL πρόγραμμα 

ανάγνωσης οθόνης (sc η συσκευή σύνθεσης 

φωνής (speech synthesizer) Apollo ΙΙ και κατόπιν συμφωνίας ανέλαβα την 

με τον τυφλό πελάτη και να του δείξουμε ότι θέλουμε να 

αραμείνουμε στο χώρο αυτό και γιατί όχι να επεκταθούμε. Αυτό και γίνεται, 

με και κλειστά κυκλώματα 

 γενικές γραμμές τα προϊόντα Software ή Hardware 

έ  

 

 δυνατότητες ανάγνωσης οθόνης και την ίδια υποδομή με 

ο Lunar Plus αλλά μπορεί επιπλέον να υποστηρίξει και Braille display. Δεν 

Αντιπροσωπεύετε κάποιες εταιρείες με προγρά

των ατόμων με προβλήματα όρα

 αποφάσισα και ήρθα σε επαφή

r Access Ltd, δύο βασικά προϊόντα 

κόρον στον χώρο των τυφλών, το

reen reader) για DOS και 

αντιπροσώπευση της εταιρείας στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο πώλησης 

όσο και υποστήριξης. Από τότε προσπαθούμε με υπευθυνότητα να 

υποστηρίξου

π

συνεχίσαμε δηλ. και ήρθαμε σε επαφή και με άλλες εταιρείες φέρνοντας και 

άλλα προϊόντα, όπως τη Henter-Joyce Ιnc. με το πρόγραμμα ανάγνωσης 

οθόνης JAWS for Windows,  την εταιρεία INDEX Braille Company AB με 

πολύ καλούς Βraille εκτυπωτές και την εταιρεία ALVA Access Group με 

κορυφαίες Braille πινακίδες (Braille displays). Σήμερα επιδιώκουμε 

συνεργασία και με τη Blazie Engineering ώστε να φέρουμε και Braille 

Notetakers. Επίσης επιδιώκουμε να φέρου

τηλεόρασης ( CCTVs) για άτομα με μειωμένη όραση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι σε

των παραπάνω εταιρειών και σε τί κόστος περίπου κυμαίνονται; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να 

δώσουμε σε να τυφλό χρήστη τα ακόλουθα βασικά προϊόντα software και 

hardware: 

 
Προϊόντα εταιρείας Dolphin (εκδόσεις 4.5) 

Lunar : Πρόγραμμα μεγέθυνσης έως και 36 φορές των δεδομένων της 

οθόνης. Η τιμή του κυμαίνεται γύρω στις 100.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

Lunar Plus : Έχει ότι και το Lunar αλλά επιπλέον και τη δυνατότητα ομιλίας 

των δεδομένων της οθόνης με ένα ενσωματωμένο software speech 

synthesizer τον Οrphea. Φυσικά εννοείται ότι υποστηρίζει και ελληνικά. Η 

τιμή του κυμαίνεται γύρω στις 165.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

HAL : Έχει τις ίδιες

τ
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υποστηρίζει μως μεγέθυνση. Η τιμή του κυμαίνεται  στις 175.000 δρχ. 

χωρίς το ΦΠΑ. 

ό γύρω

upernova : Είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων της Dolphin και είναι ένα 

π

ου θέλει να φτιάχνει 

φικό χαρτί και μπορεί να συνοδευτεί και από καμπίνα για την 

λάττωση του δυνατού θορύβου. Η τιμή του κυμαίνεται γύρω στις 750.000 

τητες, 

λ

S

πακέτο όλα σε ένα. Περιέχει screen reading (ελληνικά), υποστηρίζει 

μεγέθυνση και Braille display. 

 
Προϊόντα εταιρείας Henter-Joyce 

ΜAGIC: Πρόγραμμα μεγέθυνσης. Η τιμή του κυμαίνεται πάνω από 200.000 

δρχ. χωρίς το ΦΠΑ και δεν έχει περπατήσει τόσο όσο το Lunar, κυρίως 

λόγω κόστους. 

JAWS for Windows: Screen reading πρόγραμμα που για να υποστηρίξει 

ελληνικά χρειάζεται εξωτερική συσκευή speech synthesizer, π.χ. το Apollo II. 

Υποστηρίζει  Braille display αλλά δεν κάνει μεγέθυνση. Η τιμή του κυμαίνεται 

γύρω στις 310.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ και χωρίς το Apollo II που κυμαίνεται 

γύρω στις 210.000 δρχ. Είναι όμως πιο επιθετικό πρόγραμμα, 

πολυπλοκότερο, με πολύ καλές επιδόσεις στο Ιnternet. Έχει ενσωματωμένη 

script γλώσσα με την οποία μπορεί να βάλει κανείς χιλιάδες αραμέτρους 

στο πρόγραμμα. Χρήστες δυναμικοί που ασχολούνται με προγραμματισμό 

και βάσεις δεδομένων το προτιμούν. 

Dancing Dots: Ειδικό πρόγραμμα για κάποιον π

παρτιτούρες τυφλών στο Braille σύστημα. Μουσική και Braille δηλ., που 

όμως δεν έχει περπατήσει στην Ελλάδα. 

 
Προϊόντα εταιρείας INDEX BRAILLE 

Single-sided Basic-S: Eκτυπωτής μονής εκτύπωσης. Παίρνει 

μηχανογρα

ε

δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

Doublee-sided Basic-D: Εκτυπωτής διπλής εκτύπωση. Η τιμή του κυμαίνεται 

γύρω στις 1.100.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ και έχει ανάλογες δυνατό

τυπώνοντας επιπλέον και στις δύο όψεις. 

Εverest: Είναι το πιο διαδεδομένο μοντέ ο στην Ελλάδα. Παίρνει χαρτί Α4, 

τυπώνει μπρος πίσω και διαθέτει κι επιπλέον καμπίνα για το θόρυβο. Η τιμή 

του κυμαίνεται γύρω στις 1.260.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

Index 4x4 PRO: Μπορεί να εκτυπώσει σε μεγάλες ποσότητες με επιπλέον 

δυνατότητες μορφοποίησης για εκτύπωση περιοδικών και βιβλίων. Μπορεί 
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να πάρει και Α3 σελίδα. Η τιμή του κυμαίνεται γύρω στις 1.600.000 δρχ. 

χωρίς το ΦΠΑ. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι οι εκτυπωτές Braille της INDEX 

υποστηρίζουν την μετάφραση σε ελληνικά με ελληνικούς πίνακες Braille που 

έχουν ενσωματωμένους στο υλικό τους κι έτσι δεν χρειάζεται επιπλέον 

ρόγραμμα μετάφρασης. 

ησης. Δεν έχει έξοδο ομιλίας. Η τιμή του κυμαίνεται γύρω 

οί βλέπουν, ζουν, παράγουν μέσα από 

ΡΩΤΗΣΗ: Έχουν ανταπόκριση τα προϊόντα και γενικότερα η τεχνολογία 

τά που παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

Πιστεύουν μεν στη χρησιμότητά τους αλλά βρίσκουν 

 ταμεία αρωγής για άτομα με 

τά ζήτηση έχουν τα 

λιγότερα Braille displays. 

π

 
Προϊόντα εταιρείας ΑLVA 

Multimedia 440: Braille display με 40 κελιά για ανάγνωση και επιπλέον 

πλήκτρα πλοήγ

στις 1.750.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

Multimedia 480: Όμοια με το μοντέλο 440 αλλά με 80 κελιά για ανάγνωση. Η 

τιμή του κυμαίνεται γύρω στις 3.500.000 δρχ. χωρίς το ΦΠΑ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι αξιόπιστα τα παραπάνω προγράμματα υποβοήθησης και 

πώς μπορούν σε γενικές γραμμές να βοηθήσουν έναν τυφλό; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προϊόντα είναι σαφέστατα αξιόπιστα και ένας χρήστης με 

προβλήματα όρασης μπορεί μέσω αυτών των προγραμμάτων να δουλέψει 

στον Η/Υ. Σε όλο τον πλανήτη οι τυφλ

τους Η/Υ. Μπορεί για π.χ. ο τυφλός να διαβάσει ένα βιβλίο, να ελέγξει 

κάποιες συσκευές γύρω του, να εισάγει ένα κείμενο στον Η/Υ κλπ. 

 
Ε
των Η/Υ στα ΑΜΕΑ; Ποια είναι αυ

αγοραστικό ενδιαφέρον; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα έλεγα ότι όλοι θέλουν να μάθουν για τα προϊόντα αλλά 

κανείς δεν αγοράζει. 

μεγάλο το κόστος. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο 

πρόβλημα που είναι η ανύπαρκτη βοήθεια από το κράτος. Στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν φτιαχτεί

προβλήματα όρασης, είτε το ίδιο το κράτος μέσα από τις διαδικασίες 

κοινωνικής ασφάλισης δίνει μικρότερες ή μεγαλύτερες βοήθειες για την 

αγορά των προϊόντων αυτών. Περισσότερη παρ’ όλα αυ

προϊόντα ανάγνωσης οθόνης και περισσότερο το HAL της Dolphin. Επίσης 

προγράμματα μεγέθυνσης όπως το Lunar, ελάχιστοι εκτυπωτές και ακόμα 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας ικανοποιεί η ελληνική αγορά και πως τη βλέπεται να 

 μία εταιρεία στο χώρο αυτό όπως είμαστε εμείς, 

 αλλάξουν προς το καλύτερο γιατί ίσως δεν 

μπορούν να αλλάξουν προς το χειρότερο. Θέλω να πιστεύω ότι το κράτος 

/Υ και να γνωρίσουν τις τεράστιες 

ί στην Ελλάδα. 

 τα υπόλοιπα 

0.000 άτομα γύρω στα 5.000 είναι μέσα στον εργασιακό χώρο και 

εριθώρια 

πάρχουν. Το θέμα είναι πότε θα αλλάξει στάση η Πολιτεία και θα πλησιάσει 

γισμικού και υλικού για τα άτομα με προβλήματα 

ρασης γίνεται από εσάς ή αρκείστε απλά στην αντιπροσώπευση έτοιμων 

ο σε Braille, ώστε να μπορεί αυτό να εκτυπωθεί 

εξελίσσεται; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H αλήθεια είναι ότι περίμενα μεγαλύτερη ανάπτυξη και ότι δεν 

είμαι ικανοποιημένος από την αγορά. Ο αριθμός δεν έχει αυξηθεί όσο 

περιμέναμε. Παρόλα αυτά

ελπίζει ότι τα πράγματα θα

που αυτή την στιγμή δε βοηθάει καθόλου, θα δώσει κάποτε τη δυνατότητα 

στα τυφλά άτομα, είτε μέσω επιδότησης είτε μέσω δανείου, να έρθουν σε 

επαφή με την τεχνολογία των Η

δυνατότητες. 
Σήμερα υπάρχουν θεωρητικά 25.000 καταγεγραμμένοι τυφλο

Από αυτούς το 60% είναι άτομα που το παθαίνουν λόγω γηρατειών και που 

επομένως δε θα ασχοληθούν ποτέ με τη νέα τεχνολογία. Από

1

θεωρητικά έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα 

προϊόντα. Αλλά και αυτά τα άτομα είναι σχεδόν όλοι τηλεφωνητές. Αυτή τη 

στιγμή στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 300 χρήστες Η/Υ με προβλήματα 

όρασης και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που έχουν αποκατασταθεί 

επαγγελματικά με τη βοήθεια των Η/Υ. Καταλαβαίνεται ότι τα π

υ

τα ΑΜΕΑ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ανάπτυξη λο

ό

προϊόντων; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να φτιάξουμε μικρά κομματάκια 

στα προϊόντα που πουλάμε, ώστε αυτά να υποστηρίζουν την ελληνική 

γλώσσα. Για π.χ. για να μπορούν τα Braille displays να υποστηρίζουν 

ελληνικά, έχουμε αναπτύξει κατάλληλους ελληνικούς Braille πίνακες που 

επιτρέπουν στα προϊόντα ανάγνωσης οθόνης που έχουν έξοδο και σε Braille 

display να υποστηρίζουν τα ελληνικά χωρίς πρόβλημα. Παλαιότερα επίσης 

που δεν υπήρχαν ευρέως προγράμματα μετάφρασης ASCII κειμένων σε 

Braille, είχαμε φτιάξει κάποια προγράμματα σε DOS περιβάλλον τα οποία 

μετέτρεπαν το ASCII κείμεν
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στη συνέχεια. Επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουμε ξεκινήσει και σε 

ιβάλλοντος εργασίας των προϊόντων στα ελληνικά. Τελευταία 

 συστήματος.  

 προβλήματα όρασης σαν εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες που 

εν το κάνουν είναι υποχρεωμένες να δίνουν εφάπαξ ένα ποσό, το οποίο 

ς που «πονάνε» για το χώρο αυτό. Στη Βρετανία υπάρχει 

πολλά έχουμε τελειώσει, την ελληνοποίηση των προϊόντων. Την μετάφραση 

δηλ. του περ

έχουμε μπει και στο χώρο κάποιων μικρών, πιλοτικών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, με σκοπό να φτιάξουμε κάποιο είδος Braille Notetaker μαζί 

με υπολογιστή που να έχει και τη δυνατότητα αναγνώρισης φωνής. Μιλάμε 

δηλ. για ένα φορητό Η/Υ που θα έχει ενσωματωμένη μία συσκευή εισόδου 

σε Braille και μια σειρά άλλων προγραμμάτων που θα αναπτύξουμε, ώστε 

να δώσουμε μία ολοκληρωμένη λύση στο άτομο που βαριέται θα λέγαμε να 

ασχοληθεί με τον Η/Υ ή δε θέλει να μάθει κάποια πράγματα, με την ελάχιστη 

χρήση ενός Braille πληκτρολογίου να κάνει χρήση ενός γενικότερου 

υπολογιστικού

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα η είσοδος της τεχνολογίας των Η/Υ στη ζωή των 

ΑΜΕΑ σε τι στάδιο βρίσκεται σε σύγκριση και με άλλες χώρες; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Το γεγονός ότι η κοινωνία και η 

Πολιτεία δεν έχει καταλάβει τη σημασία τους ώστε να δώσει κίνητρα να 

κινηθούμε προς τα εκεί, σημαίνει ότι για άλλη μια φορά είμαστε ουραγοί στην 

Ευρώπη όπου αυτή η βοήθεια και τα κίνητρα υπάρχουν από αρκετά χρόνια 

πριν. Στην Πορτογαλία για π.χ. πληρώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του 

κόστους των συσκευών και προγραμμάτων ο οργανισμός ασφάλισης. Στη 

Γαλλία υπάρχει νόμος που υποχρεώνει κάθε εταιρεία να έχει ένα ποσοστό 

ατόμων με

δ

πηγαίνει σε συγκεκριμένο ταμείο που επιδοτεί ή και πληρώνει εξ’ ολοκλήρου 

τα άτομα με προβλήματα όρασης και γενικότερα τους ανθρώπους και τους 

επιχειρηματίε

απαλλαγή από το ΦΠΑ και στη Γερμανία στα πληρώνει όλα η ασφάλιση, 

εφόσον το άτομο είναι αναπτυσσόμενο μέλος, δηλ. φοιτητής ή άτομο που 

μπορεί να προσφέρει στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος στη Σουηδία 

υπάρχει πλήρη κάλυψη από το κράτος. Έτσι όλοι θα λέγαμε ότι είναι 

ευχαριστημένοι, προμηθευτές και πελάτες, χωρίς να υπάρχει ο 

προβληματισμός για το κόστος του προϊόντος. Αποτέλεσμα είναι ενώ εμείς 

δίνουμε για π.χ. το JAWS γύρω στις 300.000 δρχ., στη Σουηδία το ίδιο 

προϊόν να πουλιέται 800.000 δρχ., παρόλο που ο Σουηδός προμηθευτής το 

αγοράζει λίγο πιο φτηνά από εμένα. Ο λόγος είναι ακριβώς ότι εκεί τα 
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πληρώνει όλα το κράτος και έτσι όλοι είναι ικανοποιημένοι. Επειδή όμως για 

το λόγο αυτό και το κέρδος είναι σημαντικό υπάρχει το ερέθισμα και το 

κίνητρο για αυξανόμενη ενασχόληση γύρω από το χώρο, προσφέροντας 

ταυτόχρονα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποστήριξη. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των 

ατόμων με προβλήματα όρασης με τη χρήση των Η/Υ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απόλυτα. Θα πρέπει επιτέλους να ξεφύγουν τα τυφλά άτομα 

από τον μονόδρομο του τηλεφωνικού κέντρου. Τα τηλεφωνικά κέντρα όπως 

ξέρουμε πεθαίνουν σιγά-σιγά και οι ίδιοι οι τυφλοί και τα σωματεία τους 

αγωνιούν για νέους χώρους εργασίας. Οι νέοι χώροι εργασίας είναι 

ξεκάθαρο ότι θα έρθουν μόνο μέσα από τον Η/Υ. Ακόμα και τα καινούργια 

ός, αν δεν 

σχολείται κανείς με γραφικά, είναι απλά μια σειρά από εντολές. Επίσης 

ς ρ  τ

τηλεφωνικά κέντρα συνδέονται με Η/Υ. Επίσης πολλοί τυφλοί παγκοσμίως 

εργάζονται ως προγραμματιστές διότι ο προγραμματισμ

α

πάρα πολλοί λειτουργούν με τη λογική του τηλεμάρκετινκ και της 

τηλευποστήριξης, όπου για να βρεις έναν πελάτη ή τα στοιχεία του ατόμου 

που βρίσκεται απέναντί σου, χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τον Η/Υ και να 

ανατρέξεις για π.χ. σε μία βάση δεδομένων. Όλες αυτές είναι εργασίες που 

μπορεί ένα τυφλό άτομο, αν εκπαιδευτεί κατάλληλα, να τις κάνει θαυμάσια. 

Όπως μπορεί να καταλάβει δηλ. κανείς η τεχνολογία των Η/Υ είναι 

απαραίτητο να εισχωρήσει και στην κοινωνία των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, ακριβώς όπως είναι απαραίτητο και για την υπόλοιπη κοινωνία. Η 

γνώση και η εκμάθηση Η/Υ θα γίνει απαραίτητη και πιστεύω ότι ο τυφλός δε 

θα μπορεί μελλοντικά να κάνει ούτε βήμα χωρίς τον Η/Υ. Είναι ο μόνος 

δρόμος για να μειώσουν τα άτομα αυτά την απόσταση, ακόμη και να 

εκμηδενίσουν πολλές φορές την αναπηρία τους, κερδίζοντας έτσι και μία 

θέση στην αγορά εργασίας. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύεται ότι υπάρχει πληροφόρηση και γνώση στα ΑΜΕΑ για 

τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν και για το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή 

τους σε διάφορου  τομείς με τη χ ήση ων Η/Υ;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει εύκολα η πληροφόρηση. Δεδομένου ότι αυτή τη 

στιγμή εμείς είμαστε η μοναδική εταιρεία στο χώρο, καταλαβαίνεται πόσο 

δύσκολη είναι και η πρόσβαση στην πληροφόρηση. Θα λέγαμε ότι ο ένας 

δείχνει στον άλλον. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ, ένα 
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σωματείο μη κερδοσκοπικό, που είναι και το μοναδικό σημείο στην Αθήνα 

που γίνεται η εκμάθηση αυτών των προϊόντων. Υπάρχει και στη 

Θεσσαλονίκη κάτω από την εποπτεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών 

μία ομάδα εκμάθησης για αυτά τα συστήματα. Άλλο σοβαρό σημείο επαφής 

εν γνωρίζω.  

ική διαφήμισης και 

ροώθησης των προϊόντων της; 

. π

ι

 ειδικά από το 1998 που ασχολήθηκε και η 

αναπόφευκτα. 

δ

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εταιρεία σας ασκεί κάποια πολιτ

π

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάποια ιδιαίτερη πολιτική διαφήμισης δεν ασκούμε. Εμείς 

έχουμε ένα δεδομένο πελατολόγιο και μία συνεργασία με αντίστοιχους 

φορείς. Κάθε φορά που φέρνουμε ή σχεδιάζουμε ένα καινούργιο προϊόν 

φροντίζουμε με fax και επιστολές να τους ενημερώνουμε. Αυτό, επειδή ο 

χώρος είναι πολύ μικρός, απλώνεται μετά από στόμα σε στόμα. Ο πελάτης 

για μας είναι η καλύτερη διαφήμιση  Αν εγώ καταφέρω και δώσω κά οιο 

από τα παραπάνω προγράμματα σε ένα, δύο ή και περισσότερα τυφλά 

άτομα και αυτά καταφέρουν να παράγουν έργο γ ’ αυτούς, τις οικογένειές 

τους και για το κοντινό τους περιβάλλον, τότε αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα 

περάσει προς τα έξω. Από κει και πέρα κάθε οικογένεια που έχει ένα μέλος 

με προβλήματα όρασης θα έρθει από μόνη της πλέον να πάρει ένα Η/Υ με 

τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα ή γενικότερα, που 

να δείχνουν πώς οι Η/Υ έχουν αλλάξει τη ζωή των ατόμων με προβλήματα 

όρασης σε διάφορους τομείς της ζωής τους; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είμαστε ακόμα νωρίς για να έχουμε κάποια συνολικά στοιχεία 

και νούμερα για το πώς έχει αλλάξει η ζωή των ατόμων με προβλήματα 

όρασης με τη χρήση Η/Υ. Είναι εξάλλου μία τεχνολογία της τελευταίας 

δεκαετίας και στην Ελλάδα

εταιρεία μας σοβαρά με το χώρο αυτό. Δε θέλω να πω φυσικά ότι εγώ έφερα 

την τεχνολογία στην Ελλάδα, αλλά από τη στιγμή που τα συντηρώ και 

ενημερώνω το χώρο για τις εξελίξεις αυτό γίνεται 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποια  συγκεκριμένα παραδείγματα ΑΜΕΑ η ζωή των 

οποίων να άλλαξε σημαντικά με την χρήση της τεχνολογίας των Η/Υ και με 

ποιο τρόπο έγινε αυτό; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τόσο άμεσο παράδειγμα δεν έχω. Είναι όμως χαρακτηριστικό 

το παράδειγμα νός παππού, καθηγητή Πανεπιστημίου, που έχασε την 

όρασή του σε πολύ μεγάλη ηλικία, περίπου 70 ετών. Αυτός λοιπόν ήθελε να 

διαβάζει ιστορία και επειδή φυσικά δεν μπορούσε, έβαζε τη γυναίκα του να 

του διαβάζει. Όταν

ε  

 λοιπόν του έδωσα τη δυνατότητα να μπορεί να ακούει 

τορία, χρησιμοποιώντας ένα scanner, ένα πρόγραμμα OCR όπως το 

ο

ολύ που έβαλε τα κλάματα. Εδώ μπορείς 

ς ότι δεν αρκεί να συζητάμε μόνο για κοινωνία 

ότι τα πράγματα αναπόφευκτα 

α αλλάξουν κάποια στιγμή προς το καλύτερο. Αρκεί να έχει βέβαια κανείς 

ισ

FineReader και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης θόνης όπως το HAL, ο 

άνθρωπος ενθουσιάστηκε τόσο π

να δεις και μια άλλη πλευρά, που είναι η ηθική ικανοποίηση που μπορεί να 

νιώσει κάποιος που κινείται σε αυτό το χώρο. Βλέπεις δηλ. έναν άνθρωπο 

που προσπαθεί να κάνει κάτι ή δεν ξέρει πώς να το κάνει και με ένα 

κατάλληλο προϊόν, ακόμα κι αν αυτό έχει κάποιο σοβαρό κόστος, 

καταφέρνεις και του δίνεις δυνατότητα να κάνει πράγματα που ούτε καν τα 

είχε φανταστεί. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπεις το αύριο στο χώρο αυτό; Τα πράγματα στη χώρα 

μας θα καλυτερεύσουν ή θα παραμείνουν στάσιμα;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι σαφές ότι είτε μέσω μιας κοινοτικής οδηγίας είτε μέσω 

της διαδικασίας που λέγεται πολιτική πίεση εκ των έσω, θα καταλάβει και ο 

πολιτικός κόσμος της χώρα

της πληροφορίας αλλά πρέπει να την κάνουμε και πραγματικότητα. Επειδή 

ένα σοβαρό μέρος της κοινωνίας είναι άτομα με ειδικές ανάγκες γενικότερα 

κι όχι μόνο με προβλήματα όρασης, θεωρώ 

θ

την υπομονή και τη δυνατότητα να περιμένει. Εξάλλου φαίνεται ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Υπάρχει μία σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορείς να πάρεις 

κάποια επιδότηση για να ξεκινήσεις κάποιο έργο στο χώρο αυτό, αλλά είναι 

αρκετά δύσκολο γιατί και πάλι έχει σοβαρό αρχικό κόστος. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σαν τελικό σχόλιο πώς βλέπεται τις νέες τεχνολογίες και πιο 

συγκεκριμένα την είσοδο της τεχνολογίας των Η/Υ. Θα γεφυρώσουν το 

χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη κοινωνία ή τα ΑΜΕΑ θα 

παραμείνουν στο περιθώριο;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως σας είπα με τη χρήση του Η/Υ μπορεί ένα άτομο με 

προβλήματα όρασης να γράψει ένα κείμενο, να κάνει την εργασία της 

επόμενης μέρας για το σχολείο ή το Πανεπιστήμιο, να φτιάξει το κείμενο που 

χρειάζεται για τη δουλειά του, μπορεί με τη βοήθεια ενός εκτυπωτή Braille να 

το εκτυπώσει και να το μοιράσει, έχει τη δυνατότητα να συνθέσει και να 

αναπαραγάγει μουσική, να ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τρίτους 

διαβάζοντας για π.χ. το λογαριασμό του ΟΤΕ μέσω ενός scanner, ενός OCR 

προγράμματος και ενός screen reader. Επίσης με τα ηλεκτρονικά βιβλία 

μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση και να κουβαλάει σ’ ένα CD ολόκληρη 

ιβλιοθήκη. Με μία συσκευή μεγέθυνσης μπορεί να ενισχύσει την μειωμένη 

άρχουν οργανισμοί και 

ορείς που παράγουν ανθρώπους χρήσιμους, που μπορούν να εργαστούν 

β

του όραση. Όλα αυτά και πολλά άλλα του δίνουν τεράστιες δυνατότητες. Σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική υπ

φ

όχι μόνο στα σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και σαν προγραμματιστές, 

ειδικοί υπολογιστών γι’ αυτές τις αγορές κλπ. Δρόμοι και δυνατότητες 

μείωσης του χάσματος που ανέφερες υπάρχουν πολλοί και στην Ευρώπη το 

έχουν συνειδητοποιήσει. Το θέμα είναι και στην Ελλάδα να καταλάβει και το 

ελληνικό κράτος αυτό που γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ θα πρέπει και 

οι τυφλοί μέσα από τις οργανώσεις τους να πιέσουν περισσότερο και να 

κοιτάξουν και το αύριο. Να ενδιαφερθούν δηλ. για τα νέα τυφλά παιδιά, τα 

οποία αν τους δώσεις τη δυνατότητα μπορούν μέσα σε λίγα χρόνια να έχουν 

μετατρέψει τον Η/Υ σε ένα πανίσχυρο γι’ αυτούς εργαλείο. Κάποτε πρέπει 

να σταματήσουμε να είμαστε το κακό παράδειγμα και να εφαρμόζουμε 

τελευταίοι, ότι οι άλλες χώρες εδώ και χρόνια έχουν υιοθετήσει. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟ ΚΩΣΤΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Συντονιστής Εργαστηρίου Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 
«Λίλιαν Βουδούρη» 

Πλούτωνος & Ηροδότου 1 

μπορεί να 

προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός του το οποίο έχει 

ελεγχόμενη κίνηση, να καταφέρει να δουλέψει στον Η/Υ. Θα πρέπει βέβαια 

να χρησιμοποιήσει παράλληλα και ένα εξειδικευμένο λογισμικό όπως είναι 

ας πούμε ένα πληκτρολόγιο οθόνης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει ανταπόκριση στην προσπάθεια αυτή του ιδρύματος;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θεωρώ ότι υπάρχει ανταπόκριση στην προσπάθεια που 

γίνεται. Έχει έρθει πολύς κόσμος, χάρη βέβαια και στο εξειδικευμένο κέντρο 

144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. 2844675 – FAX: 2812782 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το 

εργαστήριο υποστηρικτικής τεχνολογίας. Πότε άρχισε να λειτουργεί και σε 

ποιο χώρο δραστηριοποιείται;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το εργαστήριο 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

«Λίλιαν Βουδούρη» ξεκίνησε να 

λειτουργεί το 1999 από δωρεά του 

ιδρύματος Βουδούρη. Είναι ένα 

ίδρυμα μη κερδοσκοπικό με 

οικονομικούς πόρους από δωρεές 

και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι αφενός η 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων του 

ατόμου και η εξεύρεση τεχνολογικής λύσης και αφετέρου η εκπαίδευση στο 

υπολογιστικό περιβάλλον και στα ειδικά περιφερειακά τα οποία θα δώσουν 

σε κάποιον πρόσβαση στον Η/Υ, με μία συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία 

θα πρέπει να εκπαιδευτεί, π.χ. ο χειρισμός ενός joystick ή ενός διακόπτη 

(switch). Προσανατολίζεται περισσότερο στις κινητικές αναπηρίες γιατί εκεί 

έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης. Ένας τετραπληγικός για 

παράδειγμα που δεν μπορεί να κουνήσει χέρια και πόδια, μπορεί με 

εναλλακτικούς τρόπους, όπως με έναν διακόπτη που 
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επαγγελματ μα. Αυτό 

σημαίν αι 

εδώ, παρ ρους 

τομείς, όπως λογιστική και α  στη συνέχεια αυτοί οι 

άνθρωποι συνδέονται με τη  τα άτομα πρώτα θα 

αξιολογηθούν εδώ, στη ό τους και μετά θα 

τοποθετηθούν σε εξειδικε ρακτική αλλά και για 

μόν  εργασία. 

ποκ ητικά αναπήρων, εφαρμόζει ευρωπαϊκά 

 επιχειρήσεων οι οποίες προσλαμβάνουν 

εθειμένες να κάνουν και τις κατάλληλες 

ράμπα ή να αγοράσει τον εξειδικευμένο 

υ

 

ια να μπορέσει να γράψει και να κάνει 

ικής αποκατάστασης που λειτουργεί επίσης στο ίδρυ

ει ότι άνεργοι νέοι 18 ετών και άνω με κινητικά προβλήματα , έρχοντ

ακολουθούν ένα σεμινάριο στην πληροφορική σε διάφο

υτοματισμό γραφείου και

ν αγορά εργασίας. Αυτά όλα

 συνέχεια θα κάνουν το σεμινάρι

υμένες θέσεις εργασίας για π

ιμη

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιόν τρόπο προωθείται τα άτομα με κινητικά προβλήματα 

στην αγορά εργασίας;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ίδρυμα έχει τους 

επαγγελματικής α ατάστασης κιν

προγράμματα και έχει μία δεξαμενή

από εμάς άτομα και είναι και διατ

προσαρμογές, δηλ. να φτιάξει μία 

εξοπλισμό πο  χρειάζεται.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως κρύβεται από πίσω κάποιο κίνητρο επιδότησης και όχι η 

πραγματική διάθεση προσφοράς εργασίας σε άτομα με κινητικά 

προβλήματα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια προγράμματα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, 

αλλά κανένας δεν το κάνει μόνο γι’ αυτό. Δεν πρόκειται δηλ. μία επιχείρηση 

να πάρει ένα άτομο αν δεν του προσφέρει τίποτα. Μπορεί να πάρει κάποιο 

ποσοστό επιδότησης, αλλά από κάποιο σημείο και μετά θα πρέπει να 

συνεχίσει να τον καλύπτει ο ίδιος. Κανείς δεν θα πάρει έναν κινητικά 

ανάπηρο στην εργασία του από συμπόνια και μόνο. Πάντως μπορεί να πει 

κανείς ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι συνεχώς αυξανόμενο. Είναι 

βέβαια και θέμα προσωπικής αντίληψης αλλά και ενημέρωσης. Αυτό ισχύει 

και για τον ίδιο τον ανάπηρο που πολλές φορές δεν ξέρει τις δυνατότητες 

που έχει με τη χρήση ενός Η/Υ. Ένα άτομο για π.χ. που έχει χάσει το χέρι 

του έχει ένα σωρό άλλους τρόπους γ

μηχανισμούς και την εμπειρία στο χώρο 

τη δουλειά του. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ίδρυμα στο κομμάτι αυτό της ενημέρωσης και της 

πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρίες, για το πώς δηλ. μπορούν αυτά 

να υποβοηθηθούν από την τεχνολογία των Η/Υ, κάνει κάποια προσπάθεια; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα αυτά είναι πράγματα που τα προσπαθούμε. Το 

οικονομικό κομμάτι της δημοσιοποίησης είναι βέβαια λίγο δύσκολο για εμάς 

και δεν μπορούμε από μόνοι μας να αναλάβουμε μία μεγάλη διαδικασία 

προβολής όπως για π.χ. μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. 

ροσπαθούμε όμως μέσα από συνεργασίες με τα διάφορα προγράμματα 

 ιδρύματα, σιγά-σιγά να ενημερώνουμε τα άτομα με 

ναπηρίες όλο και περισσότερο. 

σπαθήσεις να αλλάξεις τη ζωή των ατόμων που 

νώ ήταν φυσιολογικά, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα έχουν αποκτήσει 

δ  ε  β

από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι 

αραγωγικά και να δουλεύουν. Είναι μία δύσκολη διαδικασία διότι δεν 

άρχουν πολλά παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε φυσιολογικό 

χολείο και αν και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτί και μολύβι λόγω 

κάποιας κινητικής αναπηρίας, μέσω ενός joystick και ενός πληκτρολογίου 

οθόνης μπορούν και γράφουν την εργασίας τους. Αυτό είναι πολύ 

Π

αποκλεισμού, σε συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται, αλλά και με τις 

συνεργασίες με τα άλλα

α

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι εύκολη η προσέγγιση των ατόμων με κάποια αναπηρία και 

η επαφή τους με τον Η/Υ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο 

να προσεγγίσεις και να προ

ε

κάποια κινητική αναπηρία. Προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα σε αυτά 

τα άτομα ότι εν άλλαξε η ζωή τους, αλλά ο τρόπος που πρέπ ι να λέπουν 

τη ζωή τους 

π

περιλαμβάνει μόνο δική μας εργασία αλλά και εσωτερική προσπάθεια του 

ίδιου του ατόμου που κυρίως έχει να κάνει με την ψυχολογία του. Υπάρχουν 

όμως και πολλά παιδιά που έρχονται συνειδητοποιημένα με το πρόβλημα 

τους και ζητούν να μάθουν τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα ώστε 

να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι οι ηλικίες των ατόμων που επισκέπτονται το ίδρυμα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το εργαστήριο έχει δύο κατηγορίες ατόμων. Άτομα τα οποία 

είναι πολύ μικρής ηλικίας, δηλ. από 5 έως 16 ετών και τα οποία 

απολαμβάνουν από εμάς έναν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης και 

εκπαίδευσης. Υπ

σ

Σελίδα 147 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

σημαντικό, διότι τσι επιτυγχάνεται και η κοινωνική ενσωμάτωση. Η άλλη 

κατηγορία είναι τα άτομα που είναι έτοιμα να μπούνε στην αγορά εργασίας, 

όπως ένας μαθητής Λυκείου ή ένας φοιτητής Πανεπιστημίου και τα οποία

έ  

 

ρχονται εδώ για να κάνουν είτε μία ανανέωση των γνώσεών τους, είτε να 

 ο ο

α υπάρχει από εμάς αλλά το θέμα είναι καθαρά 

ικονομικό. Χρειαζόμαστε κάποιο δωρητή ώστε να μπορέσουμε να 

 έχει μια πολύ καλή παρουσία στο 

 

ερίπου 60% στην επαγγελματική προώθηση των ατόμων με κινητικές 

π

έ

ξεκινήσουν από την αρχή ένα πρόγραμμα ταχύρυθμ , ώστε να μάθ υν 

τελικά να δουλεύουν με το νέο αυτό τρόπο στον Η/Υ και στη συνέχεια να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Άλλα κίνητρα πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση των 

ατόμων υπάρχουν; Όπως για π.χ. η πρόσβαση στη γνώση μέσω του Η/Υ ή 

η συνεύρεση και η πληροφόρηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινά 

προβλήματα;   

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Η 

διάθεση και η τεχνογνωσί

ο

φτιάξουμε έναν κόμβο και να μπορέσουμε να δικτυώσουμε όλα αυτά τα 

πράγματα. Ένα Forum θα λέγαμε, όπου θα μπορούν παιδιά τα οποία 

πέρασαν κάποια στιγμή από εδώ να επικοινωνούν με άλλα άτομα, να μιλούν 

για τις εμπειρίες τους και να δίνουν το καλό παράδειγμα. Αυτά γίνονται προς 

το παρόν από τα σεμινάρια που οργανώνουμε και στα οποία υπάρχει 

παρακολούθηση από κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται με τις 

ομάδες και την κάθε περίπτωση χωριστά, υπάρχει επαγγελματικός 

σύμβουλος για την επαγγελματική προετοιμασία μέσα στην τάξη και τις 

επαφές με τις επιχειρήσεις και γενικότερα μία μεγάλη και πολύπλευρη 

υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι παιδιά που πέρασαν από εδώ 

συνεχίζουν και επικοινωνούν δείχνοντας ακριβώς την εμπιστοσύνη που 

υπάρχει προς το ίδρυμα. Το ίδρυμα

κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, με ένα ποσοστό επιτυχίας

π

αναπηρίες που έχουν εκπαιδευτεί εδώ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι περίπου ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες ου 

έχει εξυπηρετήσει το ίδρυμα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορώ να σου πω για τα τελευταία δύο χρόνια όπου είχαμε 

γύρω στα 60 άτομα και πάνω από τους μισούς έχουν επαγγελματικά 

αποκατασταθεί. Από αυτούς άλλοι ήρθαν στο εργαστήριο, αξιολογήθηκαν, 
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βρέθηκε μία τεχνική λύση και επέστρεψαν πίσω στο σπίτι ή την εργασία 

τους και άλλοι συνέχισαν και μπήκαν σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης διάρκειας οκτώ και εννέα μηνών. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην Ελλάδα η είσοδος της τεχνολογίας των Η/Υ στη ζωή των 

ΑΜΕΑ σε τι στάδιο βρίσκεται; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η είσοδος των Η/Υ στο χώρο των ΑΜΕΑ είναι μία πολύ αργή 

αι τόσο μεγάλο το κόστος αυτής της τεχνολογίας ώστε να 

ς  

ο

ΡΩΤΗΣΗ: Καταλαβαίνει κανείς από αυτά που λέτε ότι το κράτος για μία 

ΠΑΝΤΗΣΗ: Έτσι είναι. Υποστήριξη και κάλυψη από το κράτος δεν 

διαδικασία. Οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες, όπως η άγνοια, ο φόβος του 

έλληνα για τις νέες τεχνολογίες και για το άγνωστο που κρύβουν, το 

οικονομικό κόστος και άλλοι παράγοντες.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είν
είναι απρόσιτη πολλές φορές στα ΑΜΕΑ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ομολογουμένως η υποστηρικτική τεχνολογία είναι τις 

περισσότερε  φορές πολύ ακριβή. Για παράδειγμα ένας πολύ απλός 

διακόπτης που σαν κατασκευή δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, αγοράζεται από 

την Αγγλία περίπου 20.000 δρχ. Η Αγγλία είναι η «μαμά» της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας όπου εκεί όμως υπάρχει  σε πολύ μεγάλο 

βαθμό η κάλυψη από την κοινωνική ασφάλεια τέτοιας τεχνολογίας και ο 

μαθητής έχει υποστήριξη από πολύ μικρή ηλικία. Τα κολέγια για άτομα με 

ειδικές ανάγκες παρέχουν τα ίδια ότι χρειάζεται για την υποστήριξη των 

ΑΜΕΑ, ι οργανώσεις και οι φορείς υγείας έχουν μεγάλη ευαισθησία σε 

τέτοια θέματα και γενικώς υπάρχει πολύ καλή υποδομή. Αυτή η υποδομή 

στην Ελλάδα φυσικά δεν υπάρχει και αυτό που γίνεται είναι μεμονωμένες 

προσπάθειες από εμάς και κάποιους άλλους φορείς, ώστε να 

κατασκευαστούν κάποια πράγματα φτηνότερα και να διατεθούν στα άτομα 

με αναπηρίες. Η αγορά στη χώρα μας είναι μικρή και μία εταιρεία για να 

βγάλει ένα προϊόν και να της συμφέρει να το πουλήσει πρέπει να ξέρει ότι 

αυτό θα έχει και την κατάλληλη ανταπόκριση. 

 
Ε
ακόμα φορά είναι ανύπαρκτο ή μήπως κάνω λάθος; 

 
Α
υπάρχει. Ακόμα και το ΙΚΑ που καλύπτει ένα ποσοστό της εκπαίδευσης των 

ατόμων εδώ, δεν καλύπτει καθόλου την εκπαίδευση στην πληροφορική, 

γιατί δεν την θεωρεί θεραπευτική παρέμβαση,  όπως για π.χ. τη 
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φυσιοθεραπεία ή τη λογοθεραπεία. Αν όμως ξεφύγουμε από τις 

παραδοσιακές μεθόδους και κάνουμε π.χ. λογοθεραπεία μέσω Η/Υ τότε 

αυτή δεν καλύπτεται. Η νομοθεσία του ΙΚΑ και των ταμείων είναι από την 

εκαετία του 50 κάτι που φανερώνει πόσο μακριά βρίσκεται από την 

ικά στοιχεία για την Ελλάδα που ενδεχομένως 

που προετοιμάζεται, το EQUAL, 

, επιχειρήσεις κλπ., με σκοπό την 

ξεύρεση ενός συστήματος ολοκληρωμένης αξιολόγησης και ένταξης των 

ν Γ

δ

πραγματικότητα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν στατιστ

να δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και να μπορούν έτσι να βγουν 

κάποια χρήσιμα συμπεράσματα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται 

στοιχεία στα πλαίσια ενός προγράμματος 

που δικτυώνει πολλές υπηρεσίες, όπως για π.χ. εμάς, το τμήμα 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ε

ατόμων αυτώ  στην εργασία. ια π.χ. στόχος είναι η κατασκευή μιας 

βάσεως δεδομένων με την αξιολόγηση ατόμων και εταιρειών, όπου θα 

γίνεται ένα ταίριασμα του κατάλληλου ατόμου για την κατάλληλη εργασιακή 

θέση. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ κ. ΕΟΤΣΑΚΟΥ ΜΠΕΤΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λ

ΑΘΗΝΑΣ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

ωση των συνεπειών της τύφλωσης και ανάπτυξη των λοιπών 

ικανοτήτων τους στον ανώτατο βαθμό, ώστε να γίνεται δυνατή η 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και επανένταξή τους στην κοινωνία ως 

χρήσιμα και παραγωγικά μέλη της. Ο ΦΑΡΟΣ έχει πολλά προγράμματα, 

όπως για παράδειγμα εργαστήριο παραγωγής σκουπών και βουρτσών, 

πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο στο οποίο εκτελούνται παραγγελίες για 

ΔΕΗ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ κλπ., βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων επιστημονικών 

και λογοτεχνικών σε κασέτες και ταινίες και το πιο άρτια εξοπλισμένο 

εκτυπωτικό κέντρο παραγωγής βιβλίων στη γραφή τυφλών Braille, 

εκδίδοντας και τα μοναδικά δύο περιοδικά στη γραφή αυτή, που είναι ένα 

ποικίλης ύλης κι ένα παιδικό. Επίσης ένα άλλο κομμάτι μοναδικό στην 

Ελλάδα είναι το Μουσείο Αφής, ένα από τα επτά σε όλο τον κόσμο, με πιστά 

αντίγραφα από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο των Δελφών κι από 

άλλα μουσεία, όλα από δωρεές, όπου ο τυφλός μπορεί με την αφή να 

αντιληφθεί το μεγαλείο και τον πλούτο των αγαλμάτων, αγγίζοντας για 

παράδειγμα το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου.  Υπάρχει ακόμα ένα 

εργαστήριο Κεραμεικής και Γλυπτικής, περισσότερο για νεοτυφλοθέντες ή 

άτομα που αντιμετωπίζουν κι επιπλέον προβλήματα όπως νοητική 

υστέρηση και ψυχικές διαταραχές, καθώς και το Εξειδικευμένο Κέντρο 

176 73 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 9415222 – FAX: 9415271 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες για το Ίδρυμα. Σε ποιο 

χώρο δραστηριοποιείται και ποιός είναι ο σκοπός του;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ιδρύθηκε το 1946 από μία 

ομάδα επιφανών Ελλήνων Αθηναίων. Αρχικός σκοπός του ιδρύματος ήταν η 

αποκατάσταση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, ειδικά εκείνης της 

γενιάς που είχε αυξημένα ατυχήματα λόγω της μεταπολεμικής περιόδου, 

π.χ. από εκρήξεις χειροβομβίδων. Σήμερα, κύριος σκοπός του ιδρύματος 

είναι η ψυχολογική, φυσική και κοινωνική προσαρμογή τυφλών ατόμων, για 

τη μεί
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Επαγγελματι ικό Κέντρο 

Πιστοποίησης

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η τεχνολο ιοποιείται από το 

Ίδρυμα;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένα κομμάτι ά στάδια από τα 

πιχειρησιακά προγράμματα του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και 

ωρίτερα, αφορά τη χρήση των Η/Υ από τους τυφλούς. Ο ΦΑΡΟΣ 

είτε μέσω του ΕΚΕΚ 

κπονώντας διάφορα προγράμματα από το Υπουργείο Εργασίας σε 

με

Π

τ

τους

Σύνδεσμο Τυφλών, είτε από το ΦΑΡΟ, είτε από το ΚΕΑΤ, όπου κι 

κής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) πιστοποιημένο από το Εθν

. 

γία των Η/Υ πώς εμπλέκεται κι αξ

 εκπαίδευσης τόσο στα μεταβατικ

ε

ν

πρωτοπόρος έφερε τους Η/Υ στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός 

οργανισμός που κάνει εκπαίδευση στη χρήση των Η/Υ, 

ε

συνεργασία με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, είτε  χρηματοδότηση δική του. 

Έχει 15 PC υπολογιστές κι εκπαιδεύει γύρω στα 60 άτομα το χρόνο, 

κάνοντας χρήση του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης HAL και κατάλληλων 

scanner για την εισαγωγή των δεδομένων. Μάλιστα ένα από τα τελευταία 

πρόγραμμα που είχε εκπονήσει το ίδρυμα ήτανε τυφλοί ως βοηθοί 

γραμματειακών στελεχών με τη χρήση του Η/Υ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: ώς μπορεί ο Η/Υ να βοηθήσει ένα τυφλό άτομο;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν ο Η/Υ έχει μπει στο καθημερινό πρόγραμμα όλων. 

Δεν είναι υπερβολή να πω ότι το πρωί με το που θα ξυπνήσουμε, πολλοί 

παίρνουμε πρώτα τα e-mail μας και μετά πίνουμε καφέ. Έτσι και τα άτομα 

με προβλήματα όρασης παύουν πια να είναι αποκλεισμένα και 

περιθωριοποιημένα, μπαίνουνε δυναμικά στο κομμάτι της πληροφόρησης κι 

εντάσσονται στην κοινωνία της πληροφορίας. Με α ανάλογα προγράμματα 

screen reading έχουνε πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και στα chat rooms, όπου 

μπορούν να ενημερωθούν σε οτιδήποτε τους ενδιαφέρει. Γενικά o H/Y είναι 

ένα αναπόσπαστο πλέον κομμάτι και στη ζωή του τυφλού. Παλαιότερα ήταν 

το τηλέφωνο η μεγαλύτερη ενασχόληση του τυφλού, ενώ σήμερα είναι οι 

υπολογιστές. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζουν τα τυφλά άτομα πώς μπορούν να υποβοηθηθούν 

από την τεχνολογία των Η/Υ; Γίνονται κάποιες προσπάθειες για την 

ενημέρωσή ;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γίνονται Σεμινάρια και Ημερίδες, είτε από τον Πανελλήνιο 
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επιχειρείτε η ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχει ένα άτομο με 

προβλήματα όρασης, κάνοντας χρήση του Η/Υ. Έτσι έρχονται στη συνέχεια 

αι σε εμάς και στα προγράμματα που εκπονούμαι. Βέβαια υπάρχουν ακόμα 

λής γνώσης ορθογραφίας από τα τυφλά παιδιά, επειδή ακόμα 

/ σ

ύς. 

οποίοι αφού 

έρασαν από το Ίδρυμα συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ στη ζωή 

ή σ  

κοινωνία αποδέχεται τα ΑΜΕΑ που μέσω της χρήσης των Η/Υ 

τικός. Δηλ. το αν κάποιος φαίνεται ότι δεν βλέπει, με 

κ

δυσκολίες. Για παράδειγμα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό 

της μη κα

υπάρχει έλλειψη σε βιβλία Braille. To αποτέλεσμα είναι όταν βάλεις ένα 

παιδί να δουλέψει σε έναν Η Υ με σκοπό να το εντάξεις αργότερα αν 

επαγγελματία και χρήστη της τεχνολογίας αυτής, το παιδί αντιμετωπίζει το 

μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ορθογραφίας. Τα παιδιά γνωρίζουν βέβαια 

τις λέξεις ακουστικά μέσω της κασέτας, αλλά δεν γνωρίζουν πώς αυτή 

γράφεται. Ακόμα είναι ελάχιστοι οι δυνατοί χρήστες του Η/Υ και βασικός 

λόγος είναι η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης από τα ειδικά σχολεία. Πρέπει 

να σκεφτούμε ότι η εκπαίδευση ενός παιδιού που δεν βλέπει ή ενός παιδιού 

που δεν ακούει χρειάζεται διπλάσια ώρα. Χρειάζεται η μέθοδος της 

διερμηνείας, είτε αυτή λέγεται γραφή Braille, είτε νοηματική γλώσσα για τους 

κωφούς. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα σιγά-σιγά λύνονται κι η συμμετοχή 

στα προγράμματα αυξάνει με σημαντικούς ρυθμο

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια παραδείγματα ανθρώπων, οι 

π

τους;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει ο Αινείας, ένα εκπληκτικό παιδί Βορειοηπειρώτης, 

αριστούχος στο τμ μα Η/Υ στο Πανεπι τήμιο Αθηνών, ο Νίκος Αποστολίδης 

με μετεκπαίδευση στην Αμερική, κι ο Βασίλης Ρούπας στην IBM. Και οι τρεις 

περάσανε από προγράμματα εκπαίδευσης του Φάρου. Παράδειγμα επίσης 

της σωστής επαγγελματικής αποκατάστασης με τη χρήση του Η/Υ, είναι ο 

καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος 

με τη χρήση του Η/Υ μπορεί και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, διορθώνει τις 

εργασίες των παιδιών κι έχει ενταχθεί στο κομμάτι της διδαχής πλήρως. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η 

μπορούν να παράγουν κάποιο έργο;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει ακόμα ένας έντονος ρατσισμός που είναι 

περισσότερο αισθη

κάποιον που δε βλέπει αλλά δε φαίνεται. Υπάρχουν για παράδειγμα τυφλά 

παιδιά στα οποία η κόρη του ματιού δεν έχει υποστεί καμία αλλοίωση και τα 
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οποία είναι περισσότερο αποδεκτά από κάποιον που έχει π.χ. γλαύκωμα και 

είναι άσπρη η κόρη του ματιού. Σίγουρα η κοινωνία είναι ρατσιστική, όπως 

είμαστε ρατσιστές και μεταξύ μας οι βλέποντες. Πάρε για παράδειγμα τη 

διάκριση στα χοντρά και τα πιο αδύνατα άτομα. Ο ρατσισμός είναι κάτι που 

δεν πρόκειται πιστεύω να εκλείψει. Τα τυφλά άτομα δέχονται έναν έντονο 

κοινωνικό ρατσισμό και ακόμα και σήμερα έχουμε περιπτώσεις Κωσταλέξη, 

όπως πρόσφατα που βγάλαμε ένα τυφλό παιδί από ένα υπόγειο στην 

Κομοτηνή. Αλλά οι Φορείς μέσα από τα ενημερωτικά προγράμματα κι η 

Πολιτεία με τις διάφορες Διευθύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, έχει αρχίσει 

και κάνει θεσμό το ανάπηρο άτομο. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι καλύτερα; Προβλέπεται κάποια 

επιδότηση για τα τυφλά άτομα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σίγουρα. Η Αμερική στην οποία έμεινα δέκα χρόνια λόγω 

σπουδών, είναι η Μέκκα της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της 

εκπαίδευσης, ειδικά μετά την ψήφιση του ADA (American with Disability 

Act), που πρόκειται για ειδική νομοθεσία για τα ΑΜΕΑ. Η νομοθεσία αυτή 

άσταση των ατόμων με αναπηρίες. Ο εργοδότης στην Αμερική 

πιδοτείται για το τυφλό άτομο που θα πάρει στην εργασία του. Παρόλα 

ι το 

πάγγελμα του μασέρ και του διαιτολόγου. Ειδικά το επάγγελμα του 

 όρασης. Στην Ευρώπη ενώ 

ε ν έ  

πιάνει την κάθε κατηγορία και τομέα ξεχωριστά. Λέει για παράδειγμα 

αναλυτικά τί ισχύει για τον εργοδότη όσο αφορά την επαγγελματική 

αποκατ

ε

αυτά, το ποσοστό ανεργίας για τους τυφλούς στην Αμερική είναι 76%. Είναι 

μεγάλο το ποσοστό, όπως είναι όμως μεγάλη και η γκάμα των 

επαγγελμάτων που κάνουν οι τυφλοί εκεί. Η Ελλάδα σήμερα έχει ένα 

αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας γύρω στο 5 με 10%. Τα επαγγέλματα όμως 

που ένας τυφλός πραγματοποιεί στη χώρα μας περιορίζονται στο 

επάγγελμα του τηλεφωνητή, ελάχιστοι είναι δικηγόροι και μετρημένα στα 

δάχτυλα είναι τα τυφλά άτομα που εργάζονται ως χρήστες Η/Υ. Ο ΦΑΡΟΣ 

μέσα από την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL προσπαθεί να ανοίξε

ε

διαιτολόγου με την υποστήριξη του Η/Υ μπορεί να πραγματοποιηθεί 

θαυμάσια από τα άτομα με προβλήματα

επιδοτείται ο ργοδότης α προσλάβει ναν ανάπηρο, η επιδότηση αυτή 

είναι ελάχιστη. Να φανταστεί κανείς ότι ένας τυφλός, χρειάζεται γύρω στα 

2.500.000 δρχ. για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Θέλει τον ειδικό 

εκτυπωτή του, το ειδικό λογισμικό, την Braille πινακίδα που μόνη της κάνει 
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1.500.000 δρχ. και αρκετά άλλα περιφερειακά που ανεβάζουν το κόστος. Το 

πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτών είναι μόνο 250.000 δρχ., που σημαίνει 

ότι τον ειδικό εξοπλισμό πρέπει ουσιαστικά να τον επιβαρυνθεί ο ανάπηρος. 

Ενώ λοιπόν επιδοτεί τον εργοδότη να πάρει κάποιο τυφλό άτομο 

πληρώνοντας τα ημερομίσθια για τα τρία πρώτα χρόνια, δεν παρέχει και τον 

ανάλογο εξοπλισμό. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τελικά υπάρχουν μόνο θετικές συνέπειες από τη χρήση των Η/Υ 

ή κρύβονται ίσως και κάποιοι κίνδυνοι;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κακή χρήση όλων των πραγμάτων είναι αρνητική. Αν ο Η/Υ 

να γίνει πιο ανεξάρτητος. Βέβαια, υπάρχουν 

αι καταστάσεις, όπως είναι η υπερβολική χρήση του Internet και η αλόγιστη 

:

ι ο κ α β ς  

πάρα πολύ στο να μειωθεί το χάσμα. Χρειάζεται όμως σωστή ενημέρωση, η 

χρησιμοποιείται σωστά είναι τα μάτια του τυφλού. Μπορεί να διαβάσει μέχρι 

και το λογαριασμό της ΔΕΗ και 

κ

χρήση των chat rooms, που ουσιαστικά σε περιθωριοποιούν ακόμη 

περισσότερο. Ο τυφλός που είναι ούτως ή άλλως αποκλεισμένος από 

κάποια πράγματα, γίνεται ακόμα πιο μίζερος και αποκλεισμένος. Για μένα 

όμως το 90% των στοιχείων του Η/Υ είναι θετικά.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ  Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους τυφλούς στην Ελλάδα, 

που να δείχνουν ίσως το μέγεθος του προβλήματος; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχουμε 23.000 περίπου τυφλούς, από τους οποίους το 51% 

είναι γυναίκες και το 49% άνδρες. Το 70% είναι άτομα τρίτης ηλικίας, είτε 

από ασθένε ες όπως τ  γλαύκωμα αι ο ζ χαροδια ήτη , είτε από την 

ασθένεια που μαστίζει το χώρο της τρίτης ηλικίας που είναι η κατάσταση 

ωχράς κηλίδος. Το υπόλοιπο ποσοστό κυμαίνεται περίπου σε ηλικίες 19 με 

45 χρονών. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρουσιάζεται μείωση των 

τυφλών και αύξηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Ανησυχητικό είναι 

επίσης το γεγονός της αύξησης ατόμων με επιπλέον αναπηρίες, είτε αυτές 

είναι κώφωση, είτε νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες. Έχει εξελιχθεί 

τόσο πολύ η τεχνολογία, με συνέπεια παιδιά που πριν θα πεθαίνανε, να 

κρατιούνται σήμερα στη ζωή με διάφορες όμως μορφές πολυαναπηρίας.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνοψίζοντας, πιστεύεται ότι η τεχνολογία των Η/Υ θα 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη κοινωνία; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σίγουρα όταν χρησιμοποιείται σωστά, η τεχνολογία βοηθάει 
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οποία μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, όπως για 

παράδειγμα κοινωνικά μηνύματα στα banners ή chat rooms με συγκεκριμένα 

κοινωνικά θέματα. Με την αναβάθμιση λοιπόν των υπηρεσιών που παρέχει 

η νέα τεχνολογία σίγουρα θα μειωθεί το χάσμα. Δεν πρόκειται όμως να 

εξαλειφθεί ποτέ, γιατί ρατσισμός και κοινωνικές διαφορές υπάρχουνε για 

όλους τους ανθρώπους. Ο διπλανός μας μπορεί να διαφέρει, αλλά έχει και 

κείνος δικαίωμα στη διαφορά και η ανάπηρη στάση ζωής πρέπει να ε

σταματήσει. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ 183 46  

ΤΗΛ. 4832564, FAX: 4833555 

Web site: http://www.pasipka.gr/greek.htm

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες για το Σύλλογο. Σε 

ποιο χώρο δραστηριοποιείται, πόσα μέλη έχει και ποιές πρωτοβουλίες 

αναλαμβάνει;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά 

Αναπήρων ιδρύθηκε το 1992 από παλιά μέλη άλλων συλλόγων, βάζοντας 

μια καινούργια διάσταση που έχει σχέση με την πνευματική ανάπτυξη των 

μελών και τη διέξοδο τους σε πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Σήμερα λειτουργούν γύρω στα 16 τμήματα τέχνης, πολιτισμού και 

αθλητισμού, είναι οργανωτής σημαντικών διήμερων συνεδρίων, εκδίδει το 

περιοδικό ‘ΙΣΟΤΙΜΙΑ’ και γενικά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των 

γραμμάτων και της τέχνης, έχοντας παράλληλα μία δυνατή συνδικαλιστική 

φωνή και μία επιτυχημένη παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα μέλη του 

Συνδέσμου είναι περίπου 850, αλλά είναι σημαντικός ο αριθμός των 

ενεργών μελών που είναι πάνω από 300 κι αυτό διότι τα πολλά τμήματα 

που λειτουργούν στο Σύνδεσμο απαιτούν και την αναγκαστική παρουσία 

των μελών του. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Που πιστεύεται ότι οφείλεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα 

στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη κοινωνία; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη 

κοινωνία βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στην απαξιωτική αντίληψη που έχει 

το κοινωνικό σύνολο για τα ΑΜΕΑ. Μύθοι και προκαταλήψεις που 

υπάρχουν, έχουν δημιουργήσει σε πολλούς μία πεποίθηση ότι αναπηρία 

σημαίνει ανικανότητα. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το μεγάλο εμπόδιο. Έχει 

ακόμη αν θέλετε σχέση και με τη θρησκεία των ημιμαθών που πιστεύουν και 

μην σας φανεί αυτό παράξενο, σε θεϊκές τιμωρίες. Σίγουρα όμως σχετίζεται 

και με γεγονότα ρεαλιστικά. Για παράδειγμα σε μια κοινωνία αγροτική ο 

κινητικά ανάπηρος πραγματικά δεν μπορεί να προσφέρει στην παραγωγική 

διαδικασία και συνεπώς στην οικονομία της οικογένειας. Αυτά τα 
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συμπερά σης και 

αποδοχής σ  επιμέρους 

ομάδα. Επομέ κή βάση.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετ ή των ΑΜΕΑ; 

 
ΠΑΝΤΗΣΗ: Όσο αφορά την τεχνολογία έχουμε δύο σημαντικά σκέλη. Το 

λιά οι παραπληγίες μετά από ένα ατύχημα έδιναν μια 

πιπλέον διάρκεια ζωής 5-10 χρόνια και η ηλικία των ανθρώπων με βαριές 

ε

μ

ήρων από τον χώρο των αυτοκινήτων ώστε οι άνθρωποι 

ου καταλήγουν να έχουν μία μορφή κινητικής αναπηρίας κατά 78% είναι 

έρεται και στο χώρο της οδήγησης. 

 ά

σματα απορρέουν αναλύοντας τα ποσοστά της εκτίμη

ε κάθε γεωγραφικό τομέα και σε κάθε κοινωνική

νως σίγουρα μερικά πράγματα έχουν και ρεαλιστι

αι τις νέες τεχνολογίες στη ζω

Α
πρώτο είναι η τεχνολογία και η εξέλιξη της ιατρικής, η οποία έχει μεγαλώσει 

το προσδόκιμο της ηλικίας όλων των πολιτών και συνεπώς και των 

αναπήρων. Πα

ε

κινητικές αναπηρίες δεν περνούσε τα 50 μ  55 χρόνια. Σήμερα με την 

εξέλιξη της ιατρικής, που δυστυχώς προηγείται της κοινωνικής πρόνοιας, 

έχει μεγαλώσει το προσδόκιμο δημιουργώντας προβλήματα και 

προβληματισμούς στην ίδια την Πολιτεία, που θα ήθελε αν αυτό ήταν 

δυνατόν, να είχε ξεμπερδέψει ε τα ΑΜΕΑ.  

Το δεύτερο σκέλος είναι η τεχνολογία που μας εξυπηρετεί και μας υπηρετεί. 

Για παράδειγμα ας εξετάσουμε την τεχνολογία του αυτοκινήτου, όπου η 

Ελλάδα δυστυχώς κατέχει την πρώτη αρνητική θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη τροχαίων ατυχημάτων. Ενώ λοιπόν η ιατρική κατάφερε να 

γιατρέψει πολλές ασθένειες, η δεξαμενή του χώρου συνεχίζει να γεμίζει 

κυρίως από τα τροχαία ατυχήματα. Βλέπουμε δηλ. ότι η τεχνολογία 

καταλήγει να γίνεται παραγωγός της αναπηρίας. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η 

παραγωγή αναπ

π

ηλικίας από 16 έως 25 ετών, ηλικία που χαρακτηρίζεται από τη νεανική 

παρορμητικότητα, που δυστυχώς μεταφ

Αυτός όλος ο κόσμος δημιουργεί λοιπόν μία άλλη διάσταση που λέει ότι το 

πρόβλημα πλέον δεν είναι ατομικό ή οικογενειακό αλλά κοινωνικό. Από τα 

παιδιά αυτά άλλα δεν πρόλαβαν να περάσουν μία τέλεια εκπαίδευση, λλα 

πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα κι εντέλει έχουν μία μεγάλη διάρκεια ζωής 

και δεν μπορούν σίγουρα να βρεθούν στο περιθώριο. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σίγουρα όμως οι νέες τεχνολογίες και οι Η/Υ μπορούν να 

βοηθήσουν σε τομείς όπως είναι η επαγγελματική επανένταξη και η 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 

Σελίδα 158 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ                                                                    ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σίγουρα. Από την παραπάνω εικόνα και την κοινωνική 

διάσταση του θέματος σημαίνει ότι η αναζήτηση στην εργασία είναι μείζον 

θέμα και ίσως η διέξοδος. Η εργασία έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι για 

λους η ίδια, δηλ. το άτομο που εργάζεται έχει αυτοπεποίθηση, αισθάνεται 

από την 

α ε ή

γικό δυναμικό της χώρας. Τώρα 

ς

ο να μπει όμως μέσα 

το Internet και να αναζητήσει την πληροφορία που θέλει, να διαβάσει το 

 με έντονες δυσκολίες κίνησης 

αι μετάβασης. Η τηλεκπαίδευση επίσης σταδιακά αναπτύσσεται όλο και 

περισσότερο και φέρνει τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ακόμα πιο κοντά 

ό

ότι είναι χρήσιμο για τον εαυτό του και για τους άλλους και μέσα 

εργασία του εξασφαλίζει και την κοινωνική αποδοχή. Αυτή είναι η 

ανθρώπινη παράμετρος. Αυτός λοιπόν ο κόσμος με κινητικές αναπηρίες έχει 

κι ένα πρόσθετο λόγο για εργασία. Μη ξεχνάμε ότι στη σύγχρονη κοινωνία η 

εργασία είναι ένα μέγεθος ίσης αξίας με την ελευθερία, διότι ο άνθρωπος 

που δεν εργάζεται αισθάνεται κοινωνικά αποκλεισμένος. Επομένως η 

εργασία για τον κινητικά ανάπηρο έχει δύο σκέλη: Πέρα από την 

αυτοεκτίμηση και την κοινωνική αποδοχή έχει και την πρακτική του θέματος, 

να μπορέσει δηλ. ν  έχ ι μία αξιοπρεπ  διαβίωση.  

Αφού λοιπόν διακρίναμε τα παραπάνω μεγέθη μένει να δούμε εάν μπορεί ο 

κινητικά ανάπηρος να ενταχθεί στο παραγω

έρχεται η ώρα η τεχνολογία να τον υπηρετήσει και πραγματικά θα λέγαμε ότι 

τον υπηρετεί. Όχι μόνο η τεχνολογία των Η/Υ, θα έλεγα βέβαια κατά μείζονα 

λόγο αυτή, αλλά γενικότερα οι νέες τεχνολογίες. Η ύπαρξη π.χ. του 

αυτοκινήτου, που πιθανόν και να τον έχει κάνει ανάπηρο ή η ύπαρξη του 

αμαξιδίου που κάθεται είναι πραγματικά ένα θαύμα. 

Στο θέμα τη  εργασίας εξυπηρετεί πολλαπλώς διότι πλέον μέσω της 

τεχνολογίας δεν χρειάζεται κανείς τη ρώμη αλλά κυρίως το πνεύμα. Τρανή 

απόδειξη είναι η τεχνολογία των Η/Υ η οποία θα έλεγα ότι εξοβελίζει ακόμη 

και την μεγαλύτερη και βαρύτατη μορφή αναπηρίας, διότι πλέον μπορείς να 

είσαι παραγωγικός μέσω του Η/Υ. Οι χρήστες του έχουν όλων των ειδών τις 

αναπηρίες κι όχι μόνο παραπληγίες. Αυτό είναι θαυμάσια υπηρέτηση που 

στηρίζεται στην αντικατάσταση των δυσκολιών που φέρνει ο σωματότυπος 

του ανάπηρου και που η τεχνολογία και οι Η/Υ του προσφέρουν διέξοδο 

στην εργασία αλλά και στη γνώση και στην εκπαίδευση. Διότι το να 

κατεβάσω ένα βιβλίο ή να αλλάξω μία σελίδα είναι ένα πρόβλημα για τον 

παραπληγικό. Και πόσες φορές μπορεί να το κάνει. Τ

σ

βιβλίο που επιθυμεί, να ενημερωθεί από μια ηλεκτρονική εφημερίδα, μέχρι 

και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αγορές, όλα αυτά σίγουρα είναι 

μοναδικές ευκολίες για τον κινητικά ανάπηρο

κ
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στη γνώση.  Να τονίσουμε βεβαίως ότι μιλάμε για τη σωστή χρήση του 

Internet, γιατί και αυτό έχει και τα καλά και τα κακά του, δηλ. από την 

πορνογραφία έως τη γνώση όλα προσφέρονται. Έτσι λοιπόν το άτομο 

γίνεται κοινωνός της παγκόσμιας γνώσης, ενεργός πολίτης χάρη της 

τεχνολογίας που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και κυρίως χάρη των Η/Υ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση όπως είναι η επαφή και η 

συνεύρεση ΑΜΕΑ μεταξύ τους, βοηθώντας στην ψυχολογική τους στήριξη 

και τόνωση, στη καταπολέμηση της μοναξιάς και της απομόνωσης, το 

Ιnternet έχει βοηθήσει; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτά παίζουν. Καταρχήν εγώ ποτέ δε ξεχωρίζω τους 

ανθρώπους σε ανάπηρους και μη ανάπηρους. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος 

ξεχωρίζει από τη δομή της προσωπικότητας του.  Γιατί άραγε αναγκάζεται 

ούς άλλων πραγμάτων, 

να δίνει διέξοδο στον κινητικά ανάπηρο το Internet περισσότερο από ότι 

στους υπολοίπους; H απάντηση είναι ότι ο ανάπηρος δεν έχει τα άλλα 

επίπεδα διευκόλυνσής του. Με τους αρχιτεκτονικούς και κοινωνικούς 

φραγμούς αναγκάζεται να κλείνεται σπίτι του. Άρα αυτή τη διάσταση δεν 

μπορούμε να τη βάλουμε ως πρωτεύουσα, διότι του κόβονται οι άλλες 

διέξοδοι και το Internet είναι ίσως η μόνη λύση. Δεν πρέπει να 

επικεντρωνόμαστε πίσω από λανθασμένους χειρισμ

αλλά να βλέπουμε τα πράγματα πιο ωμά και ρεαλιστικά. Έτσι όπως είναι οι 

πόλεις με την έλλειψη προσβασιμότητας, την κοινωνική αντίληψη κλπ., 

καταλήγεις να αυτοεξορίζεσαι και να απομονώνεσαι. Τότε το Internet ανοίγει 

σίγουρα ένα παράθυρο μέσα στην κοινωνία. Με λίγα λόγια η ιστορία του 

Internet είναι μία ιστορία που πρέπει και η χρήση της να είναι λελογισμένη, 

να μην θεοποιείται και να μην πει ποτέ κανείς ότι η ανθρώπινη επαφή 

μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε μηχάνημα, γιατί τότε φτάνουμε σε 

λανθασμένα συμπεράσματα, διαστρεβλώνοντας όλες τις παραμέτρους της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Ολοκληρώνοντας είναι γεγονός ότι τουλάχιστον για 

την Ελλάδα όπου η συμπεριφορά της πολιτείας δεν είναι η καλύτερη, το 

Internet είναι μία διέξοδος στον κόσμο. Όμως θα ήθελα να ήταν αυτή η 

διέξοδος επιλογή και όχι μονόδρομος. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όσο αφορά τη χώρα μας, η είσοδο των Η/Υ για την 

υποβοήθηση των ΑΜΕΑ σε ποιό βαθμό βρίσκεται; Είμαστε πίσω από άλλες 

χώρες; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η είσοδος των Η/Υ στη χώρα μας στην υποβοήθηση των 

ΑΜΕΑ είναι γεγονός. Σίγουρα δίνει τις δυνατότητες για επαγγελματική 

αποκατάσταση και είναι απαραίτητη η γνώση Η/Υ για την εύρεση εργασίας, 

όπως κριβώς θα έλεγα είναι απαραίτητη και για τους υπόλοιπους 

ανθρώπους. Η έλλειψη γνώσεως Η/Υ θεωρείται σήμερα ο νέος τεχνολο

α

γικός 

ναλφαβητισμός. Σίγουρα όμως είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε σύγκριση με 

ξει η ζωή τους σε διάφορους τομείς με τι χρήση των 

/Υ; 

  μ τ

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε θα 

ης των Η/Υ μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους; 

α

άλλες χώρες της Ευρώπης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύεται ότι υπάρχει πληροφόρηση και γνώση στα ΑΜΕΑ για 

το πώς μπορεί να αλλά

Η

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ΑΜΕΑ είναι απολύτως πληροφορημένα για το πώς 

μπορούν να υποβοηθηθούν από τη χρήση της τεχνολογίας των Η/Υ. Μπορεί 

να μην υπάρχει κάποια οργανωμένη πληροφόρηση, αλλά η αναγκαιότητα 

είναι ο καλύτερος οδηγός. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια με κάποια 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δυστυχώς κάποια είχαν και το 

στοιχείο της οικονομικής εκμετάλλευσης, πολύς κόσμος είχε τη δυνατότητα 

να έρθει σε επαφή με τους Η/Υ και να μάθει τη χρησιμότητα και το χειρισμό 

τους. Στη συνέχεια αυτοί που είχαν τσαγανό προχώρησαν χρησι οποιών ας 

τον Η/Υ για την πρόσβαση στη γνώση και την επαγγελματική 

αποκατάσταση, κυρίως όμως δυστυχώς ως κειμενογράφοι. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το κράτος δίνει κίνητρα κι ενισχύει π.χ. οικονομικά προσπάθειες 

αξιοποίησης των Η/Υ από ΑΜΕΑ σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο; 

Υπάρχουν προγράμματα επανένταξης ΑΜΕΑ μέσω της χρήσης των Η/Υ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κράτος είναι δυστυχώς μια κακή μητριά, αν θα 

μπορούσαμε να το  πούμε έτσι, με την έννοια ότι δεν αγκαλιάζει τα ΑΜΕΑ 

και το μόνο που ενδιαφέρει τους πολιτικούς είναι να εξουσιάζουν. Δεν έχει 

τηρήσει τις διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, αν και τις έχει υιοθετήσει και προσυπογράψει, διότι διαφορετικά 

όλα αυτά τα προβλήματα περί κοινωνικής επανένταξης θα ήταν λυμένα. Αν 

δεν υπήρχαν κάποια προγράμματα 

λέγαμε ότι τα ΑΜΕΑ πραγματικά είναι ξεχασμένα από όλους. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η κοινωνία αποδέχεται και δίνει ευκαιρίες στα ΑΜΕΑ που μέσω 

της χρήσ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην χώρα μας δυστυχώς λόγω των αντιλήψεων που 

περιγράψαμε έχουμε ως συνέπεια το 25% του πληθυσμού να έχει μία 

απωθητική στάση στα άτομα με κινητικές αναπηρίες απλώς και μόνο στην 

παρουσία τους. Το ποσοστό αυτό παίζει λίγο, ανάλογα με τις γεωγραφικές 

περιοχές και το μορφωτικό τους επίπεδο. Βεβαίως καθημερινώς τα 

πράγματα γίνονται καλύτερα διότι με την παρουσία είτε στα πολιτιστικά είτε 

τα αθλητικά γεγονότα περνάς ένα προβληματισμό, ότι δηλ. κάποιος 

τας τα ΑΜΕΑ όλο και πιο αποδεκτά. Για π.χ. το ίδιο άτομο με 

ναπηρία που έξω στο δρόμο μπορεί να το αποκαλέσουμε κουτσό ή τυφλό, 

είναι πάρα πολύ 

ακά, αναπτύσσει έναν εγωκεντρικό τύπο και δεν νοιάζεται για τον διπλανό 

μο 

ια να βάλω το αναπηρικό καροτσάκι στο αυτοκίνητο ο νέος πάντα θα 

 ι

 που έγιναν 

εν απέδωσαν, ούτε επίσης και η προσπάθεια της τελευταίας απογραφής. 

ρα μας 

σ

συνάνθρωπός μας μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και δεν μπορεί κάποια 

άλλα, αλλά σίγουρα δεν είναι άχρηστος. Αυτό αλλάζει κάπως τα πράγματα 

κάνον

α

μέσα στο χώρο εργασίας θα το αποκαλέσουμε συνάδελφο. Πολλές φορές 

αυτά τα άτομα έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, διότι η έλλειψη 

κινητικότητας και η ανάγκη να παρουσιάσεις τον καλύτερο σου εαυτό για να 

αποδείξεις την χρησιμότητά σου, απολήγει μοιραία και σε υψηλή 

παραγωγικότητα. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η απωθητική στάση που πριν αναφέρατε, υπάρχει και 

στην σημερινή νεολαία ή αυτή έχει διαφορετική αντίληψη για τα ΑΜΕΑ; 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: H νεολαία της οποίας τα πρότυπα δυστυχώς 

κ

της. Οι γενιές οι οποίες είναι ποιο ευαίσθητες στα ΑΜΕΑ, με την έννοια της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι οι μεταπολεμικές γενιές, που έχουν βιώσει 

κάποια γεγονότα και καταστάσεις. Για π.χ. αν ζητήσω τη βοήθεια στο δρό

γ

βιάζεται, ενώ ο 45άρης είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσε . 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα για τα ΑΜΕΑ 

ώστε να μπορεί κανείς να εκτιμήσει και το μέγεθος του προβλήματος; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στατιστικά στοιχεία για τα ΑΜΕΑ επίσημα δεν υπάρχουν γιατί 

δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ποτέ απογραφή. Τα ποσοστά τα οποία έχουμε 

είναι βάση της διεθνούς στατιστικής. Δύο απόπειρες απογραφής

δ

Σήμερα στην Ελλάδα 10 με 12% του πληθυσμού είναι ΑΜΕΑ και τα 3/5 

αυτών είναι άτομα με κινητικές αναπηρίες. Με άλλα λόγια στη χώ
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περίπου 550.000 άτομα έχουν κινητικές αναπηρίες ελαφριάς ή βαριάς 

ιώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο όρος ΑΜΕΑ δεν 

ρησιμοποιείται πλέον, αλλά τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται ως άτομα με 

ς για 

ράδειγμα ένας αλκοολικός ή ένας τοξικομανής. 

μορφής. Στην Ευρώπη γενικότερα οι όλες αναπηρίες είναι 37.000.000 και σε 

όλο τον κόσμο 500.000.000. Ηλικιακά εάν θέλουμε να κατατάξουμε τους 

κινητικά ανάπηρους στην Ελλάδα είναι: έως 17 ετών ένα 5% δηλ. 27.500 

κινητικά ανάπηροι, από 18 έως 30 ετών είναι ένα 25% δηλ. 137.500 άτομα, 

από 30 έως 45 είναι 30% δηλ. 165.000, από 45 έως 65 είναι 25% δηλ. 

137.500 και πάνω από 65 ετών είναι ένα 15% δηλ. 82.500 άτομα. Αν το 

συσχετίσουμε με τη χρήση των Η/Υ θα μπορούσαμε να πούμε (δυνητικά 

πάντα), ότι τα κινητικά ανάπηρα άτομα έως 18 ετών σχεδόν όλα έρχονται σε 

επαφή με την τεχνολογία των Η/Υ, τα άτομα έως 30 ετών σε ένα ποσοστό 

80% θα γνωρίσουν αυτή τη νέα τεχνολογία,  από 30 έως 45 ετών το 

ποσοστό είναι 70%, ενώ από 45 ετών και πάνω η επαφή με τους Η/Υ είναι 

μάλλον ανύπαρκτη.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάτι άλλο που θέλατε να προσθέσετε; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τελε
χ

αναπηρία, όρος που περνάει και στο καινούργιο Σύνταγμα. Μην 

παραβλέπουμε ότι άτομα με ειδικές ανάγκες είμαστε όλοι μας, όπω

πα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΡΙΟΛΑ ΗΛΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 

ΒΕΡΑΤΖΕΡΟΥ 31, 104 32 ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛ. 5228333, FAX: 5222111 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες για το Σύλλογο και τις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει;  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το 1932 και είναι 

ο πρώτος σύνδεσμος αυτό-οργάνωσης όλων των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

κι όχι μόνο των τυφλών. Ως πρώτος σκοπός του συνδέσμου ήταν να 

ανατρέψει την μέχρι τότε κατάσταση που ήταν η κηδεμονία των τυφλών από 

τους βλέποντες και να πάρουν οι τυφλοί τη μοίρα στα χέρια τους για να 

δημιουργήσουν τις δικές τους προοπτικές. Ο σύνδεσμος έχει πραγματικά μία 

αξιοπρόσεκτη διαδρομή στον κοινωνικό χώρο και έχει παίξει ένα ρόλο πολύ 

σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι για παράδειγμα η βελτίωση της 

καθημερινής ζωής, πάντα όμως ως ένας φορέας διεκδίκησης κι όχι ως 

φορέας υλοποίησης πολιτικών. Ο ρόλος του είναι να πιέζει την Πολιτεία να 

προχωρήσει σε κάποια μέτρα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην 

εκπαίδευση, στην κατάρτιση αλλά κυρίως στην απασχόληση. Από το 1985 

έγινε πανελλαδικό σωματείο με κεντρικό σημείο την Αθήνα και τοπικές 

ενώσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Σήμερα είναι ένα σημαντικό 

κοινωνικο-συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο μετέχει στις δραστηριότητες των 

τυφλών διεθνώς, με πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη ή ακόμη και 

Παγκόσμια.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπεται την τεχνολογία των Η/Υ στη ζωή των τυφλών; 

Έχει αλλάξει κάποιους τομείς της ζωής τους; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο επίπεδο των χρηστών Η/Υ και σε σχέση με τον πληθυσμό 

των νέων τυφλών στους οποίους είναι πιο προσιτή, χρήσιμη και χρηστική 

αυτή η τεχνολογία, είμαστε σε καλή κατάσταση. Στο σύνολο όμως της 

εκπαίδευσης και των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, πιστεύω ότι δεν 

έχουμε την τεχνολογία αυτή τόσο κοντά σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως 

είναι πια γνωστό και παρατηρημένο ότι η τεχνολογία των Η/Υ άλλαξε τη ζωή 

των τυφλών, όπως άλλωστε και όλης της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, αλλά και της 

ποιότητας της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, όλα σχεδόν τα 
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παραδοσιακά ε ιροτεχνίες, τα 

τηλεφων λώς. Η 

οργάνωση των τυφλ υν και συνομιλούν, 

μπορεί και γίνεται πλέο ι απαραίτητο αυτοί να 

ετακινηθούν από την επαρχία και τα χωριά στις μεγάλες πόλεις. Η νέα 

αι, νομίζω ότι είναι μία φιλική τεχνολογία 

ου μπορεί να τους δώσει πάρα πολλά. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε δει 

κυκλοφόρη

 ν

νά στο Internet και επιχειρούν ακόμη και τηλεεργασία, διότι μία 

ουλειά μέσα από το Διαδίκτυο μπορεί ο τυφλός να την κάνει αρκετά καλά. 

ν κάνουν καλύτερα, λόγω της 

ροσήλωσης στην κεντρική ιδέα της δουλειάς. Κάποιοι συνάδελφοι το έχουν 

 

τηλεφωνητής

ως ρ

παγγέλματα των τυφλών όπως είναι οι χε

ικά κέντρα κλπ. είτε έχουν βελτιωθεί, είτε έχουν αλλάξει εντε

ών, ο τρόπος που συνεδριάζο

ν από τα σπίτια και δεν είνα

μ

τεχνολογία αλλάζει λοιπόν τη ζωή των ΑΜΕΑ σχεδόν σε όλους τους τομείς 

και όσοι ανάπηροι την αποδέχοντ

π

να καθιερώνεται η χρήση και η εκμάθηση του Η/Υ, ενώ συχνά δημιουργείται 

μία αναληθής εικόνα με διάφορα ανακριβή στοιχεία. Πρόσφατα για 

παράδειγμα σαν κάποια στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα 

οποία στην Ελλάδα το 15% των τυφλών είναι χρήστες Η/Υ. Αυτό δεν 

αληθεύει, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 

23.000 εγγεγραμμένοι τυφλοί, από τους οποίους πάνω από το 70% είναι 

μεγάλοι σε ηλικία. Ίσως το παραπάνω ποσοστό να είναι σωστό για τους 

υπόλοιπους τυφλούς, ηλικίας 12 με 45 χρονών, αλλά τότε μιλάμε μόνο για 

ένα σύνολο 6 με 7 χιλιάδων τυφλώ . 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο καίριο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των 

τυφλών, που είναι και ζήτημα πολλές φορές επιβίωσης των ανθρώπων 

αυτών, υπάρχουν αλλαγές; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σίγουρα ναι. Ήδη ανέφερα κάποια πράγματα για τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα των τυφλών. Αρκετοί νέοι τυφλοί επίσης, 

μπαίνουν συχ

δ

Εδώ υπάρχουν ακόμα και εκτιμήσεις από ιδιωτικές εταιρείες ότι τη δουλειά 

του τηλεμάρκετινγκ μπορούν οι τυφλοί να τη

π

ήδη επιχειρήσει και τα πάνε πολύ καλά. Επίσης υπάρχει μεγάλη βελτίωση 

στις συνθήκες εργασίας των τηλεφωνητών. Σήμερα ο τηλεφωνητής δεν είναι 

ένας  συμβατικός όπως τα περασμένα χρόνια, αλλά μπορεί να 

δουλέψει και  γ αμματέας ή σε ένα γραφείο πληροφοριών, συνδυάζοντας 

τον παλιό τρόπο εργασίας με τις ευκολίες και τις δυνατότητες που του δίνει ο 

Η/Υ.  Αντί λοιπόν να μεμψιμοιρούμε και να λέμε ότι κλείνουνε πόρτες, 

μπορούμε να μετράμε πόσες πόρτες ανοίγουν. Μπορεί κάποια 
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παραδοσιακά επαγγέλματα να σβήνουν, ανοίγουν όμως καινούργιες 

προοπτικές. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές είναι αλήθεια οι διαθέσιμες λύσεις και προσαρμογές, για 

να μπορέσει ο τυφλός να χειριστεί τον υπολογιστή; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν πάρα πολλές προσαρμογές. Υπάρχει το συνθετικό 

σύστημα φωνής, όπου αφού σαρώσεις το κείμενο με μία συσκευή scanner, 

μπορείς με κάποιο ανάλογο πρόγραμμα να έχεις έξοδο σε ομιλία. Βέβαια η 

ποιότητα της φωνής δεν είναι αυτή που έχει συνηθίσει και χρειάζεται ο 

τυφλός, ο οποίος διαβάζοντας από μικρός με κασέτες αι ομιλία, χει 

αποχτήσει μία απαίτηση κι υψηλότερη ευαισθησία σε ποιότητα, κάτι που 

ακόμα η συνθετική φωνή δεν του το παρέχει. Αυτό ισχύει και για την αγγλική 

γλώσσα, ενώ για την ελληνική γλώσσα τα πράγματα είναι ακόμα πιο 

δύσκολα, γιατί αυτή είναι διαφορετική στη δομή της και επειδή δεν υπάρχει 

μεγάλη αγορά στην Ελλάδα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των εταιρειών, 

ως αποτέλεσμα έχουμε ένα κακέκτυπο θα έλεγα της αγγλικής γλώσσας. Οι 

έλληνες τυφλοί αναμένουν εδώ και α

 κ έ

ρκετά χρόνια να βρεθεί μία λύση στο 

που ίσως δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό. 

αρόλα αυτά το σύστημα που ανέφερα σίγουρα είναι πάρα πολύ χρηστικό. 

 ο

 

θέμα αυτό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν πρωτοβουλίες που έχουν 

αναλάβει διάφοροι φορείς όπως είναι το Πολυτεχνείο της Αθήνας και το 

Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 

Π

Τα προγράμματα μεγέθυνσης του κειμένου της οθόνης, είναι επίσης πολύ 

σημαντικά, κυρίως για τα άτομα που έχουν μειωμένη όραση και 

δυσκολεύονται έτσι να διακρίνουν το φυσιολογικό μέγεθος των γραμμάτων. 

Υπάρχουν τέλος και πολλές άλλες μικροεφαρμογές θα τις έλεγα, που 

σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του τυφλού. Συμπερασματικά οι Η/Υ 

σήμερα δεν θεωρούνται απροσπέλαστοι για τους τυφλούς. Ακόμα και οι 

διάφορες βελτιώσεις και αλλαγές που γίνονται στην τεχνολογία αυτή, είναι 

κάτι που δεν δημιουργεί προβλήματα στα τυφλά άτομα τα οποία γενικά 

προσαρμόζονται εύκολα. Εξάλλου η νέα τεχνολογία γίνεται όλο και πιο 

φιλική προς το χρήστη, με απαίτηση όλο και μικρότερης εξειδίκευσης.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όσο αφορά τη μέθοδο Braille, την οποία πολλοί τυφλοί από 

παλιά χρησιμοποιούν για τη γραφή και ανάγνωση, έχει υποστεί καθόλου 

αλλαγές και βελτιώσεις με τ υς Η/Υ; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  τεχνολογία Braille με τη χρήση των Η/Υ έχει γνωρίσει 

μεγάλη βελτίω

Η

ση. Μπορεί κανείς σήμερα να τροφοδοτήσει με έντυπο υλικό 

ον υπολογιστή και μέσω κατάλληλων προγραμμάτων να γίνει αυτόματα η 

θετο. Πρόκειται για πολύ 

ι ί

ηλ. η 

ειγμα δεν νομίζω ότι μπορεί σήμερα να 

μφισβητήσει κανείς ότι ο τυφλός μπορεί να κάνει τη δουλειά του 

τηλεφωνητή χωρίς πρόβλημα. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά, όπως έχει γίνει και στο 

τ

μετατροπή σε Braille κείμενο και στην συνέχεια η εκτύπωσή της σε κάποιον 

Braille εκτυπωτή. Επίσης μπορεί να γίνει και το αντί

σημαντικά τεχνικά βοηθήματα για τους τυφλούς, που δυστυχώς όμως 

παραμένουν ακόμα πολύ ακριβά. Το σύστημα που μόλις σας περιέγραψα 

κοστίζει περίπου 3.000.000 δρχ. Έτσι στην Ελλάδα για λόγους πιστεύω 

καθαρά οικονομικούς αυτό το σύστημα δεν έχει ακόμα εμφανιστεί. Νομίζω 

ότι οι Σχολές και το Κράτος οφείλουν να μεριμνήσουν ειδικά για τους 

μαθητές και τους φοιτητές, όπου ένα τέτοιο σύστημα ή μικρότερης κλίμακας 

όπως είναι π.χ. τα Notebooks, μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια. 

Επιπλέον, με τη χρήση των συσκευών Braille Notetakers μπορούν οι 

φοιτητές να κάνουν σημειώσεις είτε σε Braille είτε σε φωνή, τις οποίες μετά 

έχουν τη δυνατότητα να τις αναπαραγάγουν και να τις επεξεργαστούν. 

Υπάρχουν λοιπόν πολλές εφαρμογές και συσκευές που μπορούν να 

βοηθήσουν, τις οποίες όμως δεν τις γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα κυρίως 

λόγω του κόστους. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύεται ότι υπάρχει ανταπόκριση από την μεριά των τυφλών; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι τα πρώτα βήματα ήταν δύσκολα. Σήμερα όλοι 

έχουν καταλάβει πως οι Η/Υ είναι αν όχι μονόδρομος, σίγουρα το κύριο 

μέσο για να αλλάξε  η ζωή τους σε όλα τα επίπεδα. Βεβα ως, όλα τα 

καινούργια πράγματα είναι ίσως δύσκολα και καθετί καινούργιο που έρχεται 

και αλλάζει τη ζωή αντιμετωπίζεται με κάποια δυσπιστία ή και καχυποψία. 

Με τον καιρό όμως και αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά του, πιστεύω τελικά 

ότι καθιερώνεται και αφομοιώνεται. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η κοινωνία αποδέχεται και δίνει ευκαιρίες στα τυφλά άτομα που 

μέσω της χρήσης των Η/Υ μπορούν να προσφέρουν; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το θέσουμε έτσι, αν δ

μεσολάβηση της τεχνολογίας άλλαξε τα πράγματα. Νομίζω ότι η μακρά και η 

επιτυχής άσκηση κάποιου επαγγέλματος, είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

αποδοχή των αναπήρων. Για παράδ

α
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εξωτερικό, θα γίνουν οι τυφλοί αποδεκτοί, εφόσον έχουν καλή εκπαίδευση 

και αποδίδουν στην εργασία τους. Αν για παράδειγμα κάποιος δουλέψει ως 

προγραμματιστής και αποδείξει ότι είναι καλός πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει 

τα εμπόδια που υπάρχουν όπως είναι η προκατάληψη ή η έλλειψη 

ενημέρωσης σε πολλούς εργοδότες. Αυτή είναι μία προσπάθεια που εμείς 

την επιχειρούμε όπως μπορούμε. Να ενημερώσουμε δηλ. την εργοδοσία για 

τις δυνατότητες των τυφλών και να υποχωρήσουν κάποιες προκαταλήψεις, 

διότι σήμερα το κράτος συνεχώς μικραίνει και ο ιδιωτικός χώρος συνεχώς 

μεγαλώνει. Ακόμα και μέσα από την αναγκαστική τοποθέτηση των 

αναπήρων λόγω των υπαρχόντων νόμων, θα μπορούσαμε να αναδείξουμε 

καινούργιες μορφές επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η τεχνολογία των Η/Υ έχει μόνο θετικές συνέπειες ή ίσως 

επιφυλάσσει και κάποιους κινδύνους; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Για μένα είναι εντελώς 

ξεκάθαρο, ότι η τεχνολογία των Η/Υ έχει και θα έχει θετικές συνέπειες στη 

ζωή των ΑΜΕΑ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι κίνδυνοι. Ο τυφλός για 

παράδειγμα κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς από την απομόνωση στο σπίτι. Αν 

ναζήτηση μέσα στο Διαδίκτυο, νομίζω ότι βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στον 

εται συνεχώς όσο αφορά το επίπεδο 

ρήσης και είναι κάτι που επιβάλλεται και από το εμπόριο. 

 για την εκπαίδευση 

αι την αποκατάσταση των τυφλών με τη χρήση των Η/Υ; 

έ

λοιπόν καθίσει στο σπίτι και απορροφηθεί στη χρήση του Η/Υ και στην 

α

τοίχο που χτίζεται γύρω του για να τον απομονώσει. Αυτό είναι ένα θέμα 

που ο τυφλός πρέπει να το προσέξει. Επίσης μερικές φορές οι αλλαγές στη 

νέα αυτή τεχνολογία, που συχνά δεν τις προλαβαίνεις, δημιουργούν 

προβλήματα προσαρμογής στα τυφλά άτομα. Εκεί πρέπει με οργανωμένες 

προσπάθειες να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών. Πιστεύω 

όμως ότι τα προβλήματα αυτά θα λιγοστεύουν συνεχώς, διότι η νέα 

τεχνολογία όπως είπα, απλουστεύ

χ

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Λειτουργούν στη χώρα μας κάποια κέντρα

κ

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν βασικά δύο δημόσιες Σχολές εκπαίδευσης στη 

Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 

(ΚΕΑΤ) στην Καλλιθέα και ο ΗΛΙΟΣ στη Β. Ελλάδα. Υπάρχει επίσης και ο 

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ που είναι ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος χει βοηθήσει 

πολλούς ενήλικες κυρίως, να εκπαιδευτούν στη χρήση του Η/Υ. Οι δύο 
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δημόσιες σχολές δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν προσφέρει αυτά που θα 

μπορούσαν. Αυτό είναι θέμα και του Υπουργού Παιδείας αλλά και των ίδιων 

των σχολών που πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο εξωτερικό η επαφή των τυφλών και γενικότερα των ΑΜΕΑ, 

με την τεχνολογία των Η/Υ είναι μεγαλύτερη; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω από την εικόνα που έχω ότι στο επίπεδο της χρήσης 

του Η/Υ δεν είμαστε πολύ πίσω. Αλλά σε ευρύτερο πεδίο που αφορά τη 

χρήση του Η/Υ στην εκπαίδευση και τη μόρφωση των ΑΜΕΑ, εκεί ακόμα 

υστερούμε σημαντικά.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το κράτος βοηθάει με προγράμματα επιμόρφωσης ή προβλέπει 

κάποια επιδότηση των τυφλών ατόμων για την αγορά υπολογιστικών 

ύς στην Ελλάδα 

ου να δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος; 

στα μητρώα του 

πουργείου Υγείας και Πρόνοιας είναι περίπου 23.000. Αυτοί είναι όμως 

συστημάτων που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κράτος δεν μπορώ να πω ότι βοηθάει άμεσα με κάποια 

προγράμματα εκπαιδευτικά ή επιμόρφωσης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

ανάληψη ευθυνών δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια κάποια ευρωπαϊκά 

προγράμματα, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να χρεωθούν στην 

προσπάθεια του κράτους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσης κάποια 

επιδότηση. Εμείς κάνουμε προσπάθεια και πιέζουμε ώστε να πετύχουμε 

κάποια στιγμή, όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών να 

εισάγονται με απαλλαγή του Φ.Π.Α. ή μειωμένη έστω φορολογία και να 

μπορούν να δίνονται δάνεια χαμηλότοκα και μακροχρόνια ώστε να γίνονται 

αυτές οι αγορές. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους τυφλο

π

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι τυφλοί που είναι καταγεγραμμένοι 

Υ

άτομα που έχουν όραση από 0 έως 5%, δηλ. κάτω του ενός εικοστού όπως 

ορίζει ο νόμος. Αυτά τα άτομα ο νόμος διεθνώς τα θεωρεί τυφλά. Αν όμως 

λάβουμε υπόψιν και τους μερικώς βλέποντες, δηλ. τα άτομα με 

περιορισμένη όραση, τότε για την Ελλάδα όλοι μαζί πρέπει να ανέρχονται 

γύρω στις 100.000. Το κράτος πρέπει να προσέξει όχι μόνο τα τυφλά άτομα, 
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αλλά και τα άτομα με μειωμένη όραση, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν την εκπαίδευση κανονικά, ούτε μπορούν να έχουν την 

ίδια επαγγελματική επιλογή. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνοψίζοντας, πώς βλέπεται τις νέες τεχνολογίες και πιο 

ιπη κοινωνία ή τα ΑΜΕΑ θα 

αραμείνουν στο περιθώριο; 

ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στην υπόλοιπη κοινωνία. 

ώρα όσο αφορά την τεχνολογία των Η/Υ και γενικότερα τις νέες 

απηρίες, πολλές 

ε ς ό τ

θ  ικ

η κι όχι με το παλιό στυλ της φιλανθρωπίας που στο 

αρελθόν δημιούργησε μεγαλύτερα ακόμη κενά και διατήρησε τις 

ς κινούμενες από αισθήματα 

ρησκευτικά, αναλαμβάνουν τις τύχες και οργανώνουν κατά το δοκούν τη 

συγκεκριμένα την είσοδο της τεχνολογίας των Η/Υ. Θα γεφυρώσουν το 

χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλο

π

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λέξη χάσμα δίνει νομίζω τη διάσταση του Καιάδα. Σίγουρα 

υπάρχουν ακόμα οι παρωχημένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις, που 

εμποδίζουν την πλήρη 

Τ

τεχνολογίες, η δική μου άποψη είναι ότι θα μειώσουν αυτή τη διαφορά. Δεν 

πρόκειται όμως ποτέ να την εξαλείψουν. Πάντα θα υπάρχουν οι 

ιδιαιτερότητες. Εξάλλου υπάρχει μία μεγάλη γκάμα από αν

από τις οποίες είναι βαριάς μορφής ή και περιπτώσεις με περισσότερες από 

μία αναπηρίες, οι οποίες δυστυχώς και αυξάνουν. Και τα ίδια τα άτομα 

λοιπόν με ιδικές ανάγκες διαφέρουν ως προ  το βαθμ  ενσωμά ωσής τους. 

Βέβαια και η συμβολή της ενημέρωσης στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντική 

και χρειάζονται ανάλογα προγράμματα που πρέπει να αναλάβει η Πολιτεία 

αλλά και συνολικά η κοινωνία. Αυτό που πολλές φορές λέμε και ακούγεται 

ίσως κάπως γλυκερό, που είναι η κοινωνία της αλληλεγγύης, θα πρέπει από 

μόνη της να αμυν εί και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να έχει διαχωριστ ές 

γραμμές, γιατί αυτό είναι εις βάρος της. Η συνοχή νομίζω μιας κοινωνίας 

είναι προς όφελος όλων. Μιλάμε όμως για μία κοινωνία αλληλεγγύης πιο 

συνειδητοποιημέν

π

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπήρχαν. Δεν νοείται πλέον σήμερα 

η φιλανθρωπία, με την έννοια ότι κάποιες κυρίε

θ

ζωή των αναπήρων. Αυτά πρέπει να περάσουν επιτέλους στο παρελθόν. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΛΟΓΟΥ & ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 42 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

152 34 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. – FAX: 6800823  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δώστε μας κάποιες γενικές πληροφορίες για το Κέντρο 

Αποκατάστασης και το σκοπό του;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης αποτελεί ένα 

σύγχρονο Κέντρο Διάγνωσης, Θεραπείας, Αποκατάστασης και 

Συμβουλευτικής. Επικεντρώνεται στη Λογοθεραπεία, στη Δυσλεξία και στις 

Μαθησιακές Δυσκολίες, εφαρμόζοντας Ειδική Αγωγή, Εργοθεραπεία και 

Ψυχολογική Στήριξη. Για το λόγο αυτό στελεχώνεται από ομάδα 

Ψυχολόγων, Λογοθεραπευτών και Ειδικών Παιδαγωγών. Η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων γίνεται σε ατομική βάση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα συμπτώματα για ένα παιδί που έχει προβλήματα 

λόγου ή μαθησιακές δυσκολίες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προβλήματα Λόγου είναι λίγο πολύ γνωστά. Ένα παιδί 

μπορεί να έχει μία καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας, να φτάσει δηλ. 

στην ηλικία των 4 χρόνων και ο λόγος του να είναι περιορισμένος ή μπορεί 

να έχει πρόβλημα άρθρωσης, να μην μπορεί δηλ. να αρθρώσει σωστά 

λέξεις και προτάσεις. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η λογοθεραπεία. Οι 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα άλλο κομμάτι με κυριότερη μορφή τους τη 

δυσλεξία. Υπάρχουν δηλ. παιδιά, κυρίως στο Δημοτικό, τα οποία έχουν 

μεγάλη δυσκολία ιδιαίτερα στο γραπτό λόγο, στο να μπορούν δηλ. να 

αποδώσουν τις σκέψεις τους γραπτά. Ακόμα και η φύση του γραπτού λόγου 

είναι προβληματική με έντονο πρόβλημα στην ορθογραφία, μεγάλη 

δυσκολία στο να βάλλουν στη σειρά τη σκέψη τους και να αποδώσουν ένα 

νόημα συγκεκριμένο. Αλλά και στο επίπεδο της ανάγνωσης διαπιστώνεται 

μεγάλη δυσκολία. Τα παιδιά δεν διαβάζουν με ευχέρεια, κάνουν 

παραλείψεις, πηδάνε ή αλλάζουν τις λέξεις, με άμεση επίπτωση στην 

αλλοίωση του νοήματος. Έτσι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να 

αποδώσουν αυτό που έχουν διαβάσει. 

Πέρα από τη δυσλεξία υπάρχουν και περιπτώσεις δισαριθμησίας ή 

αδύναμης οπτικής και ακουστικής μνήμης, που είναι όμως πιο δύσκολο για 
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τους εκπ ριμένη 

δυσκολία . 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο Η/Υ  που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σαν αυτά π όπο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη δουλειά μας α πολύ τον Η/Υ σε όλες 

ις περιπτώσεις, είτε είναι πρόβλημα λόγου, είτε μάθησης, είτε ψυχολογικό 

 

γωγείου που δεν έχουν ωριμάσει για να 

ι λ ι π

ρ α

ι να επικοινωνήσει με το λόγο, 

θα ψάξει να βρει άλλους τρόπους επικοινωνίας και συνήθως εκφράζεται με 

μπορείς να την κάνεις καλύτερα όταν 

η

e .

ίηση ότι τα έχει καταφέρει. Μπορεί 

αιδευτικούς και τους γονείς να εντοπίσουν τη συγκεκ

 και να κατευθύνουν το παιδί σε μία εξειδικευμένη αντιμετώπιση

 να βοηθήσει παιδιά

ου προαναφέρατε και με ποιο τρ

 χρησιμοποιούμε πάρ

τ

πρόβλημα, είτε σε περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν μία ωριμότητα στην 

εξέλιξή τους, όπως παιδιά του Νηπια

περάσουν στο Δημοτικό και παραμένουν για να καλύψουν τις βασικές 

γνώσεις. Ο όγοι είνα ολλοί. 

Αρχικά ο Η/Υ μπορεί και τραβάει την προσοχή τους. Τα περισσότερα παιδιά 

που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα λόγου, έχουν και 

πρόβλημα συμπεριφο άς. Υπάρχει δηλ. μία υπερκινητικότητ , μία 

αντιδραστικότητα και δεν υπακούν ιδιαίτερα στους κανόνες συμπεριφοράς. 

Για παράδειγμα ένα παιδί που δυσκολεύετα

το σώμα. Όταν λοιπόν έχεις ένα υπερκινητικό παιδί και πρέπει να κάνεις μία 

δουλειά, την δουλειά αυτή 

χρησιμοποιείς τον Η/Υ. Μπορείς να τραβήξεις την προσοχή του παιδιού και 

να το καθηλώσεις. Η συγκέντρωση προσοχής είναι ένα βασικό στοιχείο για 

να μπορέσεις να ολοκληρώσεις κάποια διαδικασία. Όταν έχεις έναν Η/Υ ο 

οποίος μαγνητίζει και τραβάει την προσοχή των παιδιών, τότε έχεις σίγουρα 

ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

Από κει και πέρα μπορείς να έχεις και διάφορα προγράμματα τα οποία 

βοηθούν τη δουλειά σου ώστε να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς για 

παράδειγμα χρησιμοποιούμε διάφορα παιδαγωγικά προγράμματα που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα οποία έχουν να κάνουν με την 

παρατηρητικότητα, με τη συγκέντρωση της προσοχής, με τη μνήμ , κλπ.. 

Όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην εξέλιξη βασικών ικανοτήτων των 

παιδιών. Υπάρχουν βέβαια και πιο εξειδικευμένα προγράμματα όπως είναι 

π.χ. το SpeechView r III της IBM  Αυτό είναι ένα πρόγραμμα εξειδικευμένο 

για τη λογοθεραπεία. Το παιδί μέσα από το γράφημα που παρουσιάζεται 

μπορεί να παρακολουθήσει τη φωνή του, να ακούσει αυτά που λέει και μέσα 

από το παιχνίδι να πάρει την ικανοπο

επίσης να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με τις 

ανάγκες του. Υπάρχει η δυνατότητα να καταγράψουμε τη φωνή, γεγονός 
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πολύ χρήσιμο για παιδιά με ταχυλαλία. Πρόκειται για παιδιά που μιλάνε 

πάρα πολύ γρήγορα και δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουν. 

ν

ες φωνητικές 

συχνότητες, μπορεί το παιδί να παρακολουθήσει τη φωνή του και να δει τι 

ν από το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο που 

 α

 χρησιμοποιήσεις μία δεδομένη στιγμή και από 

τ ν ν ε

Μπορούμε λοιπόν α καταγράψουμε την ταχύτητα του λόγου και 

χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που αναλύει τις διάφορ

γίνεται. Αυτό γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία από το να ακούσει τη φωνή του 

από ένα μαγνητόφωνο στο οποίο και αντιδρά. Στο πρόγραμμα υπάρχει και η 

εικόνα που βοηθάει πολύ περισσότερο.  

Επίσης είναι πολύ σημαντικά τα διάφορα τεστ αξιολόγησης που γίνονται 

μέσα από τον Η/Υ για την διαπίστωση του προβλήματος, τα οποία έχουν τη 

μορφή παιχνιδιού και ξεφεύγου

κάνει τα παιδιά να αισθάνονται άσχημα και κλονίζει την ψυχολογία τους. 

Υπάρχουν ακόμα παιχνίδια μνήμης όπου πρέπει το παιδί να συγκεντρωθεί 

σε εικόνες που του παρουσιάζονται, να τις καταγράψει και στη συνέχει  να 

τις βγάλει από τη μνήμη του και να τις αναπαραγάγει. Συνδυάζουν επίσης 

και ήχο, ονομάζοντας κάποιες εικόνες και ζητώντας στη συνέχεια από το 

χρήστη να τις ονομάσει με κάποια σειρά. Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου 

σίγουρα βοηθάει πολύ περισσότερο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει ανταπόκριση των παιδιών στα υποβοηθητικά αυτά 

προγράμματα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει ανταπόκριση, αλλά σίγουρα τα προγράμματα που 

εμείς έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένα. Παίρνεις δηλ. κάποια 

κομμάτια που μπορείς να τα

εκεί και πέρα χρειάζεται να αυτοσχεδιάσεις κι εσύ. Στην Ευρώπη τα 

πράγματα είναι πολύ καλύτερα και σχεδόν κάθε σχολείο και κέντρο 

αποκατάστασης είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο υλικό. Εκεί υπάρχει 

στήριξη και από την Πολιτεία γιατί ο κόστος αυτώ  τω  προϊόντων ίναι 

πολύ μεγάλο. Εδώ το κράτος δε βοηθάει. Υπάρχουν μόνο κατά καιρούς 

κάποια κοινοτικά προγράμματα, τα οποία συχνά δεν έχουν και ανταπόκριση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ένα παιδί με μαθησιακά προβλήματα χρησιμοποιώντας 

κάποια κατάλληλα προγράμματα να ενσωματωθεί σ’ ένα κανονικό σχολείο 

και να αντεπεξέλθει στα μαθήματα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης τα πράγματα είναι 

δύσκολα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τίποτα περισσότερο από το υλικό 

και το πρόγραμμα που αναφέρεται στα κανονικά παιδιά. Αυτό λειτουργεί 
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φυσικά εις βάρος των παιδιών με προβλήματα που είναι ενταγμένα εκεί. Το 

αν θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, 

εξαρτάται από το πόσο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση, τι στήριξη που υπάρχει 

προς το παιδί, πόσο ευαισθητοποιημένος είναι ο κόσμος γύρω του όπως η 

οικογένεια ή οι εκπαιδευτικοί που το έχουν αναλάβει και πόσο έχει στηριχθεί 

σε ψυχολογικό επίπεδο. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς για τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, είναι ότι επιβαρύνεται η ψυχολογία 

τους και περνάμε έτσι σ’ ένα δεύτερο στάδιο όπου το δευτερογενές 

ρα, 

μετωπίζουν προβλήματα αυτής της 

εν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των γονέων 

ρεί να ψάξει μόνο του, συνδυάζει ήχους 

και εικόνες. Αυτό έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Αρχίζει δηλ. και βλέπει το 

πρόβλημα που είναι το ψυχολογικό γίνεται κυρίαρχο και πρωτεύον. Ο 

καθένας ασχολείται με τη συμπεριφορά του παιδιού και όχι με τις 

μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει που είναι και το ουσιαστικό 

πρόβλημα. Αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να απογοητεύονται πολύ γρήγο

να έχουν μειωμένη εκτίμηση, να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και να εξελιχθούν. Σίγουρα η τεχνολογία των Η/Υ 

θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξέλιξη του παιδιού μέσα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον αλλά τουλάχιστον όπως είναι σήμερα τα πράγματα στην 

ελληνική εκπαίδευση κάτι τέτοιο φαντάζει ακόμα μακρινό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς με παιδιά που αντι

κατηγορίας, γνωρίζουν πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία των Η/Υ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ
που γνωρίζει πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ένας Η/Υ. Συνήθως ο 

υπολογιστής μπαίνει  στο σπίτι επειδή πρέπει να μπει. Τις περισσότερες 

όμως περιπτώσεις συνδυάζεται με κάποια παιχνίδια τα οποία μπορεί μεν να 

είναι ευχάριστα για τα παιδιά και να βελτιώνουν ενδεχομένως την ταχύτητα 

αντίδρασής τους, αλλά σε επίπεδο μαθησιακό κι εξέλιξης των γνωστικών 

τους ικανοτήτων δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Είναι πολύ λίγοι οι γονείς που 

ψάχνουν περισσότερο και αυτό γίνεται γιατί ασχολούνται συνήθως οι ίδιοι με 

τον Η/Υ και έχουν δει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους.  

Για παράδειγμα έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται ευρέως οι ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ένα παιδί να χειριστεί τον 

υπολογιστή και να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Του δίνει 

γρηγορότερα την πληροφορία, μπο

παιδί ότι ο υπολογιστής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και εξοικειώνεται όλο και 

περισσότερο στη χρήση του. Παρόλα αυτά υπάρχουν σήμερα γονείς που 

φοβούνται τον Η/Υ, ότι τα παιδιά θα παρασυρθούν και θα τους κάνει κακό. 
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Θεωρώ ότι αυτό είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Σίγουρα η λελογισμένη 

χρήση είναι αυτή που βοηθάει και εδώ είναι που πρέπει να παίξουν οι γονείς 

ένα σημαντικό ρόλο. Πώς δηλ. θα κατευθύνουν και θα ενημερώσουν τα 

παιδιά τους ώστε να κάνουν σωστή χρήση του υπολογιστή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γενικεύοντας, πιστεύεται ότι η τεχνολογία των Η/Υ θα 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα ΑΜΕΑ και την υπόλοιπη κοινωνία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα θελήσω να απαντήσω με ένα παράδειγμα. Έχω ένα 

αυτιστικό παιδάκι πέντε χρονών. Ο λόγος του έχει ξεκινήσει εδώ και ένα 

εξάμηνο, ενώ πριν δεν μιλούσε καθόλου και μόνο τσίριζε. Ο μόνος λοιπόν 

τρόπος για να δουλέψουμε μαζί του ήταν ο υπολογιστής. Πριν λίγο καιρό 

μάλιστα οι γιατροί στο Ιατροπαιδαγωγικό  του ΙΚΑ που γνώριζαν το παιδί 

διαπίστωσαν μία φοβερή αλλαγή. Το νοητικό επίπεδο του παιδιού είναι 

πολύ πάνω από την ηλικία του και αυτό φαίνεται μόνο μέσα από τη χρήση 

του Η/Υ. Αν δει κανείς αυτό το παιδί το πώς χειρίζεται τον υπολογιστή, πώς 

μπαίνει μέσα στα προγράμματα και με τι ταχύτητα τα τελειώνει, πραγματικά 

θα εκπλαγεί. Αυτό δείχνει ότι ο Η/Υ είναι ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει 

υπερβολικά στην εξέλιξη ενός αυτιστικού παιδιού. Και μιλάμε για ένα παιδί 

άει. 

 

που δεν αντιμετωπίζει απλά κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν έχει 

καν επαφή με το περιβάλλον του, δεν αναπτύσσει διάλογο και δεν κοιτ

Αυτό λοιπόν το παιδί μπορεί να αναπτύξει τις γνωστικές του ικανότητες 

εντυπωσιακά μέσω του υπολογιστή. Το συγκεκριμένο αυτιστικό παιδί έχει 

εξελιχθεί γνωστικά σε τέτοιο βαθμό, που μετά την εξάσκησή του σε παζλ 

μέσω διαφόρων προγραμμάτων, μπορεί και συνθέτει κάποιο χάρτινο παζλ 

πραγματικά πολύ γρήγορα. Θέλω να πω δηλ. ότι έχει βελτιώσει τόσο πολύ 

τις γνωστικές και αντιληπτικές του ικανότητες, ώστε να μπορεί πλέον αυτές 

να τις μεταφέρει και στον πραγματικό κόσμο.  

Ο υπολογιστής λοιπόν σίγουρα βοηθάει ώστε να μειωθεί η διαφορά που 

υπάρχει. Πρέπει όμως ένα παιδί να μάθει να τον χρησιμοποιεί σωστά. Αν

δεν χρησιμοποιεί για παράδειγμα κάποια παιδαγωγικά κι εκπαιδευτικά 

παιχνίδια δε θα βοηθηθεί στο βαθμό που μπορεί και μπορεί να σπαταλήσει 

άδικα το χρόνο του. Από την άλλη πλευρά δε θα πρέπει να ξεφεύγουν και 

από την πραγματικότητα. Να μην μάθουν δηλ. να δουλεύουν μόνο στον 

υπολογιστή γιατί όταν θα βρεθούνε στο δικό τους χώρο τα πράγματα μπορεί 

να είναι δύσκολα. Πρέπει η χρήση του υπολογιστή να είναι σε τέτοια πλαίσια 

που να μην λειτουργήσει σε βάρος των πραγματικών καταστάσεων που 

μπορεί τα παιδιά να αντιμετωπίσουν.
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The Journal of the British Computer Society Disability Programme 
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ΠΗΓΕΣ ΥΠ ΟΛΟΓΙΑΣ ΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝ
(Υ. .)Τ  

 
 

τοσελίδες περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την υποβοηθητική (Οι παρακάτω Ισ
τεχνολογία).  

 

10. 4AssistiveTechnology.com - 4assistivetechnology.com 
Αναφορές και άρθρα σε προϊόντα υποβοηθητικής τεχνολογίας, υπολογιστές, συσκευές 

om

και προγράμματα. 

11. Abledata - www.abledata.c  
., θέματα και συσκευές αποκατάστασης. 
0 προϊόντα. 

sistivetech.net

Πηγή με χρήσιμες πληροφορίες για την Υ.Τ
Βάση δεδομένων με περισσότερα από 26.00

12. AssistiveTech.net - www.as  
 προσαρμογή των ατόμων με αναπηρίες. 

.unc.edu/cit/guides/irg-20.html

Πληροφορίες για την Υ.Τ. και την

13. A.T. for the Disabled Computer User - www  

cess - www.arch.gatech.edu/crt/computer/voiceout.htm

Ερμηνείες για την Υ.Τ. και οι τρέχουσες τεχνολογίες. 

c14. A.T. & Environmental A  
νητική Έξοδο και τα συστήματα Ανάγνωσης Οθόνης.

15. Aztech : A to Z Assistive Technology - cosmos.ot.buffalo.edu

Πληροφορίες σχετικά με τη Φω

 
Στοιχεία για τις αγορές σχετικά με την Υ.Τ.  

16. AbilityNet - www.abilitynet.co.uk  
ς τεχνολογίας των Η/Υ στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
ό χρήσιμα άρθρα για την Υ.Τ. 

Γνωρίζει τα πλεονεκτήματα τη
Περιέχει μία μεγάλη ποικιλία απ

17. Able TV - www.abletv.net 
k) για τα άτομα με αναπηρίες.  Δίκτυο Τηλεόρασης (Web TV Networ

18. ADA Document Center - janweb.icdi.wvu.edu/kinder 
αφα σχετικά με το νόμο των Η.Π.Α. για τα ΑΜΕΑ (Americans with Συλλογή από έγγρ

Disabilities Act).  

19. AbilityHub - www.abilityhub.com 
ι μίαΛύσεις για την πρόσβαση στον Η/Υ από τα άτομα που χρειάζοντα

μέθοδο.  
 εναλλακτική 

20. AccessAbility, Inc. - www.4access.com/ 
Από τους κύριους προμηθευτές προϊόντων κι υπηρεσιών Υ.Τ.  

21. Aroga Technologies - www.aroga.com/catalogue.html  
Διανέμει τεχνολογία για μία μεγάλη γκάμα αναπηριών, οργανωμένη κατά κατηγορία.  

echnology Consulting, Inc. - www.adaptivetech.net/22. Adaptive T  
α με προβλήματα 

23. Applied Science and Engineering Laboratories - www.asel.udel.edu

Παρέχει, εγκαθιστά κι εκπαιδεύει στη χρήση εξοπλισμού για τα άτομ
όρασης και μαθησιακές δυσκολίες. 

 
Έρευνα επάνω στην Υ.Τ.  

24. Blindness Resource Center - www.nyise.org/blind.htm#index 
Αποτελεί μία μεγάλη πηγή γνώσης για τα άτομα με προβλήματα όρασης, 
περιλαμβάνοντας Υ.Τ. και αναφορές σε ανάλογες εταιρείες.  

25. Closing the Gap – www.closingthegap.com 
Μία διεθνής αναγνωρισμένη πηγή πληροφοριών για καινοτομικές εφαρμογές της 
τεχνολογίας Η/Υ στην εκπαίδευση κι αποκατάσταση των ΑΜΕΑ. Περιέχει μία μεγάλη 
βάση με ανάλογα προϊόντα. Εκδίδει ένα διμηνιαίο περιοδικό και διοργανώνει ένα 
ετήσιο συνέδριο εστιάζοντας στη χρήση των Η/Υ από τα ΑΜΕΑ. 
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26. Center for Assistive Technology (CAT) - wings.buffalo.edu/ot/cat/ 
Έρευνα, εκπαίδευση κι υπηρεσίες με σκοπό την αύξηση των γνώσεων για τις συσκευ

  
ές 

υποβοήθησης ατόμων με αναπηρίες.

27. CAST - www.cast.org 
εξειδικευμέ ικά

rs for Handicapped Independence Program - polio.dyndns.org

Κέντρο για την νη χρήση των Η/Υ και σχετ  προϊόντα. 

28. Compute  
Πληροφορίες για υλικό και λογισμικό για άτομα με περιορισμούς στην κίνηση, όραση, 
μάθηση κι ακοή. 

29. Center for Accessible Technology - www.cforat.org 
Σκοπός του κέντρου είναι η παροχή πληροφοριών κι υπηρεσιών για την Υ.Τ. που 

 ΑΜΕΑ.  υπηρετεί και σέβεται τις ανάγκες των

30. Dis-Abilities.com - www.dis-abilities.com 
Περιέχει αναφορές σε πηγές σχετικές με την αναπηρία και την Υ.Τ. ομαδοποιημένες 

bled.html

κατά κατηγορία. 

31. Disability Information and Resources - www.eskimo.com/~jlubin/disa  
Ένας μεγάλος κατάλογος με αναφορές πηγών στο Internet για την Υ.Τ.  

32. Disability Net - www.disabilitynet.co.uk 
Περιέχει προϊόντα και νέα για τα ΑΜΕΑ.  

33. Dyslexia Training Programs - www.sofdesign.com/dyslexia.html 
Προγράμματα για την εκπαίδευση ατόμων με δυσλεξία.  

34. Discover Technology - discovertechnology.com 
 παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα άτομα 

bled.gr

Η εταιρεία αυτή είναι αφοσιωμένη στο να
με αναπηρίες. Περιέχει Web Κατάλογο για την παραγγελία προγραμμάτων και 
συσκευών και μία αναλυτική λίστα με συνδέσεις σχετικές με την αναπηρία.  

35. Disabled Hellas - www.disa  
 η συγκέντρωση 
λήνων αναπήρων 

πορέσουν να αναβαθμίσουν 
ι 

 και εκδίδει το περιοδικό ‘ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ’. 

l.com

Είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός του είναι
και διάθεση πληροφοριών  για τις αναπηρίες και η ενημέρωση των ελ
για την διαθέσιμη υποβοηθητική τεχνολογία έτσι ώστε να μ
τη ζωή τους. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική πηγή άρθρων σχετικά με την αναπηρία κα
την αποκατάσταση

36. DataCal Enterprises - www.dataca   
ό 

 με ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για τα ανάπηρα άτομα.  

ww.disabilityresources.org

Κατασκευάζει εναλλακτικά πληκτρολόγια κι ετικέτες πλήκτρων. Περιέχει ηλεκτρονικ
κατάλογο

37. Disability Resources on the Internet - w  
πηρίες. 

ww.rit.edu/~easi

Μία καλά οργανωμένη ιστοσελίδα με υλικό σχετικό για τις ανα

38. EASI (Equal Access to Software and Information) - w  
ς Έχει ως σκοπός την παροχή πληροφορίας κι οδηγιών για την πρόσβαση στι

τεχνολογίες για τα άτομα με αναπηρίες. 

39. Family Village Accessibility Shopping  - www.familyvillage.wisc.edu/mall.htm 
Παραπομπές σε προμηθευτές και κατασκευαστές Υ.Τ. 

40. Gallaudet University - tap.gallaudet.edu/speech.htm  
Εξηγεί πώς τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με 
προβλήματα ακοής. 

41. Institute for Disabilities Research and Training, Inc. - www.idrt.com 
Ορισμοί σχετικοί με την τεχνολογία ΤΤY. Προγράμματα που επιτρέπουν τον Η/Υ να 

 επιπλέον εξοπλισμό. επικοινωνήσει με κάποια συσκευή TTY χωρίς κάποιον

42. Infinite Systems - my.ohio.voyager.net/~bobd2/disabilities/definitions.html  
Ορισμοί για θέματα σχετικά με αναπηρίες. 

43. Information Center for Individuals with Disabilities  - www.disability.net 
Μία σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικές με τις ανάγκες  των ατόμων με αναπηρίες.  
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44. LAB Resources - www.elabresources.com/page3.html 
Παρέχει προϊόντα κι υπηρεσίες Υ.Τ.  

45. Learning Independence Through Computers (LINC) - www.linc.org  
/Υ μη κερδοσκοπικό, το οποίο δίνει την ευκαιρία στα 

τα προϊόντα που 
Είναι ένα κέντρο έρευνας Η
ανάπηρα άτομα να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες αποκατάστασης και 
υπάρχουν.  

46. LC Technologies, Inc. - www.eyegaze.com  
Σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει συστήματα παρακολούθησης του ματιού, όπως 
είναι το Eyegaze Communication System. 

47. Michigan’s Assistive Technology Resource - www.matr.org 
Παραπομπές, πηγές κι άρθρα για την Υ.Τ. 

48. NFSS - www.nfss.com/nxi.html  
TTY λογισμικό όπως είναι το NextTalk-VM για τα άτομα με προβλήματα ακοής. 

49. National Science Foundation - www.nsf.gov/sbe/srs/nsf96311/at1-1.htm  
Αναφορά στις κατηγορίες αναπηρίας. 

50. NIAD - niad.disinhe.ac.uk 
Βάση δεδομένων με προϊόντα Υ.Τ. και πληροφορίες για τους κατασκευαστές και τους 
προμηθευτές. 

51. NCSA Mosaic Access Page - bucky.aa.uic.edu 
Πληροφορίες για τις μεθόδους πρόσβασης στον Η/Υ από τα ΑΜΕΑ.   

52. PACER Centre -www.pacer.org 
Παρέχει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες Υ.Τ., καθώς και σχετικές παραπομπέ
κι άρθρα. 

53. Rehabtool.com - www.rehabtool.com

ς 

 
Συσκευές εναλλακτικής επικοινωνίας και μία μεγάλη ποικιλία σε λογισμικό, υλικό και 
εργαλεία υποβοήθησης των ΑΜΕΑ.  

54. SchwabLearning.org - www.schwablearning.org 
Σχολιάζει τις διάφορες κατηγορίες Υ.Τ. που είναι διαθέσιμες και βοηθάει τους γονείς να 
διαλέξουν την κατάλληλη για το παιδί τους λύση. 

55. Synapse Adaptive - synapseadaptive.com 
Υ.Τ. και κυρίως λογισμικό. Έμφαση στην αναγνώριση φωνής και σε προγράμματα για 
τα  άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.  

56. Special Access Systems - www.specialaccesssystems.co.uk 
Λίστα προϊόντων και πληροφορίες για Keyguards. 

57. The Open Door - www.OpenDoorWorld.com 
 ο γ τ ς  . Ένας δη ός για την Υ.Τ. στο Διαδίκτυο με σχε ικέ  πηγές κι αναφορές

58. The Low Vision Gateway - www.lowvision.org 

access

Πληροφορίες, εξοπλισμός  κι υπηρεσίες στο Διαδίκτυο για τα άτομα με προβλήματα 
όρασης. 

59. Trace R & D Center - trace.wisc.edu/world/computer_  
 
 

Ένα πρωτοποριακό κέντρο στην έρευνα για την αποκατάσταση και τα εργαλεία
υποβοηθητικής τεχνολογίας. Περιέχει παραπομπές σε όσους αναπτύσσουν σχετικά
προϊόντα.  

60. The Alliance for Technology Access - www.ataccess.org 
Πρόκειται για ένα δίκτυο από Ερευνητικά Κέντρα, Κατασκευαστές, Προμηθευτές και 
Οργανισμούς, που παρέχουν πληροφορίες κι υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες για το 

rmation Center Inc. - www.theattic.org

πώς θα αξιοποιήσουν καλύτερα τη συμβατική και νέα τεχνολογία. 

61. The Assistive Tech Training and Info  
α την 

ρισμοί και παραπομπές σχετικά με την Υ.Τ. 

Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί δραστηριότητες γι
υποβοήθηση των ΑΜΕΑ, ώστε να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί κι ανεξάρτητοι. 
Ο
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62. THE HEDJ GROUP - www.hedj.com/adapprods.htm 
Μία καλή αναφορά σε προϊόντα Υ.Τ.

63. University of Washington - www.washington.edu/doit/Brochures/Technology/ 

Cerebral Palsy (UCP) - www.ucpnyc.org/assist/comput.htm

Μία εισαγωγή στα άτομα με αναπηρίες και στην τεχνολογία των Η/Υ. 

64. United  
μένες κατηγορίες. Ομαδοποιούν τα διάφορα είδη συσκευών Υ.Τ. σε συγκεκρι

65. University of Toronto - www.utoronto.ca/atrc/reference/tech/techgloss.html 
Περιέχουν ένα πολύ καλό τεχνικό γλωσσάριο με επεξηγήσεις για τις διάφορες 

 σε προϊόντα και 

nter - www.at-center.com

κατηγορίες προϊόντων υποβοήθησης, καθώς και παραπομπές
προμηθευτές. 

66. Virtual Assistive Technology Ce  

mes.html

Πληροφορίες, πηγές, προϊόντα, βιβλία και παραπομπές σε οργανισμούς και 
προμηθευτές. 

67. Virtual Reality Applications Re
www.virart.nottingham.ac.uk/setup-fra

search Team (VIRART) – 
  

που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν άτομα με 

w - www.webreview.com

Παρουσιάζονται  περιβάλλοντα 
μαθησιακά προβλήματα. 

68. WebRevie   
 με αναπηρίες. 

s/articles/

Μία ιστοσελίδα με ενδιαφέροντα άρθρα για τα άτομα

69. Washington Assistive Technology Alliance (WATA) - wata.org/pub  
 συσκευές εναλλακτικής πρόσβασης στον Η/Υ. Πληροφορίες για τους τρόπους και τις 

70. World Health Organization (WHO) – www.who.int 
Ο Παγκόσ μιος Οργανισμός Υγείας με πλήθος πληροφοριών σε θέματα που αφορούν 

 
 

αναπηρίες και άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 
ς). (Λίστα κατασκευαστών και γενική περιγραφή των προϊόντων του

 

71. Ablenet Inc. - www.ablenetinc.com 
Αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα κι υπηρεσίες για τις ανάγκες των ατόμων με 
πολλαπλές αναπηρίες, με σκοπό την ενθάρρυνση και συμμετοχή τους στις καθημερινές 
δραστηριότητες.  

72. Academic Software - www.acsw.com 
Εταιρεία που εξειδικεύεται σε προϊόντα Υ.Τ. Λογισμικό διασύνδεσης με διακόπτες 

σκευές εναλλακτικής όπως  το WinSCAN, Multi-SCAN, SS-ACCESS, καθώς και συ
επικοινωνίας. 

73. Adaptive Computer Systems - www.adaptive-computer.com/index.html 
Πληκτρολόγια οθόνης και προϊόντα για την υποστήριξη φωνητικής εξόδου.  

74. Adaptive Switch Laboratories - www.asl-inc.com 
Διακόπτες, συστήματα για τον έλεγχο της κίνησης, συσκευές επικοινωνίας και συσκευές 
εναλλακτικής πρόσβασης.  

75. Adaptivation, Inc. - www.adaptivation.com 
Διαθέτει μία σειρά από διακόπτες όπως Traction Pads, Pal Pads, Vibration Switch. AAC 

76. Advanced Access Devices - www.aadbrl.com

προϊόντα όπως η οικογένεια VoicePal, Sequencer, Chipper, and the DEC-AID. Έχουν 
επίσης ασύρματες συσκευές για ECU.  

  
Διαθέτει το σύστημα SuperBraille 2000 που είναι ένας φορητός υπολογιστής με 
ενσωματωμένες λειτουργίες Braille και φωνής, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Jaws 
για Windows.  

77. Ainsworth & Partners, Inc. - www.qwerty.com 
Η εταιρεία αυτή διαθέτει λογισμικό για την εκπαίδευση των αναπήρων στη χρήση και 
λειτουργία του πληκτρολογίου.  

78. Ai Squared - www.aisquared.com 
Παρέχει λογισμικό μεγέθυνσης και φωνητικής εξόδου στα άτομα με προβλήματα 
όρασης. Αναπτύσσουν το ZoomTextXtra που ενσωματώνει μεγέθυνση κι ανάγνωση 
οθόνης, καθώς και OCR με φωνή.  

79. ALVA Access Group, Inc. - www.aagi.com/aagi/aagi_home.html 
Από τους βασικούς παραγωγούς προϊόντων Υ.Τ. για άτομα με προβλήματα όρασης, 
όπως είναι Braille πινακίδες, κείμενο σε φωνή και λογισμικό ανάγνωσης οθόνης όπως 
το outSPOKEN & inLARGE. 

80. American Printing House For The Blind - www.aph.org 
Λογισμικό με δυνατότητες ομιλίας και προϊόντα για τους τυφλούς. 

81. American Thermoform Corporation - www.atcbrleqp.com 
Κατασκευαστές και προμηθευτές Braille εξοπλισμού και υλικού για τα άτομα με 
αναπηρίες όρασης, όπως ο εκτυπωτής Ohtsuki BT-5000 που παράγει braille και έντυπη 
μορφή στην ίδια σελίδα.  

82. Apple Computer Disability Solutions - www.apple.com/disability  
Από τους σημαντικούς κατασκευαστές προϊόντων Υ.Τ. 

83. Arkenstone, Inc. - www.arkenstone.org 
Συστήματα ανάγνωσης και χάρτες που μιλούν για τα άτομα με προβλήματα όρασης και 
μαθησιακές δυσκολίες. 
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84. Artic Technologies International - www.artictech.com 
ια που μιλούν, μεγέθυνση οθόνης, συνθέτες φωνής και άλλα προϊόντα

όρασης άτομα. 
Σημειωματάρ  για 
τα τυφλά και περιορισμένης 

85. Assistive Technology Inc. - www.assistivetech.com 
σει λογισμικό και υλικό για άτομα με κινητικές και μαθησιακές δυσκολίεΑναπτύσ ς. 

Παρέχει ας και της 
μάθησης μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων θεραπευτικών εργαλείων. Προϊόντα που 
περιλαμβάνονται είναι το Freestyle, Knowledge Navigator, Link, Eyeware Series, κλπ.

entcompany.com

 πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις για την ενίσχυση της επικοινωνί

86. Attainment Company - www.attainm  
Παράγει λογισμικό και AΑC συσκευές.  

87. Aurora Systems Inc. – www.aurora-systems.com 
Η εταιρεία αυτή προσφέρει προϊόντα για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και 
προβλήματα επικοινωνίας κι ομιλίας.  

88. Blazie Engineering Inc. - www.blazie.com 
Προϊόντα για τα άτομα με προβλήματα όρασης όπως το Braille 'n Speak, Braille-Lite, 
Braille Blazer και Type 'n Speak.  

89. Blista-Brailletec GGmbH - www.brailletec.de 
Κατασκευάζει εξοπλισμό για σημειώσεις, γραφή κι εκτύπωση σε Braille. Ειδικεύεται  

ατότητες ομιλίας. σε ανάγλυφα γραφικά και επιστημονικό εξοπλισμό με δυν

90. Boost Technology - www.boosttechnology.com 
Κατασκευάζει και εμπορεύεται το Boost Tracer, μία συσκευή Headtracking που 

του κέρσορα. μεταφράζει τις κινήσεις του κεφαλιού σε κινήσεις 

91. Comfort Keyboard Co., Inc., - www.comfortkeyboard.com 
Εργονομικά πληκτρολόγια όπως το Comfort Keyboard. 

92. Compusult Limited - www.hear-it.com 
ων

ts for Communication Technology - www.concommtech.com

Αναπτύσσει και εμπορεύεται προϊόντα για την υποβοήθηση των ατόμ  με αναπηρίες 
όρασης, όπως είναι το ScanTELL, DigiCite, WebCite, Responder, Vindicator, Textalk, 
SounText και AcuVoice. Σχεδιάζει επίσης και υλοποιεί λύσεις φωνητικής τεχνολογίας. 

93. Consultan  
 
ο 

ς διαθέσιμο λογισμικό και υλικό για την τηλεφωνική 
ντος.  

Κατασκευάζει υλικό εναλλακτικής επικοινωνίας στηριζόμενο στον Η/Υ. Μετατρέπει
ένα φορητό υπολογιστή σ’ ένα ολοκληρωμένο φορητό σύστημα επικοινωνίας με τ
πρόγραμμα KeyWi2. Είναι επίση
πρόσβαση και τον έλεγχο του περιβάλλο

94. Crick Software - www.cricksoft.com 
Αναπτύσσουν πρωτοποριακές εφαρμογές εστιάζοντας στην ανάγνωση, στην πρόσβαση 
και στην επικοινωνία. Το ποιο γνωστό τους πρόγραμμα το Clicker, χρησιμοποιείται 

. Το Clicker ευρέως στην Αγγλία σε μαθητές με μαθησιακές και κινητικές αναπηρίες
επιτρέπει τους μαθητές να γράφουν γράμματα, ολόκληρες λέξεις και φράσεις και να 
χρησιμοποιούν εικόνες. Μπορεί να λειτουργήσει με διακόπτες και έχει ενσωματωμένα 
χαρακτηριστικά πολυμέσων. 

95. Creative Vision Technologies Inc. - www.cvtinc.com 
Προγραμματιζόμενα κι εναλλακτικά πληκτρολόγια όπως το Avant Prim
Stellar. 

e και Avant 

96. Dancing Dots - www.netaxs.com/~ddots 
Ο GOODFEEL (TM) Braille Μεταφραστής Μουσικής αυτοματοποιεί την εγγραφή 
Braille μουσικής, υποστηρίζοντας τη μετατροπή διαφόρων τύπων μουσικών αρχείων. 

97. Dolphin Computer Access Group - www.dolphinusa.com 
ομα με προβλήμαΔιαθέτει λύσεις μεγέθυνσης, φωνής και Braille για τα άτ τα όρασης. 

m98. Don Johnston Inc.-www.donjohnston.co  

 
η εναλλακτική επικοινωνία, η γραφή και ανάγνωση.  

Η εταιρεία αυτή παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που επιτρέπουν στα ΑΜΕΑ να 
ανακαλύψουν νέες δυναμικές και δυνατότητες. Απευθύνονται σε κατηγορίες όπως είναι

 πρόσβαση στον Η/Υ, η
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99. Dragon Systems, Inc. - www.dragonsys.com 
Από τις πιο σημαντικές εταιρείες στην τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, με προϊόντα 
που έχουν γνωρίσει διεθνή αναγνώριση.  

100.  Duxbury Systems, Inc. - www.duxburysystems.com 
Διαθέτει το MegaDots, ένα εύκολο στη χρήση του λογισμικό μετάφρασης ASCII 
κειμένου σε Braille, με ενσωματωμένες μαθηματικές λειτουργίες και πολυγλωσσική 
υποστήριξη. 

101. Dynavox Systems Technology Inc. - www.dynavoxsys.com 
Η εταιρεία DynaVox Systems είναι από τις πρωτοπόρες στην κατασκευή και διάθεση 

αντικά προϊόντα της είναι το DynaVox 3100, 
aVox και DynaSyms.  

λύσεων εναλλακτικής επικοινωνίας. Σημ
DynaMyte 3100, Dynamo, καθώς και το λογισμικό Dyn

102. Edmark - www.edmark.com 
Σχεδιάζει εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές, προσπελάσιμο με επαφή ή διακόπτη.  

ailler.com103. Enabling Technologies Company - www.br  

c. - www.enhancedvision.com

Κατασκευάζει Braille εκτυπωτές και πινακίδες. 

104. Enhanced Vision Systems, In  
τα όρασης. Διαθέτει το Max, μία 

θυνσης έως 

Κατασκευαστής προϊόντων για άτομα με προβλήμα
συσκευή μεγέθυνσης με αυτόματη εστίαση, πολλές επιλογές παρουσίασης και ελαφριά 
κατασκευή. Το V-max είναι επίσης ένα φορητό CCTV με δυνατότητες μεγέ
24 φορές.  

105. Enkidu Research Inc. - www.enkidu.net 
Φορητά συστήματα όπως το Handheld Portable IMPACT, Palmtop Portable IMPACT, 
Tablet Portable IMPACT. 

106. EuroBRAILLE - www.eurobraille.fr 
Διαθέτει το DRACULAwin και DRACULAvox προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με 
έξοδο φωνητική και Braille. Παρέχει επίσης Braille πινακίδες από 20 έως 84 κελιά. 

107. EyeTech Digital Systems - www.eyetechds.com 
Προσφέρει το σύστημα Quick Glance για τη λειτουργία του Η/Υ με την κίνηση του 
ματιού.  

108. Freedom Scientific Learning Systems Group- www.freedomscientific.com/wynn 
Σχεδιάζει το πρόγραμμα WYNN για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο 
παρέχει πρόσβαση σε κείμενο που έχει σαρωθεί, σε ηλεκτρονικά αρχεία και το internet, 
με ένα συνδυασμό φωνητικής και οπτικής παρουσίασης. Είναι διαθέσιμη μία μεγάλη 

Lite 2000, Braille Blazer, Braille’n Speak γκάμα Braille προϊόντων όπως το Braille 
2000, κλπ.  

109. Greystone Digital - www.bigkeys.com 
Εναλλακτικά πληκτρολόγια και προγράμματα κειμένου σε φωνή όπως το Digicom 
2000, Ε-talk και EasyTalk. 

110. Gus Communications Inc. - www.gusinc.com 
Η εταιρεία αυτή είναι από τους σημαντικότερους προμηθευτές σε προϊόντα φωνητικής 

ρίες ομιλίας και κινητικά 
ατό 

τή σε μία συσκευή παραγωγή ομιλίας με ψηφιακή ή συνθετική φωνή. Παρέχει 
viations και Gus! Mouse. Επίσης το Gus! 

εξόδου και πρόσβασης στον Η/Υ για άτομα με αναπη
προβλήματα. Το Multimedia Speech System για Windows, μετατρέπει ένα συμβ
υπολογισ
επίσης το Gus! Talking Keyboard, Gus! Abbre
Touch Screen για φορητούς υπολογιστές. 

111. GW Micro, Inc. - www.gwmicro.com 
Λύσεις σε λογισμικό και υλικό για άτομα με προβλήματα όρασης και μαθησιακές 

.com

δυσκολίες. 

112. Harris Communications - www.harriscomm  
Βιβλία, βίντεο, προγράμματα κι υποβοηθ τικές συσκευές για άτομα με προβλήματα 
ακοής.  
 
 

η
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113. Henter-Joyce, Inc. - www.hj.com 
Προγράμματα μεγέθυνσης κι ανάγνωσης οθόνης όπως το JAWS (Job Access With 
Speech).  

114. HITEC Group International, Inc.-www.hitec.com 
Εξοπλισμός για την επικοινωνία ατόμων με προβλήματα ακοής, όρασης, ομιλίας και 
κίνησης.  

115. HumanWare, Inc. - www.humanware.com 
αι φορητοί Η/Υ που Προϊόντα για τυφλούς και για μαθησιακές δυσκολίες, όπως είν

μιλάνε, πινακίδες Braille και συστήματα μεγέθυνσης. 

116. IBM Special Needs Systems - www.ibm.com/sns 
Λύσεις για ανάπηρα άτομα όπως ο HomePage Reader, Screen Reader/2, εργαλεία 

το Screen Magnifier/2, ένα εργαλείο μεγέθυνσης 
ίο 

ard.com

μετατροπής κειμένου σε φωνή, 
κειμένου και εικόνας και το Speech Viewer III, ένα πολυμεσικό εργαλε
λογοθεραπείας.

117. In Touch Systems - www.magicwandkeybo  
όγιο και ποντίκι, που Διαθέτει το Magic Wand Keyboard που είναι ένα mini πληκτρολ

απαιτεί για το χειρισμό του ελάχιστη δύναμη και κίνηση.  

118. Independent Living Aids - www.independentliving.com 
Βοηθήματα για την καθημερινή ζωή των ατόμων που δεν μπορούν να δουν, όπως είναι 
ρολόγια που μιλάνε έως ηλεκτρονικά συστήματα μεγέθυνσης και προγράμματα 
ανάγνωσης οθόνης. 

119. Innocomp - www.sayitall.com 
Κατασκευάζει προϊόντα για την υποβοήθηση της επικοινωνίας όπως το Say-It-All, Say-

ll GOLD.  It-All GOLD, Say-It-Simply Plus, Scan-It-A

120. INCAP GmbH - www.incap.de 
Εναλλακτικά πληκτρολόγια όπως το FANTASTATUR, Minikeyboard, SwitchMouse 
κλπ. 

121. InfoCon, Inc. - www.infocon-inc.com 
Μία εταιρεία που μετατρέπει βιβλία σε μεγάλες εκτυπώσεις μέσω της ψηφιακής 
τεχνολογίας για την υποβοήθηση όσων έχουν περιορισμένη όραση. 

122. Infogrip, Inc. - www.infogrip.com 
Διαθέτει έναν πλήρη κατάλογο με εναλλακτικά προϊόντα πρόσβασης, όπως είναι 
πληκτρολόγια, συσκευές δεικτοδότησης, διακόπτες, εκπαιδευτικό λογισμικό και 
εργονομικά προϊόντα. 

123. Information Services Inc. - www.is-inc.com 
 2000. Λογισμικό επικοινωνίας όπως το WriteAway

124. Innovative Products, Inc. - www.iphope.com 
Κατάλογο με εξοπλισμό για άτομα με κινητικές αναπηρίες.  

125. Innoventions, Inc. - www.magnicam.com/magnicam 
Ελαφριά και φορητά ηλεκτρονικά συστήματα μεγέθυνσης.  

126. IntelliTools, Inc. - www.intellitools.com 
Αναπτύσσει και κατασκευάζει το IntelliKeys, ένα βραβευμένο εναλλακτικό 
πληκτρολόγιο. 

127. INDEX Braille Company AB – www.indexbraille.com 
Braille εκτυπωτές και λογισμικό OBR. 

128. Keyboard Alternatives & Vision Solutions, Inc. - www.keyalt.com 
CCTVs, λογισμικό μεγέθυνσης, Braille προϊόντα και εναλλακτικές συσκευές 
πρόσβασης. 

129.  KY Enterprises - www.quadcontrol.com 
ιακόπτεΔ ς όπως ο Puff Switch, Big Button Electric Bed Control, κλπ. 
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130. Kurzweil Educational Systems - www.kurzweil.com 

τημα ανάγνωσης για τυφλούς και το OMNI 3000 ένα OCR σύστημα 
Λογισμικό κειμένου σε φωνή για μαθησιακές δυσκολίες. Διαθέτει το OMNI 1000 ένα 
OCR σύσ
ανάγνωσης για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 

131. LS & S Group - www.lssgroup.com 
Ειδικεύεται σε προϊόντα για άτομα με περιορισμένη όραση όπως CCTV κυκλώματα και 

λήματα ακοής. διαθέτει προϊόντα για όσους αντιμετωπίζουν προβ

132. Laureate Learning Systems - www.laureatelearning.com 
Διαθέτει προγράμματα για την ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων και την υποβοήθηση 

εικόνες πλούσιες σε χρώματα της επικοινωνίας. Φωνές με ανθρώπινη χροιά και 
 παροτρύνουν και καθοδηγούν το χρήστη.  

133. LAB Resources Catalog - www.execpc.com/~labres/page2.html 
Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα Υ.Τ.  

134. Lorien Systems - www.loriens.com 
υν προβλήματα στη γραφή κι Διαθέτει το πρόγραμμα textHELP  για όσους αντιμετωπίζο

ανάγνωση.  

135. Madenta Communications - www.madenta.com 
Προϊόντα για τις κινητικές αναπηρίες όπως το Tracker, ένα ποντίκι που δεν απαιτεί 

o. - www.mayer-johnson.com

χέρια και το PROXi, ένα σύστημα αυτοματισμού που παρέχει ανεξαρτησία και αύξηση 
παραγωγικότητας.  

136. Mayer-Johnson C  
ικό υλικό και λογισμικό για την υποβοήθηση της Η εταιρεία αυτή παράγει εκπαιδευτ

επικοινωνίας.  

137. MagniSight, Inc. - www.magnisight.com 
Κατασκευάζει συστήματα CCTV. 

138. Matias Corporation - matiascorp.com 
Λογισμικό που επιτρέπει το χειρισμό ενός συμβατικού πληκτρολογίου από άτομα που 

» πληκτρολόγια. διαθέτουν μόνο ένα χέρι. Διαθέτει και «μισά

139. Metroplex Voice Computing - www.metroplexvoice.com 
Λογισμικό αναγνώρισης φωνής με υποστήριξη μαθηματικών όπως είναι το MathTalk, 
ArithmeticTalk και Math BrailleTalk. 

140. Microsoft - Accessibility and Disabilities Group - www.microsoft.com 
Το γκρουπ αυτό της Microsoft έχει ως στόχο να κάνει τους Η/Υ προσπελάσιμους από 
τα ανάπηρα άτομα.  

141. Microflip Inc. - www.microflip.com 
Προϊόντα για τη διαχείριση του τηλεφώνου όπως το Ease Talk + MIC300i Modem, 
WinTalk + MIC300i Modem, κλπ. 

142. Mindmaker, Inc. - www.mindmaker.com 
Διαθέτει το πρόγραμμα TextAssist Pro που διαβάζει κείμενο από οποιαδήποτε 

 ιστοσελίδων. εφαρμογή των Windows, με δυνατότητες ανάγνωσης email και

143. MindPlay - www.mindplay.com 
Προϊόντα υπ βοήθησης της μνήμης όπως το Math Ma ic, Race the Clock, Ace 
Explorer, RoboMath

ο g  
, Word Hound κλπ. 

144. NanoPac, Inc. - www.nanopac.com 
Κατασκευάζει συσκευές ECU. 

145. Optelec U.S., Inc. - www.optelec.com 
Διαθέτει μία πλήρη σειρά από συστήματα μεγέθυνσης.  

146. Origin Instruments Corporation - www.orin.com 
e, και Dragger. Τα προϊόντα αυτά 

δεν μπορούν να 
ρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. 

Ο κατασκευαστής του HeadMouse, SofTyp
αντικαθιστούν το συμβατικό πληκτρολόγιο και ποντίκι για όσους 
χ
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147. PageMinder, Inc. - www.pageminderinc.com 
Παρέχει λύσεις σε όσους δεν έχουν καλή μνήμη και ικανότητα οργάνωσης. Λογισμικό 
που υπενθυμίζει τα άτομο για τη λήψη φαρμάκου, για κάποιο ραντεβού ή άλλη 
προγραμματισμένη εργασία.  

148. Parrot Software - www.parrotsoft.com 

om

Η εταιρεία διαθέτει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για όσους αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα μνήμης.  

149.  Pathways Development Group Inc. - www.pathwaysdg.c  
Διακόπτες και παρεμφερή προϊόντα. 

150. PLEXTOR Co., Ltd. - www.plextor.co.jp 
CD συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιβλίων όπως  η συσκευή  PLEXTALK. 

151. Prentke Romich Company (PRC) - www.prentrom.com. 
Από τις σημαντικές εταιρείες σε προϊόντα υποβοήθησης της επικοινωνίας.  

152. Promedia - www.promedia-semerc.com 
Κατασκευάζει οθόνες επαφής, track balls και χειριστήρια (joysticks). 

153. Quantum Technologies - www.quantech.com.au 
Εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων για τα άτομα με 
αναπηρίες όρασης, όπως Braille notetaker, Braille μεταφραστές, κλπ. 

154. Raised Dot Computing - www.rdcbraille.com 
 Braille. Διαθέτει το MegaDots, ένα πρόγραμμα μετάφρασης σε

155. RJ Cooper & Associates - www.rjcooper.com 
Κατασκευάζει προϊόντα λογισμικού και υλικού για ΑΜΕΑ.  

om156. Repro-Tronics, Inc. - www.repro-tronics.c  
ίαση και παραγωγή ανάγλυφων γραφικών όπως το 

o-Pen και η σειρά προγραμμάτων Tactile 
Λογισμικό και υλικό για τη σχεδ
Tactile Image Enhancer, Flexi-Paper, Therm
Graphic Designer. 

157. Saltillo Corporation - www.saltillo.com 
Κατασκευάζει βοηθήματα για την επικοινωνία καθώς και προϊόντα με ψηφιακή 

m

φωνητική έξοδο. 

158. Simtech Publications - www.hsj.co  
ιλικό στα 

. – CPD - www.seiko-usa-cpd.com/

Αναπτύσσει λογισμικό διασύνδεσης με διακόπτες, εύκολο στη χρήση και φ
παιδιά.  

159. Seiko Instruments, USA, Inc  
συσκευή σάρωσης. Ο χρήστης μπορεί να 

w.sighted.com

Παράγει το Quicktionary, μία φορητή 
σαρώσει και να ακούσει μία λέξη ή τον ορισμό της από οποιοδήποτε κείμενο. 

160. Sighted Electronics, Inc. - ww  
ι μεγάλη ποικιλία σε συστήματα CCTV. Παρέχει Braille πινακίδες, Braille εκτυπωτές κα

161. Slater Software Inc. - slatersoftware.com 
Προγράμματα για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.  

162. SofDesign - www.sofdesign.com/dyslexia.html 
Λογισμικό για την υποβοήθηση ατόμων με Δυσλεξία.  

163. Stepware Inc. - www.stepware.com 
eReader. 

tashinc.com

Λογισμικό ανάγνωσης οθόνης όπως το Ac

164. TASH International - www.  
σε διακόπτες για όσους δεν μπορούν να 

 ECU για τον έλεγχο 
Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σειρές 
χειριστούν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, καθώς και συστήματα
ηλεκτρικών συσκευών. 

165. TeleSensory - www.telesensory.com 
Κατασκευάζει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για άτομα με προβλήματα όρασης όπως 
προγράμματα μεγέθυνσης, braille εκτυπωτές, OCR συσκευές, και braille πινακίδες.  

Σελίδα 191 

http://www.kurzweil.com/
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166. The Great Talking Box Co. - www.greattalkingbox.com 
Διαθέτει συσκευές ΑΑC όπως η EasyTalk και DigiCam 2000. 

167. Technologies For The Visually Impaired, Inc. - www.tvi-web.com 
Λογισμικό και υλικό για αναπηρίες όρασης. 

16 . The Pro uctivity Wor s, Inc. - ww.prodworks.com8 d k w  
Ειδικεύεται σε Web λύσεις κι εφαρμογές όπως τα  pwWebSpeak, 
pwTelephone, digital audio Lp Studio Pro, κλπ. 

προγράμματα

169. Trefoil Corporation - www.trefoil.com  
Λογισμικό διασύνδεσης με διακόπτες όπως το  PC-Pedal και PC-Pedal για Windows. 

170. Troll Touch - www.trolltouch.com 
Ειδικεύεται σε οθόνες επαφής  για Mac & IBM PC.  

171. Ultratec Inc. - www.ultratec.com 
Μία καλή αναφορά την TTY τεχνολογία. Παρέχει επίσης TTY λογισμικό κι υλικό όπως 
το Intele-Modem. 

172. VirTouch Ltd./Performance Systems - www.virtouch.co.il 
Αναπτύσσουν το σύστημα Virtual Touch (VTS) που δίνει ανάγλυφη πρόσβαση στους 

σε Braille. 

om

τυφλούς σε γραφικά, κείμενο, φωτογραφίες και ανάγλυφα παιχνίδια. Μπορεί και 
εμφανίζει το κείμενο ανάγλυφα τόσο στο κανονικό αλφάβητο όσο και 

173. Vision Technology, Inc. - www.visiontechinc.c  
ς είναι το Vision Excel Κατασκευάζει προϊόντα για άτομα με προβλήματα όρασης όπω

Color CCTV. 

174. Visionware Software, Inc.  - www.largeprint.com  
Λογισμικό ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης μέχρι και 16 φορές. 

175. Voice Diary Ltd. - www.voicediary.com 
Κατασκευάζει το Voice Diary, το μοναδικό organizer με φωνητικό interface για τα 
τυφλά άτομα. 

176. WestTest Engineering Corporation - www.westest.com  

rks - www.windmillworks.com/lang/shapeup.htm

Morse συσκευές διασύνδεσης όπως η DARCI TOO, Darci Card, κλπ. 

177. Windmill Wo  
ένο για άτομα με προβλήματα ακοής. Παρέχει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμ

178. Words+, Inc. - www.word-plus.com  
Προϊόντα Υ.Τ. όπως το Headmouse, AAC συσκευές και λογισμικό για Κείμενο σε 
Φωνή. 
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