
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
 
 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: 
«Άνθρωποι με οπτική αναπηρία σε μία δια βίου διαδρομή μάθησης» 

Ζαχαρού Ιωάννα 
  
 

Επόπτρια Καθηγήτρια Α’: Αθηνά Σιπητάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Βαθμολογητής Β’: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 
 
 
 

1 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ευχαριστίες ……………………………………………………………………..……5 

i. Εισαγωγή ………………………………………………………………….….........6 

ii. Η αναγκαιότητα και η στοχοθεσία της έρευνας …………………..………..…...6 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.       Εννοιολογική αποσαφήνιση του πεδίου (εκπαιδευτικοί όροι, όροι σχετικοί  

       με το επίπεδο όρασης, δεξιότητες προσωπικές και επαγγελματικές)………….8 

2.       Εκπαιδευτικοί φορείς πανελλήνιας εμβέλειας με έδρα την Αθήνα …..……...14 

2.1.     Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών …………………….…...14 

2.1.1.   Προνηπιακό Τμήμα ………………………………………………………….15 

2.1.2.   Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο …………………...……………………16 

2.1.3.   Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ………….………..16 

2.1.4.   Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός …………………………….……………….16 

2.1.5.   Υποστηρικτική Διδασκαλία Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου ……...………17 

2.1.6.   Ι.Ε.Κ. «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ……………………….……………………………….17 

2.1.7.   Κοινωνία της Πληροφορίας ………………………………………...……….18 

2.1.8.   Εκμάθηση και πιστοποίηση γραφής Βraille …………………………………18 

2.1.9.   Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία α.μ.κ.ε. "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" ……………...18 

2.1.10. Κινητικότητα ………………………………………………………………...19 

2.2.      Φάρος Τυφλών Ελλάδος ………………………………………………….…21 

2.3.      Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ……………………..………………….…21 

3.         Εκπαιδευτικοί φορείς τοπικής εμβέλειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη  …..…....22 

3.1.      Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης ……..….22 

3.2.      Ένωση τυφλών Λουδοβίκος Braille (Θεσσαλονίκη) …………….…..…...…29 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.         Μεθοδολογική προσέγγιση …………………………….................................31 

4.1.      Θεωρητική τεκμηρίωση με βάση προηγούμενες έρευνες……………….…...31 

4.2.      Μεθοδολογία και ερευνητικός σχεδιασμός…………………………………..33 

4.3.      Συμμετέχοντες……………………………………………………………......36 

4.4.      Ερευνητικό εργαλείο……………………………………………….……...…37 

4.5.      Διαδικασία……………………………………………………………………37 

2 
 



5.       Αναλύσεις …………………………………………………………………....39 

Α΄ περίοδος 1950-1973 …………………………………………………………….39 

5.1.    Η ιστορία της Λούλας της τηλεφωνήτριας …………………………………..39 

5.2.    Η ιστορία του Γιάννη του χορδιστή πιάνου ……………………………….…47 

5.3.    Η ιστορία του Γιάννη του τηλεφωνητή ………………………………..……..50 

5.4.    Η ιστορία του Θεοχάρη του καλαθοπλέκτη ………………………..………...57 

Β΄ περίοδος 1973-1992 …………………………….…………………………….…57 

5.5.    Η ιστορία της Γεωργίας υπάλληλου τυπογραφείου ……………………….….57 

5.6.    Η ιστορία του Σπύρου του τηλεφωνητή ………………………..………….….62 

5.7.    Η ιστορία της Στέλλας της δασκάλας ……………………………………..….70 

5.8.    Η ιστορία του Τάκη του συνταξιούχου ………………..………………….…..77 

Γ΄ περίοδος 1992-2012 ……………………………………………..…………….…85 

5.9.    Η ιστορία του Αγαμέμνονα του εκπαιδευτή πληροφορικής ……………….…85 

5.10.  Η ιστορία του Βασίλη του δασκάλου μουσικής ……………………………...91 

5.11.   Η ιστορία της Φανής της σπουδάστριας ……………………………….….…96 

5.12.   Η ιστορία του Βαγγέλη του φυσικοθεραπευτή ………………………….….102 

6.        Συμπεράσματα - Συζήτηση………………………………..…………...……107 

 

Βιβλιογραφία ………………………………………………………….……..……112 

 

Παραρτήματα …………………………………………………………….….….…117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       
       
 
   
 

Στη Μάγια και στο μικρό Γιαννάκη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



Ευχαριστίες 
 
 Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι το αποτέλεσμα τόσο επιστημονικών 
όσο και προσωπικών αναζητήσεων και προβληματισμών. Αρχικά, από τα ερεθίσματα 
που δέχθηκα από τις πανεπιστημιακές μου σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην 
Ιστορία, και στη συνέχεια στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό του τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην κατεύθυνση Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης. Ο δεύτερος, και κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πιο ισχυρός 
παράγοντας που έστρεψε το επιστημονικό μου ενδιαφέρον στην διερεύνηση του 
πεδίου της εκπαίδευσης των ανθρώπων με μειονέκτημα όρασης από μία διά βίου 
σκοπιά, είναι  η αποκόμιση πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας από την ζωή μου σαν 
άνθρωπος με πρόβλημα όρασης. 
  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω, την καθηγήτριά μου, κυρία 
Σιπητάνου Αθηνά, κυρίως για την ενθάρρυνση και την εμπιστοσύνη αλλά και για την 
καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εργασίας σε όλη τη διάρκεια της 
συγγραφής. Να ευχαριστήσω, επίσης, τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο για την  
υπόδειξη και την διάθεση βιβλιογραφίας και τον κύριο Βαλκάνο Ευθύμιο για την 
κατανόηση και τη συνεργασία που είχαμε. Επίσης, την κυρία Αναστασία Παμπούρη, 
η οποία βοηθούσε πάντα στις δυσκολίες με τις εύστοχες παρατηρήσεις της, 
διαθέτοντας χρόνο με προθυμία.  Ιδιαίτερα ευχαριστώ το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε με την 
μετατροπή των συγγραμμάτων σε μορφή προσβάσιμη για άτομα με πρόβλημα 
όρασης, σε ηλεκτρονική μορφή και σε Braille έντυπα.. Από την πλευρά του Κ.Ε.Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκίκα Σοφία και την κυρία 
Αθανασιάδου Κατερίνα για το χρόνο που διέθεσαν να μιλήσουν μαζί μου 
μοιραζόμενες τις ιδέες και τις εμπειρίες τους, καθώς και για τη διευκόλυνση στη 
πρόσβαση του αρχειακού υλικού του φορέα. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο 
Μουζακίτη Νίκο πρόεδρο της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος για την διάθεση του 
χώρου και του απαραίτητου αρχειακού υλικού του σωματείου. Αισθάνομαι την 
ανάγκη να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ξεχωριστά στον καθένα, στον κύριο 
Θεοχάρη, στον κύριο Γιάννη Π. στον κύριο Γιάννη Α., στην κυρία Λούλα, στον 
Τάκη, στον Σπύρο, στην Στέλλα, στην Γεωργία, στον Αγαμέμνονα, στον Βασίλη, 
στην Φανή και στον Βαγγέλη, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μου με προθυμία και 
τολμώ να πω με χαρά, τις πλούσιες γνώσεις, τις  εμπειρίες τους αλλά και τις 
ανησυχίες και τις ελπίδες τους. 
 Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, τον σύζυγό μου Κώστα και τα δύο μας 
παιδιά που με την ενθάρρυνση και την αγάπη τους είναι πηγή αστείρευτης δύναμης 
για τη ζωή μου.  
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i. Eισαγωγή 

 Η συμβολή της εκπαίδευσης στη ζωή των ατόμων με μειονέκτημα όρασης 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη τόσο  στην διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Λόγω αυτής της  αναγκαιότητας, από τις αρχές του 20ου αιώνα, έχουμε στη χώρα μας  
την δημιουργία φορέων προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με μειονέκτημα 
όρασης. Το 1906 ιδρύεται με την επωνυμία «Οίκος Τυφλών» στην Καλλιθέα 
Φιλανθρωπική Εταιρεία με στόχο την προστασία, εκπαίδευση και περίθαλψη των 
τυφλών παιδιών. Η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1947 με πρωτοβουλία 
του φιλανθρωπικού σωματείου προκειμένου να καλύψει ανάγκες της μεταπολεμικής 
Βόρειας Ελλάδας. Αρχικά, ο σκοπός των φορέων αυτών, ήταν η περίθαλψη και η 
μέριμνα για άτομα με μειονέκτημα όρασης. Τα δικαιώματα αυτά 
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών  καθώς  και η δημιουργία νομοθετικού 
πλαισίου έδωσαν τη δυνατότητα στις γενιές των ανθρώπων με οπτική αναπηρία που 
ακολούθησαν να βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο της ζωής τους. Η κάθε εποχή , με 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
εργασίας και απασχόλησης στα τυφλά και με μειωμένη όραση άτομα. Ο άνθρωπος με 
μειονέκτημα όρασης που βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών, καλείται κάθε φορά 
να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες 
για απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση και προσβασιμότητα.   
 Η εκπαίδευση, που ως έννοια ανταποκρίνεται στην μετάδοση γενικών και 
ειδικών  γνώσεων και δεξιοτήτων, αποσκοπεί στην αυτονομία του ατόμου με οπτική 
αναπηρία, μέσω της ισότιμης συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα  και γενικά στο 
κοινωνικό σύνολο. Στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από την διάθεση και 
μετάδοση μεγάλου όγκου πληροφοριών, η εκπαιδευτική πρακτική αποκτά μία άλλη 
υπόσταση. Είναι μία από κοινού ιδρυματικά δρομολογούμενη διαδικασία, με 
αποδέκτες και ταυτόχρονα εμπλεκόμενους τα άτομα με μειονέκτημα όρασης. Τα 
άτομα καλούνται να δεχθούν τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όχι απλά 
παθητικά, αλλά αυτενεργούν διαμορφώνοντας ατομική και κοινωνική ταυτότητα υπό 
το πρίσμα μία δια βίου διαδρομής μάθησης. 
 
ii. Αναγκαιότητα και στοχοθεσία της έρευνας 
 Η μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, είναι κάτι περισσότερο από 
επιθυμητή. Στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητη διεργασία τόσο για το ίδιο το άτομο 
και την προσωπική του και επαγγελματική ανάπτυξη όσο και για το σύνολο της 
κοινωνίας η οποία βασίζεται σε αυτή για την ομαλή συμβίωση των μελών της και για 
την δική της πρόοδο. Υπό αυτή την έννοια, οι γενικές αλλά κυρίως οι  ειδικές γνώσεις 
που καλούνται να έχουν τα άτομα με μειονέκτημα όρασης, είναι όχι απλά επιθυμητές, 
αλλά επιβεβλημένες για την ομαλή λειτουργία  του κοινωνικού ιστού στον οποίο 
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συμμετέχουν. Ποιες είναι αυτές όμως οι ειδικές γνώσεις και οι δεξιότητες που 
ξεφεύγουν από τα όρια της τυπικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης; 
  Σε ποια όρια κινείται η εκπαίδευση, χρονικά και θεσμικά, των ατόμων με 
αναπηρία;  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σε αυτό, συνδυαστικά με την απώλεια μίας 
τόσο σημαντικής αίσθησης όπως είναι η όραση; Πώς μπορεί η εκπαίδευση να αφορά 
μία θεσμοθετημένη εκπαιδευτική περίοδο της ζωής, αφού η αναπηρία είναι μόνιμο 
γεγονός και μη αναστρέψιμη; 
 Η παρούσα εργασία δε φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 
Η ερευνητική πρακτική  προτείνει τη διερεύνηση του πεδίου της εκπαίδευσης των 
ατόμων με οπτική αναπηρία υπό το πρίσμα μία δια βίου διαδρομή μάθησης. Θέτει τον 
άνθρωπο με πρόβλημα όρασης στο επίκεντρο της έρευνας, μέσω της βιογραφικής 
μεθόδου και φιλοδοξεί να αντλήσει πληροφορίες για το είδος και μέγεθος της 
επιρροής διάφορων παραγόντων, όπως είναι η εκάστοτε εποχή, οι εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, το πρόβλημα της όρασης, πολιτισμικές και άλλες ιδιαιτερότητες.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του πεδίου (εκπαιδευτικοί όροι, όροι σχετικοί με 
το επίπεδο όρασης, δεξιότητες προσωπικές και επαγγελματικές) 
 Ο όρος αναπηρία όπως απαντάται στο Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 21 παρ. 
2, και σύμφωνα με την ερμηνεία του, ως αναπηρία νοείται «κάθε μορφή απόκλισης 
από τη σωματική ακεραιότητα και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρωπίνου 
σώματος και της ανθρώπινης ψυχής. Συμπεριλαμβάνεται συνεπώς και η σωματική 
και η ψυχική αναπηρία». 
 Επίσης, σύμφωνα με την ADA (Americans with Disabilities Act του 1990, ως 
αυτή τροποποιήθηκε εν συνεχεία το 2008) ως αναπηρία ορίζεται «η φυσική ή 
διανοητική δυσλειτουργία, η οποία περιορίζει ουσιωδώς τη δυνατότητα του ατόμου 
να εκτελεί μια βασική δραστηριότητά της ζωής, όπως το να φροντίζει τον εαυτό του, 
να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες, να βλέπει, να ακούει, να τρώει, να κοιμάται, να 
συγκεντρώνεται, να σκέφτεται, να επικοινωνεί, να εργάζεται και να εκτελεί βασικές 
λειτουργίες του σώματος του». 
  Η φύση των αναπηριών διαχωρίζεται σε «αόρατες», όπως η καρδιοπάθεια και 
η σχιζοφρένεια και σε ορατές αναπηρίες, όπως η οπτική αναπηρία, η παραπληγία ή η 
νοητική υστέρηση (Hunt, B., & Hunt, C. S. (2000). Attitudes toward people with 
disabilities: A comparison of undergraduate rehabilitation and business majors. 
Rehabilitation Education, 14(3), 269-283). 
   Στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
υπάγονται, όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής 
εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, 
γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι 
οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της 
σχολικής προσαρμογής και μάθησης (άρθρο 3 Ν. 3699/2008).  Πιο συγκεκριμένα, 
συγκαταλέγονται, όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 
όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής 
(κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές 
ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής 
με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 
ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. 
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Άτομα με οπτική αναπηρία 
  Ο ορισμός της έννοιας «τυφλός» απαντάται για πρώτη φορά  στο άρθρο 1 του 
Ν. 958/1979 (ΦΕΚ Α’191) «Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1,2 και 5 του Ν. 
1904/51 ‘περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών’», στο οποίο ορίζεται, 
ότι «τυφλός…νοείται παν πρόσωπον, το οποίον στερείται παντελώς της αντιλήψεως 
του φωτός ή του οποίου η οπτική οξύτης είναι μικρότερη του 1/20 της φυσιολογικής 
τοιαύτης». Ανάλογα με το βαθμό της οπτικής βλάβης γίνεται διάκριση ανάμεσα σε 
τυφλούς και μερικώς βλέποντες. 
 Ο όρος «προβλήματα όρασης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών της 
οπτικής ικανότητας από τα μικρά προβλήματα όρασης έως και τις περιπτώσεις των 
ατόμων εκείνων που είναι τελείως τυφλά και δε μπορούν να διακρίνουν το φως από 
το σκοτάδι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διεθνής ορισμός της τύφλωσης. Κάθε χώρα 
χρησιμοποιεί το δικό της, ανάλογα με τη νομοθεσία της. Για την Ελλάδα, νομικά 
τυφλός θεωρείται εκείνος ο οποίος και με τη χρήση διορθωτικών φακών έχει οπτική 
οξύτητα μικρότερη του 1/20 της φυσιολογικής. Δηλαδή, που μπορεί να διακρίνει σε 
απόσταση το πολύ 1 μέτρου ό,τι με τη φυσιολογική όραση είναι ορατό στα 20 μέτρα. 
Μερικώς βλέπων ή με μειωμένη/χαμηλή όραση ή αμβλύωπας θεωρείται εκείνος που 
και με τη χρήση διορθωτικών φακών έχει οξύτητα όρασης μεταξύ του 1/20 και του 
1/10 της φυσιολογικής. Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση είναι: 
1. Κληρονομικά (συγγενείς παθήσεις)  
2. Επίκτητα. Αυτά μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες:  
• Προγεννητικά: Σε αυτά υπάγονται διάφορες μολυσματικές ασθένειες (π.χ. η 
ερυθρά) από τις οποίες προσβλήθηκε η μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης.  
• Περιγεννητικά: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται διάφοροι μικροτραυματισμοί 
κατά τη διάρκεια του τοκετού και η οπισθοφακική ινοπλασία, η οποία παρουσιάζεται 
στα πρόωρα βρέφη που τοποθετούνται στη θερμοκοιτίδα.  
• Μεταγεννητικά: Εδώ υπάγονται μολυσματικές ασθένειες της παιδικής ηλικίας, 
ατυχήματα κλπ. 
  
Η εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία 

 Η εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία , στοχεύει στην απόκτηση 
γενικών και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων.  Οι  πληροφορίες που περιέχονται σε 
αυτές: 
α. Οδηγούν στην απόκτηση ελέγχου από το άτομο σε διάφορα επίπεδα ιεραρχημένων 
αντιδράσεων προς το περιβάλλον. 
β. Συντελούν στην ομαλή συμβίωση και εξέλιξή του μέσα σ’ αυτό. 
γ. Θεωρούνται απαραίτητες από τη κοινωνία, για την πρόοδό της. 
 Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μεταδίδονται ειδικές 
γνώσεις και δεξιότητες προσωπικές και επαγγελματικές.  Επιπλέον οι γνώσεις αυτές 

9 
 



αφορούν αξίες αισθητικές αρχές, και απαγορεύσεις πράξεων στα άτομα με 
μειονέκτημα όρασης. 

 Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο εξίσου σημαντικά 
τμήματα, τη σχολική εκπαίδευση κάθε βαθμίδος και την ειδική εκπαίδευση για άτομα 
με μειονέκτημα όρασης. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης τα άτομα θεωρούνται τυφλά, 
όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν μη οπτικά μέσα, προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  
 Εφόσον όμως έχουν κάποια υπολειμματική όραση, και μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οπτικά βοηθήματα, τότε υπάγονται στην κατηγορία των μερικώς 
βλεπόντων.   
     Γενικά, οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνήθως 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Καταρχήν, το διδακτικό πρόγραμμα εξελίσσεται πολύ 
γρήγορα, και πιέζονται να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες.  
 Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα και την διαδικασία της εκπαίδευσης των ατόμων με μειονέκτημα 
όρασης. 

  Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 
• Το ποσοστό απώλειας της όρασης. 
• Η ηλικία απώλειας της όρασης - εάν υπήρχε όραση έως το πέμπτο έτος της 

ηλικίας.  
• Το πλήθος και το είδος των ερεθισμάτων που συνέλαβε έως τη στιγμή της 

απώλειας. 
• Το οικογενειακό περιβάλλον (οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο). 
• Η χρονική στιγμή που ξεκίνησε η παρέμβαση στο άτομο.  
• Η ποιότητα της εκπαίδευσης πριν και μετά την απώλεια όρασης. 

• Πρόσθετες δυσλειτουργίες (διανοητική υστέρηση) που πιθανό να υπάρχουν σε 
κάποιο τυφλό άτομο. 

 Σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς των ατόμων με προβλήματα 
όρασης όταν πληροφορηθούν ότι το παιδί τους παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα 
όρασης αντιδρούν ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και τον τρόπο που ο περίγυρος 
αντιμετωπίζει τη νέα τους κατάσταση. Οι συνέπειες που ακολουθούν ολόκληρη την 
οικογένεια είναι:  

1. Ψυχολογικές (συνέπειες στο ψυχικό κόσμο τους όπως σόκ, άρνηση του 
προβλήματος, απόρριψη, υπερπροστασία, αμφιθυμικές τάσεις).  

2. Κοινωνικές (συνέπειες στις σχέσεις τους με τους άλλους),  
3. Οικονομικές (επιπλέον δαπάνες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων όρασης).  
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Βοηθητική Τεχνολογία 
  Τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να χρειασθούν την ακόλουθη βοηθητική 
τεχνολογία:  
  Οι μεγεθυντικές συσκευές οθόνης  που λειτουργούν όπως ένας μεγεθυντικός 
φακός. Μεγαλώνουν ένα μέρος της οθόνης, καθώς ο χρήστης την κινεί ώστε να 
επιτευχθεί μια ευανάγνωστη εστίαση.  
 Οι αναγνώστες οθόνης  είναι προγράμματα λογισμικού που παρουσιάζουν τη 
γραφική παράσταση και το κείμενο ως ομιλία. Ένας αναγνώστης οθόνης 
χρησιμοποιεί ηχητικές εκφράσεις ή περιγραφές, ώστε να περιγράψει όσα βρίσκονται 
στην οθόνη συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των περιγραφών, των κουμπιών 
ελέγχου, των επιλογών, του κειμένου, και της στίξης.  
 Τα συστήματα λεκτικής αναγνώρισης, αποκαλούμενα επίσης προγράμματα 
αναγνώρισης φωνής, επιτρέπουν στους ανθρώπους να δώσουν τις εντολές και να 
εισαγάγουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τις φωνές τους παρά ένα ποντίκι ή ένα 
πληκτρολόγιο. Τα λεκτικά συνθεσάιζερ  (συχνά αναφέρονται ως συστήματα κειμένου 
- ομιλίας, TTS), τα οποία λαμβάνουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στην οθόνη υπό 
μορφή γραμμάτων, αριθμών και σημείων στίξης και έπειτα «τις διαβάζουν». Η 
χρησιμοποίηση των λεκτικών συνθεσάιζερ επιτρέπει στους τυφλούς χρήστες να 
επανεξετάζουν τι πληκτρολόγησαν, καθώς δακτυλογραφούν.  
 Οι ομιλούντες επεξεργαστές λέξεων  είναι προγράμματα λογισμικού που 
χρησιμοποιούν τα λεκτικά συνθεσάιζερ για να παρέχουν την ακουστική 
ανατροφοδότηση. 
 Τα προγράμματα μεταφράσεων Braille μετατρέπουν το κείμενο που 
ανιχνεύεται μέσα ή που παράγεται μέσω των τυποποιημένων προγραμμάτων 
επεξεργασίας κειμένου σε Braille, το οποίο μπορεί να τυπωθεί στον εκτυπωτή. Οι 
εκτυπωτές Braille  μεταφέρουν το κείμενο του υπολογιστή στην αποτυπωμένη σε 
ανάγλυφη μορφή Braille. 
 
Ο κώδικας Braille  

 Το σύστημα Braille, που πήρε το όνομά του από τον εφευρέτη του Louis 
Braille, έχει επιζήσει από μία λεκτική και οικονομική μάχη, που δόθηκε για την 
υποστήριξή του, τον «πόλεμο των κουκίδων». Στη σημερινή εποχή είναι η καθολικά 
χρησιμοποιούμενη και η αποτελεσματικότερη μέθοδος γραφής για τους τυφλούς. 
Πριν η γραφή Braille αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως, υπήρχαν ποικίλα 
αλφάβητα, που συνθέτονταν από “οπτικούς” χαρακτήρες. Όταν ο Braille εισήγαγε το 
αλφάβητό του, υπήρξε μια απόρριψη αυτού, από τους εκπαιδευτικούς της εποχής, με 
τη “φτηνή” δικαιολογία ότι οι καθηγητές χωρίς προβλήματα όρασης δε θα 
μπορούσαν να διαβάζουν τα βιβλία των τυφλών, πράγμα το οποίο θα προκαλούσε 
προβλήματα στη διδασκαλία. Η χρήση των ανάγλυφα τυπωμένων χαρακτήρων του 
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αλφαβήτου των ατόμων με όραση, έλαβε ισχυρή υποστήριξη από τους σχολικούς 
διευθυντές, δεδομένου ότι απουσίαζε η απαίτηση για ειδική κατάρτιση των δασκάλων 
με όραση. Επίσης, οι βλέποντες ευεργέτες, που ήταν πρόθυμοι να δαπανήσουν 
χρήματα για τα εκπαιδευτικά ανάγλυφα τυπωμένα υλικά, ήταν περισσότερο 
εξοικιωμένοι με τους “οπτικούς” χαρακτήρες. 

 Ευτυχώς, η παραπάνω άποψη δεν επικράτησε. Η Braille κέρδισε γρήγορα έ-
δαφος στη δημοτικότητά της ανάμεσα στους τυφλούς αναγνώστες, για ευνόητους λό-
γους. Ήταν φανερό σε αυτούς που διαβάζανε τόσο τη Braille, όσο και τους ανάγλυφα 
τυπωμένους χαρακτήρες, ότι η ανάγνωση της Braille ήταν αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη. Επιπλέον, η Braille μπορούσε να παραχθεί εύκολα, χρησιμοποιώντας 
χαμηλού κόστους μέσα, με αποτέλεσμα να δίνεται στους τυφλούς η δυνατότητα τόσο 
της ανάγνωσης όσο και της γραφής, σε αντίθεση με την εκτύπωση των ανάγλυφων 
κοινών χαρακτήρων, στην οποία δεν μπορούσαν να συμμετέχουν οι τυφλοί. 
 Το βασικό στοιχείο της γραφής είναι το εξάστιγμo, το οποίο αποτελείται από 

6 τελείες ανά τρεις σε δύο στήλες (Παπαδόπουλος, 2005).  

 

Εργασία 

 Οι επαγγελματικές επιλογές  των ατόμων με πρόβλημα όρασης είναι  
περιορισμένες.  Η  εξοικείωση με τους ρόλους που έχουν στα διάφορα επαγγέλματα  
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τυχαία, καθώς οι νέοι με οπτική αναπηρία 
μπορεί α) να αποκλειστούν από τις οικογενειακές σχετικές με την εργασία 
δραστηριότητες, β) να έχουν σπάνια την ευκαιρία να συναντήσουν ενηλίκους με 
οπτική αναπηρία που να μπορούν να δράσουν ως πρότυπα ή σύμβουλοι για την 
απασχόληση, γ) έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για την απόκτηση άμεσων εμπειριών 
από τον κόσμο της εργασίας (για παράδειγμα, μέσω της μερικής απασχόλησης) 
(Wright, 1997).  
 Το εύρος των επαγγελμάτων που ασκούν τα άτομα με οπτική αναπηρία,                              
είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης (Παπαδόπουλος Κ., Κοσμίδου Μ. & Τζέκου Δ. (2007), σε δείγμα 
50 ατόμων με οπτική αναπηρία, το ποσοστό των τηλεφωνητών/τριών ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλο (περίπου 70%).  
 Κατά συνέπεια, υπάρχει ακόμη και στην εποχή μας λόγος για ανησυχία σε ότι 
αφορά την έλλειψη ποικιλομορφίας στις εργασίες που εκτελούν τα άτομα με οπτική 
αναπηρία σε όλο τον κόσμο. υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το 
εύρος των επαγγελμάτων στις αναπτυγμένες χώρες απ' ό,τι στις αναπτυσσόμενες, 
ωστόσο, τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν έχουν το ίδιο εύρος διαθέσιμων 
επαγγελματικών ευκαιριών με τα άτομα που έχουν άρτια την όρασή τους (Wolffe & 
Spungin, 2002). Επίσης, αν και δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των στοιχείων 
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που προκύπτουν από τις διάφορες έρευνες, έχει υποστηριχτεί η συσχέτιση μιας σειράς 
παραγόντων με την απασχόληση (Kirchner, Schmeidler, & Todorov, 1999, Leonard 
& D’Allura, 2000), όπως το φύλο (οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας, La Grow, 2004), η ύπαρξη άλλων ανικανοτήτων (La Grow, 2004, Leonard 
et al., 1999), η ηλικία (Crudden, 2002), η ηλικία έναρξης της αναπηρίας (μεγαλύτερα 
ποσοστά απασχόλησης για τα εκ γενετής οπτικά ανάπηρα άτομα, Leonard & 
D’Allura, 2000), η δριμύτητα της οπτικής εξασθένισης (La Grow, 2004, Leonard et 
al., 1999), το επίπεδο εκπαίδευσης (η εκπαίδευση επιδρά θετικά στα ποσοστά 
απασχόλησης, Hagemoser, 1996, Leonard & D’Allura, 2000, Roy et al., 1996), η 
κατάσταση της υγείας, η κοινωνική υποστήριξη (Leonard & D’Allura, 2000), η 
εκπαίδευση στη χρήση της τεχνολογίας και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (Leonard & D’Allura, 2000), η διαθεσιμότητα των μεταφορών και η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης (Kirchner, Schmeidler, & 
Todorov, 1999, Leonard & D’Allura, 2000).   
 
Εκπαίδευση-Δια βίου μάθηση 
 Η εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε 
σχέση με αυτή των βλεπόντων. Καθώς το 85-90% των  πληροφοριών στους 
βλέποντες  προέρχεται από την οπτική οδό, η υποχρεωτική παράκαμψή της 
κατευθύνει προς την ενεργοποίηση και χρήση ποικίλων οδών και μηχανισμών, με 
σκοπό την κατά το δυνατόν υποκατάστασή της. Κατά συνέπεια η εκπαίδευση των 
ατόμων με τύφλωση είναι μια διαρκής διαδικασία, λογική και ειδική, που έχει ως 
στόχο την ολοκληρωμένη λειτουργία αντίληψης, κρίσης και πρακτικής αντίδρασης 
του εγκεφάλου.  
 Σε αυτή τη περίπτωση αναφερόμαστε σε μία  δια βίου εκπαίδευση, η οποία 
δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης, που στοχεύουν να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές, τις 
κοινωνικές, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ικανότητες, καθώς και τις 
δεξιότητες ελεύθερου χρόνου στα άτομα με μειονέκτημα όρασης. 
 Έτσι, ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης, που είναι να παρέχει γνώσεις και 
δεξιότητες μέσα σε ένα συνεργατικό και φιλικό κλίμα, ώστε να προσφέρει 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης γίνεται στα πλαίσια «δια βίου μάθησης», δηλαδή στην 
εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (Jarvis, 
1995, σ.26-29). 

Σε αυτήν την περίπτωση η «δια βίου εκπαίδευση» αναφέρεται σε κάθε 
ευκαιρία εκπαίδευσης ιδρυματικά δρομολογούμενη, η οποία έχει ανθρωπιστική βάση 
και στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόμου σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του (Jarvis, 
2004, σ.62). 

Η έννοια της διά βίου μάθησης συνδυάζει την προσωπική μάθηση με την 
ιδρυματική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της διά βίου μάθησης μπορεί να 
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αναφέρεται στη μάθηση ως μία διαδικασία που το άτομο επιλέγει να ολοκληρώσει 
για τον εαυτό του κατά μήκος της ζωής του. Μπορεί, επιπλέον, να αναφέρεται σε μία 
διαδικασία που οργανώνεται και πραγματοποιείται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα - 
σε ένα είδος τυπικής μάθησης – ή κάποιο άλλο φορέα που παρέχει ευκαιρίες μάθησης 
πέρα από τα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος (Jarvis, 2004, σ.64-65). Επομένως, 
η δια βίου ειδική εκπαίδευση για άτομα με μειονέκτημα όρασης αποβλέπει στην  
μετάδοση γνώσεων, αξιών, αισθητικών αρχών, απαγορεύσεων πράξεων, δηλαδή 
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες προσωπικές και επαγγελματικές. Συνεπώς, εφόσον η 
«συνεχιζόμενη εκπαίδευση» αναφέρεται στην εκπαίδευση που έπεται της «αρχικής», 
η  «αρχική εκπαίδευση» και η «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» δίνουν αθροιστικά την 
«δια βίου εκπαίδευση» (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004, σ.19-20).  

 
2. Εκπαιδευτικοί φορείς πανελλήνιας εμβέλειας με έδρα την Αθήνα  
 Οι πρώτες προσπάθειες για την  εκπαίδευση των ατόμων με μειονέκτημα 
όρασης έχουν τις ρίζες τους στις αρχές  του  20ου  αιώνα  με την δημιουργία 
ιδρυμάτων και φορέων που στην πρώιμη αυτή  περίοδο ήταν αποτέλεσμα   ιδιωτικών  
πρωτοβουλιών. 
 Σκοπός των φορέων αυτών ήταν η παροχή αρχικά περίθαλψης και στη 
συνέχεια  εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικότερα μέριμνας για άτομα με 
πρόβλημα όρασης (κατά νόμο τυφλούς, δηλ. με οπτική  οξύτητα κάτω του 1/20).  
 Ο σύνθετος αυτός χαρακτήρας των φορέων έθεσε τις βάσεις για τη  
δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος για άτομα με οπτική αναπηρία. Παράλληλα, 
συνέβαλλε σημαντικά η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου. 

 
2.1. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Αθήνας 
 Το 1906 ιδρύεται με την επωνυμία «Οίκος Τυφλών» στην Καλλιθέα 
Φιλανθρωπική Εταιρεία με στόχο την προστασία, εκπαίδευση και περίθαλψη των 
τυφλών παιδιών, ηλικίας 7-18 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιείται 
η διδασκαλία και η χρήση της  γραφής των τυφλών, του κώδικα Μπράιλ (Braille). 
 Από το 1950 και μετά λειτούργησαν, στην Ελλάδα, εξαθέσιο ειδικό σχολείο 
και διθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο στο Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας και  τριθέσιο ειδικό σχολείο 
τυφλών Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη στη «σχολή Τυφλών». 
 Την ίδια χρονική περίοδο, το 1951 για πρώτη φορά, με βασιλικό διάταγμα 
επετράπη είσοδος των τυφλών στην μέση και αργότερα στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Από το 1976 αποκτά δημόσιο χαρακτήρα  και εξής το κέντρο λειτουργεί με την 
επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών «Κ.Ε.Α.Τ.» με έδρα την 
Αθήνα. Το 1976 αποκτά δημόσιο χαρακτήρα έπειτα από αγώνα του τυφλικού 
κινήματος.  
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 Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) σήμερα  
δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης σε διάφορα 
επίπεδα και με ποικιλία στόχων. Κατά βάση προσφέρεται φροντιστηριακή 
εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ώστε αυτά να μπορούν να 
ακολουθούν το ρυθμό των σχολείων στα οποία φοιτούν ή θα φοιτήσουν. Επιπλέον 
στο Κέντρο λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας. Επίσης στο Κέντρο παρέχεται η δυνατότητα αθλητισμού και 
ψυχολογικής υποστήριξης και κυρίως λειτουργεί Τμήμα Κινητικότητας- 
Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης. Το τελευταίο έχει 
ζωτική σημασία για την αποτελεσματική κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
προβλήματα όρασης. 
 Πιο συγκεκριμένα στο Κ.Ε.Α.Τ. λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: 

• Προνηπιακό τμήμα 
• Δημοτικκό σχολείο και νηπιαγωγείο 
• Ειδικό δημοτικό σχολλλείο τυφλοκωφών 
• Φυσική αγωγή και αθλητισμός 
• Υποστηρικτική διδασκαλία 
• Ι.Ε.Κ. Τειρεσίας 
• Εκμάθηση και πιστοποίηση γραφής Βraille 
• Κοινωνία της πληροφορίας 
• Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 
• Κινητικότητα 
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2.1.1.  Προνηπιακό Τμήμα 

 Το προνηπιακό τμήμα του Κ.Ε.Α.Τ., λειτουργεί από το φθινόπωρο του 1985. 
Η σύστασή του ήταν απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών με 
προβλήματα όρασης ηλικίας 0 έως 5 ετών. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει τις 
οικογένειες και αξιολογεί  τις ικανότητες  των παιδιών από τον πρώτο χρόνο της ζωής 
τους. επίσης συμβουλεύει   για την σωστή αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του 
παιδιού, με στόχο να επισημάνει τις δυσκολίες των παιδιών και να τα καθοδηγήσει 
παιδαγωγικά.  

 Στοχεύει να εντάξει τα παιδιά μέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης, στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
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2.1.2.  Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο  
Στο Κ.Ε.Α.Τ λειτουργεί το 10/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο 

Τυφλών Καλλιθέας. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο για παιδιά με προβλήματα όρασης 
στην Ελλάδα, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας από το 1981 και χρηματοδοτείται 
μέσω της 12ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας. 
Δέχεται για εγγραφή παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα, με μερική ή ολική απώλεια όρασης, 
ηλικίας 4 έως 14 ετών. 
 Το σχολείο στηρίζεται από το Κ.Ε.Α.Τ. με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 
όπως Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό και εκπαιδευτή κινητικότητας. 

 
2.1.3. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Με την Υπουργική Απόφαση 9407/13-9-2002, που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 
1248/Τ.Β΄/24-9-2002 ιδρύεται το 1/θ ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλοκωφών 
Καλλιθέας, που λειτούργησε για πρώτη φορά την 1-9-2003. Τυφλοκωφό θεωρείται 
ένα άτομο που έχει συγχρόνως σημαντικές οπτικές και ακουστικές δυσκολίες. 
Εκπαιδευτικά Τ/Κ θεωρείται ένα άτομο που δεν μπορεί να ωφεληθεί ούτε μόνο από 
τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των τυφλών, ούτε μόνο από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
των κωφών, αλλά χρειάζεται άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Το σχολείο είναι στελεχωμένο σήμερα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το εξής  
προσωπικό: α) Δάσκαλο Ειδικής Αγωγής , β) Ψυχολόγο, γ) Εργο-θεραπεύτρια και δ) 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Το δε εκπαιδευτικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
α) Την ανάπτυξη της γλώσσας και επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας  BRAILLE, 
απτική νοηματική, πηκτογράμματα (σύμβολα αντικειμένων, ανθρώπων και εννοιών) 
κ.α. 
β) Την αυτονομία του Τ/Κ παιδιού μέσα από δραστηριότητες καθημερινής  ζωής 
(Δ.Κ.Ζ.). γ) Την ατομική παρακολούθηση και Ψυχολογική Υποστήριξη μαθητών. 
Διάγνωση και Αξιολόγηση. Συμβουλευτική Γονέων. Στο σχολείο πραγματοποιούνται 
επισκέψεις, κατόπιν συνεννοήσεως, με σκοπό την ενημέρωση-πληροφόρηση των 
ενδιαφερομένων για το πληθυσμό και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. 
 
2.1.4. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Κ.Ε.Α.Τ. είναι, μέσα από ποικίλες 
κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να συμβάλει στη σωματική ανάπτυξη των 
μαθητών και στην ισόρροπη ψυχική, πνευματική τους καλλιέργεια, ώστε να 
ενταχθούν παραγωγικά στην κοινωνία. Επιπλέον στοχεύει στην: 

• βελτίωση της αυτονομίας του 
• αποδοχή του από τους άλλους μαθητές 
• δημιουργία σταθερών συνηθειών 
• συμμετοχή σε αθλητικές ευκαιρίες 
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• καλλιέργεια των κινητικών του κλίσεων και δυνατοτήτων 
Όλοι οι αθλητικοί χώροι στεγάζονται στο κτήριο του Κ.Ε.Α.Τ. και είναι το 

κλειστό γυμναστήριο και ο  ανοιχτός χώρος άθλησης. 
 
 
2.1.5. Υποστηρικτική Διδασκαλία Μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου 

 Στο Κ.Ε.Α.Τ. παρέχεται επιπλέον υποστηρικτική διδασκαλία για τους μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου. Το τμήμα φροντιστηριακών μαθημάτων στελεχώνεται από 
πεπειραμένους και εξειδικευμένους καθηγητές της Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
Α.Μ.Κ.Ε. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» όλων των ειδικοτήτων. Ειδικότερα διαρθρώνεται  από 
καθηγητές των εξής ειδικοτήτων: μαθηματικούς, φυσικούς, φιλολόγους, θεολόγους 
Φυσικής Αγωγής καθώς και Ξένων Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής 
φιλολογίας. 
 
2.1.6. Ι.Ε.Κ. «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»  

 Τον Οκτώβριο του 2003 το ΚΕΑΤ σε συνεργασία με τον ΟΕΕΚ (Οργανισμός 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης –ΥΠ.Ε.Π.Θ) ξεκίνησε την λειτουργία 
του Ι.Ε.Κ.«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», το οποίο στόχο έχει την κατάρτιση στην ειδικότητα, με 
δημόσια πιστοποίηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η 
κατάρτιση στην ειδικότητα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»: Άτομα με προβλήματα όρασης χειριστές 
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της 
πληροφορικής για πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης σε πληροφοριακά 
συστήματα και εφαρμογές, φιλοδοξεί να δώσει στην αγορά εργασίας ανθρώπους με 
γνώση των νέων τάσεων στο χώρο του marketing και της εξυπηρέτησης πελατών, οι 
οποίοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις ταχύτατες εξελίξεις στην κοινωνία της 
πληροφορίας. 
 
2.1.7. Κοινωνία της Πληροφορίας 
 Τον Δεκέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε στο Κ.Ε.Α..Τ η υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υποστήριξη οπτικά μειονεκτούντων ατόμων μέσω 
εφαρμογών ΤΠΕ στο Κ.Ε.Α.Τ.» με συγχρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό πλαίσιο 
Στήριξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25%. 
Το πρόγραμμα υλοποίησε: 

• την διαμόρφωση δικτύου 10 σταθμών εργασίας με στόχο την ενημέρωση, 
επίδειξη, δοκιμή, πρακτική εξάσκηση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις 
βοηθημάτων ΤΠΕ για άτομα με προβλήματα όρασης, των επαγγελματιών που 
ασχολούνται με τα άτομα αυτά (δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές, 
υποστηρικτές κ.λ.π.) και των μελών των οικογενειών τους. 
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2.1.8. Εκμάθηση και πιστοποίηση γραφής Βraille 
 Από το Νοέμβριο του 2008 με το υπ’ αριθμ. πρωτ.141645/Δ1 έγγραφο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετατίθεται η εκμάθηση και 
πιστοποίηση της γραφής Braille στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως 
Τυφλών. 

 
2.1.9. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία α.μ.κ.ε. "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" 
 Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»  ιδρύθηκε το 1999 
από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ) και τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ), με ποσοστό που σήμερα διαμορφώνεται στο 
99% και 1% αντίστοιχα. 
 Σκοπός της εταιρείας είναι η καθιέρωση, ανάπτυξη και εφαρμογή 
προγράμματος που αποσκοπεί:  
1) στην επικουρική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και πληροφόρησης των τυφλών και μερικώς βλεπόντων μελών της μαθητιώσας και 
σπουδάζουσας νεολαίας  καθώς και των ενηλίκων,  
2) στην παροχή γενικότερων υπηρεσιών και πληροφόρησης εγκυκλοπαιδικής 
μόρφωσης στους τυφλούς και μερικώς βλέποντες Έλληνες,  
3) στη διαμόρφωση και οργάνωση χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών 
δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Α.Τ. και του Π. Σ. Τ. 
 Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται με την υλοποίηση προγραμμάτων, 
αυτοτελώς ή με συνεργασία, εταιρική ή μη, με άλλους αρμόδιους φορείς της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τη διαφώτιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις 
δυνατότητες των ατόμων αυτών, με την υποστήριξη των οικογενειών τους, καθώς και 
με την επιδίωξη συνδρομής τόσο των Κυβερνητικών οργάνων και υπηρεσιών, όσο 
και με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Η εταιρεία εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και 
Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210- Καλλιθέα. Διαρθρώνεται από 
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, ως επί το πλείστον εκπαιδευτικό, για την 
υποστήριξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. Συνεργάζεται με τις Περιφερειακές 
Ενώσεις Τυφλών Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δ. Ελλάδας με έδρα την 
Πάτρα, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, και με το Παράρτημα Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης 
για την υλοποίηση  προγράμματος εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα όρασης 
στην Κινητικότητα – Προσανατολισμό και σε Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης 
ατόμων με προβλήματα όρασης. 
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2.1.10. Κινητικότητα 
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ), λειτουργεί 

από το 1984, Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων 
Καθημερινής Διαβίωσης, που ανήκει στο τμήμα Εκπαίδευσης. 
 Η εκπαίδευση προσφέρεται σε μαθητές : 

• του Δημοτικού Σχολείου και του τμήματος Τυφλοκωφών, που υπάγονται στο 
Υπουργείο Παιδείας. 

• του Γυμνασίου και Λυκείου των Φροντιστηριακών μαθημάτων του ΚΕΑΤ και 
• του Ι.Ε.Κ. « ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ », που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. 

Η Κινητικότητα Προσανατολισμός (ΚΠ) και οι Καθημερινές Δεξιότητες 
Διαβίωσης (Δ.Κ.Δ), είναι ένα από τα βασικά μαθήματα που προσφέρονται στα άτομα 
με προβλήματα όρασης, τα οποία περιλαμβάνουν: 

Προκινητικότητα: 
• Ασκήσεις ανάπτυξης αισθήσεων, αφής-ακοής όσφρησης 
• Έννοιες χώρου 
• Έννοιες μεγέθους 
• Έννοιες χρόνου 
• Στάση σώματος 
• Σωματογνωσία 
• Ασκήσεις για αναγνώριση υλικών 

Προσανατολισμός: 
• Ασκήσεις Προσανατολισμού: Γνώση και χρήση των 4 σημείων του ορίζοντα. 

αρχικά σε εσωτερικούς χώρους, αργότερα σε εξωτερικούς χώρους στο δρόμο, 
όπου διδάσκονται να τοποθετούν τον εαυτό τους σε σχέση με τα αντικείμενα 
του περιβάλλοντος. 

• Μαθαίνουν και εξοικειώνονται σε θέματα ρυμοτομίας, για να αποκτήσουν την 
αντίληψη του χώρου και των στοιχείων του περιβάλλοντος, που αργότερα θα 
χρησιμοποιηθούν ως σημάδια πορείας τους στην κίνηση. 

Οργάνωση σκέψης: 
• Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να αναλύουν, να κρίνουν και να 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συλλέγουν από το περιβάλλον με τρόπο 
λειτουργικό, ώστε να οργανώνουν σωστά τις κινήσεις τους. 

Χωρογνωσία: 
• Η κίνηση με προορισμό είναι ο απώτερος σκοπός της εξάσκησης, όπου οι 

μαθητές εκπαιδεύονται στον:  
o Συγχρονισμό κινήσεων, (σωστή στάση σώματος και βήματος). 
o Συσχετισμό σημείου εκκίνησης και προορισμού. 

• Μαθαίνουν να δημιουργούν απτικούς χάρτες ή νοητικές διαδρομές 
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• Οι μαθητές διδάσκονται τεχνικές βλέποντος οδηγού που βασίζονται στη 
συνεργασία του βλέποντα συνοδού και των ίδιων, ως συνοδοιπόροι, όπου με 
κοινούς κανόνες συμπεριφοράς και συμμετοχής , κινούνται με ασφάλεια σε 
προκαθορισμένο προορισμό. 

Κινητικότητα: 
Οι μαθητές στη Κινητικότητα, αρχίζουν τις τεχνικές κίνησης με το μπαστούνι, 

εφόσον έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τα 
ερεθίσματα που δέχονται από τις άλλες τους αισθήσεις. 

Αποκτούν γνώσεις λειτουργίας των ηχητικών σηματοδοτών και της οδικής 
κυκλοφορίας, αναπτύσσοντας την ικανότητα να κινούνται άνετα και με ασφάλεια 
τόσο σε ήσυχους δρόμους όσο και πολυσύχναστους. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να 
προγραμματίζουν και να εκτελούν διαδρομές με εναλλασσόμενες συνθήκες 
περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Καθημερινές Δεξιότητες Διαβίωσης: 

− Κοινωνική Αγωγή: 
• Αποκτά γνώσεις, για το σωστό τρόπο επαφής του με τον κόσμο και την 

άντληση πληροφοριών ή αποδοχή βοήθειας, όταν χρειάζεται. 
• Διδάσκεται καλούς τρόπους συμπεριφοράς. 
• Εκπαιδεύεται στις τεχνικές φαγητού. 
− Γενικές γνώσεις: 
• Χρήση οικιακού τηλεφώνου. 
• Χρήση ρολογιών. 
• Δεξιότητα υπογραφής (γραφής βλεπόντων). 
• Εξοικείωση με το εθνικό νόμισμα. 
− Προσωπική υγιεινή - Ένδυση – Νοικοκυριό. 

Η εκπαίδευση διδάσκεται σε στάδια, ανάλογα την ηλικία, την παθολογική 
αιτία της απώλειας της όρασης και τις εμπειρίες του μαθητή. 

Η διδασκαλία της Κ.Π. και Δ.Κ.Δ. είναι εξατομικευμένη αγωγή, και είναι 
ανάλογη των εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητού. 
Ο εκπαιδευτής Κινητικότητας καταρτίζει ατομικό πρόγραμμα, μετά από λεπτομερή 
αξιολόγηση των δεδομένων. 

Μαθητές με δυσκολία μάθησης ή έλλειψη εμπειριών, ακολουθούν εντατικά 
προγράμματα επανάληψης δεξιοτήτων ανεξάρτητα από την ηλικία τους μέχρι να 
αποκτήσουν γνώσεις του βαθμού των δυνατοτήτων τους. 
Άλλες δραστηριότητες των Εκπαιδευτών Κινητικότητας: 

• Συμμετοχή σε προγράμματα Συμβουλευτικής γονέων. 
• Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, με θέματα την εκπαίδευση των ατόμων 

με πρόβλημα όρασης, σε φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι Παιδαγωγικών 
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τμημάτων, Μαρασλείου, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Λειτουργών, Καθηγητών 
Μ.Ε. κλπ., για την εξειδίκευσή τους στην Ειδική Αγωγή. 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών που κάνουν την πρακτική τους στο 
ΚΕΑΤ, όπου γίνονται προγράμματα προσομοίωσης , για την κατανόηση των 
συνθηκών και εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα στην όρασης. 

• Μελέτη και σχεδιασμό για την προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα 
όρασης, σε Δημόσια κτίρια - Σχολεία - Εκκλησίες κλπ. 

• Συμμετοχή στην κατασκευή απτικών χαρτών. 
• Συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων και συμβουλών, για γονείς και ευρύτερο 

κοινό. 
 
2.2. Φάρος Τυφλών Ελλάδος  
 Το 1946 ιδρύεται ο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος». Είναι σωματείο ειδικώς 
ανεγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, επιχορηγούμενο και εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Συμβάλλει  στην  εκπαίδευση και την κατάρτιση 
των ατόμων με οπτική αναπηρία με τη λειτουργία παραγωγικών  μονάδων και 
εργαστηρίων. Η δημιουργία των πρώτων εργαστηρίων  σκουπών και βουρτσών  
απέβλεπαν στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας του 
πληθυσμού. 
 Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ιδρύεται η Σχολή Τυφλών Τηλεφωνητών, 
στο ‘‘Φάρο Τυφλών Ελλάδος’’, και καθιερώνει την ειδικότητα του Τυφλού 
Τηλεφωνητή, μία από τις βιωσιμότερες λύσεις  αποκατάστασης στη χώρα μας. 
 Οι παραγωγικές μονάδες που λειτουργούν στο Φάρο τυφλών της Ελλάδος και 
σήμερα είναι: μονάδα κατεργασίας μετάλλων, εργαστήρια παραγωγής βουρτσών – 
σκουπών, εργαστήριο κεραμικής, τμήμα κομποδετικής. 
 
2.3 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 
 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε στην Αθήνα,  το 1932 και είναι 
ο πρώτος φορέας αυτό-οργάνωσης των τυφλών στην Ελλάδα. Είναι σωματείο 
δικαστικώς αναγνωρισμένο. Έχει εκπροσώπηση και έκφραση Πανελλαδική με  9 
Περιφερειακές Ενώσεις σε όλη την Ελλάδα. 

Είναι εκπρόσωπος των Ελλήνων τυφλών στην Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρίες, (ΕΣΑμΕΑ) και σε όλες τις διεθνείς επίσημες οργανώσεις των 
τυφλών, όπως η Διαβαλκανική Συνεργασία, (BCC), η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών 
(EBU) και η Παγκόσμια Ένωση Τυφλών (WBU).  
 Οι υπηρεσίες του συνδέσμου είναι οι εξής: 

• Ομιλούντων βιβλίων 
• Κινητικότητας προσανατολισμού 
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• Υπηρεσία πληροφορικής έρευνας και εφαρμογών νέας τεχνολογίας 
• Υπηρεσία διεθνών σχέσεων 
• Κοινωνική υπηρεσία 
• Τομέας διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών 
• Υπηρεσία έκθεσης τεχνικών βοηθημάτων  

 Όπως προβλέπεται στο καταστατικό του συνδέσμου μεταξύ άλλων μεγάλη 
βαρύτητα δίνεται σε θέματα εκπαίδευσης-κατάρτισης, εργασίας και γενικά διαβίου 
μάθησης.(Άρθρα 15,16,23.) 
 
 
3. Εκπαιδευτικοί φορείς τοπικής εμβέλειας 
 
3.1. Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης (Σχολή 
Τυφλών) 

 Η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1947 με πρωτοβουλία του 
φιλανθρωπικού σωματείου «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών» με σκοπό να καλύψει 
τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης της μεταπολεμικής Βόρειας Ελλάδας. 
Λειτούργησε το 1948 ως «Οίκος Τυφλών» με τη βοήθεια του Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Γεννάδιου και του Κωνσταντίνου Ζάννα, προέδρου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. Σκοπός του σωματείου ήταν η περίθαλψη των τυφλών παιδιών, 
που κυκλοφορούσαν απροστάτευτα και ορφανά, εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης 
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. 
Λειτουργούσε με ελάχιστο προσωπικό, βασιζόμενο στην εθελοντική προσφορά 
μελών του σωματείου αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Εκτός από τις 
υπηρεσίες μέριμνας και περίθαλψης, που προσφέρονταν, σύντομα η δραστηριότητα 
του Ιδρύματος επεκτάθηκε σε στόχους εκπαιδευτικούς και σε επαγγελματική 
κατάρτιση.Στις  28 Αυγούστου 1972, και βάσει του Ν.Δ. 1111/11-02-1972 που 
υποχρέωνε τα φιλανθρωπικά σωματεία να ιδρύσουν ιδρύματα, η «Οργάνωση 
Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος» προχωρά στη σύσταση Ιδρύματος με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Ό Ήλιος’ - Σχολή Τυφλών». Έτσι, η Σχολή 
Τυφλών άλλαξε νομική υπόσταση και απέκτησε την ονομασία (με το Β.Δ. 48/18-01-
1973).  Για μία δεκαετία ακόμη περίπου το φιλανθρωπικό σωματείο συμμετείχε στο 
Δ.Σ. του Ιδρύματος και το στήριζε οικονομικά, καθώς για το μεγαλύτερο μέρος των 
δωρεών προς τη Σχολή Τυφλών η αποδοχή γινόταν από το φιλανθρωπικό σωματείο 
και όχι από το Ίδρυμα. 

 Το 1983 το τυφλικό κίνημα απαίτησε τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 
φιλανθρωπικού σωματείου και τη διαχείριση των δωρεών ώστε οι υπηρεσίες που τους 
παρέχονται να μη βασίζονται στη προσφορά εθελοντών - φιλάνθρωπων, αλλά σε 
εξειδικευμένο προσωπικό. Το Νοέμβριο του 1983 τα μέλη της «Ένωσης Τυφλών 
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‘Λουδοβίκος Μπράιγ’», ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι τρόφιμοι της 
Σχολής καταλαμβάνουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος με αίτημα τη 
διάλυση της Οργάνωσης Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος και τη μεταβίβαση 
της περιουσίας της στο Ίδρυμα, με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση του. Η κατάληψη 
διαρκεί μέχρι το Μάρτιο του 1984, οπότε, με την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας -
Πρόνοιας και του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, εκδίδεται η 367/84 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που διορίζει προσωρινό Διοικητικό 
Συμβούλιο στο Ίδρυμα για την υλοποίηση των σκοπών της κατάληψης. Αποτέλεσμα 
της κατάληψης αυτής ήταν να προχωρήσει το φιλανθρωπικό σωματείο, τον επόμενο 
χρόνο, σε εκκαθάριση και εκχώρηση της περιουσίας του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το 
Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), επιχορηγούνταν και εποπτευόταν από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού 
Θεσσαλονίκης. 
 Στις 2 Μαρτίου 2011, η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης συγχωνεύθηκε με το 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και λειτουργεί ως Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε πριν από εξήντα πέντε χρόνια. 
Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μέριμνας σε άτομα 
με αναπηρία όρασης, όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα (όπως δηλώνει η επωνυμία) 
αλλά και από όποιες άλλες περιοχές της χώρας προέρχονται κι έχουν ανάγκη τις 
υπηρεσίες της. 

 Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης αποτελούνται από 4 βασικά 
κτίρια. Το κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο αποτελείται από 4 επίπεδα (3 όροφοι και 
σοφίτα). Είναι το κτίριο διοίκησης και εκπαίδευσης. Πίσω από το κτίριο αυτό 
βρίσκονται: α) το οικοτροφείο αρρένων και θηλέων , κοιτώνες και εντευκτήριο.  
Επίσης στον αύλιο χώρο βρίσκεται ένα βοηθητικό κτίριο, στο οποίο βρίσκονται τα 
γραφεία των αθλητικών σωματείων «Πυρσός» και «Ήφαιστος» για άτομα με 
προβλήματα όρασης,. Επιπλέον, στο χώρο υπάρχει κι ένα εκκλησάκι. 
 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου βρίσκονται στη Βασιλίσσης Όλγας 
32.  
 
Εκπαίδευση 
 Η Σχολή Τυφλών ήταν ο μοναδικός φορέας που παρείχε εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες σε άτομα με πρόβλημα όρασης στην Βόρεια Ελλάδα. Η συμβολή της στην 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των τυφλών, είναι αδιαμφισβήτητη. Με τη 
λειτουργία του ειδικού δημοτικού σχολείου και την επιπλέον φροντιστηριακή 
στήριξη σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.  Καθ\ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της η Σχολή αποτέλεσε το κέντρο αναφοράς των τυφλών όχι μόνο της περιοχής αλλά 
και της χώρας γενικότερα. Ο φορέας υποστήριζε υλικοτεχνικά τους μαθητές με τη 
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διάθεση βιβλίων σε γραφή Braille, προϊόντα του τυπογραφείου της. Επίσης διέθετε 
βιβλία σε ακουστική μορφή, σε κασέτες και αργότερα σε cd από τη πλούσια 
βιβλιοθήκη που λειτουργούσε στο Ίδρυμα. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου είχαν 
την στη διάθεσή τους φροντιστηριακή στήριξη για τα μαθήματα του σχολείου καθώς 
και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πολύ σπουδαίος θεωρείται ο ρόλος της Σχολής 
σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης  δεξιοτήτων.  

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η Σχολή τυφλών, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία  για εκπαίδευση , 
κατάρτιση , απασχόληση και   επαγγελματική αποκατάσταση, δημιουργεί εργαστήρια 
με σκοπό την εκπαίδευση αλλά και την απασχόληση των τροφίμων της. 
Χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία οδηγεί 
στη  δημιουργία των  φορέων προάσπισης των δικαιωμάτων των  τυφλών και με 
προβλήματα όρασης ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών 
δικαιωμάτων. Η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
θεσμοθετείται το 1951, ενώ έχουμε και την δημιουργία των πρώτων παραγωγικών 
μονάδων και  εργαστηρίων καθώς και των σχολών τηλεφωνητών. Έτσι από το 1950 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής λειτουργούν εργαστήριο καλαθοπλεκτικής, 
πλεκτικής και υφαντικής. Το σύνολο των τροφίμων παράλληλα με την 
παρακολούθηση των σχολικών τάξεων Στα εργαστήρια αυτά εκπαιδεύτηκαν και 
απασχολήθηκαν άτομα με πρόβλημα όρασης, άνδρες και γυναίκες,  από το 1951 εως 
το 2002 που  το τμήμα σταμάτησε νε λειτουργεί.. Οι τρόφιμοι ήταν υποχρεωμένοι να 
μαθητεύουν κοντά στον έμπειρο τεχνίτη δάσκαλο της Σχολής, με σκοπό να 
αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις αλλά και ειδικές δεξιότητες στη χειρονακτική εργασία 
την κατασκευή των ειδών της καλαθοπλεκτικής. Επιπλέον, η απασχόληση αυτή τους 
εξασφάλιζε και οικονομικές απολαβές από την πώληση των παραγομένων προϊόντων. 
Τα είδη που κατασκευάζονταν ήταν διάφορα μικροέπιπλα, καλάθια πλύσης, 
εφημεριδοθήκες, ως και μεγαλύτερα έπιπλα καρέκλες τραπέζια κλπ. Η κατασκευή 
των προϊόντων γίνονταν υπό την επίβλεψη του βλέποντα δασκάλου ο οποίος δίδασκε 
το σχέδιο και επέβλεπε την παραγωγή. Τα παραγόμενα προϊόντα μπορούσε κανείς να 
τα προμηθευτεί επισκεπτόμενος το εκθετήριο των προϊόντων στη Σχολή Τυφλών 
στην Βασιλίσσης Όλγας 32.  
 Τα υψηλής ποιότητας, καλαίσθητα παραγόμενα προϊόντα έβρισκαν μεγάλη 
ανταπόκριση στο αγοραστικό κοινό όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε διάφορους 
επώνυμους τραγουδιστές και καλλιτέχνες της εποχής που είχαν προμηθευτεί 
μικροέπιπλα και άλλα προϊόντα από τη Σχολή Τυφλών. Επίσης για πολύ μικρό 
διάστημα λειτούργησε σαροθροποιείο τα  προϊόντα του οποίου τα διέθεταν στο Τρίτο 
Σώμα Στρατού. Στο εργαστήριο της καλαθοπλεκτικής απασχολούνταν αποκλειστικά 
άνδρες και ο αριθμός τους ποίκιλε ανάλογα με το πόσοι εκπαιδευόμενοι υπήρχαν σε 
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κάθε σχολική χρονιά. Τα εργαστήρια λειτουργούσαν παράλληλα με το πρόγραμμα 
του σχολείου και η παρακολούθησή τους ήταν υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. 
Η εργασία ήταν μία αρκετά επίπονη διαδικασία, τα υλικά ήταν δύσκαμπτα και έπρεπε 
να υπάρχει μία προεργασία μουλιάσματος, αυτό δημιουργούσε όχι και τόσο 
δελεαστικές συνθήκες εργασίας, υπήρχε στο χώρο του εργαστηρίου αρκετή υγρασία.   

Η μεγάλη ζήτηση των προϊόντων και προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
οδήγησε στη δημιουργία και στελέχωση από τυφλούς εργαζόμενους  και 
μηχανουργείου. Το κόστος των σιδερένιων σκελετών οι οποίοι ,  χρησιμοποιούνταν 
για την κατασκευή των επίπλων, ήταν μεγάλο και αναζητούσαν λύσεις όπου θα 
μείωναν το κόστος. Το μηχανουργείο λειτούργησε για λίγο διάστημα στη δεκαετία 
του 1970 και στη συνέχεια μετά το κλείσιμο του επέστρεψαν στον προηγούμενο 
τρόπο παραγγελίας των σκελετών. 

 Στο εργαστήριο της πλεκτικής απασχολούνταν αποκλειστικά  γυναίκες. Στην 
πρώιμη αυτή εποχή της λειτουργίας της Σχολής Τυφλών, οι γυναίκες δεν 
ενθαρρύνονταν να συνεχίσουν ή να ολοκληρώσουν την περαν  της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Έτσι στο εργαστήριο της πλεκτικής στην δεκαετία του 1960 εργάζονταν 
πάνω από 20 κορίτσια που διέμεναν στο Ίδρυμα και απασχολούνταν με την πλεκτική 
και παράλληλα συμμετείχαν σε άλλες δραστηριότητες  όπως χορωδία, μουσική, 
παραδοσιακούς χορούς, εκκλησιασμός συμμετοχή σε εκδηλώσεις με το Ίδρυμα.  

Ένα τρίτο εργαστήριο που λειτούργησε από αυτή την εποχή στα πλαίσια της 
Σχολής τυφλών ήταβν το εργαστήριο της υφαντικής. Σε αυτό όπως και στο 
προηγούμενο εργαστήριο της πλεκτικής, οι εκπαιδευόμενοι απασχολούνταν υπό την 
αυστηρή επίβλεψη της δασκάλας τους η οποία ήταν βλέπουσα και εργαζόταν μαζί 
τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εργαστήριο της υφαντικής απασχολούνταν κυρίως 
άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα όρασης με συνοδά προβλήματα νοητικής 
αναπηρίας, τυφλοκωφοί ή και άλλα. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα και των τριών 
εργαστηρίων οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές  είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν 
επίσης και στο ετήσιο μπαζάρ που διοργάνωνε η Σχολή με σκοπό να προβάλει την 
παραγωγή και μέσω της παραγωγής το σημαντικό έργο που επιτελούσε στο χώρο της 
εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Τέλος της δεκαετίας του 1960 και συγκεκριμένα το 1968 ξεκινά τη λειτουργία 
της η τηλεφωνική σχολή στη σχολή τυφλών, η οποία καιέδωσε νέες προοπτικές στην 
επαγγελματική αποκατάσταση στα άτομα με οπτική αναπηρία. Από αυτή τη στιγμή 
όλοι σχεδόν οι μαθητές της Σχολής τυφλών, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει την 
υποχρεωτική από το νόμο εκπαίδευση, παρακολουθούσαν την τηλεφωνική σχολή. 

  Η ιδιωτική πρωτοβουλία που ήταν το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
προηγούμενων δεκαετιών, αρχίζει να υποχωρεί και στη θέση της έρχεται η κρατική 
παρέμβαση και προστασία. 
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 Η κατάληψη του Ιδρύματος προστασίας τυφλών Β.Ε. «Ο ήλιος», το 1983 από 
τυφλούς τρόφιμους που είχε σα συνέπεια την  αλλαγή της νομικής του υπόστασης 
επηρέασε άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων των εργαστηρίων, της 
τηλεφωνικής σχολής καθώς και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 λειτουργούσε στη Σχολή τυφλών τμήμα 
γλυπτικής, με ένα δάσκαλο το οποίο παρακολουθούσαν πλέον προαιρετικά οι 
τρόφιμοι και οι εξωτερικοί τυφλοί. Το τμήμα παρείχε τη δυνατότητα βελτίωσης των 
δεξιοτήτων της λεπτής κινητικότητας των τυφλών μαθητών καθώς και την ανάπτυξη 
της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Τα έργα των τυφλών μαθητών συμμετείχαν 
σε εκθέσεις που διοργάνωναν από κοινού με διάφορούς φορείς όπως το Ινστιτούτο 
Γκαίτε, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, το κολλέγιο Ανατόλια κλπ.  

 Άλλα τμήματα που λειτούργησαν ήταν τμήματα μουσικής, θεωρίας και 
πιάνου καθώς και τμήματα χορωδιών, ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής. Ο 
υποχρεωτικός χαρακτήρας των παρεχόμενων από τη Σχολή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων έχει αλλάξει, ωστόσο η συμμετοχή των μαθητών είναι ικανοποιητική. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η έντονη ανησυχία των υπεύθυνων των 
τμημάτων, όπως προκύπτει από τις εισηγήσεις της εποχής (1988-1995)ανησυχία για 
το είδος και την τύχη των επαγγελματικών επιλογών. Επίσης όπως προκύπτει από τα 
αρχεία του φορέα,  εισηγήσεις με θέμα την επαγγελματική διεύρυνση, υπήρχε 
έντονος προβληματισμός για τις επαγγελματικές επιλογές  στο χώρο των τυφλών 
ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν προτάσεις όπως δημιουργίας σχολής μασέρ, 
αναβάθμιση του πτυχίου της τηλεφωνικής σχολής με δυνατότητες υπαλλήλου 
γραφείου κ.α. είναι συχνές στα διαθέσιμα αρχεία. Παράλληλα τα πρώτα προβλήματα 
άρχισαν να διαφαίνονται στη λειτουργία των εργαστηρίων της καλαθοπλεκτικής της 
πλεκτικής και της υφαντικής. Υπάρχουν πλήθος αναφορές στα χρόνια 1987 έως 1995 
από τους υπεύθυνους του τμήματος με προτάσεις για αναβάθμιση του τρόπου 
λειτουργίας των τμημάτων και του τρόπου απορρόφησης των προϊόντων. Το 
εκθετήριο των προϊόντων έχει σταματήσει τη λειτουργία του αρχές της δεκαετίας του 
1980 και η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων γίνεται μέσω του ετήσιου μπαζάρ. 
 Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι στα εργαστήρια συνήθως είναι ενήλικές και 
προέρχονται από τους σπουδαστές της τηλεφωνικής σχολής. Το επάγγελμα του 
καλαθοπλέκτη ακολουθεί την πορεία των επαγγελμάτων προς εξαφάνιση των 
χειρονακτικών επαγγελμάτων. Η παραγωγή κρίνεται με αυστηρούς όρους αγοράς , 
κρίνεται ζημιογόνα για το Ίδρυμα και το 2002 το τμήμα σταματά τη λειτουργία 
τουαφού συνταξιοδοτήθηκε και ο υπεύθυνος των εργαστηρίων, ο τελευταίος 
υπάλληλος.  

 Στη δεκαετία του 1990 η τηλεφωνική σχολή αποτελεί την μοναδική ευκαιρία 
παρεχόμενης κατάρτισης στη Σχολή Τυφλών.  Η τηλεφωνική σχολή λειτούργησε από 
το 1968 έως το 2001 με τη συγκεκριμένη δομή και χρονική διάρκεια φοίτησης. Το 
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τμήμα παρακολούθησαν 260 σπουδαστές άνδρες και γυναίκες Η κατοχύρωση 
επαγγελματικών δικαιωμάτων ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε  όταν για πρώτη φορά 
το 1979 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 963/79  Άρθρο 10, στον οποίο γίνεται για πρώτη 
φορά αναφορά στην υποχρεωτική τοποθέτηση τυφλών στις θέσεις τηλεφωνητών των 
δημοσίων υπηρεσιών. Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν ήταν η 
νομοθετημένη ειδική αγωγή με νόμους του 1981 και 1985 με ελάχιστες αλλά 
σημαντικές αναφορές στην κατάρτιση και την απασχόληση των αναπήρων. Η 
πρόβλεψη τοποθέτησης ως προστατευόμενα μέλη αρχικά από το ο νόμο 1648|86 και 
στη συνέχεια η αναπροσαρμογή του από το νόμο 2643|98 για την απασχόληση 
προστατευόμενων προσώπων, εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό εγγυήσεις για την 
επαγγελματική απορρόφηση των τηλεφωνητών με οπτική αναπηρία. Η διάρκεια 
φοίτησης στη τηλεφωνική σχολή παραμένει το ένα έτος, καθ’ όλη τη διάρκεια της  
λειτουργίας του τμήματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα Ακολουθεί σύγχρονες 
προσεγγίσεις. Η διδακτέα ύλη διαφοροποιείται ανάλογα με την εποχή. Εκτός από τα 
ειδικά μαθήματα, χειρισμός μεταλλάκτη, χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου, μεγάλη  
βαρύτητα δίνεται σε τομείς απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθημερινής 
διαβίωσης, κινητικότητας και προσανατολισμού. Επίσης δημιουργείται τμήμα 
εκπαιδευτικής τραπεζαρίας και δεξιοτήτων, που αποσκοπεί στην ομαλή  μετάβαση 
των τροφίμων στην ανεξάρτητη και αυτόνομη διαβίωση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
η διδασκαλία των ηλεκτρονικών υπολογιστώ στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1995, 
γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδο στην εποχή των νέων τεχνολογιών και σε 
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με πρόβλημα όρασης. . . 
  Από το 2005 έως σήμερα φιλοξενείται στη Σχολή Τυφλών η ειδικότητα 
τυφλών τηλεφωνητών, «Τειρεσίας, άτομα με πρόβλημα όρασης-χειριστές 
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών», η οποία αποτελεί εξέλιξη της 
προηγούμενης ειδικότητας, διαφοροποιημένη ως προς τη διάρκεια φοίτησης, το 
αναλυτικό πρόγραμμα, την διάρκεια της πρακτικής άσκησης κλπ. Η συγκεκριμένη 
ειδικότητα είναι Ι.Ε.Κ. και  ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας της βαθμίδας των Ι.Ε.Κ.  
   Η σημερινή δομή και υπηρεσίες του φορέα Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης 
 Σήμερα το  έργο του Κέντρου αποτελείται από ένα σύνθετο πλέγμα 
υπηρεσιών, όπως οι ακόλουθες: 
1. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα: 
• φροντιστηριακή στήριξη στα μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία, βιολογία, φιλολογικά, Αγγλικά)  σε μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου με αναπηρία όρασης που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής 
ή της γειτονιάς τους 
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• εκπαίδευση σε καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης και κινητικότητας για μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές, απαραίτητες για την αυτόνομη 
διαβίωση και κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία όρασης, 

• εκμάθηση της γραφής Braille, της αγγλικής γλώσσας, της παραδοσιακής 
μουσικής και των παραδοσιακών χορών της χώρας μας, 

• εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστή και η πιστοποίηση ECDL για άτομα με 
προβλήματα όρασης, καθώς το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης αποτελεί Πιστοποιημένο 
Εξεταστικό Κέντρο ECDL για άτομα με αναπηρία όρασης, 

• φιλοξενία του ΙΕΚ Τηλεφωνικής «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», 
• υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκμάθησης της γραφής Braille και 

τεχνικών συνοδείας για εκπαιδευτικούς κι επιστημονικό-βοηθητικό προσωπικό 
που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία όρασης καθώς είναι πιστοποιημένο 
εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 

• εκτύπωση διδακτικών σημειώσεων και εγγραφή κασετών και CD για μαθητές και 
φοιτητές, η εκτύπωση εξωσχολικών βιβλίων και μουσικών κειμένων ωδείων – 
Μουσικών Σχολείων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ξενόγλωσσων βιβλίων 
(Αγγλικών) σχολείων και φροντιστηρίων, ασκήσεων και σημειώσεων για τις 
καθημερινές ανάγκες των μαθητών, 

• στήριξη με εκπαιδευτικό υλικό και συνεργασία με τα σχολεία για παιδιά που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σχολείο στον τόπο κατοικίας τους εκτός 
Θεσσαλονίκης. 

2. Υπηρεσίες φιλοξενίας και μέριμνας, και συγκεκριμένα: 
• φιλοξενία στο οικοτροφείο μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε 24ωρη βάση, από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης και σε ειδικές 
περιπτώσεις από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

• σίτιση, φύλαξη και επιμέλεια των οικότροφων μαθητών, 
• φιλοξενία σπουδαστών και φοιτητών σε ξενώνες του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, 
• μετακίνηση των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία του Κέντρου για την κάλυψη 

των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών τους αναγκών καθώς επίσης και των 
αναγκών υγείας αυτών (πρόληψης ή θεραπείας). 

3. Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς στο χώρο του Ιδρύματος 
φιλοξενούνται οι αθλητικοί σύλλογοι τυφλών «Πυρσός» και «Ήφαιστος» στους 
οποίους συμμετέχουν ενεργά οικότροφοι του Κέντρου. 
4. Ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων σε θέματα τυφλότητας, όπως είναι η 
διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων κι εργαλείων για άτομα με αναπηρία όρασης, η 
υποδοχή εθελοντών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, η συνεργασία με Πανεπιστήμια 
κι εκπαιδευτικούς φορείς για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών, η 
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συμμετοχή σε δράσεις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές από κοινού με άλλους φορείς 
για τη γνωριμία και γνωστοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία 
όρασης, 
5. Κοινωνική υπηρεσία με στόχο τη στήριξη των οικοτρόφων και των οικογενειών 
τους καθώς επίσης την προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης και της 
κοινωνικοποίησής τους. 
 
 
3.2. Η ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος 
  Η ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Β.Ε.) «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ 
ΜΠΡΑΙΓ» είναι πρωτοβάθμιο σωματείο δικαστικώς αναγνωρισμένο. Ιδρύθηκε το 
1960 στη Θεσσαλονίκη. Μέριμνα του σωματείου είναι η προάσπιση των 
δικαιωμάτων των τυφλών και με προβλήματα όρασης ατόμων. Είναι το πρώτο 
συνδικαλιστικό σωματείο αμιγώς τυφλών της Ελλάδος. Η  ίδρυση της  Σχολής 
Τυφλών Θεσσαλονίκης το 1947 και η λειτουργία της  το 1950 δημιούργησε το 
κατάλληλο έδαφος και τις προϋποθέσεις με αποτέλεσμα την συσπείρωση των τυφλών 
της βόρειας Ελλάδας σε ένα σωματείο. Έτσι, αντιμετωπίστηκε η ανάγκη ύπαρξης 
ενός φορέα αποτελούμενου αμιγώς από άτομα με προβλήματα όρασης. Η προάσπιση 
των συμφερόντων των τυφλών και με προβλήματα όρασης ατόμων αφορούν μεταξύ 
άλλων και όπως προβλέπεται στο καταστατικό του σωματείου αρθρα5 και αρθρο6  
τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης καθώς και παρεμβάσεις για 
προσβασιμότητα. Βασικός σκοπός από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της η Ε.Τ.Β.Ε. 
ήταν η εξάλειψη του αναλφαβητισμού των ενηλίκων τυφλών δια μέσου της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου και η δημιουργία ενός κοινοβίου χώρου φιλοξενίας 
ενήλικων  τυφλών,  Από τις πρώτες ουσιαστικές κατακτήσεις στα πλαίσια των 
συνδικαλιστικών δράσεων του συλλόγου  ήταν το πάσο ελευθέρων διαδρομών που 
πρώτο καθιερώθηκε στην Θεσσαλονίκη και η επαγγελματική αποκατάσταση των 
τυφλών ως τηλεφωνητές. Οι από κοινού προσπάθειες με το Ίδρυμα Προστασίας 
Τυφλών Β.Ε. «Ο ήλιος», το 1968, οδήγησαν στη δημιουργία της  σχολής 
τηλεφωνητών και στην Θεσσαλονίκη. Σημαντική είναι η συνεισφορά της Ένωσης τις 
δεκαετίες που ακολούθησαν την δημιουργία της σχολής τηλεφωνητών, η οποία 
απηύθυνε έκκληση σε πολλές και ποικίλες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες να 
συμπεριλαμβάνουν πτυχιούχους της ειδικότητας στο προσωπικό τους. Κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική αυτή η δραστηριοποίηση του σωματείου, αν σκεφτούμε ότι ο 
πρώτος νόμος ο οποίος μεριμνούσε για την τοποθέτηση τυφλών τηλεφωνητών 
ψηφίζεται 10 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της σχολής τηλεφωνητών. Με 
τη θέσπιση του νόμου 963/79, ο οποίος αναγράφει κατά λέξη "Άρθρο 10 " επί σκοπό 
εξασφαλίσεως των ικανών και καταλλήλων δια την συγκεκριμένην εργασίαν 
προστατευομένων υπό του παρόντος ατόμων: «Δημόσιαι υπηρεσίαι, νομικά πρόσωπα 
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δημοσίου δικαίου, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως, οργανισμοί κοινής ωφελείας 
και δημόσιαι επιχηρήσεις, υποχρεούνται όπως εις παρ΄αυτοίς κενουμένας οργανικάς 
θέσεις τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων προσλαμβάνουν τυφλούς 
πτυχιούχους των υπό την εποπτείαν του υπουργείου κοινωνικών υπηρεσιών σχολών 
εκπαιδεύσεως τυφλών τηλεφωνητών, εις την αναλογίαν ενός τουλάχιστον τυφλού επί 
τριών θέσεων». 
 Επίσης, στη δεκαετία 1970 προωθώντας δράσεις για την ψυχαγωγία των 
μελών της διοργανώνει εκδρομές με την χορηγία τοπικών επιχειρήσεων, όπως η 
Κ.Η.Μ. Δαμίγος, ο Οργανισμός αστικών συγκοινωνιών, το τρίτο Σώμα στρατού κλπ. 
Μην έχοντας κρατική επιχορήγηση, οι παραπάνω χορηγίες ήταν ζωτικής σημασίας 
για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.  
 Αρχές της δεκαετίας του 1980 οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης και 
αποκατάστασης των τυφλών με το πέρασμα των χρόνων είχαν πλέον αυξηθεί, και η 
Φιλανθρωπική Οργάνωση (η οποία διοικούσε το Ίδρυμα) αδυνατούσε να 
ανταποκριθεί στην διοίκησή του και στους σκοπούς της. Τα μέλη της Ε.Τ.Β.Ε. σε 
συνεργασία με το σύλλογο γονέων και τους τροφίμους του Ιδρύματος 
πραγματοποίησαν κατάληψη του ιδρύματος τον Νοέμβριο του 1983 με στόχο την 
δημοσιοποίησή του. Η κατάληψη  έληξε το Μάρτιο του 1984 με την μετατροπή του 
Ιδρύματος της Σχολής Τυφλών σε Ν.Π.Ι.Δ., με συμμετοχή στο Δ.Σ του ιδρύματος 
εκπροσώπων του χώρου της τυφλότητας. 
 Το 1985 δημιουργείτε η τοπική ένωση τυφλών του Πανελληνίου συνδέσμου 
τυφλών και έχουμε μαζική  αποχώρηση ενός μεγάλου μέρους μελών της Ένωσης.  
Την ίδια εποχή ο αγώνας της Ε.Τ.Β.Ε. ενάντια στο κλείσιμο των προστατευόμενων 
εργαστηρίων της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης που είχε ως αποτέλεσμα την 
απώλεια πλέον των 15 θέσεων εργασίας τυφλών ήταν μεγάλος, καθώς επίσης  και 
απέναντι στην εκποίηση της περιουσίας η οποία προερχόταν από διαθήκη και η οποία 
προοριζόταν για ανέγερση οικοτροφείου του ιδρύματος. 
 Το σωματείο προωθώντας δράσεις για την εκπαίδευση, την επαγγελματική 
αποκατάσταση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των τυφλών της Θεσσαλονίκης, 
συνεχίζει τις προσπάθειες για την ίδρυση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης πολυχώρου 
για τους ηλικιωμένους τυφλούς και την αναβίωση των προστατευόμενων 
εργαστηρίων της Σχολής Τυφλών. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
ψυχαγωγικών και μορφωτικών προγραμμάτων. Σημαντική βοήθεια προσφέρει το 
δίκτυο εθελοντών που έχει αναπτύξει η Ε.Τ.Β.Ε., προσφέροντας συνοδεία για 
καθημερινές ανάγκες (αγορά, ιατρική περίθαλψη). 
 Το σωματείο στεγάζεται στην Κολοκοτρώνη 4 (έναντι της Σχολής Τυφλών 
Θεσσαλονίκης), όπου λειτουργεί εντευκτήριο από 10.00 έως 13.00.   
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
4. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 
4.1. Θεωρητική τεκμηρίωση με βάση προηγούμενες έρευνες 
 Από τις αρχές ακόμη του 20ου αιώνα, εμφανίζεται μία εναλλακτική πρόταση  
ως  μεθοδολογική προσέγγιση στο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών, της 
ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της γλωσσολογίας ή της ιστορίας. Η προσέγγιση 
αυτή  τοποθετεί  το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο  δεν μπορεί να συρρικνωθεί σε έναν 
επιστημονικό κανόνα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (Plummer, 2000). Η 
βιογραφική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στην έρευνα στοχεύει να 
καταδείξει πώς τα άτομα κατανοούν, ερμηνεύουν και καθορίζουν τον περιβάλλοντα 
κόσμο, και πώς καθορίζουν τη σχέση τους με αυτό τον κόσμο ο οποίος δεν είναι 
δεδομένος, όπως σε άλλες θεωρήσεις. 
 Η ιδιαίτερη συνεισφορά της συγκεκριμένης προσέγγισης έγκειται στο ότι 
επιχειρεί να διεισδύσει σε περιοχές τις οποίες παραμελούν συχνά οι άλλες μορφές 
έρευνας καθώς δεν είναι ικανές να το επιτύχουν με τα μεθοδολογικά εργαλεία που 
διαθέτουν. 
 Η έννοια της βιογραφικής μεθόδου δεν περικλείει μια ενιαία ερευνητική 
διαδικασία. Σύμφωνα με δύο ορισμούς που παραθέτει ο Kohli τα βιογραφικά 
ντοκουμέντα είναι κείμενα που αναπαριστούν τη συμμετοχή ενός συγγραφέα σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνική περίσταση και την προσωπική του αντίληψη γι’ αυτή την 
κατάσταση ή «κείμενα που περιλαμβάνουν βιογραφικά μακροστοιχεία, δηλαδή τη 
σύνολη προηγούμενη ζωή ή τουλάχιστον μεγάλα τμήματά της». Μολονότι ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι ο δεύτερος ορισμός είναι περισσότερο εξειδικευμένος, πρέπει 
να σημειώσουμε ότι ο πρώτος ορισμός φαίνεται περισσότερο λειτουργικός, γιατί 
ανταποκρίνεται στην ουσία της ίδιας της επικοινωνιακής έρευνας, ιδιαίτερα αν στην 
έννοια «συγγραφέας» συμπεριλάβουμε τόσο τον ερευνητή όσο και τον πληροφορητή 
του. 
 Βασικός στόχος της βιογραφικής προσέγγισης παραμένει η δημιουργία των 
προϋποθέσεων επικοινωνίας και κατασκευής της αφήγησης, ούτως ώστε να 
αναδειχθεί η ανασύσταση της εμπειρίας του ατόμου, η οποία νοείται ως υποκειμενική 
πρόσληψη και σκιαγράφηση των συνθηκών του παρελθόντος που επέδρασαν στη ζωή 
του ατόμου και προβάλλουν μέσα από τον ανασχηματιστικό χαρακτήρα της 
αφήγησης. 
 Για αυτό το λόγο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι βιογραφικές αφηγήσεις 
μεμονωμένα δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση απεικόνιση των παρελθόντων 
γεγονότων ή της βιογραφικής διαδρομής. Οι κύριες μορφές του υλικού που παράγεται 
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με τη βιογραφική προσέγγιση είναι οι αφηγήσεις ζωής, οι ιστορίες ζωής και οι 
ιστορίες οικογένειας. 
 Οι αφηγήσεις ζωής είναι προσωπικές, υποκειμενικές διηγήσεις ενός ατόμου 
για τη ζωή του που μπορεί να στηρίζονται είτε σε γραπτές ή προφορικές 
αυτοβιογραφίες, είτε σε εις βάθος συνεντεύξεις κατασκευασμένες με τη βιογραφική 
μέθοδο. 
  Οι ιστορίες ζωής μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερες από μία αφηγήσεις 
ζωής, που συνήθως διασταυρώνονται και εμπλουτίζονται με στοιχεία περισσότερο 
«αντικειμενικά», όπως πληροφορίες από τα ληξιαρχεία ή το σχολικό φάκελο του 
υποκειμένου.  
 Οι ιστορίες οικογένειας παράγονται από τις αφηγήσεις ζωής των μελών μιας 
οικογένειας, όπου ενδεχομένως διασταυρώνονται διαφορετικές απόψεις· απ’ αυτή την 
άποψη οι ιστορίες οικογένειας, όπως και οι ιστορίες ζωής, παίρνουν έναν 
περισσότερο «αντικειμενικό» χαρακτήρα. 
 Μεταξύ των τριών μορφών του βιογραφικού υλικού που προαναφέρθηκαν, η 
αφήγηση ζωής αποτελεί τη βασική τεχνική και το κυριότερο πρωτογενές υλικό στις 
περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιούν τη βιογραφική μέθοδο. Η αφήγηση ζωής 
θεωρείται πιο κατάλληλη επειδή δίνει ιδιαίτερη έμφαση και  επικεντρώνεται στην 
υποκειμενική νοηματοδότηση του κόσμου. 
 Με αυτό τον τρόπο η υποκειμενική πραγματικότητα του ατόμου 
αναδεικνύεται σε κατ’ εξοχήν προνομιακό πεδίο μελέτης της βιογραφικής μεθόδου. 
Πρόκειται για το κυριότερο σημείο που τη διαφοροποιεί από την κλασσική 
εμπειρικοστατιστική προσέγγιση, η οποία από την ίδια της τη φύση αποδεικνύεται 
ακατάλληλη να ιχνηλατήσει την κοινωνική πραγματικότητα και την υποκειμενική 
βίωσή της. Αυτό συμβαίνει επειδή, πέρα από τις όποιες ομοιομορφίες και 
κανονικότητες τις ορίζουν, οι ανθρώπινες ζωές διέπονται, από ποικίλες αντιφάσεις, 
ανακολουθίες και περιορισμούς (Πανταζής, 2004). 
 Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι το επιστημονικό ενδιαφέρον της 
μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει την κατανόηση των κοινωνικών δομών 
και των συνθηκών ζωής του ατόμου στο πλαίσιο ενός δεδομένου κοινωνικο-
ιστορικού περίγυρου. Οι ατομικές δραστηριότητες, καθώς και ο τρόπος που τα άτομα 
αναφέρονται σ' αυτές, υπερβαίνουν το επίπεδο του εγώ και παραπέμπουν στην 
κοινωνική εγγραφή του ατόμου.  
 Αυτές οι σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδας, ομάδων και κοινωνίας, καθώς 
και οι  τρόποι εσωτερίκευσης προτύπων και αξιών, αλλά και οι  τρόποι με τους 
οποίους το άτομο τοποθετείται σε σχέση με τα τελευταία, συμβάλλοντας στην 
εξέλιξή τους (Bamberg, 2004). 
 Με αυτόν τον τρόπο ερευνώντας το ίδιο το άτομο, ερευνούμε το σύνολο σε 
μία πορεία προς τη συλλογικότητα. Όπως αναφέρει ο Peter Alheit (2003): «Το να 
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ανήκει κανείς σε μια συλλογικότητα - σε έναν κοινωνικό χώρο (milieu), σε μια 
οικογένεια, σε ένα συγγενικό δίκτυο - δεν του είναι πλέον αρκετό για να οργανώσει 
τον κοινωνικό κόσμο, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, ούτε για να αντιμετωπίσει 
τις διαδικασίες μεταβολής του βίου του». Έτσι, το άτομο καλείται πολύ συχνά να 
παίρνει σημαντικές αποφάσεις για όλες τις πτυχές της ζωής του, επιλέγοντας ανάμεσα 
σε διαφορετικές εκδοχές, χωρίς να διαθέτει αδιαμφισβήτητα και κοινώς αποδεκτά 
κριτήρια για τις επιλογές του αυτές και μη μπορώντας να προβλέψει με ασφάλεια τις 
συνέπειες των επιλογών του. 
  Η αύξηση της πολυπλοκότητας των επιλογών, η ευθραυστότητα και 
αντιφατικότητα της  κοινωνικής ζωής, αναβαθμίζει το ρόλο του ατόμου ως κέντρου 
επιλογής. Έτσι άτομο επωμίζεται εξατομικευμένα το βάρος και την ευθύνη της 
οικοδόμησης της ζωής του, αφού έχουν ρευστοποιηθεί τα ενιαία και συλλογικά 
διαθέσιμα υποδείγματα οργάνωσης του βίου και μάλιστα τη στιγμή που ο ορίζοντας 
των επιλογών καθίσταται ολοένα πιο πολύπλοκος, το τελικό αποτέλεσμα των 
επιλογών απροσδιόριστο και οι ανακατατάξεις των όρων και των συνθηκών της 
ύπαρξης συχνότερες. Το άτομο καλείται να οργανώσει το βίο του έχοντας να 
διαχειριστεί αντιφατικές λογικές, που προέρχονται από διαφοροποιημένα λειτουργικά 
συστήματα, χωρίς να διαθέτει αδιαφιλονίκητα συλλογικά πρότυπα νοηματοδότησης 
και δράσης ή κανονιστικές αρχές που ενσωματώνουν τις διαφορετικές εμπειρίες σε 
ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Έτσι, μια νέα αμεσότητα μεταξύ ατόμου και συνόλου, 
έχει ως συνέπεια να εμφανίζονται οι κοινωνικές κρίσεις ως ατομικές (Beck, 1986, 
2000) (Τσιώλης Γ. 2012).

 

4.2. Μεθοδολογία και ερευνητικός σχεδιασμός 

Ερευνητικός στόχος 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της εξέλιξης του πεδίου της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων με πρόβλημα όρασης και κατά πόσο είναι επιθυμητή και 
απαραίτητη σήμερα μία δια βίου προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
Μεθοδολογία

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο  φάσεις συνδυάζοντας ιστορική έρευνα 
και βιογραφική έρευνα.  

Η αναγκαιότητα της ιστορικοκοινωνικής ανίχνευσης κρίθηκε σκόπιμη επειδή 
η περιγραφή μέσα από κοινωνικοιστορικές διεργασίες, μας επιτρέπει την κατανόηση 
των κοινωνικών δομών και των συνθηκών ζωής του ατόμου στα πλαίσια ενός 
δεδομένου κοινωνικο-ιστορικού περίγυρου.  
 Σε αυτή τη περίπτωση το ιστορικό πλαίσιο δεν συνοδεύει απλώς τις αφη-
γήσεις ζωής ούτε απλά παρατίθεται με τη μορφή χρονολογικών λεπτομερειών. 
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Επιχειρεί να ιχνογραφήσει μια περιοχή του παρελθόντος και να προσφέρει ένα 
θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης, αναφοράς και ανάλυσης του επίσημου λόγου, 
στοιχεία του οποίου μεταφέρονται, τρόπον τινά, στο σήμερα μέσα από τις αφηγήσεις 
ζωής, δηλαδή αποτελεί το πεδίο εντός του οποίου συγκροτήθηκε η ιστορικότητα ενός 
θεσμού. 

Η παρούσα πρόταση συνδυάζει την χρήση αναδρομικών ιστοριών ζωής και 
σύγχρονων ιστοριών ζωής, προκειμένου να καλυφθούν και οι τρεις χρονικές περίοδοι 
που πρόκειται να ερευνηθούν. 
 Η αναδρομική ιστορία ζωής αφορά την αναδόμηση παρελθόντων γεγονότων 
με βάση τα σημερινά συναισθήματα και τις ερμηνείες του ενδιαφερόμενου 
προσώπου. 

Η σύγχρονη ιστορία ζωής είναι μία περιγραφή της καθημερινής ζωής ενός 
ατόμου εν τω γίγνεσθαι, εδώ και τώρα. Έτσι, επιτυγχάνεται πληρέστερη περιγραφή 
του θέματός μας, και μέσω της σύγκρισης με παρόμοιες γραπτές πηγές εξασφαλίζεται 
η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών, εντοπίζοντας σημεία μείζονος 
απόκλισης ή ομοιότητας. Επίσης μέσω της σύγκρισης με επίσημα έγγραφα ελέγχεται 
η ακρίβεια της ιστορίας ζωής. 

Επομένως, η  μελέτη των πηγών, η συλλογή, η ταξινόμηση και η επεξεργασία 
του αφηγηματικού υλικού και, τέλος, η αξιολόγηση και η σύνθεση τους θα οδηγεί μια 
ισορροπημένη και αντικειμενική έκθεση του ερευνώμενου θέματος.  
 Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με την  έρευνα των αρχείων του 
φορέα Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Βορείου Ελλάδος (Σχολή 
Τυφλών). Η παροχή αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης-κατάρτισης από την 
στιγμή της ίδρυσής της το 1947 έως 2012. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  
πρωτογενείς πηγές, δηλαδή αδημοσίευτο υλικό και έγγραφα της εποχής από τα 
αρχεία του  φορέα. 
 Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε βιογραφική έρευνα, σε 12 
συμμετέχοντες, προκειμένου να καλυφθεί χρονικά το ίδιο διάστημα 1947 έως το 
2012. 

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της έρευνας η χρονική περίοδος που  
μας ενδιαφέρει διαιρέθηκε σε τρία τμήματα, ανάλογα με τις εξελίξεις της 
εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής της κάθε εποχής. 

Α. Η πρώτη περίοδος από την ίδρυση του Φιλανθρωπικού σωματείου «Ο 
Ήλιος» – Σχολή Τυφλών το 1947 και καταλήγει το 1973.  Το 1947, ιδρύεται ο φορέας, 
με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού σωματείου «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών». 
Χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου ήταν οι προσπάθεια κάλυψης των αναγκών που 
προέκυψαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο και τον εμφύλιο πόλεμο. Η Σχολή Τυφλών 
κλήθηκε να καλύψει όχι μόνο ανάγκες αναπηρίας, αλλά και ορφάνιας και ανέχειας. 
Λειτουργούσε με ελάχιστο προσωπικό, βασιζόμενο στην εθελοντική προσφορά 
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μελών του σωματείου αλλά και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Χαρακτηριστικά 
αυτής της περιόδου είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία οδηγεί στη δημιουργία 
των  φορέων προάσπισης των δικαιωμάτων των τυφλών και με προβλήματα όρασης 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. Η πρόσβαση 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  θεσμοθετείται το 1951, ενώ 
έχουμε και την δημιουργία των πρώτων παραγωγικών μονάδων και  εργαστηρίων 
καθώς και των σχολών τηλεφωνητών. 

Β. Από το 1973 έως το 1992. Το 1973 γίνεται η μετατροπή του φιλανθρωπικού 
σωματείου «Ο ήλιος» Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδος, σε νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου αφού τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 1111, που υποχρέωνε τα 
φιλανθρωπικά σωματεία να ιδρύσουν ιδρύματα, οπότε η Σχολή Τυφλών άλλαξε 
νομική υπόσταση.  Κάποια άλλα κομβικά σημεία αυτής της περιόδου είναι η 
δημοσιοποίηση του κεντρικού εκπαιδευτικού  φορέα για τυφλούς του Κ.Ε.Α.Τ το  
1976.Η νομοθετημένη ειδική αγωγή με νόμους του 1981 και 1985 με ελάχιστες αλλά 
σημαντικές αναφορές στην κατάρτιση και την απασχόληση των αναπήρων. 
 Γ. Από το 1992 έως το 2012. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την 
ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς και τη συμβολή αυτών στην 
εκπαιδευτική πράξη. Επίσης σημαντική είναι η επικουρική κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών σε κοινοτικό επίπεδο με την υποστήριξη κοινοτικών πρωτοβουλιώ ντο 1994 
με την διακήρυξη της Σαλαμάνκα προωθείτε «Σχολείο ίσων ευκαιριών στα 
α.με.ε.ε.α., χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και εφαρμόζοντας κατάλληλα 
προγράμματα, οργανωτικές ρυθμίσεις, διδακτικές στρατηγικές….» Η κατευθυντήρια 
αρχή στην οποία βασίζεται το πλαίσιο αυτό σημαίνει, ότι τα σχολεία πρέπει να 
υποδέχονται όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις φυσικές, πνευματικές, κοινωνικές, 
συναισθηματικές, γλωσσικές ή άλλες ικανότητες» (UNESCO,1994. Συμφώνησαν 92 
κυβερνήσεις και 25 διεθνείς οργανισμοί).  

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα βασίστηκε στη συλλογή 
αδημοσίευτου υλικού η ανάλυση του οποίου αποτέλεσε ένα κοινωνικοιστορικο 
πλαίσιο που συγκροτήθηκε σχεδόν εκ του μηδενός, αφού η ύπαρξη βιβλιογραφικών 
αναφορών ήταν ανύπαρκτη. Επίσης, τη συλλογή βιογραφικών-αφηγηματικών 
μαρτυριών που αποτέλεσαν το υπόλοιπο εμπειρικό υλικό προς ανάλυση. 

Η ερευνητική πρακτική έδωσε έμφαση στην κατανόηση του αφηγηματικού 
υλικού, όπως δομήθηκε από τους συμμετέχοντες, σχετικά με την οπτική αναπηρία και 
την επίπτωσή της  σε μία δια βίου διαδρομή μάθησης. Εξαρτάται δηλαδή από το κατά 
πόσο, μέσω της θεωρητικής της συγκρότησης, του σχεδιασμού και των μεθόδων που 
υιοθετεί, η δια βίου εκπαίδευση επηρεάζει τη ζωή των ατόμων με μειονέκτημα 
όρασης. Έτσι, η  βιογραφική εργασία συμβάλλει  όχι με σκοπό να προσαρμόζουν τα 
άτομα τις βιογραφικές τους επιλογές και πρότυπα σε εξωτερικές συνθήκες οι οποίες 
νοούνται ως σταθερές και αμετάβλητες αλλά να συνειδητοποιήσουν πως τα 
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κοινωνικά πλαίσια που τα περιβάλλουν μπορούν να μετασχηματιστούν και να ανα-
ζητήσουν δυνατότητες ατομικής και κοινωνικής δράσης προς την κατεύθυνση αυτή. 
 Ο προβληματισμός ο οποίος μας οδήγησε στην έρευνα ήταν, πώς κάθε φορά 
σε κάθε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και σε ποιες συνθήκες εντός των οποίων 
αλλάζουν η σχέση κοινωνίας και ατόμου, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τα άτομα 
με οπτική αναπηρία  συγκροτούν μια εικόνα του εαυτού τους.  
 Μέσω της αφήγησης τα άτομα καλούνται να συνάψουν μια αναστοχαστική 
σχέση με τον εαυτό τους, να εποπτεύουν και να επεξεργάζονται τη διαδρομή του βίου 
τους, παράγοντας βιογραφικές κατασκευές. Τα άτομα μαθαίνουν να κατασκευάζουν 
τη βιογραφία τους, αφηγούμενα (για) τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους, και με 
αυτόν τον τρόπο δομούν και τακτοποιούν την ιστορία ζωής τους αλλά και αποκτούν 
γνώση για τον εαυτό τους. Η κατασκευαστική αυτή επίδοση είναι απαραίτητη για να 
συγκροτήσουν ταυτότητα και να ορίσουν τον κοινωνικό τους τόπο. Η βιογραφία ως 
θεμελιακή γνώση των ατόμων για τον εαυτό τους αποτελεί σημαντικό πόρο απ’ όπου 
αντλούν πρότυπα προσανατολισμού και αποφάσεων εν όψει των διαφορετικών 
επιλογών που τους προσφέρονται στα περίπλοκα περιβάλλοντα των σύγχρονων 
κοινωνιών.

 

4.3. Συμμετέχοντες 
Το δείγμα αποτελούν ενήλικες με οπτική αναπηρία, που εκπαιδεύτηκαν στη 

Σχολή Τυφλών από το 1950 έως το 2012 στις εξής ειδικότητες - 
Α. Ειδικά εργαστήρια καλαθοπλεκτικής, υφαντικής και πλεκτικής. Στα εργαστήρια 
αυτά εκπαιδεύτηκαν και απασχολήθηκαν άτομα με πρόβλημα όρασης, άνδρες και 
γυναίκες,  από το 1951 έως το 2002 που  το τμήμα σταμάτησε νε λειτουργεί.  
Β. Η τηλεφωνική σχολή της Σχολής Τυφλών. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1968 και 
σταμάτησε να  λειτουργεί το 2001 με τη συγκεκριμένη δομή και χρονική διάρκεια 
φοίτησης. Το τμήμα παρακολούθησαν 260 σπουδαστές άνδρες και γυναίκες. 
Γ. Από το 2003 έως σήμερα φιλοξενείται στη Σχολή Τυφλών η ειδικότητα τυφλών 
τηλεφωνητών, «Τειρεσίας, άτομα με πρόβλημα όρασης-χειριστές τηλεφωνικού 
κέντρου εξυπηρέτησης πελατών» η οποία αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης 
ειδικότητας, διαφοροποιημένη ως προς τη διάρκεια φοίτησης, το αναλυτικό 
πρόγραμμα, την διάρκεια της πρακτικής άσκησης κλπ. Η συγκεκριμένη ειδικότητα 
είναι Ι.Ε.Κ. και  ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας της βαθμίδας των Ι.Ε.Κ.  

Στην έρευνα συμμετέχουν 12 άτομα, 8 άνδρες και 4 γυναίκες, 4 για κάθε 
χρονική περίοδο και προέκυψαν με την τεχνική της χιονοστιβάδας.  
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Επαγγέλματα συμμετεχόντων στην έρευνα 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1950-1973 
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1973-1992 
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1992-2013 
Τηλεφωνητής 2 1  
Καλαθοπλέκτης 1   
Δάσκαλος  1  
Μουσικός   1 
Χορδιστής πιάνου 1   
Υπάλληλος 
τυπογραφείου 

 1  

Φυσικοθεραπευτής   1 
Σπουδαστής    1 
Εκπαιδευτικός 
πληροφορικής 

   1 

Συνταξιούχος  1  
 
  
 
4.4. Ερευνητικό εργαλείο 

Η ανάλυση της πρώτης αφηγηματικής συνέντευξης, σε σύγκριση με τις 
πρωτογενείς πηγές από τα αρχεία των φορέων, έδωσε το πρωταρχικό υλικό στο οποίο 
βασίστηκε η δημιουργία ενός οδηγού βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης. Στη 
συνέχεια το εργαλείο αυτό αναπροσαρμόστηκε, βελτιώθηκε και αποτέλεσε το βασικό 
εργαλείο συλλογής των δεδομένων. Ο οδηγός περιέχει δημογραφικά στοιχεία, ηλικία, 
φύλο, μορφωτικό επίπεδο, απασχόληση, καθώς και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  
 Η κοινή και οικεία κατάσταση της οπτικής αναπηρίας με την ερευνήτρια από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. Οι 
συμμετέχοντες την αποδέχτηκαν ευκολότερα ως τον «σημαντικό άλλο», θεωρώντας 
τον άτομο στο οποίο μπορούσαν να εκμυστηρευτούν ζητήματα προσωπικού-
βιωματικού χαρακτήρα (Sawakis &Tzanakis 2004).  
 
4.5.  Διαδικασία 
 Η συλλογή των αφηγηματικών συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στο 
διάστημα  Μαρτίου- Μαΐου 2014. Η διάρκεια της κάθε αφηγηματικής συνέντευξης 
κυμάνθηκε 2 έως 2,5 ώρες. Μετά την πρώτη απομαγνητοφώνηση και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακολούθησαν κάποιες συναντήσεις με σκοπό να δοθούν περεταίρω 
διευκρινίσεις, η να αποσαφηνιστούν σημεία της ιστορίας. Από την ανάλυση της  
πρώτης αφηγηματικής συνέντευξης προέκυψε   το πρωταρχικό υλικό πάνω στο οποίο 
δομήθηκε αρχικά και βελτιώθηκε στη συνέχεια  ο οδηγός της συνέντευξης.  Επίσης, 
από το υλικό της πρώτης αφήγησης, εντοπίστηκαν 5 βασικοί άξονες, ως σημεία 
μείζονος ενδιαφέροντος, τα οποία επαναλαμβάνονταν και στις άλλες αφηγηματικές 
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συνεντεύξεις. Με αυτό τον τρόπο ταξινομήθηκε το υλικό των 11 αφηγηματικών 
συνεντεύξεων και ακολούθησε  η διαδικασία ανάλυσης του.  
 Πιο συγκεκριμένα, ως 5 άξονες ορίστηκαν οι εξής: 
 
1. Οπτική ικανότητα 
 Ο όρος «προβλήματα όρασης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών της 
οπτικής ικανότητας από τα μικρά προβλήματα όρασης έως και τις περιπτώσεις των 
ατόμων εκείνων που είναι τελείως τυφλά και δε μπορούν να διακρίνουν το φως από 
το σκοτάδι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διεθνής ορισμός της τύφλωσης. Κάθε χώρα 
χρησιμοποιεί το δικό της, ανάλογα με τη νομοθεσία της. Για την Ελλάδα, νομικά 
τυφλός θεωρείται εκείνος ο οποίος και με τη χρήση διορθωτικών φακών έχει οπτική 
οξύτητα μικρότερη του 1/20 της φυσιολογικής. Μερικώς βλέπων ή με 
μειωμένη/χαμηλή όραση ή αμβλύωπας θεωρείται εκείνος που και με τη χρήση 
διορθωτικών φακών έχει οξύτητα όρασης μεταξύ του 1/20 και του 1/10 της 
φυσιολογικής.  

 
2. Εκπαίδευση 
 Η εκπαίδευση των τυφλών και με προβλήματα όρασης ατόμων, 
επικεντρώνεται στη μετάδοση, γενικών και  ειδικών γνώσεων  και δεξιοτήτων,  οι 
οποίες  θεωρούνται απαραίτητες από το ίδιο το άτομο και από τη κοινωνία, για την 
πρόοδό της.  
 
3. Εργασία 
 Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή των ατόμων με μειονέκτημα όρασης, είναι 
καθοριστικός αφού συμβάλλει στην αυτονομία με την μορφή οικονομικής 
ανεξαρτησίας αλλά και γενικά στην διαμόρφωση ατομικής και κοινωνικής 
ταυτότητας.  
 
4. Δια βίου μάθηση 
 Ο όρος «διά βίου μάθηση» αναφέρεται στην εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (Jarvis, 1995, σ.26-29). 

Ο όρος «διά βίου εκπαίδευση» αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία εκπαίδευσης 
ιδρυματικά δρομολογούμενη, η οποία έχει ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στην 
ανάπτυξη του ατόμου σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του (Jarvis, 2004, σ.62). 

Η έννοια της διά βίου μάθησης συνδυάζει την προσωπική μάθηση με την 
ιδρυματική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της διά βίου μάθησης μπορεί να 
αναφέρεται στη μάθηση ως μία διαδικασία που το άτομο επιλέγει να ολοκληρώσει 
για τον εαυτό του κατά μήκος της ζωής του. Μπορεί, επιπλέον, να αναφέρεται σε μία 
διαδικασία που οργανώνεται και πραγματοποιείται από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα - 
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σε ένα είδος τυπικής μάθησης – ή κάποιο άλλο φορέα που παρέχει ευκαιρίες μάθησης 
πέρα από τα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος (Jarvis, 2004, σ.64-65). 

 
5. Συμπεράσματα- αποτίμηση 

Συμπεράσματα και αποτίμηση της εκπαιδευτικής πορείας των υποκειμένων, 
από τα ίδια τα υποκείμενα καθώς και αναφορά σε σημαντικά  γεγονότα σταθμούς 
αυτής της πορείας. 
 
  
5. Αναλύσεις 
 
Α΄ περίοδος 1950-1973 
 
5.1. Η ιστορία της Λούλας της τηλεφωνήτριας 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Η Λούλα γεννήθηκε το 1939 στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης. Σε ηλικία 13 
ετών και αφού είχε τελειώσει το δημοτικό, παρουσιάστηκε η ασθένεια της όρασης, 
και σε διάρκεια δύο τριών χρόνων έχασε την όρασή της. Την ονομασία της 
αρρώστιας την έμαθε μετά από 35 χρόνια, Αδαμαντιάδης Μπεξέ. Όταν εγώ πήγαινα 
στο νοσοκομείο στο Ιπποκράτειο, και οι γονείς μου με έτρεχαν στους γιατρούς, 
λέγανε όλοι «πρωτοφανής ασθένεια». 
 Την απώλεια της όρασης, η οποία ήταν και εξαιρετικά επώδυνη, την 
διαδέχθηκε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τη Λούλα και την οικογενειά της.  
Χρειαζόταν χρόνος ώσπου  να αποδεχθούν την νέα κατάσταση. Το οικογενειακό 
περιβάλλον αδυνατεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της οπτικής αναπηρίας. Η  κλειστή 
τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει το γεγονός μάλλον με περιέργεια, αφού για τους 
συχωριανούς της το συμβάν είναι μοναδικό και δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς τη 
σημασία του.  Η λύση δίνεται όταν η κυρία Αγγελική, συγχωριανή της Λούλας, η 
οποία εργαζόταν στη Σχολή Τυφλών ως επιμελήτρια στο οικοτροφείο αρρένων, 
επισκέπτεται τους γονείς της Λούλας.  
 «Εμείς ήμασταν όλοι όχι μαραζωμένοι αλλά τέτοιο πράμα. Ε στεναχώρια τι; Ε 
βέβαια τι; Και μετά ήρθε μια μέρα η κυρία Αγγελική στο χωριό στο σπίτι μου. Εγώ 
σαν αγρίμι ήμουνα. Εκεί που καθόμασταν να φάμε μου λένε οι γονείς μου «Θέλεις να 
πας;». Τώρα τι θα πει το χωριό που με βάλανε σε ίδρυμα…και με ρωτήσανε «θέλεις 
να πας»; Ε και ήταν λες και με φώτισε ο Θεός και λέω θέλω. Δεν είχα τίποτα. Ούτε 
ψυχή είχα ούτε τίποτα είχα. Πού ήξερα καλέ εγώ… Σαν να ήρθε φώτιση του Αγίου 
Πνεύματος να πω εγώ που δε δεχόμουνα, σου είπα πώς ήμουνα, τα νεύρα μου και τα 
αυτά μου. Οι γονείς μου με καλό, η αδερφή μου με καλό, τα αδέρφια μου …Αν 
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Κλαίγανε; Μπροστά μου όχι. Από πίσω ναι. Καλέ δε τολμούσανε να βγουν έξω από 
την πόρτα. Όλοι τους ρωτούσαν τι κάνει; Τι κάνει; Πώς είναι; Βλέπει; Δε βλέπει; Ε 
τι; Περιέργεια. Ε δεν είναι όπως είναι εδώ στην πόλη που ούτε σε ξέρουν 
ούτε…Αφού ήμουν η μόνη». 
 Έτσι, το 1961 και σε ηλικία 16 χρονών η Λούλα πηγαίνει στη Σχολή Τυφλών 
από τότε έως το 1972 διαμένει στο οικοτροφείο της Σχολής. «Μόλις έμπαινες μες στη 
σχολή έπαιρνες νούμερο. Και πάνω τα ρούχα μας όλα ήταν κεντημένα με το νούμερό 
μας. Εγώ είχα τον αριθμό  42». 
  
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Η εκπαίδευση της Λούλας πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα της όρασης ήταν 
όπως και των άλλων συνομήλικών της κοριτσιών στο χωριό. Γνώριζε γραφή και 
ανάγνωση, Επίσης ήξερε να πλέκει, χρησιμοποιώντας αντί για βελόνες τα φτερά από 
χήνες, έφτιαχνε σκουφούνια μάλλινα και άλλα πλεκτά αντικείμενα για εκείνη και τα 
μέλη της οικογένειάς της. «Ε βέβαια έπλεκα. Και όταν ήρθα στη σχολή ήμουν έτοιμη 
από αυτή την άποψη. Και από τα γράμματα ήμουν έτοιμη. Γιατί άλλο είναι να 
μαθαίνεις παραδείγματος χάρη, βήτα και άλφα, βα, και συλλαβισμό και άλλο είναι να 
είσαι έτοιμη και να μάθεις εικοσιτέσσερα γράμματα. Μόνο τα σύμβολα του Braille 
και να μπεις μέσα στο πνεύμα». 
 Με τη βοήθεια της τυφλής δασκάλας της, της κυρίας Ουρανίας Μιχαηλίδου, 
στη Σχολή Τυφλών, αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια των συμμαθητών της, η 
Λούλα τελειώνει το δημοτικό σχολείο. Έπειτα συνεχίζει και στο γυμνάσιο. «Πήγα 
γυμνάσιο τρεις τάξεις. Γιατί η διευθύντρια που είχαμε μας έλεγε φτάνει, οι γυναίκες 
δεν πρέπει να μαθαίνουμε πολλά γράμματα. Το εξήντα ήρθα στη σχολή. Τρία χρόνια 
κάθισα και μετά πήγα. Πηγαίναμε στο θηλέων, τότε δεν είχε μεικτά γυμνάσια. Στο 
έβδομο, στη Μαρτίου ήτανε. Ερχόταν αναγνώστριες και διαβάζαμε». Οι τυφλοί 
μαθητές παρακολουθούσαν σε κανονικό γυμνάσιο η μελέτη γινόταν στη Σχολή και 
τους βοηθούσαν εθελόντριες αναγνώστριες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής 
εκείνης, δεκαετία του 60, είναι η μικρή συμμετοχή των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα τυφλά κορίτσια στη Σχολή Τυφλών παρακολουθούσαν τα 
εργαστήρια υφαντικής και πλεκτικής, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που συνέχιζαν 
στο γυμνάσιο. «Όταν πήγα εγώ στη σχολή, μέσα στο πλεκτήριο εκεί, είχε περίπου 
είκοσι κορίτσια, ναι. Κάνανε πλεκτική και αργαλειό. Σαν καταφύγιο ήταν και κάτω 
κάτω. Τέσσερα το λέγαμε. Δίπλα εκεί που είναι η τραπεζαρία, εκεί ήτανε. Δεν 
πηγαίνανε στο γυμνάσιο. Ε μετά που λίγο εξελιχθήκανε τα πράγματα ξέρω εγώ, μία 
μία έφευγε από το εργαστήριο και πήγαινε στο γυμνάσιο. Ναι εκεί». Ανεξάρτητα 
όμως από το αν θα συνέχιζαν ή όχι στο γυμνάσιο. Παράλληλα με το πρόγραμμα του 
σχολείου τα παιδιά παρακολουθούσαν και το πρόγραμμα των εργαστηρίων, και 
κάποια άλλα μαθήματα που θα τους βοηθούσαν να αναπτύξουν κάποιες ιδιαίτερες 
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δεξιότητες. «Ιχνογραφία κάναμε, πλεκτική κάναμε. και στους αργαλειούς ήτανε η 
κυρία Τασούλα. Η κυρία Τασούλα ήτανε και επιμελήτρια, και σερβιτόρα και τι δεν 
ήτανε… Ε ναι. Και με τους αργαλειούς. Τότε βρε δεν είχε απαιτήσεις ο κόσμος. Ούτε 
ρεπό είχανε, ούτε… Και αυτές εκεί μαζί με εμάς ήτανε. Μία φορά στις δεκαπέντε 
βγαίνανε , μια Κυριακή. Και εκείνο το βράδυ πάλι ερχόταν μέσα στη σχολή. Δεν 
είχαν ούτε σπίτια έξω. Έμεναν μέσα στη σχολή, κοιμόταν εκεί». 
 Με την βοήθεια της υπεύθυνης των εργαστηρίων, της κυρίας Τασούλας 
Παρασκευαίδου, η οποία ήταν βλέπουσα και καθοδηγούσε και  επέβλεπε τις τυφλές 
μαθήτριες των εργαστηρίων, κατασκευάζονταν πολλά και αξιόλογα προϊόντα. Τα 
προϊόντα αυτά μπορούσε κανείς να τα προμηθευτεί από το εκθετήριο της Σχολής 
Τυφλών. «Tα πουλούσαμε τα προϊόντα. Εκεί που είναι τώρα, δε ξέρω αν το 
πρόλαβες, η παιδική χαρά, το παλιό το θυρωρείο που λέγαμε, εκεί μέσα ήταν έκθεση 
εργόχειρων. Εκεί τα βάζανε και ήτανε μία, Ερμιόνη τη λέγανε, ποιος τη ξέρει πού 
βρίσκεται τώρα κι αυτή, και τα πουλούσε». 
 Το 1968 ξεκινά τη λειτουργία της η σχολή τηλεφωνητών. Και αποτελεί από 
εκεί και στο εξής αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και  κατάρτισης που 
παρέχει το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ήλιος» (Σχολή 
τυφλών). «Από τους πρώτους που πήγαν στην τηλεφωνική ήμουν εγώ. Εγώ με τον 
Αυδίκο, με τη Σουλτάνα τη Γαζιώτου, με την Ερασμία, τον Αλέκο τον Κιλκίδη, ένας 
Μαρίνος από την Αθήνα είχε έρθει. Πόσοι ήμασταν, επτά οκτώ;» 
 Η έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής σχολής έδωσε νέες προοπτικές στην 
απασχόληση και επαγγελματική αποκατάστασης στους ανθρώπους με οπτική 
αναπηρία. Το γεγονός αντιμετωπίστηκε με μεγάλη χαρά από τους μαθητές και η 
απονομή των πρώτων  πτυχίων έγινε με ιδιαίτερη επισημότητα από την πλευρά του 
Ιδρύματος.  «Έγινε η απονομή των πτυχίων στο τέλος, α βέβαια. Ήμασταν οι πρώτοι, 
μας τα κορνίζωσαν κιόλας και μας περιποιηθήκανε. Με επιδείξεις, με χορούς. Ε τότε 
κάναμε τη γιορτή των επισήμων έξω στην αυλή. ου όλη η αυλή γέμιζε κόσμο ε! 
Χορωδία είχαμε, ποιήματα, γιορτή, σκετς, χορούς παραδοσιακούς, γυμναστικές 
επιδείξεις. Βέβαια. Εδώ κοίτα πολύ επίσημα. Το περιμέναμε πια πως και πως. Αλλά 
ήταν ωραίο όμως. Από την κουζίνα ήταν η εξέδρα μέχρι κάτω στα πλατάνια ήταν 
γεμάτο κόσμο». 
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση της Λούλας από την τηλεφωνική σχολή η 
Λούλα διορίστηκε στην Ε.Τ.Β.Α. τράπεζα ως τηλεφωνήτρια. Η συγκεκριμένη θέση 
στην τράπεζα βρέθηκε όταν μεσολάβησε μία γνωστή της , αφού εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχαν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προέβλεπαν την 
επαγγελματική απορρόφηση του κλάδου των τυφλών τηλεφωνητών. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει: “και εμείς ήμασταν στη χορωδία και μου λένε σε θέλουν 
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στο τηλέφωνο. Πάω εγώ στο τηλέφωνο, σάμπως ξέραμε και από τηλέφωνο τότε, όχι 
ξέραμε γιατί είχα τελειώσει εγώ τηλεφωνική, αλλά δεν είχαμε όμως τηλέφωνα να… 
ένα τηλέφωνο μέσα στο γραφείο υπήρχε. Ούτε έτσι όπως έχουν τώρα τα τμήματα, 
ούτε τίποτα. Πάω εκεί, μου λένε θα διοριστείς στην ΕΤΒΑ. Θα πιάσεις λέει δουλειά. 
Τελοσπάντων, καλά ευχαριστώ. Και τι πάγωμα είχα εγώ. Σάμπως κατάλαβα και τι με 
είπε; (γέλια) Πάω στη χορωδία που καθόμασταν πάντα δίπλα με τη Δώρα, λέω Δώρα 
με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα διοριστώ σε μια ΕΤΒΑ, να το θυμάσαι γιατί 
εγώ μπορεί να το ξεχάσω! Ούτε πού ήταν η τράπεζα, ούτε που».  
 Ξεκίνησε να εργάζεται στην τράπεζα, αρχικά με τη βοήθεια του καθηγητή της 
τηλεφωνικής του κυρίου Τζιμουράκα ο ποίος ήταν και αυτός τυφλός. Το τηλεφωνικό 
κέντρο που χρησιμοποίησε τότε ήταν πολύ απλό στη χρήση του, είχε τις λειτουργίες 
μίας απλής συσκευής με περιστρεφόμενο δίσκο. Συμβουλευόταν τον κατάλογο των 
εσωτερικών αριθμών του προσωπικού που η ίδια είχε μεταγράψει στον κώδικα 
Braille.Στη συνέχεια, όταν μετακόμισαν στο κτίριο που φιλοξένησε την τράπεζα στην 
παραλία, δούλευαν με πιο σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο. Οι ανάγκες της τράπεζας 
μεταβλήθηκαν, από την αύξηση του προσωπικού αλλά και την αύξηση των παροχών 
και των υπηρεσιών. Αυτό είχε σα συνέπεια η δουλειά της να γίνεται πιο απαιτητική. 
Το τηλεφωνικό κέντρο εκσυγχρονίστηκε και πάλι και εμπλουτίστηκε με πολλές και  
ποικίλες υπηρεσίες. «τότε μας έφεραν και τηλεφωνικό κέντρο. Το είχα μάθει εγώ, το 
έδειξα και στις συναδέλφισες. Γιατί όσο και να ‘ναι είχα μια ιδέα, αφού είχαμε 
ολόκληρο κέντρο στην τηλεφωνική».  
 Το πτυχίο της τηλεφωνικής σχολής από τότε και για τις επόμενες δεκαετίες 
ήταν απαραίτητο τυπικό προσόν για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών 
ανέργων. Είχαν προηγηθεί και άλλες προσλήψεις τυφλών τηλεφωνητών στη 
Θεσσαλονίκη που είχαν αποφοιτήσει από την σχολή τηλεφωνητών του Φάρου 
τυφλών της Ελλάδος στην Αθήνα η οποία λειτουργούσε από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960. «πρώτοι ήταν ένας Αλέκος Γκερνάς που διορίστηκε στο Ιπποκράτειο και η 
Άννα η Μπιτιβάνου που διορίστηκε στην Εθνική τράπεζα». Η Λούλα συνέχισε να 
εργάζεται για τα επόμενα 25 χρόνια, και μετά συνταξιοδοτήθηκε. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εργασίας της δεν συμμετείχε σε σεμινάρια επιμόρφωσης, επειδή τέτοια 
σεμινάρια δεν προσφερόταν από την τράπεζα. Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης 
των τεχνολογιών στις επόμενες δεκαετίες, και προκειμένου να ανταπεξέρχεται 
καλύτερα στα καθήκοντά της, πιστεύει πως θα ήταν πολύ χρήσιμη οποιαδήποτε 
επιμόρφωση η οποία θα βελτίωνε τις γνώσεις και τις δεξιότητές της. 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Έχοντας ξεκινήσει να εργάζεται το 1971, ήρθε στο προσκήνιο το πρόβλημα 
της αυτόνομης διαβίωσης και της κινητικότητας. Ως εκείνη τη στιγμή η Λούλα ζούσε 
στα πλαίσια ενός ιδρύματος, και τις φορές που έβγαινε έξω κινούνταν πάντα με τη 
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βοήθεια συνοδού. Η ζωή της στο ίδρυμα ήταν προστατευμένη, πολύ λίγα πράγματα 
γνώριζε από τον «έξω κόσμο». 
«Ξέρεις τι θα πει να βγει από ένα ίδρυμα που να μη ξέρεις… Τίποτα δε ξέραμε, 
τίποτε δε καταλαβαίναμε από τον έξω κόσμο. Ναι. Αφού έτσι ήμασταν 
συνηθισμένοι» Στη συνέχεια περιγράφει τη ζωή της στο ίδρυμα. Σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση των τροφίμων, αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση του 
ήταν χαμηλή. Οι αυστηροί κανονισμοί της σχολής δεν επέτρεπαν στους γονείς των 
παιδιών να τα επισκέπτονται παρά μόνο αφού είχε προηγηθεί η σχετική άδεια. Επίσης 
δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν μόνη τους στην πόλη. Δεν χρειαζόταν χρήματα 
επομένως γιατί δεν είχαν προσωπικά έξοδα. Αυτό διευκόλυνε και τους γονείς οι 
οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν ήταν σε θέση να συνεισφέρουν οικονομικά. Οι 
τρόφιμοι μπορούσαν να επισκέπτονται τους γονείς στα χωριά τους στις επίσημες 
σχολικές αργίες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και το καλοκαίρι.» 
 Επίσης, οι αυστηροί εσωτερικοί κανονισμοί του Ιδρύματος δεν σταματούσαν 
εκεί. «Δε μέναμε μαζί αγόρια και κορίτσια, να περπατάμε μαζί και να μιλάμε. Είχε 
μία σιδερένια πόρτα το κτιριάκι, που χώριζε την αυλή, τι γαμπρούς να δούμε. Δε 
βγαίναμε έξω, είχαμε το στενό και εκεί ανεβοκατεβαίναμε. Ανεβαίνοντας από την 
κουζίνα από τα πρώτα σκαλιά δεν έχει μια πόρτα; Εμείς από κει μπαινοβγαίναμε. Δεν 
πηγαίναμε από γύρω γύρω από τραπεζαρία ή από άλλη πόρτα. Και τα αγόρια είχανε 
όλη την αυλάρα. «Με το μπαστούνι ξεκίνησα όταν έπιασα δουλειά. Είπα όταν θα βγω 
έξω, άρχισε μετά λίγο, γιατί διοριστήκαν κι άλλες πιο μπροστά από μένα και άλλοι 
και κυκλοφορούσαν με μπαστούνι. Ήθελα εξελίξεις η καημένη κι ‘γω. Και λέω πάω 
να πάρω μπαστούνι όταν θα βγω έξω. Και μόλις βγήκα έξω την πρώτη μέρα, τη 
δεύτερη ξέρω ‘γω πόσο με πήγανε απ’ τη σχολή, μετά πήρα το μπαστούνι. Αλλά ήταν 
τόσο εύκολη η τράπεζα, από ‘δω με περνούσε κάποιος, τότε ούτε σηματοδότες είχε 
ούτε τίποτα, με περνούσε απέναντι τη σχολή, με έβαζε στο λεωφορείο, και η τράπεζα, 
κατέβαινα ακριβώς απέναντι από την τράπεζα. Ναι. Περνούσαμε απέναντι και μετά 
γνωρίστηκα και με τις συναδέλφισες και έξω από την πόρτα ήταν το λεωφορείο, τότε 
ήταν διπλός ο δρόμος, η Βασιλίσσης Όλγας,  δεν ήταν όπως τώρα. Πίσω μπρος ήτανε. 
Και κατέβαινα μπροστά στην πόρτα της σχολής».  
 Η ανάγκη της για μετακίνηση στην εργασία την οδήγησε να χρησιμοποιήσει 
το λευκό μπαστούνι χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει κάποια εκπαίδευση για τον 
τρόπο και τις τεχνικές χρησιμοποίησης του. Στο Ίδρυμα δεν λειτουργεί κάποιο ειδικό 
τμήμα προκειμένου οι τρόφιμοι να εξοικειωθούν και να γνωρίζουν τις τεχνικές 
αυτόνομης κινητικότητας. Οι ενήλικοι τυφλοί, και συνήθως οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
μετά την ανεύρεση εργασίας φεύγουν από το οικοτροφείο του Ιδρύματος, 
αυτενεργούν και είναι στο σύνολό τους αυτοδίδακτοι χρήστες του λευκού 
μπαστουνιού.  
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 Επιπλέον, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η κίνηση στους δρόμους δεν ήταν 
μεγάλη και η πόλη της Θεσσαλονίκης την δεκαετία του 1970 απείχε πολύ και σε 
πληθυσμό και σε κίνηση από τη σημερινή εικόνα της. «Οι άνθρωποι ήταν αλλιώτικοι, 
τώρα εγώ φοβάμαι να βγω έξω μόνη μου. Ε τι. Τότε ούτε φοβόσουνα ούτε τίποτα και 
τώρα να θέλει κάποιος να σε βοηθήσει από καλή διάθεση, φοβάσαι μη σε πάρει την 
τσάντα, μη σε πάρει τα…» Στο Ίδρυμα όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε χορωδία, η 
οποία αποτελούνταν από αγόρια και κορίτσια διαφόρων ηλικιών. «Μα ήταν πάρα 
πολύ οργανωμένη η σχολή. Η χορωδία ήταν μικτή, αγόρια κορίτσια. Μικτή. Τέσσερις 
φωνές. Πρώτη δεύτερη τρίτη τέταρτη φωνή. Ο κυρ Απόστολος με το πιάνο του».Η 
χορωδία της Σχολής συμμετείχε σε πολλές διοργανώσεις και αυτό έδινε ιδιαίτερη 
χαρά στα παιδιά που την αποτελούσαν. «Που και που δεν πηγαίναμε. Τι στο βασιλικό 
θέατρο, μέχρι τη Ζάκυνθο φτάσαμε. Με τη χορωδία. Σκετς παίξαμε, ένα πατριωτικό 
ήτανε, εκατόν πενήντα χρόνια τότε από την απελευθέρωση; Και κάνουμε την ίδια 
γιορτή εδώ στο βασιλικό θέατρο και στο παλαί ντε σπορ. Τότε. Περίπου στο 
εβδομήντα δύο». 
 Επίσης παράλληλα με τη χορωδία οι μαθητές παρακολουθούσαν μαθήματα 
γυμναστικής και μάθαιναν παραδοσιακούς χορούς και σε κάθε εκδήλωση της Σχολής 
τα παιδιά την πλαισίωναν η χορωδία το χορευτικό και οι γυμναστικές επιδείξεις. Στα 
πλαίσια μίας πιο συντονισμένης προσπάθειας για αυτόνομη διαβίωση τα κορίτσια 
μάθαιναν μαγειρική. Η αυτόνομη διαβίωση ήταν ο σκοπός διότι όταν κάποιος 
τρόφιμος τελείωνε την εκπαίδευσή του και άρχιζε να εργάζεται έπρεπε να 
εγκαταλείψει το Ίδρυμα και να ζήσει. Η απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
είχε σκοπό να καταστήσει ικανό το τυφλό άτομο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
ανεξάρτητης διαβίωσης έξω από το Ίδρυμα. Οι τρόφιμοι της Σχολής τυφλών 
αναλάμβαναν διάφορες υποχρεώσεις που τους οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, 
δηλαδή της αυτονομίας, όπως βάψιμο των παπουτσιών, στρώσιμο του κρεβατιού. 
«Τα κρεβάτια μας τα στρώναμε. Κάναμε και γωνίες γιατί η κυρά Χρυσούλα μας 
φώναζε. Ε τα βάφαμε τα παπούτσια μας. Άντε καλέ. Τώρα υπάρχουν… εκείνα τα 
χρόνια που βάφανε τα παπούτσια μας εμείς ήταν κάτι τενεκεδένια κουτιά που 
πασαλειβόμασταν όταν βάφαμε τα παπούτσια μας και λάμπανε τότε. Η υπεύθυνη της 
ιματιοθήκης φρόντιζε τα ρούχα των τροφίμων, οι οποίοι φορούσαν την στολή του 
ιδρύματος». Στα ρούχα τους υπήρχε κεντημένο το νούμερό τους, η Λούλα είχε το 
νούμερο 42.   
 Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της ζωής της Λούλας είναι η περίοδος που 
ασχολήθηκε με τον οδηγισμό. Μιλάει με ιδιαίτερη χαρά για αυτή τη περίοδο της ζωής 
της. Αναπολεί τις στιγμές που η ίδια ξεκίνησε σα μαθήτρια με το Σώμα Ελληνίδων 
Οδηγών, και αργότερα τη στιγμή που η ίδια έχει γίνει αρχηγός στην επόμενη γενιά 
των τυφλών κοριτσιών. «Επίσης, εκεί μέσα στον πυρσό κάναμε και τον οδηγισμό. Α, 
το είχαμε στολισμένο το είχαμε περιποιημένο, μια σόμπα. Με ξύλα. Πρώτη εγώ 
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πήγαινα και την άναβα. Ε, βέβαια. Μόνη μου, μόνη μου. Ε, μαζευόμασταν. Πρώτα 
ήμασταν οι μεγάλοι οι οδηγοί, μετά δημιουργήσαμε και άλλη ομάδα οδηγών μικρών, 
γιατί είναι σε δύο στάδια τα λυκόπουλα, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί. 
Και μετά εγώ έγινα αρχηγός στις μικρές. Τις μεγάλωσε κι εκείνες και τελείωσε. Και 
τάχα, όχι τάχα, μπορεί να ήταν έτσι ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε» 
 Η άποψή της για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και 
γενικά στη ζωή των τυφλών. Θεωρεί εντυπωσιακή τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 
στην καθημερινότητα των ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Χρησιμοποιεί κινητό 
τηλέφωνο με ομιλόν λογισμικό, επίσης. Δεν κατάφερε να εξοικειωθεί με τη χρήση 
του υπολογιστή, προτιμάει να διαβάζει ηχογραφημένα βιβλία σε μορφή mp3. Για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών, επισημαίνει ότι πολλές φορές είχαν γίνει 
απόπειρες για να ανοίξουν διαφορετικοί δρόμοι στις επιλογές των τυφλών. «Είχε 
έρθει μία καθηγήτρια ήταν, τι ήταν εκεί πέρα, στη σχολή και κανά δύο ήθελαν, 
μάθανε μασάζ και μου είπανε και μένα, με βάλανε και μένα αλλά εγώ πήγαινα στο 
γυμνάσιο τότε και δε μπορούσα. Τις ώρες που μπορούσε η κυρία δεν μπορούσα εγώ. 
Και η Σούλα η Αραμπατζή που πήρε πρώτη μπαστούνι, την ξέρεις εσύ;. Στο 
γηροκομείο αυτή δούλευε. Αυτή πήγαινε στον άγιο Στυλιανό και έκανε στα παιδάκια 
μασάζ. Πρέπει κάτι να πληρωνόταν. Αλλά πολύ λίγο καιρό, γιατί είπαμε τότε ακόμα 
δεν είχε γίνει η τηλεφωνική. Ε ναι δηλαδή ένα γκρουπ. Αλλά τότε μόνο αυτοί είχανε 
δουλέψει, δηλαδή, ψευτοδουλέψει στον άγιο Στυλιανό. Και πρώτη πήρε μπαστούνι 
και πήγαινε με το μπαστούνι στον άγιο Στυλιανό».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα - αποτίμηση 
 Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
τυφλών σε τομείς όπως, εκπαίδευση, απασχόληση, κατάρτιση και προσβασιμότητα.   
«Τα εκπαιδευτικά για τους τυφλούς, σήμερα είναι πολύ προχωρημένα. Αν και δεν 
ασχολούμαι αλλά σας χαίρομαι. Σας χαίρομαι πραγματικά. Που παίζετε τους 
υπολογιστές στα δάκτυλα, που άνοιξαν κι άλλα επαγγέλματα. Να τώρα η Ευγενία που 
είναι ψυχολόγος, τι είναι, δουλεύει σαν ψυχολόγος.» 
 Η Λούλα σήμερα μοιράζει τον ελεύθερο χρόνο της με σε διάφορες 
δραστηριότητες του πολιτιστικού τμήματος Πανελληνίου συνδέσμου τυφλών και 
συμμετέχει και στην εκκλησιαστική χορωδία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της 
ενορίας της.  
 «Μερικοί, μερικές δηλαδή στεναχωριούνται που πέρασε η ηλικία τους. Ε 
τώρα λέει είμαστε τόσο χρονών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό μπορεί βέβαια να 
είναι εγωιστικό. Αλλά εγώ λέω, η να είναι, δηλαδή δόξα σοι το Θεό ήταν καλά τα 
χρόνια που πέρασα, και όσα μου μένουν τώρα από δω και πέρα, να είμαι στο πόδι, να 
έχω τα μυαλά μου, δηλαδή να κάθομαι να γκρινιάζω που περάσαν τα χρόνια μου; 
Αφού περνάν. Τι να κάνουμε; να χαίρεσαι και την ηλικία που είσαι.» 
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 Από την εκπαιδευτική πορεία και γενικά από τη ζωή σημαντικοί σταθμοί ήταν 
δραστηριότητες και γεγονότα που την ώθησαν σε προσωπική ανάπτυξη, βάζοντας σε 
δεύτερο πλάνο το πρόβλημα της όρασης. «Με την περίοδο του οδηγισμού που 
ασχολούμουνα και τις εκδηλώσεις που κάναμε εκεί μέσα στη σχολή, έστω και τη 
χορωδία, και τα αυτά, ωραία ήτανε. Ωραία ήτανε, πάρα πολύ ωραία ήτανε. Και την 
παρέα, δεν ξέρω δεν είχαμε ούτε διχόνοιες ούτε τίποτα. Όλες μαζί τρώγαμε πίναμε. 
Δεν θυμάμαι έτσι καμιά φορά να μαλώσαμε μεταξύ μας. Όχι ποτέ. Ποτέ δε 
παρεξηγηθήκαμε μέχρι και τώρα. Ήταν και συμμαθήτριά μου, ε, έτσι δηλαδή μια 
τετράδα ήμασταν ένα φεγγάρι που παίζαμε, τα απογεύματα παίζαμε ντόμινο, όταν 
είχαμε τελειώσει τα σχολειά μας και μετά, παίζαμε ντόμινο, περνούσαμε την ώρα 
μας, πάρα πολύ ευχάριστα! Ε, η Δώρα πρώτη πήρε μαγνητόφωνο, ηχογραφούσαμε 
κανένα τραγούδι, είχαμε τότε ραδιόφωνο, δηλαδή με ότι μπορούσαμε να 
ασχοληθούμε να με λίγα λόγια. Τραγουδούσαμε, τα τραγούδια φυσικά του σχολείου, 
της χορωδίας, αλλά τραγουδούσαμε, όχι ύστερα πήραμε και ραδιόφωνα».  
 Τα εφόδια που απέκτησε από την εκπαίδευσή της σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
της της επέτρεψαν να έχει αυτόνομη διαβίωση και ανεξαρτησία σε ατομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Πιστεύει ότι η ζωή της θα ήταν διαφορετική αν έμενε στο χωριό, 
θα είχε λιγότερες ή καθόλου ευκαιρίες για κατάκτηση της αυτονομίας και προσωπική 
ανάπτυξη. «Σιγά στο χωριό. Θα ήμουνα στο χωριό μια γυναίκα μεγάλη που θα μόνο 
θα με ταΐζανε, ούτε εκεί θα είχα κανένα λόγο να πω κάτι δηλαδή, τελοσπάντων 
άστο».  
 Και συνεχίζει σχολιάζοντας τη ζωή της στο Ίδρυμα: «Να μου λένε καμιά 
φορά… Ήταν πολύ κλειστός ο κύκλος, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά τώρα 
όμως εμείς που μεγαλώσαμε και είμαστε αυτό που είμαστε, αναγνωρίζουμε και λέμε, 
α δεν υπήρχε η σχολή, έστω και με αυτά τα δεδομένα, αλλά και ούτε και μας πείραζε 
που ήταν έτσι η σχολή. Οπότε δεν είχαμε ούτε απαιτήσεις, ούτε τίποτε. Οπότε λέμε 
τώρα που είμαστε σ’ αυτή τη θέση, μια χαρά ήτανε. Αν δεν ήταν η σχολή εμείς δεν 
θα ήμασταν όπως είμαστε τώρα. Φυσικά, αφού παίρνεις τα πρώτα βήματα. Αρκεί να 
θέλεις. Ε πρώτα είναι το ψυχολογικό που βρίσκεις όμοιό σου. Ε, τι; Εγώ καλέ άμα 
ήμουν στο χωριό θα τρελαινόμουν. Αφού είχαν σπάσει τα νεύρα μου… Όταν έχασα 
την όρασή μου δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα και υπέφερα κιόλας. Δηλαδή τώρα που 
ξέρω και πέντε πράγματα παραπάνω, είχα πάθει ψυχολογικά προβλήματα. Μου 
μιλούσε η καημένη η αδερφή μου, να περιποιηθεί, να κάνει και εγώ τσίριζα, και 
έκλαιγα και τους έδιωχνα. Ύστερα όταν ήρθα στη σχολή νόμιζα ότι ήμουν η 
μοναδική. Ύστερα όταν ήρθα στη σχολή και είδα ότι το περιβάλλον και όλοι και 
χαρούμενοι και αυτά, εντάξει, αφού πολύ γρήγορα άλλαξα. Αφού ήμουν σαν αγρίμι».  
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5.2. Η ιστορία του Γιάννη χορδιστή πιάνου 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Ο Γιάννης Π.  γεννήθηκε στα Σέρβια Κοζάνης το 1942. Σε ηλικία 5 ετών 
έπεσε θύμα ατυχήματος, από έκρηξη χειροβομβίδας και έχασε την όρασή του. «Εγώ 
ήμουν πιτσιρίκος, λέγαμε α τι είναι αυτό το κόκκινο; Για να το δούμε τι έχει μέσα. 
Μπαμ μπουμ κάνει μπαμ. Αυτό ήτανε. Και πρέπει να ήτανε οι ιταλικές οι κόκκινες 
χειροβομβίδες. Αυτός που το είχε εκεί μπροστά του τον χτύπησε, τον διέλυσε. Ο 
παραδίπλα που είχε έτσι απλωμένο το χέρι του κόψε δύο δάχτυλα και εγώ που ήμουν 
έτσι πιο πέρα με πήραν τα σκάγια. Το ένα μου μάτι έβλεπε όμως. Το άλλο…».  
 Ο τραυματισμός του δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα λόγω συνθηκών. 
«Καταραμένη εποχή. Έπρεπε να περιμένουμε για να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη να 
τον πάμε σε κανένα γιατρό. Να περάσει η φάλαγγα από την Αθήνα, ερχόταν μπροστά 
ξέρεις τα στρατιωτικά και πίσω όσοι ήταν, γιατί ο δρόμος τότε ήταν από κει από μας, 
Ελασσόνα, Σέρβια, Κοζάνη, Παλιοκαστανιά πάνω, Παναγία Σουμελά. Το δεξί μου 
μάτι που ήταν χειρότερα. Και όλη τη νύχτα, ξέρεις τώρα οι γονείς, τα ξαδέλφια, θα με 
είχαν αγκαλιά, «Βλέπεις παιδί μου»; Έτσι χωριάτικα εκεί… Έτσι μου έχουνε μείνει 
αυτές οι εικόνες. Ο μελαμψός ο πατέρας μου και τα λοιπά, με τα μάτια του μια γύριζε 
δεξιά να κλαίει, και μια χαμογελούσε που με έβλεπε. Και περιμέναμε το πρωί, αφού 
είχαμε χάσει τη φάλαγγα να πάμε, πού να πάμε, δεν υπήρχαν γιατροί, σε ένα 
μπακάλικο να ρίξει λίγο στο μάτι λίγο λάδι να το καταπραΰνει. Σάμπως είχαμε τώρα 
και στα σπίτια... Φοβότανε… Δεν το πολυθυμάμαι τώρα. Πιτσιρίκος ήμουν. Αλλά 
όμως όλες τις κινήσεις, που ο ένας με έπαιρνε αγκαλιά, πάει παραπέρα, όλοι να με 
ρωτάνε: «Βλέπεις;» Και το πρωί λοιπόν άνοιξε το μπακάλικο εκεί, έξι επτά η ώρα, 
γιατί ήτανε δέκα δεκαπέντε Νοεμβρίου, έτσι. το σαράντα επτά. Και λοιπόν πάμε εκεί 
και πάμε λοιπόν στον Γαλανό τον έλεγαν, σε ένα μαγαζί, Γαλανός ήταν το επίθετό 
του, πάμε στο Γαλανό είπαμε να ρίξει λίγο λάδι, τι άλλο; Να το καταπραΰνει. Αλλά 
έλα που αυτός κουρασμένος, μεθυσμένος ξέρω εγώ τι, δεν προσέχει και μου ρίχνει 
ιώδιο. Έτσι πάει το δεξί μάτι που έβλεπε». 
 Το 1950 ανοίγει τις πύλες της στο κοινό η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. 
Στην προσπάθεια για να εντοπίσουν τα άτομα που χρειαζόταν τις υπηρεσίες της, 
έστελναν άτομα του προσωπικού στα χωριά της Μακεδονίας. Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι εκείνη την εποχή, όπως φαίνεται και αργότερα από τους τρόφιμους της Σχολής 
υπήρχαν πολλά άτομα, περίπου το 80% ήταν τυφλοί από ατύχημα. Έτσι ο κύριος 
Τσιάρας, οικονόμος της Σχολής τυφλών, βρίσκει την οικογένεια του κυρίου Γιάννη 
και τους ενημερώνει για την ύπαρξη του της σχολής. Οι γονείς του μικρού Γιάννη τον 
φέρνουν στη σχολή τον Σεπτέμβριο του 1950. Του δίνουν τον αύξοντα αριθμό 26, το 
οποίο σημαίνει ότι είχαν έρθει 25 παιδιά πριν από αυτόν. «Το πενήντα ήρθα στη 
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Σχολή. Είχα το νούμερο 26. Το Σεπτέμβριο από τους πρώτους που είχε έρθει ήταν ο 
Ανδρέας ο Βαλανίδης, είχε το νούμερο ένα, το δύο το είχε η Αννούλα».   
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Ο κύριος Γιάννης φοιτά στο δημοτικό σχολείο της Σχολής Τυφλών, 
μαθαίνοντας παράλληλα τον κώδικα Braille. Του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει 
και στο γυμνάσιο, αφού τότε στο γυμνάσιο συνέχιζαν μόνο οι καλοί μαθητές κατ’ 
επιλογή της Σχολής. Παράλληλα με το σχολείο, έκανα μαθήματα μουσικής και είχε 
εξαιρετικές επιδόσεις. πιάνο. Είχα αρχίσει νωρίς εδώ από το πενήντα ένα, πενήντα 
δύο με τη Μιχαηλίδου, ήταν η δασκάλα η δικιά μας εδώ. Και το πενήντα εφτά, ε είδε 
κι εκείνη ότι έκανα πρόοδο και τα λοιπά. Ε είπε στην διευθύντρια ότι πρέπει να πάει 
στο ωδείο. Ε και με πήγαν στο κρατικό ωδείο. Εκεί». Συνεχίζει τις σπουδές του στο 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης έως το 1961. Το 1961, αλλάζει η διευθύντρια στη 
Σχολή Τυφλών και έρχεται από το Βέλγιο η κυρία Λεκλέρ και αναλαμβάνει την 
διεύθυνση. Γνωρίζοντας τις επιδόσεις στη μουσική, η διευθύντρια εισηγείται στο 
συμβούλιο να στείλει η σχολή τον μαθητή στο Βέλγιο με σκοπό να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του στη μουσική. Εντάξει τι θα έλεγα εγώ, όχι; Έτσι, πήγα εκεί, άλλαξαν 
όλα, έκανα και πιάνο». 
  Πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες στο Εθνικό Ινστιτούτο για τυφλούς, άρχισε να 
διαμένει εκεί στο οικοτροφείο του μοναστηριού υπό τη διεύθυνση της εκκλησίας 
καλόγεροι. Συνέχισε με το σχολείο και παράλληλα σπούδαζε στο ωδείο μουσική. 
Όταν πήγε στο Βέλγιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας υπεύθυνος της ελληνικής εκεί. 
Όπως λέει ο ίδιος: «Το κλίμα στο οικοτροφείο εκεί ήταν πολύ ευχάριστο και 
φιλόξενο για τον έλληνα μαθητή. Υπήρχε πολύ μεγάλη οργάνωση και πλούσια 
υλικοτεχνική υποδομή, μονωμένες καμπίνες για τη μελέτη της μουσικής, μία πλούσια 
βιβλιοθήκη σε Braille». Επίσης του διέθεσαν δασκάλα για την εκμάθηση των 
Γαλλικών. Αυτή η ατμόσφαιρα απείχε αρκετά από το περιβάλλον της σχετικά 
νεοσύστατης Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια και αφού μεσολάβησε 
περίπου ένας χρόνος, διαπίστωσε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες για να προσεγγίσει 
τον αρχικό στόχο. «Έβλεπα τη διαφορά τεχνικής εκείνων και τη δικιά μου.  Και μιλώ 
για τεχνική γιατί δόξα το Θεό από πλευράς μουσικής πήγαινα πάρα πολύ καλά. Αλλά 
αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι, λοιπόν, αφού το διαπίστωσα, διότι εγώ υστερώ πολύ και 
έρχεται λοιπόν και μου λέει: «Αντιλαμβάνεσαι ότι στη μουσική δε θα μπορέσεις να 
προχωρήσεις. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεύτερον έχεις και μία ηλικία. Είσαι πια 
είκοσι χρόνων, δεκαεννιάμιση είκοσι. Ε πώς θα πάει; Όταν οι άλλοι αρχίζουν από τα 
πέντε, έξι, επτά και στα είκοσι έχουν πάρει τα πτυχία τους και συ τώρα ουσιαστικά 
κάνεις». Γιατί και στην Ελλάδα, παρένθεση σου κάνω πάλι, και στην Ελλάδα και 
εκείνα τα χρόνια βιβλία δεν είχαμε. Όταν είδα ότι δεν μπορώ να συναγωνιστώ, γιατί 
είχαν περάσει και τα χρόνια μου, ήμουν πια εικοσάρης. Τι στο καλό. Και λέω να 
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ασχοληθώ με κάτι άλλο. Να πάω στο πανεπιστήμιο κοινωνικός λειτουργός. Είχα 
ακούσει εδώ στην Ελλάδα, που είχαμε κι εδώ βέβαια, αλλά και μου άρεσε σαν ιδέα. 
Έτσι το λέγανε τότε, Κοινωνικός λειτουργός, Assistance sociale ήταν η γαλλική. Και 
έβγαλαν το συμπέρασμα, σύμφωνα έτσι και με τις δικές μου απόψεις, να συνεχίσω 
πιάνο, να πάω στο ωδείο, δε χάνω τίποτε, γιατί αυτό το έλεγα τότε και δόξα το Θεό δε 
το έχω χάσει, ήμουν μελετηρός. Εγώ σηκωνόμουνα από της πέντε η ώρα. Και τους 
ρωτούσα κιόλας άμα τους ενοχλώ. Αλλά ήταν μονωμένες οι αίθουσες. Και κει που 
ήταν όλες μαζί, ήταν δεξιά και αριστερά ένα τεράστιο κτίριο». 
 Τη διαπίστωση ότι η ηλικία του δεν του επέτρεπε να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του στο πιάνο και να γίνει όπως ονειρευόταν μεγάλος πιανίστας, τη διαδέχτηκε η 
απόφαση να ασχοληθεί με το κούρδισμα πιάνου. Έχοντας γνώσεις μουσικής, 
αποφάσισε να σπουδάσει στη σχολή κούρδισμα πιάνου. Παράλληλα, λοιπόν, με το 
πανεπιστήμιο έμαθε και κούρδισμα πιάνου. «Στη σχολή εκεί που ήμουν. Ότι 
μουσικός δε μπορούσα να γίνω. Μουσικός. Πιανίστας. Είχαν και καθηγητή για να 
μας μαθαίνει όλους το κούρδισμα των πιάνων. Επισκευή, πιάνων έτσι; Πώς γίνονται 
αυτά. Έτσι δούλευα μέχρι και σήμερα, το ψωμί μου έτσι το έβγαζα. Γύρισα το 
εξήντα.»  
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Όταν επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη το 1966 το πρώτο μέλημά του ήταν να 
βρει κάποια ευκαιρία που να του εξασφαλίζει εργασία. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του αποδείχθηκαν πολύτιμες, 
αφού το επάγγελμα του χορδιστή πιάνων ήταν σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. 
«Άρχισα πια να κουρδίζω πιάνα. Άρχισα από το ωδείο, πήγα στο ωδείο το κρατικό 
Βορείου Ελλάδος,  εδώ που ήμουν και μαθητής. Με πήραν αμέσως. Αρχικά έφτιαξα 
καμιά δεκαριά πιάνα. Και με πληρώνανε και από κει και πέρα ήταν όλοι οι γνωστοί 
εδώ». 
 Στη συνέχεια εργάζεται σαν κοινωνικός λειτουργός στον Φάρο Τυφλών της 
Ελλάδος στην Αθήνα. Μετακομίζει στην Αθήνα και ασχολείται και εκεί με το 
κούρδισμα πιάνων. Δεν εγκαταλείπει ποτέ, όμως, και τη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει 
κάθε δεκαπενθήμερο και συνεργάζεται με τα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη. Στη 
συνέχεια, το 1970, παντρεύεται στην Αθήνα και τα επόμενα χρόνια, το 1970 και το 
1973, αποκτά μία κόρη και ένα γιο. Συνεχίζει με το κούρδισμα των πιάνων τώρα και 
σε περιοψές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. οι δουλειές απλωνόταν μετά και σε 
όλη την Ελλάδα. «Και δε σου κρύβω και τώρα που το σκέπτομαι, βοήθησε πάρα πολύ 
η γυναίκα, μου. Όχι σε τίποτε ξεχωριστό. Αλλά μόνο να σε βλέπει ο άλλος, όταν 
μεγάλωσαν και τα παιδιά, και πηγαίναμε όλοι μαζί, οδηγούσε η γυναίκα μου, τα 
παιδιά μικρά. Αυτό συγκινούσε τον κόσμο. Σου λέει, κοίταξέ τον, δε φτάνει που είναι 
όπως είναι, έχει μια χαριτωμένη γυναίκα, χαριτωμένη  Πράγματι. Όχι πολύ όμορφη. 
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Και τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν. Είναι να μη θαυμάζεις; Ακόμη και σήμερα 
είναι, μη νομίζεις. Γιατί ότι και να λέμε, το πάθημά μας είναι από τα σοβαρότερα, τα 
τραγικότερα».  
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Τα πρώτα μαθήματα κινητικότητας τα έκανε στη Σχολή στις Βρυξέλλες. 
Εκείνη την εποχή υπήρχε εκπαιδεύτρια για κινητικότητα και τη χρήση του λευκού 
μπαστουνιού. Ο ίδιος όμως επειδή πήγε σε μεγάλη ηλικία, κυρίως το έμαθε εμπειρικά 
με την βοήθεια των συμμαθητών του. Στην Σχολή Τυφλών της Θεσσαλονίκης από 
τότε θυμάται δεν υπήρχε εκπαιδευτής. Όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν το λευκό 
μπαστούνι εκείνη την εποχή δεκαετία 196 ήταν κυρίως αυτοδίδακτοι. Σχετικά με τη 
χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών για τους τυφλούς αναφέρει: «Δεν έχω 
ασχοληθεί με τον υπολογιστή, διαβάζω από CD, κασέτα, αλλά προτιμώ να διαβάζω 
από Braille. Ασχολούμαι και λίγο με το σωματείο». 
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα - αποτίμηση 
 Μία πολύ σημαντική στιγμή της ζωής του ήταν η συνάντηση με την 
διευθύντρια της Σχολής τυφλών την κυρία Λεκλέρ. Με τη δική της προτροπή και 
ενθάρρυνση βρέθηκε όπως λέει ο ίδιος «από τα Σέρβια στις Βρυξέλλες». Επίσης, 
πολύ σημαντική ήταν και η συμπεριφορά των υπευθύνων εκεί που του επέτρεψαν να 
σπουδάσει. «Μου έκανε εντύπωση και ακόμη έτσι το σκέπτομαι με πολύ αγάπη και 
συγκίνηση για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν με εμπόδισαν σε τίποτα. Άλλοι 
αν ήταν ενδεχομένως, να μάθεις πιάνο, να μάθεις κουρδιστής, τελείωσε. Τι 
πανεπιστήμια και τέτοια; Αλλά με είδαν όμως και αυτοί. Ίσως είχαν πιο ξύπνιο μυαλό 
από τους δικούς μου. Όταν με έβλεπαν εμένα να σηκώνομαι πέντε και μισή το πρωί 
και να κάθομαι να διαβάζω και μετά από τρείς τέσσερις μήνες, που πήρα λίγο θάρρος, 
να τους λέω μπορώ να παίζω και πιάνο από τις έξι και μετά και μου λένε ναι.»    
 
 
 5.3. Η ιστορία του Γιάννη του τηλεφωνητή 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
  Ο Γιάννης Αυδίκος γεννήθηκε στο χωριό Πολύδροσο της Άρτας το 1947. Η 
οπτική αναπηρία ήταν εκ γενετής και ήταν το δεύτερο τυφλό παιδί της ίδιας 
οικογένειας. Στην προσπάθειά τους να βρουν λύση οι γονείς πληροφορούνται για την 
ύπαρξη του Οίκου Τυφλών στην Αθήνα. «Ήταν ένας τυρέμπορος που πήγαινε τυριά 
από το χωριό μου στην Αθήνα. Αυτός ήταν μεγαλοτσιφλικάς. Και είχε ανοίξει νέο 
μαγαζί στο μεταξουργείο, κι αυτός ενημέρωσε τον μπαμπά μου ότι υπάρχει η σχολή 
τυφλών Αθήνας και πήραμε την απόφαση να πάμε, χωρίς να ξέρουμε με τα σημερινά 
δεδομένα βέβαια ότι αυτή η σχολή μπορεί κάποτε να μας δώσει εχέγγυα κάποτε να 
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αυτονομηθούμε και να ζήσουμε μόνοι μας. Να ενταχθούμε στο κοινωνικό σύνολο 
κανονικά όπως όλοι οι εργαζόμενοι». 
  «Λοιπόν, πήγαμε με το σκοπό εκείνης της εποχής, όλοι, πήγαμε σε ένα 
ίδρυμα. Το ίδρυμα ήταν ένας βαρύς όρος, και τώρα και τότε βέβαια, που σημαίνει, 
ότι, ρε παιδί μου πας σε ένα ίδρυμα μένεις εσώκλειστος και τελειώνεις εκεί». 
«Απλώς μένεις μέσα. Δεν  ξέραμε ότι θα μαθαίναμε γράμματα». 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Στη συνέχεια το 1956 πηγαίνει Κ.Ε.Α.Τ. φοιτά στο ειδικό δημοτικό σχολείο . 
Στο δημοτικό σχολείο μαθαίνει και τον κώδικα Braille, την ανάγλυφη γραφή των 
τυφλών. Ο τρόπος που έγραφαν τότε τα παιδιά ήταν με την χρήση μίας ξύλινης 
πινακίδας, διαφέρει αρκετά από τον σημερινό τρόπο που χρησιμοποιούν. «Ήμασταν 
περίπου 10 μαθητές στην ίδια τάξη και είχαμε μια πινακίδα ξύλινη και πάνω μια 
τετράσειρη, ένα τετράσειρο συρμό, σιδερένιο, ο οποίος είχε λακάκια και κατέβαινε 
προς τα κάτω. Μπορεί να έχεις δει τέτοια πινακίδα ξύλινη, με μία γραφίδα στο 
κέντρο. Μηχανές δεν είχαμε. Οι μηχανές, είχανε τότε κάτι μηχανές της μιας σειράς. 
Την κατέβαζες με το χέρι σε ένα ξύλινο σε ένα πλαστικό επίπεδο. Άλλες μηχανές, μια 
σειρά είχανε μόνο. Περνούσες το χαρτί από κάτω ήτανε πολύ αρχέγονες δηλαδή. 
Σήμερα δε θα βρεις πουθενά».   
 Συνεχίζει στο γυμνάσιο από όπου αποφοιτά το 1965. Εκτός από τα μαθήματα 
του σχολείου δεν παρακολουθούσε και κάποια μαθήματα για αυτόνομη διαβίωση, 
όπως κινητικότητα, δεξιότητες στη κουζίνα, μαγείρεμα. Το 1965 στα 18 του χρόνια, 
επειδή υπήρχε μια διάταξη στον εσωτερικό κανονισμό της σχολής τυφλών της 
Αθήνας, η οποία δεν επέτρεπε σε ενήλικα άτομα να διαμένουν στο οικοτροφείο του 
Κ.Ε.Α.Τ., στη Θεσσαλονίκη. Αφού τελειώνει και το λύκειο, το 1968 ξεκινά τη 
λειτουργία της η τηλεφωνική σχολή. Ο κύριος Αυδίκος ήταν από τους πρώτους 
μαθητές που παρακολούθησαν το τμήμα. Στη συνέχεια και κυρίως για την απόκτηση 
γνώσεων και όχι αποσκοπώντας σε επαγγελματική αποκατάσταση, εγγράφεται στην 
Νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν ολοκλήρωσε 
ποτέ τις σπουδές του όμως και ο λόγος ήταν ότι στα επόμενα χρόνια διορίστηκε σαν 
τηλεφωνητής. «Δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο. Πήγα στη Νομική,  πήγα ένα χρόνο, 
δύο, αλλά λόγω του ότι δεν μπορούσα να φεύγω εύκολα από τη δουλειά, Και 
δούλευα, πρωινά δε μπορούσα να παρακολουθήσω και το σταμάτησα το 
πανεπιστήμιο. Ε, θα με ωφελούσε βέβαια το πανεπιστήμιο αν μπορούσα να το 
συνεχίσω, αλλά δεν υπήρχαν οι διευκολύνσεις που έχουν σήμερα, που φεύγουν από 
τη δουλειά, άδειες και τέτοια δεν ήταν τόσο εύκολο τότε να φεύγεις». Έχοντας ολική 
τύφλωση, ο βασικός τρόπος γραφής και ανάγνωσης ήταν με τη χρήση του κώδικα 
Braille. Διάβαζα κυρίως με κασέτα. Και με μπρέιλ. Τον πρώτο καιρό με μπρέιλ. Ε, 
κοίταξε το μπρέιλ με κρατούσε πιο κοντά στην ορθογραφία. Η κασέτα με έδιωχνε 

51 
 



από την ορθογραφία, αλλά ήτανε για πιο μεγάλα βιβλία, κέρδιζα και χώρο και 
χρόνο».  
 Στη συνέχεια περιγράφει τις συσκευές που χρησιμοποιούσε για την ανάγνωση 
των βιβλίων. «Πρώτα διαβάζαμε ακόμη κι από το γυμνάσιο με τα μπομπινόφωνα, 
πρωτού βγει η κασέτα. Με ταινίες. Ε, δε βρίσκεις σήμερα τέτοια. Δεν έχω βρει 
κάποιον να ‘χει. Έχει μόνο ο Φάρος. Έχει τέτοιο κασετόφωνο που κάνει μετατροπή 
των τότε βιβλίων γραμμένο σε ταινίες και τα λοιπά, σε mp3. Τα σημερινά δεδομένα 
δηλαδή. Και μετά βγήκε το μαγνητόφωνο, το κασετόφωνο. Διαβάζαμε με 
κασετόφωνο. Ε, κάποτε το Υπουργείο Παιδείας είχε δώσει και τετράγραφα και με 
ταχύτητες κάτι κασετόφωνα για ευκολία των τυφλών. Τα τετρακάναλα ναι. Έχω κι 
ένα εδώ μαζί μου. Έχω ένα τέτοιο εγώ εδώ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Τελικά βγήκαν 
πάρα πολύ καλά. Και μετά βέβαια βγήκαν οι υπολογιστές».  
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Στα χρόνια που ακολούθησαν την αποφοίτησή του από την τηλεφωνική σχολή 
τον απασχολούσε έντονα η ανεύρεση εργασίας. Ο ίδιος προερχόταν από μία αγροτική 
οικογένεια, με λιγοστά εισοδήματα , επομένως αδυνατούσε να τον συντηρήσει. «Τα 
πρώτα χρόνια πρώτου διοριστώ έστω και κρυφά από τη σχολή τυφλών, έβγαινα στο 
κέντρο και πουλούσα λαχεία έστω για το χαρτζιλίκι, γιατί οι δικοί μου είχανε 
πρόβατα, ήταν φτωχοί, δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν». 
 Στη συνέχεια, το 1972, διορίζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.  
«Μετά τον 4ο χρόνο της δικτατορίας είχε έρθει στη Σχολή Τυφλών η Δέσποινα 
Παπαδοπούλου, η γυναίκα του μονάρχη, και είπε ότι τους πρώτους μαθητές που θα 
βγάλει η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης τους καλύτερους θα τους προσλάβω να 
δουλέψουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Όντως αυτό το έκανε πράξη. Εμένα 
και μια συνάδελφο, τη Σουλτάνα τη Γαζωτού, με την όποια δουλεύαμε στο 
Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, μας προσέλαβαν και αυτή βέβαια αργότερα πήγε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Από το 1972 που έφυγα από τη σχολή τυφλών μέχρι το 1992 
δούλεψα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ως τηλεφωνητής επί είκοσι συναπτά 
έτη». 
 Ο κύριος Αυδίκος συνταξιοδοτήθηκε το 1992 από την υπηρεσία του. Θεωρεί 
ότι η περίοδος της συνταξιοδότησης είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή του 
ανθρώπου, είναι πολύ δύσκολη η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον εκτός εργασίας. 
Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους και κυρίως στα άτομα με πρόβλημα όρασης 
τα οποία έχουν και περιορισμένες δυνατότητες επιλογών. Έτσι έχοντας και μία  
μακρόχρονη συνδικαλιστική εμπειρία  ενασχόληση με τα κοινά, προτάθηκε από τον 
τότε Νομάρχη από το 1993 έως το 1998 διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ήλιος», της 
Σχολής Τυφλών.    
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 Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούσε τον ελεύθερο χρόνο προσφέροντας 
παράλληλα ικανοποίηση και στον εαυτό του. «Ήμουν αρκετά χρόνια, ναι. Και μετά 
όταν τελείωσα αυτή την θητεία, επειδή έχω ελεύθερο χρόνο και για να είμαι πιο 
ειλικρινής, ακόμη προς όλους και προς εσένα, καλύπτω δικό μου ελεύθερο χρόνο και 
το χαίρομαι. Δηλαδή το να κλειστώ στον εαυτό μου θα ήταν ότι χειρότερο. Δεν ξέρω 
αν έχω να προσφέρω, αλλά νομίζω ότι και προσφέρω όσο μπορώ να προσφέρω στον 
εαυτό μου περισσότερο, είμαι ειλικρινέστατος σε αυτό που λέω». 
  Θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, και κατακρίνει τις 
πρακτικές που καθηλώνουν τα άτομα με οπτική αναπηρία μακριά από την 
απασχόληση και την δραστηριοποίηση. Και συνεχίζει: «Δηλαδή αν κλεινόμουνα στο 
σπίτι, και αυτό συνιστώ εγώ, νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι στους νεότερα 
τυφλούς τους συμβουλεύω ή να εργάζονται ή να ασχολούνται. θεωρώ ότι κάνουν 
σφάλμα. Για τον εαυτό τους περισσότερο. Και από ψυχολογική άποψη».  
 Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε αυτή τη περίπτωση συνδέεται με την 
ικανότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης. Οι δεξιότητες κινητικότητας 
παρέχουν στο τυφλό άτομο μεγαλύτερη ευχέρεια στις επιλογές ελευθερία. «Ένας 
λόγος που ασχολούμαι και πέρα από το ότι προσφέρω ή δεν προσφέρω, είναι και 
αυτός. Και όσο μπορώ, μπορώ και το κάνω μόνος μου δηλαδή. Δεν με φέρνει η 
γυναίκα μου, δεν απασχολώ κάποιον να με πάει και να με φέρει, είναι κοντά το σπίτι 
μου, έρχομαι πηγαίνω και το χαίρομαι δηλαδή. Και από το 1998 και ένθεν έρχομαι 
εδώ στην ΕΣΑΜΕΑ και ασχολούμαι με διάφορα θέματα των αναπήρων. Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α. με Α». 
   
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Από τα μαθητικά του χρόνια στην Αθήνα, ο κύριος Αυδίκος κινούνταν 
αυτόνομα,` τη βοήθεια του λευκού μπαστουνιού. «Στην Αθήνα ήταν συνηθισμένο να 
κινούνται οι τυφλοί με αυτόν τον τρόπο, στη Θεσσαλονίκη ήταν λιγότερο 
συνηθισμένο. .Θυμάμαι καλά που παίρναμε το αστικό από την Θησέως που ήμασταν 
εμείς και πηγαίναμε στη Χαροκόπου, ενώ ήμασταν και οι τρεις που πηγαίναμε 
εντελώς τυφλοί, ολικά και πρακτικά τυφλοί δηλαδή. Και πηγαίναμε με το μπαστούνι, 
δεν είχαμε άλλο τρόπο να πάμε, δεν είχαμε συνόδους. Δεν μας συνόδευαν 
επιμελήτριες. Δυσκολευτήκαμε βέβαια. Σε αυτόν τον τομέα δυσκολευτήκαμε πολύ. 
Και αργότερα βέβαια εκείνοι που έμειναν εκεί και δη στα μετέπειτα χρονιά μου, γιατί 
με το μπαστούνι πηγαίναμε σε γνωστούς χώρους, από το γυμνάσιο στη σχολή, δεν 
ξέραμε άλλο δρόμο. Στην Θεσσαλονίκη συνέχισα να κυκλοφορώ το ίδιο, δύσκολα 
τότε και χωρίς… Πάρα πολύ δύσκολα, Αλλά ήταν πιο προσβάσιμη η πόλη όσον 
αφόρα τα εμπόδια. Το τετράγωνο Αγία Σοφία, Ίωνος Δραγούμη και Εγνατία, 
Τσιμισκή ή Μητροπόλεως ήταν πιο καλά.  Τώρα εγώ μόνος μου για να πάω στην 
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πόλη δεν πάω. Έχει πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Αντικείμενα, καρέκλες, 
κολονάκια, περιπτερά, οτιδήποτε».  
 Ήταν αυτοδίδακτος στη χρήση του λευκού μπαστουνιού, και θεωρεί πολύ 
σημαντική την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές σε αυτόν τον τομέα της 
κινητικότητας. Η ενθάρρυνση που λάμβανε ο ένας από τον άλλον ήταν καθοριστικής 
σημασίας, αφού δεν υπήρχε οργανωμένο τμήμα κινητικότητας στους φορείς, ούτε και 
τους προέτρεπε κανείς από το προσωπικό να χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι και 
να κινούνται ανεξάρτητοι σε χώρους έξω από τα πλαίσια του Ιδρύματος. «Θυμάμαι 
εγώ ότι περπατούσαμε και πουλούσαμε λαχεία σε αυτή τη μεριά του κέντρου και 
περπατούσαμε πάρα πολύ άνετα. Εγώ πήγαινα ζευγάρι με ένα άλλο παιδί, με τον 
Παναγιώτη το Βριό, ο οποίος έφυγε στην Αθήνα μετά. Ο καθένας με αυτόν που 
ταίριαζε περισσότερο». 
 Έχοντας κατακτήσει την ικανότητα της ανεξάρτητης κινητικότητας, και αφού 
είχε διοριστεί στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σαν τηλεφωνητής, προχωρά στο 
επόμενο στάδιο της αυτόνομης διαβίωσης εκτός του οικοτροφείου της Σχολής 
Τυφλών. «Όταν βγήκα έξω το 1972, έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις, τι 
δυσκολίες αντιμετωπίσαμε κι όμως μας βγήκαν σε καλό, νοίκιασα ένα δωμάτιο, ένα 
μόνο δωμάτιο, με κοινό μπάνιο, κουζίνα δεν χρειαζόταν βέβαια γιατί εγώ ούτε ήξερα 
καν να μαγειρεύω, ούτε ένα γάλα δεν έκανα, ούτε ψυγείο είχα. Όλα τα έκανα απ’ 
έξω. Δηλαδή έπαιρνα ένα γάλα το βράδυ, π.χ. και έπαιρνα ένα σάντουιτς και έτρωγα 
ή έτρωγα έξω μια ομελέτα ξέρω ‘γω, κάτι ελαφρύ. Και το μεσημέρι έτρωγα κανονικά 
σε εστιατόριο έξω. Τα πρώτα χρόνια. Αυτό διήρκησε αρκετά χρόνια. 4-5 χρόνια. 
Έμενα στην Κύπρου, κοντά στη σχολή τυφλών. Και επιλέγαμε περιοχές, επειδή δεν 
μπορούσαμε ψυχολογικά να απομακρυνθούμε άμεσα από τη σχολή τυφλών, 
επιλέγαμε περιοχές να είναι κοντά, ούτως ώστε να πηγαίνουμε και στο χώρο μας».  
 Οι τρόφιμοι της Σχολής συνέχιζαν να επισκέπτονται το προαύλιο χώρο της 
Σχολής τυφλών, ήταν ένας χώρος συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής. Στο 
χώρο αυτό τα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο χρησιμοποιώντας μία μπάλα στην οποία 
είχαν προσαρμόσει επάνω μικρά μεταλλικά αντικείμενα για να προκαλείται ήχος και 
επομένως να γίνεται αντιληπτή από τους τυφλούς παίχτες. «Και παίζαμε και μπάλα 
τότε. Πολύ. Με τα τσιγκάκια καπάκια από μπουκάλια, μπύρας και αναψυκτικών, 
δεμένα στη μπάλα για να προκαλούν θόρυβο. Μπάλα παίζαμε στην αυλή της σχολής 
τυφλών, η οποία ήταν χαλικοστρωμένη τον πρώτο καιρό, και μετά έγινε άσφαλτος. 
Βέβαια, η μπάλα που παίζαμε εμείς με τη σημερινή μπάλα που παίζουν τα παιδιά δεν 
έχει καμία σχέση. Ήταν πολύ επικίνδυνη τότε και επειδή είχε αυτά τα κουδουνάκια, 
τα τσιγκάκια από τις μπύρες και τις λεμονάδες και τέτοια. Μπράβο. Αυτά αφενός μεν 
η μπάλα δεν πήγαινε σωστά γιατί όπου ακουμπούσε έπαιρνε άλλη τροχιά, και 
αφετέρου αν ερχόταν ψηλά μπορεί να σε χτυπήσει. Άλλη δραστηριότητα που 
αφορούσε στην ψυχαγωγία των τυφλών παιδιών ήταν το σκάκι. Όχι όμως σε 
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αγωνιστικό επίπεδο, όπως είναι σήμερα που γίνονται ολυμπιάδα σκακιού, έτσι λίγο 
ελεύθερα για χόμπι. Ντάμα παίζαμε και χαρτιά. Και χαρτιά. Σημειωμένη τράπουλα 
κανονική, όπως παίζουν οι βλέποντες, απλώς στις γωνίες τις δυο διαγώνια γράφαμε 
τα σημεία και το χρώμα και τον αριθμό ας πούμε». 
 Ήταν μέλος και των τριών χορωδιών, στη βυζαντινή, στην ευρωπαϊκή και 
στην εκκλησιαστική. Έχει διδαχθεί μουσική και συγκεκριμένα παίζει πιάνο, δεν 
θεωρεί όμως ότι είναι αξιόλογος μουσικός αφού υπάρχουν όπως λέει άλλοι πολύ 
αξιόλογοι μουσικοί στο χώρο των τυφλών. Ασχολήθηκε λίγο με τα εργαστήρια της 
καλαθοπλεκτικής, και στο μηχανουργείο, αλλά δεν συνέχισε επειδή δεν του άρεσαν. 
Κάποιες άλλες δεξιότητες: «Για δεξιότητες, ένας δύο έπλενε πιάτα, ένας ξέβγαζε και 
δύο σκούπιζαν. Απαλλάσσαμε και τους μάγειρες και τους τραπεζοκόμους από τη 
δουλειά. Αλλά τα πιάτα τότε ήτανε τσίγκινα και σιδερένια. Δεν είχαμε γυάλινα πιάτα 
εκείνο τον καιρό. Έπεφταν κάτω δεν πάθαιναν τίποτα».  
 Δεν υπήρχαν τμήματα για αθλητισμό, όπως σήμερα, περιορίζονταν στη απλή 
γυμναστική του σχολείου και αυτό κυρίως για να βελτιώσουν τη στάση του σώματος. 
Επίσης υπήρχαν τμήματα εκμάθησης χορού, ο ίδιος έμαθε παραδοσιακούς χορούς, 
αλλά όπως λέει «Δεν με ενέπνεε ποτέ ο χορός. Ίσως να είναι και λόγω της 
τυφλότητας». Θεωρεί πολύ σημαντικές τις διεξόδους που προσφέρουν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ο ίδιος δεν παρακολούθησε κάποιο τμήμα εκμάθησης 
υπολογιστών. «Με τους υπολογιστές ασχολήθηκα μόνος μου και με την βοήθεια 
φίλων. Κατά 99% αυτοδίδακτος γιατί δεν πήγα πουθενά, αλλά τους χρησιμοποιώ για 
συγκεκριμένη για συγκεκριμένες εργασίες, να διαβάζω, δεν γράφω κείμενα, δεν 
ασχολούμαι με το Word. Με το Ίντερνετ ναι. Mail όχι, έχω mail αλλά δεν 
ασχολούμαι. Δεν ασχολήθηκα με το mail, περισσότερο από αμέλεια…. Εγώ 
περισσότερο το ίντερνετ για να ενημερώνομαι για τα αθλητικά περισσότερο το 
χρησιμοποιώ, για  πληροφόρηση, για το στοίχημα που παίζω. Παίζω ερασιτεχνικά, 
όχι, δηλαδή, περισσότερο για χόμπι. Και ακούω και ποδόσφαιρο. Οι υπολογιστές 
αργά, ναι, αργά, νομίζω ότι είναι ότι το καλύτερο. Άνοιξαν ένα νέο παράθυρο στην 
πληροφορία του τυφλού. Και νομίζω ότι είναι ότι το καλύτερο. Αυτά με τους 
υπολογιστές. Με τους υπολογιστές βέβαια τους χρησιμοποιώ για μουσική ένας άλλος 
λόγος και διαβάζω βιβλία, αρκετά».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα - αποτίμηση 
 Όπως αναφέρει ο κύριος Γιάννης, του έκανε εντύπωση μία χαρακτηριστική 
φράση της διευθύντριας στον Οίκο Τυφλών όταν πρωτοπήγε. «Αυτό που με άγγιξε 
περισσότερο ήταν αυτό που είπε η πρώτη διευθύντρια όταν πήγα στη σχολή τυφλών 
στον πατέρα μου.  Εάν από τα άλλα σου τα παιδιά δεν περιμένεις να σε ζήσουν, αυτά 
τα παιδιά να ξέρεις ότι μια μέρα μπορείς να φας ψωμί, όπως λέγαν τότε εντάξει με 
αυτό τον όρο, ότι μπορείς να ελπίζεις σε αυτά τα παιδιά γιατί καταλαβαίνεις τώρα οι 
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γονείς αγράμματοι, σου λέει θα τα πάω, πως πάνε άτομα σε ένα τα βάζουν μέσα σε 
ένα ίδρυμα τελείωσες εκεί, ξόφλησες μέχρι τα βαθειά σου γεράματα. Εδώ άλλαξε όλη 
η ζωή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι που το έλεγε ο πατέρας μου. Και όταν επέστρεψε, 
πλέον στα Γιάννενα συχνά πυκνά έλεγε αυτά τα λόγια. Ότι η πρώτη διευθύντρια του 
είπε ότι από αυτά τα παιδιά θα φας ψωμί».  
  «Εμείς που ζούσαμε στην επαρχία σε χωριό, και με άλλες δυνατότητες, το 
θέμα ήταν ότι φύγαμε και ζήσαμε καλύτερη ζωή και μάθαμε περισσότερα πράγματα. 
Σήμερα, με τον αγώνα μας, με την προσπάθειά μας,  με την εκπαίδευσή μας, με την 
κατάρτιση μας, είμαστε καλύτερα. Πώς δεν είμαι καλύτερα εγώ παρότι δε βλέπω; 
Έχω μια κόρη, η γυναίκα μου δούλεψε, είμαστε με δυο μισθούς, έχουμε πάρει ένα 
σπίτι, μεριμνούμε για το μέλλον του παιδιού μας. Και πάνω απ’ όλα έχουμε και την 
υγεία μας, αυτή που έχουμε εντάξει; Γιατί τυφλότητα δε σημαίνει ότι δεν έχεις υγεία. 
Εμείς έχουμε γίνει ένα με αυτή».  
 Σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών αναφέρει: «Θαρρώ ότι ο τυφλός 
με τους υπολογιστές είναι μια λύση. Να ασχοληθεί ο τυφλός επαγγελματικά. Είτε να 
διδάξει είτε να, ακόμα και βλέπω πολλά παιδιά δικά μας και με προγραμματισμό 
ασχολούνται και με συνθέτες φωνής, πολλά μπορούν να κάνουν πάνω στον 
υπολογιστή. Αυτό που με πειράζει και το λέω δηλαδή εντελώς προσωπικά, είναι ότι 
θέλουμε να πετύχουμε αυτό που δεν έχουμε πετύχει. Να μπορεί ο τυφλός να διδάξει 
σε χώρο εκτός τυφλότητας. Σου δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Όσοι έχουν βγει 
δάσκαλοι, διδάσκουν όλοι στη σχολή τυφλών». 
 Πολύ σημαντικές, επίσης, θεωρεί τις γνώσεις της γεωγραφίας, ο ίδιος έχει 
διδαχθεί σχετικά αλλά πιστεύει ότι πρέπει να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στο 
γεωγραφικό προσανατολισμό. «Η Γερμανία ξέρω τι σχήμα έχει; Α εντάξει. Μεγάλη 
ιστορία, το ‘χω διδαχτεί. Στην Αθήνα περισσότερο και όχι στη Θεσσαλονίκη. Έχω 
άποψη πώς είναι η Πελοπόννησος. Δεν θυμάμαι όμως επειδή εκείνο τον καιρό είχαμε 
μια σφαίρα, πως είναι η Ασία, τώρα έχουνε αλλάξει…. Δεν θυμάμαι ας πούμε, 
θυμάμαι την Αμερική σαν σχήμα, θυμάμαι την Ασία σε σχήμα, θυμάμαι την 
Αυστραλία. Αν είναι ανάγκη βέβαια. Και την Ελλάδα μπορώ να βρω και την Κύπρο. 
Είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Ας πούμε λέω είμαι στη Γερμανία και δε 
ξέρω πού είναι το Βέλγιο. Είναι προς Βορρά προς ανατολή προς δύση; Αυτό. Δεν έχω 
γεωγραφικό προσανατολισμό. Και δεν ξέρω και τι κάνουν τώρα. Δε νομίζω ότι 
κάνουν. Ναι θυμάμαι τα παλιά στην Αθήνα μας τα ‘χαν φτιάξει με κόντρα πλακέ. Και 
έβαζαν κάτι σαν κλωστές, σαν ανάγλυφο έτσι σαν κλωστές σαν ανάγλυφο που 
ξεχώριζαν το νομό με το νομό. Θυμάμαι τι σχήμα έχει ο νομός Αττικής, ο νομός 
Βοιωτίας, ο νομός Φθιώτιδας. Τώρα δεν υπάρχει, κανείς δε τα ξέρει αυτά τα 
πράγματα. Θυμάμαι τον Παγασητικό κόλπο σαν ένα στρόγγυλο πράγμα. 
Χερσόνησος, βέβαια γιατί μαθαίνουμε παπαγαλία τι είναι χερσόνησος. Ε μα πρέπει 
να τα πιάσεις αυτά.  Άμα δε τα πιάσεις δεν έχεις άμεση αντίληψη». 
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5.4. Η  ιστορία του Θεοχάρη του καλαθοπλέκτη 
(Βλ. Παράρτημα) 
 
 
Β΄ περίοδος 1973-1992 
 
5.5. Η ιστορία της Γεωργίας υπάλληλου τυπογραφείου 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Η Γεωργία Κουλιάλη γεννήθηκε στο Βαμβακόφυτο Σερρών το 1962. Το 
πρόβλημα της όρασης ήταν εκ γενετής, ολική τύφλωση και το πρόβλημα ήταν 
συγγενής καταρράκτης. Σε ηλικία δύο ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 
και απέκτησε μειωμένη όραση, αρκετή για να κινείται αυτόνομα. 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Ξεκίνησε να φοιτά στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Σχολής Τυφλών σε ηλικία 
έξι ετών. Αν και είχε τη δυνατότητα να διαβάζει μεγεθυμένους χαρακτήρες, αν και 
ήταν πολύ δύσκολο για αυτή τη μικρή ηλικία, έμαθε πολύ καλά το κώδικα Braille. 
«Εμένα αυτό που με σημάδεψε και με τρομοκράτησε πάρα πολύ και αυτό θέλω να το 
πω, ήταν ότι δεν μπορούσα να διαβάζω, η αφή μου δεν με βοηθούσε τόσο, τα 
γράμματα μπορούσα να τα γράψω αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω τι έγραφα. 
Τρομοκρατήθηκα πολύ, έκλαιγα, ήθελα να πέσω στο κρεβάτι και να μη με ενοχλεί 
κανείς, ήθελα τη μαμά μου, ένιωθα ότι ποτέ δε θα μάθω γράμματα, και όμως δε 
τολμούσα να το πω στους γονείς μου από φόβο μήπως με πάρουν πίσω στο χωριό, 
γιατί και στο χωριό ένιωσα το ρατσισμό γιατί πήγα πρώτη τάξη του δημοτικού και η 
δασκάλα έλεγε στη μαμά μου παρ΄την από δω γιατί δεν μπορώ να κάνω μάθημα. Και 
με κορόιδευαν τα παιδιά, γιατί με σήκωνε η δασκάλα στον πίνακα να γράψω το ο και 
το α και τα έγραφα όπως να ΄ναι και τα παιδιά γελούσαν και με κορόιδευαν. Πού 
ξέραμε το ‘69 για ειδική αγωγή; Ήθελα οπωσδήποτε να φύγω και το είδα σαν 
λύτρωση αυτό, δεν έκλαψα καθόλου». Με επιμονή και υπομονή συνεχίζει την 
εκπαίδευση στο δημοτικό και στη συνέχεια στο γυμνάσιο στο πρώτο γυμνάσιο της 
παραλίας. Οι μαθητές της Σχολής παρακολουθούσαν σε εξωτερικό γυμνάσιο και 
λύκειο.  
 Κατά τη διάρκεια του σχολείου έμενε στο οικοτροφείο του Ιδρύματος. 
«Έμενα μέσα στο οικοτροφείο της Σχολής, αφού ήμουν από Σέρρες, και πήγαινα στο 
χωριό μου τριήμερα και γενικά στις μεγάλες αργίες των Χριστουγέννων, Πάσχα και 
το καλοκαίρι. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να χάνεις την επαφή με την 
οικογένειά σου και νιώθω κάπως κάποια κενά, ναι μεν πήγαινα Χριστούγεννα, Πάσχα 
και καλοκαίρι, ναι μεν οι γονείς μου ήταν δίπλα μου και με τον τρόπο που γνώριζαν, 
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αγράμματη άνθρωποι ήταν, αγρότες κατά βάση. Μου στεκόταν πολύ, το ένιωθα αυτό. 
Ήμουν πολύ μικρή όταν έφυγα και ένιωθα μεγάλο κενό. Κάποιες φορές ένιωσα και 
θυμό, αλλά τώρα ξέρω πως δεν υπήρχε άλλη λύση. Το συζήτησα με τη μαμά μου, 
όταν εγώ έγινα μάνα, αλλά για εκείνους τους καιρούς δεν υπήρχε άλλη λύση». Στη 
συνέχεια τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο. Οι συνθήκες της ζωής στο ίδρυμα ήταν 
κάπως καλύτερες από ότι άκουγε από τους παλιούς. «Υπήρχαν κάποιες ελευθερίες, 
μας άφηναν να βγαίνουμε, και πηγαίνοντας και σε κανονικό σχολείο είχαμε τη 
δυνατότητα να έχουμε την επαφή και με τον έξω κόσμο. Στο σχολείο πηγαίναμε με 
σχολικό, αλλά όταν δεν μπορούσε το σχολικό, εγώ συνόδευα τις συμμαθήτριές μου, 
αφού είχα κάποια όραση, που μου το επέτρεπε, και το κάναμε σαν βόλτα». 
 Η ζωή της στα πλαίσια του Ιδρύματος ήταν μία καλή περίοδος, αφού τους 
βοηθούσε να μάθουν πολλά και χρήσιμα πράγματα, όχι μόνο από το σχολείο, αλλά 
και από την αλληλεπίδραση με τους τροφίμους. «Στο οικοτροφείο ζούσαμε καλά με 
τα παιδιά, υπήρχε μία αλληλεγγύη. Τώρα ένα καλό για το ίδρυμα, γιατί δεν θέλω να 
λέμε μόνο τα κακά, μας έμαθε να προγραμματιζόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι για τα 
άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά και για αυτά που δεν έχουν, σε μας όμως ο 
χρόνος ο οποίος χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάποια πράγματα είναι πολύ 
περισσότερος, είμαστε πιο αργοί, στο ίδρυμα μάθαμε να προγραμματίζουμε και να 
διαχειριζόμαστε το χρόνο μας πολύ καλά. Έπρεπε όλη τη μέρα να τρέχουμε από το 
ένα πρόγραμμα στο άλλο και έτσι μάθαμε να μην τεμπελιάζουμε. Αυτό με βοήθησε 
πολύ αργότερα στη ζωή μου και όταν δημιούργησα οικογένεια, ήμουν πολύ σίγουρη 
για την διαχείριση του χρόνου. Έτσι έμαθα να είμαι υπεύθυνη από μωρό παιδί, χωρίς 
να έχω μία υπερπροστατευτική μαμά που θα τα κάνει όλα για μένα. Έτσι μάθαμε να 
ζούμε σε μία εποχή που το Ίδρυμα αριθμούσε 120 τροφίμους. Βοηθούσαμε και στο 
πλύσιμο και στο σκούπισμα των πιάτων, είχαμε αρμοδιότητες και ευθύνες. Κάθε 
Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία, το προηγούμενο βράδυ του Σαββάτου βάφαμε  
εκ περιτροπής όλα τα παπούτσια του κάθε θαλάμου. 12 ζευγάρια παπούτσια, μάθαμε 
και το κάναμε και αυτό. Ήμουν έτοιμη, λοιπόν, και για οικογένεια και γνώριζα και 
ήμουν υπεύθυνη στο να κρατήσω ένα σπίτι. Η μάνα μου όταν αρραβωνιάστηκα 
τρομοκρατήθηκε, μου το είπε μετά από χρόνια. Πώς θα κάναμε οικογένεια με τον 
άνδρα μου που είχε και αυτός πρόβλημα όρασης, δεν γνώριζα ότι έπρεπε να μου έχει 
εμπιστοσύνη. Πιο μεγάλο είναι το πρόβλημα των γονιών παρά το δικό μας. Γιατί 
εμείς μάθαμε να ζούμε με αυτό και πορευόμαστε με αυτό». 
 Στη συνέχεια μετά το λύκειο συνεχίζει στην τηλεφωνική σχολή. «Μετά το 
λύκειο παρακολούθησα την τηλεφωνική όπως κάνουν όλοι. Μετά, και επειδή δεν 
ήθελα να φύγω στο χωριό μου, έμεινα στη Σχολή και βοηθούσα στο τυπογραφείο. 
Πράγματι, άρχισα να βοηθάω στο τυπογραφείο τον Θόδωρο, τον μοναδικό υπάλληλο 
που δούλευε στο τυπογραφείο». 
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Άξονας 3: Εργασία 
 Η Γεωργία συνεχίζει να εργάζεται εθελοντικά στο τυπογραφείο της Σχολής 
Τυφλών. «Δουλεύαμε με εθελόντριες αναγνώστριες που ερχόταν και μας διάβαζαν τα  
βιβλία για να τα μεταγράψουμε στο Braille. Έτσι δουλεύαμε στην δεκαετία του 1980. 
Πήγαινα καθημερινά στο τυπογραφείο από τις οκτώ το πρωί έως τη μία το μεσημέρι. 
Έμαθα να γράφω σωστά στη μηχανή, επίσης γράφαμε και στον τσίγκο. Υπήρχε ένα 
μηχάνημα τότε το οποίο είχε κουμπιά και πλήκτρα και τυπώναμε σε τσίγκο, σε μήτρα 
δηλαδή ανάγλυφα γράμματα Braille. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό, ένα μουσείο δεν 
σκέφτηκαν να κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο στον τσίγκο, δηλαδή, μπορούσε να γίνει 
διπλή εκτύπωση σελίδας, έτσι τα βιβλία είχαν λιγότερο όγκο, που το Braille από τη 
φύση του έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο από τη κανονική γραφή. Με αυτό τον τρόπο τα 
βιβλία δε γίνονταν τόσο μεγάλα και υπήρχε η δυνατότητα να βγαίνουν και σε 
περισσότερα αντίτυπα. Τα γράφαμε σε τσίγκο, λοιπόν, κανονικό τσίγκο και 
τυπωνόταν σε χαρτί κανονικό. Βγάζαμε και σε πλαστική σελίδα με τη θερμοφόρα το 
φωτοτυπικό το λεγόμενο. Για εκείνο η μήτρα ήταν σε χαρτί της γραφομηχανής του 
Braille». Σήμερα πια δε χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία έχει αντικατασταθεί από 
τον υπολογιστή και το Braille printer. Συνδεόμασταν με τον εκτυπωτή Braille και 
γίνεται πιο γρήγορα και σε περισσότερα αντίτυπα. Η δουλειά μας ήταν δύσκολη, στην 
αρχή ήμασταν μόνοι μας και τα δύο άτομα είχαμε πρόβλημα όρασης. Είχαμε να 
δουλέψουμε με όλα τα παιδιά της Βόρειας Ελλάδας, έπρεπε να αντιγράψουμε όλα τα 
βιβλία στο σύστημα Braille, και στην αρχή βιβλιοδετούσαμε κιόλας. Αυτό γινόταν με 
βελόνα και κλωστή, ήταν μία δουλειά που δεν μου άρεσε  Αφού είχα δουλέψει 
εθελοντικά για ένα χρόνο στο τυπογραφείο μετά με προσέλαβαν. Μου άρεσε πάρα 
πολύ η δουλειά μου, έδινα τη ψυχή μου, ήμουν ερωτευμένη με τη δουλειά μου. 
Φαινόταν το έργο μου, πέρασαν τόσα βιβλία κυριολεκτικά από τα χέρια μου. Έδινα 
στα παιδιά και στους γονείς αυτό που θέλανε, αλλά πολύ κούραση. Αντιγράφαμε 
μόνο με την βοήθεια αναγνώστριας. Από ηχογραφημένο κείμενο δεν γινόταν εύκολα 
γιατί έπρεπε να γυρνάς πίσω την κασέτα, όταν δεν άκουγες κάτι σωστά, καμία 
ορθογραφία που δεν την ήξερες. Γράφω τρομερά γρήγορα στο Braille, το ξέρω από 
μωρό παιδί, ενώ κάποιοι άλλοι νεοτυφλωθέντες δυσκολεύονται. Έβγαζα γρήγορα τη 
δουλειά, έγραφα και 30 σελίδες την ημέρα και τις βιβλιοδετούσα κιόλας. Μετά για τη 
βιβλιοδεσία βγήκε το σπιράλ. Στη δουλειά μου ένιωθα ότι κάνω κάτι χρήσιμο. 
Ένιωθα ότι ξεχωρίζω από τους άλλους που είναι τηλεφωνητές και σηκώνουν ένα 
τηλέφωνο και μπορεί να τους βρίζει κιόλας κάποιος, ένιωθα ότι έκανα κάτι 
σημαντικό. Σε μία ημερίδα που είχα παρακολουθήσει στην Αθήνα για το πώς θα 
κάνουμε τα βιβλία Braille για τους μαθητές, διαφώνησα με την τακτική της σχολής 
της Αθήνας που έλεγε ότι πρέπει να μετατρέπονται και οι εικόνες σε ανάγλυφες  στα 
βιβλία. Τους είπα ότι ένας τυφλός δεν μπορεί να καταλάβει μία μπερδεμένη εικόνα με 
την αφή και στα μικρά τα παιδιά μόνο σύγχυση μπορεί να φέρει μία τέτοια 
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μεταγραφή εικόνας. Δικαιώθηκα γιατί στη Θεσσαλονίκη συνεχίσαμε να 
μεταγράφουμε το κείμενο και τις ασκήσεις μόνο και στο τέλος όλοι και η Αθήνα 
ζητούσε τα δικά μας βιβλία γιατί ήταν πιο εύκολα για τα παιδιά. Και μάλιστα έκανα 
ένα βήμα παρακάτω, και διαμόρφωνα τα βιβλία και τις στήλες μόνη μου. Επειδή 
ήμουν και εγώ τυφλή γνώριζα πως θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική η 
μεταγραφή. Τώρα για την εικόνα πιστεύω ότι πρέπει να διδαχθεί στο πώς να την 
αντιλαμβάνεται ένα μικρό τυφλό παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία, από το 
νηπιαγωγείο. Χάρτες δεν κάναμε μόνο λίγο με τον οδηγισμό». 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Η Γεωργία δεν χρειαζόταν ως άτομο με μειωμένη όραση τη χρήση του λευκού 
μπαστουνιού. Παρακολούθησε όμως όλα τα σχετικά τμήματα της Σχολής, 
προκειμένου να αποκτήσει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. «Εγώ τώρα σε σχέση με 
την κίνηση δεν χρειάστηκα το μπαστούνι. Αυτή η λίγη όραση μου επέτρεπε να 
κινούμαι. Ξέρω όμως ότι στη σχολή δεν τους πολυάφηνα παλιά να κινούνται γιατί 
φοβόταν, δεν υπήρχαν και δάσκαλοι κινητικότητας, καταλαβαίνεις. Ερχόταν θυμάμαι 
μία κυρία Άντα από τη Σουηδία και μας μάθαινε την τεχνική του μπαστουνιού, 
ερχόταν για καμιά 20 μέρες. Ουσιαστικά μόνοι μας μαθαίναμε ο ένας από τον άλλον. 
Η Μιχαηλίδου η δασκάλα μας ήταν τυφλή, όταν ήμασταν μικρά μας έκανε κέντημα 
στα χαρτονάκια διάφορα ανάγλυφα σχηματάκια, μήλα αχλαδάκια. Μετά μας έκοβε 
σχήματα από χαρτόνι και εμείς τα ζωγραφίζαμε, χαιρόμαστε έτσι ότι ζωγραφίζαμε 
και φτιάχναμε εργασίες. Πιστεύω ότι τέτοιες δεξιότητες πρέπει να κάνουν τα παιδιά 
για να λυθούν τα χέρια τους.  Επειδή δουλεύει ο τυφλός με τα χέρια του  πρέπει να 
μάθει να κάνει πράγματα και με τα χέρια του. Όλα είναι θέμα επανάληψης, πείσματος 
υπομονής και επιμονής. Επίσης, μου άρεσε πολύ η γλυπτική, το τμήμα λειτούργησε 
στη Σχολή για κάποια χρόνια, περίπου έως το 1990, μάλιστα σε μία έκθεση που έγινε 
ένα έργο έκθεμα που είχα δώσει τότε, ήταν ένας άνθρωπος με το χέρι στο κεφάλι του, 
συνειδητοποίησα ότι είχα φτιάξει τον εαυτό μου. Α ναι στο σχολείο κάναμε και το 
σύστημα γραμμογραφίας. Από την Τετάρτη δημοτικού μαθαίναμε κανονικά 
γραμμογραφία, δηλαδή να γράφουμε σε πινακίδα με κελιά τα κεφαλαία γράμματα 
των βλεπόντων. Η πινακίδα ήταν όπως το εξάστιγμο κελί του Braille, κάπως έτσι 
μάθαμε τα γράμματα προσαρμόζοντας το στο σχήμα του Braille. Στα πρώτα χρόνια, 
δυστυχώς, δεν είχαμε γραφομηχανές για Braille, και δυστυχώς τα χεράκια μας 
πρηζότανε να προσπαθούμε να γράψουμε με γραφίδα τρυπώντας ουσιαστικά το 
χαρτόνι με το σουβλί, τη γραφίδα το κέντρο όπως λέγεται. Πονούσαν τα χέρια μας 
όταν γράφαμε την αντιγραφή ή την ορθογραφία. Ήταν πάρα πολύ επώδυνο αυτό το 
κομμάτι της εκπαίδευσης μας. Κάναμε λοιπόν με πινακίδα. Μαθαίναμε τα κεφαλαία 
γράμματα και έτσι γράφαμε τις εκθέσεις μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο όπως τα 
άλλα παιδιά. Έτσι μαθαίναμε και τα παιδιά που δεν έβλεπαν καθόλου και δεν είχαν 
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καθόλου εικόνα τα κεφαλαία γράμματα. Η εκπαίδευσή μας ήταν πολύ ζόρικη”.
 Έμαθα πολύ καλά το σύστημα Braille, και λίγο πλέξιμο, κυρίως επειδή ήταν 
υποχρεωτικά να πηγαίνουμε. Στο γυμνάσιο μάθαμε και αργαλειό, επίσης κάναμε 
μουσική και πιάνο τα οποία ήταν και αυτά υποχρεωτικά. Στη γυμναστική κάναμε 
ρυθμική μου άρεσε πάρα πολύ. Με έκανε να φαντάζομαι πράγμα μέσα από το ρυθμό, 
με συνέπαιρνε. Επίσης μαθαίναμε χορούς παραδοσιακούς, γενικά είχαμε ένα πολύ 
γεμάτο πρόγραμμα σε σημείο να λέμε ότι φτάνει κουράστηκα, πολλές φορές. 
 Περνούσαμε πολύ ωραία στον οδηγισμό, κάναμε καινούριες παρέες, εκδρομές 
επαφή με τη φύση και γνωριμίες με άλλους ανθρώπους. Ξεκίνησα από την Τετάρτη 
δημοτικού, συνέχισα μέχρι το λύκειο, μετά όμως που άλλαξαν τα πράγματα στη 
σχολή. Μετά την κατάληψη εννοώ, δεν συνεχίσαμε με τον οδηγισμό».  
 Ασχολήθηκε και με τους υπολογιστές λίγο πριν βγει στη σύνταξη το 2000. 
Κυρίως μέσω της δουλειάς της αφού είχαν αρχίσει νε εκτυπώνουν τα Braille βιβλία 
με τη βοήθεια του Braille printer. «Χρησιμοποιούσαμε υπολογιστή για να 
μεταγράψουμε τα βιβλία, έμαθα και το Word και τα Windows αργότερα, αφού τα 
χρειαζόμουν για τα δουλειά μου. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα με την πληκτρολόγηση 
γιατί είχα μάθει πολύ καλά γραφομηχανή τυφλό σύστημα στη τηλεφωνική  σχολή 
όταν ήμουνα. Τώρα στο σπίτι μου χρησιμοποιώ υπολογιστή όχι πολύ αλλά για 
παράδειγμα αυτά που γράφω στο βιβλίο μου το έγραψα στον υπολογιστή. Στην αρχή 
το είχα γράψει στο Braille, γιατί είναι αυτό που μπορώ να πιάνω ανά πάσα στιγμή. 
Ήταν ανάγκη μου να πω κάποια πράγματα, να ακούσουν κάποιοι και έτσι προχώρησα 
στο γράψιμο ενός βιβλίου, το οποίο ελπίζω να κυκλοφορήσει κάποτε. Είναι μια 
αφήγηση μέσα από τα δικά μου μάτια, πώς βίωσα κάποιες καταστάσεις. Τώρα ο 
υπολογιστής είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να βρεις πράγματα, μου αρέσει».  

  
Άξονας 5: Συμπεράσματα -  αποτίμηση 
 Το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή της Γεωργίας, όπως το αφηγείται η ίδια 
ήταν αυτό που τη βοήθησε να βρει την κρυμμένη δύναμη που είχε. «Αυτό που μου 
άλλαξε όλη μου την πίστη και με βοήθησε να ανακαλύψω τη δύναμη που έκρυβα 
μέσα μου, όταν ήμουν 27 χρονών και είχα ήδη το πρώτο μου παιδάκι, και αυτό ήταν 
δύο χρονών, τότε και επειδή έβλεπα γύρω μου τις μεγάλες ταμπέλες και μπορούσα να 
τις διαβάσω, τότε άρχισα να σκέφτομαι, πως αφού έχω κάποια όραση και γιατί να μη 
μπορεί να γίνει κάτι για μένα, και έτσι άρχισα να το ψάχνω. Ενώ ήμουν ήδη 
εργαζόμενη, και για να μπορώ να διαβάζω στο παιδί μου παραμυθάκια, και να μπορώ 
να ασχολούμαι περισσότερο μαζί του, άρχισα να ψάχνω τι θα μπορούσε να γίνει με 
την όρασή μου. Δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Έμαθα ότι υπήρχε ένα κέντρο για άτομα 
με χαμηλή όραση, και χαμηλή οξύτητα στη Γερμανία. Αποφάσισα να το επισκεφτώ. 
Γερμανικά δεν ήξερα, πώς να πάω και τι να τους πω. Έψαξα λοιπόν τους Έλληνες 
οφθαλμίατρους στα νοσοκομεία, κάποιος ήξερε για αυτό το κέντρο. Κάτι που με 
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άλλαξε και με χαροποίησε είναι  πως όταν ήμουν 27 χρονών και είχα ήδη το πρώτο 
μου παιδάκι που ήταν δύο χρονών, τότε επειδή έβλεπα και λίγο, ας πούμε τις μεγάλες 
ταμπέλες, άρχισα να σκέφτομαι πως και αν μπορεί να γίνει κάτι για μένα σχετικά με 
την όρασή μου να βελτιωθεί. Άρχισα λοιπόν να το ψάχνω, ήθελα να μπορώ να 
διαβάζω στο παιδί μου παραμυθάκια και να μπορώ περισσότερο να ασχολούμαι μαζί 
του. Ψάχνοντας  έμαθα ότι υπήρχε ένα κέντρο για άτομα με χαμηλή όραση και 
οξύτητα στη Γερμανία και αποφάσισα να το επισκεφτώ. Παράλληλα έψαξα και εδώ 
να βρω κάποιο γιατρό Έλληνα που να γνωρίζει και να με κατευθύνει. Κάποια στιγμή 
βρήκα τον Έλληνα γιατρό και του εξήγησα το πρόβλημά μου, του είπα ότι γνωρίζω 
ότι δεν θα γίνει κάτι και ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη αλλά χρειάζομαι 
κάποια βοηθήματα, τέλος πάντων βοήθεια. Θέλω να δοκιμάσω, μπορεί για μένα να 
είναι πολλά μπορεί και τίποτα. Κυρίως για τεχνική υποστήριξη. Μεσολάβησε λοιπόν 
ο γιατρός και πήγα στο κέντρο αυτό στη Γερμανία, και αφού μου έκαναν πολλές 
εξετάσεις κατέληξαν ότι έχω μία όραση που αξίζει να την αξιοποιήσω. Θα έπρεπε 
είπαν να γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ την όρασή μου και να μη διαβάζω μόνο 
ακουστικά, αλλά σιγά σιγά να καταφέρω να διαβάζω βλεπόντων. Δεν είναι εύκολο, 
θέλει πολύ δουλειά και πολύ υπομονή, τους απαντώ ότι από αυτή διαθέτω πάρα πολύ. 
Άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω, αξιοποιώντας την όρασή που είχα και που ποτέ δεν 
είχε αξιοποιηθεί μέχρι τότε. Κάθε μέρα το πάλευα, κάθε μέρα και σιγά σιγά κατάφερα 
να διαβάσω μετά από δύο με τρία χρόνια προσπάθειας. Μετά από αυτό πίστεψα πού 
περισσότερο στον εαυτό μου και είπα ότι η ζωή ότι είναι να σου δώσει θα στο δώσει 
αρκεί να το παλεύεις και να το πιστεύεις. Σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια και τα 
κίνητρα που έχει κάποιος». 
 Στη συνέχεια η Γεωργία επιθυμεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της που είναι 
να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. «Ήθελα πάντα να γίνω δασκάλα ή νηπιαγωγός, το 
έχω σαν βάρος που δεν σπούδασα. Αυτό δεν το κατάφερα, δούλευα πολύ από μικρή, 
μετά παντρεύτηκα μικρή και έκανα τα παιδιά μου, και κάπως έτσι οι σπουδές μυ 
ξέφυγαν. Και έτσι έμεινε το πανεπιστήμιο. Και όταν αποφάσισα επιτέλους να πάω 
αφού βγήκα στη σύνταξη  σου λέω τώρα, για την εμπειρία θες, για την μόρφωση για 
τη γνώση γιατί ξέρω ότι και η μόρφωση και γνώση είναι και δύναμη. Δεν τα 
κατάφερα να μπω γιατί υπήρχε το 3% για την εισαγωγή των ΑΜΕΑ στις 
πανεπιστημιακές σχολές. Δεν είχα τόσο υψηλό απολυτήριο που χρειαζόταν και έτσι 
έμεινα απέξω. Σκέφτομαι να ξαναπροσπαθήσω, τώρα που είναι και τα παιδιά μου 
μεγάλα δεν έχω τίποτα να χάσω. Έτσι, θα το κάνω για μένα». 
 
 
5.6.  Η ιστορία του Σπύρου του τηλεφωνητή 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
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 Ο Σπύρος γεννήθηκε το 1959 σε ένα μικρό χωριό του Νομού Ροδόπης, την 
Κορυφή στην επαρχία Σαππών. Οι γονείς του ασχολούνταν με αγροτικές 
καλλιέργειες. Η όρασή του ήταν φυσιολογική, είχε μία φυσιολογική ζωή όπως και τα 
άλλα συνομήλικα παιδιά στο χωριό. «Παιχνίδι κανονικά έπαιζα μπάλα, τσιλίκι, 
βώλους χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολύ ποδόσφαιρο και πολλές ζαβολιές». Σε ηλικία 
12 ετών και σε ιατρικές εξετάσεις στο σχολείο, εντοπίζεται κάποιο μικρό πρόβλημα 
στον πίνακα. Χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία, φοράει διορθωτικά γυαλιά, και χωρίς να του 
δώσει ο οφθαλμίατρος κάποια επίσημη διάγνωση, παρακολουθεί την όρασή του κάθε 
έξι μήνες, «τεμπελιάζουν τα μάτια» ήταν η γνώμη του οφθαλμίατρου. Ούτε ο ίδιος 
ούτε και  η οικογένειά του γνωρίζει ακριβώς τον τύπο της ασθένειας. Αυτό το 
μαθαίνει πολύ αργότερα, η ασθένεια ονομάζεται Στάργκατ και είναι ένα είδος 
εκφυλιστικής νόσου.  
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Παρακολούθησε το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Κορυφής, το οποίο είχε 50 
μαθητές περίπου. Περιγράφοντας την εποχή που ήταν μαθητής δημοτικού, αναφέρει 
ότι ο δάσκαλος ήταν αυστηρός, όχι μόνο απαγόρευε το παιχνίδι αλλά και 
χρησιμοποιούσε ξύλο για συμμόρφωση. Συνεχίζει στο γυμνάσιο αφού είχε περάσει με 
καλό βαθμό στις εισαγωγικές εξετάσεις. Παρακολουθεί στο γυμνάσιο Σαππών, μία 
κωμόπολη του Νομού Ροδόπης, με καθημερινή μετακίνηση από το χωριό του. 
Παράλληλα με το σχολείο, βοηθούσε όπως και τα άλλα παιδιά στις αγροτικές 
ασχολίες των γονιών. «Βοηθούσα, όχι πρωταγωνιστικά, βοηθητικά πάντοτε και 
κυρίως τα καλοκαίρια. Και σε καπνά και σε ότι κάναμε οι δικοί μας συμμετείχαμε». 
 Έτσι συνεχίζει το γυμνάσιο με αρκετά καλές επιδόσεις, πολύ καλός στα 
γραπτά, λιγότερο στα προφορικά, επειδή είχε πολύ άγχος.  
 Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο το 1978. Έδωσε εξετάσεις χωρίς καμία 
ιδιαίτερη προοπτική. Είχε πολλές ελλείψεις, ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Χωρίς 
ιδιαίτερη φροντιστηριακή στήριξη, έκανε λίγο φροντιστήριο στην Κομοτηνή δεν 
πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Ψάχνοντας να βρει τι θα 
κάνει, ο στόχος πάντα ήταν τα παιδιά να φύγουν από την επαρχία και να ζήσουν μία 
καλύτερη ζωή από αυτή των αγροτών γονιών τους, επιλέγει να παρακολουθήσει μία 
τεχνική σχολή στη Θεσσαλονίκη.  «Είχα καταλήξει σε μία τεχνική σχολή Δημόκριτος 
εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα παιδιά της γενιάς μου συνέχιζαν στο γυμνάσιο και στο 
λύκειο, πολύ λίγα ήταν αυτά που δε συνέχιζα στο σχολείο αυτό λίγο αργότερα, τα 
οποία βέβαια ήταν δακτυλοδεικτούμενα γιατί το χωριό δεν παρείχε καμία προοπτική. 
Δεν έμεναν και αυτοί στο χωριό, πήγαν εργάτες, έψαξαν την τύχη τους σε μεγάλες 
πόλεις»., Έτσι η επιλογή είναι ο Δημόκριτος, και το  τμήμα μηχανολόγος εργοδηγός. 
Για τους απόφοιτους Λυκείου ήταν δύο χρόνια, για του Γυμνάσιου τρία χρόνια. 
«Έμεινα στη Θεσσαλονίκη, με συγκάτοικο, δεν με ενθουσίαζε το αντικείμενο, τα 
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χέρια δεν είχαν επιδεξιότητα. Στα θεωρητικά ήμουν ο καλύτερος μέσα στο τμήμα, 
στα πρακτικά ο χειρότερος στο τμήμα. Τόρνος, ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση, 
σχέδιο, δεν το είχα. Ίσως επηρέαζε και λίγο γιατί χρειαζόταν αρκετή λεπτομέρεια, την 
οποία δεν τη είχα, Η ουσία είναι ότι δεν το αντιλαμβανόμουν και πολύ, ίσως είχα 
αρχίσει λίγο να το αντιλαμβάνομαι. Αλλά επειδή δεν ήταν τόσο έντονα τα 
προβλήματα , δεν ήταν προβλήματα, ήταν στη λεπτομέρεια τα οποία δεν μου 
δημιουργούσαν και προβλήματα».  
 Η όραση του είναι ικανοποιητική αυτή την περίοδο, αλλά άρχισαν να 
φαίνονται οι πρώτες ενδείξεις.  Στο μέσο αυτής της περιόδου γράφεται σε ένα 
φροντιστήριο Πλάτωνας για να ξαναδώσει εξετάσεις. «Διάβασα πιο συστηματικά, η 
πρώτη επιλογή ήταν να σπουδάσω παραπάνω να κάνω και κάτι άλλο. Παράλληλα 
συνέχιζα και με το Δημόκριτο, τελείωσα τον Ιούνιο, διάβασμα και για τις εξετάσεις. 
Πέρασα στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε.  για δύο πόντους έχασα την Ανωτάτη Βιομηχανική. Μεγάλη 
πίκρα που χάθηκε το Πανεπιστήμιο, χάθηκε για τόσο λίγο». 
 Παρακολουθώντας το τμήμα του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 
στην όραση, διάβαζε κανονικά, παρακολουθούσε κανονικά, συμμετείχα στις 
εργασίες, συμμετείχε και  στον πίνακα.. Κάποια στιγμή στην καθημερινότητα άρχισε 
να δυσκολεύει ο έντονος ήλιος. Ο ήλιος με δυσκόλευε να δω τα νούμερα στο 
λεωφορείο από κάποια απόσταση κάπως μακρινή».  
 Συνεχίζει με τις σπουδές, τελειώνει το τμήμα στα δύο χρόνια, αφού ήταν πολύ 
επιμελής φοιτητής,  με πολύ καλό βαθμό και  εκείνο το καλοκαίρι δουλεύει στις 
γεωργικές ενώσεις στο χωριό του και έτσι βγάζει και τα πρώτα του χρήματα. Στη 
συνέχεια πρέπει να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία, αλλά η Ανώτατη 
Βιομηχανική είχε μείνει ένα όνειρο που έπρεπε να εκπληρωθεί. Εκείνο το καλοκαίρι 
διαβάζει μόνος του, δίνει στην Αθήνα κατατακτήριες εξετάσεις και στη συνέχεια 
πηγαίνει στο στρατό.  «Ήθελα να πάω φαντάρος, ίσως και να μπορούσα να μην πάω, 
δεν ξέρω δεν το ήθελα, δεν το έψαξα. Τα πρώτα χρόνια δεν με δυσκόλευε η όραση, 
όσο πλησίαζα να απολυθώ 22 μήνες θητεία τότε, η αλήθεια είναι ότι άρχισαν οι 
δυσκολίες. Είμαι λοιπόν φαντάρος στην Τρίπολη στο κέντρο, κανονική συμμετοχή σε 
όλα Ι2 ήμουν, με όπλο κανονικά, ασκήσεις βολές, στις βολές αρχίζουν να 
εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ο στόχος στις βολές άρχισε να φαίνεται λίγο 
συγκεχυμένος».  
 Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι 
κάτι περισσότερο συμβαίνει με την όρασή του, το οποίο δεν του επιτρέπει να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, όπως κάνουν και οι άλλοι φαντάροι. «Στο στρατό 
ουσιαστικά φάνηκαν ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα ίσως γιατί εκεί υπήρχαν και 
περισσότερες απαιτήσεις. Συνειδητοποίησα ότι δεν πάω όπως πάει το σύνολο, στις 
βολές να σκοπεύεις με τις διόπτρες κλπ.». Βγαίνουν και τα αποτελέσματα από τις 
κατατακτήριες, είναι επιτυχών, και έτσι παράλληλα με το στρατό ξεκινά τις σπουδές 
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στην Ανώτατη Βιομηχανική Θεσσαλονίκης. «Η αλήθεια είναι ότι πλέον στο στρατό 
είμαι πεπεισμένος ότι έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, περνάει από το μυαλό μου η 
διαδικασία να σταματήσω το στρατό, η αλήθεια είναι ότι δεν το ήθελα κιόλας. Ήθελα 
να πάρω κανονικό απολυτήριο αφού είχα φάει όλο το λούκι, τώρα σωστό λάθος δεν 
ξέρω» 
 Από αυτή τη στιγμή ο Σπύρος ασχολείται ο ίδιος με την ιατρική πλευρά του 
θέματος. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς δεν μπορούσαν και ο ίδιος ήθελε να βρει 
μόνος του τι ακριβώς γίνεται. Ως αυτή τη στιγμή κανείς γιατρός, από όσα ιατρικά 
κέντρα επισκέφτηκε στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη, δεν του έδινε 
συγκεκριμένες πληροφορίες. Σε ηλικία 23 χρόνων τελειώνει την στρατιωτική του 
θητεία και συνεχίζει στο δεύτερο έτος σπουδών στην Ανώτατη Βιομηχανική. 
«Απολύομαι λοιπόν από το στρατό 23 χρονών με εμφανή πια τα προβλήματα με τα 
μάτια , και μένω εκείνο το καλοκαίρι στο χωριό. Ο στόχος όμως της Βιομηχανικής 
παραμένει στόχος, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Στο Πανεπιστήμιο δεν έχω σοβαρά 
προβλήματα, μπαίνω στο δεύτερο έτος, είχα και καλές βάσεις από την προηγούμενη 
σχολή. Στο δεύτερο έτος περνάω όλα τα μαθήματα κανονικά, πηγαίνω στο τρίτο έτος 
και εκεί αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν, πρώτα στον πίνακα, μετά περνάνε 
από το στυλό στο μικρό μαύρο μαρκαδοράκι για την αντίθεση τη χρωματική στο 
χαρτί και συνεχίζεται έτσι. Μπορώ και ανταποκρίνομαι στο γράψιμο, αλλά το 
διάβασμα είναι δύσκολο έως αδύνατον. Παρακολουθώ ότι γράφεται στον πίνακα, 
ακούω παρά διαβάζω, έτσι μπορώ και συμμετέχω στις σπουδές. Όταν το παρουσιάζει 
ο καθηγητής. Όταν εκφωνεί την άσκηση, κρατούσα σημειώσεις. Έχοντας την γνώση  
μπορούσα και παρακολουθούσα δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν δεν είχα γνώσεις 
μαθηματικών και σχετικά από πριν. Ήταν και το μεράκι μου πολύ, είχα όρεξη γι 
σπουδές. Και στο τέλος φυσικά οι σημειώσεις μου είχαν κάποια κενά κάποιες 
ελλείψεις. Στο τέλος έπαιρνα σημειώσεις και από τα παιδιά τους συμφοιτητές., όσο 
περνούσαν τα χρόνια γινόταν τα πράγματα όλο και χειρότερα. Μέχρι το τρίτο έτος 
έδινα κανονικά τις εξετάσεις μου με χαρτί και μολύβι. Μένει ένα μάθημα από το 
τρίτο έτος και πάμε στο τέταρτο που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά». 
 Από το τρίτο έτος ο Σπύρος ήδη έχει αρχίσει να διαβάζει κάποια μαθήματα με 
την αδερφή του. Σπούδαζε και αυτή στη Θεσσαλονίκη και συγκατοικούσαν. 
«Προετοίμαζα το υλικό, που θα μου διάβαζε 1-2 ώρες την ημέρα και φυσικά να 
κοιτάξει τη δική της τη ζωή από κει και παραπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα από 
κασετόφωνο και έτσι να μου ηχογραφεί αυτά που θέλω για να τα ξαναδιαβάσω, μέγα 
λάθος, πολλά πράγματα όμως δεν ήξερα τότε. Δεν είχα καμιά επαφή ακόμη με τη 
Σχολή Τυφλών. Η Σχολή ήταν για όλα πολύ καλή περίπτωση, αλλά ποιος την ήξερε;» 
Έχοντας πια εμφανώς μειωμένη όραση, ο Σπύρος είχε απόλυτη ανάγκη της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με μειωμένη όραση, η οποία θα του 
εξασφάλιζε περισσότερη αυτονομία στη μελέτη για το Πανεπιστήμιο. Η όρασή του 
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μειωνόταν σταδιακά. «Στο τέταρτο έτος μπορούσα να διαβάζω μόνο τα δικά μου 
μεγάλα γράμματα και βιβλία με πολύ έντονους χαρακτήρες. Και στις εξετάσεις, στο 
τέταρτο έτος σοβαρά προβλήματα με τις μεγάλες εκφωνήσεις τα μεγάλα θέματα τα 
οποία δεν μπορούσα να διαβάσω. Έγραφα παρόλα αυτά χωρίς ωστόσο να μπορώ να 
γυρίσω πίσω στο κείμενό μου και να το διαβάσω». Το πιο σημαντικό πρόβλημα 
αυτής της περιόδου είναι να βρεθεί μία απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την 
όρασή του. Αναλαμβάνει ο ίδιος να βρει αυτές τις απαντήσεις.  «Το πιο σοβαρό θέμα 
που με απασχολεί όμως σε αυτή την ηλικία των 22 χρόνων είναι το τι έχουν τα μάτια. 
Πηγαίνω σε γιατρούς και στην Αθήνα, και μετά από κάποια πορεία όπου κανείς δεν 
έδινε κάποια ελπίδα η κατεύθυνση πως και για το τι θα γίνει, καταλήγω όπως και 
πολύ άλλοι να κάνω θεραπείες στην Μόσχα, εκφυλιστική πάθηση η οποία δεν 
επιδέχεται και καμιά θεραπεία, αλλά ας δούμε και εκεί τι θα γίνει. Πετυχαίνουμε την 
σταθεροποίηση της όρασης, όπως έλεγαν τότε, κάτι που δε συμβαίνει στην 
πραγματικότητα, γιατί το φως συνεχίζει και χάνεται. Οι γονείς δεν ξέρουν και πολλά 
πράγματα για να μη στεναχωριούνται, συνεχίζω μόνος να ψάχνω και με τη βοήθεια 
της αδερφής μου. και με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για την οικογένειά μου 
συνεχίζω τις θεραπείες στη Ρωσία. Και έτσι γίνεται η Ρωσία ετήσιος 
προγραμματισμός για τη θεραπεία. Ενέσεις στα μάτια γενικά κάποια θεραπεία που 
όμως τελικά δεν απέδιδε. Συνεχίζαμε όμως μήπως και γίνει κάτι. Μεγάλο και το 
κόστος της διαμονής εκεί, πολλά προβλήματα με την έκδοση βίζας και παραμονή». 
 Το 1983, επιστρέφοντας από μία θεραπεία στη Μόσχα και έχοντας 
συνειδητοποιήσει ότι η πάθηση είναι εκφυλιστική, το φως χάνεται, η πορεία είναι 
αυτή. Σε αυτή την περίπτωση το Πανεπιστήμιο είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει 
προοπτική για το αύριο. «Είναι ένας αγώνας για μένα. Η επιστήμη μου άρεσε δεν 
ήξερα και τι άλλο να κάνω, σου δίνουν και οι Ρώσοι διάγνωση, και οι Έλληνες, δεν 
γινόταν τίποτα παραπέρα. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να γίνεις λογιστής ούτε 
μεγάλο στέλεχος σε επιχειρήσεις. Σήμερα ίσως ήταν αλλιώς με τον υπολογιστή, δεν 
ξέρω…». Η αποδοχή της νέας κατάστασης ήταν μια μακρά περίοδος για τον ίδιο και 
την οικογένειά του. Το Πανεπιστήμιο και το πτυχίο μοιάζουν πολύ μακρινά, αφού ο 
Σπύρος αδυνατεί με τα νέα δεδομένα της όρασης να ανταποκριθεί στις σπουδές του. 
Αποφάσισε να διακόψει τις σπουδές, ένιωσε μεγάλη απογοήτευση.  
 Σε αυτή τη φάση της ζωής του Σπύρου έρχεται στο προσκήνιο το μεγάλο 
ερώτημα, τι θα γίνει τώρα. Ήταν 27 χρόνων, η μειωμένη όραση δεν του επέτρεπε να 
ασκήσει κάποιο επάγγελμα συναφές με τις σπουδές του. Ουσιαστικά, πρέπει να 
ξεκινήσει η αναζήτηση γι το πώς θα αποκατασταθεί επαγγελματικά σαν άτομο με 
πρόβλημα όρασης πλέον. «Τι κάνουμε τώρα, Σπύρο έγινες 27 χρονών και 
επαγγελματικά είσαι ξεκρέμαστος. Αρχίζει ο αγώνας ψαξίματος σαν άτομο με 
πρόβλημα όρασης, πώς να βρεις αφού δεν ήξερα τίποτα. Η αδερφή μου με την οποία 
μέναμε μαζί και σπούδαζε σε ένα ΤΕΙ στη Θεσσαλονίκη και πολλές φορές μαζί 
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προσπαθούσαμε να βρούμε πληροφορίες από συνδικαλιστικές οργανώσεις Ο.Α.Ε.Δ. 
και καταλήξαμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, απευθυνθήκαμε εκεί για 
πληροφορίες, και τελικά μας παρέπεμψαν σους τηλεφωνητές του Υπουργείου, οι 
οποίοι είχαν και αυτοί τυφλοί και συνδικαλιστές και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται 
το κουβάρι. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, με βοήθησαν, με ενημέρωσαν, έτσι 
άνοιξε ο δρόμος. Πρώτα από όλα γράφτηκα στην πρόνοια, στην Θεσσαλονίκη Μου 
μίλησαν επίσης και για τη σχολή των τηλεφωνητών για την επαγγελματική 
αποκατάσταση των τυφλών. Αφού κάναμε όλες τις διαδικασίες, εγγραφή στην 
πρόνοια γράφτηκα και στη σχολή τηλεφωνητών».  
 Στη Σχολή Τυφλών, ο Σπύρος δεν βρήκε μόνο διέξοδο στο ζήτημα της 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Δημιούργησε ένα κοινωνικό δίκτυο με τους 
υπόλοιπους μαθητές, άρχισε να βλέπει το δικό του προσωπικό πρόβλημα όρασης από 
μία άλλη σκοπιά. «Αρχίζω να παρακολουθώ στην τηλεφωνική και παρόλο που 
προερχόμουν από πανεπιστημιακή σχολή και το επίπεδο μου φαινόταν ιδιαίτερα 
εύκολο παρακολουθούσα ανελλιπώς και με υπευθυνότητα, αυτό γιατί έχω άλλη 
άποψη για την εκπαίδευση. Στο ενδιάμεσο της σχολικής χρονιάς πληροφορούμαι από 
τους φίλους μου στην Αθήνα, αυτούς που κάναμε μαζί τις θεραπείες στη Ρωσία, ότι 
έχει ψηφιστεί ένας νόμος ο 1648-86, ο οποίος αφορά την επαγγελματική 
αποκατάσταση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, κάποια παιδιά είχαν κάνει χρήση 
αυτού του νόμου, και αρχίζω να ψάχνω τι γίνεται με αυτή την προοπτική. Αν και δεν 
πολυπιστεύω στην ύπαρξη του νόμου αυτού, τελικά πηγαίνω στον Ο.Α.Ε.Δ. και κάνω 
τα χαρτιά μου σε δύο περιοχές, στην Κομοτηνή και στην Θεσσαλονίκη. Τον Ιούνιο 
παίρνω το πτυχίο με το καλό. Στον χώρο αυτό τον καινούριο που μπήκα είδα μια 
αισιοδοξία την οποία δεν είχα εγώ. Ήμουν . Είδα τον χώρο των τυφλών σαν 
σκαλοπάτι που έπρεπε να διαβώ, δεν με ενόχλησε ο χώρος, δεν το είχα και καμάρι. 
Αναγκαστικά. Περίμενα κάπως διαφορετικά τα πράγματα, πιο ανεβασμένο επίπεδο, 
πιο προσεγμένες γενικά οι καταστάσεις. Περίμενα να δω τον συνδικαλισμό σε αυτό 
τον χώρο με πιο πολλές απαιτήσεις. Όπως ας πούμε ήταν στο Πανεπιστήμιο, και αυτή 
η αισιοδοξία των άλλων παιδιών δεν μου πήγαινε σε μένα ούτε στη φάση που 
βρισκόμουν. Είχα περάσει πολλά χρόνια με τον προβληματισμό για τα μάτια μου, 
ενώ έβλεπα τα παιδιά ανέμελα με την όρασή τους. Δεν είχα συμβιβαστεί με το 
πρόβλημά μου. Η αλήθεια είναι ότι δέθηκα πολύ γρήγορα με τα παιδιά, έκανα φιλίες, 
παρέες, οι καλύτερες παρέες δημιουργήθηκαν εκείνα τα πρώτα χρόνια. Όλα τα παιδιά 
της ηλικίας μου και με αγκάλιασαν και με δέχτηκαν, είχα καλή αντιμετώπιση και από 
τα συνομήλικα και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα παιδιά, δεν ξέρω που οφειλόταν, 
αλλά ο χώρος με αγκάλιασε και μένα. Κάναμε πάρτι, συγκεντρώσεις, ήθελα να πάω 
και τα παιδιά να δουν πράγματα στο Πανεπιστήμιο, τους πήγα στις εκλογές για 
παράδειγμα. Γενικώς είχα θέληση προσφοράς εκείνο το πρώτο χρόνο, με τις εμπειρίες 
και τις δυνατότητες που είχα πρόσφερα ό,τι μπορούσα. Μπορεί να βοηθούσε και η 
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όραση που είχα αλλά και που δεν πήγαμε, σε αναψυκτήρια σε θέατρα, παντού 
παρέα». 
 Παρακολουθεί τα μαθήματα της τηλεφωνικής σχολής, διαβάζει χειρόγραφες 
σημειώσεις γραμμένες με πολύ χοντρό μαρκαδόρο. Παράλληλα κάνει μία ύστατη 
προσπάθεια να τελειώσει και με το πανεπιστήμιο. «Στο πανεπιστήμιο προσπαθώ να 
πλησιάσω ένα καθηγητή για να δώσω προφορικά ένα μάθημα, το οποίο θεωρούσα 
δύσκολο, ο ίδιος αρνείται να με εξετάσει προφορικά, με προτρέπει να δώσω νε 
μεγεθυμένους χαρακτήρες. Έρχονται τα θέματα σε μεγέθυνση, κακοτυπωμένα, 
γράφω ότι μπορώ να γράψω και να δω, και μέσα στο χρόνο, έρχεται το αποτέλεσμα 3, 
πλήρης απογοήτευση. Έτσι άφησα τότε το Πανεπιστήμιο». 
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Τον Αύγουστο του ‘88 τελειώνοντας την τηλεφωνική διορίζεται στην 
Αγροτική Τράπεζα, «όλα καλά πολύ καλά μία χαρά. Η δουλειά ήταν όνειρο ζωής, το 
μεγαλύτερο δώρο εκείνης της ηλικίας. Μία εξασφάλιση, τελείωσε από εδώ και στο 
εξής μπορώ να διαχειριστώ τη ζωή μου. Ούτε θα πεινάσω, ούτε θα είμαι κρεμασμένος 
στους γονείς, σε το τι θα μαζέψει ο πατέρας μου, για να μπορέσω να ζήσω εγώ, στο 
να μου δίνει το χαρτζιλίκι η οτιδήποτε. Η δουλειά στην τράπεζα ήταν από τα 
καλύτερα χρόνια». 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
  Η όραση μειώνεται συνεχώς σταδιακά και ο Σπύρος προσαρμόζεται κάθε 
φορά στα νέα δεδομένα. «Σε εκείνη τη φάση η όραση είχε χαθεί τελείως, δεν υπήρχε. 
Διάβαζα με κασέτες, δύσκολο το διάβασμα με κασέτα, δεν ήμουν ακουστικός τύπος 
ποτέ. Ήμουν οπτικός τύπος καθαρά, και ακόμη δεν έχω προσαρμοστεί στην κασέτα, 
στον προφορικό λόγο και στα CD. Δεν έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια για το Braille, 
μου φάνηκε δύσκολο το ψηλάφισμα. Το γράψιμο το είχα μάθει στο εικοσαήμερο, 
αλλά η αφή δεν ήταν καθόλου αναπτυγμένη. Δεν το προσπάθησα τόσο πολύ δεν είχα 
τόση επιμονή. Η κίνηση, τώρα μέχρι το ’92-93, η κίνηση μου είναι καλή έξω σε 
χώρους. Αρκετά καλή και ειδικά λόγω της πάθησης πιο καλή τα απογεύματα και τα 
βράδια. Ήμουν συνοδός, από ‘κει και πέρα η συνέχεα είναι ότι δυσκολευόμουν 
αρχικά την ημέρα, πιο πολύ με το ήλιο. Μπαστούνι ακόμη δεν χρησιμοποιώ. Δεν 
θέλω, όχι δεν πρέπει, το χρειάζομαι. Δεν ήθελα να το πάρω, βουλεύομαι, ντρέπομαι 
ήταν καθαρά επιλογή μου». Το 1997, το Γενάρη, έχει ένα ατύχημα, «δεν είδα το 
αυτοκίνητο, δεν πρόλαβα, η όραση δεν βοηθούσε. Δεν υπήρχε και μπαστούνι για να 
με προσέξει ο οδηγός. Από εκεί χτυπάει το πρώτο καμπανάκι, πρέπει να κρατάω 
μπαστούνι. Όχι αμέσως και ψιλοδιπλωμένο για να μη φαίνεται πολύ, πήρα το 
μπαστούνι, να το ψιλοκλείνω στη γειτονιά, στους γνωστούς, Τον ίδιο χρόνο τον 
Αύγουστο έχω δεύτερο ατύχημα, στην Ερμού, κάνανε εργασίες δεν ακούω το 
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λεωφορείο, πέφτω πάνω στο λεωφορείο, παθαίνω ρήξη χιαστού και συνεχίσω με 
φυσικοθεραπείες. Μετά από αυτό το ατύχημα το μπαστούνι αρχίζει και μπαίνει 
κανονικά. Και ζήτησα να κάνω κάποια μαθήματα με την εκπαιδεύτρια κινητικότητας. 
Γενικά δεν είμαι δεκτικός στη μάθηση και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Είμαι 
αρκετά συντηρητικός, συνήθειες δεν θέλω να αλλάζω. Μαγειρεύω, όσο ζούσα μόνος 
μου και πριν παντρευτώ, πιο πολύ. Έκανα δουλειές στο σπίτι, μαγείρευα και όλες τις 
δουλειές μέχρι που παντρεύτηκα».  
 Συνεχίζει όμως να τον απασχολεί το θέμα των σπουδών, αποφασίζει να 
ξαναδοκιμάσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του. «Ξαναπιάνω τα βιβλία μου για να 
ξαναδώσω τα μαθήματα, μου ηχογραφούν, η σχολή τυφλών και διάφοροι άλλοι για 
να οργανώσω το υλικό. Μου γράφουν λοιπόν εθελοντές και το 2000 παίρνω το 
πτυχίο, αυτό το πτυχίο που ήταν όνειρο ζωής. Η ηθική ικανοποίηση. Πέρα από την 
ηθική υπάρχει και οικονομική απολαβή στο μισθό, όχι όμως τόσο σημαντική όσο 
ήταν η δικαίωση.  
 Τώρα από δεξιότητες, δεν έχω ασχοληθεί ούτε με καλαθοπλεκτική, ούτε με 
πηλό. Έβλεπα τα παιδιά στη σχολή που έκαναν, αλλά όχι δεν έκανα κάτι. Τον 
Δεκέμβριο του 2005 συνταξιοδοτήθηκα, μετά ασχολήθηκα με αθλητισμό. Έκανα 
διπλό ποδήλατο, στίβο. Κόλλησα σε αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού 15 χρόνια 
περίπου, ενώ στην αρχή είχα αρχίσει για ενδυνάμωση. Ο φόβος μου με την τύφλωση, 
ενώ ήμουν ως βλέπων πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν έπαιξα ποτέ ποδόσφαιρο 
τυφλών. Η ιδέα της τύφλωσης με φόβιζε για πάρα πολλά χρόνια, μου διέκοψε 
δραστηριότητες,  
 Παρακολούθησα ένα πρόγραμμα της ΕΣΑΜΕΑ για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, είναι μεγάλη η προσφορά της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, στη 
ζωή μου, τα αποτελέσματα και η βοήθεια που παίρνω. Η ανάγκη για διάβασμα, για 
πληροφόρηση, αγοράσαμε όλο τον εξοπλισμό του σπιτιού μας σχεδόν από το 
internet. Σχετικά με τα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσουν οι τυφλοί προτείνει,» 
φιλολογικά αλλά με πολύ καλή βάση, στις βάσεις που παίρνουν τα παιδιά υπάρχει 
ένα θέμα. Δεν παίρνουν βάσεις καλές και έπειτα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
σπουδές τους. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι πολύ σπουδαία εκπαίδευση 
για τα παιδιά. Τώρα εγώ που διδάσκω στο ΙΕΚ τηλεφωνικής βλέπω ότι αυτό το 
επάγγελμα δεν έχει και πολύ μέλλον. Και βεβαίως θέληση χρειάζεται, Έτσι καλύπτεις 
και τα κενά, με ισχυρή θέληση. Όλα δε  μπορεί να τα κάνει ένας τυφλός, υπερβάλλω, 
αρκεί να το πιστέψει, να έχει όρεξη, και να προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους που 
θα τον βοηθήσουν, που θα τον ενθαρρύνουν. Επίσης με στήριξη και της τεχνολογίας 
που χωρίς αυτή δε γίνεται τίποτα».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα – αποτίμηση 
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  «Οι πιο σημαντικοί σταθμοί της εκπαίδευσής μου ήταν ότι σαν τυφλός 
κατάφερα και πήρα το πτυχίο της Βιομηχανικής. Επίσης μία άλλη ηθική ικανοποίηση 
που πήρα είναι ότι αν και προερχόμουν από ένα Λύκειο όχι τόσο ισχυρό, από μία 
επαρχιακή πόλη, παρόλα αυτά πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Τώρα από την εμπειρία 
του εκπαιδευτή στα ΙΕΚ, μου αρέσει πολύ που αναμειγνύομαι με τα παιδιά, έχω να 
δώσω και να πάρω από αυτούς. Θέλω να δώσω και άλλα στα παιδιά, δεν μας το 
επιτρέπουν οι συνθήκες της εκπαίδευσης. Με την εμπειρία μου εννοώ».  
 
 
5.7.  Η ιστορία της Στέλλας της δασκάλας 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση  
 Η Στέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964. Το πρόβλημα της όρασης 
παρουσιάστηκε όταν ήταν τριών χρονών ως την ηλικία των πέντε ετών είχε χάσει την 
όρασή της. Η ασθένεια ονομάζεται ιριδοκυκλίτιδα, μία φλεγμονή που κυκλώνει την 
ίριδα και εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο να γίνει έγκυρη και ακριβής 
διάγνωση, γεγονός που επέφερε την τύφλωση. 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Η Στέλλα πήγε νηπιαγωγείο της Σχολής τυφλών το 1969 σε ηλικία πεντέμισι 
χρονών. Από την πρώτη δημοτικού είχε αρχίσει κιόλας να διαβάζει με τη χρήση του 
κώδικα Braille.  
 «Μπήκα στο νηπιαγωγείο και από την πρώτη δημοτικού είχα μάθει κιόλας να 
διαβάζω. Έμαθα Braille, φυσικά όχι με μηχανή αλλά με πινακίδα. Ήταν δύσκολο, 
θυμάμαι τον αγώνα μας που πρέπει να πατήσουμε, τη κάθε τρυπούλα με τα μικρά μας 
τα χεράκια, τα μικρούτσικα χεράκια που κουράζονταν αφάνταστα να πατήσουν το 
κάθε γράμμα, τη γραφίδα που τη λέγαμε κέντρο τότε. Μηχανή πήρα στην Τρίτη 
δημοτικού και αυτό με το στανιό. Ήταν καινούριες οι μηχανές και η δασκάλα από 
φόβο να μην τις χαλάσουμε δεν μας τις έδινε. Η δασκάλα που είχα στην πρώτη 
δημοτικού, που θυμάμαι με πολύ εκτίμηση  ήταν μία νεαρή κοπέλα και πάσχιζε να 
μας περάσει διάφορα πράγματα, όχι μόνο σε σχέση με το σχολείο. Έπαιρνε χρόνια με 
εικόνες, τετράγωνα χαρτόνια, με φρούτα εικόνες με σπιτάκια, με μία βελόνα η Σοφία 
τρυπούσε το περίγραμμα της ζωγραφιάς και μας έβαζε να το ράβουμε. Να περνάμε 
κλωστή και να το κεντάμε. Έτσι κάναμε ολόκληρους πίνακες για τον τοίχο μας, και 
μάλιστα τα φυλούσαμε ως κόρη οφθαλμού. Στην τάξη ήταν τέσσερα παιδιά τα οποία 
συνέχισαν μαζί και το Λύκειο. «Τελείωσα το Λύκειο το 1982 ένα σχολείο θηλέων. 
Μέχρι και την Τετάρτη δημοτικού έμενα στο οικοτροφείο της Σχολής τυφλών, εκτός 
από τα Σαββατοκύριακα, εκείνη την εποχή τα περισσότερα παιδιά ήταν από επαρχία 
για να μη πω όλα, και έφευγαν σε μεγάλες διακοπές, Χριστούγεννα κλπ., ειδικά αυτοί 
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που ήταν από μακριά. Για όλους όμως η πολιτική ήταν να μη φεύγουνε συχνά στα 
σπίτια μας για να συνηθίζουμε το περιβάλλον, να μαθαίνουμε στην πειθαρχία και 
στην αυτοπειθαρχία. Και μάλιστα την πρώτη χρονιά που ερχόμασταν, από ότι μου 
έλεγε και η μαμά μου, δεν τους άφηνα να μας πλησιάσουν, να έρθουν, ερχόταν ας 
πούμε η μαμά μου στη διάρκεια της εβδομάδας και δεν την άφηναν να με πλησιάσει 
με έβλεπε μόνο από μακριά. Για να μην αρχίσω να κλαίω και θέλω να πάω σπίτι 
κλπ».  
 Η ζωή της στο οικοτροφείο του Ιδρύματος θεωρεί ότι είχε πολλά θετικά αλλά 
και αρνητικά στοιχεία. Υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα, σχετικά με τους κανονισμούς, 
υπήρχαν περιστατικά που ασκούνταν βία ψυχολογική και σωματική βία.  «Υπήρχε η 
άποψη ότι έτσι πρέπει να επιβάλλονται οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους. Σαν 
στρατός ας πούμε με πολλές τιμωρίες και θυμάμαι όταν ήμουν 8, 9 χρονών έλεγα δεν 
θα μεγαλώσω και εγώ να γίνω 15, 16 χρονών, τότε θα δείτε. Το προσωπικό που 
εργαζόταν στο οικοτροφείο ήταν δυσανάλογα του αριθμού των τροφίμων. Υπήρχαν 
δύο επιμελήτριες σε κάθε βάρδια για 120 άτομα το 1970. Η μία ήταν υπεύθυνη για τα 
κορίτσια και η άλλη για τα αγόρια, οι οποίες τους φρόντιζαν. Τα παιδιά μένανε στη 
Σχολή μέχρι να βρουν δουλειά και να καταφέρουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Τότε 
έφευγαν και έμεναν έξω. Βέβαια κάποιοι για κάποιους λόγους μπορεί να έμεναν και 
περισσότερο». 
 Όταν ήταν στην Πέμπτη δημοτικού η Στέλλα, οι γονείς της μετακόμισαν σε 
σπίτι κοντά στη Σχολή τυφλών, και έτσι η Στέλλα έφυγε από το οικοτροφείο. 
Ουσιαστικά, όμως στο σπίτι πήγαινε μόνο το βράδυ, αφού όλη τη μέρα ήταν 
απασχολημένη σε δραστηριότητες στη Σχολή. «Το σπίτι ουσιαστικά ήταν σα 
ξενοδοχείο. Από το πρωί στις 8 έως το βράδυ ήμουν στη σχολή και αυτό γιατί δεν 
είχα μόνο το σχολείο αλλά επειδή ήμασταν υποχρεωμένοι τότε να παίρνουμε μέρος 
σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν μέσα στη Σχολή, εργαστήρια χορωδία κλπ. 
Ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Ως παιδί δεν μου άρεσε 
αυτό αντιδρούσα, εκ των υστέρων όμως θεωρώ ότι μας έκανε καλό. Μάθαμε πολλά 
πράγματα, για παράδειγμα το πλέξιμο δεν μου άρεσε, ίδρωνα δεν μου άρεσε, ίδρωναν 
τα χέρια μου, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό ότι το έμαθα. Έχω φτιάξει 
πολλά πράγματα με τα χέρια μου, έχω κάνει δώρα, κουβέρτες, μπλούζες και άλλα. 
Κάναμε και υφαντουργική. Δεν μου άρεσε και πολύ, τότε όμως τα κορίτσια ήμασταν 
υποχρεωμένες να παίρνουμε μέρος στα εργαστήρια της πλεκτικής και της 
υφαντουργικής, και τα αγόρια στην καλαθοπλεκτική».  
 Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος σκόπευαν στην απόκτηση ειδικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων των τυφλών μαθητών, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του 
ελεύθερου χρόνου τους. «Άλλη μία πολύ καλή ασχολία για να αποκτήσουμε λεπτή 
κινητικότητα και ευλυγισία στα χέρια ήταν το πιάνο. Αυτή η ευλυγισία είναι 
απαραίτητη για τον τυφλό γιατί τα χέρια είναι τα μάτια του. Είχαμε ένα δάσκαλο τότε 
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τον Απόστολο τον Αρμενάκη, τυφλό δάσκαλο μουσικής, με τον οποίο κάναμε 
μουσικογραφία, πώς γράφουμε μουσικά μοτίβα στο Braille και χορωδία. Για το πιάνο 
είχαμε επίσης μία δασκάλα τυφλή, την Μιχαηλίδου. Συνέχισα ως τις πρώτες τάξεις 
του γυμνασίου με το πιάνο, ως το σημείο που μελετούσα μόνη μου, διάβαζα το 
κομμάτι και το μελετούσα χωρίς βοήθεια. Άλλοι οι οποίοι είχαν το ταλέντο και την 
τάση προχώρησαν, εγώ θεωρώ ότι ούτε είχα ούτε έχω μουσικό αυτί. Η χορωδία μου 
άρεσε, έκανε και σόλο σε συναυλίες που κάναμε με τη Σχολή, μου άρεσε πολύ. Όταν 
ξεκίνησα εγώ είχαμε τρεις χορωδίες στη Σχολή, την μικρή με τα παιδιά του 
δημοτικού, την μεσαία με τους εφήβους και την μεγάλη που ήταν και η πιο πλούσια 
σε φωνές με τους ενήλικες. Ήτανε τα παιδιά με τετραφωνία, κάνανε εκδηλώσεις και 
ήταν ένα κίνητρο για μας να μπούμε στη μεγάλη χορωδία. Ζηλεύαμε τους μεγάλους 
και για τα ταξίδια που κάνανε, είχαν πάει  στη Ζάκυνθο». 
 Η αλληλεπίδραση των μαθητών και η δημιουργία θετικών προτύπων ήταν ένα 
άλλο θετικό στοιχείο αποτέλεσμα της έντονης δραστηριοποίησης των τροφίμων. 
Τελειώνοντας το Λύκειο η Στέλλα παρακολουθεί την τηλεφωνική σχολή . Σε αυτή τη 
χρονική στιγμή, το 1983, το Ίδρυμα βρίσκεται υπό κατάληψη από τους τυφλούς 
μαθητές. Τα αιτήματα της κατάληψης ήταν η δημοσιοποίηση του φορέα, με άμεση 
συνέπεια την απομάκρυνση του φιλανθρωπικού σωματείου. Η κατάληψη σταματά 
όταν το Ίδρυμα αποκτά την υπόσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.  
 Στη συνέχεια η Στέλλα αποφασίζει να παρακολουθήσει την Ακαδημία. «Τον 
επόμενο χρόνο μπήκα στην Ακαδημία, και επειδή δεν ήθελα να κάθομαι σπίτι, αν και 
δεν ήθελα να πάω στην ακαδημία, πήγα είχα και μεγάλη ικανότητα στη 
μεταδοτικότητα. Επειδή λοιπόν κατάφεραν να μεταδώσω εύκολα πράγματα μου 
έλεγαν όλοι και οι γονείς μου και οι δάσκαλοι ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνω 
δασκάλα. Δεν ήθελα όμως, υποτιμούσα αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω, αλλά να και ήταν 
επιλογή, δεν ήταν επιθυμία. Ήταν αναγκαστική επιλογή για να μη κάθομαι στο σπίτι. 
Ήθελα να πάω στη ψυχολογία αλλά μέχρι εκείνη τη χρονιά, το Σεπτέμβρη του ΄84 
δεν μας δεχόταν ούτε η ψυχολογία, ούτε η Ακαδημία, μόνο η Νομική δεχόταν 
τυφλούς. Μόνο ο Γιώργος ο Μητρόπουλος πήγε στην γυμναστική Ακαδημία, έβλεπε 
όμως πολύ και μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν αποφοίτησε όμως πήρε απλά μία 
βεβαίωση και όχι πτυχίο. Την ίδια χρονιά με μένα μπήκανε πολλά παιδιά στην 
Ακαδημία, διετής η Ακαδημία τότε, ήθελε όμως ψυχολογία, συνέχισα όμως με την 
Ακαδημία και είπα μετά θα δω τι θα γίνει».  
 Όταν επέστρεψε σαν δασκάλα πια στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Σχολής 
Τυφλών, εντόπισε πολλές αλλαγές στον τρόπο μελέτης των παιδιών. «Παράλληλα 
δούλευα από τα 20 μου στη Σχολή. Από τότε που ήμουν μαθήτρια και η ίδια στη 
Σχολή άλλαξαν πάρα πολλά όταν επέστρεψα ως δασκάλα. Η δασκάλα μου η κυρία 
Βεγίρη ήταν μία δασκάλα που πρωτοστατούσε σε όλες τις εκδηλώσεις που παίρναμε 
μέρος τα παιδιά, σε γιορτές, διοργάνωνε επισκέψεις σε μουσεία και με δική της 
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πρωτοβουλία ενημερωνόταν και συμμετείχε σε συνέδρια και εκδηλώσεις που 
αφορούσαν την δουλειά της στη Σχολή Τυφλών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 
θεωρείται η ψυχή του δημοτικού σχολείου και η τακτική της ήταν όχι λύπηση, όχι 
υπερπροστασία στα παιδιά που δε βλέπουν. Ήταν πολύ απαιτητική και δεν έλεγε 
τυφλά είναι δε βαριέσαι δεν πειράζει και ας τα περάσουμε. Όταν εγώ έγινα δασκάλα 
είχαν αλλάξει όλα αυτά, υπήρχε η τάση της λύπησης, του καημένου. Υλικοτεχνικά 
όταν ήμουν εγώ δασκάλα, υποτίθεται ότι υπήρχαν, αλλά δεν ξέραμε οι περισσότεροι 
ότι υπάρχουν, χρησιμοποιούνταν ελάχιστα. Όσοι ξέρανε δεν τα χρησιμοποιούσαν 
όλα, υπήρχε για παράδειγμα ένας πίνακας Άβακας λεγότανε. Υπήρχε και μία πλάκα 
με τα στοιχεία, για τα μαθηματικά. Στην πλάκα πάνω κάναμε τις τέσσερις πράξεις της 
αριθμητικής, αλλά όχι άλγεβρα και τέτοια. Εγώ αυτά τα μαθηματικά τα έδειξα στα 
παιδιά μου αλλά κυρίως γιατί το ήξερα εγώ. Δεν κάνανε πλέον μαθηματικά στην 
πλάκα κάνανε στη μηχανή. Ο άβακας είναι κάτι σαν αριθμητήριο, αλλά δεν ξέρω 
ακριβώς να σου τον δείξω. Η πλάκα που κάναμε εμείς ήταν η εξελιγμένη μορφή του 
άβακα. Ένα μείον ήταν που δεν έμαθα τον άβακα, αλλά ακόμη πιο μείον ένα μείον 
είναι που δεν μας έμαθαν χάρτη και υδρόγειο. Υπήρχαν πολλοί ανάγλυφοι και 
πολιτική και γεωφυσικοί, αλλά δεν μας έμαθε κάποιος, γι’ αυτό θεωρώ τον εαυτό μου 
αγεωγράφητο. Εκ των υστέρων έμαθα από μόνη μου κάποια πράγματα θεωρητικά ας 
πούμε ότι στον χάρτη πάντα επάνω είναι ο βοράς και ο νότος κάτω. Και αυτό το 
έμαθα από τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Ούτε η ίδια δίδαξα χάρτη, δεν το είχα 
καταφέρει. Δεν θεωρώ κακό να πω ότι αυτό δεν το ξέρω και ας είμαι δασκάλα.  
Κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν και όλοι οι χάρτες, μάλλον αποσύρθηκαν θεωρήθηκε 
ότι δεν χρειαζόταν αυτό το υλικό. Στη δεκαετία του ΄90 δεν δείχναμε ούτε υδρόγειο 
ούτε χάρτη λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω νομίζω πως δεν διδάσκονται χάρτη, εξάλλου τα 
παιδιά τώρα στην πλειοψηφία τους είναι πολυανάπηρα, με άλλες ανάγκες». 
  
Άξονας 3: Εργασία 
 Από την ηλικία των 20 χρόνων, η Στέλλα εργάζεται στο εργαστήριο πλεκτικής 
στη Σχολή τυφλών, ενώ παράλληλα σπουδάζει στην Ακαδημία. Στη συνέχεια, και 
κυρίως για βιοποριστικού λόγους, αλλάζει αρκετές φορές επαγγελματικό 
προσανατολισμό.  
 «Στη Σχολή δούλεψα αρχικά στο εργαστήριο της πλεκτικής. Δούλευα 
κανονικά, πληρωνόμουν δηλαδή κανονικά. Μετά και λόγω των σπουδών στην 
Ακαδημία, πήρα μετάταξη στο φροντιστηριακό τμήμα. Ο τότε διευθυντής 
δημιούργησε ενισχυτικό φροντιστηριακό τμήμα για τα παιδιά του δημοτικού που 
λειτουργούσε κάτι σαν το ολοήμερο. Το 87 άρχισαν τα προβλήματα, βγαίναμε σε 
διαθεσιμότητα και εκείνο το καλοκαίρι έκανα αίτηση στο νοσοκομείο Παπανικολάου, 
το οποίο ζητούσαν εποχιακούς τηλεφωνητές. Συνέχισα και στο φροντιστηριακό, 
δούλευα σε δύο δουλειές και δεν πληρωνόμουν από καμία στην ώρα της, και τελικά 
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τον επόμενο χρόνο έγινε προκήρυξη στο Παπανικολάου για μόνιμους τηλεφωνητές, 
και έτσι άρχισα να δουλεύω κανονικά στο Παπανικολάου. Ήμουν ήδη φοιτήτρια στη 
ψυχολογία, το 1988 το Μάιο ορκίστηκα μόνιμη τηλεφωνήτρια στο Παπανικολάου, 
έφυγα από εκεί το 1992 όπου πλέον διορίζομαι στη Σχολή Τυφλών ως μόνιμη 
δασκάλα. Στο ειδικό δημοτικό το οποίο φιλοξενείται στη Σχολή Τυφλών, αλλά 
ανήκει κανονικά στο Υπουργείο Παιδείας».  
 Αποφοιτά στη συνέχεια από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια η Στέλλα αφηγείται προσπάθειά της να 
δουλέψει σε σχολείο του εξωτερικού και την εμπειρία της από αυτή την εργασία: 
«Για τα επόμενα 9 χρόνια δουλεύω σαν δασκάλα στο δημοτικό σχολείο. Τελείωσα 
και το ψυχολογικό, και το 1997 μας έρχεται μία εγκύκλιος στη Σχολή όπως και στα 
άλλα σχολεία που λέει ότι όσοι δάσκαλοι ενδιαφέρονται για το εξωτερικό να κάνουν 
αίτηση κάνω και εγώ μία αίτηση, αφού το συζητάω και με το Γιάννη τον άνδρα μου 
έχοντας από και δύο παιδιά, δηλώνω ως γλώσσα την Αγγλική και όλες τις 
Αγγλόφωνες χώρες, δηλώνω ότι έχω πρόβλημα όρασης, αρχές Ιουνίου δίνω εξετάσεις 
προφορικά παρόλο που έχω ζητήσει να δώσω γραπτά μέσω υπολογιστή. Μου λένε ότι 
δεν γνωρίζουν αυτό το σύστημα του υπολογιστή, δίνω προφορικά λοιπόν περνώ τις 
εξετάσεις, και βγαίνει η απόφαση μέσα στο καλοκαίρι να πάω στο παλιό Ζαίρ στο 
Κογκό. Επιβεβαιώνω τον Σεπτέμβριο ότι δέχομαι τη θέση».  Περιμένοντας ότι θα 
φύγουν η Στέλλα και η οικογένειά της προβαίνουν σε αλλαγές προκειμένου να 
προετοιμαστούν για τη ζωή στο εξωτερικό.  «Ξαφνικά, οι υπεύθυνοι  ανακαλύπτουν 
ότι δεν βλέπω και προσπαθούν να βρουν κάποιο νόμο και να ακυρώσουν την 
διαδικασία της τοποθέτησης στην θέση του αγγλόφωνου σχολείου. Δεν μπορούσα να 
βρω μία άκρη δεν απαντούσε κανείς στα τηλέφωνα. Η υπηρεσία στέλνουν και ένα 
τηλεγράφημα στο Κογκό, πληροφορώντας την ελληνική κοινότητα εκεί ότι 
στέλνουμε μία τυφλή δασκάλα. Τίποτα άλλο ούτε ότι θα τη στηρίξουμε ούτε τίποτα. 
Εντωμεταξύ οι Έλληνες του εξωτερικού με τη νοοτροπία και τη γνώση των 
δεκαετιών ‘50-60 που δεν υπήρχε η τεχνολογία και οι δυνατότητες ήταν 
περιορισμένες, τυφλός ίσον ανίκανος και κακομοίρης, και ξεσηκώνονται οι Έλληνες 
του Κογκό. Έρχεται ο ιερέας της κοινότητας στην Ελλάδα για κάποια άλλα θέματα 
και μεταξύ άλλων τους επιπλήττει για το τι είναι αυτά που κάνετε και που θα τη 
στείλετε και άλλα τέτοια. Πήγα να τον δω. Προσπάθησε να πείσει με γελοία 
επιχειρήματα στο να αρνηθώ να πάω, με έκαμψε λίγο είναι η αλήθεια όταν μου 
ανέφερε ότι γίνονται ταραχές στην περιοχή, είχα και τα παιδιά. Αστεία πράγματα. 
Μετά με παίρνουν από διπλανό γραφείο και με ρωτούν, πας Αυστραλία, τους εξηγώ 
ότι εγώ πάω αλλά ο τότε προϊστάμενος του τμήματος είχε αποφασίσει ότι δεν κάνω, 
χάλια συμπεριφορά, και τελικά ούτε φυσικά στην Αυστραλία ήθελε να με στείλει. 
Τέλος πάντων, από το 1997 και στο 1998 το δίνω το θέμα σε δικηγόρο, κινηθήκαμε 
νομικά, και κάνουμε μήνυση στο υπουργείο για την αυθαίρετη απόφασή τους να 
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ανακαλέσουν την τοποθέτηση μου λόγω της οπτικής αναπηρίας μου. Κερδίζω το 
δικαστήριο, το Υπουργείο πρέπει και οφείλει να με στείλει στο εξωτερικό. Αν τα 
έψαχναν θα μπορούσαν να βρουν ειδική θέση για τυφλούς, δεν ενδιαφέρθηκε όμως 
κανείς. Τα σχολειά έχουν για πρώτη φορά συντονιστή έναν προϊστάμενο από Ελλάδα 
με έδρα το Γιοχάνεσμπουρκ. Το υπουργείο αναθέτει σε αυτόν να με δεχθεί ευτυχώς ο 
συγκεκριμένος ήταν ένας πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, με τον οποίο δούλεψα 
θαυμάσια. Επίσης ήταν τελειόφοιτος της Ακαδημίας και της Νομικής, και έκανε 
πολλά πράγματα, έπαιρνε πρωτοβουλίες πάντα στα πλαίσια του νόμου. Με δέχθηκε, 
μου έδωσε μία θέση σε γραφείο και αργότερα αν ήθελα θα με στείλει και σε σχολείο. 
Στην Αφρική έμεινα 5 χρόνια, 3 χρόνια στο γραφείο και τα επόμενα 2 σε σχολείο. 
Περάσαμε πολύ ωραία στην Αφρική, μας λείπει ακόμη. Πήγα στην Αφρική τον 
Ιανουάριο του 2001, και επιστρέφουμε τα Χριστούγεννα του 2005. Ο άντρας μου είχε 
πάει δύο μήνες πριν, για να βρει σπίτι και αυτοκίνητο.  
 Η δουλειά μου εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά όταν τα πρώτα χρόνια 
που δούλευα κοντά σε αυτόν τον συντονιστή που σου είπα. Χρησιμοποιούσα μία 
βάση δεδομένων στον υπολογιστή όπου ο άντρας μου την είχε κάνει προσβάσιμη για 
τυφλούς με ειδικά λογισμικά, έδινα πρωτόκολλο ηλεκτρονικά και είχα φτάσει στο 
σημείο τον προϊστάμενό μου τον οποίο ταξίδευε συχνά, και σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορούσα να ανταποκριθώ μόνη μου στις απαιτήσεις του γραφείου. Στη συνέχεια ο 
επόμενος συντονιστής δεν ήταν το ίδιο ανοιχτός και γνώστης σε θέματα τεχνολογίας, 
μου αφαιρεί αρμοδιότητες και στο τέλος με περιορίζει μόνο στο να απαντάω στα 
τηλεφωνήματα. Τα τελευταία χρόνια δούλεψα σε σχολείο, τα κοινοτικά λεγόμενα 
σχολεία. Είχα ένα καλό συνάδελφο, δουλεύαμε εκεί σε απογευματινή βάρδια. Τα 
παιδιά σε αυτά τα σχολεία μαθαίνουν γλώσσα, και περιορισμένα ανάλογα με τις 
θρησκευτικές γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ γίνονται αναφορές σε θρησκευτικά 
γεγονότα, και σε ιστορικά γεγονότα, για να φέρεις πιο κοντά στον ελληνισμό τα 
παιδιά. Τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία είναι ελληνόπουλα. 
 Δεν υπήρχαν ξεχωριστές τάξεις, ήταν κάτι σαν τα μονοθέσια ή τα διθέσια τα 
παλιά, όλες μαζί οι τάξεις. Τα παιδιά με δέχθηκαν πολύ καλά, είχα συμμάχους και 
κάποιους γονείς οι οποίοι πολέμησαν υπέρ μου στο ότι μπορώ να διδάξω και να 
μεταφέρω γνώσεις στα παιδιά. Είχα κα καλούς συναδέλφους είχα και καλούς 
συναδέλφους, το ίδιο και με τους γονείς, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τα πιστεύω 
του καθενός. Στην Νότια Αφρική είναι η Ευρώπη της Αφρικής και πολύς κόσμος 
ήθελε να πάει. Θα μπορούσα να παραμείνω λοιπόν εκεί και μετά τα 5 χρόνια. Όταν 
σταμάτησα και οι ιδιαίτερες και τα χρήματα να είναι πιο λίγα, και έτσι μειώθηκε η 
ζήτηση και μας έδιναν και παράταση. Είχα κάνει αίτηση για παράταση, ο λόγος όμως 
που δεν έμεινα ήταν τα παιδιά και τα σχολεία τους. Κυρίως για να μπει η κόρη ου στο 
γυμνάσιο και να συνηθίσει στο ελληνικό σύστημα. Το επίπεδο των ελληνικών τους 
δεν ήταν το ίδιο με εδώ. Δεν ερχόμασταν συχνά στην Ελλάδα. Είχαμε έρθει μόνο μία 
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φορά στα 5 χρόνια κυρίως για να δουν η γιαγιά και ο παππούς τα εγγόνια. Θέλαμε να 
εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, να γνωρίσουμε άλλους τόπους, δεν είναι εύκολο να 
έχεις πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Χρειάζεσαι και πολύ χρόνο και πολύ χρήμα. Συνέχιζα 
να δουλεύω εδώ στην Ελλάδα το 2006 αφού επιστρέψαμε, σκόπευα όμως να κάνω τα 
χαρτιά μου να βγω  σε σύνταξη. Και τελικά το 2007 είμαι συνταξιούχος». 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Όταν η Στέλλα αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία, ήρθε στο προσκήνιο 
το θέμα της αυτόνομης διαβίωσης, έρχεται αντιμέτωπη με το θέμα της κινητικότητας, 
πρέπει να είναι σε θέση να κινείται ανεξάρτητα.  
  «Το μπαστούνι το πήρα στα 20 με το στανιό, ήθελα από τα 13 μου τα 15 μου 
να κυκλοφορήσω μόνη μου, αλλά οι γονείς μου δεν με αφήνανε. Ειδικά η μαμά. 
Φοβότανε, ντρεπότανε, έλεγε ότι αφού εμείς είμαστε καλά γιατί να σε βοηθάει ξένος 
κόσμος, γιατί να ρωτάς οποιονδήποτε ή να χτυπάς σε κολώνες και σε εμπόδια. Εμείς 
μπορούμε να σε βοηθάμε έτσι μου έλεγαν. Και όταν τους έλεγα ότι τι θα γίνει όταν 
δεν μπορείτε εσείς, θα πρέπει να μάθω να κυκλοφορώ μόνη μου, μου έλεγαν ότι θα 
είναι ο αδερφός σου, και όταν τους έλεγα ότι ούτε αυτό γίνεται γιατί αυτός θα θέλει 
να σπουδάσει και ότι έχει τη δική του τη ζωή δεν μπορεί να έχει και εμένα στην 
πλάτη του, και ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε ο ένας τον άλλο σε όλη μας τη 
ζωή. Απλά κάποια στιγμή τσατίστηκα, γύρω στα είκοσι ήμουν, είπα στους γονείς εγώ 
παίρνω το μπαστούνι μου και φεύγω, και θέλετε να κλάψετε κλάψετε, θέλετε να 
γελάσετε γελάσετε. Είχα τσακωθεί μαζί τους κυρίως με τη μαμά η οποία ήταν πολύ 
πιο υπερπροστατευτική. Η μαμά μου ήταν αδύνατον να δεχθεί ότι εγώ θα κινηθώ 
μόνη μου». 
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα – αποτίμηση 
 Έχοντας μία πλούσια σε εμπειρίες εκπαιδευτική πορεία, η Στέλλα αναφέρεται 
με πολύ σεβασμό σε εκείνες τις πρώτες γνώσεις που δημιούργησαν τη βάση της 
πορείας της. «Θεωρώ ότι όλα όσα έμαθα ήταν καλά, και το πλέξιμο και η 
γραμμογραφία, να γράφεις σε πλαίσιο γράμματα βλεπόντων. Επίσης, μαθαίναμε 
ιχνογραφία, σε σχηματισμένα χαρτάκια κομμένα σε σχήματα λουλούδια ας πούμε 
σπιτάκια και φρούτα κλπ, κάναμε το περίγραμμα τους. Το τρυπούσαμε με τη γραφίδα 
και έβγαινε ανάγλυφο.  
 Επαγγέλματα των τυφλών που θεωρώ κατάλληλα για τυφλούς είναι μασέρ, 
δάσκαλος, και άλλα,  πιστεύω ότι διάφορα πράγματα μπορούμε να κάνουμε αρκεί να 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις».  
 Αφού συνταξιοδοτήθηκε, η Στέλλα, ανέλαβε εθελοντικά να εκπαιδεύσει 
τυφλούς ενήλικες που για διάφορους λόγους δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο. «Τα 
καταφέραμε και πήραν το απολυτήριο του δημοτικού. Για μια κοπέλα μάλιστα 
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αναγκάστηκα να δώσω αγώνα με το Υπουργείο Παιδείας γιατί της αρνιόταν το 
δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις λόγω του ότι ήταν αλβανικής καταγωγής». 
 Επίσης, δίδαξε Braille σε ενήλικες, τόσο κατά τα φοιτητικά της χρόνια όσο 
και αργότερα, και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκίς. Επίσης, δίδαξε ενήλικες σε  
δομές ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής. Σήμερα η Στέλλα είναι σπουδάστρια σε ΙΕΚ Βοηθών 
Φυσιοθεραπευτών 
 
Β΄ Περίοδος: 1973-1992 
 
5.8. Η ιστορία του Τάκη του συνταξιούχου 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Ο Τάκης (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στον Κοκκινοπηλό, ένα μικρό χωριό του 
νομού Λαρίσης, το 1967. Σε ηλικία 10 ετών, το 1977 εξαιτίας ενός ατυχήματος από 
χειροβομβίδα έχασε την όρασή του και μετά την παραμονή του στο νοσοκομείο πήγε 
στη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος». Νοσηλεύτηκε στο κεντρικό 
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το σημερινό Νοσοκομείο Γεννηματάς. 
 «Ήταν πρωτομαγιά του ‘77, και πήγαμε μία παρέα παιδιών να πιάσουμε το 
Μάη. Αφού περιπλανηθήκαμε με την παρέα σχεδόν όλη τη μέρα στις πλαγιές του 
Ολύμπου, και κάποια στιγμή το παιχνίδι μας έφερε σε ένα σημείο όπου βρήκαμε ένα 
περίεργο εξάρτημα. Είχα την περιέργεια να δω τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, πίστευα 
ότι θα βρω μέσα κάποιο μαγνήτη ή κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι 
για ένα πολύ φτωχό μέρος όπως ήταν το δικό μου χωριό, αφού δεν υπήρχαν άλλα 
παιχνίδια. Ήμουν μόνος μου, τα παιδιά που έπαιζαν πιο πέρα άκουσαν το μπαμ και 
ήρθαν για να δουν τι συμβαίνει, κατευθείαν με πήγαν στην Κατερίνη με 1 αγροτικό 
για τις πρώτες βοήθειες, και αμέσως στην Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο. Η 
περίθαλψη στο νοσοκομείο κράτησε 6 μήνες και τα επόμενα 3 χρόνια με 
φυσικοθεραπεία. Για εκείνη την εποχή μάλλον με περιποιήθηκαν καλά. Σίγουρα αν 
το ατύχημα γινόταν σήμερα θα είχα καλύτερη αποκατάσταση και εξέλιξη, γιατί πέρα 
από την απώλεια της όρασης, έχω χάσει το αριστερό μου χέρι και το δεξί χέρι μου 
έχει λειτουργικότητα λιγότερο από 2%. Για παράδειγμα, το καλό μου χέρι θα ήταν 
σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ. Όσο ήμουν στο Νοσοκομείο, η 
προϊσταμένη κα. Μαργαρίτα Στεφανίδου της ορθοπεδικής κλινικής έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για μένα, να ΄ναι καλά, για την περίπτωσή μου και το τι θα γίνω σε αυτή 
τη ζωή. Είπε λοιπόν στη μάνα μου ότι το παιδί πρέπει να πάει σε ίδρυμα και να μάθει 
γράμματα, αλλιώς αν μείνει στο χωριό θα είναι ένα αγρίμι. Όσο είναι μικρό παιδί, της 
είπε, θα είναι αγαπητό, όταν όμως θα μεγαλώσει και θα γίνει τριάντα σαράντα 
χρονών, θα θέλει να πάει στο καφενείο, θα θέλει να ζευγαρώσει, θα είναι ένα αγρίμι. 
Και για αυτό πρέπει να το πας σε ίδρυμα, να ‘ναι καλά. Η μητέρα μου ήταν 
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αγράμματη γυναίκα, δεν ήξερε ακριβώς τι να κάνει αλλά αφού της  τα έλεγε κάποιο 
σπουδαίο πρόσωπο τα αποδέχτηκε. Έτσι ήρθα στη Σχολή Τυφλών, έχοντας και 
επιπλέον αναπηρία στις 25 Οκτωβρίου του 1977». 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 «Ήρθα στη Σχολή κατευθείαν από το Νοσοκομείο με τις γάζες από το 
ατύχημα, μόλις είχα αρχίσει να περπατάω γιατί είχα και προβλήματα και στα πόδια 
μου. Στη σχολή τυφλών δεν με δέχονταν επειδή δεν είχα τα χέρια μου και δε 
μπορούσα να φάω μόνος μου, το προσωπικό λοιπόν της εποχής, οι υπάλληλοι 
αρνιόταν να με δεχτούν με το σκεπτικό πως αφού δεν μπορούσα να φάω μόνος μου, 
δεν ήμουν για εδώ και ήμουν για αλλού, για άλλο ίδρυμα με άλλες αναπηρίες». Το 
διάστημα που ακολούθησε, ο Τάκης και η οικογένεια του αντιμετώπισαν την άρνηση 
του Ιδρύματος να τον δεχθεί. Η δικαιολογία ήταν ότι αφού δεν μπορούσε να 
αυτοεξυπηρετηθεί , αυτό θα προκαλούσε πολλά προβλήματα στο προσωπικό  για το 
ποιος θα αναλάμβανε  να τον φροντίζει. Χρειάστηκε να επέμβει η κοινωνικής 
λειτουργός και έτσι ο Δημήτρης έγινε δεκτός στο Ίδρυμα. «Η κοινωνική λειτουργός 
της εποχής η οποία δεν ήταν υπάλληλος της σχολής αλλά ήταν εντεταλμένη 
προνοίας, ερχόταν στη Σχολή κάθε δεύτερη Παρασκευή ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι 
ακριβώς, και αφιέρωνε δύο τρεις ώρες σο γραφείο της, με τους φακέλους των 
μαθητών, πάντως για τη δική μου περίπτωση έδειξε ενδιαφέρον. Πήγε βρήκε τις 
επιμελήτριες, τις μάζεψε στο γραφείο της διευθύντριας γιατί και η διευθύντρια δεν με 
ήθελε. Η κοινωνική λειτουργός ήταν η Σούλα Μώραλη, διευθύντρια ήταν η Μινιόκα. 
Αλεξάνδρα-Χαρισιάδου. Όλοι αυτοί δεν με ήθελαν, είχαν εισηγηθεί και στο 
συμβούλιο της Σχολής, τους μάζεψε λοιπόν η κοινωνική λειτουργός και τους είπε ότι 
«Εγώ εκπροσωπώ το κράτος». Η σχολή τυφλών ήταν φιλανθρωπικό ίδρυμα εκείνη 
την εποχή. «Το παιδί δεν θα φύγει, εσείς θα φύγετε, θέλω τώρα να διαλέξετε ποια 
επιμελήτρια θα το κοιτάει». Αυτό που έκανε ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση, με έσωσε. 
Σήμερα μπορεί ακόμη να μην το έκανε κάποιος αυτό. Αυτά έχω βιώσει εγώ, λέω την 
δικιά μου μαρτυρία». 
  Η μη αναστρέψιμη κατάσταση της βαρύτατης αναπηρίας του Δημήτρη 
αντιμετωπίζεται με ανθρώπινες παρεμβάσεις και οι λύσεις δίνονται με  ατομικές 
πρωτοβουλίες. «Την δική μου την περίπτωση την ανέλαβε μία επιμελήτρια, η κυρά 
Έφη, η οποία είχε και η ίδια πρόβλημα μειωμένης όρασης  και στην οποία είχαν 
αναθέσει τα καθυστερημένα όπως λέγαμε τότε, το δυσκολότερο κομμάτι. Και η 
ημίτυφλη επιμελήτρια είπε αφού κρατάω τα καθυστερημένα που δε τρώνε ούτε 
μπάνιο κάνουν μόνα τους, τι να έχω 5 τι να έχω 6, ας έρθει σε μένα το παιδί. Βλέπεις 
λοιπόν ότι σε εκείνη την εποχή στην ανάπηρη δίνουν το πιο δύσκολο κομμάτι, που 
μπορεί να δέχτηκε και για συναισθηματικούς λόγους να το αναλάβει». Η ζωή του  
μπαίνει σε κανονικό ρυθμό, με την βοήθεια όλων ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
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καθημερινότητας. «Γιατί και για απλά πράγματα είχα την ανάγκη των άλλων, για να 
φάω έπρεπε να περιμένω  να τελειώσει κάποιο από τα μεγαλύτερα παιδιά το φαγητό 
του και έπειτα να με ταΐσει.. να είναι καλά… Μου άρεσε που ασχολούνταν μαζί μου 
αλλά είχα ένα θεματάκι». 
 Η συνέχεια αποδείχτηκε ένας συνεχής αγώνας προς την κατάκτηση της 
αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης μέσα στο οικοτροφείο του Ιδρύματος. 
Έτσι ξεκινά για αυτόν μία ζωή πολύ διαφορετική από αυτή που είχε πριν το ατύχημα. 
«Το σπίτι για μένα ήταν παραμύθι, ήμουν από ένα μικρό χωριό, δεν είχα πάει ποτέ 
πιο πέρα από το χωριό μου, η πιο μακρινή μου βόλτα ήταν μια φορά στο πανηγύρι 
στην Ελασσόνα και από κει και πέρα δεν ήξερα τι γίνεται παρακάτω. Δεν είχα δει 
ποτέ θάλασσα, για παράδειγμα πέρα από δύο αμάξια που υπήρχαν στο χωριό, δεν 
ήξερα τίποτα περισσότερο. Συνεχίζει να περιγράφει εκείνες τις πρώτες εμπειρίες και 
ανακαλεί στη μνήμη του και αρκετές διασκεδαστικές στιγμές. 
 Όταν ήρθα στη Σχολή τυφλών με έβαλαν στην Πέμπτη δημοτικού, κανονικά, 
αφού το ατύχημα το είχα στην Τετάρτη δημοτικού. Χωρίς να χάσω χρονιά με βάζουν 
μέσα στην τάξη, μου δίνουν θρανίο, κάθισα, με σύστησαν με τα παιδιά, τον Στράτο, 
την Κούλα, τον Σάκη, τον Δώρη, τον Λάμπρο, τον Δημήτρη. Το πρώτο μάθημα ήταν 
για τον ελέφαντα. Λέει η δασκάλα, τώρα θα πούμε για τον ελέφαντα, η κυρία Βεγίρη, 
και τώρα Τάκη θα δούμε έναν μεγάλο ελέφαντα. Λέω, που είναι ο ελέφαντας; λέει 
εδώ δίπλα… Τρελάθηκα!!! Πού εδώ δίπλα; Εδώ, σε αυτόν το χώρο… λέω για 
φαντάσου! Ήταν όλα μαγικά. Λέω να πάμε, να τον δούμε στο διάλλειμα. Και τι θα 
τον πιάσουμε να τον ταΐζουμε; Μα δεν είναι αληθινός. Λέω άντε και αυτός καλός 
είναι, πόσο ψηλός; ως το γόνατο; λέει όχι. Και τελικά ήταν σαν κουμπαράς κάτι, ήταν 
η πρώτη μου εμπειρία. Είχα την τύχη για δύο χρόνια να έχω την κυρία Βεγίρη και 
υπήρχαν ομοιώματα ζώων για να πιάνουν τα τυφλά παιδιά. Δεν είχα ακριβώς ιδέα 
που πήγα μετά το νοσοκομείο και τι θα γινόταν, αυτό που ήξερα ήταν αυτό που 
έλεγαν στη μάνα μου και αυτό που μετέφερε αυτή σε μένα, αυτό που καταλάβαινε, 
δηλαδή θα πάω σε ένα σχολείο να μάθω γράμματα, δεν υπήρχαν κοινωνικοί 
λειτουργοί και ψυχολόγοι, εκεί τα παιδιά έχουν αναπηρίες, είναι στο κρεβάτι, 
γράφουν με τα πόδια, ζωγραφίζουν με τα πόδια, συνέχεια άκουγα συζητήσεις «το 
παιδί θα βάλει τεχνικό χέρι», «θα βάλει τεχνικό πόδι», «όχι μάτια γυάλινα θα 
βάλουνε», και έτσι εγώ κατάλαβα ότι η Σχολή τυφλών ήταν ένα ίδρυμα που ήταν 
όλοι ξάπλα και όλοι έχουν ψεύτικα χέρια και πόδια. Ερχόμαστε λοιπόν στη Σχολή 
τυφλών, και εκεί με έφερε ο άνδρας της προϊσταμένης του Νοσοκομείου κας. Κ. 
Στεφανίδου, και καταλαβαίνω ότι τα παιδιά περπατάνε, τα νιώθω, πιάνουν με τα 
χέρια τους και λέω με ψεύτικα πόδια και ψεύτικα χέρια καλά τα πάνε άρα και εγώ 
καλά θα γίνω. Τα χέρια μου ήταν ακόμη μέσα στις γάζες, αφού έκανα να φάω πολύ 
καιρό μόνος μου. Η όρασή μου ήταν λίγο περισσότερο από αντίληψη φωτός, δηλαδή 
μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιο έντονο χρώμα είτε σε ρούχο ή αντικείμενο, ξεχώριζα 
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το χρώμα όχι το αντικείμενο. Σύντομα λοιπόν σε κανα δυο μέρες αντιλήφθηκα ότι τα 
παιδιά έχουν τα δικά τους χέρια και πόδια, και απογοητεύτηκα «γελώντας», λέω αχ 
ξεχωρίζω και λέω ότι όλος αυτός ο μύθος με τα χέρια και τα πόδια, ήταν μάλλον όχι 
πραγματικότητα». 
 Τα πρώτα στάδια της προσαρμογής του στην νέα κατάσταση της ζωής του ως 
άτομο με αναπηρία χαρακτηρίζονται από έλλειψη έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης 
για τον τρόπο διαχείρισης της αναπηρίας. Η παροχή εκπαίδευσης από τη Σχολή 
τυφλών, καθώς και η δική του επιθυμία για μάθηση είναι η μοναδική διέξοδος 
αντιμετώπισης της νέας αυτής περίπλοκης κατάστασης, της ζωής με την 
πολυαναπηρία. «Από την προηγούμενη ζωή μου δηλαδή όταν έβλεπα είναι σαν 
όνειρο, αλλά επειδή το φέρνω συχνά στο μυαλό μου, και επειδή μάλλον αποκόπηκα 
βίαια, τις θυμάμαι έντονα.. Αν είχα μία φυσιολογική εξέλιξη νομίζω ότι δεν θα 
θυμόμουν τόσα πολλά πράγματα από εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Σπάνια 
λοιπόν έπεφταν στα χέρια μου παιδικά παραμύθια, δεν θυμάμαι να ήταν παραπάνω 
από 5-6, ο λύκος και τα εφτά κατσικάκια, ένα άλλο με κάτι μαϊμούδες κλπ. Μου 
άρεσαν πολύ αυτά που είχαν περισσότερο φωτογραφίες, έβλεπα άλλο κόσμο, τα 
βιβλία στο σχολείο που είχαν φωτογραφίες, τι μπορούσαν να είναι αυτές οι 
φωτογραφίες, από πού έρχονταν; Πολλές εικόνες λοιπόν από σχολικά βιβλία, 
διάσπαρτες έχουν χαθεί στο χρόνο».  Συνεχίζοντας την αφήγηση σχετικά με την 
προηγούμενη ζωή του πριν το ατύχημα μας λέει ότι η οικογένειά του ήταν 
κτηνοτρόφοι. «Είχαν γίδια δικά τους. Από μικρός επειδή η μάνα μου δεν μπορούσε 
να με αφήσει στο χωριό γιατί ήμουν ζωηρός και συχνά ανέβαινα στα δέντρα, στα 
ντουβάρια και κινδύνευα,  με έστελνε από έξι χρονών μαζί με τον πατέρα μου στα 
γίδια στο βουνό ώστε αυτός να με ελέγχει. Εκεί έκανα οτιδήποτε μπορούσε να 
βοηθήσω, ο πατέρας μου ήταν στη βοσκή στο βουνό και η μάνα μου στο μαντρί. Εγώ 
να φροντίσω τα κατσίκια, ζωοτροφές, να τα σαλαγώ την ώρα που οι μεγάλοι 
αρμέγανε και τέτοια πράματα». 
  Όταν ήρθε στη Σχολή τυφλών, ήρθε αντιμέτωπος με ένα αστικό περιβάλλον, 
πολύ διαφορετικό από αυτό που γνώριζε ως εκείνη τη στιγμή. «Στην αρχή όταν ήρθα 
στη Σχολή δεν μπορούσα να ανεχθώ ότι μπορεί να υστερώ από την παρέα μου από 
τους συμμαθητές μου, δεν το δεχόμουν. Για παράδειγμα έμαθα να στρώνω το κρεβάτι 
μου, δυσκολευόμουν γιατί δεν μπορούσα να πιάσω, αλλά δεν ήθελα να ξεχωρίζω, δεν 
ήθελα να είμαι κρίμα. Δεν το έκανα και τέλεια, αλλά είχα το νου μου τουλάχιστον να 
είναι ίσια τα σεντόνια και οι κουβέρτες. Δεν είχα αφεθεί ποτέ. Μετά στο παιχνίδι, 
ήθελα να είμαι ίσος, στο κυνηγητό, στη μπάλα, στις σχέσεις μου με τα παιδιά, στις 
φιλίες σε όλα. Ακόμα και στα  μαθήματα. Ήθελα να μάθω το Braille με δυσκολία και 
με πολύ λιγότερα δάχτυλα τελικά τα κατάφερα. Έμαθα να γράφω με πολύ μεγάλη 
προσοχή, η πρώτη λέξη που έγραψα ήταν «σ΄ αγαπώ» και τα παιδιά όταν το διάβασαν 
μου είπαν πλάκα μας κάνεις πως το έγραψες, αφού με τα χέρια σου δεν γίνεται. Τα 
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μαθηματικά τα διδασκόμασταν τότε με την πλάκα. Εκεί δεν τα κατάφερνα με τίποτα, 
εδώ δεν μπορούσα καλά καλά να πιάσω το κουτάλι, που να πιάσω και το «στοιχείο» 
για να το βάλω στην τρύπα της πλάκα, μου ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Η 
«πλάκα» για να φανταστείς, ήταν μία βάση με περίπου οκτακόσιες οκτάγωνες τρύπες,  
και ανάλογα σε τι θέση έμπαινε το κάθε στοιχείο (το οποίο ήταν μικρό σαν χάπι 
αντιβίωσης) σ’ αυτό που έβαζες συμβόλιζε και κάτι, το νούμερο, σύμβολα κλπ.. 
Μετά το γύριζες από την ανάποδη και όταν τελείωνες με τα νούμερα ξεκινούσαν τα 
σύμβολα της πρόσθεσης και των πράξεων. Για μένα τελικά το μάθημα των 
μαθηματικών στην ουσία ήταν ασκήσεις λεπτής κινητικότητας και φυσικοθεραπείας 
γιατί στην αριθμητική δυστυχώς δεν μπορούσα να φτάσω τα άλλα παιδιά. Διάβαζα με 
Braille, η δασκάλα μας από μένα είχε λιγότερες απαιτήσεις, δηλαδή λιγότερες σειρές 
για ανάγνωση, αλλά ήταν το ίδιο αυστηρή, αυτό με βοήθησε να συμμετέχω ισότιμα. 
Με την αφή δυσκολεύτηκα αρκετά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το πόσο καλή 
δασκάλα είχα, την κυρία Βεγίρη. Δεν με άφηνε να τεμπελιάζω και δεν με ξεχώρισε 
ποτέ». 
 Η δική του υπομονή και επιμονή, καθώς και η μεγάλη επιθυμία του για 
μάθηση σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση και βοήθεια της δασκάλας του τον 
βοήθησε να καταφέρει να συνεχίσει ουσιαστικά την εκπαίδευσή του.  «Το σχολείο 
ήταν πάντα πρωί, μας ξυπνούσε η επιμελήτρια στις 7 και τρώγαμε πρωινό και μετά 
μπαίναμε στις τάξεις. Για μένα που ερχόμουν από ένα φτωχό μέρος και δεν θα 
μπορούσα πια να γίνω τσομπάνης, η ζωή μου είχε αλλάξει. Η ζωή στην σχολή ήταν 
σα να ζούσα σε ένα παλάτι, είχε κάθε μέρα πρωινό, κάθε μέρα μαρμελάδα, το 
μεσημέρι 4 φορές την εβδομάδα είχε κρέας, ψάρι ή κιμά, είχε γλυκά, είχε πάστες τις 
Κυριακές. (γέλια). Ήμουν μέσα στη χαρά. Το απόγευμα πηγαίναμε στα εργαστήρια, 
υποχρεωτικά 3 φορές την εβδομάδα. Υποχρεωτικά έπρεπε στον ελεύθερο χρόνο το 
παιδί να είναι κάπου. Για μένα αυτό ήταν καλό, τα χέρια μου δεν με βοηθούσαν να 
κάνω κάτι αλλά όλο και κάτι ψιλοπάλευα, απασχολούνταν το μυαλό. Όλοι 
ασχολούνταν με τα καλάθια, υπήρχε άμιλλα, τα παιδιά μεταξύ τους ποιος θα κάνει το 
καλύτερο καλάθι. Η Σχολή τότε δεν εξαιρούσε κανέναν, εγώ που δεν μπορούσα όπως 
οι άλλοι να πλέξω στα εργαστήρια, παρόλα αυτά με υποχρέωνε να πηγαίνω. Πρόλαβα 
και το μηχανουργείο, δεν ξέρω πως ήταν ακριβώς, δεν πήγαινα σε εκείνο το χώρο. 
Είχα ακούσει και για τις σκούπες, αλλά επειδή ήμουν πιτσιρίκι και όλα αυτά δεν τα 
έδινα μεγάλη σημασία δεν ξέρω να σου πω πολλά πράγματα. Για μένα η σχολή 
τυφλών ήταν πολύ καλή, περνούσα πολύ καλά, πήγαινα τα καλοκαίρια στο χωριό και 
δεν ήθελα, ήθελα να γυρίσω στη Σχολή. Τα καλοκαίρια ήταν μία τυραννία, δεν ήθελα 
να πηγαίνω στο σπίτι μου. Στο σπίτι ήμουν κλεισμένος όλη τη μέρα σε ένα δωμάτιο 
με το ράδιο, όλη μέρα με το ράδιο». 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
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 Η χρήση του λευκού μπαστουνιού ήταν ένας βασικός παράγοντας που ενίσχυε 
την αυτοπεποίθηση και προέτρεπε τους τυφλούς τροφίμους στην αυτόνομη διαβίωση. 
«Στη σχολή δεν υπήρχε οργανωμένο τμήμα για να μαθαίνουμε μπαστούνι. Όταν 
κάποιο παιδί μεγάλωνε και γινόταν 16-17 και υπήρχε η ανάγκη να βγει και να 
κυκλοφορήσει, να δουλέψει, τότε έπιανε και το μπαστούνι και από μόνος του ότι 
έκανε. Παίρναμε μπαστούνι γιατί ο ένας παρέσερνε τον άλλον από παρέες και 
ανάγκη. Όταν πήρα τη πρώτη φορά μπαστούνι  αισθάνθηκα τέλεια, περπατούσα ξανά 
μόνος μου. Πήγαινα στο 1ο Γυμνάσιο, στην παραλία, όταν τύχαινε κάποιες φορές να 
πάω μόνος ήμουν πολύ περήφανος». 
 Η δραστηριοποίηση των παιδιών σε διάφορους τομείς ήταν πολύ ουσιαστική 
όχι μόνο για τις γνώσεις που αποκτούσαν αλλά και για την υιοθέτηση θετικών 
στάσεων προς την ίδια τους τη ζωή. «Πηγαίναμε και στη χορωδία, μαθαίναμε και 
γραφομηχανή βλεπόντων (τυφλό σύστημα), όλα μου άρεσαν. Γερμανικά και αγγλικά 
κάναμε θυμάμαι υποχρεωτικά. Μετά την κατάληψη της Σχολής το 1983 αυτά 
σταμάτησαν να είναι υποχρεωτικά. Όσο την Σχολή την είχαν οι φιλάνθρωποι υπήρχε 
μία αυστηρότητα, αργότερα, όταν έγινε νομικό πρόσωπο και ουσιαστικά δημόσια, 
δεν υπήρχαν υποχρεωτικές τμήματα για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Υπήρχαν 
υποχρεωτικές ώρες για την εκπαίδευση αλλά όχι για τις επιπλέον δραστηριότητες. 
Αυτό κατά τη γνώμη μου μείωσε τη σχολή Τυφλών στις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
γιατί ο τυφλός πρέπει να πιάνει και να ασχολείται με κάτι επιπλέον, χρειάζεται 
επιπλέον γνώσεις που δεν τις παίρνει από το σχολείο, στα χέρια, στο μυαλό, στη 
σιγουριά, στην κοινωνικοποίηση, σε όλα» 
 Ο Τάκης παρακολούθησε την Τηλεφωνική Σχολή, ήταν όμως αποφασισμένος 
να μη δουλέψει αφού η σύνταξη που έπαιρνε λόγω του ατυχήματος του εξασφάλιζε 
οικονομική άνεση. «Όταν όλοι οι συμμαθητές άρχισαν να δουλεύουν άρχισα να 
αισθάνομαι προβληματικός, δεν ήθελα να ξεχωρίζω. Ήθελα να ξεχωρίζω θετικά αλλά 
όχι αρνητικά. Το να πιάσω δουλειά με δυσκόλευε γιατί φοβόμουν το πώς θα κινούμαι 
όχι η δουλειά σα δουλειά. Πέρασα και μία φάση τότε που δεν το ήθελα το μπαστούνι, 
ίσως φοβόμουν, δεν το ξέρω». Στο σημείο αυτό ο Δημήτρης χρειαζόταν ενθάρρυνση 
και προτροπή προκειμένου να αφήσει το προστατευμένο περιβάλλον του Ιδρύματος 
για να προχωρήσει στο κεφάλαιο εργασία, ουσιαστικά στην αυτόνομη διαβίωση.  
 Για τα επόμενα δέκα χρόνια μένει στο οικοτροφείο του Ιδρύματος, χωρίς 
αντικείμενο. «Ουσιαστικά έμεινα στη Σχολή χωρίς αντικείμενο 9 ολόκληρα χρόνια, 
αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια ρεμπελιού, αυτό με έτρωγε, δεν το ήθελα να συμβαίνει. 
Χρειαζόμουν κάτι να με σπρώξει, τώρα όπως το σκέφτομαι θα ήθελα κάποια 
ψυχολογική υποστήριξη για ενθάρρυνση μάλλον. Η Σχολή εκείνη την εποχή μας 
έλεγε να φύγουμε, εγώ είχα  την οικονομική άνεση, αλλά δεν ξέρω, κάτι με φόβιζε 
στο να βγω έξω. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ μόνος μου αλλά ούτε και η 
οικογένειά μου μπορούσε και έτσι ήμουν εγκλωβισμένος στη Σχολή».  
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 Το 1991 η Σχολή Τυφλών πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα το οποίο 
προέτρεπε τους τροφίμους στην αυτόνομη διαβίωση. Διέθεσε δύο κατάλληλα 
εξοπλισμένα  διαμερίσματα, ένα ανδρών και έναγυναικών. Στο πρόγραμμα της 
«αυτόνομης κατοικίας» όπως ονομάστηκε, συμμετείχαν τρία αγόρια και τρία 
κορίτσια τρόφιμοι της Σχολής Τυφλών. Ο Δημήτρης αν και ο ίδιος δε συμμετέχει στο 
πρόγραμμα, εντούτοις αντιλαμβάνεται μέσω της φίλης του τη σπουδαιότητα της 
αυτόνομης διαβίωσης. «Έτσι άρχισα να βλέπω δειλά δειλά πώς είναι να ζει κάποιος 
μόνος του και είδα ότι δεν ήταν ακατόρθωτο. Αυτό γινόταν το 1991 και έτσι το 1993 
αποφάσισα και αγόρασα δικό μου σπίτι. Όταν έμεινα μόνος μου στο σπίτι μου είδα 
ότι μπορώ, κυκλοφορούσα με μπαστούνι κανονικά, πήγαινα για ψώνια και γενικά μία 
χαρά. Αυτά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν από την αποφοίτηση της τηλεφωνικής 
Σχολής μέχρι που βγήκα μόνος στο σπίτι μου τα θεωρώ χαμένα χρόνια. Από τη 
στιγμή που πήγα στο δικό μου σπίτι άνοιξα τα φτερά μου. Ξεκίνησα ιδιαίτερα 
αγγλικά, ιταλικά, φτιάξαμε τον αθλητικό σύλλογο Πυρσός, μετά τον άλλο αθλητικό 
σύλλογο τον Ήφαιστο, ήμουν από τους ιδρυτές των συλλόγων. Ασχολήθηκα με την 
Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος πολύ ενεργά. Όλα αυτά, η ενασχόλησή μου 
δηλαδή με τα κοινά, άρχισε αφότου έφυγα από τη Σχολή Τυφλών».  
 Η πορεία του Τάκη ήταν μία συνεχής, επίμονη πορεία  μάθησης,  αυτή που 
του εξασφάλιζε γενικές και ειδικές γνώσεις, αυτονομία, την ικανότητα να 
διαχειρίζεται ο ίδιος τη ζωή του. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός σε αυτή την πορεία 
ήταν η γνωριμία του με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. «Αρχές του ‘90-91 είχαν 
ξεκινήσει κάποια τμήματα υπολογιστών στη Σχολή και είχα την αγωνία, ήθελα να 
μάθω κομπιούτερ γιατί ήθελα να μάθω καινούρια πράγματα, αλλά ανησυχούσα αν θα 
τα κατάφερνα γιατί είχα πρόβλημα με τα χέρια. Είχα κάνει κάποιες διερευνητικές 
ερωτήσεις στον Βουλγαρόπουλο, που έχει κινητική αναπηρία και μου είπε ότι είναι 
δύσκολο χωρίς χέρια και γνώση αγγλικών να κάνεις κάποιος κάτι. Μου κόπηκε λίγο η 
φόρα από αυτά, αλλά έβλεπα στη Σχολή τυφλών τα άλλα παιδιά να ασχολούνται με 
τους υπολογιστές και ζήλευα. Στη συνέχεια γύρω στο ‘92 κάποιοι φίλοι μου πήραν 
υπολογιστή. Είδα ότι καταλάβαινα τι λέει το APOLLLO, μου φαινόταν σαν παραμύθι 
και λέω τι γίνεται, το θέλω και εγώ αυτό. Θέλω να διαβάζω όπως διαβάζουν και 
αυτοί, μπορεί να μη ξέρω ορθογραφία, αλλά έστω να διαβάζω. Όσο ήμουν όμως μέσα 
στο οικοτροφείο της Σχολής Τυφλών, δεν είχα προσωπικό χώρο, πέρα από το 
κομοδίνο μου δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το ’93 πήρα το πρώτο μου APOLLO, συνθέτη 
ομιλίας,  χωρίς να έχω πάρει ακόμη καν υπολογιστή. Ήθελα να φύγω από τη Σχολή, η 
κατάσταση είχε βαρύνει, όλοι οι φίλοι μου είχαν μεγαλώσει, είχαν παντρευτεί, και 
εγώ δεν ήθελα να ξεχωρίζω, ήθελα όπως όλοι και εγώ. Δεν ήθελα να είμαι πρώτος 
αλλά ούτε και τελευταίος, ήθελα να χάνομαι στο πλήθος, στην ανωνυμία. Ενώ ήμουν 
πολύ χαρούμενος στην αρχή που πήρα το σπίτι, είχα αρκετές δυσκολίες με την 
κυκλοφορία, δεν ήξερα να περπατάω με μπαστούνι, και λίγο με πήρε από κάτω, αλλά 
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από τότε που πήγα στο σπίτι και έφυγα από τη Σχολή άνοιξα τα φτερά μου. Πήρα τον 
πρώτο μου υπολογιστή και οι φίλοι μου με βοήθησαν για να αρχίσω να μαθαίνω τα 
βασικά τα στοιχειώδη, με πρώτο από αυτούς τον φίλο μου τον Μπάμπη». 
 Η επανάσταση που έφερε στη ζωή των τυφλών η χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, και οι δυνατότητες που έδινε στους τυφλούς χρήστες αντιμετωπίστηκαν 
με ενθουσιασμό από τους τυφλούς. «Μου έδειξε πώς να σκανάρω τα βασικά. Ήταν 
σαν να ξαναβρήκα το φως μου. Διάβαζα ότι βιβλία ήθελα, μπορούσα να σκανάρω και 
να διαβάζω αυτά που θέλω και αυτά που ανταλλάσσαμε με φίλους. Ήταν για μένα 
επανάσταση, μπορούσα να διαβάζω ότι θέλω. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και η 
ψυχολογία, θεωρούσα ότι κάτι είχε λυθεί μέσα μου. Ελευθερώθηκα. Τελικά στο 
κομπιούτερ αυτό καθαυτό, δεν είχα και μεγάλο πρόβλημα στην πρόσβαση στο 
πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιώ το κολοβωμένο χέρι, αλλά και το άλλο χέρι και τη μύτη 
και το σαγόνι, οτιδήποτε μπορώ για τις συντομεύσεις». 
 Ο Τάκης λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται, παράδειγμα για την 
επιλογή επίπλων και άλλα θέματα της καθημερινότητας του μέσω του διαδικτύου. 
«Επίσης από τότε που συνδέθηκα με το ίντερνετ έχω βρει τη χαρά μου γιατί έχω 
ενημέρωση για όλα αυτά που με ενδιαφέρουν …Μου αρέσει πολύ. Εμείς αγνοούμε το 
τι υπάρχει γύρω μας, υπάρχει ένα κενό, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία είμαι πολύ 
ευχαριστημένος αλλά ακόμα και  σε ότι αφορά αυτό το άτυπο δίκτυο που έχουμε 
εμείς οι τυφλοί και στο οποίο ανταλλάσσουμε σκαναρισμένα βιβλία, είναι μεγάλη 
υπόθεση, από ό,τι υπολογίζω μπορεί να είναι και πάνω από 8000 τίτλοι». 
 Επίσης, χρησιμοποιεί πολλά και ποικίλα τεχνικά βοηθήματα. «Μου αρέσει να 
συλλέγω ομιλούντα ρολόγια, ξεκίνησα να κάνω συλλογή όταν μου έκανε δώρο το 
πρώτο μου ομιλόν ρολόι ο Κώστας το ‘87, και αυτή τη στιγμή έχω περίπου 15 σπάνια 
κομμάτια, πολύ ωραία κομμάτια που δεν κυκλοφορούν. Έχω επίσης ομιλούσα 
ζυγαριά, τηλέφωνο που μιλάει, σταθερό και κινητό, θερμόμετρο, συσκευή 
καταγραφής, άλλο για τραγούδια κλπ…Αρχές της δεκαετίας του ’80 η Σχολή Τυφλών 
μου έκανε δώρο ένα ρολόι αφής το οποίο μου έκλεψαν κάποια στιγμή και μετά δεν 
μπορούσα να δω την ώρα μέσα στο μάθημα, απογοητεύτηκα γιατί δεν μπορούσα να 
υπολογίσω το διάλειμμα».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα – αποτίμηση 
 Ο Τάκης σχετικά με το ποια θεωρεί την πιο σημαντική στιγμή αυτής της 
πορείας αναφέρει: «Η καλύτερη στιγμή που θυμάμαι από τη ζωή μου στη Σχολή είναι 
ο κάθε Σεπτέμβριος, που ερχόμουν τη Σχολή. Ήταν η καλύτερη μου στιγμή γιατί 
ένιωθα ότι έφευγα από το σπίτι μου που ένοιωθα ότι ήμουν στα αζήτητα. Όχι λόγω 
οικογένειας αλλά επειδή δεν είχα κάτι να κάνω.  Όταν λοιπόν επέστρεφα ξανά το 
Σεπτέμβρη στη Σχολή ένιωθα ότι πηγαίνω σους φίλους μου, στην πραγματική μου 
οικογένειά μου και για αυτό θυμάμαι ότι όλοι οι Σεπτέμβρηδες ήταν το ίδιο καλοί. 
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Όταν τελείωσα το Λύκειο ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, από τη μια ότι τελείωσα 
τη αγγαρεία του σχολείου και από την άλλη ότι απελευθερώθηκα. Θεωρώ ότι η όλη η 
σχολική μου ζωή μέχρι και την τρίτη Λυκείου ήταν χρόνια ξέγνοιαστα. Μεγάλος 
σταθμός ήταν για μένα όταν έφυγα από τη Σχολή τυφλών τον Σεπτέμβριο του 1995. 
Δεν ήθελα να μείνω άλλο, είχε τελειώσει ένας κύκλος, αν έμενα και άλλο θα ήμουν 
ένα παιδί του ιδρύματος και θα ανακυκλώνω τα ίδια και τα ίδια. Η Σχολή τυφλών 
ήταν για μένα ένα κερδισμένο λαχείο στη ζωή μου μετά το ατύχημα. Και για το 
σήμερα είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχουν πλέον σπουδασμένοι ειδικοί δάσκαλοι και 
επιμελητές, και ότι αυτό θα βοηθήσει να είναι καλύτερο το μέλλον των Τυφλών». 
 Σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των τυφλών προτείνει την 
επαναδημιουργία προστατευόμενων εργαστηρίων. «Τώρα για τα επαγγέλματα θεωρώ 
ότι πέρα από τα κλασικά επαγγέλματα των τυφλών θα πρέπει να υπάρχουν 
προστατευόμενα εργαστήρια για εμάς τους πολυανάπηρους τυφλούς, αυτό λείπει 
παντελώς από τη χώρα, και γιατί όχι και μεικτά, μαζί με εργαζομένους άλλων 
αναπηριών. Αλλά χρειάζεται και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, όπως 
απομαγνητοφώνησης, πρακτικογράφων, φυσικοθεραπείας, κ.α και γενικά θεωρώ ότι 
η δουλειά του Τυφλού θα πρέπει να προστατεύεται από την Πολιτεία».  
 
 
Γ΄ Περίοδος: 1992-2012 
 
 5.9. Η ιστορία του Αγαμέμνονα εκπαιδευτή πληροφορικής 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Ο Αγαμέμνονας (ψευδώνυμο) γεννήθηκε το 1972 σε ένα μικρό χωριό της 
Γεωργίας, το Τριαλέτι. Αφού τελείωσε και το γυμνάσιο εκεί στο χωριό, μετά 
συνέχισε τις σπουδές σε μία πόλη του Καζακστάν, το Καργαντά, και εκεί τελείωσε 
και το Λύκειο. Αφού τελείωσε και τη θητεία του  στο στρατό, δούλεψε σε διάφορες 
δουλειές, ώσπου συνέχισε στο Πανεπιστήμιο στην Οδοντιατρική σχολή. Όπως 
αναφέρει και ο ίδιος: «Ήθελα να σπουδάσω, αυτός ήταν ο στόχος, τελείωσα την 
Οδοντιατρική σχολή 5 χρόνια σπουδές και ένα χρόνο ειδικότητα,». Ως αυτή τη 
στιγμή, ο Αγαμέμνονας (ψευδώνυμο)ζει μία φυσιολογική ζωή, χωρίς περιορισμούς, 
σπουδάζει και θέτει στόχους για το μέλλον. Το επάγγελμα του οδοντίατρου, πιστεύει 
ότι ανταποκρίνεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του, καθώς, επίσης, ότι είναι 
δυνατόν να του εξασφαλίσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής έχοντας ικανοποιητικές 
οικονομικές απολαβές. Είναι καλός φοιτητής, ανταποκρίνεται με συνέπεια στις 
σπουδές του και κατορθώνει να τελειώσει χωρίς καθυστερήσεις στον προβλεπόμενο 
χρόνο, γεγονός που μας δείχνει την μεγάλη επιθυμία του για τις σπουδές, αλλά και 
την επιμονή και την υπευθυνότητα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. 
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Όλη αυτή η πορεία όμως ανακόπτεται ξαφνικά όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της 
όρασης.  
 Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Η όραση χάθηκε απότομα, σχεδόν μέσα σε ένα μήνα, 
εντελώς χάθηκε η όραση. Η αιτία ήταν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς». Αυτό που 
ακολούθησε στη συνέχεια ήταν μία μακρόχρονη περιπλάνηση στα διάφορα 
νοσοκομεία. «Ένα μήνα κάθισα εκεί στη Γεωργία  στο νοσοκομείο, δύο μήνες στη 
Μόσχα, μετά ήρθα εδώ στην Ελλάδα και πήγα στην Αγγλία για κάμποσες εβδομάδες, 
και μετά επέστρεψα εδώ και μένω στη Θεσσαλονίκη από το 2003». 
 Σε αυτή τη φάση της ζωής του ο Αγαμέμνονας καλείται να αντιμετωπίσει 
αυτή τη ξαφνική και βίαιη ανατροπή στη ζωή του. Σε πρώτο πλάνο μπαίνει η 
ασθένεια και ο βασική και μοναδική μέριμνα αυτή την περίοδο είναι η ιατρική 
φροντίδα και η εξάλειψή της. Όλες οι άλλες πλευρές  της ζωής, η εκπαίδευση, το 
επάγγελμα μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο.  
 Παρόλη τη τεράστια προσπάθεια στα νοσοκομεία των διάφορων χωρών που 
επισκέφτηκε ο Λεωνίδας, οι προσπάθειες δεν απέδωσα τελικά καρπούς  και 
επιστρέφει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη το 2003 ουσιαστικά και πρακτικά 
τυφλός, με μηδενική όραση και στα δύο μάτια. Από αυτό το σημείο ξεκινάει μία 
περίοδο αποδοχής και συμβιβασμού με τα νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα που δεν του 
ήταν γνωστά και οικεία αφενός στην έκταση και αφ’ εταίρου στην ουσία τους. 
«Έρχομαι εδώ, κάθομαι ενάμισι χρόνο στο σπίτι, δεν έβγαινα καθόλου, για 
ψυχολογικούς λόγους» 
  Η περίοδος που ακολουθεί αφορά προσωπικό χρόνο, ώστε ο Αγαμέμνονας  να 
κατανοήσει και να αποδεχθεί τη νέα κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει λόγω της 
τύφλωσης. Επιλέγει να μείνει μόνος του για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 
αφενός λόγω δικής του επιθυμίας, αφ’ εταίρου λόγω πρακτικών δυσκολιών, οι οποίες 
είχαν προκύψει λόγω της τύφλωσης, περιορισμοί πρακτικοί που δεν του επέτρεπαν να 
βγει μόνος του έστω και σε μια βόλτα γύρω από το σπίτι του, ακόμη και αν το ήθελε. 
«Τι σκεφτόσουνα τι ήθελες να κάνεις; Σκεφτόμουνα να αυτοκτονήσω (γέλια)… Έλα 
τώρα, τι σκεφτόμουνα τα πάντα σκεφτόμουνα, πώς θα το πας παραπέρα, πώς θα πάει 
παρακάτω η ζωή σου. Από ένα σημείο και μετά είδα ότι δεν αντέχω άλλο δηλαδή να 
κάθομαι στο σπίτι». 
 Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι το στάδιο της αποδοχής 
βλέπουμε ότι διαδέχεται ένα δεύτερο στάδιο, αυτό της αντίδρασης στη νέα αυτή 
κατάσταση. «Πώς θα το πας παρακάτω» και είναι πραγματικά αυτή η ανησυχία, ο 
προβληματισμός αλλά και η ελπίδα που κρύβονται σε αυτά τα λόγια. Πρόκειται για 
ένα ανήσυχο, επίμονο και συγκροτημένο νέο άνθρωπο, ο οποίος πλέον ήταν έτοιμος 
να κάνει το μεγάλο βήμα, να συμμετέχει ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Οι αλλαγές 
όμως στη ζωή του δεν αφορούν μόνο το πρόβλημα της όρασης. Ο ίδιος έχει 
μεγαλώσει σε μία άλλη χώρα, έχει έρθει στην Ελλάδα, όπως μας λέει «λόγω 
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διάφορων συνθηκών ήρθαμε εδώ. Κυρίως για οικογενειακούς λόγους γιατί είναι 
δύσκολο να επιβιώσεις, Οι δικοί μου ήταν εδώ χρόνια, η μητέρα μου οι αδερφές μου, 
οπότε ήρθα και εγώ εδώ» 
 Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το 
οικογενειακό περιβάλλον σε αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη φάση της ζωής του. Η 
οικογένεια είναι το πιο ενδεδειγμένο σύνολο που καλείται πρώτο να απορροφήσει 
τους κραδασμούς της βίαιης και μη αναμενόμενης κατάστασης της αναπηρίας. Η 
χώρα όμως έχει αλλάξει, επομένως και συνθήκες είναι διαφορετικές, το φιλικό 
περιβάλλον πιθανότατα έχει μείνει πίσω στη Γεωργία, οι συμφοιτητές, οι φίλοι είναι 
μακριά, η γλώσσα είναι διαφορετική επομένως και η επικοινωνία γίνεται πιο 
δύσκολα. Η συμφιλίωση αφορά  πολλά και ποικίλα νέα δεδομένα.«Με την γλώσσα, 
σιγά σιγά την έμαθα την γλώσσα, Ήξερα πολύ λίγα ελληνικά από δω και από κει δεν 
μπορούσα να μιλήσω κανονικά. Να γράψω τι να γράψω και τώρα δεν ξέρω να 
γράφω, με τον υπολογιστή μόνο. Όχι με το στυλό. Δεν ξέρεις τα σχήματα των 
γραμμάτων. Πως δεν ξέρω, ξέρω, στο σχολείο κάναμε ελληνικά. Στο σχολείο, στη 
γεωργία που πήγαινα λόγω ελληνικής κοινότητας, είχαμε δύο φορές την εβδομάδα 
από δύο ώρες, συνολικά για 3, 4 ώρες μαθήματα ελληνικής γλώσσας, βέβαια δεν 
είχαμε δασκάλους και τέτοια στην αρχή, αλλά κάτι μάθαμε και εκεί πέρα, 
τουλάχιστον το αλφάβητο το μάθαμε». 
 Επομένως, «για να πάει παρακάτω η ζωή», όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο 
Αγαμέμνονας, χρειάζεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τον 
βοηθήσουν να συμφιλιωθεί με την αναπηρία του και να επανέλθει ως ανεξάρτητο 
άτομο που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες του στα όνειρά του. 
Αυτή η ευκαιρία παρουσιάστηκε στο επόμενο διάστημα στις επαφές που είχε ο 
Αγαμέμνονας (ψευδώνυμο) με το προσωπικό της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης. 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
  «Για τη σχολή ποιος μου μίλησε δεν ξέρω ακριβώς από πού ξεκίνησε. Πάντως 
μία μέρα ήρθανε στο σπίτι ένας κοινωνικός λειτουργός, από την πρόνοια νομίζω ήταν 
αυτή η κοινωνική λειτουργός, και μετά ήρθανε και από τη Σχολή, ήρθανε η Βίκυ με 
την Λία. Δηλαδή η κοινωνική λειτουργός και η εκπαιδεύτρια κινητικότητας. Μου 
μίλησαν από δω και από κει, σιγά σιγά άρχισα να βγαίνω. Να έρχομαι εδώ γνώρισα 
και τα παιδιά, δημιουργήθηκαν παρέες και σιγά σιγά μπήκε η ζωή σε κάποιο ρυθμό». 
 Σημαντική είναι η αναφορά του στο περιβάλλον που τον υποδέχθηκε. Θεωρεί 
πολύ σημαντικό παράγοντα το γεγονός ότι βρήκε φιλική υποδοχή τόσο από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από τους ίδιους τους τροφίμους ή τους άλλους 
εξωτερικούς σπουδαστές του ιδρύματος. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Γνώρισα κάποια 
παιδιά, βοήθησαν και τα παιδιά από δω και από εκεί. Να βγω έξω να κάνω τα πρώτα 
βήματα». Και συνεχίζει: «Στη σχολή ήρθα την πρώτη φορά το 2004, κάπου στο 
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τέλος, χειμώνας κάπου εκεί Δεκέμβριος. Ήρθα έκανα κάτι μαθήματα Braille, 
μαθήματα κινητικότητας, μπαστούνι. Στην αρχή με το μπαστούνι μου φάνηκε 
περίεργα, την όραση την έχασα το 2003 ήταν πολύ πρόσφατο ακόμη, και να έτσι σιγά 
σιγά προσαρμόστηκα. Προσαρμόστηκα σε κάποιο βαθμό. Όλη τη ζωή μας 
προσαρμοζόμαστε. Από τη στιγμή που χάνεις την όραση όλα τα υπόλοιπα δεν σου 
φαίνονται τόσο σημαντικά, δηλαδή οι αλλαγές στη ζωή». 
 Η επιτακτική  ανάγκη για απόκτηση ειδικών  γνώσεων και  δεξιοτήτων τον 
οδηγεί αναπόφευκτα σε μία συνεχή πορεία εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου 
να είναι σε θέση και ο ίδιος, όπως και οι άλλοι σπουδαστές, να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες προσωπικές του ανάγκες της κίνησης, του διαβάσματος, με σκοπό την 
κατάκτηση της αυτονομίας του.   
 Από αυτή τη στιγμή η ζωή του μπαίνει σε μία διαφορετική τροχιά. Η 
καθημερινότητα είναι διαφορετική, ακολουθεί ένα γεμάτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  
«Το Braille, μου φάνηκε καλό αλλά δεν το χρησιμοποίησα, γιατί μετά ασχολήθηκα με 
υπολογιστές, και τα ειδικά λογισμικά και βρήκα πιο εύκολους τρόπους να διαβάζω. 
Γενικά να κάνω ας πούμε διάφορα πράγματα. Ουσιαστικά δεν το χρησιμοποίησα το 
Βraille, αλλά στην αρχή ήταν κάτι που με εντυπωσίασε. Μετά παρακολούθησα από 
το 2005 το ΙΕΚ για τηλεφωνητές, τελείωσα και αυτό, μετά μπήκα και στο ΙΕΚ της 
πληροφορικής, περίπου το 2008, δηλαδή Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής». 
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό  αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 
πτυχίο του από το Ι.Ε.Κ., τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, και να εργαστεί σαν 
εκπαιδευτικός πληροφορικής στα προγράμματα που υλοποιούνται στη Σχολή 
Τυφλών. Αποφασίζει να μην ακολουθήσει τον επαγγελματικό δρόμο του 
τηλεφωνητή, που όπως δηλώνει και ο ίδιος «είναι ένα επάγγελμα που εξαφανίζεται 
σιγά σιγά», και να δεχθεί την πρόκληση μίας διαφορετικής επαγγελματικής  επιλογής 
για τυφλούς. «Τώρα δουλεύω πάνω σε αυτά της πληροφορικής. Προσπαθώ να 
δουλέψω πάνω σε αυτά. Σαν εκπαιδευτικός, μου φαίνεται κουραστικό όπως όλες οι 
δουλειές, κάποια στιγμή κουράζεσαι, έχει τα θετικά του έχει και τα αρνητικά του. 
Όπως όλες οι εργασίες. Τώρα για το πόσο σημαντικό είναι, όπως ας πούμε παλιά,  
ένας τυφλός που δεν ήξερε Braille, θα μπορούσε να θεωρηθεί αμόρφωτος. Σήμερα 
πλέον καλώς ή κακώς συμβαίνει το ίδιο με τους υπολογιστές μπαίνουν στη ζωή μας. 
Και πρέπει καλώς ή κακώς να τα ξέρεις. Όχι ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό, 
αλλά ξέροντας αυτό είναι πιο καλά. Σου φαίνεται έτσι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι 
που ζουν χωρίς αυτό». 
 Ο ίδιος πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στην ζωή 
των τυφλών και συνεχίζει: «Και οι τεχνολογίες βοηθούν στην καθημερινή ζωή, για 
τους τυφλούς είναι σημαντικό με την έννοια ότι σου ανοίγουν ορίζοντες. Δηλαδή, 
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μπορείς να κάνεις πράγματα που ή δεν θα μπορούσες να  κάνεις, ή έπρεπε να 
ζητήσεις από κάποιον άλλον να το κάνει. Για σένα και δεν μπορείς να έχεις πάντα 
δίπλα σου κάποιον να του ζητάς. Ακόμη και η μητέρα σου που λέει ο λόγος κάποια 
στιγμή μπορεί να βαριέται. Μπορεί να, μπορεί και να μην μπορεί κιόλας. Και να μη 
ξέρει, οπότε, σε βοηθάει γενικά να παρακολουθείς σε κάποιο βαθμό την εξέλιξη». 
  Σε αυτό το σημείο γίνεται μία πολύ σημαντική αναφορά στο θέμα της 
ανεξαρτησίας του τυφλού ατόμου, το οποίο είναι σε θέση να μπορεί μόνο του και σε 
χρόνο της επιλογής του να ενημερωθεί, να διαβάσει, να ψυχαγωγηθεί. Υποστηρίζει 
ότι με την χρήση των νέων τεχνολογιών και των ειδικών λογισμικών επιτυγχάνεται η 
προσβασιμότητα στην πληροφόρηση, η οποία γίνεται κυρίως μέσω έντυπου λόγου, 
εφημερίδες, περιοδικά και μέσω των ιστοσελίδων του διαδικτύου. Έτσι, η γνώση της 
καθημερινότητας, η ενημέρωση καθιστά απαραίτητη την γνώση και την χρήση των 
νέων τεχνολογιών από τους τυφλούς, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πιστεύει ότι 
επηρεάζεται γενικά αρνητικά η ζωή τους. Υπό αυτή την έννοια το επάγγελμα του 
εκπαιδευτή της πληροφορικής είναι για αυτό το σπουδαιότερο και το πιο σημαντικό 
επάγγελμα που θα μπορούσε να ασκήσει δεδομένης της αναπηρίας του. Και 
συνεχίζει: «Μπορείς να κάνεις κάποιες δουλειές, να διαβάζεις μπορείς να κάνεις 
πολλά πράγματα. Τα λογοτεχνικά βιβλία μπορείς να τα διαβάσεις από τον 
υπολογιστή, γιατί καλά είναι τα ηχογραφημένα, αλλά ειδικά τα εκπαιδευτικά βιβλία ή 
πρέπει να περιμένεις πολύ καιρό για να τα ηχογραφήσουν, δεν μπορείς να 
υπολογίσεις το χρόνο οπότε μπορείς να πάρεις ένα βιβλίο να το σκανάρεις, και να το 
διαβάσεις. Να πας μπρος πίσω στο κείμενο να δεις πως γράφεται μία λέξη. Επίσης,  
ασχολούμαι και στον πανελλήνιο σύλλογο, έχουμε μία δανειστική βιβλιοθήκη, 
μπορούν τα μέλη μας να βρίσκουν πολλά και ποικίλα βιβλία, εκτυπώσεις Braille 
κάνουμε, όταν κάποιος χρειάζεται να εκτυπώσει, και γενικά σε ότι αφορά 
τεχνολογικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σε τεχνολογικά θέματα. Αν δεν υπήρχε η 
τεχνολογία πιστεύω ότι θα ήταν κάπως αλλιώς η ζωή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς 
θα ήταν, αλλά σίγουρα θα ήταν πιο… δηλαδή δεν θα είχες τόσες επιλογές».   
 Σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των τυφλών συνεχίζει: «Στα 
επαγγέλματα τυφλών εδώ είναι σε αυτό που βοηθάει, εδώ έρχεται σε πρώτο πλάνο ο 
υπολογιστής, ανοίγουν και άλλοι ορίζοντες. Οι τυφλοί  μπορούν κάνουν κάποια 
επαγγέλματα που παλιά δεν μπορούσαμε να κάνουν. Μπορεί κάποιος να δουλεύει για 
παράδειγμα σαν λογιστής, και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα λογιστικά 
προγράμματα, που δεν μπορούσε να το κάνει κάποιος. Επίσης μπορεί να δουλέψει 
σαν πληροφορικός, όχι μόνο με την έννοια να διδάσκει, αλλά μπορεί να κάνει 
προγραμματισμό. Να γράφει κάποια προγράμματα, να ανοίξει μία ιστοσελίδα. Και 
αυτό μπορεί να θεωρηθεί μία απασχόληση. Να δημοσιεύει κάποια άρθρα. Δηλαδή, 
εντάξει δεν πάει να οδηγήσει έτσι, αλλά ακόμη μπορεί να δουλέψει και σαν 
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γραμματέας. Να παίρνει μηνύματα να στέλνει μηνύματα να τυπώνει να κάνει 
γραμματειακή υποστήριξη, μπορεί να προσφέρει».   
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 «Ένας άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει, εκτός αν δεν έχει όρεξη για μάθηση. Όλοι 
οι άνθρωποι πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και ένας γιατρός ενημερώνεται 
συνεχώς, σε όλους γίνεται αυτό, βγαίνει το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο. Σε μας 
όμως αν δε μάθεις το παρακάτω δεν έχεις άλλο τρόπο, επειδή η πληροφορία που 
παίρνουμε δεν μπορούμε με άλλο τρόπο. Κυρίως με τον υπολογιστή και αν δεν έχεις 
αρχικές γνώσεις σταματάς. Και με το μπαστούνι, μαθαίνεις μία περιοχή, δε σημαίνει 
ότι γνωρίζεις και την άλλη περιοχή, πρέπει και εκεί να εκπαιδευτείς και να μάθεις. Σε 
μας δεν υπάρχουν οι οπτικές πληροφορίες. Ένας καινούριος χώρος κάποιος βλέπων 
θα δει και θα πάει, σε μας πρέπει να μας τον δείξει κάποιος. Την καινούρια παραλία, 
το αεροδρόμιο για παράδειγμα». 
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα- αποτίμηση 
 Όταν του ζήτησα να μου πει τι θεωρεί αυτός το πιο σημαντικό κομμάτι της 
δικής του ζωής εξεπλάγην με την απάντησή του. Θα περίμενε κανείς ότι από μία τόσο 
δύσκολη πορεία, επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία, με πανεπιστημιακές σπουδές. Και 
όταν όλα αυτά άλλαξαν και όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της όρασης και 
άλλαξαν ουσιαστικά η ζωή του. Περίμενα λοιπόν έχοντας και πάλι μία τόσο 
επιτυχημένη πορεία και ως τυφλός, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε 
γενικές και πιο εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες του επέτρεψαν να γίνει 
εκπαιδευτικός πληροφορικής. Ξεπέρασε και τις ιδιαίτερες δυσκολίες αρχικά της 
γλώσσας, και κατόπιν της κίνησης, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φοίτησε με 
επιτυχία σε δύο σχολές των ΙΕΚ και τελικά εργάστηκε στη Σχολή Τυφλών ως 
εκπαιδευτικός πληροφορικής πιστεύοντας ότι με το επάγγελμά του προσφέρει.  
 Από όλη αυτή την εντυπωσιακή πορεία της ζωής του ο ίδιος καταλήγει ότι το 
πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι οι άνθρωποι. «Η ανθρώπινη επαφή και η 
συναναστροφή δεν υπάρχει στα στενά πλαίσια ενός σχολείου και μόνο. Πιο 
σημαντικό όμως από όλα είναι οι άνθρωποι, που συναναστρέφεσαι με τους 
ανθρώπους, που είναι στην ίδια κατάσταση με σένα, οπότε σου δίνουν κάποιες 
δυνάμεις, να προχωράς παραπέρα, εν πάση περιπτώσει βλέπεις ότι δεν είσαι 
μοναδικός, πλέον ξεφεύγεις από αυτό, αμάν τι έπαθα και είμαι μοναδικός, και όλη η 
ζωή περιστρέφεται γύρω μου, και γιατί εγώ, βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια 
προβλήματα, βλέπεις τα παραδείγματα αυτά, και θετικά και αρνητικά, γιατί βλέπεις 
και αρνητικά παραδείγματα, και σε βοηθάνε δεν παύει να είναι ένα παράδειγμα. Καλό 
είναι να υπάρχει ένας χώρος, που μπορείς να γνωρίζεις τους ανθρώπους, να 

90 
 



συζητήσεις κλπ, ειδικά για τους νέους, που έρχονται στο χώρο, αυτό είναι σημαντικό, 
για τους νέους. Πρέπει να το φροντίσουν η Σχολή, οι σύλλογοι». 
 
 
5.10. Η ιστορία του Βασίλη δασκάλου μουσικής 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Ο Βασίλης γεννήθηκε στη Ρόδο το1969 αλλά η καταγωγή του και η μόνιμη 
κατοικία της οικογένειάς του είναι η Κάρπαθος. Το πρόβλημα της όρασης ήταν 
αποτέλεσμα ατυχήματος, που όπως μας λέει ο ίδιος, προέκυψε μετά από τραυματισμό 
από όπλο. Ο Βασίλης  τότε ήταν 13 ετών. Τα επόμενα χρόνια έγινε προσπάθεια 
αποκατάστασης της όρασής του και ως εκ τούτου επισκέφθηκε πολλούς γιατρούς 
τόσο στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Δυστυχώς όμως σε ηλικία 16- 17 ο 
Βασίλης  έχασε τελείως την όρασή του.  
 Ο Βασίλης αφηγείται με λεπτομέρειες το περιστατικό: «Ζούσαμε σε ένα 
χωριό όλοι. To παιδί που με πυροβόλησε τότε ήταν 17 χρονών. Είχαμε πάει για 
κυνήγι, έκανε εξάσκηση στην σκοποβολή βάζοντας για σημάδι ένα κουτάλι της 
σούπας που βρήκε σ’ ένα χωράφι Πριν πυροβολήσει, του ζήτησα να περιμένει να 
περάσω. Μου λέει πέρασε αλλά δεν περίμενε, πυροβόλησε! Τα θραύσματα με βρήκαν 
στα χείλη την πρώτη φορά, την δεύτερη φορά και όπως προσπαθούσα  να φύγω, 
γύρισε και με χτύπησε δεύτερη φορά στο πρόσωπο. Η απόσταση ήταν περίπου  τρία 
μέτρα. Γιατί; Ακόμα δεν γνωρίζω ποιο ήταν το πρόβλημα… Μέχρι τότε δεν είχε 
εμφανίσει κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς προσωπικά με μένα αλλά και γενικότερα. 
Ζούσε στη Ρόδο, η καταγωγή του βέβαια είναι από το χωριό μου και ερχόταν τα 
καλοκαίρια. Δεν είχα υπ όψιν αν του συνέβαινε κάτι, αν είχε κάποιο πρόβλημα 
ψυχολογικό ή κάτι άλλο. Σίγουρα όμως δεν ήταν  υγιής αυτή η συμπεριφορά καθώς  
ήταν αρκετά μεγάλος, 17 χρονών, και είχε επίγνωση της πράξης του».                                
 Οι συνθήκες του ατυχήματος, ένας τραυματισμός με θύμα το Βασίλη και 
δράστη έναν έφηβο «φίλο» σε μία μικρή, τοπική κοινωνία δίνει μία άλλη διάσταση 
στο συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι, οι οποίοι επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό και σε βάθος χρόνου τα ίδια τα άτομα, τις οικογένειές τους αλλά και 
την τοπική κοινωνία. Απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστεί το συμβάν, χωρίς όμως να 
ξεχαστεί. 
 Η ιστορία του Βασίλη συνεχίζει με επισκέψεις σε πολλά κορυφαία κέντρα και 
νοσοκομεία του εξωτερικού (Η.Π.Α, Γερμανία, Ρωσία κτλ). Η όρασή του δεν είχε 
χαθεί και αυτό δημιουργούσε ελπίδες αποκατάστασης σε μεγαλύτερο βαθμό. 
 Ο ίδιος λέει:. «Είναι  πολύ δύσκολη και σκληρή, η σταδιακή απώλεια της 
όρασης μετά από την τραυματική εμπειρία του ατυχήματος, όπως το έζησα εγώ.  
Αυτό που κυρίως με «τράβηξε» πίσω ήταν ότι  έκανα κάποιο χειρουργείο και υπήρχε 
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σημαντική βελτίωση στην όρασή μου.  Στην πορεία όμως έχανα και πάλι το φως μου, 
και ξανά τα ίδια. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της όρασής μου σε 
μεγάλο βαθμό, με τις επεμβάσεις,  έβλεπα σημαντική βελτίωση αλλά και πάλι  κάποιο 
πρόβλημα οδηγούσε στην απώλεια. Και ξανά χειρουργείο και ξανά απώλεια και ξανά 
τα ίδια από την αρχή.  Αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερα σκληρό! 
 Έχω βιώσει όλες τις φάσεις, να βλέπεις λίγο, καθόλου, να βλέπεις λίγο 
περισσότερο, να χάνεις το φως και πάλι, να αντιλαμβάνομαι μόνο μέρα - νύχτα… 
Όλα αυτά τα έχω βιώσει ξανά και ξανά, πολλές φορές και για το λόγο αυτό θεωρώ 
πολύ σημαντικό να βλέπεις φως, έστω και από μια χαραμάδα, να αντιλαμβάνεσαι την 
μέρα και την νύχτα, δημιουργεί αμέσως άλλη ψυχολογία στο άτομο που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης. Είναι σαν μία αναζωογόνηση, καθαρίζει το μυαλό, 
ξεκουράζεται ο εγκέφαλος. Όταν άνοιγα τα μάτια μου και έβλεπα ότι είναι μέρα, 
αυτό ήταν κάτι τρομερό! Και  συνειδητοποίησα την αξία αυτής της αίσθησης αφού 
έχασα εντελώς την όρασή μου, ακόμη και τη διαφορά μέρας και νύχτας. Αυτό έγινε 
πια  μία μόνιμη κατάσταση και όσο περνούν τα χρόνια  η επιβάρυνση γίνεται 
μεγαλύτερη. Στο μυαλό συσσωρεύεται η κούραση της καθημερινότητας και τα 
σημάδια κούρασης έρχονται πιο γρήγορα Το διάστημα από το ατύχημα στην ηλικία 
των 13 ετών και μέχρι την ηλικία των σχεδόν 17 ετών που έχασα πλήρως την όρασή 
μου ήταν η πιο δύσκολη εμπειρία που έζησα». 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Ο Βασίλης συνεχίζει το σχολείο, με δεδομένη  πλέον πια την ολική απώλεια 
της όρασής του. Συνεχίζει χωρίς την παραμικρή ψυχολογική, συμβουλευτική ή έστω 
κάποια υλικοτεχνική υποστήριξη και παρ’ όλα αυτά  καταφέρνει να τελειώσει το 
Λύκειο. «Ουσιαστικά βέβαια απλώς παρακολουθούσα τα μαθήματα. Βλέπεις οι 
υποδομές εκπαίδευσης σ’ ένα νησί είναι γενικά είναι οι βασικές και εκείνα τα χρόνια 
σίγουρα δεν ήταν κατάλληλες για ένα μαθητή με απώλεια όρασης. Τέλος πάντων 
έμαθα ότι έμαθα και αφού τελείωσα διαπίστωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι, έπρεπε  να 
φύγω. Μεγαλώνοντας είδα ότι δεν με κρατάει ο τόπος έπρεπε να βρω ένα δρόμο να 
ακολουθήσω, κάτι διαφορετικό. Έφυγα από το χωριό γιατί ήθελα ο ίδιος να φύγω, 
γιατί για τους  γονείς μου ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Έφυγα σε ηλικία 23 ετών. 
Αυτό που θα σου πω τώρα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα περίμενε κανείς 
ότι κάποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον με μόρφωση, που υπάρχουν και στις μικρές 
κοινωνίες, να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. Σε πληροφορώ δεν ήταν πολλοί 
αυτοί που έσπευσαν να πιέσουν για μία τέτοια διαφορετική εξέλιξη». 
 Ο Βασίλης εκφράζει την απογοήτευσή του για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που 
αδυνατεί, ειδικά εκείνη την εποχή  στην επαρχία, να υποστηρίξει ένα παιδί με  
απώλεια όρασης. Χρονικά βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και ο τόπος 
είναι η Κάρπαθος, ένα νησί μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι γονείς φυσικά 
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δεν είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Η πληροφόρηση για την 
αντιμετώπιση του γεγονότος είναι ανύπαρκτη, όπως και η όποια παροχή βοήθειας 
μέσω κοινωνικών  υπηρεσιών. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από το οικογενειακό 
περιβάλλον,  για την εκπαίδευση, για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Πώς θα  
ζήσει;    
 O Βασίλης συνεχίζει την αφήγησή του: «Αφού λοιπόν επαναστάτησα, 
αποφάσισα να φύγω χωρίς κανείς να με ενθαρρύνει! Αυτό είναι ένα σοβαρό 
πρόβλημα, γιατί αν υπήρχε μία προσέγγιση από ένα κοινωνικό λειτουργό για 
παράδειγμα, αυτός θα μπορέσει υποστηρίξει αυτή την απόφασή μου και να 
καθησυχάσει την οικογένειά μου».  
 Επικοινωνεί στην Αθήνα,  με το  ίδρυμα Τυφλών,  βρίσκει κάποια κα. 
Κοβέου, η οποία του λέει ότι  μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο κύκλο μαθημάτων 
στην μουσική ή την σχολή τηλεφωνητών αλλά δεν μπορεί να μείνει μέσα στο ίδρυμα. 
Προτείνει κάποιες εστίες εκτός του ιδρύματος. Ο Βασίλης αναφέρει: «Θα έπρεπε να 
μείνω σε κάποιο σπίτι μόνος μου το οποίο ήταν αδύνατο για μένα την εποχή εκείνη. 
Εντελώς τυχαία πληροφορήθηκα την ύπαρξη της  Σχολή Τυφλών « Ο Ήλιος» στην 
Θεσσαλονίκη. Έμαθα ότι στην Σχολή υπάρχει οικοτροφείο, βρήκαμε το τηλέφωνο 
και ήρθα σε  επαφή εγώ με το χώρο».  
 
Άξονας 3: Εργασία 
 Η μουσική υπάρχει πάντα στη ζωή του Βασίλη. Στην αρχή στο νησί, ως 
αυτοδίδακτος μουσικός παραδοσιακής μουσικής της Καρπάθου, στη συνέχεια ως 
μαθητής σε ωδείου και της Σχολής Τυφλών.  
 Ο ίδιος αφηγείται σχετικά «Ήμουν ανήσυχος γενικά, έμαθα  να παίζω λύρα 
μόνος,  όταν έπιασα το όργανο δεν έβλεπα. Την πρώτη λύρα την έπιασα 14 χρονών. 
Κάποια μέρα έτυχε να πέσει μία σβούρα κάτω από ένα μπαούλο και ψάχνοντας για τη 
σβούρα έπιασα μία λύρα. Το πρώτο μου μουσικό όργανο! Την είχε φέρει κάποιος 
στον αδερφό μου, την έπιασα λοιπόν, μου την έφτιαξαν λίγο, και άρχισα μόνος μου 
να προσπαθώ. Προσπαθούσα, χωρίς να ξέρω ούτε από κουρδίσματα, ούτε από τίποτα. 
Μόνος μου βρήκα την άκρη, μόνος μου κατάλαβα τι γίνεται, και έτσι ξεκίνησα με τη 
λύρα. Είχα πάρει και ένα μπουζούκι και το έκανα λαούτο. Του έβαλα πάνω χορδές, το 
κούρδισα σαν λαούτο και εκεί επάνω, έμαθα να παίζω  λαούτο. Αυτή ήταν η αρχή  
πάνω στη μουσική. Μετά πέρασα στην τσαμπούνα  Καρπάθου, είναι το τρίτο όργανο 
από τα βασικά όργανα του νησιού μου, η λύρα, η τσαμπούνα, και το λαούτο.  Μετά 
χρησιμοποιούνται το μαντολίνο και το βιολί.  Έμαθα μόνος μου, γιατί οι μουσικοί 
που γνωρίζουν δεν ξέρουν πώς να  διδάξουν, να μεταδώσουν αυτό που ξέρουν. Δεν 
ήξεραν από κούρδισμα, από θεωρία όλοι παίζουν εμπειρικά. Όταν έπιασα την 
τσαμπούνα,  έπαιζα λάθος, δηλαδή πίεζα το ασκί με το δεξί χέρι γιατί εκεί είχα 
περισσότερη δύναμη, στο δεξί.  Η τσαμπούνα είναι στην οικογένεια της γκάιντας, την 
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πίεζα λάθος γιατί έτσι με βόλευε, και ενώ με έβλεπαν έτσι,  δεν με διόρθωναν. Ακόμη 
και στη λύρα ενώ έβλεπαν ότι το δοξάρι δεν το είχα τόσο κοντά στον καβαλάρη, και 
δεν έπρεπε να είναι εκεί η θέση του δεν μου έλεγαν κάτι. Δεν με διόρθωναν. Εγώ 
έπαιζα αυτό που άκουγα, και προσπαθούσα να έχω ένα αποτέλεσμα. Δεν βοηθήθηκα 
ποτέ από κανένα. Ακόμα κι η τσαμπούνα που είχα ήταν ξεκούρδιστη! Σιγά σιγά 
έμαθα να κουρδίζω! Κούρδισα τη λύρα που την έπαιζα ως εκείνη τη στιγμή 
ξεκούρδιστη. Έπαιζα πάνω στη μία χορδή ενώ έπρεπε, αν ήταν κουρδισμένη, να 
παίζω σε όλες τις χορδές. Στην συνέχεια βρέθηκε κάποιος και με βοήθησε λίγο. 
Άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα και γω σιγά σιγά. Οι εμπειρικοί δε γνωρίζουν να 
σου δείξουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν ειδικά σ’ ένα άτομο με 
πρόβλημα στην όραση. Όταν ήρθα στην Θεσσαλονίκη δεν ήξερα ότι στο κούρδισμα 
υπάρχουν νότες, ότι αντιστοιχεί κάποια νότα σε κάποια χορδή. Για πρώτη φορά το 
άκουσα από τον κο.  Αρμενάκη, και θυμάμαι σκέφθηκα  τι είναι αυτά, τι λέει; Τι 
σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα….». 
 «Στην δουλεία μου πλέον, ως δάσκαλος παραδοσιακής μουσικής, προσπαθώ 
να φέρω τα παιδιά κοντά στην μουσική. Αυτό που μας ενώνει με τα παιδιά είναι η 
αγάπη καταρχήν για τη μουσική. Το μάθημά μου δεν είναι υποχρεωτικό, και αυτό 
είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πιο παλιά δεν ήταν έτσι, το μάθημα της μουσικής 
ήταν υποχρεωτικό για τους μαθητές της Σχολής. Εγώ γνωρίζω ότι τη μουσική δεν τη 
κατακτάς εύκολα! Το ζητούμενο κατά την γνώμη μου είναι,  σε αυτό το πρώτο 
αρχικό στάδιο, είναι να έρθει κάποιος κοντά στην  μουσική και να την αγαπήσει. Στο 
μάθημά μου αυτό που μαθαίνει αρχικά κάποιος είναι η συνεργασία, πως πρέπει να 
συνεργάζονται τα παιδιά μεταξύ τους  και να βοηθά ο ένας τον άλλον. Στο μάθημά 
μου, καθώς και εγώ ο ίδιος  δε βλέπω, πρέπει λοιπόν να  ξεκινήσω από διαφορετικά 
την προσέγγισή μου στο μαθητή πριν  φτάσω στο  διδακτικό αντικείμενο».  
 «Θέλω τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την μουσική να τους  αρέσει έτσι 
ώστε να προσπαθήσουν να αποδώσουν μουσικά. Θέλω να παίξουν να τραγουδήσουν, 
να γνωρίσουν ρυθμούς, τους κάνω πολλά πράγματα. Προσπαθώ να προσαρμόσω το 
μάθημα στις δυνατότητες του παιδιού. Στην συνέχεια προχωρώ με την διδασκαλία 
κάποιου μουσικού οργάνου. Τα παιδιά μαθαίνουν να αποδίδουν την μελωδία με νότες 
και μετά προσπαθούμε να την αποδώσουμε με το όργανο. Ταυτίζουμε το ηχητικό 
αποτέλεσμα. Η αίσθηση αυτού του επιτεύγματος κάνει το παιδί να αγαπήσει την 
μουσική και θέλει να πάει παρακάτω. Με την καλή  ψυχολογία και την αγάπη του 
παιδιού, η πορεία συνεχίζεται βελτιώνεται, διευρύνεται. Έτσι προσεγγίζω τα παιδιά 
σε αυτά τα αρχικά στάδια, δημιουργείται το ερέθισμα και οι προϋποθέσεις να 
εμβαθύνει. Χαίρομαι πολύ που δουλεύω με τα παιδιά, παρά τις δυσκολίες,  παίρνω 
μεγάλη χαρά από τη δουλειά μου. Διοργανώνουμε παραστάσεις, παίζουμε σε 
εκδηλώσεις στη Σχολή αλλά και εκτός. Με επιτυχίες και με αποτυχίες, γιατί και η 
αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας! 
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  Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους ανθρώπους με μεγάλη  διάθεση πάνω από όλα 
που θα θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών. Υπάρχει  
βαθμός δυσκολίας πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τους ανθρώπους που βλέπουν, σε 
μαθησιακό επίπεδο. Η διδασκαλία δεν σταματάει ποτέ! 
 Είμαστε σε μία διαρκή αναζήτηση, όπως γίνεται και στη μουσική. Μαθαίνω 
συνεχώς και εγώ μαζί με τα παιδιά. Πρέπει να μεταδώσω γνώσεις σε παιδιά τα οποία 
δεν έχουν όραση, πρέπει να τους ενθαρρύνω” Υπάρχουν πολλές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, όχι μόνο σε ότι αφορά καθαρά το αντικείμενο της 
μουσικής αλλά και σε θέματα παρουσίασης της δουλειάς στις παραστάσεις. Στις 
παραστάσεις ανατροφοδότηση είναι πολύ δύσκολη, δεν έχουν οπτική επαφή με το 
κοινό, αυτό σε συνδυασμό με το άγχος αποτελεί αρνητικό παράγοντα. «Σκοπός όμως 
είναι να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Βρίσκω τρόπους να τους φέρνω σε 
επαφή με κάποιους από το κοινό, πρέπει να μάθουν να ανοίγονται και να 
απολαμβάνουν αυτό που κάνουν όπως οι βλέποντες μουσικοί».    
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 Ο Βασίλης στην αρχή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την χρησιμότητα 
του μπαστουνιού, δεν γνώριζε σχεδόν την ύπαρξή του ούτε κατείχε κάποια τεχνική. Ο 
Βασίλης θυμάται : «Κάποτε μία γυναίκα ενός ψαρά, μου λέει βρε Βασίλη, είδα εδώ 
στην Κάρπαθο μία κοπέλα από την Αθήνα,  την  οποία  πρέπει να γνωρίζεις την 
Χριστίνα η οποία κινείται  δίπλα στη θάλασσα,  πάνω στο μόλο με ένα μπαστουνάκι. 
Εγώ λοιπόν πρώτη φορά  τότε είδα το μπαστούνι! Φαντάστηκα ότι ήταν ένα 
μπαστούνι που το κρατάς και πας ευθεία. Δεν ήξερα τίποτα…. Είναι η αίσθηση αυτή,  
ότι είσαι  ο μόνος άνθρωπος που δεν βλέπει, έχεις την αίσθηση ότι είσαι  μόνο σε 
αυτό τον κόσμο, ο μόνος που δε βλέπει».  
 Η ανάγκη του για μετακίνηση έγινε πολύ πιο έντονη όταν ξεκίνησε τις 
σπουδές του και υπήρχε απαίτηση να μετακινείται μόνος του. «Στη Σχολή 
Παραδοσιακής Μουσικής «Εν Χορδαίς» βρέθηκα γύρω στο 1997 εξαιτίας μίας φίλης 
μου η οποία είχε μιλήσει στον διευθυντή της σχολής. Στην συνέχεια  τους γνώρισα 
και εγώ και ξεκίνησα να μαθαίνω αρχικά Κρητική λύρα. Δυστυχώς για μένα η Σχολή 
ήταν στην Ιπποδρομίου και αντιμετώπισα πρόβλημα στην μετακίνηση. Για το λόγο 
αυτό αναγκάστηκα να  σταμάτησα. Στη συνέχεια έκανα ιδιαίτερα, και τελικά το 2000 
ξανάρχισα μαθήματα στο «Εν Χορδαίς» στο  ούτι αυτή τη φορά. Στα επόμενα δέκα 
χρόνια σπουδάζω θεωρητικά και όργανα. Θεωρία Ευρωπαϊκής αλλά πιο πολύ την 
μουσική της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής. Η 
τυφλότητα είναι μία δύσκολη κατάσταση και επηρεάζει πολλούς τομείς της ζωής μου. 
Πρέπει να αποδεχτείς νέα και πολλά πράγματα. Σταμάτησα τις σπουδές κυρίως γιατί 
δεν μπορούσα να κινούμαι μόνος μου όταν στη συνέχεια  κατάφερα να χρησιμοποιώ 
το μπαστούνι ήμουν σε θέση να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Ήταν 
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μεγάλη η προσπάθεια, και τα κατάφερα με σκληρή  μελέτη και δουλειά. Η έλλειψη 
της όρασης σημαίνει ότι δεν γράφουμε δεν διαβάζουμε παρτιτούρα αλλά 
αποστηθίζουμε. Η παραδοσιακή μουσική δεν αποδίδεται απόλυτα με χαρακτήρες, 
βασίζεσαι κυρίως στα ακούσματα. Απλά το προσεγγίζεις κυρίως βιωματικά  δηλαδή 
ακούγοντάς τη μουσική και προσπαθώντας να  αποδώσεις το  κομμάτι. Τα τελευταία 
χρόνια όλα τα μελετώ με τη βοήθεια του υπολογιστή. Στη δουλειά μου με βοηθάει 
πάρα πολύ για να ταξινομώ και να χρησιμοποιώ το υλικό μου. Μελετώ πολύ πιο 
εύκολα, και κατεβάζω προγράμματα που χρειάζομαι. Γενικά τα ψηφιακά μέσα με 
βοηθούν πολύ».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα- αποτίμηση 
 «Σε ένα μεγαλύτερο μέρος έχεις άλλες δυνατότητες. Αν ήμουν σε ένα αστικό 
κέντρο όπως η  Αθήνα θα είχα πιστεύω πολύ διαφορετική εξέλιξη στη μουσική και θα 
ήμουν σε άλλο επίπεδο». 
 «Όλα τα κομμάτια της ζωής μου είναι σημαντικά, έχω μάθει να εκτιμώ τον 
κάθε άνθρωπο και αυτό που κουβαλάει μέσα του. Όλα είναι σημαντικά, συνθέτουν το 
παζλ. Τώρα , αν δεν ερχόμουν για παράδειγμα στη Σχολή δεν ξέρω τι θα μπορούσε να 
είχε γίνει. Μπορεί να υπήρχε κάποια άλλη ευκαιρία μπορεί και όχι. Πάρα τις 
δυσκολίες όμως πιστεύω ότι ο ερχομός μου στην Σχολή Τυφλών ήταν σημαντικό 
γεγονός που επηρέασε τη δική μου την πορεία. Είχα πάντα ανησυχίες, δεν ξέρω τι θα 
μπορούσε να είχε γίνει σε διαφορετική περίπτωση. Αν η οικογένειά μου  είχε κάποια 
σχετική πληροφόρηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις δυνατότητες εκπαίδευσης 
των ατόμων με απώλεια όρασης ίσως είχα ακολουθήσει άλλους δρόμους.  Βέβαια 
τότε ίσως να ήταν απαραίτητο να φύγουμε τότε από το χωριό αλλά και το νησί 
γενικότερα. Ίσως να είχα ακολουθήσει τότε άλλα μονοπάτια». 
 
5.11. Η ιστορία της Φανής της σπουδάστριας 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Η Φανή Τσικούρα γεννήθηκε στη Λάρισα το 1987. Γεννήθηκε πρόωρα και 
σαν συνέπεια ήρθε το πρόβλημα της όρασης. Μόλις σε ηλικία ενός έτους υποβλήθηκε 
σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Αγγλίας, με αποτέλεσμα να χάσει την 
όρασή της, έχει αντίληψη φωτός από το ένα της μάτι.  
 «Άρχισα να μεγαλώνω στο χωριό, στο Δομένικο, χωρίς ουσιαστικά να έχω 
παιδικά χρόνια, όπως θα τα ήθελα η ίδια. Δεν έπαιζα με άλλα παιδάκια, έπαιζα 
κυρίως στο σπίτι με ξαδέρφια, λίγο στη γειτονιά, έτσι, αλλά τίποτα σπουδαίο, δεν 
έπαιζα δεν είχα παρέες. Δεν θυμάμαι ποτέ να ρωτάω γιατί δεν βλέπω, ή ο άλλος πώς 
βλέπει. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι όταν ήμουν γύρω στα δέκα ή δώδεκα να βλέπω 
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την ξαδέρφη μου να διαβάζει και να λέω πώς διαβάζει, τι ωραία που είναι να 
διαβάζεις». 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 Η πρώτη επαφή της Φανής με το εκπαιδευτικό μας σύστημα ήταν μία καθαρά 
απογοητευτική εμπειρία για αυτή. Σε ηλικία 8 χρόνων πήγε στο κανονικό σχολείο. 
Τόσο η ίδια όσο και οι γονείς της δεν ήταν προετοιμασμένοι για την εκπαίδευσή της. 
Δεν γνώριζαν την ύπαρξη της υποστηρικτικής τεχνολογίας για τυφλούς, ούτε καν τον 
κώδικα Βraille, τον κώδικα γραφής των τυφλών. Το αποτέλεσμα ήταν η Φανή να 
βιώσει μία απογοήτευση. «Εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί τα παιδιά ήταν 
απόμακρα, ήταν ένα ξένο κυρίως περιβάλλον για μένα. Απλά καθόμουν στο θρανίο, 
γράφανε οι άλλοι, ανεβοκατεβαίναμε τις σκάλες με κάποια παιδιά, απόμακρα, 
τελείως απόμακρα καμία προσέγγιση. Πάντα μάθαινα προφορικά απ’έξω κάποια 
πράγματα». 
 Το αφιλόξενο περιβάλλον και η έλλειψη πληροφόρησης που θα παρείχε στην 
τυφλή μαθήτρια κάποια ειδική εκπαίδευση την οδήγησαν στην απόφαση να 
εγκαταλείψει το σχολείο. «Δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έκανα εκείνο το μάθημα 
συγκεκριμένα, θυμάμαι μόνο το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε 
εκεί». Και συνεχίζει: «Ήταν πολύ λίγο το διάστημα, εγώ ήθελα να φύγω, και οι δικοί 
μου με πήρανε, δεν είχα και κάποιο να μου πει πρέπει να μείνεις εδώ και ότι τα 
πράγματα θα φτιάξουν». 
 Στη συνέχεια,  η Φανή μένει στο σπίτι, έχει περιορισμένες παρέες κυρίως τα 
ξαδέρφια της, που την βοηθούν σε πολλά πράγματα. Βλέπει πολύ τηλεόραση, 
αναπτύσσει πλούσιο λεξιλόγιο, καθώς και δεξιότητες για τη στάση και τη γλώσσα 
του σώματος. Έχει μεγάλη επιθυμία για κοινωνικές συναναστροφές και έτσι 
καλλιεργεί μία ιδιαίτερα κοινωνική συμπεριφορά. Η μαμά της είναι πάντα δίπλα της, 
αλλά, όπως διαπιστώνει και η ίδια, αυτό δεν αρκεί.  «Η μαμά μου ήμασταν όλη μέρα 
και πάντα μαζί, αλλά δεν ήξερα, δεν μπορούσε, να μου δείξει κάποια πράγματα. 
Απλά προσπαθούσε να μου δείξει κάποιες δεξιότητες στη κουζίνα, αλλά πάντα δεν 
μπορούσα να μάθω. Δεν είχα μάθει κάποια πράγματα, πιάτα. Μετά άρχισα να 
ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες να κατεβαίνω στο μαγαζί, να κινούμαι απλά πάντα χωρίς 
μπαστούνι, δεν είχα σχέση με την τυφλότητα, απλά ζούσα ως βλέπουσα χωρίς να 
βλέπω».  
 Ο υπόλοιπος χρόνος της ημέρας περνούσε με τηλεόραση. Χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα να κινηθεί μόνη της και προκειμένου να καλύψει την μεγάλη ανάγκη της 
για επικοινωνία οδηγήθηκε στη χρήση επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου. 
Χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες καταλόγου και ήταν σε θέση να χειρίζεται άψογα το 
κινητό μαθαίνοντας μηχανικά τις κινήσεις για τις διάφορες λειτουργίες αφού δεν 
υπήρχαν ακόμη φωνητικές λειτουργίες στα κινητά. Σε ηλικία 15 χρονών, και κατόπιν 
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προτροπής της μαμάς της η Φανή έμαθε να δακτυλογραφεί με τυφλό σύστημα σε 
κανονική γραφομηχανή, χωρίς ωστόσο να έχει τη γνώση της γραφής. «Με βοήθησαν 
τα ξαδέρφια μου δηλαδή τα παιδιά από τα ξαδέλφια μου, ερχόταν εκεί, ιδιαίτερα ένας 
ξάδερφός μου με βοηθήσει πάρα πολύ γιατί κάναμε πράγματα μαζί.  Με μάθαινε να 
κλίνω ουσιαστικά με μάθαινε να μετράω στα αγγλικά, μπορεί να ακούγονται λίγο 
απλά. Καμία σχέση με γραπτό λόγο όλα απέξω. Είχα συνειδητοποιήσει τη δομή του 
λόγου χωρίς να έχω γραπτή γλώσσα. Χρησιμοποιούσα κανονικά και δύσκολες 
λέξεις». 
 Η Φανή έχει γίνει 15 ετών χωρίς να έχει την παραμικρή επαφή με κάποιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συνειδητοποιεί το κενό που δημιουργήθηκε και εκφράζει 
κάποιο παράπονο για αυτό. «Όλα αυτά τα χρόνια δεν απευθυνθήκαμε κάπου ούτε 
ήρθε κάποιος, θα μπορούσε κάποιος να με βρει αφού ήμουν στα μητρώα της 
πρόνοιας, αφού έπαιρνα επίδομα από την πρόνοια κανονικά».  
 Η ανάγκη της για επικοινωνία την οδήγησε να έρχεται σε επαφή με σωματεία 
αναπήρων στη Λάρισα. «Στο 131, τότε πληροφορίες καταλόγου, είχα βρει πολλούς 
ανθρώπους τότε, ήμουν επικοινωνιακός χαρακτήρας, τα τηλέφωνα μου άρεσαν πολύ. 
Ήταν κάτι που το ήξερα κάτι ασφαλές, και το έμαθα μόνη μου, μπορούσες να 
επικοινωνήσεις απόλυτα. Είχα ένα πολύ απλό κινητό δεν υπήρχαν φωνητικές αλλά 
μου δημιούργησε μία διέξοδο, στην επικοινωνία, στις γνώσεις και στην επικοινωνία 
με άλλους ανθρώπους. Το ραδιόφωνο  η τηλεόραση η τηλεόραση ήταν τότε για μένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο». 
 Συνεχίζοντας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με διάφορα σωματεία βρίσκει το 
Πανθεσσαλικό σωματείο αναπήρων. Αναφέρει την ηλικία της, είχε γίνει 15 χρονών 
χωρίς να έχει πάει στο σχολείο, γεγονός που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την 
ανησυχία της για το τι πρόκειται να γίνει με την εκπαίδευσή της. Στη συνέχεια 
«Ρώτησα τα πάντα σχετικά με το σχολείο, το επίδομα, όλες τις παροχές εκπαιδευτικές 
και μη και αν τις γνώριζα, και του λέω στο τέλος ευχαριστώ, όταν ανακάλυψα ότι και 
αυτός δεν βλέπει, ανταλλάξαμε κινητά και από κει και μετά άνοιξε ο δρόμος. Από κει 
και μετά είναι σαν να είδα. Τέλος. Μου μίλησε και για τη Σχολή Τυφλών, του 
απάντησα θα δούμε, αυτό στην αρχή». 
 Όσο περισσότερα γνώριζε η Φανή για τη ζωή απέκτησε θέληση. Όσο πιο 
πολλά πράγματα γνώριζε η Φανή για τη ζωή του τυφλού γραμματέα τόσο πιο πολύ 
άρχισε να πείθεται να κάνει το βήμα που θα την οδηγούσε  Αφού λοιπόν πείστηκε η 
ίδια για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσής της, το επόμενο βήμα ήταν να πειστούν οι 
γονείς της και να της επιτρέψουν να πάει στη Σχολή τυφλών Μετά από πολλές τελικά 
πήγε στη Σχολή τυφλών σε ηλικία 19 χρόνων, κυρίως με την δική της πρωτοβουλία. 
Όπως λέει και η ίδια: «Εκείνη τη μέρα μου φάνηκαν όλα παράξενα, ήμουνα σε ένα 
χώρο άλλο καινούριο, Πρώτη φορά ήμουνα μόνη μου μακριά από τους γονείς». 
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Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
  Ο αποχωρισμός της από τους γονείς ήταν μία ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή, τόσο 
για την ίδια όσο και για τους γονείς της. Επειδή ήταν όμως αποφασισμένη να 
ακολουθήσει τον δρόμο αυτό και μόνη της επέμενε και δε λύγισε ούτε όταν είδε τους 
γονείς της. Περιγράφει τη σκηνή: «Η μαμά μου ήταν στενοχωρημένη τη μέρα που 
έφυγα, δεν πίστευαν αυτοί ότι εγώ θα μείνω. Ο πατέρας μου το πρωί που πήγα να τον 
χαιρετήσω, απλά έτσι έκλαιγε και δε μου είπε τίποτα. Όσο και αντιδραστικός να ήταν 
δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε με το καλό να πας, συγκινήθηκε. Το πρώτο ένα 
σημαντικό βήμα είχε γίνει, το βασικό βήμα είχε γίνει, στη συνέχεια ο δρόμος δεν 
είναι εύκολος».  
 Στη συνέχεια άρχισε να την απασχολεί το τι θα γινόταν με την εκπαίδευσή της 
και συγκεκριμένα πως θα κατάφερνε να ενταχθεί σε μία τάξη του ειδικού  δημοτικού 
σχολείου που και  η Φανή έπρεπε να μάθει πολλές βασικές γνώσεις, δεν γνώριζε 
γραφή και ανάγνωση, δεν είχε τεχνικές κινητικότητας, έπρεπε, λοιπόν, γίνει εντατική 
προσπάθεια. Τους μήνες που ακολούθησαν η Φανή εκπαιδεύτηκε στη γραφή Braille, 
και για πρώτη φορά στη ζωή της γνώρισε το γραπτό λόγο. «Θυμάμαι ότι δεν 
δυσκολεύτηκα στο να κατανοήσω, τη δομή τη σειρά των γραμμάτων, προφορικά είχα 
γνώσεις, τώρα πως ήταν όλα αυτά να μπουν στο χαρτί. Ας πούμε τη λέξη τσάντα, 
ήξερα ποια γράμματα , φθόγγοι χρειάζονταν. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχα βρει τη 
λέξη χιόνι και λέω τι λέει εδώ α χιόνι. Η αφή μου δεν ήταν αναπτυγμένη, όχι.» Λόγω 
της ηλικίας της, ήταν τότε 19 χρονών, και λόγω των γενικών γνώσεων που κατείχε,  
δεν μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια τάξη του δημοτικού. Επομένως θα έπρεπε να 
καλύψει τα κενά που είχε επειδή δεν είχε πάει στο σχολείο και αργότερα να ενταχθεί 
σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης.  
 Ένα άλλο σημαντικό βήμα που θα εξασφάλιζε την αυτόνομη και ανεξάρτητη 
διαβίωση στο οικοτροφείο ήταν τα μαθήματα κινητικότητας. «Άρχισα να κάνω 
μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού, στο κτίριο αρχικά. Μου φάνηκαν 
ωραία, κινούμουν μόνη με το μπαστούνι μέσα στο κτίριο. Στην πρώτη εβδομάδα 
πήγαινα με συνοδό, μετά πήρα την απόφαση να πάω να κατέβω από το κτίριο μόνη 
μου και να πάω στο άλλο κτίριο μόνη μου. Λέω δε γίνεται αυτό το πράγμα να με 
πηγαίνει πάντα κάποιος, θα πάω μόνη μου, ήταν ωραία, πήγαινα μόνη μου». 
 Παράλληλα με την εκμάθηση δεξιοτήτων, η Φανή έπρεπε να ξεκινήσει και να 
ολοκληρώσει την βασική της εκπαίδευση στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Σχολής 
Τυφλών. Τότε ξεκινάει για αυτή και το εκπαιδευτικό προσωπικό μία γιγαντιαία 
προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. «Πέρασαν έτσι δύο μήνες. 
Έπρεπε να δω τι θα γίνει με το δημοτικό, έπρεπε να πάρω απολυτήριο δημοτικού. 
Ωραία όλα αυτά, αλλά έπρεπε να πάει παρακάτω. Συνεννοούμαστε, λοιπόν, με το 
διευθυντή του δημοτικού σχολείου του ειδικού της Σχολής Τυφλών, σε κανονική 
τάξη δεν μπορούσα να ενταχθώ, ήμουν 19 χρονών. Τα παιδιά ήταν προχωρημένα στις 

99 
 



μεγάλες τάξεις. Αρχίζω λοιπόν να πηγαίνω στη Δευτέρα δημοτικού το πρωί, χωρίς 
εκεί να συμμετέχω ιδιαίτερα, αρχίζω να πηγαίνω και στην Τετάρτη δημοτικού. 
Εκείνη τη σχολική χρονιά έμαθα θυμάμαι το ρολόι, και άλλα διάφορα δείκτες, στην 
Τετάρτη δημοτικού τα παιδιά διαβάζανε, εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω τότε, ήταν 
πολύ αρχές. Τελικά βρίσκουμε άκρη με το ολοήμερο. Με μία κυρία τη Στέλλα την 
Προσωτσιανιώτου, αναλαμβάνει αυτή να με βοηθήσει να κάνω μαθήματα από την 
αρχή μαζί, μαθηματικά και γλώσσα κυρίως. Πρέπει να πούμε ότι η Στέλλα είναι 
τυφλή δασκάλα και αυτό ήταν ένας άλλος δρόμος για μένα. Και για την πλευρά της 
ήταν κάτι καινούριο γιατί ήμουν το πρώτο άτομο ενήλικας που εκπαίδευε. Ήμουν 
από το μηδέν, και πρακτικά εγώ δεν ήξερα να εκπαιδεύομαι, να ακολουθώ μία 
εκπαιδευτική διαδικασία. Έκανα μαθηματικά προσθέσεις αφαιρέσεις, διαίρεση, 
πολλαπλασιασμό, με το Braille κανονικά μηχανή, μου άρεσαν πολύ γραμμούλες των 
πράξεων, έβρισκα καθετί ωραίο και ενδιαφέρον. Σκαλάκι, καρεκλάκι ή σταυρουδάκι 
εκεί στη διαίρεση».  
 Η Φανή περιγράφει ενθουσιασμένη αυτή την περίοδο, είναι έκδηλη η χαρά 
στη φωνή της. Πλέον έχει ανοίξει τα φτερά της και καλύπτει πολύ γρήγορα το χαμένο 
χρόνο. Όπως αναφέρει, αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όσους τη βοήθησαν, 
γιατί ακριβώς το έκαναν με πολύ αγάπη και συνέπεια χωρίς αυτό  να είναι μέρος των 
καθηκόντων τους. «Αυτά τα παιδιά δεν ήταν υποχρεωμένοι, απλά έπρεπε κάποιος να 
με βοηθήσει. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση επειδή ήμουνα ενήλικη, και ως μοναδική 
περίπτωση δεν μπορούσα να ενταχθώ πουθενά. Δεν ήμουν ούτε για δημοτικό ούτε για 
γυμνάσιο. Έτσι πέρασε εκείνος ο χειμώνας, με μαθηματικά και γλώσσα κάθε 
μεσημέρι, ήταν πολύ ωραία εκείνη η χρονιά. Στο γραφείο του διευθυντή πολύ ωραία 
εκείνη η χρονιά με συνεργασία καλή, κάθε μεσημέρι εγώ εκεί με το μπαστουνάκι 
μου, να βρίσκω τη Στέλλα και να ξεκινάω μάθημα. Απ’ ό,τι έλεγε η Στέλλα και τώρα 
το λέει, η Φανή εκείνη την εποχή ήταν σαν σφουγγάρι, ρουφούσε ότι τα έλεγες. Είχα 
τότε, είχα πολύ όρεξη, μάθαινα απέξω ότι χρειαζόταν, ήταν τελείως ξεκούραστο το 
μυαλό μου τε κεφάλι μου. Αφού και τώρα που τα σκέφτομαι λέω πως ήταν τότε, πως 
τα έκανα όλα αυτά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν κάτι καινούριο».  
 Τα Σαββατοκύριακα η Φανή τα περνάει με την οικογένειά της στη Λάρισα. 
Και η ζωή της στο χωριό δεν είναι όπως πριν. Δείχνει στους γονείς της αυτά που 
μαθαίνει στο σχολείο και η δική της πρόοδο τους δίνει χαρά. «Στο σπίτι ήμουν πολύ 
χαρούμενη, είχα πάρει και μία γραφομηχανή και άρχισα με τη μαμά μου να κάνω 
προσθέσεις και αφαιρέσεις. Ένα περίεργο πράγμα. Άρχισε η μαμά μου να μου 
υπαγορεύει από εφημερίδα και εγώ να γράφω στο Braille. Και να με βλέπουν τώρα οι 
δικοί μου να γράφω. Σε μένα φαινόταν πολύ ωραίο αλλά και στους δικούς μου 
φαινόταν πολύ ωραίο. Τους φαινόταν απίστευτο, δεν περίμεναν ότι αυτό το πράγμα 
θα είχε εξέλιξη. Όλο αυτό έγινε βήμα βήμα σκαλί σκαλί. Την επόμενη εβδομάδα ήρθε 
η μαμά μου στη Σχολή και με βλέπει με μπαστούνι. Και της λέω πάμε από το ένα 
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κτίριο στο άλλο. Με μπαστούνι εγώ τοίχο τοίχο, και να ακούς τη μαμά μου να λέει 
και να περιγράφει στο χωριό η Φανή πάει από εδώ έως εκεί και να λέει αποστάσεις 
τώρα, η Φανή πάει τοίχο τοίχο και χρησιμοποιεί μπαστούνι, στη Θεσσαλονίκη. Η 
μαμά είναι πολύ περιγραφική ακόμη και τώρα. Είχαμε πάντα ένα προβληματισμό 
σχετικά με το τι θα γίνει με μένα, ούτε ψάχναμε λύση αλλά βασικά δεν ξέραμε». 
 Ο τελικός στόχος που μένει να επιτευχθεί λοιπόν, είναι η επιτυχία στις 
εξετάσεις για το απολυτήριο του δημοτικού. Εκείνη τη χρονιά, τον Ιούνιο του 2006, η 
Φανή έρχεται αντιμέτωπη με την εξεταστική επιτροπή για το απολυτήριο του 
δημοτικού σχολείου. «Ημέρα Παρασκευή 7, 8 Ιουνίου, έρχεται ο αδερφός μου πάνω, 
η Στέλλα η τυφλή δασκάλα, ο διευθυντής του δημοτικού, η μηχανή Braille, μία 
τσάντα με ντοσιέ, φύλλα για Βraille, και με ένα βιβλίο γλώσσας δημοτικού. 
Μπαίνουμε όλοι μαζί στο αυτοκίνητο να πάμε στο εξεταστικό κέντρο, σε μία 
επιτροπή σε κάποιο δημοτικό δεν θυμάμαι ποιο. Ο αδερφός μου έξω από την αίθουσα 
και στην αίθουσα εγώ η Στέλλα και οι δάσκαλοι του δημοτικού της επιτροπής. 
Άρχισαν να με ρωτάνε διάφορα πράγματα, για τη γλώσσα, τους διαβάζω ένα κείμενο 
«το στάρι που έγινε αμύγδαλο», μπαίνει μέσα ο διευθυντής της επιτροπής, ρωτάει 
πώς πάμε και λένε αυτοί πολύ καλά. Μετά κάνω μία πρόσθεση, γράφω ημερομηνία, η 
Στέλλα ελέγχει αυτά που γράφω, και ήταν όλα εντάξει. Σαν τώρα το θυμάμαι, 
καθόμουν στην καρέκλα και ήμουν πλέον εκεί στην επιτροπή μπροστά. Με ρωτούσαν 
μετά για το χωριό, τι φαγητά μου αρέσουν, φύγαν από τις εξετάσεις. Και εκεί που 
τους έλεγα αυτά γυρίζει ένας και μου λέει καθόταν αριστερά μου και μπροστά μου η 
Στέλλα, είχε πολύ φως η αίθουσα, είχε παράθυρα, ήταν πολύ όμορφη μέρα. Πρώτη 
φορά τα θυμάμαι το πιστεύεις; Πρώτη φορά τα λέω, μου αρέσει που τα θυμάμαι. Μία 
φωνή ενός δασκάλου με ρωτάει, ξέρεις τι κάνουμε αυτή τη στιγμή γράφουμε το 
απολυτήριο. Απίστευτο Γιάννα, αρχίζω να κλαίω. Ναι, έκλαιγα, συγκινήθηκα». 
 Η Φανή βγαίνει από το εξεταστικό κέντρο κρατώντας το απολυτήριο 
δημοτικού, ένα επίσημο έγγραφο που όπως λέει η ίδια είναι ο καρπός μίας τεράστιας 
προσωπικής και συλλογικής προσπάθειας. 
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα-αποτίμηση 
 Η Φανή θυμάται με αγάπη τη ζωή της στο χωριό, θυμάται που το ονειρό της 
ήταν να γίνει τραγουδίστρια. «Τα όνειρα που είχα για τη ζωή μου στην προηγούμενη 
κατάσταση, ήθελα να γίνω τραγουδίστρια όταν ήμουν μικρή. Είχαμε κάποιες φορές 
ορχήστρα στο μαγαζί και έπιανα κουβέντα με τους τραγουδιστές, θυμάμαι από 
παιδάκι ανέβαινα στο κρεβάτι της γιαγιάς και χόρευα. Ήταν ωραία χρόνια και τότε 
μπορώ να πω , βέβαια αυτή τη ζωή μου τώρα δεν την αλλάζω, εκείνα το χρόνια έτσι 
ήταν άλλα χρόνια, διαφορετική ζωή τελείως. Δεν σκεφτόμουνα αφού έλεγα έλα μωρέ 
τώρα που να πάω εγώ, μέχρι τα 15 μου δεν είχα καμία σχέση ανθρώπους που δεν 
βλέπουν». 
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 Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής της ήταν όταν γνώρισε τον τυφλό 
γραμματέα του αναπηρικού σωματείου στη Λάρισα. Όπως λέει και η ίδια μετά από 
αυτή τη γνωριμία: «Και από κει και μετά άνοιξε ο δρόμος. Από κει και μετά είναι σαν 
να είδα». Σήμερα η Φανή είναι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα σπουδάζει στο Ι.Ε.Κ. για τηλεφωνητές. 
«Επαγγελματικά δεν ξέρω ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Θέλω να γίνω δασκάλα σε 
τυφλούς μαθητές, αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη και ελπίζω να καταφέρω να γίνω μία 
καλή δασκάλα».
 
5.12. Η ιστορία του Βαγγέλη του φυσικοθεραπευτή 
 
Άξονας 1: Οπτική κατάσταση 
 Ο Βαγγέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελευθερούπολη Καβάλας, το 
1973. «Ήμουν ένα παιδάκι με συγγενή καταρράκτη, το τρίτο μίας οικογένειας, 
δεύτερο τυφλό παιδάκι της ίδιας οικογένειας. Είχα όραση 1 με 2 δέκατα από εκείνη 
την ηλικία». 
 
Άξονας 2: Εκπαίδευση 
 «Σχολείο δεν ξέρανε πώς να μας συμπεριφερθούν μας βλέπανε λίγο σαν 
εξωγήινους. Στην αρχή απαιτούσανε από μένα τα ίδια πράγματα όπως και στα άλλα 
παιδάκια, στην πορεία καταλάβαιναν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό. Μετά από τη Δευτέρα 
δημοτικού που καταλάβαιναν ότι εγώ ζοριζόμουν και δεν μπορούσα να ανταποκριθώ, 
μου ζητούσαν να διαβάζω μέρος του μαθήματος. Στο αναγνωστικό που είχαμε τότε 
δηλαδή εγώ να διαβάζω δύο παραγράφους. Στις πρώτες τάξεις τα γραμματάκια ήταν 
μεγάλα και δε χρειαζόμουν μεγεθυμένα στοιχεία. Μεγαλύτερα μεν αλλά εμένα με 
ζόριζε πολύ. Έτσι κουτσά στραβά τελείωσα το δημοτικό. Συνέχισα στο γυμνάσιο, 
στην προσπάθειά μου και εκεί να ενημερώσω τους καθηγητές, περί τίνος πρόκειται 
δεν τα κατάφερναν. Δεν υπήρχε σημείο επικοινωνίας, κάποιοι καθηγητές ερχότανε 
δίπλα μου και μου γράφανε κάποια πράγματα, και τα διάβαζα στο τετράδιο, μου 
εξηγούσαν κάποια στο δικό μου τετράδιο γιατί εγώ δεν μπορούσα να 
παρακολουθήσω στον πίνακα, κάποιοι άλλοι απαξίωσαν πλήρως. Στο γυμνάσιο 
έπαιρνα ηχογραφημένα βιβλία από τη σχολή τυφλών, Είμαι ακουστικός τύπος και 
αυτό με βοήθησε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, πολλές φορές το μάθημα το 
είχα συλλάβει, το είχα καταγράψει από την παράδοση ακόμη. Τελειώνοντας το 
γυμνάσιο και άρχισα να ζορίζομαι περισσότερο, έχοντας και μία αδερφή στην Σχολή 
Τυφλών Θεσσαλονίκης, άρχισα να επεξεργάζομαι την ιδέα της Σχολής τυφλών. 
Βλέποντας ότι οι βαθμοί μου στο γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε πάνω από 15 και 
αυτό γιατί οι καθηγητές αυτοί που εξετάζουν προφορικά θεωρούσαν ότι το άριστα δε 
είναι το 20 αλλά κάτι λιγότερο εφόσον δε γράφω, πολλές φορές τα πήγαινα καλά στα 
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προφορικά, ο βαθμός δεν ανέβαινε πάνω από 15. Για να βελτιώσω πιο πολύ λοιπόν 
τους βαθμούς μου και για να κατανοήσω όπως νόμιζα. Ήρθα στη Σχολή Τυφλών για 
Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Και ενώ είχα φροντιστηριακή υποστήριξη ήρθα 
αντιμέτωπος με ένα άλλο ας το πούμε καθεστώς μία άλλη κατάσταση, στην οποία οι 
καθηγητές σε μας τους μαθητές που δεν βλέπαμε καλά και ήμασταν από τη Σχολή 
Τυφλών δεν μας έδιναν σημασία. Αυτό είχε πάλι ως αποτέλεσμα οι βαθμοί μου να με 
βελτιωθούν και πολύ, μαθητής του 16. Δεν αδρανούσα τόσο αλλά δεν εξεταζόμασταν 
ανάλογα, η αντιμετώπιση δεν ήταν η ανάλογη, δεν γράφεις αλλά πάλι δεν είσαι… Δεν 
υπήρχε συνεργασία του σχολείου και της Σχολής παρόλο που φροντιστηριακά 
υποστηριζόμασταν αρκετά. Έμαθα και το Braille αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Δε μου 
χρειάστηκε η αλληλεπίδραση με τους φροντιστές μου ήταν σε μεγέθυνση. 
 Μετά το Λύκειο δεν ήμουν και μαθητής του άριστα, πήγα τηλεφωνική. Στη 
συνέχεια και αφού έψαχνα τι να κάνω δεν με ενδιέφερε οι θεωρητικές σχολές νομική 
φιλοσοφία και τέτοια, και ψάχνοντας κάτι πιο πρακτικό να κάνω ήρθε και για μένα η 
φυσικοθεραπεία. Το οποία μαθαίνεις το σώμα σου βασικά και κάνεις με τα χέρια σου 
κάτι και για σένα και για τους άλλους. Πήγα γράφτηκα στην σχολή στην αρχή, ο 
νόμος μας έδινε το δικαίωμα, να γραφόμαστε σε σχολή επιλογής χωρίς εξετάσεις, 
όπου μας κάπνιζε. Πέρασα μία διαδικασία, για το αν αυτό το καινούριο φρούτο 
μπορεί ή όχι να γραφτεί στη σχολή. Μετά από 2, 3 εβδομάδες ότι το ΤΕΙ με δέχεται. 
Όλοι οι καθηγητές και η γραμματεία του ΤΕΙ φυσικοθεραπείας ήταν αρνητικοί. 
Έπρεπε δηλαδή εγώ κάθε φορά να προσπαθώ να πείσω ότι το ΤΕΙ με έχει δεχθεί 
βάση του προβλήματος όρασης, και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να 
εξετάζομαι προφορικά, και να παλεύω με τον καθένα καθηγητή ξεχωριστά ότι έτσι 
πρέπει να κάνω. Μπήκα στο ΤΕΙ φυσικοθεραπείας το 92 και δουλεύοντας παράλληλα 
και νύχτα αποφοίτησα το 97. Δούλευα και συνέχιζα με τις σπουδές παράλληλα. Αυτό 
ήταν πάρα πολύ δύσκολο με το ΤΕΙ. με το συμβούλιο το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και με τη 
γραμματεία, και πείθονταν κάθε φορά τι έπρεπε να κάνουν. Οι ίδιοι δεν είχαν 
ξανακάνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, ήταν και η 
πτυχιακή εργασία, ήταν ένα μάθημα το οποίο λεγόταν σεμινάριο τελειοφοίτων έπρεπε 
λοιπόν να κάνεις μία εργασία και να την παρουσιάσεις στο αμφιθέατρο. Εγώ αυτή 
την εργασία δεν μπορούσα να την παρουσιάσω. Με τα πολλά αναγκάστηκα να τη 
μάθω απέξω. Σήμερα θα μπορούσα καλύτερα με τη χρήση της τεχνολογίας. Παρόλες 
τις δυσκολίες αποφοίτησα. Έτσι κατάφερα να πάρω πτυχίο. Τώρα στη συνέχεια, 
μεταπτυχιακά και τέτοια εμείς δεν είχαμε, και αυτά που υπήρχαν εδώ και κάποια 
χρόνια ήταν από 4 χιλιάρικα και πάνω δεν υπήρχαν δωρεάν. Θα ήθελα πραγματικά να 
έχω εξειδίκευση σε κάτι, δηλαδή σαν φυσικοθεραπευτής, είχα γενικές γνώσεις».  
   
Άξονας 3: Εργασία 
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 «Δουλεύοντας από κει και πέρα εγώ βελτιώθηκα, στη νευρολογική κλινική 
του ΑΧΕΠΑ με ενήλικους νευρολογικούς ασθενείς. Σήμερα βέβαια καταλήγω να 
δουλεύω με ανήλικους νευρολογικούς ασθενείς, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό 
αντικείμενο από αυτό που έχω συσχετιστεί, παρόλα αυτά Οι σπουδές μου τις 
τελείωσα το 1997 και το 2000 δούλεψα με σύμβαση στο ΑΧΕΠΑ. Και σε εργασία 
κατ΄οίκον. Παράλληλα με τη νυχτερινή δουλειά. Στο ΑΧΕΠΑ δούλεψα με τα 
προγράμματα 11 μήνες, τα οποία δε μέτρησα και ποτέ ως προϋπηρεσία, ένα τρίμηνο 
στο ΑΧΕΠΑ ως εθελοντής άμισθος, το περιβάλλον μου είχε αρέσει, στο ΑΧΕΠΑ 
είχα καλή συνεργασία και με τους συναδέλφους και με τους ασθενείς. Σήμερα 
αναρωτιέμαι πως έκανα αυτό το πράγμα, για την όραση που έχω, πως το έκανα αυτό 
δηλαδή το να βοηθήσω έναν άρρωστο, βέβαια η όρασή μου έχει μειωθεί. Να 
αναζητήσω το φάκελο του αρρώστου, δούλευα σε εντατικές μονάδες, καλωδιωμένοι 
με πολύπλοκο τρόπο, δούλευα με ρίσκο. Βέβαια ρισκάρεις λιγότερο είναι η αλήθεια, 
είχα μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανα, έλεγα στο μόνιμο υπάλληλο φύγε και άστο 
θα το κάνω εγώ. Μου άρεσε πάντα το νοσοκομείο, το προτιμούσα πολύ. Βοηθούσα 
πραγματικό έχοντας άμεσο αποτέλεσμα. Τώρα στην ειδική αγωγή μπορεί να έχουμε 
παιδάκια στα οποία κάνουμε τα ίδια πράγματα για πέντε χρόνια. Και έχουμε αμυδρά 
αποτελέσματα. Μετά σε μία προκήρυξη του υπουργείο γι ειδικό προσωπικό, κάνω τα 
χαρτιά μου χωρίς να έχω μεγάλη ελπίδα ότι θα γίνει κάτι, συνεχίζω με τη 
φυσικοθεραπεία κατ οίκον κυρίως με υπερήλικα άτομα, ή υπερήλικους 
νευρολογικούς ασθενείς, και η μουσική παράλληλα, συναυλιακά σε νυχτερινά 
μαγαζιά. Μετά από 3 χρόνια με καλούν σε μία συνέντευξη και προσλαμβάνομαι ως 
ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κατά προτεραιότητα γιατί τότε ο νόμος 2817 εμάς 
που είχαμε κάποια αναπηρία μας έδινε τη δυνατότητα να προσληφθούμε κατά 
προτεραιότητα. Τώρα αυτό έχει καταργηθεί με την έννοια ότι παίρνουμε κάποια 
μόρια αντίστοιχα με ένα μεταπτυχιακό. Προσλήφθηκα το 2003, αρχικά στο πέμπτο 
ειδικό δημοτικό σχολείο , αργότερο στο ειδικό δημοτικό σχολείο με αυτισμό, στο 
πρώτο ειδικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, και από εκεί παίρνω απόσπαση στο ειδικό 
δημοτικό σχολείο τυφλών. Έχει ενδιαφέρον η ειδική αγωγή, βέβαια με πολύ λιγότερη 
ανατροφοδότηση από τη εργασία στο Νοσοκομείο, τα ειδικά σχολεία ως επί το 
πλείστον φιλοξενούν βαριές περιπτώσεις. Και αυτές οι περιπτώσεις παρόλο που 
έχουν από πάνω τους μία επιστημονική ομάδα, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, 
νοσηλευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ειδικό παιδαγωγό και βοηθητικό 
προσωπικό, είναι πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν καταφέρνουμε να έχουμε 
θεαματικά αποτελέσματα. Κυρίως βέβαια ο λόγος ο οποίος δεν βελτιώνονται κυρίως 
είναι οι βαρύτατες αναπηρίες, και κατά δεύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα που και σε 
αυτές τις των περιπτώσεων δεν είναι καλά οργανωμένο. Η δική μου εμπειρία στην 
ειδική αγωγή είναι ότι ποτέ δεν είχα εγώ έναν οργανωμένο χώρο στον οποίο θα 
μπορούσα να δουλέψω. Δύο χρόνια είχα μία τάξη δημοτικού σχολείου, η οποία είχε 
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ας πούμε ένα στρώμα και μία μπάλα. Εκ τότε δουλεύω χωρίς χώρο, χρησιμοποιώντας 
οτιδήποτε έχει ένα δημοτικό σχολείο μέσα, καρέκλες τραπέζια, ότι μπάλες βρω. Τα 
κάγκελα οι σκάλες οτιδήποτε μπορεί να μου φανεί χρήσιμο. Τους διαδρόμους του 
κτιρίου για να καταφέρω να κάνω σωστή δουλειά. Το δικό σου εξοπλισμένο χώρο η 
πλειοψηφία των φυσικοθεραπευτών δεν το έχει. Και όχι μονάχα εδώ βέβαια. 
 Τώρα με τον καινούριο νόμο όλα πάνε προς το χειρότερο, γιατί τα ειδικά 
σχολεία αποδυναμώνονται. Μας μετατρέπουν σε κέντρα υποστήριξης. Δηλαδή όταν 
υπάρχει ένα παιδάκι που έχει πρόβλημα σε ένα γειτονικό σχολείο, εμένα εφόσον μου 
ζητηθεί σε κάποιο χρόνο θα στηρίξω και αυτό το παιδάκι σε αυτό το σχολείο. Σε ένα 
κανονικό σχολείο δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος. Κάτι σαν επισκέπτες. Δηλαδή θα 
αφήνω το πρόγραμμα του σχολείου μου και θα στηρίζω και άλλα σχολεία. Δεν μιλάει 
κανείς για κοινό πρόγραμμα, θα πρέπει να παρατάμε τα σχολεία μας και να τρέχουμε 
όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό όπως καταλαβαίνεις για ένα εργαζόμενο με αναπηρία 
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας είναι κάτι καινούριο, 
οργανωμένο, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, γνώσεις και παροχές είναι στις ΜΚΟ. 
Προσωπικό ελαστικά ωράρια και αμείβεται πενιχρά. Το προσωπικό τους το 
εκπαιδεύαμε εμείς, σε μας τέλος πάντων δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Δεν 
μπορούμε να αποδυναμώσουμε τα σχολεία τυφλών. Είναι διαφορετικά πράγματα 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κέντρα ημέρας». 
 
Άξονας 4: Δια βίου μάθηση 
 «Η μουσική είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Η  μετάβαση μου στη σχολή με 
αναστάτωσε πολύ ψυχολογικά και υπό αυτό το κλίμα με όλη την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα ενός ιδρύματος , ιδρυματική συμπεριφορά, όλη η πίεση, ο αποκλεισμός, 
η ζωή μέσα στο ίδρυμα και όλα αυτά με έσπρωξε βίαια προς τη μουσική. Η μουσική 
για μένα ήταν διέξοδος ξεκίνησα μην έχοντας διεξόδους, τις παρέες που ήθελα να 
έχω, να κάνω πράγματα που ήθελα να κάνω. Αρχικά με παραβατική συμπεριφορά 
χρησιμοποιώντας μία ντραμς η οποία ήταν κλειδωμένη, παραβίαζα τότε μία πόρτα η 
οποία ήταν κλειδωμένη. Από σπόντα βρέθηκα στο δεύτερο καλύτερο ντράμερ και 
δάσκαλο τότε στην Ελλάδα, και με ένα άλλο ντράμερ από τους καλύτερους στην 
Ελλάδα και μέσα σε ένα χρόνο δούλεψα νύχτα. Με πολύ μελέτη και υπομονή, και την 
βοήθεια ενός δασκάλου όλη αυτή η πίεση του ιδρύματος με έκανε να στραφώ προς τα 
κει. Υπήρχαν στιγμές που πίστευα ότι βλέπω λιγότερο, ότι υπήρχαν πράγματα τα 
οποία δεν μπορούσα να τα κάνω, ότι για κάποια πράγματα είμαι παντελώς ανίκανος, 
εφηβεία. .Στο Τ.Ε.Ι. χρησιμοποιούσα υπολογιστή τότε σε dos στον οποίο κρατούσα 
σημειώσεις, Ξεκίνησα να δουλεύω με υπολογιστή το 1991 με ιδιωτική πρωτοβουλία 
γιατί δεν υπήρχαν οργανωμένα μαθήματα, ανοιχτά στο ευρύ κοινό όπως σήμερα. 
Υπήρχε μία κλειστή ομάδα η οποία είχε μάθει υπολογιστές, κάποια ψιλοπράγματα 
στην τηλεφωνική, τότε οι υπολογιστές ήταν σε dos και πολύ πιο δύσκολοι. Δεν 
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υπήρχε και πολύ προσβάσιμο υλικό τότε, και το κόστος ήταν πολύ μεγάλο 800.000 
δραχμές.  
 Δεν μου χρειάστηκαν το μπαστούνι και η κινητικότητα παρόλα αυτά τα έχω 
μάθει. Και τα διδάσκω κιόλας, τεχνικές κλπ. Η άποψή μου για τις νέες τεχνολογίες, 
έχουν φέρει απίστευτες αλλαγές. Πλέον μπορείς να φτιάξεις ένα βιβλίο στα μέτρα 
σου και να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις, και να το διαβάζεις οπουδήποτε 
βρίσκεσαι. Πολύ μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία, εκτός από αυτούς που δεν την 
επιτρέπουν στα sight τους. Δε θέλουν να διαβάζουν τα βιβλία τους, σ’αυτά πάντοτε 
υπάρχουν. Πολλή μεγάλη η σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών».  
 
Άξονας 5: Συμπεράσματα - αποτίμηση  
 «Τα πιο σημαντικά για μένα από αυτά τα χρόνια είναι η μουσική και ο 
εθελοντισμός. Ένας εθελοντισμός που για μένα κρατάει ακόμη και σήμερα. Εγώ 
ξέρεις επί πολλά χρόνια έκανα εθελοντισμό, και δούλευα παράλληλα, τότε μπορούσα 
να το κάνω. Όταν έχεις οικογένεια όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δε φτάνει το 
24ωρο ειδικά όταν δουλεύουν και οι δύο. Είναι και το ωράριο πολύ δύσκολα. Και για 
μας η οικογένεια επειδή δυσκολευόμαστε θέλει άλλο χρόνο, περισσότερο. Το 
μεγαλύτερο σχολείο για μένα ήταν ο εθελοντισμός, το πιο σημαντικό σημείο στην 
πορεία αυτή. Με έκανε να μπορώ να δω το ίδιο μου το πρόβλημα από έξω, να είμαι 
χρήσιμος, και στον εαυτό μου και σε ανθρώπους με την ίδια με άλλες ή και χωρίς 
αναπηρία. Τα πιο πολλά μου τα πρόσφερε ο εθελοντισμός και ωθήθηκα στον 
εθελοντισμό όταν, στρεσαρίστηκα πάρα πολύ και στριμώχτηκα αναγκάζοντας να 
ζήσω στα όρια ενός ιδρύματος. Για μένα αυτό ήταν αυτό το πιο σημαντικό. Όταν 
είσαι εκπαιδευτικός δεν είναι εύκολο να συμβουλέψεις για κάποιο επάγγελμα, 
εξαρτάται ποιόν έχεις απέναντι σου. Υπάρχουν παιδιά που το καλύτερο που θα 
μπορούσαν να κάνουν είναι να γίνουν τηλεφωνητές, υπάρχουν και παιδιά που 
μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά. Ανάλογα με τις δυνατότητες και λιγότερο με την 
όραση. Χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να ελισσόμαστε ανάμεσα στους νόμους. Οι 
περιπτώσεις που κάνουν κάτι άλλο είναι και μάλλον λίγο μεμονωμένες. Το καινούριο 
προσχέδιο μιλάει για νόμο ειδικής εκπαίδευσης. Τα κανονικά παιδιά σε κανονικό 
σχολείο ήθελαν να παίρνουν και αγωγή όχι εκπαίδευση. Τα ειδικά σχολεία υπάρχουν 
παιδιά που ο στόχος είναι να μάθει να κάθεται το παιδί στην καρέκλα για μία ώρα. 
Δυστυχώς, το καινούριο προσχέδιο νόμου, βγάζει και τον όρο αγωγή, αρχικά ήταν 
ειδική αγωγή, ο 1699 2008 νόμος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το καινούριο 
προσχέδιο μιλάει για νόμο ειδικής εκπαίδευσης. Τα κανονικά παιδιά σε κανονικό 
σχολείο ήθελαν να παίρνουν και αγωγή όχι εκπαίδευση. Μα εγώ θέλω αγωγή και στα 
δικά μου τα παιδιά, θέλω να μάθει να μοιράζεται να μην αρπάζει». 
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6. Συμπεράσματα 
 Η εκπαίδευση των ατόμων με μειονέκτημα όρασης είναι ένα ευρύ και  
πολυδιάστατο πεδίο. Η διερεύνηση του πεδίου υπό το πρίσμα μίας δια βίου 
προσέγγισης, αποτελεί πρόκληση για την  εκπαίδευση ενηλίκων με μειονέκτημα 
όρασης τόσο για τους ίδιους τους ενήλικες όσο για την εκπαίδευση ως ιδρυματικά 
δρομολογούμενη διαδικασία. Όπως γίνεται φανερό, και από το υλικό των 
αφηγηματικών συνεντεύξεων, η αναγκαιότητα της έρευνας είναι αδιαμφισβήτητη 
προκειμένου να συλλεγούν και να αξιολογηθούν περισσότερα δεδομένα. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συνοπτικά και 
ανά άξονα.  
 
Οπτική ικανότητα 
 Από τα  υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 5 είναι εκ γενετής 
τυφλοί και οι υπόλοιποι 7 έχουν επίκτητη αναπηρία. Από αυτούς τα τέσσερα άτομα 
έχασαν την όρασή τους λόγω ατυχήματος, και οι υπόλοιποι 8 λόγω κληρονομικών 
παθήσεων. Τέλος, οι δύο έχουν σοβαρά μειωμένη όραση και οι 10 είναι ολικά τυφλοί.   
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η αντιμετώπιση της οπτικής αναπηρίας εξαρτάται 
κάθε φορά από το συγκεκριμένο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο που περιβάλλει το 
άτομο. Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
συμβαίνει η οπτική αναπηρία, επηρεάζουν και καθορίζουν  σε μεγάλο βαθμό την 
πορεία του κάθε υποκειμένου. Από αυτή την άποψη, κάθε ιστορία είναι μοναδική, 
εντούτοις μπορούμε να διακρίνουμε κάποια σημεία σύγκλησης στον τρόπο που 
αντέδρασαν τα υποκείμενα. Τα υποκείμενα ανέπτυξαν κυρίως  ατομικές 
πρωτοβουλίες  με σκοπό να ακολουθήσουν διαδρομές απόκτησης νέας γνώσης και 
μάθησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που τους 
επιβάλλει η οπτική αναπηρία. Όλοι οι συμμετέχοντες προσπάθησαν σε κάποια στιγμή 
της ζωής τους να έρθουν σε επαφή με κάποιο φορέα, στην περίπτωσή μας τη Σχολή 
Τυφλών, ο οποίος θα τους παρείχε ευκαιρίες εκπαίδευσης. Κοινός τόπος σε όλες τις 
αφηγήσεις αποτελεί η πεποίθηση ότι ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη να εκπαιδευτούν, 
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, για να καταφέρουν με αυτά τα εφόδια να 
ανταπεξέλθουν στη ζωή με οπτική αναπηρία. Η επιθυμία για απόκτηση γνώσεων 
γενικών, σχολική και πανεπιστημιακή φοίτηση και ειδικών γνώσεων, γραφής και 
ανάγνωσης του κώδικα braille, απόκτηση δεξιοτήτων κινητικότητας, αφορά όχι μόνο 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά ιδιαίτερα στην περίπτωση των νεοτυφλωθέντων 
ανθρώπων την ενήλικη ζωή.  Από αυτή την άποψη,  η διαβίου εκπαίδευση είναι μία 
απαραίτητη θεσμοθετημένη διεργασία, για την ομαλή συνέχιση της αυτόνομης 
διαβίωσης. Τέλος η κατά περίπτωση, εξατομικευμένη προσέγγιση κρίνεται αναγκαία, 
αφού οι συνθήκες της αναπηρίας είναι διαφορετικές, οι γενικεύσεις δεν μπορεί να 
είναι λειτουργικές και κατά συνέπεια αποτελεσματικές. 
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Εκπαίδευση 
 Η εκπαίδευση θεωρείται από το σύνολο των συμμετεχόντων  πολύ σημαντικό 
κομμάτι της ζωής τους. Αναφέρεται αρκετά συχνά ο φόβος των συμμετεχόντων, 
μήπως η οπτική αναπηρία του στερήσει τη δυνατότητα να μορφωθούν, «να μάθουν 
γράμματα. Στις περιπτώσεις όπου η αναπηρία ήταν επίκτητη και κυρίως λόγω 
ατυχήματος, η εκπαίδευση δεν ήταν μία ενιαία και αδιάσπαστη διαδικασία. Πολλές 
φορές τόσο στο παρελθόν όσο και στο σήμερα και για διάφορους λόγους, 
ψυχολογικούς,  οικονομικούς πολιτισμικούς χάνεται πολύτιμος χρόνος ώσπου να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που βοηθούν  το άτομο να είναι σε 
θέση να ακολουθήσει μία εκπαιδευτική διαδικασία. Το οικογενειακό περιβάλλον και 
ιδιαίτερα οι γονείς, αδυνατούν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και να δώσουν 
κατευθυντήριες γραμμές . Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το 
είδος και το μέγεθος της εκπαίδευσης είναι ο τόπος διαμονής, η απόσταση από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα και από τους φορείς εκπαίδευσης ατόμων με μειονέκτημα 
όρασης.   Επομένως χρειάζεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.  Αυτή η κατάσταση 
σε συνδυασμό της απαραίτητης διάθεσης επιπλέον χρόνου δημιουργεί ανάγκες για 
περισσότερες διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα, μορφωτικό, 
ψυχαγωγικό, επαγγελματικό. Χαρακτηριστική είναι η επιμονή των υποκειμένων, 
στην κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων και στις τρεις χρονικές περιόδους της 
έρευνας. Η επιλογή της εκπαίδευσης γίνεται συνειδητά, κυρίως στα νεοτυφλωθέντα 
άτομα, και λειτουργεί  αντισταθμιστικά στην απώλεια της όρασης. Η κοινή 
πεποίθηση ότι η τυφλότητα είναι μία έννοια συνυφασμένη με την άγνοια, το σκοτάδι 
της άγνοιας, εμφανίζεται στο σύνολο των συμμετεχόντων. Επομένως η εκπαίδευση 
είναι απαραίτητη όχι μόνο για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και για 
την προσωπική τους ανάπτυξη, τον ορισμό της ατομικής τους και της κοινωνικής 
τους ταυτότητας..Η παραδοχή της άγνοιας, και αυτό διαφαίνεται κυρίως στα άτομα 
της πρώτης περιόδου 1950-1973,ωθεί τα άτομα προς την κατάκτηση της γνώσης και 
έτσι με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να διαχειριστούν την αναπηρία και να ζήσουν 
με αυτή. Η οπτική αναπηρία είναι σε αυτό το σημείο διαφορετική από τις άλλες. Το 
85% των πληροφοριών προέρχεται από την οπτική οδό, επομένως παράλληλα με την 
ενεργοποίηση άλλων οδών επιτυγχάνεται η απαραίτητη  συνεχής πληροφόρηση.  
  Η στέρηση της όρασης συνεπάγεται στέρηση των οπτικών ερεθισμάτων, 
επομένως στέρηση των πληροφοριών, οι οποίες αποτελούν πηγές γνώσης, 
επικοινωνίας και  ανατροφοδότησης από το περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά 
υλικοτεχνικά μέσα ποικίλουν ανάλογα με την εποχή. Η χρήση του κώδικα Braille, 
θεωρείται πολύ βασική από όλους τους συμμετέχοντες, κυρίως στα άτομα με ολική 
τύφλωση. Τα μειονεκτήματα της γραφής, όπως είναι ο μεγάλος όγκος του υλικού, η 
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αργή ανάπτυξη της αίσθησης της αφής, κυρίως στα νεοτυφλωθέντα άτομα, είναι 
κάποια σημεία που επισημαίνονται από όλα τα άτομα. Τα άτομα της πρώτης 
περιόδου, προτιμούν τη χρήση του κώδικα Braille, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η 
εξοικείωση με τη γραφή, η χρήση της οποίας γίνεται για πολλά χρόνια. Ένας άλλος 
βασικός λόγος είναι ότι αποθαρρύνονται στη χρήση της νέας τεχνολογίας του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
Εργασία 
 Όπως διαφαίνεται στην έρευνα, οι  επαγγελματικές επιλογές, δεν αποτελούν 
και αναγκαστικά επιθυμίες  των ατόμων με οπτική αναπηρία. Κυρίως η επιλογή του 
επαγγέλματος γίνεται με κριτήριο την αναπηρία, δηλαδή ποιο επάγγελμα είναι 
κατάλληλο για άτομα με πρόβλημα όρασης. Αυτό οδηγεί πολλές φορές και κυρίως τα 
νεοτυφλωθέντα άτομα να εγκαταλείψουν τις πριν την οπτική αναπηρία επιλογές, και 
να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Επίσης, στα άτομα που η αναπηρία 
είναι εκ γενετής, ακολουθούν συνήθως πιο ασφαλείς δρόμους επαγγελματικών 
επιλογών. Οι περιπτώσεις που απασχολούνται με λιγότερα συνηθισμένα επαγγέλματα 
είναι μεμονωμένες και αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου και 
στις  ιδιαίτερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η ικανοποίηση από την εργασία 
κρίνεται με αυστηρά  οικονομικά κριτήρια. Λόγω της ύπαρξης  περιορισμένων 
ευκαιριών η  ανεύρεση εργασίας θεωρείται επιτυχία αφού το άτομο μπορεί να 
βιοποριστεί, και να επιτύχει την αυτονομία του από αυτή την άποψη. Η 
επαναδημιουργία προστατευόμενων εργαστηρίων για άτομα με προβλήματα όρασης 
ή και με πολυαναπηρία είναι κάτι που λείπει στις μέρες μας.  Η σημερινή εποχή όπως 
προκύπτει από τις αφηγηματικές συνεντεύξεις της τρίτης περιόδου, δίνει τη 
δυνατότητα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, περισσότερων επαγγελματικών 
επιλογών και καλύτερης εξέλιξης στην εργασία. Επίσης το επάγγελμα συνδέεται 
άμεσα με κοινωνική καταξίωση και στις τρεις περιόδους, ανάλογα με τις πεποιθήσεις 
της κοινωνίας στην κάθε εποχή. Τέλος υπάρχει η πεποίθηση ότι η επαγγελματική 
αποκατάσταση των ατόμων με μειονέκτημα όρασης πρέπει να γίνεται με την 
προστασία νομοθετικού πλαισίου.    
 
Δια βίου μάθηση 
 Η δια βίου μάθηση είναι το πεδίο όπου κατ\ εξοχήν δραστηριοποιούνται τα 
υποκείμενα στοχεύοντας την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωση. Τα 
υποκείμενα της έρευνας στο σύνολό τους ακολουθούν μία συνεχή διαδρομή μάθησης 
έως και σήμερα. Η μάθηση αυτή αφορά τομείς της καθημερινότητας, όπως γνώση και 
χρήση τεχνικών βοηθημάτων, κυρίως από νεοτυφλωθέντα άτομα, τεχνικές 
κινητικότητας και προσανατολισμού, χρήση λευκού μπαστουνιού, αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου – ευχαρίστηση (χορωδία, μουσική, αθλητισμός). 
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  Για τους συμμετέχοντες είναι η γνώση μουσικής, η συμμετοχή σε χορωδία, η 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον η γνώση και η χρήση ειδικών 
λογισμικών, η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η πρόσβαση σε ιστοτόπους του 
διαδικτύου, είναι διάφοροι τομείς για τους οποίους εκπαιδεύονται ή επιθυμούν να 
εκπαιδεύονται οι περισσότεροι συμμετέχοντες. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση-
ενημέρωση, μέσω του διαδικτύου προσφέρουν αίσθηση ανεξαρτησίας και 
αυτοπεποίθησης στους συμμετέχοντες.  
  Η πρόσβαση στη γνώση, επομένως, και η αυτόνομη διαβίωση είναι 
συνυφασμένη με δια βίου διαδρομή μάθησης. Η οπτική αναπηρία ως η απώλεια μία 
τόσο σημαντικής αίσθησης , της όρασης, αποζητά τις γνώσεις και τις γενικές και 
ειδικές δεξιότητες, αντισταθμιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου. 
 Επίσης, πολύ σημαντική κρίνεται η συμμετοχή σε διάφορες ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, γεγονός που προσφέρει θετική ανατροφοδότηση στα υποκείμενα. Η 
κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων επιτυγχάνεται με την ενασχόλησή τους με τα 
κοινά καθώς και με την  διάθεση προσφοράς, με τη μορφή εθελοντικής εργασίας.  Η 
ενασχόληση με τα κοινά η συμμετοχή σε συλλόγους, σε αθλητικές δραστηριότητες, η 
συμμετοχή σε σεμινάρια, είναι κάποιοι τομείς που δραστηριοποιούνται τα άτομα με 
πρόβλημα όρασης με σκοπό την αυτομόρφωση και την  κοινωνικοποίησή τους.   
 
Συμπεράσματα - Αποτίμηση  
 Τα υποκείμενα της έρευνας στην ερώτηση για το ποιο θεωρούν τη σημαντική 
στιγμή της ζωής απάντησαν κάνοντας αποτίμηση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Για 
τους περισσότερους, και στις τρεις περιόδους, σημαντική στιγμή ήταν η επαφή τους 
με κάποιο εκπαιδευτικό φορέα, στην περίπτωσή μας τη Σχολή τυφλών. Αυτό τους 
έδωσε καταρχήν ελπίδα για να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους, και αφ εταίρου 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν παρόμοια 
προβλήματα. Αυτό βοήθησε στο σύνολό τους τα άτομα να θεωρήσουν τον εαυτό τους 
και μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα με οπτική αναπηρία να διαμορφώσουν 
τη δική τους ξεχωριστή προσωπικότητα. Η ζωή στο ίδρυμα δεν ήταν πάντα και για 
όλους τους συμμετέχοντες ιδανική. Τους έδωσε όμως την ευκαιρία και αυτό αφορά 
το σύνολο τους, στο να γνωρίσουν βασικά σημεία της εκπαίδευσης τους, που ως τότε 
αγνοούσαν. Επίσης είναι σημαντική η αναφορά των συμμετεχόντων, ότι λόγω πίεση 
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του Ιδρύματος ωθήθηκαν στη γνώση της μουσικής 
και της αυτόνομης κινητικότητας προκειμένου να απεμπλακούν από αυτό τον στενό 
κλοιό του Ιδρύματος. Οι ανθρώπινες σχέσεις γενικά φαίνεται ότι μονοπωλούν το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, κυρίως όταν αυτές τους βοηθούν να οδηγηθούν στην 
προσωπική τους ολοκλήρωση σε διάφορους ρόλους της Ζωής τους. Ο ρόλος της 
μητέρας, της εργαζόμενης γυναίκας, του ειδικού παιδαγωγού, του καλλιτέχνη,  του 
τεχνίτη, του πατέρα είναι μερικοί ρόλοι που αναδύονται μέσα από τις αφηγηματικές 
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συνεντεύξεις σε συνδυασμό πάντα με την οπτική αναπηρία. Οι προτάσεις των 
συμμετεχόντων σχετικά με τις επαγγελματικές επιλογές των τυφλών αφορούν κυρίως 
τομείς εκπαιδευτικούς. Ο δάσκαλος, φιλόλογος, πρακτικογράφος, εκπαιδευτής 
πληροφορικής, μουσικός, μασέρ, είναι οι προτάσεις των συμμετεχόντων. Επίσης, η 
επαναδημιουργία προστατευόμενων εργαστηρίων, πιστεύουν ότι θα βοηθούσε όχι 
μόνο στην επαγγελματική απορρόφηση των ατόμων και κυρίως πολυανάπηρων, αλλά 
θα έδινε την ευκαιρία εξάσκησης των χεριών και της λεπτής κινητικότητας σε τυφλά 
και με μειωμένη όραση άτομα. Όπως αναφέρεται ο τυφλός και με μειωμένη όραση 
άνθρωπος πρέπει να έχει ευχέρεια σε χειρονακτικές δραστηριότητες, πλεκτική, 
γλυπτική, καλαθοπλεκτική, επειδή αυτό αφενός του παρέχει την απόκτηση λεπτής 
κινητικότητας και  δεξιοτήτων, αφ εταίρου καλλιεργεί την δημιουργικότητα και την 
φαντασία τους.  
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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα 1 
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

 Οδηγός αφηγηματικής συνέντευξης 
 

1. Δημογραφικά στοιχεία 
1.1 Φύλο   :  Άνδρας                                       Γυναίκα 
 
1.2 Ηλικία :   18-25             26-35                 36-50        άνω των 51         
 
1.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
 Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…………… 
 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…………… 

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. …………………………………… 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ..………………………….. 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου…………………… 
 

Ερωτήσεις 
Α’ Άξονας: Οπτική αναπηρία-κατάσταση χρόνος εμφάνισης και συνθήκες 

1. Σε ποια ηλικία παρουσιάστηκε το πρόβλημα όρασης και ποια η αιτία του; 
2. Έχετε ολική ή μερική απώλεια όρασης; 

Β’ Άξονας: Εκπαίδευση 
3. Ποιο ήταν το εκπαιδευτικό σας επίπεδο ως τη στιγμή που εμφανίστηκε το 

πρόβλημα της όρασης 
4. Πότε και πώς συνεχίσατε την εκπαίδευσή σας; 
5. Ποιες ήταν οι εκπαιδευτικές συνθήκες που συναντήσατε στο χώρο 

εκπαίδευσης; 
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6. Ποια ήταν τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και ποιες ειδικές δεξιότητες 
αποκτήσατε; 

Γ’ Άξονας: Δια βίου μάθηση: απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων  
7. Αναφέρετε σχετικά με εκμάθηση γραφής Braille 
8. Αναφέρετε σχετικά με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών 
9. Αναφέρατε σχετικά με εκμάθηση κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης.  
10. Ποιες ήταν οι δραστηριότητές σας (αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου) πέρα 

από τη βασική εκπαίδευση και ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τους συμμαθητές 
σας; 

11. Ποιες δεξιότητες αποκτήσατε σε σχέση με την αυτόνομη διαβίωση; 
12. Ποιες ήταν οι δυνατότητες επιλογής επαγγέλματος και αποκατάστασης την 

εποχή σας; 
Δ’ Άξονας: Εργασία, επιλογή επαγγέλματος και εργασιακή εμπειρία 

13. Η εργασία σας ήταν συναφής με την επαγγελματική σας κατάρτιση; 
14. Αφηγηθείτε μας την εμπειρία σας από την επαγγελματική σας ζωή. 
15. Γνωρίζετε ποια ήταν η συνεργασία με φορείς για την επαγγελματική 

αποκατάσταση ή την απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων; 
Ε’ Άξονας: Συμπεράσματα, αποτίμηση συνθηκών, προτάσεις 

16. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσής σας; 
17. Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση απ’ τα χρόνια εκπαίδευσής σας στη Σχολή 

τυφλών; 
18. Θεωρείτε τη σημερινή επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα 

όρασης σύγχρονη και επαρκή; 
19. Ποια επαγγέλματα νομίζετε ότι μπορεί να ασκήσει ένα άτομο με πρόβλημα 

όρασης; 
  
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα 2 
 
Χρονική περίοδος 1950-1970 
Η ιστορία του κ. Ματζερίδη Θεοχάρη 
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Ο κύριος Ματζερίδης Θεοχάρης γεννήθηκε το 1937 στην Αριδαία του Ν. 
Πέλλας. Το 1948, σε ηλικία τότε 11 ετών ο ίδιος και άλλα 14 παιδιά έπεσαν θύματα 
ενός ατυχήματος που προκλήθηκε από την  έκρηξη νάρκης, που είχε απομείνει από 
τον εμφύλιο. Όλα τα παιδιά τραυματίστηκαν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, ο ίδιος 
όμως έχασε σχεδόν ολοκληρωτικά την όραση του διότι με τα μέσα εκείνης της 
εποχής δεν μπόρεσε ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αποτελεσματικά, και έτσι ο 
κύριος Ματζερίδης έμεινε ολικά τυφλός για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η όραση που 
του είχε απομείνει ήταν ελάχιστη και δεν του επέτρεπε να συνεχίσει και να τελειώσει 
την υποχρεωτική εκπαίδευσή του σε κανονικό σχολείο. Έτσι, μετά από 4 χρόνια και 
σε ηλικία 15 χρονών, και κατόπιν προτροπής της Πρόνοιας πήγε στην Σχολή τυφλών 
Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» προκειμένου να συμπληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση. «Πήγα στη Σχολή τυφλών στις 24 Οκτωβρίου το 1952 ημέρα Πέμπτη, 
και έφυγα από τη σχολή το 2002 οπότε και συνταξιοδοτήθηκα», λέει χαρακτηριστικά 
ο ίδιος.  

Η Σχολή τυφλών ιδρύθηκε το 1947 από τον τότε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
και μέλη της οργάνωσης φιλανθρώπων και από το 1950 τρία χρόνια μετά την ίδρυση 
του φιλανθρωπικού σωματείου, ξεκίνησε να δέχεται μαθητές από διαφορετικά σημεία 
της Ελλάδας κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Το κτίριο που φιλοξενούσε το ειδικό 
δημοτικό σχολείο καθώς και το οικοτροφείο αρρένων και θηλέων είναι το κτίριο το 
οποίο βρίσκεται και σήμερα  στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 32, και στον τρίτο όροφο 
του κτιρίου λειτουργούσαν δύο πτέρυγες του οικοτροφείου αρρένων και θηλέων.  Το 
κτίριο που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και αποτελεί σήμερα το 
κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Τυφλών χτίστηκε το 1962 σε συνδυασμό με τα 
έργα που διαμόρφωσαν την  παραλία. Όπως μας πληροφορεί ο κύριος Ματζερίδης ο 
κάθε τρόφιμος του οικοτροφείου είχε αύξοντα αριθμό ανάλογα με το χρόνο 
προσέλευσης. Έτσι, ο ίδιος είχε τον αριθμό 59 γεγονός που σημαίνει ότι το 1952 
τουλάχιστον 59 Μαθητές απολάμβαναν τις υπηρεσίες της Σχολής.  

«Στο ειδικό δημοτικό σχολείο παρακολούθησα από τη Δευτέρα τάξη. 
Διδάχτηκα τη γραφή μπραιγ και συνέχισα μέχρι που τελείωσα το δημοτικό σχολείο. 
Δεν είχα την ικανότητα να διαβάσω γραφή βλεπόντων και η λιγοστή όραση που είχα 
μου επέτρεπε να παρακολουθήσω με μεγαλύτερη άνεση από τους εντελώς τυφλούς 
συμμαθητές μου μαθήματα όπως γεωγραφία, και φυσική ιστορία. Για τελείως τυφλά 
παιδιά η δασκάλα είχε φτιάξει ένα χάρτη της Ελλάδας από κόντρα πλακέ με 
ανάγλυφα σημεία και ξυλαράκια, δηλαδή πως φαίνονται και πόσοι είναι οι νομοί, πως 
συνορεύουν μεταξύ τους. Επίσης για τους εκ γενετής τυφλούς φτιάχναμε ζώα από 
εύπλαστα υλικά, πλαστελίνη και έτσι κατανοούσαν το πώς είναι ένα ζώο η και άλλα 
αντικείμενα όπως αεροπλάνο, σπίτι κλπ. Η τάξη μου είχε 12 μαθητές που στη 
συνέχεια αυξήθηκαν και κατά την αποφοίτηση φτάσαμε τους 17. Η καθημερινότητα 
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όμως δεν περιοριζόταν στην παρακολούθηση των πρωινών μαθημάτων στο πλαίσιο 
του δημοτικού σχολείου, αλλά συνεχιζόταν και σε απογευματινές δραστηριότητες. 
Αυτές οι δραστηριότητες περιελάμβαναν την παρακολούθηση των εργαστηρίων 
καλαθοπλεκτικής για τα αγόρια και  υφαντικής και πλεκτικής για τα κορίτσια. Σε 
καθημερινή βάση και για περίπου 3 με 4 ώρες τα παιδιά εκπαιδεύονταν πώς να 
κατασκευάζουν καλάθια, υφαντά ή πλεκτά υπό την καθοδήγηση δασκάλων και στους 
χώρους των εργαστηρίων της Σχολής Τυφλών. Άλλες δραστηριότητες που 
πλαισίωναν το απογευματινό πρόγραμμα ήταν η διδασκαλία μουσικής, αρχικά πιάνο 
και αργότερα κιθάρα και άλλα όργανα και η χορωδία…». 

Άλλες δεξιότητες που αφορούσαν την καθημερινότητα ενός τυφλού ατόμου 
και οι οποίες έπρεπε να καλλιεργηθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν στο άτομο μία 
όσο το δυνατόν αυτοεξυπηρετούμενη διαβίωση ήταν για παράδειγμα η τακτοποίηση 
του κοιτώνα, στρώσιμο κρεβατιού, δέσιμο κορδονιών παπουτσιών και βάψιμο 
παπουτσιών. Οι τρόφιμοι τις αποκτούσαν αυτές τις δεξιότητες με τη βοήθεια των 
επιμελητριών και με την παρακολούθηση των εργαστηρίων της καλαθοπλεκτικής, 
των αργαλειών και της πλεκτικής. 

«Η παρακολούθηση των εργαστηρίων για μένα ήταν πολύ ευχάριστη και 
δημιουργική. Όταν είδα συναδέλφους εντελώς τυφλούς να φτιάχνουν τόσα πολλά και 
ωραία πράγματα, λειτούργησε ο συναγωνισμός μέσα μου και είπα ότι αυτή ή δουλειά 
ήταν κάτι που έπρεπε να μάθω να κάνω και εγώ. Έτσι παράλληλα με την 
παρακολούθηση του δημοτικού σχολείου τα απογεύματα πήγαινα στα εργαστήρια και 
κάτω από την καθοδήγηση του πρώτου μου δασκάλου, του κυρίου Τσιαμπάζη, έμαθα 
την τέχνη της καλαθοπλεκτικής την οποία ανέπτυξα και βελτίωσα τα επόμενα χρόνια. 
Το εργαστήριο της καλαθοπλεκτικής που παρακολουθούσαν αγόρια, ήταν μία 
δουλειά που απαιτούσε μυϊκή δύναμη και λεπτές δεξιότητες χειρισμού των υλικών. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούσανε το 1952 ήταν βέργες ιτιάς σε δύο ποιότητες, 
σκουρόχρωμη βέργα και λευκή αποφλοιωμένη βέργα, και βέργες ροτέμ μπαμπού. Τα 
υλικά τα προμηθευόμαστε από την Αθήνα. Αρχικά η παραγωγή αφορούσε κυρίως τη 
δημιουργία καλαθιών που τα προμηθεύαμε στην αγορά σε ιδιώτες ή σε άλλες 
υπηρεσίες όπως π.χ. ο στρατός. Η παραγωγή αργότερα εμπλουτίστηκε με άλλα 
αντικείμενα όπως έπιπλα, πολυθρόνες,  ντουλάπες, τραπέζια καθώς και με 
αντικείμενα πιο μικρά και διακοσμητικά όπως μολυβοθήκες, εφημεριδοθήκες, 
καλαθάκια απορριμμάτων. Τα παραπάνω αντικείμενα απαιτούσαν πιο περίπλοκη 
σχεδίαση και ο δάσκαλος όφειλε να διδάξει το σχέδιο σταδιακά  στον τυφλό μαθητή 
ο οποίος στη συνέχεια γνωρίζοντας το προχωρούσε στην παραγωγή. Η δουλειά αυτή 
απαιτούσε χρόνο και υπομονή από  την πλευρά του δασκάλου γιατί ήταν αρκετά 
δύσκολο να διδάξει κάποιος τόσα άτομα, αφού στο δικό μας τμήμα ήμασταν 10 
μαθητές, που δεν είχαν το ίδιο επίπεδο όρασης ούτε το ίδιο επίπεδο αντίληψης. 
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Ο δάσκαλος ήταν αυστηρός και δεν είχε υπομονή, έφτασε στο σημείο πολλές 
φορές να χτυπήσει κάποιο μαθητή που δεν κατάφερνε να κάνει αυτό που του έλεγε, 
και νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά του δε ταίριαζε στο ρόλο του δασκάλου. 
Αργότερα όταν έγινα εγώ ο υπεύθυνος των εργαστηρίων το 1971 και δάσκαλος των 
εκπαιδευομένων  ποτέ δεν εφάρμοσα τις ίδιες πρακτικές. Νομίζω ότι ο δάσκαλος 
πρέπει να έχει την υπομονή και να ενθαρρύνει τον τυφλό μαθητή καθώς επίσης να 
κατανοήσει τις δυνατότητες του κάθε ατόμου, γιατί όλοι δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο, 
όλοι δεν έχουν τον ίδιο ζήλο ούτε τις ίδιες δυνατότητες. Η αναπηρία της όρασης πολύ 
συχνά συνοδεύεται και με άλλες αναπηρίες και δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες 
απαιτήσεις από όλους τους εκπαιδευόμενους το ίδιο». 
 Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημαίνουμε ότι την εποχή που τα παιδιά 
συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους στο γυμνάσιο και ορισμένοι μετά στο πανεπιστήμιο 
ήταν μόνο αυτά που μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών, 
δηλαδή ήταν οι πολύ καλοί μαθητές κατά την κρίση του ιδρύματος και μπορούσαν να 
τύχουν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Η τηλεφωνική σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της τη δεκαετία του 1960 
επομένως μία δεκαετία πριν τα εργαστήρια και αποτελούσαν επαγγελματικό  
μονόδρομο για τους τυφλούς άνεργους. «Είχα ζητήσει και εγώ να παρακολουθήσω το 
γυμνάσιο και την τηλεφωνική σχολή αργότερα, αλλά η διευθύντρια του ιδρύματος η 
κ. Πετσαγκουράκη δεν με άφησε. Ήμουν καλός τεχνίτης και μου άρεσε να δοκιμάζω 
καινούρια πράγματα στα σχέδια και στα είδη της παραγωγής και η απομάκρυνσή μου 
από τα εργαστήρια θα ήταν κακή πρακτική για τα εργαστήρια.  

Το επάγγελμα του τηλεφωνητή που ξεκίνησε στην δεκαετία του 1960 ήταν για 
εμάς τους τυφλούς εκείνης της εποχής κάτι πολύ εξαιρετικό. Οι τυφλοί τηλεφωνητές  
δούλευαν σε δημόσιες υπηρεσίες με καλές συνθήκες, καλύτερες από τις δικές μας στα 
εργαστήρια, σε αξιοπρεπές περιβάλλον γραφείου με καλύτερες αποδοχές και έχαιραν 
μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώρισης. Αντίθετα, οι υπάλληλοι στα εργαστήρια 
δουλεύαμε σε όχι και τόσο καθαρό περιβάλλον, διότι λόγω της φύσης της δουλειάς, 
έπρεπε να βρέχουμε συνέχεια τα υλικά προκειμένου να είναι εύκαμπτα και να τους 
δώσουμε το επιθυμητό σχήμα, φορούσαμε ποδιές για να προστατευόμαστε από την 
υγρασία των υλικών οι οποίες δεν μας προστάτευαν άριστα και η δουλειά μας ήταν 
πιο επίπονη και κουραστική, χειρωνακτική και ίσως λίγο βρώμικη, ενώ οι αμοιβές 
μας ήταν ανάλογες με την παραγωγή και την ζήτηση της παραγωγής, δεν είχαμε 
δηλαδή σταθερή αμοιβή. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή η ζήτηση ήταν 
αρκετά μεγάλη και αρκετοί γνωστοί πολίτες, επιστήμονες, ηθοποιοί και καλλιτέχνες 
προμηθεύονταν από τα εργαστήρια έπιπλα και μικροαντικείμενα. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 50 περίπου το 1956, ο δάσκαλός μας συχωρέθηκε και ανέλαβε την 
διδασκαλία της καλαθοπλεκτικής ο γιος του Μιχάλης Τσιαμπάζης. Ήταν πιο καλός 
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δάσκαλος στη συμπεριφορά του προς εμάς. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι 
ο δάσκαλός μου τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος, ο γιος, ήταν εξαιρετικοί τεχνίτες,   
ήταν αυτοδίδακτοι, κατείχαν μία τέχνη που περνούσε από τον πατέρα στο γιό ακόμη 
και από την προηγούμενη γενιά. Από την στιγμή αυτή το 1956 εργάζομαι σαν 
υπάλληλος των εργαστηρίων έως το 1972 που ανέλαβα τη θέση υπευθύνου και 
δασκάλου του εργαστηρίου καλαθοπλεκτικής. Στα επόμενα 30 χρόνια διατήρησα 
αυτή τη θέση έως το 2002 οπότε και συνταξιοδοτήθηκα και με την αποχώρησή μου 
έκλεισε και το τμήμα των εργαστηρίων. 

Ένα σοβαρό θέμα που προέκυπτε ήταν σχετικά με το κόστος των σιδερένιων 
σκελετών που έπρεπε να προμηθευόμαστε από εξωτερικό προμηθευτή και οι οποίοι 
ανέβαζαν το κόστος των προϊόντων. Η αυξημένη ζήτηση των παραγόμενων 
προϊόντων μας επέτρεπε και εφόσον το τμήμα πήγαινε καλά να προχωρήσουμε στην  
λειτουργία μηχανουργείου το οποίο θα απαρτιζόταν από τυφλούς συναδέλφους υπό 
την καθοδήγηση δασκάλου, και θα προμήθευε την καλαθοπλεκτική με τους 
απαραίτητους σιδερένιους σκελετούς και καλούπια απαραίτητα για τη δημιουργία 
πολλών επίπλων. Στο τμήμα του μηχανουργείου δουλέψαμε όλοι οι τεχνίτες της 
καλαθοπλεκτικής στην αρχή και στη συνέχεια όταν έστρωσε η δουλειά, συνέχιζαν 
κάποιοι άλλοι συνάδελφοι  ως τεχνίτες.  

Το τμήμα δεν κατάφερε όμως να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
εργαστηρίου της καλαθοπλεκτικής, έτσι κάποιο αριθμό σκελετών συνεχίζαμε να τα 
προμηθευόμαστε από εξωτερικό προμηθευτή. Η δουλειά κρίθηκε ασύμφορη, τόσο ως 
προς τη διαδικασία όσο και στην παρεχόμενη παραγωγή και έτσι το μηχανουργείο ο 
σταμάτησε να λειτουργεί. Ήταν πιο περίπλοκη τέχνη αυτή και απαιτούσε πολύ 
δεξιοτεχνία, επίσης το κάθε λάθος κόστιζε και ίσως δεν μπορούσε να αποκατασταθεί 
το ίδιο εύκολα. 
 Ένα άλλο τμήμα που λειτούργησε για κάποια χρόνια στα πλαίσια των 
εργαστηρίων ήταν το σαροθροποιείο. Η παραγωγή σκουπών χειρός ήταν μία 
απασχόληση περιστασιακή για τυφλούς εργαζόμενους οι οποίοι  συνέθεταν και 
έραβαν τις σκούπες χειρός τις οποίες τις διέθεταν σε πελάτες ιδιώτες και στον στρατό. 

Η συμβολή του στρατού ήταν πολύ σημαντική τόσο στην απορρόφηση των 
παραγόμενων προϊόντων όσο και στην επάνδρωση του οικοτροφείου με είδη 
ιματισμού, κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα είδη απαραίτητα για την διαβίωση των 
τροφίμων. Άλλες δωρεές προέρχονταν από αμερικάνικη βοήθεια και αφορούσαν 
διάφορα υλικά . Αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω μίας τέτοιας δωρεάς δερμάτων και 
άλλων υλικών για την επισκευή παπουτσιών, λειτούργησε στη Σχολή τυφλών τμήμα 
υποδηματοποιείου από τυφλούς τσαγκάρηδες που επισκεύαζαν παπούτσια των 
τροφίμων. Το τμήμα λειτούργησε για περίπου δύο χρόνια». 
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Παράρτημα 3 
 
Ενδεικτικά πτυχία Σχολής Τυφλών 
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Σ Χ Ο Λ Η  Τ Υ Φ ΛΩ Ν  

Β Ο Ρ Ε  Ι Ο Υ  Ε  Λ  Λ  Α  Δ  Ο  Σ  

Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Η Ν  

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Ζ Α Ν Ν Α  

Α Π Ο Ν ΕΜ Ε Τ Α Ι  Ε Ι Σ  Τ .  

ΔΙΑ  ΤΟ  ΗΘΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΤΤΙΔΕΙΧΘΕΙΣΑΝ  ΕΙΤΙΜΕΛΕΙΑΝ  ΚΑΙ  

ΕΤΤΙΔΠΣΙΝ  ΕΙΣ  

Τ.. _. _ ........................... ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ. 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗ, 

ΔΙΑ  ΤΟ  Δ .  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π  Γ ΕΝ .  Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ε Υ Σ  
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