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Περίληψη 
 

Στη συγκεκριμένη εργασία - έρευνα γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής  του 

αναγνώστη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα 

άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, καταγράφονται συνοπτικά οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν ορισμένα από τα 

εμπόδια στις σπουδές των μειονεκτούντων οπτικά φοιτητών. Στην αρχή ορίζεται το 

πλαίσιο και η μελέτη της ποιοτικής έρευνας που επιλέξαμε μέσω της διαπροσωπικής 

εφαρμοσμένης μεθοδολογίας συνεντεύξεων . Ακολουθεί η επεξήγηση του ορισμού της 

αναπηρίας μέσα από την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερευνητικών ερωτήσεων, των οποίων θέσαμε σε 

άτομα με τυφλότητα που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. 

Συμπληρωματικά, με βάση τις απαντήσεις που λάβαμε, αναφέρεται ένα μέρος των 

προϊόντων και των εφαρμογών Η/Υ της υπάρχουσας υποστηρικτικής τεχνολογίας, η 

οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανεξάρτητη συμμετοχή και στην αυτόνομη διαβίωση 

των φοιτητών με τύφλωση ή μειωμένη οπτική οξύτητα μέσα στο χώρο του 

πανεπιστημίου. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας με βάση 

το ρόλο και το βαθμό αξιοποίησης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας - 

ΤΠΕ από τα άτομα με ένδεια όρασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τεχνολογία δεν 

μπορεί να δώσει λύση στα πάντα, αλλά η ανάγκη οδηγεί στο αποτέλεσμα με την 

παράλληλη ερώτηση και συμμετοχή και των αποδεκτών, δηλαδή των ίδιων των 

πασχόντων, αυτών των νέων τεχνολογικών εφαρμογών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: προβλήματα όρασης, τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρικτικές τεχνολογίες. 
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Abstract 
 

This work – research is an attempt to introduce the reader to the problems in 

higher education of the visually impaired. They are also briefly recorded as assistive 

technologies that could help to overcome some of the barriers to studies of the optical 

disadvantaged students. Initially it is set the framework and the study of qualitative 

research that we chose through interpersonal applied methodology interviews. It follows 

the definition of disability within national, European and international legislation. It 

continues with the responses of research questions, which we asked to people with 

blindness who are studying in higher education in our country. Additionally, based on the 

responses received, we mentioned some of the products and computer applications of the 

existing assistive technology, which can contribute to the independent participation and 

living for students with blindness or decreased visual acuity in the campus. In 

conclusion, the findings of the investigation are presented based on the role and the 

degree of utilization of information and communications technology - ICT by people 

with visual impairment in higher education. Technology cannot solve everything, but the 

need leads to the result, with the parallel question and participation of the beneficiaries, 

namely the sufferers themselves of new technological applications. 

 

Keywords: visual impairment, ICT, higher education, assistive technologies. 
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Αντί προλόγου 

 
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το πρόβλημα 

που υπάρχει παγκοσμίως σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και σε όλες τις μορφές 

εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι το διδακτορικό. Οι δυσκολίες αυτές εφύονται σε 

όλους του σπουδαστές αλλά κυρίως στους ανθρώπους, στα άτομα, που έχουν κάποια 

ιδιαιτερότητα, που την ονομάζουμε συνήθως πλην κακώς αναπηρία. Ο πολύς κόσμος 

θεωρεί το άτομο με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, εμφανές ή μη εμφανές και τον 

αντιμετωπίζει σαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Σκοπός λοιπόν του παρόντος πονήματος 

είναι το πως θα αναδείξουμε με το πλέον ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τρόπο, αλλά με την 

απλούστερη δυνατή μέθοδο τι είναι αυτό που “στερούνται” τα συγκεκριμένα άτομα 

ούτως ώστε να δύνανται να αποδώσουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Έχουμε 

επανειλημμένα διαπιστώσει ότι η λεγόμενη ΑμεΑ δεν είναι άτομα ειδικών αναγκών 

αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι άτομα χαρισματικά γεμάτα πείσμα και δίψα για 

τη μάθηση και όπως λέει ένας καλός μου φίλος πρόκειται για άτομα ειδικών 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Τωόντι η συγκεκριμένη, παράξενη “συνομοταξία” των 

προαναφερόμενων ανθρώπων πράγματι έχουν και διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες που 

η αταλάντευτη θέλησή τους, τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ευόδωση στόχων 

και σκοπών, παρ’ όλες τις τραγικές αντιξοότητες και ελλείψεις του σημερινού 

αντικοινωνικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, φθάνοντας στο σημείο 

να τελευτίζουν τις σπουδές τους πολύ συντομότερα εκείνων των υγειών συμπολιτών μας 

οι οποίοι πολλές φορές τους ειρωνεύονται και τους χλευάζουν ως ανάπηρους. Η 

αναπηρία τις περισσότερες φορές είναι επίκτητη και αυτό οφείλεται κυρίως στην ατελή 

σύγχρονη ζωή η οποία εν ονόματι της “τεχνικής εξέλιξης και προόδου” οδηγούν 

ειδικότερα τα νεαρά άτομα στην παγίδα της έμμεσης ή άμεσης αναπηρίας. Ο κάκιστος 

τρόπος της σημερινής διαβίωσης, η βαρβαρότητα της καθημερινότητας, ο 

εγωκεντρισμός και η έλλειψη παιδείας οδηγούν με το πλέον ασφαλή τρόπο στο ατύχημα 

ή ακόμα και στο δυστύχημα, και στην καλύτερη περίπτωση στην αναπηρία. Τα οδικά και 

τροχαία ατυχήματα η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν σταθερούς 

παράγοντες στην παραγωγή των λεγομένων εν δυνάμει αναπήρων. Πέραν δε από την 

τραγικότητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων, υπάρχουν η δυσμένεια της φύσης εις 

τους εκ γενετής πάσχοντες όσων αφορά την κινητικότητά τους, την αρτιμέλειά τους, την 
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κώφωση ή την τύφλωσή τους. Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε πως κανένας δεν 

πρέπει να επαίρεται ούτε για την υγεία ούτε για την αρτιμέλεια ούτε καν για την 

ενδεχόμενη εξασφάλιση της μελλοντικής του αναπηρίας. Με μια κουβέντα: Άπαντες 

είμαστε εν δυνάμει μελλοντικοί ανάπηροι πάσης φύσεως. Κατά συνέπεια θα πρέπει 

πολίτες, θεσμοί και κράτος να αντιμετωπίζουμε τους “αναπήρους” με την ίδια στοργή 

και φροντίδα που θα απαιτούσαμε εμείς οι υγιείς από την οικογένειά μας, την κοινωνία 

και το κράτος. Φρονούμε ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι προβληματικοί άνθρωποι 

όπως τους ονομάζουν δεν πρόκειται για πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν επιθυμούν 

κι αυτοί οι ίδιοι να είναι. Βάση της έρευνας η οποία έχει διεξαχθεί επάνω στην ακόλουθη 

στάση των ανθρώπων με αναπηρία θα εκπλήξει ακόμα και των πιο προκατειλημμένο 

κοινωνικά άτομο που αντιμετωπίζει το “πρόβλημα” με τον “καιάδα” της κοινωνικής 

απαξίωσης. Κανένα από τα προαναφερόμενα άτομα δεν θα ήθελε να βρίσκετε στη γωνιά 

κάποιου δρόμου με το χέρι προτεταμένο ζητώντας ελεημοσύνη. Όλοι επιθυμούν να 

έχουν την προσωπική ανεξαρτησία τους, όλοι επιθυμούν να είναι άτομα παραγωγικά, 

αποδοτικά και να χαίρουν της γενικής εκτιμήσεως της οικονομικής, της πολιτικής, της 

μορφωτικής με μια κουβέντα της σύγχρονης παραγωγικής κοινωνίας. Σκοπός μας του 

συγκεκριμένου πονήματος δεν είναι η ανάγλυφη παρουσίαση του κοινωνικού 

φαινομένου αλλά πως θα μπορούσαμε βια της σύγχρονης νομοθετικής αντιμετώπισης εκ 

μέρους των θεσμών να υιοθετηθεί η καλπάζουσα σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη ούτως 

ώστε η ανεξαρτησία, η αυτοεκτίμηση, η αξιοπρέπεια και η παραγωγικότητα να 

φωλιάσουν στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Είναι στο χέρι μας όχι απλώς να 

υποδείξουμε ή ακόμα και να αναδείξουμε την παρούσα υπάρχουσα κατάσταση στην 

Ελλάδα αλλά πως θα διευκολύνουμε με σύγχρονα μέσα, με την τεχνολογία που ήδη 

διαθέτουμε και με αυτήν που ήθελε προκύψει, να διευκολύνουμε αυτά τα άτομα των 

ειδικών ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ να βρουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν θέσει στον εαυτό 

τους , να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους ψυχική τους γαλήνη και να 

συνεισφέρουν εμμέσως πλην σαφώς στην κοινωνική ειρήνη με τα θαυμάσια 

αποτελέσματά τους ως ισότιμοι πολίτες. 

Νοέμβρης 2016 

Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος  

Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 
1. Εισαγωγή – Μεθοδολογία και Ανασκόπηση της μελέτης 
 

 

1.1 Πρόβλημα - Σημαντικότητα του θέματος 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο αντί προλόγου προοίμιο του παρόντος πονήματος, η 

επιδίωξη μας συνίσταται στην πολύπλευρη ανάδειξη του προβλήματος από όλες τις 

δυνατές εκφράσεις και εκφάνσεις του, για να έχουμε μια σφαιρική και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση που θα μας οδηγήσει τελικά όχι απλά σε τεχνικές μόνο εφαρμογές 

αλλά σε κάτι περισσότερο, μία ολοκληρωμένη σκέψη που θα τελευτήσει σε αναγκαία 

και χρήσιμα συμπεράσματα όπως αυτό επιτάσσεται σε ένα πανεπιστημιακό 

μεταπτυχιακό και κατά συνέπεια να καταστεί χρήσιμο εργαλείο στην εξυπηρέτηση 

των ατόμων με τα προκύπτοντα προβλήματα στον τομέα της αέναου μαθήσεως. 

1. Έτσι θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πλαίσιο και τη μεθοδολογία της 

έρευνάς μας.  

2. Συνεχίζοντας θα αναφερθεί επίσης η εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής 

νομοθεσία αντιστοίχως δίνοντας τους συλλεχθέντες νομικούς ορισμούς που 

αναφέρονται στην αναπηρία και ειδικότερα στον τομέα της “λανθάνουσας” όρασης. 

3. Θα ακολουθήσει η σύνοψη των ερωτήσεων και απαντήσεων που λάβαμε από 

τα μέλη του Φάρου Τυφλών Ελλάδας. 

4. Θα γίνει ια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

5. Θα παρουσιάσουμε όσο αυτό είναι “δυνατόν” την τεχνολογική εξέλιξη και 

τις διάφορες εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή που διευκολύνουν στα θέματα 

τυφλότητας. 

6. Τελικά συμπεράσματα. 

7. Σχετική βιβλιογραφία. 

Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν στην διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών με 

ένδεια όρασης στην ψηφιακή πληροφορία που παρέχεται στον χώρο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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1.2 Σκοπός και Μεθοδολογία διερεύνησης 

 

Καταρχήν, ο τρόπος της μεθοδολογίας τον οποίο επιλέξαμε βασίζεται 

αποκλειστικά σε άτομα, τα οποία βρίσκονται ήδη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε 

με εισαγωγικές εξετάσεις, είτε άνευ εξετάσεων βάσει του νόμου 3794/2009 παρ. 35, 

είτε και με κατατακτήριες εξετάσεις. 

Σκοπός μας είναι να ανιχνεύσουμε τα προβλήματα τα οποία κάθε φορά 

αναφύονται όταν ένας φοιτητής με προβλήματα όρασης βρίσκεται σε ένα εντελώς νέο 

περιβάλλον μακριά, τις περισσότερες φορές από τους οικείους του και πρέπει να 

αντιμετωπίσει γενικώς και αδιακρίτως όλες τις σοβαρότατες δυσκολίες που 

προκύπτουν από την παντελή έλλειψη υποδομών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας. Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε άμεσα την ανάγκη η 

μεθοδολογία μας να στηριχτεί σε δύο εξαιρετικά σημαντικούς πυλώνες από μία 

κοινωνικοπολιτική άποψη όπου θα εδράζεται αφενός μεν στη μικροκοινωνιολογική 

αντίληψη και θεωρία, αφετέρου δε και στη μακροκοινωνιολογική αντίληψη 

αντιστοίχως (Hughes & Kroehler, 2014). Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το 

γεγονός ότι ο υποψήφιος φοιτητής και ο ήδη φοιτών έχει να αντιμετωπίσει δύο 

διαφορετικές δέσμες προβλημάτων οι οποίες ενέχουν πολλές φορές εκ διαμέτρου 

αντίθετες πιθανότητες ατυχήματος τόσο στα οδικά των δημοσίων χώρων όσο και στα 

περιηγητικά εντός των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που κατ’ ακολουθία στο 

σύνολό τους αποτελούν τη συνισταμένη των δύο πυλώνων του προσωπικού και του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και από την άλλη μεριά του θεσμικού χάους τόσο στις 

σχέσεις του φοιτητή με τη διοίκηση του πανεπιστημίου όσο και με τη ζωή του σαν 

ανεξάρτητος πολίτης αυτής της χώρας και του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος 

αυτής όπως προκύπτει κάθε φορά. 

 

1.3 Στόχοι από τη Διαπροσωπική εφαρμοσμένη μεθοδολογία 

συνεντεύξεων 

 

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα προσεγγίσουμε το 

πρόβλημα είναι βια των διαπροσωπικών συνεντεύξεων με ένα διακριτικό και 

προσεκτικά διατυπωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο δεν δίνεται στον 

συνεντευξιαζόμενο επειδή εμείς τον θεωρούμε συνδιερευνητή, διότι αυτό που θα 

θέλαμε να αποσπάσουμε από τον «εξεταζόμενο» είναι η εντελώς αυθόρμητη 
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παρουσίαση των συναισθημάτων του, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα 

εξωτερικευμένο ξέσπασμα όλων των συσσωρευμένων δυσκολιών που επί σειρά ετών 

ταλανίζει τον ίδιο και τον οικογενειακό του περίγυρο. Δηλαδή μια αυθόρμητη 

«εξομολόγηση» των περιστατικών και της εμπειρίας του, όπως κινηματογραφικά 

υπέστη ή πρόκειται να υποστεί στο νέο του περιβάλλον με αποτέλεσμα να 

αμφιταλαντεύεται για τη συνέχιση του στόχου του που δεν είναι άλλος από την 

«Ακαδημαϊκή του Προσβασιμότητα».  

Στην ουσία θεωρούμε ότι ένα ψυχρό ερωτηματολόγιο το οποίο κάποιος τρίτος 

άσχετος θα του διαβάσει και όντας μη γνώστης του αντικειμένου μπορεί να του 

δημιουργήσει σύγχυση. Γι’ αυτό και επιλέξαμε την συνεντευξιακή διαπροσωπική 

μεθοδολογία για να προσδώσουμε έμφαση στην ανθρώπινη προσέγγιση και στον 

αυθορμητισμό του «συνεργάτη μας ερευνητή». 

Ένας άλλος λόγος που μας υποχρέωσε να ακολουθήσουμε την 

προαναφερόμενη μεθοδολογία είναι και η ανάγκη διαψεύσεως αυτού του ίδιου του 

κράτους. Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι στην ελληνική 

επικράτεια παρατηρούμε μία πολυδαίδαλη νομική και νομολογιακή τάξη πραγμάτων 

που τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να δώσει ουδεμία λύση σε χρόνια 

προβλήματα για την εξυπηρέτηση αυτών των ιδίων πολιτών της που τη στηρίζουν. 

Λαμβανομένου υπόψη όλων των ανωτέρω, σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα, 

δυστυχώς δεν είναι το μόνο, για την δημιουργία και τη ψήφιση εκ μέρους του 

κοινοβουλίου πολλαπλών διατάξεων, οι οποίες όμως ουδέποτε εφαρμόστηκαν, 

ίσχυσαν και διευκόλυναν κυριολεκτικά το κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό ακριβώς το 

λόγο επιλέξαμε τη θεματική αυτού του πονήματος για να αφυπνίσουμε, να 

ευαισθητοποιήσουμε και να διεγείρουμε τους εκάστοτε επαΐοντες θεσμούς για την 

επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται γενικότερα εντός της έννοιας της 

«αναπηρίας». 

 

1.4 Διερεύνηση της σχετικής νομοθεσίας περί των Μονάδων 

Διασφάλισης της Ποιότητας 

 

Το ευτράπελο είναι ότι στο νόμο 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195 A’) αναφέρει 

επακριβώς τα εξής : 

 «Άρθρο 14 Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας 
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1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την 

αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις 

διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. 

2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα 

Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του 

Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους 

αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε 

κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου 

όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο 

των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται 

στον Οργανισμό. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για: 

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων 

διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του 

ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του 

ιδρύματος, 

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος 

διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, 

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των 

ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και 

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης 

των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της 

ΑΔΙΠ. 

3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι 

διαδικασίες υλοποίησης του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος.» 

Μετά την φανφαρονική παρουσία του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 αναρωτιέται 

κανείς: 

Τι καλείται μονάδα διασφάλισης ποιότητας και ποιας ποιότητας; 
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Πού αυτή εφαρμόζεται και σε ποιο πανεπιστήμιο; 

Πότε λήφθηκαν υπόψη και από ποια αρμόδια επιτροπή ελήφθη πρόνοια για την 

εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία ή των φοιτητών εν 

γένει; 

Ποιες ήταν οι αντίστοιχες βελτιώσεις από το 2011 που ψηφίστηκε ο νόμος 

μέχρι σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια; 

Ποιο είναι το σύστημα της Πολιτικής Προστασίας που εφαρμόζεται στα 

πανεπιστήμια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 

Ποιες είναι οι ομάδες διάσωσης και ποιοι είναι οι εξειδικευμένοι διασώστες σε 

περίπτωση ατόμων με αναπηρία; 

Έχουνε πραγματοποιηθεί ασκήσεις ασφαλούς εκκενώσεως και διάσωσης; 

Υπάρχει σήμανση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, ενδείξεως με 

ειδικούς συσσωρευτές ασφάλειας, πυροσβεστικές φωλιές με σωλήνες επιμήκυνσης 

και αυτομάτου παροχής, συστήματα αυτομάτου πυροσβέσεως και ανιχνευτές καπνού 

και φωτιάς; 

Από προσωπική εμπειρία γνωρίζουμε ότι οι πόρτες των αμφιθεάτρων και οι 

έξοδοι κινδύνου κλειδώνονται για λόγους «βλακώδους» ασφαλείας που σε περίπτωση 

πυρκαγιάς ή σεισμού, τα άτομα της «παράξενης συνομοταξίας» όπως συνηθίζουμε να 

την αποκαλούμε θα είναι αυτοί που θα τσαλαπατηθούν, θα καταπλακωθούν από 

εκείνους που θα τρέξουν να εξέλθουν των αιθουσών. 

Πόσο οι επιτροπές του εκάστοτε ΜΟ.ΔΙ.Π. σεβάστηκαν το ελληνικό Σύνταγμα, 

την διακήρυξη του Ο.Η.Ε. και τις διεθνείς συμβάσεις όπως της Ε.Σ.Δ.Α. και την 

ελληνική νομοθεσία η οποία προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις για τα άτομα με 

αναπηρία; 

Ποια είναι τα έργα οδικής και περιηγητικής προσβασιμότητας εντός των 

πανεπιστημιακών μονάδων; 

Ποια είναι η αντιμετώπιση των βιβλιοθηκών προς τους φοιτητές με μειωμένη ή 

ολική απώλεια όρασης; 

Ποιες είναι οι ακαδημαϊκές προσεγγίσεις για τα συγκεκριμένα αυτά άτομα όσον 

αφορά τη διδασκαλία; 

Ποια είναι η μεθοδολογία προσέγγισης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων; 

Πώς καλείται η έννοια της προσβασιμότητας όταν το ανάπηρο άτομο έχει να 

ανέβει ή να κατέβει δεκάδες σκαλοπάτια χωρίς ράμπα, χωρίς βοήθεια; 
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Πότε χορηγήθηκαν ηλεκτροτεχνικές υποδομές για την υποβοήθηση των 

περιηγήσεων εντός κι εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων; 

Πότε χορηγήθηκαν ηλεκτροτεχνικά μέσα για την προσβασιμότητα της μελέτης 

και ηλεκτρονικά αρχεία των εκάστοτε διδασκόμενων μαθημάτων των εξαμήνων για 

την προετοιμασία των χειμερινών και εαρινών εξετάσεων; 

Αναλογιζόμενοι τα ανωτέρω και οι ερωτήσεις όπως θα τις λέγαμε ρητορικές, 

σαφώς χρίζουν απαντήσεως, καλούμε τον εκάστοτε κρατούντα και επαΐοντα επί του 

προκειμένου, να μας απαντήσει, να μας εξηγήσει για να μπορέσουμε επιτέλους να 

μάθουμε και να κατανοήσουμε επαρκώς τη σημαίνει ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε ποιους 

απευθύνεται. Εάν οι φοιτητές με αναπηρία ενέχονται σε αυτή την κατηγορία, τα περί 

μονάδας διασφάλισης ποιότητας και τίθενται κάτω από την ομπρέλα της 

συγκεκριμένης μονάδας, βάση ποιας διοικητικής πανεπιστημιακής διαδικασίας κι 

ενημέρωσής τους για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης εδράζεται η διάσωσή τους; 

Πιστεύουμε ακραδάντως ότι τα περί εξασφαλίσεως ποιότητας στα ελληνικά 

πανεπιστήμια αποτελεί «υπερβάλλοντα ζήλο» της φαντασίωσης του κοινού 

νομοθέτη. Εξ όσων γνωρίζουμε κάποιες στοιχειώδης ενέργειες έχουν γίνει, ίσως και 

οι μεγαλύτερες, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009), στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017) ορισμένες προσπάθειες έχουν 

μείνει ανολοκλήρωτες και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι συγκεκριμένες μελέτες 

χώρου (Παπαδόπουλος, 2004) και προσβασιμότητας (Παπαδόπουλος, 2016) στην 

ουσία δεν εξυπηρετούν τα άτομα με οπτική αναπηρία. Επίσης και εκ προοιμίου 

ζητάμε συγγνώμη εάν κάτι θετικό έχει συντελεστεί και δεν έχει πέσει στην αντίληψή 

μας. Θα πρέπει οι εκάστοτε πρυτανικές αρχές καθώς και κάθε είδους και μονάδες 

διασφάλισης ποιότητας να «ανασκουμπωθούν» δεόντως και να αντιληφθούν 

επιτέλους ότι υπάρχουν και άνθρωποι με αρκετά προβλήματα πλην όμως πρόκειται 

για νεαρά άτομα τα οποία παρ’ όλη την αναπηρία τους σφύζουν από ζωή και 

διεκδικούν με την περαίωση των σπουδών τους κι αυτό με πολύ πείσμα, όχι μια θέση 

στον ήλιο, αλλά μια θέση στον εργασιακό στίβο του περιβάλλοντος όπου καθ’ ω 

ετάχθη. 
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1.5 Ελληνικές και Ευρωπαϊκές δραστηριότητες προσέγγισης του 

προβλήματος των μειονεκτούντων οπτικά ατόμων 

 

Γεγονός είναι ότι έχουν γίνει πολλαπλά συνέδρια στον ελληνικό (Ιακώβου-

Χαραλάμπους και Συμεωνίδου, 2011) και στον ευρωπαϊκό χώρο , όπως η διεθνής 

διάσκεψη για την ενεργή πρόσβαση στην εκπαίδευση (Kouroupetroglou, 2015) 

πολλές οργανώσεις (Σούλης, 2013) (Παπανικολάου, 2014) έχουν στρέψει την 

προσοχή τους στα προβλήματα της οπτικής αναπηρίας, και άπειροι κοινωνιολόγοι και 

λοιπών ειδικοτήτων ερευνητές (Mangione et al, 1998) (Corcoran et al, 2005) έχουν 

εκπονήσει χιλιάδες μελέτες με ταυτόσημο αντικείμενο, δυστυχώς όμως οι 

περισσότερες από αυτές έχουν μείνει στο επίπεδο καθαρά των διαπιστώσεων χωρίς 

να μπορούν να αιτιολογήσουν ξεκάθαρα τα αίτια και τα αιτιατά που ταλανίζουν τη 

συγκεκριμένη κοινότητα των συνανθρώπων μας. Συνέδρια επί συνεδρίων, προτάσεις 

επί προτάσεων κι όπως ήδη αναφέρθηκε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, άπασαι άνευ 

ουσιαστικού αποτελέσματος. Η έρευνά μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ελάχιστα 

διαφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεταξύ τους όπως ένα από τα μεγαλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου, αυτό της Σορβόννης στερείται αποτελεσματικής 

προσβασιμότητας.  

Η μοναχική κραυγή ενός Γάλλου τυφλού φοιτητή που ξέσπασε σε κλάματα και 

η μαρτυρία του ότι δεν μπόρεσε να εξυπηρετηθεί με κανένα μέσο στο πολυδαίδαλο 

του πανεπιστημίου αυτού (Petitdemange, 2015), μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 

δεν διαφέρει πολύ από ένα Τ.Ε.Ι. της ελληνικής επαρχίας. Εδώ επιπροσθέτως θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν ουκ ολίγες με αρκετές 

λεπτομέρειες ανθρώπων με οπτική αναπηρία, με τις δυσκολίες τους και τα παθήματά 

τους στο διαδίκτυο. 

 

1.6 Νεωτερίζουσα κοινωνική αντίληψη περί την αναπηρία 

 

Φέρελπις δε είναι η περίπτωση της νεωτερίζουσας στάσης που δεν μας 

επιτρέπει να αμφισβητήσουμε με κανένα τρόπο ότι η εδραζομένη έννοια των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αναπηρίας γενικότερα έχουν ήδη συγκλίνει 

οριστικά προς την θετική κατεύθυνση διότι πλέον ο έχων μία αναπηρία δεν 

αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως παλαιότερα ως ο κοινωνικός και οικονομικός 

παρείσακτος του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
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Η έννοια της αναπηρίας έχει πολλαπλά πλέον διαφοροποιηθεί και ειδικότερα με 

τις προτάσεις Άγγλων κοινωνιολόγων (Oliver, 1996)(Mercer, 2002)(Barnes, Oliver 

και Barton, 2002), το θέμα της αναπηρίας δεν αποτελεί πλέον αυστηρά προσωπική 

υπόθεση η οποία ρέπει προς την αντικοινωνικοποίηση του ατόμου και σαφώς την 

επιτακτική περιθωριοποίησή του, αλλά πρόκειται για φαινόμενο αυστηρά κοινωνικό 

το οποίο ενέχει σπέρματα νομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής σπουδαιότατης 

σημασίας που κανείς δεν μπορεί ποτέ και με κανένα τρόπο η πρόσχημα να αγνοήσει. 

Η νεότερη επιστημονική κοινωνικοπολιτική άποψη περί την αναπηρία είναι 

εξαιρετικά προοδευτική και συνοδεύεται με μία σειρά εγγενών προτάσεων που 

ανατρέπουν ολοσχερώς την έννοια της επιβάρυνσης του κοινωνικού συνόλου και του 

γενικού συμφέροντος. Και η λύση είναι μία κι έχει ειπωθεί εδώ και τρεις χιλιάδες 

χρόνια και αποτελεί το απόφθεγμα όλων των εποχών «γηράσκω αεί διδασκόμενος». 

Η Σωκράτειος αυτή ρήση πέραν από την οικουμενικότητά της ενέχει σαφέστατα τον 

ιδεατισμό της αέναου και συνεχούς μορφώσεως, διότι η ανθρώπινη γνώση είναι τόσο 

απέραντη και πολλαπλασιάζεται γεωμετρικά καθημερινά που εάν συγκρίνουμε ένα 

άτομο με πολλαπλά πτυχία και μεταπτυχιακές σπουδές βια της έννοιας της 

παγκοσμίου γνώσεως θα διαπιστώσουμε ότι το άτομο αυτό «ουχί γιγνώσκει οπόθεν 

υπάγουσιν οι τέτταρες», αυτό σημαίνει απλά ότι ουδείς μπορεί να καταστεί ένοικος 

του απυρόβλητου, της άγνοιας, γιατί αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι εκατοντάδες 

εκατομμύρια φορές περισσότερα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, η 

μόνη διέξοδος η οποία υπάρχει από θεολογική, από κοινωνική, από ανθρωπιστική και 

επιπροσθέτως δε από πολιτική, νομική και οικονομική πλευρά είναι συμφέρον της 

σύγχρονης κοινωνίας να προσπαθήσει πάση θυσία να εντάξει γενικώς το κοινωνικό 

σύνολο αλλά και ειδικότερα τα πρόσωπα με συναφή αναπηρία σε προγράμματα 

επιστημονικής μορφώσεως, επιμορφώσεως, επαγγελματικού προσανατολισμού ούτως 

ώστε με την περάτωση των σπουδών τους να καταστήσουν εαυτούς ισότιμα μέλη 

εντός του κοινωνικού συνόλου. 

 

1.7 Προτεινόμενες αποτελεσματικές προτάσεις 

 

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εμβαθύνουμε τα αίτια και τα αιτιατά του 

φαινομένου της αναπηρίας. Γενικότερα οι στατιστικές (WHO, 2012) αναφέρουν ότι 

στην περίπτωση των ατόμων με μειωμένη όραση ή ολοσχερή τύφλωση, το ποσοστό 

των εκ γενετής τυφλών είναι εξαιρετικά μικρό (EBU, 2012). Συνήθως, οι οφθαλμικές 
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αυτές παθήσεις προκαλούνται από διάφορες αιτίες παραδείγματος χάρη τη 

μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (Retinitis pigmentosa), τις διαταραχές του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, την αμβλυωπία, την ατροφία του οπτικού νεύρου, 

το γλαύκωμα, τον καταρράκτη, το τράχωμα που οδηγεί στην τύφλωση, 

μετεγχειρητικές αιμορραγίες του οφθαλμού και της οπτικής δομής του, ατυχήματα, 

λοιμώξεις, καρκίνος κτλ. (WHO, 2016). 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αναπηρίες που ενδεχομένως μπορούν να 

προληφθούν με τη λεγόμενη προληπτική ιατρική και σαφώς με την ενημέρωση των 

γονέων τόσο στην περίπτωση του προγεννητικού ελέγχου του ζευγαριού όσο και στη 

συνέχεια παραδείγματος χάρη του έρπητα στα γεννητικά όργανα (Iatropedia, 2016). 

 

1.7.1 Μοντέλο tri-anthropo-type Paschalidis 

 

Βέβαια η πρόληψη επέρχεται και από την κατανόηση των αιτιών που 

προκαλούν τις ασθένειες του ίδιου μας του οργανισμού, με την εύρεση του 

ανθρώπινου τύπου στον οποίο ανήκουμε, όπως αναφέρει στις εργασίες (Pashalidis, 

2014) (Paschalidis et al, 2015) και στα βιβλία με βάση την ανακάλυψή του, ο 

καθηγητής και ερευνητής κύριος Πασχαλίδης Γεώργιος. Σχετικά με το μοντέλο tri-

anthropo-type Paschalidis «Η σκελετική διαμόρφωση καθορίζει τις γενετικές 

παραμέτρους της υγείας και της ασθένειας του κάθε τύπου επιδρώντας στα νεύρα, τα 

οποία διακλαδίζονται μέσα από τους σπονδύλους. Ταυτόχρονα, η πίεση που ασκούν 

οι σπόνδυλοι στα νεύρα αποτελεί (και επηρεάζει) όλο το νευρολογικό σύστημα 

επάνω στο οποίο δομείται η ιδιοσυγκρασία και μεγάλο τμήμα της προσωπικότητας» 

(Πασχαλίδης, 2010) καθώς και η αποφυγή παθήσεων κατά τη διάρκεια της κύησης 

όπου «Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος της εγκύου είναι κατά κανόνα οι κύριοι 

υπεύθυνοι για τη διατάραξη της ηρεμίας της και την παρεμπόδιση της αρμονικής 

εγκυμοσύνης και τελικά της ανάπτυξης του εμβρύου» (Πασχαλίδης, 2011). 

 

1.8 Υποχρεώσεις του κρατικού παράγοντα και των διεθνών 

οργανισμών 

 

Κατά συνέπεια, τόσο τα άτομα και οι οικογένειες, οι διάφοροι οργανισμοί 

υγείας και το κράτος πρέπει να ψάξουν βαθιά και αποφασιστικά στον τομέα της 
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πρόληψης, στον τομέα της θεραπείας και στον τομέα της αποκαταστάσεως διά της 

μορφωτικής οδού και του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Η αναζήτηση αυτή των αιτίων και των αιτιατών των συγκεκριμένων παθήσεων 

μπορεί να απαλλάξει το κράτος και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο από δεκάδες 

εκατομμύρια ευρώ με τη συλλογιστική κυρίως της πρόληψης, όπως ο προγεννητικός 

έλεγχος, της αποτελεσματικής θεραπείας και της αποφυγής ιδρυματοποίησης με 

τροφίμους παντός είδους καθώς και την επαύξηση των «επιδοματικοβιούντων» με 

την εξασφάλιση θέσεων εργασίας (Ζησοπούλου, 2007). 

Θα θέλαμε να τονίσουμε προς επιβεβαίωση των απόψεών μας εκ των 

παρεχομένων στατιστικών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την 

Τύφλωση και τη Μειωμένη όραση, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μισισιπή 

(Kirchner, Schmeidler & Todorov, 1999), προκύπτει ότι «Οι παράγοντες που 

παρουσιάζονται να επηρεάζουν ιδιαιτέρως τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με 

οπτική αναπηρία είναι το μορφωτικό επίπεδο, ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας και η 

συνολική κατάσταση της υγείας των ατόμων. Έτσι, το 82% των αποφοίτων 

κολλεγίων με οπτική αναπηρία, ηλικίας 18-54 ετών, απασχολούνται εργασιακά σε 

σχέση με το αντίστοιχο 90% των αποφοίτων κολλεγίων χωρίς οπτική αναπηρία. Τα 

άτομα με τύφλωση εργάζονται σε ποσοστό 30% σε σχέση με το 44% των ατόμων με 

μειωμένη όραση, ενώ μόνο το 22% των ατόμων με τύφλωση εργάζεται σε καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το 33% των ατόμων με μειωμένη όραση. Τα 

άτομα με μειωμένη όραση με εξαιρετική ή καλή υγεία απασχολούνται σε ποσοστό 

66% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων που η κατάσταση της υγείας 

τους δεν είναι καλή, το οποίο ανέρχεται στο 13%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των υγιών 

ατόμων με τύφλωση που απασχολούνται εργασιακά ανέρχεται στο 41% σε σχέση με 

το αντίστοιχο μόλις 1% των ατόμων με τύφλωση και προβλήματα υγείας, όπως 

αναφέρει στη διατριβή της η κυρία Παπακωνσταντίνου (σελ. 13, 2012). 

 

1.9 Η επιστημονική κοινωνικοπολιτική μας άποψη 

 

Θα πρέπει ευθαρσότατα να καταστήσουμε γνωστό στον αναγνώστη αυτού του 

πονήματος ότι δεν ανήκουμε στον κοινωνικό δαρβινισμό του Herbert Spencer 

(Weinstein, 2009), ούτε στον κοινωνικό λειτουργισμό των φονξιοναλιστών όπως ο 

Emile Durkheim, ο οποίος ισχυριζόταν ότι «είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι 

«ανάγκες» του κοινωνικού οργανισμού στον οποίο αντιστοιχούν τα κοινωνικά 
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φαινόμενα. Μάλιστα, κάποιοι χρησιμοποίησαν την έννοια της λειτουργίας για να 

δηλώσουν τις αλληλεξαρτήσεις των μερών ενός συστήματος, την προσαρμοστική 

πλευρά ενός φαινομένου ή τις ορατές του συνέπειες» (Hughes & Kroehler, σελ.81, 

2014). 

 

1.10 Θέσεις της επίσημης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας - 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

 

Θα μας επιτρέψετε όμως να σας υπενθυμίσουμε μερικά από τα επίσημα δελτία 

τύπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2003) η οποία δήλωνε 

απεριφράστως ότι: «Τα μισά περίπου άτομα αντιμετωπίζουν κάποιο εργασιακό 

πρόβλημα, ενώ το 40% περίπου πιστεύει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοινωνικού 

αποκλεισμού, με πιο συνηθισμένα φαινόμενα τα ανεπαρκή επιδόματα, την ανεργία 

και την ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Το ένα τρίτο από αυτά τα άτομα που 

είναι άνεργα ή οικονομικά μη ενεργά κρίνουν ότι θα χρειάζονταν κάποια βοήθεια στο 

χώρο εργασίας. Η μορφή βοήθειας που δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερο είναι 

η υποστήριξη και κατανόηση από προϊστάμενους και συναδέλφους.» 

Εξετάζοντας προσεκτικά το επόμενο δελτίο τύπου που αφορά την έρευνα 

υγείας για το 2014, στο οποίο θα αναφερθούμε με παραπομπή στην Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, η ποσοστιαία στατιστική ανάλυση αποδεικνύει ότι η οικονομική 

δυσπραγία μετά το 2007 μέχρι σήμερα έχει επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στον 

ελληνικό πληθυσμό και αυτό όχι στις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες αλλά όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου, μιλά για ομάδες 

πληθυσμού από την ηλικία 15 ετών και άνω (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

Μήπως ο «Εθνικός Πολιτικός Καρεκλοκενταυρισμός (Ε.Π.Κ.)» πρέπει να 

αφυπνιστεί και να δώσει λύση άμεσα στα χρονίζοντα λειτουργικά και διαρθρωτικά 

προβλήματα του τόπου. Πέραν της γνωστότατης εθνικής γάγγραινας της 

υπογεννητικότητας και την διαφυγή πάνω από πεντακοσίων χιλιάδων νέων στο 

εξωτερικό (ΤτΕ, 2016) έρχεται να προστεθεί αργά και σταθερά ο γενικότερος 

μαρασμός του πληθυσμού τόσο ηλικιακά όσο και ποιοτικά. Τα πολλαπλά 

προβλήματα υγείας έχουν πλέον καταστήσει ανίκανους τους πάσχοντες να 

εξυπηρετήσουν τους εαυτούς τους επιβαρυνόμενοι και οικονομικά, λόγω της 

συνεχούς μειώσεως μισθών και συντάξεων με τον πλέον «οριζόντιο τρόπο», της 

αύξησης του πληθωρισμού, της υπερβολικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στην 
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φαρμακευτική και ιατρική τους περίθαλψη και τέλος η μαστίζουσα ανεργία έχει 

ανδρώσει το φάντασμα του αστέγου και του ανασφάλιστου σε οποιαδήποτε κρατικό 

ή μη κρατικό πρόγραμμα ασφάλισης και σύνταξης. 

Ας ευχηθούμε ότι η αντίστοιχη έρευνα του 2019 της ΕΛΣΤΑΤ θα μπορέσει να 

βελτιώσει «την ευημερία των αριθμών» με την ευχή, δυστυχώς αυτό μόνο μας έμεινε, 

μια καλυτέρευση των παρόντων συνθηκών στην ελληνική επικράτεια. 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θα θέλαμε να εξηγήσουμε και να γίνει αντιληπτό ότι 

ένα τόσο λεπτό θέμα που αφορά την έννοια της αναπηρίας και θα λέγαμε της 

προσωπικής αναπηρίας είναι έργο εξαιρετικά δύσκολο και «εύθραυστο κοινωνικά». 

 

1.11 Σχετικά με το ΚΕΑΤ και το ΦΤΕ 

 

Με την διερευνητική μας ματιά στον ελλαδικό χώρο, αναζητώντας άμεσες ή 

έμμεσες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και την τεκμηρίωση των σκέψεων μας, 

δεν ξεχάσαμε την εξαιρετικά σημαντική συμβολή δύο ιδρυμάτων, αυτό του Κέντρου 

Εκπαίδευσης και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Φάρου Τυφλών της 

Ελλάδος (ΦΤΕ). Τα προαναφερόμενα ιδρύματα αποτελούν κυριολεκτικά για τους 

πάσχοντες από μερική ή ολική τύφλωση κοινωνικοπολιτικούς και ανθρωπιστικούς 

φάρους στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα το ΚΕΑΤ, πρώην «Οίκος Τυφλών», 

ιδρύθηκε το 1906 από τους Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα, με δαπάνες των αδελφών 

Άμπετ. Αρχικός σκοπός ήταν η προστασία των τυφλών ατόμων. Μέχρι το 1979 ήταν 

φιλανθρωπικό σωματείο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μετά από 

σκληρούς αγώνες των τυφλών, το 1979 έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

(σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79, ΦΕΚ 74/17-4-1979) και 

μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών. 

Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Πρόνοιας (ΠΔ 85/2012, «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών» αρθρ. 4 «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας (ΦΕΚ 141/21-6-2012 τ. Α΄). 

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσε το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ» 

- Σχολή Τυφλών, που από το 1947, με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού σωματείου 

«Οργάνωση Προστασίας Τυφλών», ξεκίνησε να παρέχει εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία όρασης. Από το 2011 (ν. 3918/2011, 
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άρθρο 44, παρ. 2, ΦΕΚ 31/02-03-2011) συγχωνεύθηκε με το ΚΕΑΤ και λειτουργεί ως 

Περιφερειακή Υπηρεσία / Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. 

Ο σκοπός και η λειτουργία του ΚΕΑΤ ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 

265/17-4-79. Βασικοί σκοποί του είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των τυφλών 

παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, η ένταξή τους από την προνηπιακή ηλικία 

στη κοινωνία με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση 

της προσωπικότητας και της κοινωνικής αγωγής τους και η απόκτηση της 

ανεξαρτησίας τους. Στο ΚΕΑΤ δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης Ατόμων με 

αναπηρία όρασης σε διάφορα επίπεδα και με ποικιλία στόχων. Κατά βάση 

προσφέρεται εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και φροντιστηριακή 

εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) (ΚΕΑΤ, 

2017). 

Εν συνεχεία, θα αναφερθούμε στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδος του οποίου ο 

πρόεδρός του κ. Εμμανουήλ Μπασιάς στις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες τις οποίες 

περνάει το ίδρυμα κατόρθωσε μέχρι στιγμής να κρατήσει την πόρτα του ΦΤΕ ανοικτή 

για κάθε άτομο με οπτική αναπηρία. Η συμβολή του ΦΤΕ στην εκπαίδευση είναι 

τεράστια, διότι απευθύνεται και βοηθάει κάθε πάσχοντα να βρει τον επιστημονικό 

του δρόμο, να βρει ένα σημείο αναφοράς για την μελέτη του με τη διαχείριση 

ηλεκτρονικών βιβλίων κυρίως ηχητικών από διάφορα ακαδημαϊκά ελληνόγλωσσα και 

ξενόγλωσσα βιβλία, για την προάσπιση της έννοιας της αέναου εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Άνθρωποι απλοί, καθημερινοί με χαμόγελο δίνουν συνεχώς μάχη με το 

χρόνο καταβάλλοντας σκληρές προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 

φοιτητών σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, η 

οικονομική δυσπραγία, το απλήρωτο πολλές φορές προσωπικό δεν πτοεί και δεν 

καταστέλλει τη σημαία της αυταπάρνησης των στελεχών του ΦΤΕ. Προσωπικά τους 

ευχαριστούμε από καρδίας για τη βοήθεια την οποία μας παρείχαν τα μέλη τους στην 

εκπόνηση αυτής της έρευνας. Η ιστορία και το έργο του ΦΤΕ σε τίτλους είναι η 

ακόλουθη : «Από το 1946 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί μια μεγάλη 

αγκαλιά για όλους τους ενηλίκους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα όρασης. Ο Φάρος 

αποτελεί σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, εποπτευόμενο ως προς το αντικείμενο από το Υπουργείο Εργασίας και 

επιχορηγούμενο από το Κράτος μέσω της Περιφέρειας Αττικής. Όλες οι κοινωνικές 

δράσεις του Φάρου προσφέρονται δωρεάν (κοινωνική υπηρεσία, μαθήματα Η/Υ, 

μαθήματα κεραμικής, μαθήματα Ιταλικών, βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων, 
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βιβλιοθήκη μπράιγ, μαθήματα Μπράιγ για τυφλούς, γυμναστήριο κ.α.), ενώ πολλές 

είναι και οι στιγμές αναψυχής και κοινωνικοποίησης (πλεκτό, μακραμέ, θεατρική 

ομάδα κ.α.)» (ΦΤΕ, 2017). 

 

1.12 Προσωπικές διαπιστώσεις 

 

Η διερεύνηση των αρχείων των πεπραγμένων των δυο προαναφερόμενων 

ελληνικών ιδρυμάτων συνάδει απόλυτα με τις δικές μας σκέψεις. Τίποτα δεν είναι 

στατικό, τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο, τα πάντα τρέχουν ενάντια στον χρόνο και οι 

αμφιμονοσήμαντες και οι ετεροβαρείς συμβάσεις συνειδήσεων είναι αυτές που 

δίνουν νόημα στην προσπάθεια των οφθαλμικών πασχόντων. Και τα δύο ιδρύματα 

προάγουν τη μορφωτική άνοδο και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του 

πάσχοντος, η προτροπή για εκμάθηση της καθημερινότητας, η προτροπή για 

περαιτέρω αέναη μορφωτική προσπάθεια που επιχειρείται βια αυτών των ιδρυμάτων 

συνάδει απολύτως και με τη δική μας σκέψη και θεώρηση των τεκταινόμενων 

απόλυτα. Δεν θέλουμε άλλους ανάπηρους επαίτες στο δρόμο, δεν θέλουμε άλλα 

άτομα αμόρφωτα συνεπεία κάποιας αναπηρίας, δεν θέλουμε την επιβολή του 

κοινωνικού «κωσταλεξισμού» γενικότερα σε πάσχοντες. Πιστεύουμε ακραδάντως ότι 

τα άτομα που θεωρούνται ειδικών αναγκών λόγω της προσωπικής τους αναπηρίας 

δεν παύουν να είναι συγχρόνως και άτομα ειδικών ικανοτήτων που θα τα ζήλευαν 

ακόμα και οι βλέποντες. Είναι τις περισσότερες φορές προσωπικότητες με τεράστια 

ψυχικά αποθέματα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από τη στατικότητα τους, αλλά απ’ 

τη δυναμική των αποτελεσμάτων τους. Παράδειγμα αποτελεί η βράβευση φοιτητών 

στην Θεσσαλονίκη από την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)(2015) κυρία Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 
2. Το θεσμοποιημένο νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των 

θεμάτων αναπηρίας στην εκπαίδευση 
 

 

2.1 Ορισμοί των εννοιών της αναπηρίας στο ελληνικό Δίκαιο 

 

2.1.1 Ο ορισμός ο οποίος δίδεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αφορά τις αναπηρίες 

συναντάται σε πολλά άρθρα κατ’ αρχήν του Συντάγματος. Όπως αναφέρονται επίσης 

και σε πολλά άρθρα που αποτελούν τον πυρήνα των ανθρωπίνων και κοινωνικών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς να λησμονείτε και η προστασία της 

προσωπικότητας του άρθρο 2 παράγραφος 1 Σύνταγμα/1975. 

2.1.2 Το άρθρο 4 αναφέρεται στην ισότητα των Ελλήνων πολιτών καθώς επίσης την 

ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αλλά και την ισότητα σε κάθε έκφραση της 

καθημερινής κοινωνικής ζωής. 

2.1.3 Το άρθρο 5 αναφέρεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ανθρώπου σε όλους τους τομείς της πολιτικοοικονομικής δραστηριότητας του πολίτη. 

2.1.4 Το άρθρο 5Α αναφέρεται ειδικότερα στο δικαίωμα της έγκυρης και έγκαιρης 

πληροφόρησης η οποία και αποτελεί την ραχοκοκαλιά και την ανάπτυξη κάθε 

επιστημονικής σκέψης και κατά συνέπεια την ανάπτυξη αυτού του ίδιου του 

πολιτισμού του ανθρώπου. 

2.1.5 Το άρθρο 9Α αναφέρεται στην ιδιαίτερη πρόνοια για τη διασφάλιση των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία διακινούνται ηλεκτρονικά. 

2.1.6 Έμφαση δίδεται ειδικότερα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγματος 

όπου αναφέρεται «1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι 

ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η 

ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το 

καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των 

Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και την διάπλαση 

τους σε ελεύθερους πολίτες.» 
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Το προαναφερθέν άρθρο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της έννοιας 

εκπαίδευση, παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία. Είναι φανερό ότι το ανώτερο 

άρθρο σε συνδυασμό των άρθρων 4 και 5 δημιουργούν ένα αξεπέραστο νομικό τείχος 

για τους αμφισβητούντες την αναγκαιότητα της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και 

γενικότερα της Παιδείας, ειδικότερα και με μεγαλύτερη έμφαση στα άτομα με 

αναπηρία. Με άλλα λόγια είναι επιτακτική η κρατική μέριμνα της εκπαίδευσης των 

συγκεκριμένων ατόμων και η βοήθειά τους τόσο στη μόρφωση όσο και στην αγορά 

εργασίας. Ο πολιτισμός ενός κράτους κι ο βαθμός ικανότητάς του στην επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων αποτελεί καθρέφτη πολιτισμού και νομιμότητας. 

2.1.7 Το κατεξοχήν άρθρο, το άρθρο 21, το οποίο αναφέρει την υποχρέωση της 

Πολιτείας στην προστασία των αδύναμων πολιτών και των πασχόντων καθώς επίσης 

και των ατόμων με αναπηρία πάσης φύσεως αναφύεται η υποχρέωση του κράτους για 

την προστασία τους και σε συνδυασμό με το άρθρο 4 αυτού του ιδίου Συντάγματος, 

την ισότιμη αντιμετώπισή τους εκ μέρους των θεσμικών αρχών της Πολιτείας. 

2.1.8 Το άρθρο 22 αναφέρεται και εξυπακούεται το αναφαίρετο δικαίωμα γενικώς 

των Ελλήνων πολιτών και κατά συνέπεια των αναπήρων στο δικαίωμα της 

προστασίας της εργασίας τους και βάση των κειμένων διατάξεων όπως αυτά 

καθορίζονται στην ελληνική έννομη τάξη, την υποχρέωση των αρχών όπως και των 

εταιριών του ιδιωτικού τομέα αφενός μεν να προσλαμβάνουν ανθρώπους με 

αναπηρίες όπως και τη διαμόρφωση ειδικών συνθηκών προσβασιμότητας και 

γενικότερα διαμόρφωση στους χώρους εργασίας γι’ αυτούς. 

2.1.9 Το άρθρο 25 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου 

διατρανώνει την υποχρέωση της Πολιτείας στην περιφρούρηση των δικαιωμάτων και 

ελευθερίας του ατόμου για την γενικότερη πρόοδο του κοινωνικό-πολιτικού 

συστήματος και διά αυτού βάση της ατομικής προστασίας ενός εκάστου, την 

προσωπική ευημερία και την οικογενειακή ευτυχία των πολιτών κάθε χώρας. 

2.1.10 Το άρθρο 116 καθώς και η νομοθεσία η οποία προκύπτει από αυτό δηλώνουν 

απερίφραστα ότι και πάλι η Πολιτεία μεριμνά αδιακρίτως για την άρση οιασδήποτε 

ανισότητας η οποία ήθελε προκύψει μεταξύ των πολιτών αυτής. Η άρση των 

ανισοτήτων συνεπάγεται ευθέως, με την έννοια της υποχρέωσης του κράτους να άρει 

και πάλι τις ανισότητες μεταξύ των αναπήρων πολιτών της και των εταίρων άνευ 

ειδικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια ο σκληρός πυρήνας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που επικαλούνται όπως αυτά απαγγέλλονται στα άρθρα 2, 4, 5, 16, 21, 

22, 25 και 116 δημιουργούν μια άρρηκτη πολύκρικη αλυσίδα που εκφράζονται 
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σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά και δημοκρατικά πολιτεύματα προς ένδειξη όχι μόνο 

της εμφάσεως της κοινωνικής ανάγκης αλλά σαν απόδειξη όπως ήδη αναφέραμε της 

ευνομίας και του διεθνούς ανθρώπινου πολιτισμού. 

2.1.11 Ο απλούστερος και πλέον συμπυκνωμένος ορισμός της αναπηρίας ευρίσκεται 

στην έκφραση του λεξικού Τριανταφυλλίδη (2016) και έχει ως ακολούθως «Η 

αναπηρία είναι η έλλειψη αρτιμέλειας και γενικότερα σωματική ή πνευματική 

ανικανότητα». 

2.1.12 Ο προσδιορισμός της αναπηρίας ορίζεται από τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη 

(σελ.167, 1998) ως εξής: «Αναπηρία καλείται η απώλεια της υγείας λόγω βλάβης και 

διαταραχής, έμφυτης ή επίκτητης ορισμένων σωματικών, ψυχικών ή πνευματικών 

λειτουργιών του οργανισμού. Ανάπηρος είναι αυτός που δεν διαθέτει σωματική 

ακεραιότητα ή διανοητική ισορροπία και διαύγεια». 

2.1.13 Εκτός των εγκυροτάτων της ελληνικής γλώσσας υφίσταται επίσης ένας 

ορισμός καθώς και η κατηγοριοποίηση των αναπήρων που είχε εκδοθεί από το 

Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε εγκύκλιό του την 

Περίοδο 1986-1990 προσδιορίζοντας και κατηγοριοποιώντας την έννοια της 

ανθρώπινης αναπηρίας ως ακολούθως «Τα ανθρωπομετρικά στοιχεία των οδηγιών 

σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

προσδιορίζουν τα άτομα με αναπηρία στα άτομα με μόνιμη ανικανότητα, στα άτομα 

με παροδική ανικανότητα και στα εμποδιζόμενα άτομα. Στην πρώτη κατηγορία είναι 

οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί και γενικά οι αμβλύωπες, οι κωφοί, όσοι έχουν 

δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και τα άτομα που 

πάσχουν από διάφορες ασθένειες όπως αρτηριοσκλήρυνση, επιληψία, ανεπάρκεια 

νεφρού, ρευματικές παθήσεις, καρδιοπάθειες. Στη δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι 

οι τραυματίες και οι παροδικά ασθενείς. Ενώ στην τρίτη κατηγορία είναι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, αλλά και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες, δηλαδή τα άτομα της 

τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα άτομα με ασυνήθεις 

σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιμοποιούν ή 

οδηγούν οποιουδήποτε τύπου αμαξίδιο και όσοι μεταφέρουν βάρη (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

1990)». 

 

2.2. Ευρωπαϊκοί Ορισμοί της οπτικής ένδειας 
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2.2.1 Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(2010), βάση της ευρωπαϊκής συμβάσεως για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 

προκύπτουν μία σειρά διατάξεων οι οποίες προσδιορίζονται αυστηρά στην ατομική 

σφαίρα δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη και όχι μόνο και κατά συνέπεια 

εξυπακούεται και αυτά των αναπήρων. Οι διατάξεις αυτές εκφράζονται ως 

ακολούθως «Ένα άλλο σημείο στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί είναι η συσχέτιση 

της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας με τα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας στους χώρους εργασίας που είτε ορίζονται κατ’ ελάχιστο από κοινοτικές 

οδηγίες ή έχουν διευρυνθεί από τον εκάστοτε εθνικό νομοθέτη στο πλαίσιο και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να εγείρουν εμπόδια στην 

ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία, κατ’ αρχήν γιατί μπορούν να θεμελιώσουν 

εξαίρεση από την απαγόρευση της έμμεσης διάκρισης, όντας μέτρα που είναι 

πρόσφορα και αναγκαία για την εξυπηρέτηση ενός αντικειμενικά θεμιτού στόχου, 

όπως είναι ακριβώς η προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 

Επί πλέον, τα άρθρα 2 § 5 και 7 § 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ ορίζουν ότι δεν θίγονται 

από την Οδηγία αυτή τα εθνικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αναγνωρίζοντας έτσι 

την ευχέρεια για τα Κράτη-Μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας ακόμα και όταν αυτά επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση ατόμων με 

αναπηρία. Η ευχέρεια αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι βρίσκει τα όριά της στην 

αρχή της αναλογικότητας και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, όπως είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ)». 

 

2.3. Η αντιμετώπιση της οπτικής ένδειας από την τουρκική έννομη 

τάξη 

 

2.3.1 Ο τουρκικός νόμος 5378/07-07-2005 γενικώς περί την αναπηρία στην Τουρκία 

Θέλοντας, όχι να διευρύνουμε, αλλά να συγκρίνουμε νομοθετήματα που 

αφορούν την γενική έννοια της αναπηρίας, σκεφτήκαμε δίκην μιας συγκριτικής 

απεικόνισης με την ελληνική νομοθεσία, το τι προβλέπεται στην τουρκική έννομη 

τάξη για το επίμαχο αυτό θέμα. Προβήκαμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα διότι 

θεωρούμε ότι είναι απόλυτα αναγκαίο και βάση της ευρωπαϊκής έννομης τάξης και 



19 

του ευρωπαϊκού προσανατολισμού στην έννοια της καλής «γειτνίασης» να 

αναφερθούμε και να εξετάσουμε το πως στη γείτονος χώρα, ο κοινός της νομοθέτης 

τελεολογικά υπεισέρχεται στο χώρο της αναπηρίας. 

Συγκεκριμένα κρίνουμε την ανάγκη λήψης ειδικών νομοθετικών μέτρων τόσο 

για την πρόληψη όσο για τη θεραπεία των συγκεκριμένων καταστάσεων, με άλλα 

λόγια προωθείτε η ισότιμη αντιμετώπιση οιασδήποτε μορφής αναπηρίας, σωματικής, 

πνευματικής, ψυχικής και αισθητηριακής, ούτως ώστε τα αναφερόμενα αυτά μέλη 

της κοινωνίας να μην υποστούν ουδεμία διάκριση και προσβολή τόσο της 

προσωπικότητάς τους όσο και της προσβασιμότητας αυτών κάτω από ειδικές 

συνθήκες στην αγορά εργασίας. 

Στο δεύτερο σκέλος του προαναφερόμενου νόμου 5378/07-07-2005 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε στις 2-6-2014, ο Τούρκος νομοθέτης προειδοποιεί και επιβάλει στους 

τουρκικούς θεσμούς εν γένει και τους αντίστοιχους οργανισμούς υγείας, να 

μεριμνούν για τη πρόληψη, όσο αυτό είναι δυνατόν των διαφόρων τύπων αναπηριών 

καθώς επίσης για την προστασία, την φροντίδα, τη βοήθεια και την ισότιμη ένταξη 

των συγκεκριμένων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τούρκος κοινός νομοθέτης εξετάζει και νομοθετεί 

σφαιρικά την έννοια της ανθρώπινης αναπηρίας σε δύο πυλώνες, τωόντι 

υποχρεωμένους να προλαμβάνουν πολλά είδη αναπηριών δια της προλήψεως, βία του 

Υπουργείου Υγείας και των συναφών οργανώσεων αυτού και στη συνέχεια να 

εξασφαλίζουν στο ακέραιο τον απρόσκοπτο σεβασμό της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και υποστάσεως. Κατά συνέπεια την κοινωνική ένταξη αυτών άνευ 

διακρίσεων. 

Φανερό είναι η σφαιρική αντιμετώπιση όλων αυτών των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων ούτως ώστε αφενός μεν να μην δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες 

αναπόφευκτα άνευ της προληπτικής ιατρικής θα οδηγούσαν υποχρεωτικά σε νέες 

συνθήκες δημιουργίας νέων αναπηριών. 

Προσέτι δε πρέπει να τονιστεί ότι η θεραπεία των ήδη υφιστάμενων 

καταστάσεων σύμφωνα με τον κοινό νομοθέτη, συνεχίζει πάντοτε η διοίκηση εν γένει 

να είναι επιφορτισμένη με την περίθαλψη και την οικονομική ακόμα υποστήριξη των 

προαναφερόμενων εν ένδεια φυσικής υγείας Τούρκων πολιτών. Ο ορισμός της 

αναπηρίας κατά λέξη στον τουρκικό νόμο αναφέρεται ως ακολούθως: «Αναπηρία 

είναι η απώλεια σε διάφορα επίπεδα της σωματικής, της πνευματικής, της ψυχικής 

και της αισθητηριακής ικανότητας, παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν το άτομο από 
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μια σωστή και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία, στο πλαίσιο ισότητας 

λόγω και της υπάρχουσας νοοτροπίας του κοινωνικού περίγυρου» (Mevzuat Bilgi 

Sistemi, 2005). 

 

2.4. Η Νομοθετική Πράξη των Αμερικανών με Αναπηρίες του 1990 

 

Εκτός των Ευρωπαϊκών θεσμικών προβλέψεων και νομοθετικών πράξεων και η 

αντίπερα όχθη του ατλαντικού δεν στερείται νομικού πλαισίου για τα άτομα με 

αναπηρία προσπαθώντας να δώσει έμφαση για την ίση μεταχείριση των πολιτών στην 

εκπαίδευση, στην εργασία, γενικότερα στο κοινωνικό βίο και στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ανθρώπου. Η Νομοθετική Πράξη των Αμερικανών με Αναπηρίες 

του 1990 (The Americans with Disabilities Act of 1990 - ADA) 

συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν από την τροπολογία του 2008 (PL 

110 - 325), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 και έχει ως ακολούθως: 

Η ADA αρχικά δημοσιεύτηκε και αποτελεί μέρος του κωδικοποιημένου συστήματος 

των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κωδίκων των Ηνωμένων Πολιτειών 

κατηγοριοποιούνται σε τίτλους και κεφάλαια που κατατάσσουν τους νόμους ανάλογα 

με το αντικείμενό τους. 

Οι τίτλοι I, II, III και V του αρχικού νόμου κωδικοποιήθηκε στον τίτλο 42, 

κεφάλαιο 126, του κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών και αρχίζει στο τμήμα 12101.  

Ο τίτλος IV του αρχικού νόμου κωδικοποιήθηκε στον τίτλο 47, κεφάλαιο 5, 

μέλος του κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη 

κωδικοποίηση οδήγησε στις απαραίτητες και επιτακτικές αλλαγές του συστήματος 

κωδικοποίησης, όπως αυτές τακτοποιηθήκανε βάση των αλλαγών του συστήματος. 

Υπενθυμίζουμε επίσης την κατηγορηματική θέση την οποία έλαβε το 

Αμερικανικό Κογκρέσο όσων αφορά τα άτομα με διάφορα προβλήματα αναπηρίας 

είτε αυτά είναι σωματικά ή πνευματικά, δεν θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας 

και χαίρουν της απολύτου ίσης μεταχειρίσεως με αυτή των άλλων συμπολιτών τους 

και αυτή η θέση του Κογκρέσου αιτιολογείται στην προσπάθεια της μη γκετοποίησης 

και απομόνωσης των προαναφερόμενων συμπολιτών τους. Διότι ιστορικά 

αποδεικνύεται πως «ιδιαίτερες κοινωνίες» στοχοποιούνται και αποτελούν εφαλτήριο 

δημιουργίας απάνθρωπων συνθηκών στην καθημερινότητα του αναπήρου. 



21 

Έτσι καταλήγοντας ο ορισμός ο οποίος δόθηκε από τον αμερικανικό νόμο 

(ADA) έχει ως ακολούθως: «Η ορισμένη «ανικανότητα» ενός ατόμου, η οποία 

«λειτουργικά καταλήγει» στην έννοια της αναπηρίας σημαίνει ότι πάσχει από μια 

σωματική ή πνευματική ανικανότητα που έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της 

εργονομικής αυτονομίας του ατόμου. Η συγκεκριμένη δε αυτή πάθηση περιορίζει 

αναπόφευκτα και επιβαρύνει άμεσα κάθε αναγκαία δραστηριότητα της 

καθημερινότητας των συγκεκριμένων ατόμων. Η υποχρεωτική καταγραφή και 

κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων και οι κατηγορίες αυτές έχουν ως 

ακολούθως: Ένα άτομο εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου όταν έχοντας υποστεί τις 

ανάλογες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αυτών επιβεβαιώνουν την 

αντίστοιχη ασθένεια και τις συνέπειες που προκύπτουν απ’ την δυσλειτουργία αυτής. 

Εν αντιθέσει δε, δεν θεωρείται αναπηρία η οιασδήποτε προσωρινή πάθηση, η οποία 

και εξαλείφεται μετά την πάροδο των έξι μηνών ή και λιγότερο (United States 

Department of Justice, 1990)». 

Φανερό δε είναι η αναγκαιότητα της προβλέψεως εκ του νόμου και η 

παραμετροποίηση των παγίων και βασικών υποδομών για τη διευκόλυνση των 

διαφόρων αναπηριών όπως παραδείγματος χάριν επικλινών οδοστρωμάτων προς 

αποφυγήν κλιμακοστασίων, χρησιμοποίηση ανελκυστήρων με αυτόματες θύρες 

μεγάλης χωρητικότητας και μεγέθους, ηχητική σηματοδότες σε οδικές 

διασταυρώσεις, ειδικά κιγκλιδώματα σε απόκρημνα σημεία, διάθεση ειδικών 

οχημάτων μεταφοράς αμαξιδίων, ειδικής επιδαπέδιας και ηλεκτρονικής σημάνσεως 

καθοδήγησης και άλλα. 

 

2.5. Η διεθνής αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία 

 

Έχοντας ήδη εξαντλήσει τους ορισμούς του εθνικού, του ευρωπαϊκού, του 

τουρκικού και του αμερικανικού νομικού πλαισίου ερχόμαστε τώρα να εξετάσουμε 

την σφαιρική και παγκόσμια αντιμετώπιση της έννοιας της αναπηρίας η οποία 

προκύπτει από το πρωτόκολλο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 

Εδώ θα μας επιτρέψετε να παρουσιάσουμε καθ’ ολοκληρίαν το προοίμιο του 

πρωτοκόλλου με βάση το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 

Α/RES/61/106 στις 13 Δεκεμβρίου 2006, αυτό δε θεωρούμε ότι επιβάλλεται για 

λόγους εξαιρετικά επιβεβλημένους, οι οποίοι προκύπτουν από την ανάγκη 

κατανόησης, εμπέδωσης, αντίληψης, ευαισθησίας και πέραν της νομικής έκφανσης 
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μιας πανανθρώπινης αντιμετώπισης διά τους συμπολίτες μας που είχαν την ατυχία ή 

ακόμα και την τύχη να έχουν «τη ρετσινιά» του αναπήρου. 

Θα ακολουθήσει το άρθρο 1 του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου όπου 

προσδιορίζεται καταφανώς η έννοια της αναπηρίας στη γενικότερη αυτή μορφή. 

«Προοίμιο του πρωτοκόλλου Α/RES/61/106 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση, 

α. Υπενθυμίζοντας τις αρχές που εξαγγέλλονται στον Καταστατικό Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα 

ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, ως 

θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,  

β. Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Οικουμενική Διακήρυξη 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

έχουν εξαγγείλει και συμφωνήσει ότι καθένας δικαιούται να απολαμβάνει όλων των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, χωρίς καμία διάκριση,  

γ. Επιβεβαιώνοντας την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και 

τη συσχέτιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και 

την ανάγκη εγγύησης της πλήρους απόλαυσής τους, χωρίς διακρίσεις, από τα άτομα 

με αναπηρίες, 

δ. Υπενθυμίζοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Μορφωτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα, τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με την Κατάργηση κάθε Μορφής 

Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

Διακρίσεων κατά των Γυναικών, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων 

τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με την 

Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών 

των Οικογενειών τους,  

ε. Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια και ότι η 

αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων 

και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς που 

παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση 

βάση με τους άλλους, 

στ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών και των κατευθυντήριων οδηγιών 

πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με 
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Αναπηρίες και στους Τυποποιημένους Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για 

τα Άτομα με Αναπηρίες, ως προς την επιρροή στην προαγωγή, διαμόρφωση και 

αξιολόγηση των πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, προς το σκοπό της περαιτέρω εξίσωσης ευκαιριών 

για τα άτομα με αναπηρίες, 

ζ. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των ζητημάτων αναπηρίας, ως 

αναπόσπαστο τμήμα, στις σχετικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, 

η. Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι διακρίσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου, 

βάσει της αναπηρίας του, αποτελούν προσβολή της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας 

του ατόμου  

θ. Αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία των ατόμων με αναπηρίες, 

ι. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προωθηθούν και να προστατευθούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που απαιτούν εντατικότερη υποστήριξη, 

κ. Ανησυχώντας για το ότι, παρά τις διάφορες επίσημες πράξεις και δεσμεύσεις, 

τα άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους 

ως ίσα μέλη της κοινωνίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σε 

όλα τα μέρη του κόσμου, 

λ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε χώρα, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, 

μ. Αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες, υφιστάμενες και πιθανές, συνεισφορές από 

τα άτομα με αναπηρίες στη γενική ευημερία και ποικιλομορφία των κοινοτήτων τους, 

και ότι η προαγωγή της πλήρους απόλαυσης από τα άτομα με αναπηρίες των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους και της πλήρους 

συμμετοχής από τα άτομα με αναπηρίες, έχουν ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη 

αίσθηση ένταξης και σημαντικές προόδους στην ανθρώπινη, κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και στην εξάλειψη της φτώχειας, 

ν. Αναγνωρίζοντας τη σημασία, για τα άτομα με αναπηρίες, της ατομικής 

αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να 

κάνουν τις επιλογές τους,  

ξ. Θεωρώντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και 

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που τα αφορούν άμεσα, 
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ο. Ανησυχώντας για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρίες, τα οποία υπόκεινται σε πολλαπλές ή επιβαρυμένες μορφές διακρίσεων, 

βάσει της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των 

πολιτικών ή άλλων απόψεων, της εθνικής, εθνοτικής, αυτόχθονος ή κοινωνικής τους 

καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης, της ηλικίας ή άλλης κατάστασης, 

π. Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες διατρέχουν 

συχνά το μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από την κατοικία, λόγω βίας, 

τραυματισμού ή κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης, 

κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, 

ρ. Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να απολαμβάνουν 

πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, σε ίση βάση 

με τα υπόλοιπα παιδιά και υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, 

προς το σκοπό αυτό, από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, 

σ. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενσωματωθεί η προώθηση της ισότητας 

των φύλων σε όλες τις προσπάθειες προαγωγής της πλήρους απόλαυσης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με 

αναπηρίες, 

τ. Τονίζοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας και αναγνωρίζοντας την κρίσιμη ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο 

αρνητικός αντίκτυπος της φτώχειας στα άτομα με αναπηρίες, 

υ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας οι οποίες 

βασίζονται στον πλήρη σεβασμό των σκοπών και των αρχών που περιλαμβάνονται 

στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και η τήρηση των εφαρμοστέων 

πράξεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απαραίτητες για την πλήρη προστασία των 

ατόμων με αναπηρίες και, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων και της 

ξένης κατοχής, 

φ. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας στο φυσικό, κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία και εκπαίδευση και στην 

πληροφορία και επικοινωνία, καθιστώντας δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να 

απολαμβάνουν πλήρως όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών, 

χ. Συνειδητοποιώντας ότι το άτομο, έχοντας καθήκοντα απέναντι στα άλλα 

άτομα και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, είναι υπεύθυνο να προσπαθήσει 
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να προάγει και να τηρήσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ψ. Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι το φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της 

κοινωνίας και ότι δικαιούται της προστασίας από την κοινωνία και το κράτος και ότι 

τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν 

την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις 

οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρίες, 

ω. Πεπεισμένα ότι μια συνολική και ενιαία διεθνής Σύμβαση για την προαγωγή 

και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες θα 

συμβάλλει σημαντικά στην επανόρθωση του έντονου κοινωνικού μειονεκτήματος 

των ατόμων με αναπηρίες και θα προάγει τη συμμετοχή τους στον τομέα της 

ατομικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, με ίσες 

ευκαιρίες, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες 

Συμφώνησαν τα εξής.» 

Ορισμός της αναπηρίας που προκύπτει από το πρωτόκολλο Α/RES/61/106: 

« Άρθρο 1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι να προάγει, προστατεύσει και να 

διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει το σεβασμό 

της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. 

Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που έχουν μακροχρόνια 

σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με 

διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλου (Περιφερειακό Κέντρο 

Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, 2008)». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε δέκα ερωτώμενους από 

ειδικό συνεργάτη ερευνητή διά της μεθοδολογίας της άμεσου διαπροσωπικής 

συνεντεύξεως. Έχοντας ήδη υπόψη τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (WMA, 1964) περί 

ηθικών αρχών για την ιατρική έρευνα σε ανθρώπους, προτιμήσαμε την πλέον ήπια 

πλευρά προσεγγίσεως των ερωτηθέντων, δηλαδή τη φιλική, την άκρως 

κοινωνικοποιημένη, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τον πραγματικά ποιοτικό 

απαντητικό τόνο των συμμετεχόντων. Με άλλα λόγια θέλαμε να αποφύγουμε πάση 

θυσία να νιώσει ο ερωτώμενος την έννοια της «ανάκρισης», αλλά να του δώσουμε 

την ευκαιρία να αισθανθεί κι αυτός απόλυτα φιλικά απέναντί μας, εξασφαλίζοντας 

έτσι την εμπιστοσύνη του και την εχεμύθεια εκ μέρους μας, την οποία αυτός 

επιθυμεί, μια άνετη κουβέντα, μια άνετη διαλογική συζήτηση με έναν καθαρά 

μαιευτικό τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα ψυχολογικής ευεξίας πέρα 

από κάθε στείρα έννοια επαγγελματισμού. Και νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε. 

Επιπροσθέτως, αυτό που επετεύχθη κι αυτό το οποίο θεωρούμε επιτυχία είναι το 

γεγονός ότι δημιουργήθηκε έστω και μια αμυδρά ελπίδα ότι βία του παρόντος 

πονήματος ενδεχομένως, κάποιοι άλλοι ή αυτοί οι ίδιοι θα επωφεληθούν στο δύσκολο 

ανηφορικό δρόμο του «τυφλού» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βάση των ερευνών 

λόγω του ότι ένα ερωτηματολόγιο δεν επιστρέφεται στην ώρα του ή και ποτέ. 

 

3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

1. Πώς θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ο σχεδιασμός του τρόπου 

διαβίωσης (ντύσιμο, καθαριότητα, φαγητό, και γενικά δραστηριότητες 

στο σπίτι ); 

 

Λόγω του ότι η οπτική ένδεια καταλαμβάνει την κορυφή στις ανθρώπινες 

αναπηρίες, συνεπάγεται ότι ο τυφλός κι η οικογένειά του ή οποιοδήποτε τρίτο 

συγγενικό άτομο ή ακόμα κι ο κοινωνικός λειτουργός ο οποίος πολλές φορές 
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υπεισέρχεται για να βοηθήσει τη γενικότερη κατάσταση, μπορούν να 

προγραμματίσουν κατά κάποιο τρόπο, λαμβανομένου υπόψη και της 

προσωπικότητας του τυφλού, τις συνθήκες διαβιώσεις του. Κατά συνέπεια 

υπάρχει μια προκαθορισμένη ιεράρχηση των διαφόρων αναγκών που πρέπει 

να εξυπηρετηθούν. Εξηγώντας τι εννοούμε: 1ον η καθαριότητα, προσωπική 

και του περιβάλλοντος της διαβίωσης του τυφλού 2ον η αξιοπρεπή εμφάνισή 

του εντός και εκτός της οικίας του 3ον το θέμα της διατροφής του και 4ον η 

γενική τακτοποίηση και σε προκαθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια 

χωρίς εναλλαγές, των διαφόρων αντικειμένων τα οποία έχει ο τυφλός ανάγκη 

για την απόλυτη καθημερινότητά του. Παραδείγματος χάριν, πρέπει να 

γνωρίζει τη διάταξη των αντικειμένων του πάνω στο γραφείο, στο 

υπνοδωμάτιο, στην τραπεζαρία, στην κουζίνα, στους χώρους υποδοχείς και 

στην τουαλέτα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας τους, γιατί κάθε 

αναζήτηση δημιουργεί εκνευρισμό και απώλεια χρόνου με απρόσμενες 

ψυχολογικές συνέπειες. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα των 

προμηθειών και των αναγκών παντός τύπου, όπως τα τρόφιμα, τα 

απορρυπαντικά, τα ενδύματα, τα υποδήματα, ηλεκτρικές συσκευές και τα 

λοιπά. Για όλα τα ανωτέρω όπως ήδη αναφέρθηκε η προσωπικότητα του 

τυφλού παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο καθώς επίσης και η ψυχολογική 

του κατάσταση, η οποία πολλές φορές διαταράσσεται για ασήμαντα πράγματα 

και σε φυσιολογικές περιπτώσεις του επιτρέπουν να εξασκήσει το προσωπικό 

του αυτεξούσιο για την γενικότερη αυτοεξυπηρέτησή του και την έννοια της 

ανεξαρτησίας που πηγάζει από αυτό. 

 

Οδική και Κτιριακή βοήθεια: 

2. Πώς φρονείτε ότι πρέπει να σας εξυπηρετήσει το σύστημα για την 

προσωπική σας μετάβαση από και προς το κατάλυμα στο πανεπιστήμιο 

και τανάπαλιν; 

 

Το μεγαλύτερο μαρτύριο ενός τυφλού είναι από τη στιγμή που ανοίγει η 

εξώθυρα του προσωπικού του καταλύματος και πρέπει να μεταβεί στον 

«εξωτερικό κόσμο», του οποίου οι μεταβολές είναι απρόσμενες και δεν τις 

γνωρίζει. Παραδείγματος χάριν, τα δημόσια έργα με τις επισκευές δρόμων, 

πεζοδρομίων, αποχετεύσεων, έργα παντός τύπου καλωδιώσεων, η ανέγερση ή 
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οι επισκευές οικοδομών, η τοποθέτηση αντικειμένων από τα καταστήματα 

όπως και η στάθμευση οχημάτων επί των πεζοδρομίων, διάφορες 

διαφημιστικές πινακίδες, ανύπαρκτες προκαθορισμένες για τυφλούς 

διαβάσεις, η ασυνέπεια της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τον μεγαλύτερο εφιάλτη, όπως και πολλά άλλα, 

του τυφλού ή του ατόμου με ένδεια οράσεως δεδομένου ότι λόγω της ύπαρξης 

των ανωτέρων καταστάσεων, η ανασφάλεια η οποία δημιουργείται στα 

προαναφερόμενα αυτά άτομα είναι τεράστια και δημιουργεί έντονο 

προβληματισμό κάθε απόπειρας εξόδου από το σπίτι. Κατά συνέπεια, 

υφίσταται η άμεση και επιτακτική ανάγκη δύο πολύ σοβαρών μέτρων προς 

διευκόλυνσή μας: 1ον μαθήματα προσανατολισμού και βαδίσεως και 2ον την 

παρουσία ενός βλέποντος συνοδού ο οποίος θα πρέπει κι αυτός να εκπαιδευτεί 

ούτως ώστε να έχει υπόψη του, που παρ’ όλη την παρουσία του, 

εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε κάθε βήμα μας. Η παρουσία 

λοιπόν του συνοδού, πέραν των διαφόρων εφαρμογών της τεχνολογίας, είναι 

επιτακτική και αναγκαία.  

 

Εσωτερική κτιριακή «ξενάγηση»- περιήγηση: 

3. Ποιες κατά τη γνώμη σας ανάγκες αναφύονται για την περιήγησή σας 

εντός των πανεπιστημιακών δομών; 

 

Λόγω της ελλείψεως των λεγομένων αναγκαίων υποδομών και πάλι η έννοια 

του συνοδού έρχεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Εδώ συγκεκριμένα 

φρονούμε ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί μια εθελοντική ομάδα συνοδών, οι 

οποίοι να είναι γνώστες των κτιριακών εγκαταστάσεων, των υποδομών εντός 

του πανεπιστημίου καθώς και του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων. 

Τούτο δε διότι οι πάσχοντες δεν μπορούν να συνακολουθήσουν τις 

οποιεσδήποτε μεταβολές της τελευταίας στιγμής όσον αφορά την απουσία 

ενός καθηγητή, τη ματαίωση ενός μαθήματος ή την αλλαγή της αίθουσας του 

εργαστηρίου εφαρμογών κάποιου μαθήματος. Πολλές φορές τυχαίνει λίγα 

λεπτά πριν την τέλεση ενός μαθήματος να υπάρχει κάποια ανακοίνωση εκ 

μέρους της γραμματείας για την αλλαγή του τόπου διδασκαλίας ή την 

αναβολή του ή και τη μεταφορά του σε άλλη μέρα. Δυστυχώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις η τεχνολογία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. 
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Σχέσεις με τις διοικητικές υπηρεσίες : 

4. Τι είδους βοήθεια θα αναμένατε και θα επιθυμούσατε από το 

πανεπιστήμιο; Χαρακτηρίστε κατά βαθμό προτεραιότητας τη βοήθεια .  

 

Υπάρχει η ανάγκη άμεσης προσωπική ενημέρωσης σε ηλεκτρονικό υπόβαθρο, 

παραδείγματος χάριν με e-mail ή και με κινητό τηλέφωνο για κάθε μεταβολή 

που συντελείται, όσον αφορά τα ωράρια των μαθημάτων, τις δραστηριότητες 

και τις ανακοινώσεις. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης από τη 

διοικητική μέριμνα του πανεπιστημίου, για τη βοήθεια των πασχόντων και 

την παροχή ηλεκτρονικών αρχείων των διδασκομένων εγχειριδίων, 

μονογραφιών και σημειώσεων των κυρίων καθηγητών. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

η ανάγκη με εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητας, ισότιμης πρόσβασης χωρίς 

διακρίσεις , τόσο για τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν όσο και για αυτά 

των εξετάσεων. 

 

Διαπροσωπικές σχέσεις με τους διδάσκοντες (ΔΕΠ): 

5. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική και διεθνής νομοθεσία και νομολογία 

όπως εμπεριστατωμένα εκφράζονται τόσο στον Οργανισμό Ηνωμένων 

εθνών με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία , των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, κι αυτού του ιδίου του ελληνικού 

συντάγματος, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας; Ούτως ώστε 

να γνωρίζετε τι μπορείτε να διεκδικήσετε και συγχρόνως να είναι σαφής 

οι υποχρεώσεις σας έναντι του πανεπιστημίου; 

 

Εδώ θίγεται την αχίλλειο πτέρνα του προβλήματός μας. Σαφώς και 

γνωρίζουμε, η συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων, την εθνική και τη 

διεθνή νομοθεσία και νομολογία για τη δική μας περίπτωση. Δυστυχώς όμως 

οι νόμοι και οι διατάξεις μένουν πάντοτε ως γράμμα κενό όταν δεν 

εφαρμόζονται. Το κοινωνικοοικονομικοπολιτικό σύστημα της Ελλάδος με μία 

λέξη δεν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ότι σέβεται στο βαθμό που θα 

έπρεπε τόσο σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή αυτό το ίδιο το Σύνταγμα κι ο 

σκληρός πυρήνας του των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και τις διεθνείς 

διακηρύξεις των διαφόρων παγκοσμίων οργανισμών και δικαστηρίων. Οι 
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πάντες καταπατούν τα πάντα με εξαίρεση σε ελαχιστότατες περιπτώσεις 

εκείνες όπου οι γνωρίζοντες σέβονται και αναγνωρίζουν τα δικαιώματά μας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε γνωρίζουμε τα προσωπικά δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις μας. Προσωπικός στόχος ενός εκάστου από εμάς είναι να 

διεκδικούμε όχι για τη διεκδίκηση γιατί είναι κάτι που μας οφείλουν και πάνω 

απ’ όλα είναι σεβασμός στην έννοια του ανθρώπου. Όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις μας ουδείς μέχρι σήμερα δεν διανοήθηκε να διασαλεύσει την 

έννομη τάξη μη αποδεχόμενος τις υποχρεώσεις του. Η έννοια του κοινωνικού 

όντος γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρώτα επιβάλλει τις απαιτήσεις ενός 

εκάστου εξ ημών προς το γενικό εθνικό κοινωνικό σύνολο και ύστερα 

προσβλέπουμε την ικανοποίηση των δικών μας επιτακτικών αναγκών εκ 

μέρους του κοινωνικού συνόλου εν γένει και της πολιτείας. Κατά την άποψή 

μας θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

 

6. Πώς φαντάζεστε και πώς θα επιθυμούσατε τη συμπεριφορά ή τον τρόπο 

διδασκαλίας των καθηγητών σας ούτως ώστε αυτοί οι ίδιοι με τις πράξεις 

ή τις παραλείψεις τους να αποτελέσουν εφαλτήριο της δικής σας 

προόδου; 

 

Ο ρόλος του ακαδημαϊκού διδασκάλου είναι εξαιρετικά σημαντικός, αν όχι 

καθοριστικός για την πρόοδο όχι μόνο γενικώς των πασχόντων, αλλά ακόμα 

και για τους απόλυτα υγιείς φοιτητές. Θα μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε 

την προσωπικότητα ενός καθηγητή ως εξής: να έχει εξαιρετικό πάθος και 

αγάπη για το λειτούργημα το οποίο επιτελεί, να αντιλαμβάνεται ότι οι 

φοιτητές του δεν είναι αντικείμενα της εργασίας του αλλά ανθρώπινα όντα με 

αυτόνομη προσωπικότητα, άρα υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Ειδικότερα δε για τους πάσχοντες φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη 

ευαισθησία, να προσεγγίζει, να αντιλαμβάνεται την προσωπικότητα του 

φοιτητή του, ούτως ώστε να προσδίδει στον πάσχοντα ένα εφαλτήριο 

ψυχολογικής σταθερότητας και άμεσης διαδραστικής συνεργασίας προς 

ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από κάθε εξεταζόμενο μάθημα το 

σύνολό των οποίων θα οδηγήσουν στην απόκτηση και στην ικανοποίηση του 

τελικού στόχου, δηλαδή της απόκτησης του πτυχίου τους. Θα θέλαμε απλώς 

να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο οποιοσδήποτε φοιτητής οιασδήποτε σχολής είναι 
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ικανός εν δυνάμει να ξεπεράσει κι αυτούς τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς του 

δασκάλους. 

 

Προσβασιμότητα βιβλιοθηκών και μαθησιακός εξοπλισμός υποστηρικτικής 

τεχνολογίας (ΥΤ) 

7. Πώς θα θέλατε να είναι η προσβασιμότητα της βιβλιοθήκης του 

πανεπιστήμιου σας; Πώς φαντάζεστε τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου 

σας και τι θα θέλατε να εμπεριέχει; Τι θα απαιτούσατε από το προσωπικό 

της βιβλιοθήκης; 

 

Η έννοια της προσβασιμότητας όπως επίσης η έννοια της ίσης μεταχείρισης 

είναι λέξης αυστηρά κοινωνικοπολιτικές οι οποίες ανήκουν στη σφαίρα των 

γενικότερων δεσμεύσεων ενός πολιτισμένου κράτους για την εξυπηρέτηση 

των ανθρώπων με κάποια προσωπική αναπηρία. Όπως έλεγε κι ο αείμνηστος 

καθηγητής κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης Maurice 

Duverger (1917 – 2014) «οι λέξεις οι εμπεριέχουσες αφηρημένες έννοιες 

όπως Επανάσταση, Ελευθερία, Δημοκρατία,, Δικαιοσύνη, Ισότητα, Ίση 

μεταχείριση, Προσβασιμότητα στη σύγχρονη ζωή, είναι λέξεις που αλλάζουν 

νόημα, που αλλάζουν έννοια, που αλλάζουν ακόμα και το αποτέλεσμά τους 

ανάλογα από το στόμα το οποίο βγήκαν και τη χρονική συγκυρία όπου 

εκφράστηκαν λεκτικά». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι 

οι εκάστοτε κρατικοί ταγοί δηλαδή οι υπόχρεοι των εκάστοτε κρατικών 

πολιτικών είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν ανυπερθέτως για την πρόνοια 

των πασχόντων πολιτών τους. Με ρωτάτε τώρα πως θα ήθελα τη βιβλιοθήκη 

μου. Εάν κάποιος έπαιρνε τη θέση μας και του κλείναμε τα μάτια με ένα 

μαντήλι και του λέγαμε πήγαινε στη βιβλιοθήκη αφήνοντάς τον στην είσοδο 

του πανεπιστημίου, σίγουρα στο τρίτο βήμα θα είχε οπωσδήποτε 

γκρεμοτσακιστεί. Άρα επιθυμούμε μια βιβλιοθήκη κατ’ αρχήν προσπελάσιμη, 

με απόλυτη ασφάλεια που θα έδινε την ευκαιρία στον τυφλό φοιτητή να 

αποτελέσει μέρος και τόπο της «γολγοθιτικής» του προσπάθειας. Δηλαδή, όχι 

σκαλιά, ράμπες με κάγκελο ασφαλείας, ειδικές ηχητικές σημάνσεις, 

ομιλούντες ανελκυστήρες, κατευθυντήρια συστήματα δαπέδου κτλ. Πέρα 

λοιπόν από την κτιριακή και οδική προσβασιμότητα άρχεται η διανοητική 

προσβασιμότητα δηλαδή η πνευματική διέγερση του φοιτητή με έμψυχο και 
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άψυχο υλικό δομημένα και σχεδιασμένα καταλλήλως. Επεξηγηματικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: χώρους διαμορφωμένους σε δωμάτια 

κατ’ αποκλειστική χρήση για τους ανθρώπους με αναπηρία εντός της 

βιβλιοθήκης, που θα εμπεριέχουν ένα τραπέζι, ένα σύστημα ενδοσυνεννόησης 

με το κέντρο εξυπηρετήσεως βιβλιοθηκονομικών αναγκών του φοιτητή-

χρήστη με αναπηρία, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με τη βάση 

δεδομένων της βιβλιοθήκης όπου θα χρησιμοποιείτε με φωνητικές εντολές και 

θα περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποτελούν τα εγχειρίδια και τις 

μονογραφίες, μελέτες και περιοδικά, που εμπίπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών του φοιτητή-χρήστη με αναπηρία. Επίσης, μια βιβλιοθήκη 

χρειάζεται κατ’ αρχήν προσωπικό το οποίο να είναι βιβλιοθηκονόμοι. Καλό 

θα ήταν να είναι και κάτοχοι πολλαπλών άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, 

κυρίως όμως να είναι άριστα εκπαιδευμένοι και γνώστες των σύγχρονων 

μεθόδων ηλεκτρονικής και τεχνολογικής προσβασιμότητας. Να είναι ευγενείς, 

να έχουν υπομονή και να αντιλαμβάνονται ότι στη θέση των συγκεκριμένων 

φοιτητών με αναπηρία θα μπορούσαν να ήτανε κι αυτοί οι ίδιοι, πράγμα το 

οποίο απευχόμαστε. 

 

8. Γνωρίζετε τι σημαίνει μαθησιακή υποστηρικτική τεχνολογία; 

 

Οι έχοντες το πρόβλημα οιασδήποτε μορφής αναπηρίας, πάντοτε αναζητούν 

μεθόδους «μερικής ή ολικής αποκατάστασης» των προβλημάτων που ο 

καθένας αντιμετωπίζει. Διαφορετικά θα λέγαμε, ότι κάποιος που έχει 

πρόβλημα κινητικό χρησιμοποιεί αμαξίδιο, κάποιος που στερείται ακοής και 

ομιλίας προσανατολίζεται βία της νοηματικής και της εικόνας να αντιληφθεί 

και να αντιπαρέλθει της αναπηρίας του, ενώ κάποιος που έχει ένδεια όρασης 

προσπαθεί βία της ακοής και της αφής να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. 

Άρα, οι άνθρωποι με αναπηρία επιδιώκουν πάντοτε να βρούνε διέξοδο στα 

προβλήματά τους και προσπαθούν συστηματικά να ενημερωθούν ανάλογα και 

της παθήσεώς τους, με τις τεχνολογικές εκείνες δυνατότητες που θα τους 

εξασφάλιζαν, με τον καλύτερο τρόπο, την άρση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν, δίνοντάς τους την ευρύτερη δυνατή αυτονομία τους. Το 

πρόβλημα όμως έγκειται ότι πολλές φορές η προσέγγιση αυτή είναι 

εξαιρετικά δύσκολη αν όχι για ορισμένα άτομα αδύνατη. Γι’ αυτό το λόγο θα 
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θέλαμε και θα επιθυμούσαμε να δημιουργηθεί ένας φορέας εντός του 

πανεπιστημίου μας που θα μπορούσε αφενός μεν να μας ενημερώνει για τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα, από την άλλη δε να μας «εκγυμνάζει» στη 

σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο. 

 

9. Έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με σύγχρονες μαθησιακές υποστηρικτικές 

τεχνολογίες; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιες βιβλιοθήκες τις 

συναντήσατε; 

 

Οι τεχνολογίες γενικά που υφίστανται δυστυχώς δεν είναι διαδεδομένες στα 

ανώτερα και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν κατά καιρούς γίνει 

ορισμένες, θα τις ονομάζαμε μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς οι 

τελευταίες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα κενά ούτε τις ανάγκες των 

φοιτητών. Από τις μαρτυρίες των συναδέλφων μας γνωρίζουμε ότι έχει 

συντελεστεί μια μεγάλη και αποτελεσματική προσπάθεια στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα την θεωρούσαμε την πιο ολοκληρωμένη με 

υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Γεώργιο Κουρουπέτρογλου, στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο δια του συστήματος AMELib με διευθύντρια την κυρία 

Κακάλη και αρμόδια βιβλιοθηκονόμο την κυρία Δαφέρμου, στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οι προσπάθειες του καθηγητή και αντιπρυτάνεως, 

του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η προσπάθεια του καθηγητή κυρίου Αριστοτέλη 

Νανιόπουλου, με τη αναφορά δημιουργίας ιστοσελίδας προσπελασιμότητας 

της πόλης της Θεσσαλονίκης από ΑμεΑ το 2000. 

 

10. Από αυτές τις υποστηρικτικές τεχνολογίες τις οποίες γνωρίσατε, 

εξυπηρετηθήκατε ικανοποιητικά; Εάν ναι επισημάνετε τυχόν ελλείψεις 

και ποιες ήταν αυτές; 

 

Θα προτιμούσαμε οι τεχνολογίες αυτές να προέρχονται από έναν 

ολοκληρωμένο φορέα που θα έχει την ευθύνη της ποιότητας, της διανομής και 

πάνω απ’ όλα της εκπαίδευσης. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα πάντα δυστυχώς 

στον ελλαδικό χώρο γίνονται αποσπασματικά ή στην καλύτερη περίπτωση μη 

έχοντας μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη μορφή παρεμβατικότητας εκ 
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μέρους του αρμοδίου υπουργείου και των πανεπιστημίων. Τα πράγματα όλα 

αντιμετωπίζονται ευκαιριακά αποσπασματικά και μεμονωμένα και δυστυχώς 

η γενικότερη καλή διάθεση κι ο πατριωτισμός των Ελλήνων δεν είναι δυνατόν 

να καλύψουν οργανικές και θεσμικές ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πολύ θα θέλαμε στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υπάρχει εντός των 

βιβλιοθηκών μια οργανωμένη μορφή σύγχρονης βιβλιοθήκης και μια ειδική 

υπηρεσία η οποία θα συγκεντρώνει τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, θα 

προβαίνει στην εφαρμογή της και στη διδασκαλία των συστημάτων αυτών 

στους φοιτητές, ούτως ώστε η αμεσότητα των σύγχρονων αυτών εφαρμογών 

να περνάει απευθείας στο φοιτητή με αναπηρία, χωρίς ουδεμία καθυστέρηση. 

 

11. Ποιες τεχνολογίες νομίζετε ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μελέτη 

και τις έρευνές σας; Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι άμεσες και 

επιτακτικές ανάγκες σε τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να 

αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της φοιτήσεώς σας στο πανεπιστήμιο ή 

στην πανεπιστημιακή σας σχολή; 

 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν ποια μέσα από όλη τη 

τεχνολογική εξέλιξη που υφίστανται αυτή τη στιγμή ποια θεωρείται άριστη 

και ποια ικανοποιητική. Εξ όσων γνωρίζουμε από τους διάφορους 

συναδέλφους μας τα διάφορα συστήματα έχουν φτάσεις κατά κάποιο τρόπο 

αποσπασματικά σε μη οργανωμένα σε μας κάτω από κάποιον αναγνωρισμένο 

φορέα. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας 

συμφωνούν στο γεγονός ότι η υποκειμενικότητα στη μελέτη γεννά και τα 

αναγκαία υποκειμενικά συστήματα μελέτης. Όλα τα συστήματα ως είναι 

αυτονόητο εμπεριέχουν προτερήματα και μειονεκτήματα. Ο καθένας από μας 

προσπαθεί βάση των γνώσεων του, των ικανοτήτων και της προσωπικότητάς 

του να ταυτιστεί με κάποιο σύστημα προκειμένου να προσπέλαση τις 

προσωπικές του μαθησιακές ανάγκες. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο αν 

όχι αδύνατον να πει κάποιος με σιγουριά ότι αυτό το σύστημα είναι άριστο 

ενώ το άλλο είναι κάκιστο. Και μη ξεχνάτε ότι η τεχνολογία καλπάζει όχι 

καθημερινά αλλά σε κλάσματα δευτερολέπτου και αυτό που χθες ήταν το 

αποκορύφωμα της τεχνολογικής προόδου αύριο μπορεί να αποδειχθεί εντελώς 



35 

από αυτή την ίδια την τεχνολογία ως «démodé», από τους ίδιους αυτούς τους 

χρήστες που το είχαν αποθεώσει πριν από λίγες ημέρες. 

 

12. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; Με ποιο λειτουργικό σύστημα 

και ποιες είναι οι συνηθέστερες εφαρμογές που χρησιμοποιείται σε αυτόν; 

Σας ικανοποιούν απόλυτα; Διαβλέπετε ελλείψεις; Κι αν ναι ποιες είναι 

αυτές; 

 

Θεωρούμε ότι η έκφραση αν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό υπολογιστή βάση 

της ερωτήσεώς σας θα την χαρακτηρίζαμε ερώτηση κενού περιεχομένου. 

Αδιαφιλονίκητα κανείς δεν μπορεί στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία είτε 

βλέπει είτε δεν βλέπει, να αποφανθεί ότι μπορεί πλέον να ζήσει και χωρίς 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι σαν τον 

αντιδραστήρα της διάσπασης του ατόμου του ουρανίου. Όταν ξέρεις και 

μπορείς να δαμάσεις τις απρόσμενες δυνάμεις αυτού του εργαλείου τότε θα 

καταλάβεις ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει πλέον μπει στο «πετσί» της 

ανθρώπινης «ιδιότητας». Οι ειδήσεις, η επικοινωνία, οι επιχειρήσεις, η 

κρατική διοίκηση, η επιστήμη, η εκπαίδευση, ως και αυτή η ίδια η τεχνολογία 

για να μπορέσει να προοδεύσει βασίζεται σε αυτήν την ευφυή συσκευή που ο 

ίδιος ο άνθρωπος της έδωσε ένα μέρος της πνευματικής του ικανότητος, για 

να μπορέσει τελικά να δώσει διέξοδο στα προβλήματα που ταλανίζουν τον 

σύγχρονο άνθρωπο. Αναλόγως του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει ο 

καθένας από μας, χρησιμοποιούμε και τις αντίστοιχες εφαρμογές, οι οποίες 

είναι το NVDA (NonVisual Desktop Access), το JAWS (Job Access With 

Speech), Balabolka, MKVToolNix, KMPlayers, Subtitle Edit, Voiceover, Siri, 

Cortana. Βέβαιο είναι ότι κανένα λειτουργικό σύστημα και κανένα λογισμικό 

δεν είναι τέλειο. Τα περισσότερα προγράμματα και σχεδόν όλες οι εφαρμογές 

στηρίζονται πάνω στο λειτουργικό σύστημα που έχει ο καθένας  όπως 

Windows, MacOS και Linux. Κατά συνέπεια, ο καθένας από μας προσπαθεί 

να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του πανεπιστημίου, όπως η 

μελέτη, οι εργασίες και οι εξετάσεις, με το σύστημα το οποίο έχει και ας μην 

ξεχνάμε ότι οι παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν εύκολα 

αλλαγές συστημάτων ή ακόμα και την αναβάθμισή τους αν χρειαστεί 
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δεδομένου ότι το κόστος είναι σοβαρό, για κάθε περιορισμένο βαλάντιο του 

φοιτητή με αναπηρία. 

 

13. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τη γραφή Μπράιγ; Προτιμάτε τα φωνητικά 

αρχεία ή τα έντυπα αρχεία στην ειδική μορφή Μπράιγ; 

 

Υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι τη χρησιμοποιούν. Τα συγκεκριμένα 

άτομα κυρίως ανήκουν στη κατηγορία εκείνη των τυφλών οι οποίοι είτε είναι 

εκ γενετής είτε έχασαν σε εξαιρετικά μικρή ηλικία το «φως» τους και οι 

οποίοι ακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης 

Μπράιγ τόσο στους παιδικούς σταθμούς όσο αργότερα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, στα σχολεία ειδικής αγωγής. Εκείνοι που έχασαν την όρασή τους 

σε μεγαλύτερη ηλικία και μη έχοντας μαθητεύσει στη συγκεκριμένη 

εκπαίδευση προτιμούν τις ακουστικές μεθόδους των διαφόρων τύπων 

ηλεκτρονικών συσκευών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα διάφορα 

αρχεία που τους χρειάζονται για τη μελέτη τους. Απ’ την άλλη μεριά, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας, η γραφή 

Μπράιγ δεν είναι εύκολη η εκμάθηση σε μεγάλη ηλικία λόγω και του 

περιορισμού των απαραίτητων αισθητηρίων, όπως η αφή, δεδομένου ότι η 

σκλήρυνση του χρόνου δεν διευκολύνει γενικά τη δυνατότητα της εκμάθησης. 

Συμπληρωματικά θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι τα σύγχρονα 

προγράμματα εφαρμογών στους διαφόρους τύπους των υπολογιστών, δίνουν 

την ευκαιρία στον πάσχοντα με το πάτημα κυριολεκτικά ενός μόνο κουμπιού, 

να ακούσει το κείμενο που θέλει με απόλυτη ευκρίνεια ήχου χωρίς κανένα 

ιδιαίτερο πρόβλημα. Επιπροσθέτως, μπορεί να μεταβεί από τη μία πρόταση 

στην άλλη είτε με την εμπρός κίνηση είτε ξαναγυρίζοντας σε προηγούμενη 

πρόταση και να την επαναλάβει όσες φορές του είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο, ούτως ώστε να κατανοήσει πλήρως το κείμενό του. Ένα άλλο πολύ 

σοβαρό πρόβλημα είναι και το κόστος των εκτυπωτών Μπράιγ. 
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14. Πώς και με ποιο τρόπο προμηθεύεστε τα πανεπιστημιακά σας 

συγγράμματα και υπό ποια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική ή ηχητική, 

μαγνητικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης όπως USB και συμπαγή δίσκο 

CD, βιβλία σε γραφή μπράιγ); Υπό ποια μορφή διατηρείτε τα 

ηλεκτρονικά σας αρχεία - ηχητικά βιβλία (pdf, doc, epub, rtf, DAISY, 

mp3, AAC κτλ); 

 

Αγαπητέ κύριε φτάσαμε με την ερώτησή σας στο πλέον κρίσιμο σημείο που 

αγγίζει την προσπάθειά μας στην ακαδημαϊκή μας πορεία για την απόκτηση 

ενός πτυχίου. Δυστυχώς και πάλι όλοι μας βρισκόμαστε τις περισσότερες 

φορές σε πλήρες αδιέξοδο. Θα γίνουμε σαφέστεροι ως ακολούθως. Εσείς σαν 

γνώστης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα της δομής και της 

λειτουργίας τους θα γνωρίζετε πως ένα βιβλίο, αυτό που αποκαλούμε εμείς 

βλεπόντων, δεν είναι δυνατόν να διαβαστεί άμεσα από τον Η/Υ. Εκείνο που 

χρειαζόμαστε είναι να μας δοθούν κάθε φορά τα ηλεκτρονικά αρχεία. Άρα το 

ηλεκτρονικό αρχείο είναι το κλειδί της μετάβασης από την άγνοια στη γνώση 

και κατά συνέπεια στο πολυπόθητο πτυχίο. Όπως και στις προηγούμενες 

ερωτήσεις σας απαντήσαμε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αφού εισαχθεί στον 

Η/Υ και χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα τα προγράμματα και οι εφαρμογές που 

κάθε υπολογιστής επιδέχεται, καταλήγουμε στο τέλος σε ένα φωνητικό 

αρχείο. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι παρόλο που προβλέπεται από 

την Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546/21.10.2007 (ΦΕΚ 2065 Β) 

εντούτοις στο πλήθος των περιπτώσεων οι εκδοτικοί οίκοι αρνούνται στη 

συνεισφορά τους και τη δωρεάν χορήγηση του συγκεκριμένου κάθε φορά 

αρχείου, «εκβιάζοντας» εμμέσως πλην σαφώς στην αγορά του εγχειριδίου των 

βλεπόντων, που έτσι ή αλλιώς χορηγείται δωρεάν από τον ΕΥΔΟΞΟ. Όπως 

αντιλαμβάνεστε αγαπητέ κύριε η οικονομική αιμορραγία προκαλεί 

σοβαρότατα προβλήματα τόσο στη ψυχολογική διάθεση του φοιτητή όσο και 

στην απόδοσή του στο πανεπιστήμιο. Σημειωτέον δε ότι η μετατροπή του 

αρχείου σε φωνητικό είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και για την τελική φωνητική 

έκφανση ενός αρχείου της τάξεως παραδείγματος χάριν χιλίων σελίδων, ο 

χρόνος μετατροπής τους είναι τουλάχιστον ένα δεκαήμερο. Στην 

προαναφερόμενη επεξεργασία γίνεται και η αναγκαία επιδιόρθωση των 

κειμένων ώστε κατά τη στιγμή της εκφωνήσεως του συγκεκριμένου 
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φωνητικού αρχείου από την εφαρμογή του υπολογιστή να ακούγεται σωστά 

για να μην παρουσιάζονται παρανοήσεις τη στιγμή της μελέτης του 

συγκεκριμένου εγχειριδίου. Οι συγκεκριμένες δυσκολίες που ήδη 

αναφέρθησαν, μετατρέπονται σε αρχαία τραγωδία όταν τα βιβλία έχουν 

εκτυπωθεί με την παλαιότερη μεθοδολογία «offset» και δεν έχουν φυλαχτεί ή 

έχουν καταστραφεί τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία. Ακριβώς τότε αρχίζει 

η «Οδύσσεια», διότι πρέπει να βρεθεί το προς αναζήτηση εγχειρίδιο, να 

περάσει με ειδικό τρόπο από ειδικό σαρωτή εγγράφων, τέτοια μηχανήματα 

δεν υπάρχουν πολλά, τα δε καταστήματα φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 

κοστολογούν τη σάρωση της κάθε σελίδας από 30-50 λεπτά του Ευρώ. 

Υπάρχει όμως και η λεγόμενη ευτυχής συγκυρία όταν τα βιβλία υπάρχουν σε 

ηλεκτρονικό υπόβαθρο διαφόρων προσβάσιμων μορφοτύπων epub, mp3 κτλ 

και αυτά ακόμα χρίζουν επεξεργασίας ανάλογα με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ενός εκάστου, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε. Η αποθήκευση 

των ηλεκτρονικών αρχείων και των εγχειριδίων ή των μονογραφιών που αυτά 

εμπεριέχουν εξαρτώνται πάντα από τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη και 

είναι αντιστρόφως ανάλογα της σπουδαιότητας που έχει το συγκεκριμένο 

αρχείο για τον χειριστή του. Οι περισσότεροι εξ ημών για την αποθήκευση 

των αρχείων μας χρησιμοποιούμε εξωτερικούς βοηθητικούς δίσκους μεγάλης 

χωρητικότητας, της τάξεως από 3 Terabyte και πάνω. Αυτό εξυπηρετεί διότι 

συγκεντρώνονται σε ένα μαγνητικό υπόβαθρο όλα τα βιβλία της χρονιάς, οι 

σημειώσεις, η εξεταστέα ύλη κι όλα όσα αφορούν ολόκληρο το έτος σπουδών 

κάθε χρονιάς. Εκτός δε αυτού φρονούμε ότι η δημιουργία βοηθητικών 

αντιγράφων ασφαλείας γίνεται με τεράστια ευκολία και ταχύτητα. 

 

15. Ποια είναι η διαδικασία προμήθειας και ποιος είναι ο φορέας που σας τα 

προμηθεύει; Η υπηρεσία προσβασιμότητας του πανεπιστημίου σας; Ο 

συγγραφέας του συγγράμματος; Ο Εκδοτικός Οίκος; Η ειδική υπηρεσία 

ΕΥΔΟΞΟΣ; Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών 

(ΚΕΑΤ); Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος (ΦΤΕ); Ποιος άλλος φορέας, ίδρυμα 

ή οργάνωση; 

 

Το σύστημα προμήθειας είναι συγχρόνως εξαιρετικά απλό αλλά και 

πολύπλοκο κι αυτό διότι οι μεν βλέποντες αναζητούν τα εγχειρίδια που τους 
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ενδιαφέρουν στην εφαρμογή της ειδικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ, εν συνεχεία 

δε ανάλογα με το πανεπιστήμιο που φοιτούν, τους παραπέμπουν στα 

αντίστοιχα κέντρα διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων της περιοχής. 

Συνεπώς, θα ήταν υπερβολή αν ονομάζαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία 

δύσκολη. Τον προαναφερθέντα αλγόριθμο θα ήταν τελείως άδικο να του 

προσδώσουμε στοιχεία δυσκολίας. Εν αντιθέσει, η αντίστοιχη διαδικασία 

αποτελεί μια δοκιμασία για τους μη βλέποντες. Όπως προηγουμένως 

αναφέρθηκε, η δυνατότητα απόκτησης του ηλεκτρονικού αρχείου είναι 

κυρίως εκ μέρους αυτού του ιδίου του εκδότη, επειδή αυτός είναι εκείνος ο 

οποίος εκπονεί και τα αντίστοιχα αρχεία με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που 

έχει στην εταιρία του. Ο εκδότης δε οχυρωμένος πίσω από την έννοια του 

νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν βλέπει με ευχάριστο μάτι 

και δυσανασχετεί στην απόδοση και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων 

των αντίστοιχων συγγραμμάτων που ο φοιτητής με αναπηρία κάθε φορά έχει 

ανάγκη. Προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η ανεξέλεγκτη χορήγηση 

ηλεκτρονικών αρχείων δημιουργεί προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

έναντι του συγγραφέα του στην ουσία, εμμέσως πλην σαφώς αρνείται ν τα 

δώσει. Ειδικότερα για μας πολλοί συγγραφείς οι οποίοι είναι και εκδότες των 

συγγραμμάτων τους έχουν χορηγήσει τα ηλεκτρονικά τους αρχεία αγόγγυστα. 

Η μοναδική διέξοδος στο συνολικό αδιέξοδο είναι η πανεπιστημιακή οδός 

χορήγησης ηλεκτρονικών αρχείων, που αυτή τη στιγμή το μοναδικό 

πανεπιστήμιο που έχει παράδοση στη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρονικών 

αρχείων κατόπιν αιτήματος του φοιτητή με αναπηρία, είναι η Μονάδα 

Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του καθηγητή 

κυρίου Γεωργίου Κουρουπέτρογλου με στοιχεία επικοινωνίας, e-mail: 

access@uoa.gr και τηλέφωνο: 210-7275130. Η δεύτερη μοναδική οδός είναι ο 

Φάρος Τυφλών Ελλάδος επικεφαλής και πρόεδρος είναι ο κύριος Εμμανουήλ 

Μπασιάς, με στοιχεία επικοινωνίας e-mail: info@fte.org.gr και τηλέφωνο: 

210-9415222. Η επεξεργασία των βιβλίων με εντολή του προέδρου του 

Φάρου πραγματοποιείται από την κυρία Ζωή Γραμματίκα, η οποία κατόπιν 

αιτήματος του φοιτητή, με τη σειρά της το συγκεκριμένο σύγγραμμα από τον 

αντίστοιχο εκδοτικό οίκο και αφού το επεξεργαστεί το αποστέλλει στον 

αιτούντα. Φανερό είναι ότι η δυστροπία των εκδοτικών οίκων κάμπτεται κάτω 

mailto:access@uoa.gr
mailto:info@fte.org.gr
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από το βάρος ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος και αναγνωρισμένο από το κράτος, 

τοιουτοτρόπως αν εξαιρέσει κανείς τις πρόδηλες γνωστές καθυστερήσεις των 

εκδοτών και της χρονοβόρου διαδικασίας μετατροπής των διαφόρων μορφών 

των ηλεκτρονικών αρχείων σε προσβάσιμους μορφότυπους όπως η κατάληξη 

(.doc) για τη μετατροπή τους σε φωνητικά, το σύστημα αυτό λειτουργεί. 

 

16. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με το μάρκετινγκ και το κόστος των συσκευών 

μαθησιακής υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρειάζεστε για την 

καλυτέρευση της μελέτης σας; 

 

Λόγω του γνωστού προβλήματός μας και του γενικότερου κόστους ζωής και 

σαφώς συμπληρωματικά και της έλλειψης χρόνου, δεν θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι πραγματοποιήσαμε μια έρευνα της ελλαδικής ή και της διεθνούς 

αγοράς σε βάθος. Παρακολουθούμε όμως τις εξελίξεις με μεγάλη αγωνία, 

γιατί κάθε επιστημονικό επίτευγμα αποτελεί εφαλτήριο για την καλυτέρευση 

των συνθηκών διαβίωσης όσων και των ακαδημαϊκών στόχων μας. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη και αρνούμαστε να 

μάθουμε το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, κατεβαίνοντας στο πηγάδι της 

προσωπικής μας σκοτεινής και σκληρής πραγματικότητας. Ωραίο θα ήταν και 

προκαλώ με αυτές μου τις απόψεις, να δοθεί η ευκαιρία στις επιχειρήσεις και 

στους ιθύνοντες να γίνουν και γιατί όχι, διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα με την 

συμμετοχή και των ελληνικών επιχειρήσεων και όλου εκείνου του 

επιχειρησιακού συνόλου των εκπροσώπων των τεχνολογικών επιτευγμάτων. 

Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον σε πρώτη φάση την πλήρη 

ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας αλλά και του επιστημονικού κόσμου 

εν γένει, για το ποιες είναι οι θέσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα 

της ελλειμματικής όρασης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούνταν 

προσωποποιημένα πακέτα τεχνολογικής προσωπικής αναγκαιότητας από όπου 

θα μπορούσαν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός μεν για την 

προσήκουσα σε κάθε προσωπικότητα αναπήρου για τις ανάγκες του και τα 

διάφορα πλαίσια τιμών σύμφωνα με τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να 

επιλέξει. Μία άλλη έλλειψη η οποία παρατηρείται στην αγορά είναι το 

εξειδικευμένο περιοδικό ή ειδικές διαφημίσεις που να αποστέλλονται στους 

ενδιαφερόμενους, επιτυγχάνοντας πρώτον την ενημέρωσή τους στις νέες 
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τεχνολογίες, δεύτερον που μπορούν να τις συναντήσουν και να τις χειριστούν 

και τρίτον το κόστος αυτών των πραγμάτων. 

 

Περαιτέρω προσωπική, ηθική και ψυχολογική υποστήριξη: 

17. Πέραν των γενικότερων ηλεκτρονικών υποστηρικτικών μέσων τι είναι 

εκείνο που θα ολοκλήρωνε την προσπάθεια μελέτης σας και τι νομίζετε 

ότι θα ήταν επιπλέον αναγκαίο; 

 

Πέραν των οιονδήποτε υλικών μέσων που θεωρούνται άκρως επιβεβλημένα 

ειδικότερα στην περίπτωση των φοιτητών σαν και μας, με ένδεια όρασης, 

είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Σαφώς εσείς οι βλέποντες δεν μπορείτε 

ούτε καν να σας περάσει σαν σκέψη το τι ακριβώς σημαίνει τυφλότητα και 

ποιες είναι εκείνες οι υπερευαίσθητες χορδές που πρέπει να κινήσει ο τυφλός 

και τα άτομα της οικογένειας του για να υπάρχει ειρήνη, γαλήνη, 

αυτοπεποίθηση και πάνω από όλα ατσάλινη και αταλάντευτη 

αποφασιστικότητα για την κατάκτηση του στόχου μας. Μερικές φορές το 

παραμικρό μας φαίνεται βουνό και άλλες πάλι το βουνό αυτό το ίδιο μας 

φαίνεται πετραδάκι. Νομίζω όμως ότι αυτή η κατάσταση δεν χρίζει 

μονοσήμαντος και αποφασιστικά τους μη βλέποντες, ακόμα και οι βλέποντες 

έχουν ψυχολογικά «σκαμπανεβάσματα» που τους διαταράσσουν την 

γενικότερη προκαθορισμένη πορεία. Πολλές φορές χρειαζόμαστε πολλοί 

λεπτούς χειρισμούς για να μπορέσουμε να αποφύγουμε δύσμοιρες σκέψεις 

απελπισίας που φωλιάζουν συχνότατα στις ψυχές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

στερούμαστε αποφασιστικότητας, κάθε άλλο, οι ΑμεΑ όπως μας αποκαλούν 

δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά οι περισσότεροι από μας είναι άτομα 

με ειδικές ικανότητες. Και θα σας αναφέρω το περιστατικό μιας συναδέλφου 

η οποία ήταν τυφλή και έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και δήλωσε 

ευθαρσότατα «Ξέρω πως θα πεθάνω αλλά την πουτάνα την Νομική θα τη 

βγάλω». Κατά συνέπεια η ψυχολογική υποστήριξη είναι εξαιρετικά 

απαραίτητη και γενικά η συμπεριφορά προς τα άτομα με αναπηρία χρίζει 

ιδιαιτέρας προσοχής για να μπορούν να διατηρούν το ηθικό τους ακμαίο και 

τη ψυχολογικής του κατάσταση στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο. 
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18. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι προσωπικές σας άμεσες ανάγκες υποστήριξης; 

 

Η συμπαράσταση εκ μέρους των συναδέλφων μας όπου αυτή χρειάζεται στη 

διευκόλυνσή μας μέσα στο πανεπιστήμιο και γενικότερα η ανθρώπινη 

παρουσία την οποία χρειαζόμαστε. Ο αποκλεισμός, η στοχοποίηση, τα 

παρατσούκλια και γενικότερα η αδιαφορία των συναδέλφων ή η επίδειξη 

γνώσης και δυναμικών ικανοτήτων, μας πληγώνει αφάνταστα. Τους 

συναδέλφους τους θέλουμε σαν μία υγιή, συναδελφική και ανθρώπινη 

παρουσία, διότι όπως έλεγε ο Ισοκράτης «Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή 

γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον». 

 

19. Χρειάζεστε «Φροντιστηριακά» υποστηρικτικά μαθήματα από ειδικούς 

καθηγητές, από συναδέλφους σας φοιτητές μεγαλυτέρων ετών όπως 

τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς; 

 

Ναι αναμφίβολα η αντίληψη ενός τυφλού στο αμφιθέατρο εξαιρετικά συχνά 

εκμηδενίζεται. Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι όταν ο καθηγητής 

παρουσιάζει διαφάνειες, σχήματα, γραφήματα ή ακόμα κι όταν γράφει στον 

πίνακα του αμφιθέατρου ο πάσχων είναι αδύνατον όσο ικανός και να είναι, να 

αντιληφθεί τα τεκταινόμενα και να συμμετάσχει. Συνεπώς, η ένδεια αυτή, της 

γενικότερης αυτής παρακολουθήσεως, έγκειται καθαρά στην αναπηρία μας 

και θα ήταν ευκταίο να αντικατασταθεί, να επαναληφθεί και να επεξηγηθεί με 

απλούστερο τρόπο και ιδιαίτερη μεθοδολογία για να μην υπάρχουν 

ανισότητες και διαφοροποιήσεις. 

 

20. Πόσο απαραίτητο θεωρείται τον εθελοντισμό εκ μέρους των συναδέλφων 

σας; Πιστεύετε πώς πρέπει να υπάρχει ειδική υπηρεσία εθελοντών σε 

μόνιμη βάση; Πώς φαντάζεστε και τι θα θέλατε να πείτε στο μελλοντικό 

εθελοντή συνοδό σας; 

 

Θα ήθελα συμπληρωματικά να σας αναφέρω και σαφώς κι εσείς ο ίδιος θα το 

έχετε διαπιστώσει ότι η έννοια του εθελοντισμού αγγίζει όλο το φάσμα της 

κοινωνικοοικονομικοπολιτικής δράσης τους ανθρώπου. Οι εθελοντές 

πυροσβέστες, οι εθελοντές στη δενδροφύτευση, οι εθελοντές στον αθλητισμό, 
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οι εθελοντές στην κοινωνική αρωγή και προστασία κτλ είναι έννοιες που 

κυριαρχούν στη σύγχρονη κοινωνία. Κατά συνέπεια, γιατί να λείπουν στα 

πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν τα φυτώρια των αυριανών σκεπτόμενων 

επιστημονικώς ανθρώπων; Ο εθελοντισμός υπό τη γενικότερη έννοια στο 

πανεπιστήμιο είναι επιπροσθέτως αναγκαίος και στους μη πάσχοντες, διότι η 

ανθρώπινη φύση επιζητά πάντοτε τον συνάνθρωπό του και τον συνοδοιπόρο 

του στη ζωή. Καλό θα είναι να έχετε υπόψη σας ότι σχεδόν σε όλα τα 

ευρωπαϊκά, αμερικανικά και καναδικά πανεπιστήμια υπάρχει άκρως 

ανεπτυγμένη και εφαρμοσμένη η έννοια του εθελοντισμού. Κατά συνέπεια, 

γιατί όχι και στα δικά μας πανεπιστήμια. Όσον αφορά το μελλοντικό μου 

συμφοιτητή και συνοδό μου θα ήθελα να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου 

και να του ευχηθώ εκ βάθους καρδίας «υγεία- υγεία- υγεία» και καλή επιτυχία 

στην προσωπική και στην επαγγελματική του καριέρα. 

 

21. Κρίνεται απαραίτητη την ανάγκη ύπαρξης καθηγητή-συνδέσμου ο οποίος 

θα μεταφέρει τις ανάγκες και τους προβληματισμούς σας στους 

υπόλοιπους συναδέλφους του; 

 

Η έννοια του συμβούλου καθηγητή δεν είναι μία σημερινή εφεύρεση. 

Προβλέπεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία η υποχρεωτική 

ύπαρξη του καθηγητή-συμβούλου. Όχι μόνο για τους έχοντες μια σχετική 

αναπηρία αλλά ακόμα και για τους υγιείς συναδέλφους μας. Ο ρόλος του 

καθηγητή-συμβούλου τον κρίνουμε απόλυτα απαραίτητο διότι αποτελεί τον 

σύνδεσμο μεταξύ των φοιτητών και των συναδέλφων του. Πολλά προβλήματα 

όπως διοικητικά, εκπαιδευτικά, δυσαρμονία του προγράμματος, απορίες μη 

κατανοήσεως, αναπηρική ένδεια, προσωπικών προστριβών και πολιτικών 

αντιθέσεων κτλ πολλές φορές δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα και η 

συγκεκριμένη αυτή «βόμβα» χρίζει απασφαλίσεως. 

 

22. Πόσο θεωρείται απαραίτητη τη βοήθεια και την συναναστροφή των 

συναδέλφων σας φοιτητών; Ποια είναι η άποψη σας για τη δημιουργία 

και τη συμμετοχή σας σε μια λέσχη - club πού θα οργανώνει εκδρομές, 

θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές βραδιές, συναντήσεις, 

εξόδους στην πόλη; 
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Όπως ήδη σας αναφέραμε η δημιουργία συναδελφικών σχέσεων θεωρούμε ότι 

είναι καθαρά ανθρώπινο βίωμα και κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του ούτε 

στον «παράδεισο». λογικό λοιπόν είναι οι προαναφερόμενες συναδελφικές 

σχέσεις να χαρακτηρίζονται από προσωπική εκτίμηση, από ανθρώπινη 

αντιμετώπιση σαφώς από άποψη συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, γιατί 

όχι από αμοιβαίο ψυχικό πλησίασμα του συνανθρώπου μας. Και μη ξεχνάμε 

ότι αυτή η αλληλοβοήθεια και η συναδελφικότητα δίνουν λαμπρά 

αποτελέσματα, τονώνουν την ευγενή άμιλλα και ανεβάζουν τόσο το 

φοιτητικό, το επιστημονικό και το ανθρώπινο επίπεδο σε άλλες νηματικές 

σφαίρες που ο κάθε ένας από εμάς θα προσφέρει με το δικό του τρόπο, τον 

δικό του οβολό φιλία και ανθρωπισμού για μια κοινωνία άξια ανθρώπων και 

όχι ανθρωποφάγων. Πολλές φορές η απλή φιλία και η συμμετοχή 

πολυάριθμων ανθρώπων έχοντας κοινό σκοπό, δημιουργεί την τάση 

συσπειρώσεως κοινών στόχων, επιστημονικών επιδιώξεων γιατί όχι ακόμα 

κοινών απόψεων και συμφερόντων. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε ένα 

αβίαστο συμπέρασμα ότι «η εν τη ένωση η ισχύς μας" ή αλλιώς αμερικάνικα 

«for good we are trust», για το καλό συνασπιζόμαστε. Άρα οι διάφοροι 

φοιτητικοί ή και εξωπανεπιστημιακοί σύλλογοι βοηθούν την κοινωνικοποίηση 

των μελών τους ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα σκοπούς και συμφέροντα 

της επιστήμης τους. 

 

23. Θεωρείται ότι η οικονομική δυσπραγία επιβαρύνει την εξελικτική σας 

πορεία και την επίτευξη του ακαδημαϊκού σας στόχου; 

 

Θα ήταν ψέμα εάν αποφαινόμασταν το αντίθετο. Πολλοί συνάδελφοί μας 

έχοντες τη δική τους αναπηρία βρέθηκαν μπρος στο δίλημμα της «εθελουσίας 

εξόδου» από το πανεπιστήμιο, δηλαδή την εγκατάλειψη των σπουδών. 

Πατέρας άνεργος στην ηλικία των 55 και μητέρα επίσης άνεργη στην ηλικία 

των 50, συνθέτουν τη συνηθέστερη εικόνα για ένα παιδί περίπου στα είκοσι 

να βρεθεί εντελώς χωρίς πόρους και οικονομική προστασία. Τα δράματα αυτά 

εξελίσσονται σε καθημερινή βάση στα πανεπιστήμιά μας και γι’ αυτό ακριβώς 

το λόγο σας εξηγήσαμε πριν λίγο για την συναδελφοσύνη, την κοινωνική 

αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό που πρέπει να διέπει όλους μας. 
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Υγεία - Πρόληψη - Φροντίδα 

24. Ποια είναι η θέση σας, οι ανάγκες σας και η γνώμη σας για την παρουσία 

ιατρικής μονάδας στο πανεπιστήμιο; 

Θεωρούμε ότι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο όπου συχνάζουν και 

συνωστίζονται πολλές φορές δεκάδες χιλιάδες παιδιά είναι αδιανόητο να μην 

υπάρχει μια ιατρική μονάδα, ο ρόλος της οποίας είναι εκ προοιμίου 

πολυδαίδαλος και πολυαπαιτητικός. Η προληπτική ιατρική θα επιληφθεί 

ατυχημάτων και θα επεξηγήσει νοσήματα, η φροντίδα των οποίων θα 

μπορούσε να σώσει κυριολεκτικά ζωές φοιτητών, καθηγητών και μελών του 

διοικητικού προσωπικού. Επίσης, σημαντική μπορεί να είναι η υλοποίηση 

σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και οι επισκέψεις στην οικία των ασθενούντων 

φοιτητών. Με μία κουβέντα γενικότερη περίθαλψη και φροντίδα. Εξάλλου σε 

όλα τα ξένα πανεπιστήμια ο πανεπιστημιακός ιατρός και ο ιατρός εργασίας 

υπάρχει μόνιμα εντός του πανεπιστημίου. 

 

Έχοντας υπόψη όλα τα ερωτήματα τα οποία σας εκθέσαμε: 

25. Πώς ονειρεύεστε και πώς θα επιθυμούσατε να ήταν η ποιότητα της ζωή 

σας στο πανεπιστήμιο; 

 

Μια και μου αναφέρεται πως είναι οι τελευταίες ερωτήσεις, θα ήθελα από 

καρδιάς να σας εκφράσω πώς όλοι μας ονειρευόμαστε το σύγχρονο ελληνικό 

πανεπιστήμιο. Πρώτα απ’ όλα επιθυμούμε διακαώς να έχουμε ένα 

πανεπιστήμιο με ανθρώπινο πρόσωπο. Επιθυμούμε ένα πανεπιστήμιο και μια 

διοίκηση να σκύβει πάνω από τα προβλήματα των φοιτητών, να 

αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να δίνει γρήγορες λύσεις, μη ξεχνώντας 

τη Σωκράτειο ρήση η οποία ομολογούσε ότι «τα σφάλματα των νέων είναι 

συγχωρητέα και από τους νέους και από τους ηλικιωμένους. Τα σφάλματα 

όμως των μεγαλυτέρων τα κατακρίνουν άπαντες.» Ηθικόν δίδαγμα, 

επιτρέψετε μου την έκφραση, απαιτούμε οι καθηγητές μας να είναι 

αφοσιωμένοι αυστηρά στο λειτούργημά τους. Απαιτούμε διοίκηση, η οποία 

να αντιλαμβάνεται το κενό της γνώσης της ζωής των νέων και να τους 

συγχωρεί. Απαιτούμε από τις πρυτανικές αρχές να δίδουν ως παράδειγμα 

στοργή γονέων προς τους φοιτητές και να θυμούνται ότι κάποτε ήταν κι αυτοί 

φοιτητές. Προορισμός των καθηγητών δεν είναι μόνο να προάγει την 
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επιστήμη ο καθένας στο δικό του μετερίζι. Προορισμός τους είναι η πάλη με 

το χρόνο και την πραγματικότητα ούτως ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τη 

γνώση τους και τις ικανότητές τους στους διαδόχους τους, δηλαδή στους 

φοιτητές. Εμείς δε οι φοιτητές πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπάμε και να 

φροντίζουμε, κρατώντας καθαρούς σαν το σπίτι μας τους χώρους του 

πανεπιστημίου, να καταβάλλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια για την πρόοδο 

και την προαγωγή των γνώσεών μας. Να σεβόμαστε τους ακαδημαϊκούς μας 

δασκάλους και το διοικητικό προσωπικό, γιατί κι αυτοί ακόμα μοχθούν για 

εμάς. Με μια λέξη σεβασμός, αξιοπρέπεια, αλληλοεκτίμηση, εθνικό φρόνημα 

και ζήλο για την πρόοδο της πατρίδας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 
Η τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίσει ισότιμους όρους και να αφαιρέσει πολλά 

εμπόδια στην εκπαίδευση και στην απασχόληση για τα άτομα με προβλήματα 

όρασης. Οι φοιτητές με προβλήματα όρασης μπορούν να κάνουν έρευνα και να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους, να «διαβάσουν» τα πανεπιστημιακά τους βιβλία 

μαζί με τους βλέποντες συμφοιτητές τους και να ελπίζουν σε μια καλύτερη 

επαγγελματική σταδιοδρομία πέρα από τηλεφωνητές σε τηλεφωνικά κέντρα 

(Ζαχαρού, 2015). 

Δυστυχώς στα μέχρι τούδε γνωστά δεν υπάρχει κάποια στοχευόμενη 

προσπάθεια φροντίδας των συνανθρώπων μας με αυτό το πρόβλημα και χρειάζεται 

πολλή δουλειά, πολύ μεράκι και υπερβολικός ακάματος ζήλος από τους ταγμένους 

και επαΐοντες για την φροντίδα αυτών των ατόμων. Το βάρος των προαναφερόμενων 

ενεργειών αφύεται αυστηρά στην προσωπικότητα του φοιτητή και στην άμεση 

οικογενειακή του κατάσταση. 

Η τεχνολογία και οι εφαρμογές της όσων αφορά τους υγιείς αλλά και τους 

ανθρώπους με αναπηρία είναι η προσωπική προσέγγιση μίας εκάστης των 

τεχνολογικών εφαρμογών, προσιδιάζεται απόλυτα με την προσωπικότητα πάντα του 

χρήστη ή χειριστού της συγκεκριμένης τεχνολογικής εφαρμογής. Το κάθε άτομα έχει 

κι αυτό, όπως και τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν προτερήματα και 

μειονεκτήματα. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα 

φορέσουν υποχρεωτικά 42 νούμερο παπούτσι και 46 νούμερο παντελόνι. 

Πέραν της φυσικής κατάστασης είναι κι ένα θέμα καθαρά ιδιοσυγκρασίας και 

ψυχολογικής ταύτισης του ατόμου με την μηχανική ή την ηλεκτρονική τεχνολογική 

εφαρμογή. Οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να είναι πρωταγωνιστές της ταινίας του 

Τσάρλι Τσάπλιν Μοντέρνοι Καιροί. Σ’ αυτήν ακριβώς την περίπτωση που προσπαθεί 

η τεχνολογία να εφαρμόσει τα δικά της συμφέροντα στην προσωπικότητα του 

ανθρώπου, που σε φυσιολογικές συνθήκες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ. Η 

ανεξαρτησία της ανθρώπινης σκέψης και οι δυνατότητες της ψυχικής παρόρμησης 
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και της πνευματικής ικανότητας, έδωσαν ένα αξεπέραστο δικαίωμα, στους αιώνες 

των αιώνων, την ΕΚΦΡΑΣΗ της ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Πέραν του δικαιώματος της επιλογής 

οι συνθήκες οι οποίες αναφύονται θυμίζουν άλλα πνευματικά τεχνολογικά 

καθεστώτα τα οποία ο άνθρωπος ήδη από τον 4
ο
 π.Χ. αιώνα και ειδικότερα στην 

Ελλάδα έχει απορρίψει. Κατά συνέπεια, το επιλέγειν, το εκλέγειν, το αποφασίζειν, 

φρονούμε ότι είναι ένα αναντίρρητο δικαίωμα και στους συνανθρώπους μας 

πάσχοντες, αδιακρίτως και αδιαφόρως της αναπηρίας που τους έτυχε στη ζωή τους. 

Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η συγκεκριμένη η τεχνολογία οιασδήποτε μορφής που 

μπορεί να ταιριάζει σε ‘σένα δεν είναι υποχρεωτικό να μοιάζει και στον συνάνθρωπό 

σου ή σε κάποια άλλα «αμνοειδώς» φερόμενα κοινωνικά κυκλώματα. Πολλές φορές 

τα συμφέροντα, η μαζική παραγωγή, η βοήθεια της έντονης διαφημιστικής 

καμπάνιας, ή άλλως πως πλύσης εγκεφάλου, κατορθώνουν να επιβάλλουν τα 

προϊόντα τους ή την «πραμάτεια» τους και πάντοτε για την εξυπηρέτηση των ιδίων 

αυτών συμφερόντων. Στην περίπτωση της αναπηρίας γενικώς, ο μηχανικός ή ο 

ηλεκτροτεχνολογικός τρόπος «θεραπείας» του μειονεκτήματος πρέπει να αγγίζει ή 

ακόμα και να προσιδιάζει και ιδανικότερα να ταυτίζεται με την εκάστοτε πηγή 

ανάγκης που ονομάζουμε γενικά αναπηρία. Η επιτυχία των λεγομένων 

«φυσιολογικών» εφευρετών και τεχνολόγων, πρέπει να αντιληφθεί και να στοχεύει 

στην προσπάθεια της αριστοποίησης των μονοσήμαντος απεικονιζόμενων 

εφαρμογών στο κάθε άτομο. Η αναπηρία, πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό, ότι η 

εξυπηρέτησή της απαιτεί την απόλυτη ταύτιση της τεχνολογίας στο πρόβλημα που 

έχει ο ανάπηρος και όχι ο ανάπηρος να ταυτίζεται με την τεχνολογία. Παραδεχόμαστε 

εντούτοις ότι δεν είναι δυνατόν να εφεύρουμε μηχανήματα ή και ηλεκτρονικές 

εφαρμογές που θα εξυπηρετήσουν ΜΟΝΟ έναν άνθρωπο. Σαφώς πρέπει να 

εξυπηρετεί την μεγαλύτερη δυνατόν πλειάδα ατόμων που χρειάζονται τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή με τον αξεπέραστο όμως κανόνα ότι η τεχνολογία θα κάνει 

το παν, και αυτή θα είναι η επιτυχία της, εάν κατορθώσει να επεκτείνει και να 

προσδώσει ανθρώπινο και προσωπικό πρότυπο στον κάθε πάσχοντα. 

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η εφαρμογή οιασδήποτε τεχνολογίας που 

προσαρμόζεται στον πάσχοντα είναι το μοναδικό μέσο ελάφρυνσης των συνεπειών 

που προκύπτουν από την αναπηρία. Δηλαδή η τεχνολογία στην ουσία νυμφεύεται τον 

ανάπηρο κι ο ανάπηρος την τεχνολογία διότι η τελευταία προκύπτει καθαρά από την 

ανάγκη που έχει δημιουργηθεί σ’ αυτόν τον ίδιο τον πάσχοντα για να του απαλύνει 

και να του διευκολύνει τη ζωή. 
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Συνεπώς αυτές οι τεχνολογικές λύσεις που θα παρουσιάσουμε παρακάτω είναι 

καθαρά προτάσεις των διαφόρων τεχνολογιών όπου ο κάθε ανάπηρος θα διαλέξει 

ανάμεσα από μια πλειάδα προτάσεων αυτό που τον εξυπηρετεί προσωπικά και 

μονοσήμαντα, ούτως ώστε η τεχνολογία να θριαμβεύσει δια την επιτυχή προσάρτησή 

της στην ανεξαρτητοποίηση του χρήστη - πάσχοντος. 

Όσοι περισσότεροι επιζητούν μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή διευκόλυνση, τόσο 

σπρώχνουν τους σκεπτόμενους επιστήμονες στη λύση αυτών των προβλημάτων. Και 

η επίλυση αυτών των προβλημάτων έγκειται σε μεγάλο βαθμό και στους ίδιους τους 

πάσχοντες διότι αυτοί πρέπει να εκφράσουν και να αιτιολογήσουν την ανάγκη τους, 

ούτως ώστε να δημιουργηθεί η ανάλογη πλατφόρμα έρευνας της οποίας τα 

αποτελέσματα θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Άρα υπάρχει μια άμεση αιτιώδεις 

συνάφεια μεταξύ του αναπήρου και του επιστήμονα-ερευνητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

 
5. Προηγμένες και Αναδυόμενες λύσεις 

 

 

5.1 Η επίπτωση της ΤΠΕ στην Εκπαίδευση μερικώς βλεπόντων και 

τυφλών φοιτητών 

 

Οι απαντήσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

φοιτητές με ένδεια όρασης επιθυμούν διακαώς να χρησιμοποιήσουν ό,τι μπορεί να 

τους υποστηρίξει και να τους βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών στις σπουδές 

τους, την ανεξάρτητη και αυτόνομη διαβίωση καθώς και την επικοινωνία τους με τον 

κόσμο γύρω τους. Παρακάτω θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά εφαρμογών και 

υλισμικού που υπάρχουν στην αγορά σήμερα, χωρίς να προβούμε σε περιγραφή 

τεχνικού επιπέδου με λεπτομέρειες, καθαρά μέσα από την οπτική του επιστήμονα της 

πληροφόρησης και όχι αυτή του τεχνικού. Τα οφέλη είναι πολλά και το κίνητρο 

μεγάλο, από την εφαρμογή και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών λόγω και της 

επανάστασης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (Miesenberger, 2015) 

κομμάτι των οποίων είναι η υποστηρικτική τεχνολογία. 

 

5.1.1 Τι είναι Υποστηρικτική Τεχνολογία; 

 

Κάθε συσκευή που αυξάνει τη συμμετοχή ή και την ανεξαρτησία για ένα 

φοιτητή με αναπηρία μπορεί να θεωρηθεί υποστηρικτική τεχνολογία – Υ.Τ. επειδή ο 

όρος εμπεριέχει ισότιμα τις έννοιες υπηρεσίες και συσκευές. 

Οι συσκευές μπορεί να είναι «οποιοδήποτε αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού η 

παραγωγικού συστήματος που μπορεί κανείς να προμηθευθεί από το εμπόριο, να 

προσαρμόσει ή να κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο χρησιμοποιείται 

προκειμένου να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες» (Βούλγαρη, Τριανταφύλλου και Κατέβας 2004). Εν προκειμένω, 

αναφερόμαστε στις δύο κατηγορίες ατόμων με προβλήματα όρασης, εκείνα τα άτομα 

που είναι μερικώς βλέποντες, με μειωμένη οπτική οξύτητα, οι αμβλύωπες και εκείνα 

τα άτομα που είναι τυφλά. 

Από την άλλη, «υπηρεσία είναι αυτή η οποία άμεσα υποστηρίζει ένα άτομο με 

ειδικές ανάγκες στην επιλογή, προμήθεια ή χρήση κάποιας συσκευής υποστηρικτικής 

τεχνολογίας» (Γεροδιάκομος, 2004). 
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Συνεπώς, τα προϊόντα υποστηρικτικής τεχνολογίας έχουν σχεδιαστεί για να 

παρέχουν πρόσθετη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που έχουν σωματικές ή 

γνωστικές δυσκολίες, προβλήματα και αναπηρίες. Κατά την επιλογή των προϊόντων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, είναι σημαντικό να επιλέγονται προϊόντα και 

προγράμματα συμβατά με το λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι εγκατεστημένο 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιείται. 

 

5.1.2 Υλισμικό και Λογισμικό Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

 

Τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες όρασης για την αλληλεπίδρασή τους με 

έναν υπολογιστή χρησιμοποιούν επιπρόσθετο ειδικευμένο λογισμικό ή υλισμικό για 

να υπερπηδήσουν τους περιορισμούς που προκύπτουν. 

Καταρχήν, σημαντικές είναι οι εφαρμογές ακόμα και σε ερευνητικό επίπεδο 

που θα διευκολύνουν και θα πλοηγούν στον περιβάλλοντα χώρο ένα τυφλό χρήστη 

όπως η εφαρμογή των ερευνητών της IBM και του πανεπιστημίου Carnegie Mellon, 

«NavCog», διαθέσιμη στο AppStore κατάστημα εφαρμογών της εταιρείας Apple, η 

οποία αναλύει τα σήματα από ραδιοσημαντήρες (Bluetooth beacons) που βρίσκονται 

κατά μήκος μιας διαδρομής και από τους αισθητήρες του «έξυπνου» τηλεφώνου 

ενημερώνει για το σημείο που βρίσκεται και βοηθάει στη μετακίνηση ενός χρήστη με 

προβλήματα όρασης μέσα σε κτίρια της πανεπιστημιούπολης ή σε εξωτερικούς 

χώρους, επιτρέποντάς του να μετακινείται χωρίς ανθρώπινη βοήθεια (Spice, 2015). 

Αντίστοιχη εφαρμογή είναι η «Blinfo» για iPhone κινητό με στόχο να επεκταθεί η 

χρήση της μελλοντικά και για κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android, η οποία 

υλοποιήθηκε στη Δανία από την εταιρεία Living IT Lab (2014), η οποία μεταφέρει 

μέσω του κινητού τηλεφώνου ακουστικές πληροφορίες στη συσκευή που έχει στο 

αυτί του ένας τυφλός χρήστης, από ειδοποιήσεις που αναλύει από ραδιοσημαντήρες 

σε μια διαδρομή. 

Πέραν όμως από τις έρευνες στο εξωτερικό υπάρχει και μια πολλή σημαντική 

προσπάθεια εγχώρια με την έρευνα της υποψήφιας διδάκτορα του τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, της κυρίας Μίνου 

Γαρυφαλιάς (2014), η οποία από την πτυχιακή της εργασία στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

ασχολήθηκε με την αντικατάσταση του λευκού μπαστουνιού μέσω της υλοποίησης 

ενός αυτόματου πλοηγού V2 για τα άτομα με προβλήματα όρασης. 
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Συνεχίζοντας, παραθέτουμε τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές και συσκευές 

αναγνωστών οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης, βάση των όσων υπάρχουν 

στην αγορά λογισμικού και αναφέρθηκαν από τους συνδιερευνητές μας, στο 

λειτουργικό σύστημα Windows της εταιρίας Microsoft, ενδεικτικά είναι το NVDA 

(NonVisual Desktop Access) το οποίο είναι μια εφαρμογή χωρίς κόστος, ένα 

ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα αναγνώστης οθόνης με σύνθεση φωνής, αλλά 

δυστυχώς όχι ικανοποιητικά της ελληνικής, διαβάζοντας περιηγητές ιστού, e-mail, 

κείμενα στη σουίτα γραφείου Office της Microsoft και η οποία ξεκίνησε να 

υλοποιείτε το 2006 από δύο τυφλούς φοιτητές. Το ίδιο το λειτουργικό των Windows 

παρέχει δικές του προεγκατεστημένες εφαρμογές όπως ο μεγεθυντικός φακός οθόνης 

και άλλες με πιο πρόσφατη την εφαρμογή της «έξυπνης» προσωπικής βοηθού με την 

επωνυμία «Cortana» (Microsoft, 2016), η οποία προς το παρών δεν υποστηρίζει την 

ελληνική γλώσσα, αλλά είναι μια εφαρμογή που επιδέχεται φωνητικές εντολές στην 

αγγλική γλώσσα και μπορεί να διαχειρίζεται το ημερολόγιο, να εντοπίζει αρχεία, να 

ανοίγει προγράμματα καθώς και να συνομιλεί με τον χρήστη. Επιπλέον, υπάρχουν 

εφαρμογές και συσκευές που παρέχονται από την εταιρία Freedom Scientific για τα 

οποία υπάρχει πιστοποίηση στην εκμάθησή των εφαρμογών αυτών με παραλαβή 

πιστοποιητικού ύστερα από συμμετοχή του χρήστη σε online εξετάσεις, όπως είναι το 

JAWS (Job Access With Speech) ένα εμπορικό λογισμικό αναγνώστη οθόνης με 

σύνθεση φωνής, το MAGic ένα λογισμικό μεγέθυνσης της οθόνης του υπολογιστή 

καθώς και προϊόντα όπως το πληκτρολόγιο με μεγάλα γράμματα και μια σταθερή 

(TOPAZ) και μια φορητή (RUBY) αντίστοιχα συσκευή με τη δυνατότητα 

μεγέθυνσης γραμμάτων και εικόνων από περιοδικά για άτομα με δυσκολία στο να 

βλέπουν λεπτομέρειες.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει η εφαρμογή Balabolka, που ανήκει στα προγράμματα 

σύνθεσης φωνής ή όπως είναι γνωστά Text-To-Speech (TTS), η οποία μπορεί να 

αποθηκεύσει το περιεχόμενο της οθόνης σε μορφότυπους όπως wav, mp3, mp4, ogg 

και wma και υποστηρίζει ηλεκτρονικά αρχεία με κατάληξη azw, azw3, chm, DjVu, 

doc, docx, epub, fb2, html, lit, mobi, odt, pdb, prc, pdf και rtf (Pun et al, 2007).  

Ξεχωριστεί είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής εταιρείας με την ονομασία Innoetics, 

η οποία ιδρύθηκε το 2006 ως παρακλάδι του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου 

του Ερευνητικού κέντρου «Αθηνά», το οποίο με τη σειρά του λειτουργεί υπό την 

αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ και 

αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον χώρο της σύνθεσης ομιλίας με 
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κύριο αντικείμενο το εκφωνούμενο κείμενο και τη φυσικότητα των μηχανικών 

φωνών ανάγνωσης κειμένου, πράγμα πολύ σημαντικό για τα άτομα με ένδεια όρασης. 

Από την άλλη, υπάρχουν προϊόντα και εφαρμογές και σε άλλα λειτουργικά 

συστήματα όπως αυτά της γνωστής εταιρείας Apple, η οποία αναπτύσσει το 

λειτουργικό της σύστημα MacOS για τους σταθερούς και τους φορητούς υπολογιστές 

της και το αντίστοιχο iOS για τις συσκευές τηλεφώνου iPhone ή ταμπλέτας iPad, οι 

οποίες έχουν προεγκατεστημένες εφαρμογές προσβασιμότητας (Apple, 2016) με 

υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης «Voiceover», η 

«έξυπνη» προσωπική βοηθός «Siri», η δυνατότητα εκφώνησης κειμένου καθώς και 

υπαγόρευσης με ελληνικές φωνές όπως της «Melina» και του «Nikos». Με πολύ 

σημαντική όμως τη δυνατότητα μετατροπής ενός ψηφιακού αρχείου κειμένου, όπως 

ένα σύγγραμμα ή ένα πανεπιστημιακό βιβλίο σε μορφότυπο doc ή tiff και όχι σε pdf 

λόγω της συμπιεσμένης μορφής του, σε εκφωνούμενο κομμάτι στο πρόγραμμα 

αναπαραγωγής αρχείων ήχου iTunes, το οποίο αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο για 

την ειδική εκπαίδευση (Apple, 2017) και για όποιον φοιτητή με ένδεια όρασης μάθει 

να το χειρίζεται. Το κόστος αγοράς συσκευών της εταιρείας Apple φαινομενικά είναι 

μεγάλο και μπορεί όπως λέει μια φράση στα αγγλικά στην Αμερική να παίρνεις ότι 

πληρώνεις, σίγουρα όμως είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης στις σπουδές ενός 

φοιτητή με προβλήματα όρασης. 

Εν αντιθέσει, στους υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένη κάποια από τις 

εκδόσεις του Linux, όπως Debian, Ubuntu, Fedora και OpenSuse υπάρχουν 

αντίστοιχα δωρεάν προγράμματα χωρίς κάποιο κόστος, τα οποία είναι αναγνώστες 

οθόνης όπως το ORCA και το Emacspeak, ή μπορούν να μετατρέψουν αρχεία βίντεο 

με δωρεάν εφαρμογές όπως το MKVToolNix, το KMPlayers και το Subtitle Edit, σε 

προσιτά ακουστικά αρχεία για να μπορούν να τα παρακολουθούν άτομα με 

προβλήματα όρασης. Επίσης, αν και δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένα στην ελληνική 

γλώσσα, τα «έξυπνα» τηλέφωνα με λειτουργικό Android έχουν επιλογή στις 

ρυθμίσεις του τη δυνατότητα ενεργοποίησης εφαρμογών προσβασιμότητας (Google, 

2017) όπως η ανάγνωση του περιεχομένου της οθόνης ή της εκφώνησης του σημείου 

της οθόνης του κινητού τηλεφώνου το οποίο αγγίζει ο χρήστης. 

Φυσικά πέραν όλων των παραπάνω υπάρχουν εφαρμογές και προϊόντα για τους 

φοιτητές με οπτική εξασθένιση οι οποίοι γνωρίζουν τη γραφή Μπράιγ, το Computer 

Braille κώδικα καθώς και τον κώδικα Nemeth, ένα μαθηματικό κώδικα που 

χρησιμοποιεί συστήματα κωδικοποίησης επιστημονικών συμβόλων (Παπαδόπουλος, 
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2005). Η χειροποίητη μέθοδος γραφής της μπράιγ γίνεται με την πινακίδα και τη 

γραφίδα και η μηχανική μέθοδος με τη μηχανή Perkins, που χρησιμοποιείται 

παγκοσμίως από τους τυφλούς. Επιπρόσθετα, υπάρχουν οι πολυσυσκευές, σύγχρονα 

δείγματα στον τομέα της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης των ατόμων με τύφλωση, 

που είναι μικροί, φορητοί μικροϋπολογιστές ή «notetakers» όπως η συσκευή 

Mountbatten Brailler (Callegari, 2015), η συσκευή BrailleLite Μ40 Notetaker, 

(Παπαδόπουλος, 2005) η ομιλούμενη συσκευή Braille ’n speak από το American 

Printing House(A.P.H.), τα πληκτρολόγια και η εφαρμογή Μπράιγ embossers η οποία 

μετατρέπει τα αρχεία κειμένου σε έντυπη μορφή Μπράιγ μέσω των εκτυπωτών 

Μπράιγ, αλλά αυτές τις συσκευές λόγω του κόστους τους μπορεί κάποιος να τις βρει 

κυρίως σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες όπως αυτή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Τελευταία όπως μου είπε ένας τυφλός φοιτητής-χρήστης υπάρχει η χωρίς 

κόστος εφαρμογή «Zello walkie-talkie», η οποία διατίθεται σε όλα τα σύγχρονα 

κινητά τηλέφωνα και στους υπολογιστές με λειτουργικό Windows και λειτουργεί ως 

μέσο κοινωνικής επαφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αλλά αποτελεί 

εξαιρετικό μέσο κοινωνικής επαφής ειδικά των ατόμων με προβλήματα όρασης, μιας 

και έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους ελεύθερο κανάλι, με την ονομασία 

«Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα», στο οποίο μετά την εγγραφή του χρήστη σε αυτό, 

με το πάτημα ενός κουμπιού σαν ασύρματος πομποδέκτης, απευθύνεσαι σε όσους σε 

ακούν εκείνη τη στιγμή αλλά μπορεί να αποθηκεύσει το ηχητικό μήνυμα για να το 

ακούσουν όταν συνδεθούν ξανά και καταναλώνει ελάχιστα δεδομένα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο σε σχέση με άλλες γνωστές εφαρμογές συνομιλιών μέσω ΙP όπως το Skype 

ή το Viber. 

 

5.2 Συνοπτική Περιγραφή των Ψηφιακών Υπηρεσιών ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για Φοιτητές με Αναπηρίες 

 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαθέτει ένα δωμάτιο χρήσης για 

άτομα με προβλήματα όρασης, στο οποίο υπάρχουν δύο υπολογιστές που έχουν 

εγκατεστημένα τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με σύνθεση φωνής JAWS 

έκδοση 13, NVDA και SuperNova, προγράμματα γραφής μπράιγ και συγκεκριμένα 

το Braille display και το WinBraille και ένα εκτυπωτή Braille μοντέλο Index Everest. 

Το ψηφιακό υλικό με τα αρχεία προσβασιμότητας και τα φωνητικά αρχεία, που 

υπάρχει για συγκεκριμένα τμήματα του πανεπιστημίου, είναι διαθέσιμο μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα άτομα λόγω και των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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Το ΕΚΠΑ (2017) στα πλαίσια της υπηρεσίας προσβασιμότητας για φοιτητές με 

αναπηρία (ΦμεΑ) διαθέτει έναν ιστότοπο με την ονομασία «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ», όπου 

παρέχει με εξουσιοδότηση προσβάσιμα ακαδημαϊκά συγγράμματα για ΦμεΑ. 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την πολυτροπική ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη προσβασιμότητας AMELib (Δαφέρμου, 2015) η οποία περιέχει αρκετά 

συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή και συνεχίζει να εμπλουτίζεται. 

Γενικά όλες οι προαναφερόμενες ιστοσελίδες των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών συμμορφώνονται με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου του 

Ιστού 2.0 (WCAG 2.0). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 
6. Συμπεράσματα & Μελλοντικές προτάσεις 
 

 

Συμπερασματικά και έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, δεν επιλέξαμε απλά τη 

συγκεκριμένη εκπόνηση με τον προαναφερόμενο ήδη τίτλο, αλλά διακαώς νιώσαμε 

την ανάγκη ως επιστήμονες της πληροφορικής να εξετάσουμε τα συγκεκριμένα 

προβλήματα και να θέσουμε στην υπηρεσία αυτών των πασχόντων τη γνώση μας την 

ηθική συμπαράσταση και πάνω απ’ όλα την τεχνολογία που ήδη κατέχουμε, 

πραγματοποιώντας ένα άριστο κοινωνικό έργο που κοσμεί τους ερευνητές του χώρου 

μας, καθώς επίσης και το πανεπιστήμιο απ’ όπου εξήλθαμε. 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν και να 

αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εντυπο-ανάπηροι χρήστες, άτομα 

με προβλήματα όρασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν καλύτερα. Παρουσιάστηκε το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή νομικό 

πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων με 

αναπηρία, δυστυχώς όμως χωρίς να τηρείται πάντα κατά γράμμα, με συνέπεια να μην 

υπάρχει ουσιαστικά μια ισόνομη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, μέσω 

των ερωτήσεων και των απαντήσεων της ποιοτικής έρευνας προβλήθηκαν  τα 

πραγματικά ζητήματα και προβλήματα που ταλανίζουν τα άτομα με ένδεια όρασης 

στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Τελειώνοντας, αναφέρθηκαν οι τεχνολογίες 

αιχμής που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην 

καθημερινότητα αυτών των ατόμων με οπτική αναπηρία για μια αυτόνομη διαβίωση. 

Σίγουρα υπάρχουν πτυχές που πρέπει να καλυφθούν και θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε πάμπολλες μελλοντικές εργασίες για την αναπηρία, ειδικά των 

μειονεκτούντων οπτικά ατόμων, χωρίς να σταματά η έρευνα στο παρών πόνημα. Θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε ενδεικτικά μερικά θέματα όπως η ενσωμάτωση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες και στη διδασκαλία των μαθημάτων 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης των ατόμων με 

αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και ποιο είναι το βάθος και το εύρος επιμόρφωσης 

στα αναπηρικά ζητήματα των καθηγητών, των βιβλιοθηκονόμων και του διοικητικού 

προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα. 
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Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή καλύτερα η έννοια της προσβασιμότητας 

από την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία εν γένει, όχι μόνο στο 

επίπεδο που αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες και στις γραμματείες 

των σχολών ή στα μαθήματα που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα, αλλά πάνω 

απ’ όλα σε ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, όπως η αλλαγή νοοτροπίας γύρω από 

τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα, η ένταξη σχετικών θεμάτων σε επίπεδο πολιτικής, 

υλικοτεχνικής υποδομή καθώς και προσανατολισμού προτεραιοτήτων. 
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