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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη αξρηθά ηελ 

αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζεη 

ηα δηάθνξα κέξε ηνπ καηηνχ κε ηηο βαζηθφηεξεο νθζαικηθέο παζήζεηο, 

επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, πνπ δχλαηαη λα 

κεηξηάζεη ηελ επηδείλσζε ηεο φξαζεο, αιιά θαη λα απνθαηαζηήζεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ νπηηθή ιεηηνπξγία. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία πνπ θηάλεη 

κέρξη ηε ζπκπεξίιεςε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην ζχγρξνλε ηάζε ζηελ εηδηθή 

αγσγή γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Παξάιιεια, ε 

παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή 

αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

απηφλνκεο δηαβίσζεο, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ησλ καζεηψλ κε ηχθισζε, πνπ πξνάγνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή. 

Αθνινχζσο, γίλεηαη έθδειε ε ζηελή θαη άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ κε ηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, ρσξίο θπζηθά λα παξαιείπεηαη ε 

αλαθνξά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο 

ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο.  

 

Λέξειρ-κλειδιά: αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ, φξαζε, νθζαικηθέο παζήζεηο, έγθαηξε 

δηάγλσζε - ζεξαπεία, νπηηθή αλαπεξία, ζπκπεξίιεςε, ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, 

Πξνζαλαηνιηζκφο, Κηλεηηθφηεηα, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, ηερληθή βιέπνληα νδεγνχ. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this postgraduate bibliographic research is initially to present the anatomy 

of the human eye and visual function and afterwards to connect the various parts of 

the eye with the common eye disorders, highlighting the importance of early 

diagnosis and treatment, which could not only mitigate the deterioration in vision, but 

also significantly restore the visual function. Furthermore, a brief historical review of 

education for people with visual impairments is carried out, that includes the term 

“inclusion”, which is characterized as the current trend in special education towards 

achieving the Education for All, fighting against discrimination and building an 

inclusive society. Simultaneously, this study focuses on the necessity of Orientation 

and Mobility training for people with visual impairments and teaching independent 

living skills, as they are key elements of the curriculum for blind and visually 

impaired children, promoting independence in school and social environment and 

later in adulthood. Then, it becomes evident the close and unbreakable relationship 

between these skills and the philosophy of inclusive education, without forgetting the 

other factors which play a key role for the success of inclusion for children with and 

without visual impairments in general classrooms.  

 

Keywords: the anatomy of eye, human vision, eye disorders, early diagnosis and 

treatment, visual impairments, inclusion, equal educational opportunities, Orientation, 

Mobility, independent living, sighted guide technique.   
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ απνηέιεζε 

κία κνλαδηθή επθαηξία γηα λα αζρνιεζψ κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζε φζνπο κε ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Καζεγεηή θαη επφπηε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν, γηα ην ρξφλν πνπ κε πξνζπκία 

αθηέξσζε ζηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο, θαζψο ήηαλ δίπια κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο απηήο ηεο κειέηεο, ζπκβάιινληαο κε ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ ζην 

ζρεδηαζκφ, ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ ζπλερήο 

θαζνδήγεζε, ε ακέξηζηε ππνζηήξημε, νη νπζηψδεηο ζπκβνπιέο ηνπ, θαζψο θαη ε 

ελζάξξπλζε πνπ κνπ παξείρε φιν απηφ ην δηάζηεκα απνηέιεζαλ γηα εκέλα πεγέο 

άληιεζεο δχλακεο θαη πξνζπάζεηαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο.  

 Δπίζεο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζην Ίδξπκα «Λίιηαλ Βνπδνχξε» γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε γηα ην Α΄ έηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ, σο ππνηξφθνπ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, θαζψο ρσξίο 

ηελ πνιχηηκε απηή νηθνλνκηθή βνήζεηα δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αθφκε νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε κεηέξα κνπ θαη ζηε γηαγηά κνπ γηα ηελ αγάπε ηνπο, ηε ζηήξημή ηνπο θαη 

ηελ ελζάξξπλζή ηνπο θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο λα απεπζχλσ ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ γηα ηε κειέηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζηελ Κηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα 

ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο έρνπλ σο χςηζηνπο ζηφρνπο ηελ 

πξναγσγή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αιιά θαη ηελ 

εμάιεηςε ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ε απψιεηα φξαζεο ζην γλσζηηθφ, 

ςπρνθηλεηηθφ θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο. Ζ απψιεηα ηεο 

δπλαηφηεηαο λα θηλείηαη ειεχζεξα θαη κε αζθάιεηα ην άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία, 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απνζηέξεζε πνπ επηθέξεη ε ηχθισζε θαη απηφ έρεη σο 

απφξξνηα ηελ εκθάληζε παζνγελνχο ζπκπησκαηνινγίαο, φπσο άγρνο, θαηάζιηςε, 

εγθιεηζκφο ζηνλ εαπηφ, θ.ά., ελψ παξάιιεια νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο πνπ έρνπλ 

ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο νπηηθψλ 

εκπεηξηψλ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζσκαηηθή θαη 

θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζή ηνπο (Koestler, 1976).  

 Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, ν ζπνπδαίνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αηφκνπ ζηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, 

δειαδή ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπ επεκεξία, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο ηνπ (Θενθίινπ, 2010). 

Πέξαλ ηεο αλαθνξάο καο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, δελ κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε 

αλαγθαηφηεηα εθκάζεζεο ησλ ελ ιφγσ δεμηνηήησλ ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν, θαζψο 

είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηεο εθπαίδεπζεο 

δειαδή ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηα γεληθά ζρνιεία καδί κε ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Όηαλ ην ηπθιφ παηδί απφ ηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία αξρίδεη λα θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ κε ηε βνήζεηα ελφο ελήιηθα 

εθπαηδεπηή θαη λα εμνηθεηψλεηαη κε απιέο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, φπσο 

ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, έλδπζε, πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πγηεηλή, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα 

γηα ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ αξγφηεξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο, ηε θνίηεζε δειαδή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

ζην ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο.  
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 Πέξαλ ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη 

θαη ε ηαηξηθή ζθνπηά, θαζψο ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο θαη εηδηθά ηεο 

νθζαικνινγίαο, ηεο γελεηηθήο θαη ηεο θαξκαθνινγίαο ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία αθφκε θαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

(Σξίγθα-Μεξηίθα, 2016). Παξάιιεια, ν Υξεζηάθεο (2006) επηζεκαίλεη πσο φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη 

αλαγθαίν λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο θαη ηηο 

δηάθνξεο νθζαικηθέο παζήζεηο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε θαζεκηά κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ.  

 Δλδηαθέξνπζα ινηπφλ θξίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ νθζαικηθψλ 

παζήζεσλ απφ ην πξφζζην κέρξη ην νπίζζην ηκήκα ηνπ νθζαικνχ, γηα ηε γλσξηκία 

ηνπ αλαγλψζηε κε ηε θχζε θαη αηηηνινγία ηεο θάζε νθζαικηθήο πάζεζεο, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ηεο, αιιά θαη ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο 

δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. Δπηπιένλ, ζε εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ε εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο δηάθνξεο νθζαικηθέο παζήζεηο ζα ηνπ 

παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ.  

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εδξάδεηαη ινηπφλ ζε δχν ππιψλεο: α) ην 

ηαηξηθφ θαη β) ην παηδαγσγηθφ κέξνο. Απφ ην ηαηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη 

ζε γεληθφ επίπεδν ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νθζαικνχ, αιιά θαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ νθζαικηθψλ 

παζήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο, πσο ε κε έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ ζε κεξηθή ή θαη νιηθή απψιεηα φξαζεο, δεδνκέλνπ φηη κηα δηαηαξαρή ηεο 

φξαζεο δελ είλαη κφλν ζπγγελήο, αιιά θαη επίθηεηε.  

 Απφ ην παηδαγσγηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ν εμέρσλ 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ 

Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία γηα κία 

αλεμάξηεηε θαη επράξηζηε ελήιηθε δσή, αιιά θαη λα παξνπζηαζηεί ε ζχλδεζε απηψλ 

ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Αθφκε, επηρεηξείηαη κέζσ κίαο ζχληνκεο παξνπζίαζεο λα 
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αλαδεηρζνχλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα 

επηζεκαλζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. 

 Ζ ελαζρφιεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

εθπεγάδεη απφ ηα επηζηεκνληθά θαη αθαδεκατθά ηεο ελδηαθέξνληα πνπ ζηξέθνληαη 

ζην ρψξν ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, θαζψο ζεσξεί πσο νη δχν 

απηέο επηζηήκεο δχλαληαη λα εμαιείςνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νπηηθή αλαπεξία, ε θαζεκηά κε ην δηθφ ηεο 

ηξφπν. Ζ δε Ηαηξηθή, ζπγθεθξηκέλα ε Οθζαικνινγία, κέζσ ρεηξνπξγηθψλ θαη κε 

επεκβάζεσλ γηα θάζε νθζαικηθή πάζεζε, κέζσ δηαθφξσλ ζεξαπεηψλ φπσο γνληδηαθή 

ζεξαπεία, ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα, πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα ζχγρξνλε επηζηήκε, 

ηε Γελεηηθή, κέζσ «έμππλσλ» θαξκάθσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

Φαξκαθνινγίαο, αιιά θαη κέζσ ηεο Ηαηξηθήο Σερλνινγίαο πνπ κε ηα ζχγρξνλα 

ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη εξγαιεία άλνημε ην δξφκν ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη 

ζεξαπείαο, αιιά θαη νη ζπλερείο ηαηξηθέο αλαθαιχςεηο θαη πξσηνπνξηαθέο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ην βηνληθφ κάηη, δίλνπλ ειπίδα γηα έλα δηαθνξεηηθφ 

θαη θαιχηεξν κέιινλ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, αθφκε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ζε άηνκα κε νιηθή ηχθισζε! 

 Ζ Παηδαγσγηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δηδηθή Αγσγή, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νπηηθή αλαπεξία, ζηε γλσζηηθή, ζηελ θνηλσληθή,  ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ δηδαζθαιία 

ιεηηνπξγηθψλ θαη αληηζηαζκηζηηθψλ δεμηνηήησλ ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ αλαθάιπςε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ κε νπηηθή αλαπεξία λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ κέζσ ησλ άιισλ αηζζήζεψλ ηνπ, φζν θαη ζηελ 

έληαμή ηνπ σο ηζφηηκνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Οη δχν απηέο επηζηήκεο ινηπφλ 

βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε ζπλερνχο αιιειεμάξηεζεο κ’έλα θνηλφ φξακα
 .
 ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θάζε αηφκνπ κε νπηηθή αλαπεξία. 

 Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δηαθφξσλ πεγψλ θαη δηαηππψλνληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηα νπνία θαιείηαη 

λα απαληήζεη ε παξνχζα ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα. Δπίζεο, πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θχξηνπ θνξκνχ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έρεη πξνεγεζεί έλα εηζαγσγηθφ 
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θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη ε απαξαίηεηε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε βαζηθψλ φξσλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζπρλά παξαθάησ, φπσο νπηηθή νμχηεηα, νπηηθφ πεδίν, θεληξηθή θαη 

πεξηθεξηθή φξαζε, θ.ά., κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε θαη ηελ απνθπγή 

αζαθεηψλ, αιιά θαη αλαγλσζηηθψλ θελψλ θαη απνξηψλ πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ κέξνπο, αλ δελ πξνεγεζεί ε ελ 

ιφγσ απνζαθήληζε ελλνηψλ.  

 ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο. Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθφηεξα 

κέξε ηνπ καηηνχ απφ ηελ πξφζζηα κέρξη ηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ θαη παξάιιεια ε 

δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη νπηηθέο πιεξνθνξίεο κέρξη λα θηάζνπλ απφ ην κάηη 

ζηνλ εγθέθαιν θαη λα κεηαηξαπνχλ εθεί ζε εηθφλεο γηα λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγία 

ηεο φξαζεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέξε ηνπ καηηνχ, 

δειαδή ηελ εμσηεξηθή δνκή ηνπ. Παξάιιεια, γηα κηα πην εχιεπηε αλάγλσζε ην 

θεθάιαην ππνζηεξίδεηαη απφ εηθφλεο ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ 

νθζαικνχ.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο νθζαικηθέο παζήζεηο, 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο θαη γηα θάζε νθζαικηθή 

πάζεζε παξνπζηάδεηαη ε θχζε θαη αηηηνινγία ηεο, ν ηξφπνο πξφιεςεο, δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο ηεο. Κάζε νθζαικηθή πάζεζε ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο πνπ δείρλνπλ 

είηε ην πσο βιέπεη έλαο αζζελήο πνπ πάζρεη απφ ηελ νθζαικηθή πάζεζε πνπ 

αλαιχεηαη θάζε θνξά, είηε ηε κνξθνινγία ηνπ νθζαικνχ. Δπίζεο, ζε κεξηθέο 

νθζαικηθέο παζήζεηο ππάξρνπλ εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηε ρεηξνπξγηθή ή κε επέκβαζε 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί γη’απηήλ.  

 ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γχξσ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, πνπ μεθηλάεη απφ ην δηεζλή ρψξν κε 

ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο πξσηεξγάηεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο, ηνλ Valentin Haüy, ηνλ ηδξπηή ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ γηα ηπθινχο ζην Παξίζη 

θαη ηνλ Louis Braille, ηνλ εθεπξέηε ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο θαη αλάγλσζεο Μπξάηγ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο κέρξη θαη ζήκεξα σο ην πξσηαξρηθφ κέζν 

γξακκαηηζκνχ ησλ ηπθιψλ αηφκσλ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αλαθέξνληαη επζχλνπηα νη 

ρξνληέο-ζηαζκνί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη ελ ζπλερεία 
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παξνπζηάδεηαη ε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο, αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ζηεθζεί απηή κε επηηπρία.  

 ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα, αιιά 

θαη ζηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ παηδηνχ αξρηθά ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

αξγφηεξα σο ελήιηθα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη 

πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ αλά ειηθηαθή θάζε απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ελ ιφγσ 

δεμηφηεηεο, αιιά θαη ε άξξεθηε ζχλδεζε θαη ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κε 

ηε ζπκπεξίιεςε.  

 ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ 

καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, σο ζεκαληηθήο ζπληζηψζαο-θιεηδί γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαζψο απνηειεί έλα βαζηθφ «κέζν» γηα ηελ αχμεζε 

ησλ επθαηξηψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ 

παηδηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

αιιεινζεβαζκνχ, αιιειναπνδνρήο θαη αιιεινυπνζηήξημεο. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη 

λα γίλεη έθδειε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηήλ ηελ ηερληθή απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία, θαζψο πξνεηνηκάδεη ην παηδί λα ιεηηνπξγήζεη ζε καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν σο απξηαλφο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδεη, απνδέρεηαη, 

αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη γεληθψο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία 
.
 ελψ παξάιιεια ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα 

φηαλ ηα ίδηα ηνπ ην δεηήζνπλ, δηακνξθψλνληαο δειαδή ην ραξαθηήξα ηνπ 

ζηεξηδφκελνο ζηηο αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ.  

 ην έθην θεθάιαην δηαηππψλνληαη ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνπο δχν ππιψλεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο, ελψ ζην ηέινο 

παξαηίζεηαη ε μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο. Δπίζεο, παξαηίζεηαη θαη έλα παξάξηεκα κε ηνπο φξνπο ηεο αλαηνκίαο 

ηνπ νθζαικνχ, ησλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ φξσλ ζηε δηεζλή 

νξνινγία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε ζε πεξίπησζε πνπ αζρνιεζεί κε ην 

παξφλ ζέκα. Ζ παξνχζα πξνζπάζεηα ειπίδνπκε λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

απνθξπζηαιιψζεη κηα ζαθή εηθφλα γχξσ απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 
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αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη παξάιιεια λα απνηειέζεη ηνλ 

«πξφδξνκν» γηα παξφκνηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αξρηθά επηρεηξήζεθε 

κηα γεληθή δηεξεχλεζε γχξσ απφ ηελ μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία 

πάλσ ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ε εξεπλήηξηα απνθάζηζε λα κειεηήζεη, γηα λα 

δεκηνπξγεζεί θαη ην ηειηθφ πιάλν ηεο βηβιηνγξαθηθήο απηήο έξεπλαο, ελψ 

παξάιιεια δηαπίζησζε θαηφπηλ αλαδίθεζεο ηεο μελφγισζζεο θαη ειιελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο, πσο δελ έρεη πξνο ην παξφλ ζπγγξαθεί εξγαζία, πνπ λα ζπλδπάδεη  

ηελ ηαηξηθή κε ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε κε παξφκνην ηξφπν ζθέςεο ή κε 

παξφκνηα δηαξζξσηηθή δνκή. Ζ αλαδήηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεγψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Google Scholar, ηεο ResearchGate, ηεο Eric, ηεο 

HEAL-Link, ηεο Φηθίδαρ θαη ηνπ Δθνικού Κένηπος Σεκμηπίωζηρ αιιά θαη απφ 

ηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, απφ ηε Γεκφζηα Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε Διεπζεξνχπνιεο θαη απφ ηελ πξνζσπηθή βηβιηνζήθε ηεο εξεπλήηξηαο. 

 Γηα ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο, ην ηαηξηθφ κέξνο, ε αλαδήηεζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ πεγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνχ αξρηθά ε εξεπλήηξηα 

εμνηθεηψζεθε κε ηελ μελφγισζζε ηαηξηθή νξνινγία ηνπ νθζαικνχ θαη ησλ παζήζεψλ 

ηνπ κειεηψληαο ην Αγγινειιεληθφ & Διιελναγγιηθφ Ηαηξηθφ Λεμηθφ ησλ Ηαηξηθψλ 

Δθδφζεσλ Παζραιίδε. ηε ζπλέρεηα, ηα επηζηεκνληθά ηαηξηθά άξζξα, βηβιία θαη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ζπιιέρζεθαλ θαηφπηλ ελδειερνχο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ άξζξσλ 

έγηλε απφ έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε πςειφ impact factor φπσο ελδεηθηηθά 

ην Nature Neuroscience, ην The Lancet, ην American Journal of Ophthalmology, ην 

The American Journal of Human Genetics, ην Brain, ην International Journal of 

Nanomedicine, ην British Journal of Ophthalmogy, ην European Journal of 

Human Genetics, ην Progress in Brain Research, θ.ά., έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία, ελψ παξάιιεια ην ρξνλνινγηθφ εχξνο ησλ 

πεγψλ θηάλεη έσο ην 2016, κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί ε δηαρξνληθφηεηα ησλ 

εξεπλψλ, ε πνξεία θαη ε εμέιημε ηεο Οθζαικνινγίαο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη 

νη λέεο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ αλαθαιχθζεθαλ κέρξη 
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ζήκεξα θαη δίλνπλ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή 

αλαπεξία.  

 Δπηπιένλ, ηφζν νη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, φζν θαη ηα βηβιία μελφγισζζα θαη 

ειιελφγισζζα επηιέρζεθαλ βάζεη ζπλάθεηαο κε ην ππφ κειέηε αληηθείκελν, ελψ 

έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην πξφζθαηα, ρσξίο θπζηθά λα 

ππνβαζκίδεηαη ην επηζηεκνληθφ θχξνο θαη παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. Γηα λα αμηνπνηεζεί 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν, 

λα κειεηεζεί δειαδή έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο πεγψλ, ψζηε ε εξεπλήηξηα λα 

εκπινπηίζεη ην γλσζηνινγηθφ ηεο ππφβαζξν θαη λα ζπγγξάςεη κε θξηηηθφ ηξφπν ην 

ηαηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαηά ηελ αλαδήηεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο-θιεηδηά κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ the structure of the eye, clinical features of glaucoma, epidemiology of cataract, 

diagnosis and treatment of macular degeneration, θ.ν.θ., ελψ παξάιιεια δφζεθε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή φρη κφλνλ νη πεγέο λα εθηείλνληαη ζ’έλα επξχ ρξνλνινγηθφ θάζκα, 

αιιά θαη λα έρνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλαθνξψλ, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο, ηδίσο ηα άξζξα πνπ έρνπλ ζπγγξαθεί 

πξηλ ην 2016.  

 Γηα ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο, ην παηδαγσγηθφ κέξνο, 

κειεηήζεθαλ ηφζν ειιελφγισζζεο φζν θαη μελφγισζζεο επηζηεκνληθέο πεγέο, φπσο 

βηβιία, άξζξα, λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνπο ηνκείο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη 

Κηλεηηθφηεηα, δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεθπαίδεπζή ηνπο ζηα θνηλά ζρνιεία, γηα λα παξνπζηαζηεί ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

αλαπεξίαο. Μειεηήζεθε ελδειερψο θαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο μελφγισζζσλ 

επηζηεκνληθψλ πεγψλ γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε κεηαμχ ηνπ 

δηεζλνχο ρψξνπ θαη ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πάλσ ζηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο, λα 

παξνπζηαζηνχλ επίζεο νη ζεκαληηθέο επηξξνέο πνπ δέρζεθε ε Διιάδα απφ άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη απφ ηηο Ζ.Π.Α., αιιά θαη ην πσο ε ρψξα καο ζε κεηαγελέζηεξν 

επίπεδν πξνέβε ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκπεξίιεςεο.  

 Δπίζεο, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ειιελφγισζζσλ θαη μελφγισζζσλ 

επηζηεκνληθψλ πεγψλ παξνπζηάδεηαη ε ζχγθιηζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ 



 

11 
 

ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηνπο ηνκείο 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Κηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ζηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο 

σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκπεξίιεςε θαη αξγφηεξα γηα λα δηάγνπλ 

σο ελήιηθεο κηα αμηνπξεπή θαη αλεμάξηεηε δσή. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, σο 

ζεκαληηθήο ζπληζηψζαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα φξαζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ βαζηθέο ιέμεηο-θιεηδηά φπσο inclusion, 

Orientation, Mobility, Independent Living Skills, people with visual impairments, 

sighted guide technique, θ.ά., αιιά θαη νη αληίζηνηρεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθαλ επηζηεκνληθέο πεγέο θπξίσο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο πνπ 

θηάλνπλ κέρξη ην 2016, αιιά θαη κεξηθέο παιαηφηεξεο κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί ε 

πνξεία θαη νη εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ γχξσ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία κέρξη λα γίλεη ιφγνο πιένλ γηα 

ζπκπεξίιεςε, ηζφηηκεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, ίζα δηθαηψκαηα, θ.η.ι.  

 Όζνλ αθνξά ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

επηρεηξεί λα απαληήζεη αλά ζεκαηηθφ άμνλα ζε ζπγθεθξηκέλα «ζεκεία-θιεηδηά» κέζσ 

ελδειερνχο κειέηεο ηεο εξεπλήηξηαο, ηα νπνία ζα επηζεκάλνπλ κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξφληνο ζέκαηνο θαη ζα εμάξνπλ 

ηε ζπκβνιή ηεο Ηαηξηθήο θαη Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, αιιά θαη ην πσο απηέο νη δχν επηζηήκεο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα, ην ηαηξηθφ 

κέξνο, ηα ζεκεία πνπ εμεηάδνληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πσο ε Οθζαικνινγία, ε Γελεηηθή θαη ε Φαξκαθνινγία κέζσ ησλ αδηάθνπσλ 

εξεπλψλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν «αλνίγνπλ ην δξφκν» γηα κεξηθή ή θαη νιηθή απνθαηάζηαζε ηεο 

φξαζεο ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία; 

 Πσο ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία νδεγνχλ ζηελ αλαραίηηζε ηεο 

επηδείλσζεο ηεο φξαζεο απφ πεξαηηέξσ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο, αιιά θαη ζηε 

«δηάζσζε» ηεο φξαζεο ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ αλάινγα ηελ 

εθάζηνηε νθζαικηθή πάζεζε; 
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 Γηα πνην ιφγν θάζε εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο θαη ηηο δηάθνξεο νθζαικηθέο παζήζεηο;  

 Πσο κέζα απφ απηή ηε γλψζε κπνξεί λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ; 

 Γηα ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, ην παηδαγσγηθφ κέξνο, ηα ζεκεία πνπ 

εμεηάδνληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πσο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ, 

ζηελ Κηλεηηθφηεηα θαη ζηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο νδεγεί ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο ζε βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν; Με πνην ηξφπν δειαδή ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηελ 

αλεμάξηεηε ελήιηθε δσή; 

 Γηαηί ε εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα 

νδεγνχ απνηειεί κηα βαζηθή ζπληζηψζα-θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηηο ηάμεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο;
1
 

 Απηά είλαη ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ε παξνχζα 

εξγαζία. Ζ εξεπλήηξηα ινηπφλ πξνζπάζεζε λα πξνβεί ζε κηα θξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεγψλ πνπ κειέηεζε, γηα λα ζπγγξάςεη ηελ παξνχζα εξγαζία ρσξίο 

λα αληηγξάςεη ή λα παξαπνηήζεη ηηο απφςεηο άιισλ εξεπλεηψλ, αιιά θαη νχηε λα 

παξαζέζεη απηνχζηα ηα ιεγφκελα ή ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηξίησλ. Μειέηεζε έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πεγψλ μελφγισζζσλ θαη ειιελφγισζζσλ κε ζθνπφ λα 

απνθηήζεη κηα ζθαηξηθή άπνςε θαη γλψζε γχξσ απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη λα κπνξέζεη λα 

νινθιεξψζεη απηή ηε δηαλνεηηθή ζε βάζνο πξνζέγγηζε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, 

δηακνξθψλνληαο παξάιιεια ην δηθφ ηεο ηξφπν ζθέςεο κέζσ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 

                                                           
1
 ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δηάθνξνπο φξνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο φπσο: «ζπλεθπαίδεπζε», «ζπκπεξίιεςε», «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε», 

«ηζφηηκε εθπαίδεπζε», σζηφζν γηα ηελ απνθπγή ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο ηνπ αλαγλψζηε, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ζπκπεξίιεςε», ελψ ν φξνο «ζπλεθπαίδεπζε» αλαθέξεηαη 

κφλν σο «ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε θαη ρσξίο  πξνβιήκαηα φξαζεο». ηελ αγγιηθή νξνινγία θαη ν 

φξνο «ζπλεθπαίδεπζε» θαη ν φξνο «ζπκπεξίιεςε» ζπλαληψληαη σο «inclusion».   
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πάλσ ζηηο πεγέο πνπ ελδειερψο κειέηεζε, παξαζέηνληαο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην θαη 

ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζην έξγν ηξίησλ, ζεβφκελε ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  

ΔΙΑΓΧΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ 

 

 Ζ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο αλαπεξίαο απνηειεί έλα πνιχπινθν θαη 

ζπλάκα δχζθνιν εγρείξεκα, θαζψο θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί  

βαζηδφκελνη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αληηιήςεηο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Ζ δηαηχπσζε 

ζπλεπψο ελφο επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηελ αλαπεξία δελ είλαη δπλαηή, γεγνλφο 

πνπ γίλεηαη έθδειν απφ ηελ πιεζψξα ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ θαη 

δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν (νχιεο, 2013). 

 Σα δχν βαζηθά κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο απνηεινχλ: α) ην ηαηξηθφ 

κνληέιν θαη β) ην θνηλσληθφ κνληέιν. Ξεθηλψληαο κε ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο, ε αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη σο αηνκηθφ πξφβιεκα, φπνπ κηα ζσκαηηθή, 

λνεηηθή ή άιιε «απφθιηζε» ηνπ αηφκνπ απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφ» 

ζέηεη θξαγκνχο ζηελ νκαιή ηνπ έληαμε ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σν βάξνο πέθηεη 

ζην άηνκν, πνπ ζεσξείηαη «αλίθαλν» λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο εμαηηίαο θάπνηαο βιάβεο, κεηνλεμίαο ή αλαπεξίαο. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ππφ ηε κνξθή αηνκηθήο ζεξαπείαο. ην ηαηξηθφ ινηπφλ κνληέιν, ην άηνκν 

παξνπζηάδεηαη σο παζεηηθφο δέθηεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία θαη νθείιεη ην ίδην λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία. Οη αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηε 

θηινζνθία πνπ πηνζεηνχλ νη νπαδνί ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ, έρνπλ σο απφξξνηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια άληζεο 

επθαηξίεο φρη κφλν ζηνλ θνηλσληθφ αιιά θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Δθηφο απηνχ, 

δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο κέζσ απηνχ 

θπξηαξρεί κηα απάλζξσπε αληίζεζε-αληίιεςε «θπζηνινγηθνχ» - «κε θπζηνινγηθνχ»  

(Oliver, 2009
 .
 Υαηδεπέηξνπ, 2014).  
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  ηνλ αληίπνδα, ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο πνπ 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ θαη ηε ζηξνθή 

ζην θνηλσληθφ κνληέιν πνπ πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία σο «θνηλσληθή θαηαζθεπή», 

ξίρλεη ην βάξνο ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία θαη φρη ζην άηνκν. Βάζεη ηνπ θνηλσληθνχ 

κνληέινπ, ε ίδηα ε θνηλσλία αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, αθνχ αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία σο «πξνζσπηθή ηξαγσδία». Ζ θνηλσλία 

είλαη απηή πνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα ζπκκεηάζρνπλ 

ηζφηηκα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Ζ απνπζία θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ πνιηηψλ 

πνπ παξαηεξείηαη ζε δεκφζηα θηίξηα, ρψξνπο αλαςπρήο, ρψξνπο ηέρλεο θαη 

πνιηηηζκνχ, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θ.ά., ζέηεη εκπφδηα θαη απνθιεηζκνχο απέλαληη 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη απνηειεί παξάιιεια ηε γελεζηνπξγφ αηηία πνπ δηαησλίδεη 

«αλάπεξα» πεξηβάιινληα. Ζ θνηλσλία έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην πξφηππν ηνπ 

«αξηηκεινχο» αηφκνπ θαη ζρεδηάδεη πεξηβάιινληα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ελφο 

κέξνπο ηνπ ζπλφινπ θαη φρη ηνπ ζπλφινπ. Δπίζεο, νη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ν ζηηγκαηηζκφο ηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν σο άηνκα 

δηαθνξεηηθά, κεηνλεθηνχληα, κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο θαη άιινπ ηέηνηνπ είδνπο 

απαμησηηθνί ραξαθηεξηζκνί πνπ θαηαπαηνχλ ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, νδεγνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Oliver, 2009 
.
 Υαηδεπέηξνπ, 2014).  

 Σν βάξνο ινηπφλ πέθηεη ζηελ θνηλσλία, ζηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απηή επηδεηθλχεη απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά θαη ζηελ απνπζία 

θαηάιιεινπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα φινπο. Βάζεη φζσλ έρνπλ πξναλαθεξζεί, 

δηαπηζηψλνπκε πσο ην θνηλσληθφ κνληέιν απνηειεί κία αλζξσπνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο, απέρεη παξαζάγγαο απφ ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ην 

ηαηξηθφ κνληέιν, θαζψο κεηαηνπίδεη ηηο επζχλεο απφ ην άηνκν ζηελ θνηλσληθή δνκή 

θαη επηδεηεί ηελ αιιαγή ζην θνηλσληθφ θαη πιηθφ πεξηβάιινλ γηα λα αληαπνθξηζεί 

ηζφηηκα ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο (Παπαζσηεξίνπ, 2011). 

Μειεηψληαο ινηπφλ ηα δχν θπξίαξρα κνληέια ηεο αλαπεξίαο, θαηαλννχκε πσο ην 

ηαηξηθφ κνληέιν αλαπαξάγεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία θαζψο ηε 

ραξαθηεξίδεη σο αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ην θνηλσληθφ κνληέιν αλ θαη δελ ακθηζβεηεί ηε 

βηνινγηθή φςε ηεο αλαπεξίαο, σζηφζν απαηηεί απφ ηελ θνηλσλία λα ζεβαζηεί ηα 
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άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, λα αλαγλσξίζεη πσο φινη νη άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί 

αιιά ίζνη, λα απαγθηζηξσζεί απφ ηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηβάιινληα πξνζβάζηκα γηα φινπο.  

 Μία ζεκαληηθή απνζαθήληζε φξσλ πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν 

είλαη κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «βιάβε ή δηαηαξαρή», «αλαπεξία» θαη «κεηνλεμία», θαζψο 

δελ είλαη φξνη ηαπηφζεκνη. Ζ βιάβε αλαθέξεηαη «ζηελ απψιεηα ή ηελ πεξηνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ή νξγάλνπ ηνπ ζψκαηνο», αλαπεξία πθίζηαηαη 

«φηαλ κία βιάβε πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλα έξγα 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα επηηεινχλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη», ελψ ε κεηνλεμία 

αλαθέξεηαη «ζε έλα πξφβιεκα ή κεηνλέθηεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε 

αλαπεξία ή βιάβε, φηαλ αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ» (Heward, 2011:7). Γηα 

παξάδεηγκα, κία βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν ηνπ νθζαικνχ δηαηαξάζζεη ηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο, νδεγψληαο ην άηνκν ζε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηεο φξαζήο 

ηνπ. Απηή ε βιάβε ινηπφλ δεκηνπξγεί αλαπεξία θαζψο πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ ιφγνπ ράξηλ λα δεη ή λα πεξπαηήζεη, φπσο ηα άηνκα ρσξίο νπηηθή αλαπεξία. 

Καζψο ην πεξηβάιινλ σο επί ην πιείζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν 

θαζίζηαηαη «ερζξηθφ» θαη «απξνζπέιαζην» πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία, ελψ θαη ε 

θπξηαξρία αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληί ηνπο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, φια απηά έρνπλ σο ηειηθή θαηάιεμε ην άηνκν 

κε αλαπεξία λα βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 

 Πξηλ εζηηάζνπκε ζηελ νπηηθή αλαπεξία, βάζεη ηνπ λφκνπ 3699/2008 ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αλήθνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, κε αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Δπίζεο, ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αλήθνπλ θαη ηα παηδηά κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπζθνιίεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη 

εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αιιά θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ ηα πξνζδνθψκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα.   
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 Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηα άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηα νπνία κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπο νμχηεηα εκπίπηνπλ ζε δχν 

δηαθξηηέο ππνθαηεγνξίεο: α) άηνκα κε νιηθή ηχθισζε ή ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο 

(νπηηθή νμχηεηα 1/20 ή ιηγφηεξν ζην θαιχηεξν κάηη κεηά απφ δηφξζσζε) θαη β) 

άηνκα κε κεξηθή φξαζε (νπηηθή νμχηεηα κεηαμχ 1/20 θαη 1/10). Χο νπηηθή νμχηεηα 

νξίδεηαη «ε ηθαλφηεηα ζαθνχο δηάθξηζεο κνξθψλ ή δηάθξηζεο κεηαμχ ιεπηνκεξεηψλ». 

Έλα άηνκν κε νπηηθή νμχηεηα 20/20 ζε κηα απφζηαζε 20 πνδηψλ πνπ αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζε 6 κέηξα κπνξεί κε ηα κάηηα ηνπ λα δεη απηφ πνπ βιέπεη θάπνηνο κε 

θπζηνινγηθή φξαζε ζε απηή ηελ απφζηαζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλα άηνκν γηα 

παξάδεηγκα κε νπηηθή νμχηεηα 1/20 κπνξεί λα δηαθξίλεη απφ απφζηαζε ελφο πνδφο 

πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 30 εθαηνζηά φ,ηη ην άηνκν κε θπζηνινγηθή φξαζε κπνξεί 

λα δηαθξίλεη απφ απφζηαζε 6 κέηξσλ θαη ζεσξείηαη βάζεη ηνπ λνκηθνχ νξηζκνχ ηεο 

ηχθισζεο άηνκν κε νιηθή ηχθισζε (Heward, 2011:406 
.
 Σξίγθα-Μεξηίθα, 2016:23-

27).  

 Δπίζεο, έλα άηνκν κπνξεί λα ζεσξείηαη λνκηθά ηπθιφ αλ έρεη πνιχ 

πεξηνξηζκέλν νπηηθφ πεδίν. Έλα θπζηνινγηθφ κάηη φηαλ θνηηάεη επζεία κπξνζηά 

κπνξεί λα δεη πξάγκαηα ζε εχξνο πεξίπνπ 160 κε 170 κνίξεο. Αληίζεηα, έλα άηνκν κε 

εχξνο νπηηθνχ πεδίνπ 20 κνηξψλ ή ιηγφηεξν ζεσξείηαη λνκηθά ηπθιφ, θαζψο ην πεδίν 

φξαζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν θαη ίζσο λα κπνξεί λα δεη κφλν ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε πεξηνρή. ην λνκηθφ νξηζκφ ηεο ηχθισζεο απφ ηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο 

νμχηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θάζε νθζαικνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

αλ ην άηνκν πάζρεη απφ νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο (Heward, 2011).  

 Απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξηζκφ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο δηαθξίλνληαη 

ζε: α) ηπθιά θαη β) ακβιχσπα ή κεξηθψο βιέπνληα. Έλα άηνκν κε νιηθή ηχθισζε 

δελ πξνζιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ φξαζε θαη πξνζπαζεί λα 

αληηζηαζκίζεη απηή ηελ απψιεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθή θαη ηελ αθνή ηνπ γηα λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ε γλσζηηθφ επίπεδν γηα ηελ εθκάζεζε 

αλάγλσζεο θαη γξαθήο ρξεζηκνπνηεί ην αλάγιπθν ζχζηεκα γξαθήο Braille, 

νκηινχληα βηβιία, θαζέηεο / CD, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θ.ά. Λακβάλεη δειαδή 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αθήο θαη ηεο αθνήο. Έλα άηνκν κεξηθψο βιέπσλ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ φξαζή ηνπ σο πξσηαξρηθφ κέζν κάζεζεο, ελψ αμηνπνηεί παξάιιεια 

ηελ αθή θαη ηελ αθνή ηνπ βνεζεηηθά γηα λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα πνπ 

ην δηεπθνιχλνπλ ζηε κάζεζε. Υξεζηκνπνηεί επίζεο, βνεζήκαηα ρακειήο φξαζεο γηα 
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ηε κεγέζπλζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αξηζκψλ ελφο θεηκέλνπ, φπσο ηειενπηηθά 

ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, γπαιηά θαη θαθνχο, αιιά θαη έληππα γξακκέλα κε 

κεγάιν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο (Υξεζηάθεο, 2006 
. 
Σξίγθα-Μεξηίθα, 2016).  

 Πέξαλ ησλ δχν βαζηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο βάζεη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξηζκνχ, ν Heward (2011) αλαθέξεη θαη κία ηξίηε θαηεγνξία ην 

ιεηηνπξγηθά ηπθιφ άηνκν. Αλ θαη ε φξαζε ηνπ αηφκνπ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε 

θαη καζαίλεη θπξίσο κε ρξήζε απηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ, σζηφζν ρξεζηκνπνηεί θαη 

ηελ πεξηνξηζκέλε φξαζή ηνπ ηθαλνπνηεηηθά, γεγνλφο πνπ ην βνεζάεη λα ζπκπιεξψζεη 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηηο άιιεο αηζζήζεηο θαη λα δηεπθνιπλζεί ζηελ 

εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, φπσο ιφγνπ ράξηλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπ κέζα ζ’έλαλ 

νηθείν ρψξν.  

 Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο, ζεκαληηθή θξίλεηαη κία 

αθφκε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ησλ φξσλ θεληξηθή φξαζε θαη πεξηθεξηθή φξαζε, 

δχν φξνη πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ θεληξηθή φξαζε νξίδεηαη 

σο ε δπλαηφηεηα ηνπ καηηνχ λα δηαθξίλεη ιεπηνκέξεηεο θαη ρξψκαηα, παξέρνληάο καο 

ηε δπλαηφηεηα γηα ιεπηνκεξή θαη πνιχπινθε νπηηθή επεμεξγαζία. Μεξηθά άηνκα 

κπνξεί λα έρνπλ θαιή θεληξηθή φξαζε, αιιά θησρή πεξηθεξηθή φξαζε θαη ζπλεπψο 

εκθαλίδνπλ ζσιελνεηδή φξαζε, δηαθξίλνληαο ιεπηνκέξεηεο κφλν ζην θέληξν ηνπ 

νπηηθνχ ηνπο πεδίνπ. Ζ πεξηθεξηθή φξαζε νξίδεηαη σο ε επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ νη 

νθζαικνί πάλσ, θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά ρσξίο λα θηλεζεί ην θεθάιη. Μεξηθέο 

δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, εκπνδίδνπλ ηα άηνκα λα 

δνπλ θαζαξά ηα πξάγκαηα ζην θέληξν ηνπ νπηηθνχ ηνπο πεδίνπ, σζηφζν ε πεξηθεξηθή 

ηνπο φξαζε παξακέλεη αλέπαθε (Heward, 2011). 

 

Δικόνα 1: Ζ θεληξηθή θαη ε πεξηθεξηθή φξαζε πνπ ζπλζέηνπλ 

ην νπηηθφ πεδίν ηνπ αηφκνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ ΚΑΙ Η 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΟΡΑΗ 

 Ζ φξαζε απνηειεί ην «δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν», θαζψο ην 80% 

ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ιακβάλεηαη κέζα απφ ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, 

κε ηελ φξαζε λα ζεσξείηαη ε ζπνπδαηφηεξε αίζζεζε κεηαμχ ησλ άιισλ αηζζήζεσλ 

ηνπ αλζξψπνπ (Buchberger, 2004). Αλ θιείζεη θαλείο ηα κάηηα ηνπ γηα ιίγν θαη 

πξνζπαζήζεη λα θηλεζεί κέζα ζην ρψξν, ιφγνπ ράξηλ κέζα ζ’έλα δσκάηην, ζα 

δηαπηζηψζεη γξήγνξα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ηπθιφ άηνκν ζηελ θίλεζή 

ηνπ κέζα ζε απηφ, ζα ληψζεη δπζθνξία θαη ζα αλνίμεη γξήγνξα ηα κάηηα ηνπ. Ακέζσο 

ζα ληψζεη αλαθνχθηζε, αιιά θαη αζθάιεηα αθνχ ζα έξζεη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα 

θαη ηα θπζηθά εκπφδηα ηνπ ρψξνπ, ζα επαλαθηίζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κέζα ζε 

απηφλ θαη ζα δηεπξπλζεί ν ρψξνο δξάζεο ηνπ (Mueller & Rudolf, 1976).  

 Πέξαλ φκσο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε φξαζε ζεσξείηαη 

ε πην ζεκαληηθή αίζζεζε, θαζψο κέζσ απηήο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε εηθφλεο 

ζηε κλήκε καο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη λα ζπλδέζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ιέμε κε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Έλα ηπθιφ άηνκν δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα, αιιά κέξε ηεο εηθφλαο γηα λα ζπλζέζεη ην φιν. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ αθνχκε ηε ιέμε «γάηα», είηε ηε βιέπνπκε εθείλε ηε ζηηγκή είηε φρη 

θέξλνπκε ζην κπαιφ καο ηε κνξθή κηαο γάηαο, βάζεη ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο 

καο. Έλα ηπθιφ άηνκν πνπ δελ έρεη δεη πνηέ κηα νπνηαδήπνηε γάηα, κέζσ ηεο αθήο 

ηνπ αληηιακβάλεηαη θάζε θνξά κφλν έλα κέξνο ηεο γάηαο, ιφγνπ ράξηλ αγγίδεη ηελ 

νπξά ηεο, κεηά ην θεθάιη ηεο, θ.ν.θ., πνηέ φκσο δελ ζα «δεη» ηε γάηα σο εληαίν φιν. 

Θα ρξεηαζηεί αξθεηφ ρξφλν γηα λα ζπλζέζεη ηα κεκνλσκέλα «θνκκάηηα» ηεο γάηαο 

γηα λα θαηαιάβεη ηη ηειηθά αλαπαξηζηάηαη θαη ίζσο αθφκα λα κελ αλαγλσξίζεη ηη 

είλαη απηφ πνπ αγγίδεη (Heward, 2011).  

 Γίλεηαη ινηπφλ έθδειν, πσο κέζσ ηεο φξαζεο απνθηνχκε δηαξθψο εκπεηξίεο 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε καο κε ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εκπεηξίεο πνπ νξγαλψλνληαη ζαλ εηθφλεο κέζα ζηνλ εγθέθαιφ καο, κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λφεκα. Αλ θιείζνπκε ηα κάηηα θαη 

αθνχζνπκε ηε ιέμε θαξέθια, ζην κπαιφ καο ζα δεκηνπξγήζνπκε λνεηά κηα θαξέθια, 

αθνχ έρνπκε ήδε εμνηθεησζεί κε ηελ έλλνηα «θαξέθια». Ο θαζέλαο ζα δεκηνπξγήζεη 

ζην κπαιφ ηνπ ηε «δηθή» ηνπ θαξέθια (κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, κέγεζνο, πθή, θ.η.ι.) 
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βάζεη ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπεηξίαο ηνπ, σζηφζν ζα έρεη δεκηνπξγεζεί ε ζρέζε 

ζεκαίλνληνο – ζεκαηλφκελνπ θαη ε εηθφλα «θαξέθια» ζα γίλεη λνεηά νξαηή, αθφκα 

θαη αλ δελ ηε βιέπνπκε κε ηα κάηηα καο (Atkinson, Atkinson, Smith, et al., 2003). 

Δίλαη απηφ πνπ ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξνπλ νη Stillings, Weisler, Chase, et al. 

(2003:84) θαη ν Eysenck (2010:128) θαίλεηαη ζαλ λα «βιέπνπκε κε ηα κάηηα ηνπ λνπ».    

 Έλα ηπθιφ άηνκν δελ κπνξεί λα «δεη» ηελ θαξέθια, δελ κπνξεί λα 

αλαπαξαζηήζεη λνεηά ηελ έλλνηα «θαξέθια» φηαλ αθνχζεη ηε ιέμε θαη ρξεηάδεηαη 

αξθεηφ θαηξφ γηα λα εμνηθεησζεί κε θάζε έλλνηα. Αλ θαη ε αθή έξρεηαη λα 

αληηζηαζκίζεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ε απψιεηα φξαζεο ζην άηνκν, σζηφζν 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απ’απηφ, γηα λα εμνηθεησζεί κε ηα 

αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα δεκηνπξγήζεη γλψζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία. 

Οη Chen & Downing (2006) εμαίξνπλ ηε ζεκαζία ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαη 

άκεζεο επαθήο ηνπ ηπθινχ αηφκνπ κε ηηο δηάθνξεο έλλνηεο, κέζσ ησλ κε νπηηθψλ 

αηζζήζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ δηφδσλ επαθήο κε ην πεξηβάιινλ, κε ηε βνήζεηα 

ησλ άιισλ αηζζήζεσλ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξα θαη ζπλάκα απαξαίηεηε γηα 

ηελ επίηεπμε κηαο νκαιήο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζε απηφ. 

 Απ’φζα έρνπλ πξνεγεζεί είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε, πσο ε φξαζε 

απνηειεί ηελ πην ζαπκαζηή απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο, θαζψο 

ε νιηθή ή κεξηθή απψιεηά ηεο έρεη σο απφξξνηα ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ ζε γλσζηηθφ, γισζζηθφ, θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θηλεηηθφ επίπεδν. Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ παζήζεσλ ηεο 

φξαζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο ηνπ νθζαικνχ 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο ε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο, αιιά θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ φξαζεο πξνυπνζέηεη αξρηθά ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ πάλσ 

ζηελ αλαηνκία – θπζηνινγία ηνπ νθζαικνχ (Μπηζθεηδήο, 2009).  

 Σν αηζζεηήξην φξγαλν ηεο φξαζεο είλαη ην κάηη, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη επαίζζεην φξγαλν. Σν κάηη ζεσξείηαη ην πην εμειηγκέλν 

φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ νθζαικηθφ βνιβφ, ν 

νπνίνο θαιχπηεηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα απφ ηξεηο ρηηψλεο: ην ζθιεξφ ρηηψλα (ην 

αζπξάδη ηνπ καηηνχ) πνπ ζπλέρεηαη κε ηνλ θεξαηνεηδή, ην ρνξηνεηδή ρηηψλα θαη ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα (Μπηζθεηδήο, 2009). Ο βνιβφο ηνπ καηηνχ πνπ έρεη ηε 

κνξθή κηαο κηθξήο κπάιαο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ νθζαικηθφ θφγρν, κηα θνηιφηεηα πνπ 
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ζρεκαηίδνπλ ηα νζηά ηνπ θξαλίνπ θαη θηλείηαη κέζα ζ’απηφλ ράξηλ ζηνπο 

νθζαικηθνχο κχεο (Buchberger, 2004 
.
 Sebastian, 2010).   

 

Δικόνα 2: Ο νθζαικηθφο θφγρνο πνπ πεξηθιείεη ην βνιβφ ηνπ 

καηηνχ θαη νη νθζαικνθηλεηηθνί κχεο  

  

Δικόνα 3: Οη ηξεηο ρηηψλεο ηνπ βνιβνχ απφ έμσ πξνο ηα κέζα: 

ζθιεξφο ρηηψλαο, ρνξηνεηδήο ρηηψλαο θαη ακθηβιεζηξνεηδήο 

ρηηψλαο (εζσηεξηθή δνκή νθζαικνχ) 
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Δικόνα 4: Ζ αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ: ηα βαζηθφηεξα κέξε ηνπ 

καηηνχ απφ ηελ πξφζζηα κέρξη ηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ 

 

 Ο εμσηεξηθφο ρηηψλαο ηνπ βνιβνχ, ν ζθιεξφο ρηηψλαο ρσξίδεηαη απφ ηνλ 

θεξαηνεηδή κε ην ζθιεξνθεξαηνεηδηθφ φξην. Ο εμσηεξηθφο ρηηψλαο ηνπ βνιβνχ πνπ 

νλνκάδεηαη αιιηψο θαη ηλψδεο, είλαη ν πην αλζεθηηθφο ρηηψλαο θαη απνηειεί ην 

«ζθειεηφ» ηνπ βνιβνχ. Ο θεξαηνεηδήο βξίζθεηαη ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ βνιβνχ, 

είλαη δηαθαλήο, άρξσκνο θαη ρσξίο αγγεία (Μπαζηέα, 2010 
.
 Ξαλζνπνχινπ, 

Ξαλζνπνχινπ, θ.ά., 2013). Απηή ε δηαθαλήο κεκβξάλε απνηειεί «ην παξάζπξν ηνπ 

καηηνχ» θαη εκπνδίδεη ηελ είζνδν κηθξνβίσλ θαη ζθφλεο ζην κάηη. Δπίζεο, ε πςειή 

ζπγθέληξσζε θνιιαγφλνπ ζηνλ θεξαηνεηδή ηνλ θαζηζηά αλζεθηηθφ ζε πηέζεηο θαη 

κηθξνηξαπκαηηζκνχο, αιιά θαη ζηε δηείζδπζε βιαπηηθψλ νπζηψλ, κηθξννξγαληζκψλ 

θαη αθηηλνβνιηψλ (Κνιηφπνπινο, Καηζηκπξήο & Πεηξφπνπινο, 2003).   

 Ο θεξαηνεηδήο απνηειείηαη απφ ίλεο θνιιαγφλνπ θαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη ε αθξηβή εζηίαζε ησλ αθηίλσλ θσηφο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Σν θσο ινηπφλ 

πνπ πέθηεη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ καηηνχ πξέπεη λα δηνρεηεπζεί πξνο ην 
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εζσηεξηθφ ηνπ, γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα θαζαξή εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ πάλσ ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή. Πξηλ φκσο θηάζεη ε εηθφλα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη απφ εθεί 

κέζσ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ κεηαθεξζεί ζηνλ εγθέθαιν, πεξλάεη κέζα απφ ηα δηάθνξα 

κέξε ηνπ νθζαικνχ. 

 Ο θεξαηνεηδήο έρεη ζρήκα θπξηφ θαη απνηειεί ηνλ πην δπλαηφ θαθφ ηνπ 

νπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ο θεξαηνεηδήο θάκπηεη ηηο αθηίλεο ηνπ θσηφο θαη ηηο θάλεη 

λα ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ζην έξγν ηνπ απηφ επηθνπξείηαη απφ ην 

θαθφ ηνπ νθζαικνχ. Αλ παξνπζηαζζνχλ αηέιεηεο ζηε ζθαηξηθφηεηα ηνπ 

θεξαηνεηδνχο, ιφγνπ ράξηλ αλψκαιν ζρήκα, κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηα εζηίαζεο ηνπ 

καηηνχ θαη παξνπζηάδεηαη παξακφξθσζε ησλ εηθφλσλ. ηελ νπίζζηα επηθάλεηά ηνπ ν 

θεξαηνεηδήο πεξηβάιιεηαη απφ ην πδαηνεηδέο πγξφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ιήςε 

ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Σν πδαηνεηδέο πγξφ παξάγεηαη απφ ην 

αθηηλσηφ ζψκα θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε «δηαηξνθή» ηνπ θαθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνχο, αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη 

ηνπ φγθνπ ηνπ βνιβνχ (Glasspool, 1984 
. 
Buchberger, 2004 

.
  Fountoulakis, 2014).  

 Πίζσ απφ ηνλ θεξαηνεηδή ρηηψλα, ζην κεζαίν ρηηψλα ηνπ βνιβνχ, ην 

ρνξηνεηδή ή αιιηψο αγγεηψδε, βξίζθεηαη ε ίξηδα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «ην νπηηθφ 

δηάθξαγκα ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο», θαζψο ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ 

κπαίλεη ζην κάηη θαη θηάλεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Όηαλ ππάξρεη ιακπξφ θσο ε 

ίξηδα ζπζηέιιεηαη, δειαδή θιείλεη θαη ειαηηψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ 

πεξλάεη απφ ηελ θπθιηθή νπή πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο, ηελ θφξε. Δλ αληηζέζεη, 

ζην ακπδξφ θσο ε ίξηδα δηαζηέιιεηαη, δειαδή αλνίγεη, επηηξέπνληαο λα πεξάζεη 

πεξηζζφηεξν θσο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ φξαζε ζην ζθνηάδη. Ζ ίξηδα ραξαθηεξίδεηαη 

σο «ε θνπξηίλα ηνπ θεξαηνεηδνχο», αθνχ βξίζθεηαη πίζσ απ’απηφλ. Απηφο ν 

έγρξσκνο δίζθνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ηνπ θαθνχ, ζπλαληάηαη 

ζε δηάθνξα ρξψκαηα ζηνλ άλζξσπν, φπσο γαιάδην, πξάζηλν, θαθέ ή καχξν.  

 Σν ρξψκα ηεο ίξηδαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο κειαλίλεο, κηαο 

θπζηθήο ρξσζηηθήο πνπ παξάγεηαη ζηα «κειαληλνθχηηαξα» θαη θαζνξίδεη ην ρξψκα 

ηνπ δέξκαηνο, ησλ καιιηψλ θαη ησλ καηηψλ, κε ηα θαζηαλά θαη ηα καχξα κάηηα λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξε κειαλίλε ελ ζπγθξίζεη κε ηα γαιαλά κάηηα. Ο ρνξηνεηδήο ρηηψλαο 

θαη ε ίξηδα έρνπλ άθζνλα αηκνθφξα αγγεία θαη ηξέθνπλ έλα ηκήκα ηνπ καηηνχ, κε ην 

ρνξηνεηδή λα ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ηξνθηθφο πκέλαο γηα ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, 



 

23 
 

θαζψο εθνδηάδεη κε νμπγφλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο ηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο (ηδεξνχδε, 2006).  

 Ζ θφξε πνπ είλαη ε κεηαβιεηή ζε κέγεζνο νπή ζην θέληξν ηεο ίξηδαο, έρεη 

θπθιηθφ ζρήκα θαη καχξν ρξψκα θαη κέζσ απηήο ην θσο πεξλάεη ζηνλ 

θξπζηαιινεηδή θαθφ. Ο θαθφο βξίζθεηαη αθξηβψο πίζσ απφ ηελ ίξηδα θαη 

ζπγθξαηείηαη απφ ηνλ αθηηλσηφ κπ. Με ηε ζχζπαζε ή ραιάξσζε ησλ ηλψλ ηνπ 

αθηηλσηνχ κπφο θαζνξίδεηαη ε θακππιφηεηα ηνπ θαθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ κνηάδεη κε ηε ξχζκηζε ζην κηθξνζθφπην, αθνχ ράξηλ ηεο 

ειαζηηθφηεηάο ηνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα ηελ παξαηήξεζε θνληηλψλ ή 

καθξηλψλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ αιιαγή ηεο θακππιφηεηάο ηνπ.  

 Χζηφζν, ν θαθφο δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξαηεξεί ηαπηφρξνλα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή θαη καθξηλή απφζηαζε. Όηαλ ν θαθφο 

εζηηάζεη ζε έλα καθξηλφ αληηθείκελν γίλεηαη ιεπηφο θαη επίπεδνο, ελψ φηαλ εζηηάζεη 

ζε έλα θνληηλφ αληηθείκελν γίλεηαη πην παρχο γηα λα απνθηήζεη ηε ζπγθεληξσηηθή 

δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα εζηηάζεη ηηο θσηεηλέο αθηίλεο πάλσ ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ κνηάδεη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαθνχ κηαο θσηνγξαθηθήο κεραλήο, θάλνληαο δνπκ ζηα αληηθείκελα. 

Παξ’φια απηά, φηαλ ν θαθφο εζηηάζεη ηελ παξαηήξεζή ηνπ παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ζ΄έλα καθξηλφ θηίξην, κηα πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ δελ ζα θαίλεηαη 

θαζαξά θαη ην αληίζηξνθν, φηαλ δειαδή εζηηάζεη ζ’έλα θνληηλφ αληηθείκελν φ,ηη 

βξίζθεηαη ζε καθξηλή απφζηαζε δελ ζα θαίλεηαη θαζαξά (Atkinson, Atkinson, Smith, 

et al., 2003).  

 Όκσο ν θαθφο εμαηηίαο ηεο ειαζηηθφηεηάο ηνπ κεηαβάιιεη ακέζσο ηελ 

εζηηαθή απφζηαζε ηνπ νθζαικνχ απφ έλα καθξηλφ αληηθείκελν ζ’έλα θνληηλφ θαη 

αληίζηξνθα (Υαηδεραξαιάκπνπο, Ναλάο, Αικαιηψηεο, θ.ά., 2013). Όπσο αλαθέξεη ε 

ηδεξνχδε (2006) ε κεηαβνιή ηνπ θαθνχ, ε ιεγφκελε πξνζαξκνγή ηνπ, παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ φξαζε λα πξνζαξκφδεηαη ζρεδφλ αθαξηαία κέζα ζε θιάζκαηα ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ απφ καθξηλά ζε θνληηλά αληηθείκελα, δειαδή κπνξεί ην κάηη λα 

δηαθξίλεη κηα εθθιεζία πνπ βξίζθεηαη καθξηά θαη ακέζσο κεηά λα κπνξεί λα πεξάζεη 

ηελ θισζηή ζε κηα βειφλα. Χζηφζν, κε ην πέξαο ηεο ειηθίαο, ν θαθφο ράλεη ηελ 

ειαζηηθφηεηά ηνπ θαη απηφ έρεη σο απφξξνηα ηε κείσζε ηνπ εχξνπο πξνζαξκνγήο 

ηνπ, επεξεάδεηαη έηζη ε δηαχγεηα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα εζηηάδεη ζε θνληηλά 
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αληηθείκελα (Sebastian, 2010). Πίζσ απφ ην θαθφ ππάξρεη κηα θνηιφηεηα, ην παιψδεο 

ζψκα πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θαθνχ θαη ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα, κηα νπζία 

δηάθαλε ζαλ δειέ πνπ απνηειεί ηα 2/3 ηνπ φγθνπ ηνπ νθζαικνχ θαη βνεζάεη ην βνιβφ 

λα δηαηεξήζεη ην ζθαηξηθφ ηνπ ζρήκα (Mueller & Rudolf, 1976
 .
 Buchberger, 2004).  

 ην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνχ βξίζθεηαη ν ακθηβιεζηξνεηδήο, πνπ απνηειεί ηνλ 

εζσηεξηθφ ρηηψλα ηνπ βνιβνχ θαη ζεσξείηαη ν ζπνπδαηφηεξνο ρηηψλαο φπνπ 

επηηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνκεηαγσγήο, ηεο κεηαηξνπήο δειαδή ηεο θσηεηλήο 

ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ δηαβηβάδνληαη ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ησλ νπηηθψλ 

λεχξσλ (Πιαΐλεο, Σζηιηκπάξεο & Παιιήθαξεο, 2007). Πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

ην είδσιν ζρεκαηίδεηαη κηθξφηεξν θαη αλεζηξακκέλν, σζηφζν ν εγθέθαινο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηελ εηθφλα φπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αλαζηξέθνληαο δειαδή ην είδσιν ζε νξζφ. Ο ακθηβιεζηξνεηδήο δεκηνπξγείηαη απφ 

ην λεπξηθφ εμψδεξκα, ζεσξείηαη ζαλ κηα απφθπζε ηνπ εγθεθάινπ θαη απνηειεί κέξνο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Kolb, 2003
 .
 Sebastian, 2010

 .
 Μαληά, 2010).  

 

 

 

Δικόνα 5: Σν είδσιν πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα 

ζρεκαηίδεηαη κηθξφηεξν θαη αλεζηξακκέλν 
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Δικόνα 6:  Ζ αλαηνκία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα 

 

 ηελ πίζσ επηθάλεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ζπλαληάκε δχν είδε 

θσηνεπαίζζεησλ θπηηάξσλ, ηα ξαβδία θαη ηα θσλία πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

φξαζε. Πην αλαιπηηθά, ηα ξαβδία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε λπρηεξηλή φξαζε, δελ 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην ρξψκα θαη είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο. Αληίζεηα, ηα θσλία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε θσηνπηηθή 

φξαζε, δειαδή ζε ζπλζήθεο άπιεηνπ θσηηζκνχ, κε ην θσο ηεο εκέξαο. Δθηφο απηνχ, 

ηα θσλία πεξηέρνπλ θσηνεπαίζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ ράξηλ απηψλ καο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπκε ηα ρξψκαηα θαη είλαη ζπγθεληξσκέλα ζην 

θεληξηθφ βνζξίν ηεο σρξάο θειίδαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο (Hayes, 1998 
.
 Atkinson, 

Atkinson, Smith, et al., 2003 
.
 Buchberger, 2004 

.
 Υαββάο, 2014). Σν θεληξηθφ βνζξίν 

απνηειεί ην ιεπηφηεξν ζεκείν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή θαη είλαη ην ζεκείν φπνπ ην κάηη 

ζπιιακβάλεη ηηο επθξηλέζηεξεο εηθφλεο, έρνπκε δειαδή εθεί ηε κεγαιχηεξε νπηηθή 

νμχηεηα (Κνληδάξεο, 2009 
. 
Μπηζθεηδήο, 2009). 

 Σα ξαβδία θαη ηα θσλία πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο κε ηα δίπνια 

λεπξηθά θχηηαξα, νη απνιήμεηο ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνπλ ζπλάςεηο κε ηα γαγγιηαθά 

θχηηαξα. Οη απνθπάδεο ησλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ ζπξξένπλ πξνο ην νπηηθφ λεχξν 

(Hayes, 1998 
.
 Πιαΐλεο, Σζηιηκπάξεο & Παιιήθαξεο, 2007

 .
 Υαββάο, 2014). Σν 
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νπηηθφ λεχξν ιεηηνπξγεί φπσο έλα ηειεθσληθφ θαιψδην, κεηαθέξνληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κέζσ ησλ λεπξηθψλ ηλψλ ηνπ ζε ειεθηξηθά 

ζήκαηα πξνο ηνλ εγθέθαιν, φπνπ νη πιεξνθνξίεο κεηαθξάδνληαη εθεί ζε νπηηθή 

εηθφλα (Glasspool, 1984
 . 

Kolb, 2003
 .
 Sebastian, 2010 

. 
Heward, 2011).  

 Σν άλνηγκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο απ’φπνπ μεθηλά ην νπηηθφ λεχξν είλαη ε 

ιεγφκελε νπηηθή ζειή. Τπάξρεη έλα ζεκείν ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα, ην 

ιεγφκελν «ηπθιφ ζεκείν», απ’φπνπ μεθηλάεη ην νπηηθφ λεχξν γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ 

νπηηθφ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ θσηνεπαίζζεησλ 

θπηηάξσλ, ησλ ξαβδίσλ θαη ησλ θσλίσλ, δελ βιέπνπκε ηίπνηα. Χζηφζν, απηή ε νπή 

δελ γίλεηαη αληηιεπηή, θαζψο ν εγθέθαιφο καο γεκίδεη ηελ εηθφλα απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα (Atkinson, Atkinson, Smith, et al., 2003 
.
 Buchberger, 2004

 .
 

Μπηζθεηδήο, 2009).  

 Σα νπηηθά λεχξα ησλ δχν νθζαικψλ ζπλαληψληαη ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηνλ 

εγθέθαιν, δηαζηαπξψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ην νπηηθφ ρίαζκα θαη νη λεπξηθέο ίλεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε κάηη κνηξάδνληαη. Πην αλαιπηηθά, ηα νπηηθά λεχξα 

ρηάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ην ήκηζπ 
.
 φπσο καο εμεγεί ν Κεβξεθίδεο (1996:148) «οι 

μιζέρ νεςπικέρ ίνερ ηος οπηικού νεύπος πος βπίζκονηαι ππορ ηην πλεςπά ηηρ μύηηρ, 

πεπνούν ζηο ανηίθεηο ημιζθαίπιο ηος εγκεθάλος», δειαδή απηέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην αξηζηεξφ νπηηθφ λεχξν πεξλνχλ ζην δεμηφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, ελψ 

απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεμηφ νπηηθφ λεχξν πεξλνχλ ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

ηνπ εγθεθάινπ. Αληίζεηα, νη άιιεο κηζέο λεπξηθέο ίλεο «από ηη μεπιά ηος κποηάθος, 

οι πποεπσόμενερ από ηο απιζηεπό οπηικό νεύπο πεπνούν ζηην απιζηεπή πλεςπά ηος 

εγκεθάλος, ενώ οι πποεπσόμενερ από ηο δεξιό οπηικό νεύπο πεπνούν ζηη δεξιά 

πλεςπά ηος εγκεθάλος», παξακέλνπλ δειαδή ζην ίδην εκηζθαίξην. ηε ζπλέρεηα, νη 

νπηηθέο ηαηλίεο ζρεκαηίδνληαη απφ ρηαζκέλεο θαη αρίαζηεο λεπξηθέο ίλεο (Hayes, 1998 

. 
Stillings, Weisler, Chase, et al., 2003).  

 Μεηά απφ ζπλάςεηο ζηα έμσ γνλαηψδε ζψκαηα ζρεκαηίδνληαη νη νπηηθέο 

αθηηλνβνιίεο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηνλ νπηηθφ θινηφ, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ηληαθνχο 

ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ (Γεληθή Ηαηξηθή & Υεηξνπξγηθή, 1989). ηνλ εγθέθαιν ινηπφλ 

απηέο νη λεπξηθέο ψζεηο απνθσδηθνπνηνχληαη ζε εηθφλεο θαη έηζη νινθιεξψλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο (ηδεξνχδε, 2006).   
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Δικόνα 7: Ζ πνξεία ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην νπηηθφ 

λεχξν κέρξη ηνλ εγθέθαιν 

   

 ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ καηηνχ, πέξαλ απφ ηα κέξε πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη νη εμσθζάικηνη βνιβνθηλεηηθνί κχεο πνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ θίλεζε ηνπ νθζαικνχ. Ο βνιβφο έρεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν πεξηζηξνθήο, ην 

ιεγφκελν θέληξν πεξηζηξνθήο ηνπ θαη νη δηάθνξεο θηλήζεηο ηνπ καηηνχ (θξνηαθηθέο, 

ξηληθέο, πξνο ηα πάλσ θαη θάησ, θπθινζηξνθηθέο) ειέγρνληαη απφ έμη κχεο: άλσ 

νξζφο, θάησ νξζφο, έζσ νξζφο, έμσ νξζφο, άλσ ινμφο, θάησ ινμφο. Όινη νη 

νθζαικνθηλεηηθνί κχεο εθθχνληαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θφγρνπ, εθηφο ηνπ θάησ 

ινμνχ (Buchberger, 2004
 .
 Βξεηηφο, 2006).  

 Κάζε κπο επηηειεί θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ελψ φινη καδί 

ζπλεξγάδνληαη ψζηε θαη νη δχν νθζαικνί λα θηλνχληαη ηαπηφρξνλα πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (ζπδπγήο θίλεζε). πγθεθξηκέλα, ν άλσ νξζφο ζπζπψκελνο ζηξέθεη ην 

βνιβφ πξνο ηα επάλσ, ν θάησ νξζφο πξνο ηα θάησ, ν έμσ νξζφο θέξεη ην βνιβφ πξνο 

ηα έμσ, ελψ ν έζσ νξζφο ζηξέθεη ην βνιβφ πξνο ηα κέζα, δειαδή πξνο ηε κχηε. Οη 

δχν ινμνί κχεο βνεζνχλ ζηελ θίλεζε ηνπ βνιβνχ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

(ηδεξνχδε, 2006). Ζ θίλεζε ινηπφλ ησλ κπψλ ηνπ βνιβνχ δηαδξακαηίδεη ξφιν – 

θιεηδί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο φξαζεο (Sebastian, 2010). Δθηφο 
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απηνχ, νη κχεο φρη κφλν θαηεπζχλνπλ ηνπο βνιβνχο ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, 

αιιά επηηεινχλ θαη κηα εμέρνπζαο ζεκαζίαο ιεηηνπξγία, ηε δηαηήξεζε ησλ βνιβψλ 

κέζα ζηηο θνηιφηεηεο ησλ θφγρσλ (Γεληθή Ηαηξηθή & Υεηξνπξγηθή, 1989). 

 Πεξλψληαο ζην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο αλαηνκίαο ηνπ νθζαικνχ ζπλαληάκε ηα 

βιέθαξα, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εμσηεξηθή πξνζηαζία ηνπ καηηνχ. 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ιεπηφο βιελλνγφλνο ρηηψλαο πνπ θαιχπηεη ηελ 

νπίζζηα επηθάλεηα ησλ βιεθάξσλ θαη ηελ πξφζζηα ηνπ βνιβνχ εθηφο απφ ηνλ 

θεξαηνεηδή, ν επηπεθπθφηαο. Ο επηπεθπθφηαο ιεηηνπξγεί σο πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε 

θαζψο ηα θχηηαξά ηνπ παξάγνπλ βιέλλα, πνπ βνεζάεη ζηε ιίπαλζε ηνπ καηηνχ.  

 Σα βιέθαξα ιεηηνπξγνχλ σο αζπίδα γηα ην κάηη, θαζψο θιείλνπλ απηφκαηα 

γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην κάηη απφ εμσηεξηθά βιαπηηθά εξεζίζκαηα. Όηαλ γηα 

παξάδεηγκα έλα μέλν ζψκα (φπσο αθίδα μχινπ, γπαιί, θφθθνο ζθφλεο, κηθξά έληνκα, 

έληνλν θσο, θ.ά.) πξνζπαζήζεη λα εηζβάιιεη ζην κάηη, ηφηε ηα βιέθαξα 

αληαλαθιαζηηθά θιείλνπλ γηα λα απνηξέςνπλ απηή ηελ είζνδν θαη λα πξνζηαηέςνπλ. 

Δπηπξφζζεηα, ηα βιέθαξα πέξαλ ηεο κεραληθήο πξνάζπηζεο ηνπ βνιβνχ, είλαη 

ππεχζπλα θαη γηα ηε ζπλερή χγξαλζε ηνπ θεξαηνεηδνχο κε ην πγξφ ησλ δαθξχσλ 

(Γεληθή Ηαηξηθή & Υεηξνπξγηθή, 1989).  

 Σα δάθξπα παξάγνληαη ζην δαθξπτθφ αδέλα πνπ απνηειεί ηελ «εθθξηηηθή 

ζπζθεπή». Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νθζαικνχ θαζψο 

ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ ελπδάησζε ηνπ θεξαηνεηδνχο, αιιά θαη ζηε ζξέςε ηνπ. 

Δπηπιένλ, πεξηέρνπλ αληηβαθηεξηδηαθέο νπζίεο φπσο ιπζνδχκε, β-ιπζίλε, 

ιαθηνθεξξίλε θαη αλνζνζθαηξίλε Α (IgA) πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ιίπαλζε κεηαμχ ησλ 

βνιβψλ θαη ησλ βιεθάξσλ. Γηαηεξνχλ ηνλ νθζαικφ ζπλερψο πγξφ θαη 

απνκαθξχλνπλ ηε ζθφλε, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή αηκνζθαηξηθνχ 

νμπγφλνπ. Αλ θαη ηα δάθξπα απνηεινχλ αζπίδα γηα ηνλ θεξαηνεηδή θαη ηνλ 

επηπεθπθφηα αθνχ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, σζηφζν θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ πξνζβιεζεί ν νθζαικφο απφ κηθξφβηα, δειαδή ζε πεξίπησζε 

ηξαχκαηνο, βνεζνχλ ζηε κεηαθνξά αληηθιεγκνλψδσλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

βιάβεο θαη ζηελ επνχισζή ηεο (Glasspool, 1984 
.
 ηδεξνχδε, 2006

 .
 

 
Sebastian, 

2010).  

  



 

29 
 

 

Δικόνα 8: Οη έμη νθζαικνθηλεηηθνί κχεο 

  

 

Δικόνα 9: Σν κάηη θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέξε ηνπ  
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 Αθνχ ινηπφλ πεξηγξάθεθε ε αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ, ζην ζεκείν απηφ ζα 

παξνπζηαζηεί επζχλνπηα ε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο. Αξρηθψο, νη αθηίλεο ηνπ θσηφο 

πέθηνπλ πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ην θσηίδνπλ, ελψ ην θσο εηζεξρφκελν ζην κάηη 

πξνζπίπηεη ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ βνιβνχ, ζηνλ θεξαηνεηδή ρηηψλα. Αθνχ ην θσο 

ππνζηεί δηάζιαζε πξνζπίπηεη ζηελ θφξε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θξπζηαιινεηδή θαθφ 

γηα λα θηάζεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα, φπνπ θαη ζρεκαηίδεηαη ην είδσιν 

κηθξφηεξν θαη αλεζηξακκέλν, ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ νθζαικνχ. ηα θσηνεπαίζζεηα 

θχηηαξα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, ζηα θσλία θαη ζηα ξαβδία, κεηαηξέπεηαη ην θσο ζε 

ειεθηξηθέο λεπξηθέο ψζεηο, νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ 

δηαβηβάδνληαη ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ, ζηνλ νπηηθφ θινηφ φπνπ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε νπηηθή αληίιεςε ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ καηηνχ ινηπφλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηε ιεηηνπξγία κηαο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο (Mueller & Rudolf, 1976 
. 

Glasspool, 1984 
.
 Stillings, 

Weisler, Chase, et al., 2003 
.
  Heward, 2011).  

 Δίκαζηε ινηπφλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε, πσο ε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν ζηα κάηηα, αιιά θαη ζηνλ εγθέθαιν, θαζψο ζνβαξνί 

ηξαπκαηηζκνί ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νιηθή ή κεξηθή απψιεηα φξαζεο, 

φπσο επίζεο θαη δνκηθέο βιάβεο ηνπ νθζαικνχ, δειαδή δπζιεηηνπξγία ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ κεξψλ ηνπ. Καηαιήγνπκε, πσο ην νπηηθφ καο ζχζηεκα απνηειείηαη 

απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα, ην κάηη θαη ηνλ εγθέθαιν, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο. 

Ζ θπζηνινγηθή φξαζε εμαξηάηαη ινηπφλ ηφζν απφ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ νθζαικνχ, φζν θαη απφ ηελ αθέξαηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Γνκηθέο βιάβεο 

ή θινηψδεηο νπηηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ σο απφξξνηα ηελ εκθάληζε νθζαικηθψλ 

παζήζεσλ, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή εμαζζέληζε 

ηεο φξαζεο, δειαδή κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο, ελψ άιιεο δχλαληαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζπκβνιή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά 

ηελ φξαζε (Mueller & Rudolf, 1976 
. 
Heward, 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΒΑΙΚΟΣΔΡΔ ΟΦΘΑΛΜΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 

2.1. ΤΓΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΚΣΗΣΔ ΟΦΘΑΛΜΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ 

ΑΠΟ ΣΗ ΒΡΔΦΙΚΗ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ  

 

 Αθνχ κειεηήζεθε ε αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ ζην ζεκείν απηφ ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθφηεξεο παζήζεηο πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε κεξηθή ή 

νιηθή απψιεηα ηεο φξαζεο εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα είηε κε ηε ζπκβνιή 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ είηε κε άιιεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ φξαζε, φπσο 

ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ.  

 Ξεθηλψληαο απφ ην πξφζζην ηκήκα ηνπ βνιβνχ ζπλαληάκε ηνλ θεξαηνεηδή, 

«ην παξάζπξν ηνπ καηηνχ», φπνπ ε πξννδεπηηθή παξακφξθσζε ηεο επηθάλεηάο ηνπ 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ θεξαηνθψλνπ, κηα κε θιεγκνλψδεο πάζεζε θαηά ηελ 

νπνία ζπκβαίλεη ζηαδηαθή ιέπηπλζε ηνπ θεξαηνεηδνχο πνπ δεκηνπξγεί ζην θέληξν 

ηνπ κία πξνεμνρή ζε ζρήκα θψλνπ. Απηή ε πξνεμνρή ηνπ θεξαηνεηδνχο νδεγεί 

ζπλήζσο ζηελ εκθάληζε πςειήο κπσπίαο θαη αλψκαινπ αζηηγκαηηζκνχ ελψ ην άηνκν 

κπνξεί λα ράζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο φξαζήο ηνπ, φρη φκσο νιηθψο (Rabinowitz, 

1998 
.
 Wang, Rabinowitz, et al., 2000 

. 
Romero-Jimenez, Santodomingo-Rubido & 

Wolffsohn, 2010). Ζ αηηηνινγία αλάπηπμεο ηνπ θεξαηνθψλνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε 

αλσκαιίεο ζηε δνκή ηνπ θεξαηνεηδνχο, δειαδή κε απνδπλάκσζε ησλ ηλψλ 

θνιιαγφλνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ελψ εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο κε 

δηαθνξεηηθή εμειηθηηθή πνξεία (Gordon-Shaag, Millodot & Shneor, 2012). Χζηφζν, 

φπσο αλαθέξνπλ νη Rabinowitz (1998) θαη Edwards, McGhee & Dean (2001) ε 

αηηηνινγία είλαη πηζαλψο πνιππαξαγνληηθή ρσξίο λα απνθιείεηαη δειαδή θαη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα, αιιά θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ θεξαηνθψλνπ κε άιιεο γελεηηθέο 

αλσκαιίεο φπσο ιφγνπ ράξηλ ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν Marfan, θ.ά.   

 Καζψο ινηπφλ ν θεξαηφθσλνο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή νθζαικηθή 

πάζεζε πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε 

αληηκεηψπηζή ηνπ πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε ζθιεξνχο θαθνχο επαθήο ζε πξψηκεο 

πεξηπηψζεηο, αιιά θαη κε θεξαηνπιαζηηθή επέκβαζε ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην 

(Kim, Rabinowitz, Meisler & Wilson, 1999 
. 

Kymes, Walline, Zadnik & Gordon, 

2004). Μηα λέα πξσηνπνξηαθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πξνέθπςε κεηά απφ 

εθηεηακέλεο πεηξακαηηθέο κειέηεο πνπ θάλεθε λα ελδπλακψλεη ηελ εζσηεξηθή δνκή 
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ηνπ θεξαηνεηδνχο θαζηζηψληαο ηνλ πην αλζεθηηθφ κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξφηεξσλ 

δεζκψλ θνιιαγφλνπ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο Corneal Collagen Crosslinking 

with Riboflavin (επέκβαζε δηαζχλδεζεο θεξαηνεηδηθνχ θνιιαγφλνπ), φπνπ κε ηε 

ρξήζε ξηβνθιαβίλεο (βηηακίλε B2) θαη ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UVA) 

αλαζηέιιεηαη ε εμέιημε ηνπ θεξαηνθψλνπ κε ηε ζθιήξπλζε ηνπ θεξαηνεηδνχο πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή κεηακφζρεπζεο θεξαηνεηδνχο. Ζ ελ ιφγσ ζεξαπεία 

είλαη ε κφλε κε-επεκβαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θεξαηνθψλνπ 

(Wollensak, Spoerl & Seiler, 2003).  

 Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θεξαηνθψλνπ γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε ηε 

ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνχο (videokeratography), φπνπ κεηξηέηαη ε θακππιφηεηα ηνπ 

θεξαηνεηδνχο ζε φιε ηνπ ηελ επηθάλεηα (Κνιηφπνπινο, Καηζηκπξήο & Πεηξφπνπινο, 

2003). Με ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε, ην 

κέγεζνο θαη ηελ θακππιφηεηα ηεο θνξπθήο ηνπ θψλνπ (Kanellopoulos, 2009 
.
 

Arbelaez, Versaci, Vestri, et al., 2012). Ζ ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνχο ραξαθηεξίδεηαη 

ινηπφλ σο κηα «πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

λφζνπ ηνπ θεξαηνεηδνχο» (Faria-Correia, Ramos, Lopes, et al., 2012:92).  

 

Δικόνα 10: Κεξαηφθσλνο 

 

 Οη δηαηαξαρέο ζην ζρήκα ηνπ θεξαηνεηδνχο, ζηελ θακππιφηεηά ηνπ, έρνπλ σο 

απφξξνηα ηελ εκθάληζε κηαο άιιεο νθζαικηθήο πάζεζεο πέξαλ ηνπ θεξαηνθψλνπ, 

ηνλ αζηηγκαηηζκφ φπνπ θαη ηα θνληηλά θαη ηα καθξηλά αληηθείκελα θαίλνληαη 

παξακνξθσκέλα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ άληζε εζηίαζε ησλ αθηίλσλ ηνπ θσηφο ζηνλ 
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ακθηβιεζηξνεηδή θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη θαη κε άιιεο δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο 

φπσο κπσπία θαη ππεξκεηξσπία (Alastrue, Calvo, et al., 2006). Σν βαζηθφηεξν 

ζχκπησκα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ είλαη ε ζνιή φξαζε, ελψ παξαηεξείηαη επίζεο θαη 

θφπσζε, πνλνθέθαινο θαη δάιε ηδηαίηεξα φηαλ θαλείο δηαβάδεη πνιιή ψξα ή 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ (Heward, 2011). Αλ θαη ηα γπαιηά νξάζεσο θαη νη θαθνί 

επαθήο βειηηψλνπλ ηελ φξαζε, σζηφζν κέζσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κε excimer 

laser αλαδηακνξθψλεηαη ην ζρήκα θαη ε θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο ρηηψλα θαη 

επηηπγράλεηαη ε εζηίαζε ησλ αθηίλσλ θσηφο αθξηβψο πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

(Manche, Carr, Haw & Hersh, 1998).  

 Μέζσ ηεο δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο δειαδή επηηπγράλεηαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλψδπλα ρσξίο ηε ρξήζε γπαιηψλ ή θαθψλ επαθήο. Πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζεί φκσο ε ελ ιφγσ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ιακβάλεη ρψξα έλαο 

πξνεγρεηξεηηθφο νθζαικνινγηθφο έιεγρνο ηνπ αζζελνχο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ 

κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε απηήλ ή φρη, θαζψο ρξφληεο παζήζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή ή ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ καηηνχ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

(Πεξδηθάθεο, 2008).  

 

 

 

Δικόνα 11: χγθξηζε ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο κε ηνλ 

αζηηγκαηηζκφ 
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 Μηα άιιε ζνβαξή νθζαικηθή πάζεζε είλαη ην γιαχθσκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο «ν ζησπειφο θιέθηεο ηεο φξαζεο», θαζψο απνηειεί ηε δεχηεξε πην θνηλή αηηία 

ηχθισζεο παγθνζκίσο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηή αλ δελ ζεξαπεπζεί (Weinreb 

& Khaw, 2004 
.
 Consoli & Ramlogan, 2011). Σν γιαχθσκα πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαηαξαρή ζηε ξνή ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ, έρνληαο σο απφξξνηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο πνπ πξνθαιεί βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν. Οπζηαζηηθά, 

δηαθφπηεηαη ε απνρέηεπζε ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ κε απνηέιεζκα απηφ λα 

ζπζζσξεχεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ λα απμάλεη ηελ ελδνθζάικηα πίεζε. Ζ 

ρξφληα απηή εθθπιηζηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα νδεγεί ζε ζηαδηαθή απψιεηα ησλ 

γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα πνπ πξνθαιεί βιάβε ζην 

νπηηθφ λεχξν ή δηαηαξαρή ζηελ αηκάησζή ηνπ (Weinreb, Aung & Medeiros, 2014 
.
 

Hirooka, Sato, Nitta & Tsujikawa, 2016).  

 ηα αξρηθά ηνπ ζηάδηα ην γιαχθσκα δελ παξνπζηάδεη εκθαλή ζπκπηψκαηα 

θαη ε δηάγλσζε ζπρλά θαζπζηεξεί. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην νπηηθφ πεδίν 

κεηψλεηαη αηζζεηά θαη ην άηνκν νδεγείηαη ζε ζνβαξή απψιεηα φξαζεο, ψζπνπ ζην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο πάζεζεο ν αζζελήο βηψλεη ηελ φξαζε «ζήξαγγαο» (Heward, 2011). 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη γιαπθψκαηνο φπσο: α) γιαχθσκα αλνηρηήο γσλίαο, β) 

γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο, γ) γιαχθσκα θπζηνινγηθήο πίεζεο, δ) δεπηεξνγελέο 

γιαχθσκα θαη ε) ζπγγελέο γιαχθσκα. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ηχπσλ 

γιαπθψκαηνο είλαη ε πξφθιεζε βιάβεο ζην νπηηθφ λεχξν (Davis, Crawley, 

Pahlitzsch, et al., 2016).  

 Σν γιαχθσκα αλνηρηήο γσλίαο ή αιιηψο ρξφλην γιαχθσκα απνηειεί ηελ πην 

θνηλή κνξθή ηεο ελ ιφγσ νθζαικηθήο πάζεζεο, θαζψο ζπλαληάηαη ζην 90% ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Οη αζζελείο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν πάζεζεο δελ εκθαλίδνπλ πξψηκα 

ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ θαη ε φξαζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ε 

απνρεηεπηηθή νδφο ησλ πγξψλ ηνπ νθζαικνχ θξάδεη ζηγά ζηγά κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη φρη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Weinreb & Khaw, 2004). Σν 

γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο ή αιιηψο νμχ γιαχθσκα είλαη ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλνο 

ηχπνο γιαπθψκαηνο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαηνκηθή 

θαηαζθεπή ηνπ νθζαικνχ. Δλ αληηζέζεη κε ην γιαχθσκα αλνηρηήο γσλίαο, ε 

ελδνθζάικηα πίεζε κπνξεί λα αλέβεη μαθληθά πνιχ γξήγνξα θαη λα νδεγήζεη ζε 

ζνβαξέο βιάβεο ηεο φξαζεο (Lowe, 1970). 
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 ην γιαχθσκα θπζηνινγηθήο πίεζεο αλ θαη ε ελδνθζάικηα πίεζε είλαη εληφο 

θπζηνινγηθψλ νξίσλ, παξαηεξνχληαη αιινηψζεηο ζην νπηηθφ λεχξν. Σν νπηηθφ λεχξν 

είλαη είηε αζπλήζηζηα επαίζζεην είηε δελ αηκαηψλεηαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα 

πάζρεη ν αζζελήο απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ηχπν γιαπθψκαηνο. Έλαο άιινο ηχπνο 

γιαπθψκαηνο είλαη ην δεπηεξνγελέο γιαχθσκα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά απφ θάπνην 

ηξαχκα ζηνλ νθζαικφ ή κεηά απφ ινίκσμε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο (Foster, Buhrmann, et al., 2002). Σέινο, κηα ζπάληα πεξίπησζε 

απνηειεί ην ζπγγελέο γιαχθσκα, πνπ ππάξρεη ήδε απφ ηε γέλλεζε θαη έρεη 

θιεξνλνκηθφ ππφβαζξν (απηνζσκαηηθφο ππνιεηπφκελνο ηχπνο κε πςειή 

δηεηζδπηηθφηεηα). Ζ απνρεηεπηηθή γσλία ηνπ καηηνχ είλαη ζρεκαηηζκέλε αλψκαια 

απφ ηε γέλλεζε θαη έηζη παξεκπνδίδεηαη ε παξνρέηεπζε ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ έμσ 

απφ απηφ κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχεηαη κέζα ζην κάηη (Sarfarazi & Stoilov, 2000 
. 
 

Mandal & Chakrabarti, 2011).  

 Αλ θαη δελ ππάξρεη νξηζηηθή ζεξαπεία γηα ην γιαχθσκα, σζηφζν κπνξεί απηφ 

λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, κε ηε ρξήζε 

laser αιιά θαη κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάιιειε ξχζκηζε 

ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (HaiBo, Xin, et al., 2015 
.
 Le, Berger & Gupta, 2016). ε 

κεξηθνχο αζζελείο κε γιαχθσκα νη ζεξαπείεο κε θνιιχξηα ή laser δελ επαξθνχλ θαη 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ζ πην απνηειεζκαηηθή ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θξίλεηαη ε ηξακπεθνπιεθηνκή, κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη κηα δίνδνο 

παξνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ καηηνχ κέζσ ηεο 

δηάλνημεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο νπήο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε  

ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο κέζα ζην κάηη (O’Brart, Shiew & Edmunds, 2004). Σν 

πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο επέκβαζεο απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ρξήζε 

αληηκεηαβνιηηψλ, φπσο ε κηηνκπθίλε C θαη ε 5-θινπνξαθίιε, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ησλ θιεγκνλψλ, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε ρακειφηεξεο κεηεγρεηξεηηθά 

ελδνθζάικηαο πίεζεο (Lochhead, Casson & Salmon, 2003 
.
 Yoon & Singh, 2004 

.
  

Amoozgar, Lin, et al., 2016).  

 Δλαιιαθηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνηειεί ε έλζεζε αληηγιαπθσκαηηθήο 

βαιβίδαο, ε ηνπνζέηεζε δειαδή ζηνλ νθζαικφ κηαο εηδηθήο ζπζθεπήο (έλζεκα) γηα 

ηελ αχμεζε ηεο παξνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ, ψζηε λα κεησζεί ε 

ελδνθζάικηα πίεζε (HaiBo, Xin, et al., 2015). Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ινηπφλ απηήο ηεο 

βαιβίδαο είλαη ε εθηφλσζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο φηαλ απηή θηάλεη ζε πςειά 
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επίπεδα, κε ηε βαιβίδα ηχπνπ Ahmed λα απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή ζπζθεπή 

απνζηξάγγηζεο γιαπθψκαηνο, αθνχ ηπγράλεη επξχηεξεο θιηληθήο εθαξκνγήο, ελψ θαη 

ε βαιβίδα ηχπνπ Baerveldt θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή  (Ceballos, Parrish & 

Schiffman, 2002 
. 
Schwartz, Lee & Gedde, 2006 

.
 Bikbov & Khusnitdinov, 2015).  

 Απφ ηελ έξεπλα ησλ Chen, Yamamoto, Sawada, et al. (1997) πξνθχπηεη, πσο 

ηφζν ε ηξακπεθνπιεθηνκή φζν θαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ παξνρέηεπζεο ηνπ 

πδαηνεηδνχο πγξνχ (αληηγιαπθσκαηηθέο βαιβίδεο) ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο 

θιηληθά απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ γιαπθψκαηνο. Οη Francis, Wang, Lei, et al. (2005) επηζεκαίλνπλ, 

πσο ε ρξήζε αληηκεηαβνιηηψλ θξίλεηαη αλαγθαία ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε κείσζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο κεηεγρεηξεηηθά, 

σζηφζν νη Hong, Arosemena, et al. (2005) θαη Zhou, Wang, et al. (2014) παξφιν πνπ 

εμαίξνπλ ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε κηηνκπθίλε C θαη ε 5-θινπνξαθίιε 

γηα ηελ απνθπγή κεηεγρεηξεηηθήο ίλσζεο (έιεγρνο ηεο θιεγκνλήο) θαη γηα ηε κείσζε 

ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο ζηελ ηξακπεθνπιεθηνκή, αλαθέξνπλ φκσο πσο παξακέλεη 

ακθηιεγφκελε ε ρξήζε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία εκθχηεπζεο ηερλεηψλ βαιβηδηθψλ 

κεραληζκψλ. ηα ίδηα επξήκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Costa, Azuara-Blanco, et al. (2004) 

θαη Kurnaz, Kubaloglu, Yilmaz, et al. (2005) θαη έηζη γίλεηαη έθδειν, πσο παξακέλεη 

αζαθέο θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο αλ ε ρξήζε 

αληηκεηαβνιηηψλ εληζρχεη ελ ηέιεη ηελ επηηπρία ηεο ελ ιφγσ επέκβαζεο.  

 Ο παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο φξαζεο απφ βιάβεο πνπ κπνξεί 

λα ηεο πξνθαιέζεη ην γιαχθσκα είλαη ε πξψηκε αλίρλεπζή ηνπ, έηζη ψζηε λα 

αθνινπζεζεί έγθαηξα ε ζσζηή ζεξαπεία θαη λα αλαθνπεί ε πξφθιεζε πεξαηηέξσ 

αλεπαλφξζσησλ βιαβψλ ζηελ φξαζε (Alexandrescu, Dascalu, Panca, et al., 2010 
. 
 

Tatham, Weinreb & Medeiros, 2014). Ζ ηνλνκέηξεζε θαη ε νθζαικνζθφπεζε 

απνηεινχλ ηηο αξρηθέο νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ γιαπθψκαηνο. 

Με ηελ ηνλνκέηξεζε ειέγρεηαη ε ελδνθζάικηα πίεζε αλ δειαδή βξίζθεηαη εληφο 

θπζηνινγηθψλ νξίσλ, ελψ κε ηελ νθζαικνζθφπεζε εμεηάδεηαη ην νπηηθφ λεχξν, 

ειέγρεηαη δειαδή ην κέγεζνο ηεο θνίιαλζεο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη αλ απηφ 

παξνπζηάδεη αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη θνίιν ή άζπξν ή δελ έρεη ην πγηέο ξνδ 

ρξψκα, ηφηε ν νθζαικίαηξνο πξνηείλεη ζηνλ αζζελή λα θάλεη νξηζκέλεο εηδηθέο 

εμεηάζεηο γηα ην γιαχθσκα, φπσο απηφκαηε πεξηκεηξία ή αιιηψο κέηξεζε νπηηθψλ 

πεδίσλ, ςεθηαθή απεηθφληζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, γσληνζθνπία θαη παρπκεηξία. 
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 Με ηελ απηφκαηε πεξηκεηξία ν νθζαικίαηξνο εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο λφζνπ, αλ δειαδή κέλεη 

ζηάζηκε ή επηδεηλψλεηαη. Απφ ηνλ αζζελή δεηείηαη λα θνηηάεη επζεία κπξνζηά θαη 

θαιείηαη λα εληνπίζεη θσηεηλά εξεζίζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζ’έλα θσηεηλφ 

ζφιν ρηππψληαο θάζε θνξά έλα θνπκπί πνπ θξαηά ζην ρέξη ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

γίλεηαη ραξηνγξάθεζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ γηα θάζε νθζαικφ μερσξηζηά, θαζψο 

θαηαγξάθεηαη ζ’έλα δηάγξακκα ην ζχλνιν ησλ θσηεηλψλ εξεζηζκάησλ πνπ 

αληηιήθζεθε ν αζζελήο (Caprioli, 1991).  

 Γηα ηελ ςεθηαθή απεηθφληζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

κέζνδνο είλαη ε νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο (OCT), κέζσ ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξέζηαηε ραξηνγξάθεζε ησλ νπίζζησλ δνκψλ ηνπ 

νθζαικνχ (νπηηθή βηνςία). Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

γιαπθσκαηηθήο δνκηθήο βιάβεο θαη απνηειεί πνιχηηκν θιηληθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπ γιαπθψκαηνο, αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπ. Μέζσ 

ηεο νπηηθήο ηνκνγξαθίαο ζπλνρήο δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο 

θεθαιήο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη ηεο θνίιαλζήο ηνπ, ελψ κεηξηέηαη θαη ην πάρνο ηεο 

ζηηβάδαο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ (Kotowski, Wollstein, Folio, et al., 2011
 .

 Bussel, 

Wollstein & Schuman, 2014). ε επηζηεκνληθή κειέηε ησλ Sakata, DeLeon-Ortega, 

et al. (2009) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ, φπνπ κέζσ 

ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ πςειήο αλάιπζεο ιακβάλνληαη εηθφλεο εγθάξζηαο 

ηνκήο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, δειαδή ησλ ζηξσκάησλ ηνπ βπζνχ ηνπ καηηνχ.  

 Σα επξήκαηα ινηπφλ ηεο εμέηαζεο απφ ηελ νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα απφ ηελ απηφκαηε πεξηκεηξία απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ηελ εθηίκεζε ησλ γιαπθσκαηηθψλ βιαβψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο θαη ζπλεπψο ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηεο γηα ηελ 

απνθπγή επηδείλσζεο ηνπ ππάξρνληνο γιαπθψκαηνο (Tatham, Weinreb & Medeiros, 

2014). Μηα άιιε δηαγλσζηηθή κέζνδνο είλαη ε γσληνζθνπία, φπνπ ν νθζαικίαηξνο 

ειέγρεη ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηεο ίξηδαο θαη ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θαθνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ θεξαηνεηδή, ελψ 

θαηά ηελ εμέηαζε ρξεζηκνπνηνχληαη αλαηζζεηηθέο ζηαγφλεο. Με ηε γσληνζθνπία, ν 

νθζαικίαηξνο κπνξεί λα εληνπίζεη ηνλ ηχπν ηνπ γιαπθψκαηνο (γιαχθσκα θιεηζηήο 

γσλίαο ή γιαχθσκα αλνηθηήο γσλίαο) κε ηε κέηξεζε ηνπ εχξνπο ηεο γσλίαο, αλ 

δειαδή ε γσλία είλαη θιεηζηή ή ζηελή ή αλ είλαη επξεία θαη αλνηρηή (Singh, Tyagi, 
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Kumar, et al., 2013). Ζ γσληνζθνπία απνηειεί κέξνο κηαο πιήξνπο νθζαικνινγηθήο 

εμέηαζεο θαη θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπ 

γιαπθψκαηνο (Thomas, Thomas & Chandrashekar, 1998).  

 Σέινο, κηα άιιε εηδηθή εμέηαζε γηα ην γιαχθσκα είλαη ε παρπκεηξία, φπνπ 

κεηξάηαη ην θεληξηθφ πάρνο ηνπ θεξαηνεηδνχο ρηηψλα. Όπσο αλαθέξνπλ νη Marzette 

& Herndon (2010) ε παρπκεηξία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε αληρλεπηή πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή θαη ζηέιλεη έλα ζήκα ππεξήρσλ πνπ επηζηξέθεη 

μαλά ζηνλ αληρλεπηή θαη πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδνχο. 

Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπηθήο αλαηζζεζίαο, γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε εμέηαζε. Απηή ε κέζνδνο ζεσξείηαη αθξηβήο θαη αμηφπηζηε, κε ηελ εμέηαζε 

λα είλαη ζχληνκε θαη αλψδπλε. Απφ ηηο έξεπλεο ησλ Herndon, Weizer & Stinnett 

(2004) θαη Congdon, Broman, et al. (2006) πξνθχπηεη, πσο ην θεληξηθφ πάρνο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο ρηηψλα απνηειεί ηζρπξφ θιηληθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε 

γιαπθψκαηνο. πγθεθξηκέλα, κάηηα κε πάρνο 555 κm ή ιηγφηεξν έρνπλ ηξηπιάζην 

θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ γιαχθσκα ελ ζπγθξίζεη κε κάηηα κε πάρνο θεξαηνεηδή 

κεγαιχηεξν απφ 588 κm (Gordon, Beiser, Brandt, et al., 2002). πλεπψο, ηα κάηηα κε 

ιεπηφ θεξαηνεηδή δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ πςειή ελδνθζάικηα 

πίεζε θαη λα εκθαλίζνπλ γιαχθσκα (Argus, 1995). Γίλεηαη ινηπφλ έθδειν, πσο ε 

παρπκεηξία απνηειεί θαη απηή κηα απαξαίηεηε εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ γιαπθψκαηνο. 

 Καζψο ινηπφλ ην γιαχθσκα επζχλεηαη γηα ην 12% ηεο παγθφζκηαο 

ηπθιφηεηαο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ξαγδαία κέρξη ην 2020, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ Quigley & Broman (2006), ε ζεξαπεία ηνπ απνηειεί 

χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ παγθφζκηα ηαηξηθή θνηλφηεηα. ηηο 01/08/2016 κηα 

θαηλνηφκα έξεπλα γηα ην γιαχθσκα ήξζε ζην θσο απφ ηελ Ακεξηθή απφ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Stanford θαη δεκνζηεχζεθε ζην έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

«Nature Neuroscience». Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κηα επράξηζηε επαλαζηαηηθή 

εμέιημε, θαζψο αλαηξέπεη ηε κέρξη πξφηηλνο κε αλαζηξέςηκε απψιεηα φξαζεο πνπ 

πξνθαιεί ην γιαχθσκα. Αλ θαη βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην νη επηζηήκνλεο είλαη 

αηζηφδνμνη, πσο κηα κέξα ε ζεξαπεία ελειίθσλ αζζελψλ κε απψιεηα φξαζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην γιαχθσκα ζα απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα, πξνζθέξνληαο ειπίδα ζε 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο.  
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 ’απηήλ ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεηξακαηφδσα πνληίθηα θαη νη 

επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνίεζαλ γνληδηαθή ζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε νπηηθή δηέγεξζε 

γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηηάξσλ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ ηνπο. Οη 

επηζηήκνλεο δειαδή πξνζπάζεζαλ λα εληζρχζνπλ ηε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα κε 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θπηηάξσλ κε ηα θαηάιιεια ηκήκαηα ηνπ 

εγθεθάινπ. Ζ λέα απηή κέζνδνο ζεξαπείαο ζηέθζεθε κε επηηπρία, αθνχ ηα πνληίθηα 

αλέθηεζαλ ηελ φξαζή ηνπο (Lim, Stafford, Nguyen, et al., 2016). Ζ έξεπλα απηή 

απνηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθέο κειέηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε  ηνπ «χπνπινπ θιέθηε» ηεο φξαζεο, ην γιαχθσκα.  

 

Δικόνα 12: χγθξηζε ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο κε ην 

γιαχθσκα 

 

Δικόνα 13: Βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν απφ απμεκέλε 

ελδνθζάικηα πίεζε 
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Δικόνα 14: Αληηκεηψπηζε γιαπθψκαηνο κε ηξακπεθνπιεθηνκή 

 

 

Δικόνα 15: Αληηκεηψπηζε γιαπθψκαηνο κε έλζεζε 

αληηγιαπθσκαηηθήο βαιβίδαο 

 Μηα ζπάληα εθ γελεηήο πάζεζε ησλ καηηψλ είλαη ε αληξηδία, ε νιηθή ή κεξηθή 

απνπζία δειαδή ηεο ίξηδαο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ 

PAX6, πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 11 θαη νδεγεί ζηελ αηειή αλάπηπμε ή 

ππναλάπηπμε ηνπ ηζηνχ ηεο. Ζ αληξηδία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ ππνπιαζία θαη 

άιισλ κεξψλ ηνπ νθζαικνχ: ηνπ θεξαηνεηδή, ηνπ θαθνχ, ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο 

ρηηψλα θαη ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη ζπλεπψο ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο παζήζεηο ηεο 

φξαζεο, φπσο θεξαηνπάζεηα, θαηαξξάθηε, ππνπιαζία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, 
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γιαχθσκα, θσηνθνβία, λπζηαγκφ θαη ζηξαβηζκφ
2
. Δπίζεο, επζχλεηαη γηα ηελ απνπζία 

ηεο νπηηθήο νμχηεηαο θαη πξνθαιεί ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε. Υαξαθηεξίδεηαη 

ινηπφλ «πνιχπινθε»  θαη «πξνθιεηηθή» αζζέλεηα, αθνχ επεξεάδεη δηάθνξα κέξε ηνπ 

νθζαικνχ  (Yasuda, Kajimoto, Fujitani, et al., 2002 
.
 Tornqvist, 2008 

.
 Hingorani, 

Hanson & van Heyningen, 2012 
.
 Calvao-Pires, Santos-Silva, et al., 2014 

.
 Damante & 

D’Elia, 2015). Βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο αληξηδίαο απνηεινχλ ε αληαλάθιαζε, ε 

επαηζζεζία ζην θσο, ε κεησκέλε φξαζε θαη ε αζχκκεηξε εκθάληζε (Brown, Hardten 

& Knish, 2005).  

  Ζ αληξηδία δηαγηγλψζθεηαη ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία απφ ηνλ εηδηθφ 

παηδνθζαικίαηξν, σζηφζν φπσο αλαθέξνπλ νη Lee, Khan & O΄Keefe (2008) ιφγσ 

ηνπ φηη απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαηαξαρή θαζίζηαηαη δχζθνιε ε αληηκεηψπηζή ηεο 

ηφζν ηαηξηθά φζν θαη ρεηξνπξγηθά. Όκσο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, 

φπσο ε ρξήζε έγρξσκσλ θαθψλ επαθήο θαη ε εκθχηεπζε ηερλεηήο ίξηδαο. Με ηνπο 

έγρξσκνπο θαθνχο επαθήο κεηψλεηαη ε επαηζζεζία ζην θσο, ελψ κε κηα λέα 

πξσηνπνξηαθή ζεξαπεπηηθή ηερληθή, ηελ εκθχηεπζε ηερλεηήο ίξηδαο, πνπ 

αλαθαιχθζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. απφ ηνλ Kenneth Rosenthal βξέζεθε απφ ζεηξά εξεπλψλ 

ησλ Brown, Hardten & Knish (2005), Mavrikakis, Mavrikakis, Syam, et al. (2005), 

Fernandez-Lopez, Pascual, et al. (2015) θαη Mayer, Reznicek & Hoffmann (2016) 

πσο απνηειεί απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο κέζν γηα ηε ζεξαπεία ηεο αληξηδίαο, 

θαζψο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο, ζηε κείσζε ηεο θσηνθνβίαο 

θαη ηεο επαηζζεζίαο ζε εθηπθισηηθφ θσο.  

 Ζ εκθχηεπζε ηερλεηήο ίξηδαο ινηπφλ εθαξκφδεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

φξαζεο θαη είλαη έλα ιεπηφ θχιιν κε ηνμηθήο ζηιηθφλεο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θεξαηνεηδή δηπισκέλν κε ηε ρξήζε ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη κεηά μεδηπιψλεηαη 

θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο ίξηδαο. Μηα άιιε ζεξαπεπηηθή ηερληθή φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλεο ησλ Akpek, Harissi-Dagher, Petrarca, et al. (2007), Bakhtiari, 

Chan, Welder, et al. (2012), Rixen, Cohen, Kitzmann, et al. (2013), Williamson, Hsu 

& De La Cruz (2015) θαη Knutsson & Rama (2016) απνηειεί ε Boston type I 

keratoprosthesis, ε νπνία πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ νπηηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ κε ζπγγελή αληξηδία. Πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνχληαη γηα λα παξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, 

                                                           
2
 Οη ελ ιφγσ παζήζεηο ηεο φξαζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  
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αλ θαη ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή θαη πνιιά ππνζρφκελε ζεξαπεπηηθή ιχζε γηα ηε 

ζπγγελή αληξηδία.  

 

Δικόνα 16: Αζζελήο κε αληξηδία 

 

 

Δικόνα 17: Δκθχηεπζε ηερλεηήο ίξηδαο 

 

 Ζ απνπζία ηνπ θαθνχ, ε αθαθία, απνηειεί είηε κηα εθ γελεηήο αλσκαιία είηε 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζαλ απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνχ ή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Όπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ θαθνχ είλαη ε εζηίαζε ησλ αθηίλσλ ηνπ 

θσηφο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ζπλεπψο ρσξίο έλα θαθφ κέζα ζην κάηη ην θσο δελ 

κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ εηθφλα πάλσ 

ζ’απηφλ. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη επηπινθέο φπσο απνθφιιεζε ηνπ 

παιψδνπο ζψκαηνο ή ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα θαη γιαχθσκα. Κξίλεηαη 

απαξαίηεηε ινηπφλ ε ρξήζε γπαιηψλ ή θαθψλ επαθήο ή ε εκθχηεπζε ηερλεηνχ 

θαθνχ (Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007).  
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 πγθεθξηκέλα, γηα ηε δηφξζσζε ηεο παηδηθήο αθαθίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

επί ην πιείζηνλ νη καιαθνί θαθνί επαθήο, ηνπο νπνίνπο ην παηδί κπνξεί λα ζπλεζίζεη 

απφ ηελ πξψηε θηφιαο εθαξκνγή θαη είλαη αξθεηά ζηαζεξνί ζην κάηη (Lindsay & Chi, 

2010). Απφ ηηο έξεπλεο ησλ Lambert, Buckley, Drews-Botsch, et al. (2010a), 

Lambert, Buckley, Drews-Botsch, et al. (2010b) θαη Russell, Ward, Lynn, et al. 

(2012) πξνθχπηεη, πσο νη θαθνί επαθήο απνηεινχλ ηελ πην επξέσο απνδεθηή ιχζε 

γηα ηε δηφξζσζε ηεο αθαθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαζψο απφ 

θιηληθέο κειέηεο έρεη απνδεηρζεί φηη έρνπλ θνξεζεί επηηπρψο κε ζρεηηθά ειάρηζηεο 

αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο αθφκε θαη ζε βξέθε κε αθαθία. Δπηπιένλ, θαη νη  

Baradaran-Rafii, Shirzadeh, et al. (2014) θαη νη Alipur & Hosseini (2016) ζε ζρεηηθέο 

ηνπο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ, πσο νη θαθνί επαθήο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή δηνξζσηηθή παξέκβαζε γηα ηελ παηδηθή αθαθία, αιιά θαη γηα 

ελήιηθνπο αζζελείο κε αθαθία.  

 Δπηπιένλ, νη θαθνί επαθήο πξνηηκψληαη απφ ηα γπαιηά, θαζψο εμαζθαιίδνπλ 

απνηειεζκαηηθή δηαζιαζηηθή δηφξζσζε, επξχηεξν νπηηθφ πεδίν, αιιά θαη 

ζηαζεξφηεξε νπηηθή νμχηεηα (Εαθφπνπινο, 1989). Αθφκε, νη Baradaran-Rafii, 

Shirzadeh, et al. (2014) αλαθέξνπλ, πσο ε ρξήζε γπαιηψλ ζηελ παηδηθή αθαθία 

νδεγεί ζε ζηέλσζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαηά 30
ν
, απμάλεη ην λπζηαγκφ, 

δηαζηξεβιψλεη ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, ελψ παξάιιεια 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ακβιπσπία θαη ζηξαβηζκφο. Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Cassady 

(1969) πξνθχπηεη πσο απφ 500 αζζελείο κε αθαθία, ζην 94% ησλ πεξηπηψζεσλ είρε 

επηηεπρζεί δηφξζσζε ηεο αθαθίαο κε ηε ρξήζε θαθψλ επαθήο. Χζηφζν, ε 

ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ θαθψλ επαθήο ζπλδέεηαη κε επηπινθέο φπσο εκθάληζε 

μεξνθζαικίαο, δαθξχξξνηαο, ζειψδνπο βιεθαξνεπηπεθπθίηηδαο, θιεγκνλήο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο (ππνμία, εξπζξφηεηα, πφλν, πεξηθεξηθή λεναγγείσζε).   

 Δλ αληηζέζεη, ε εκθχηεπζε ηερλεηψλ θαθψλ απφ ηε βξεθηθή ειηθία 

αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε απφ ηε δηεζλή ηαηξηθή θνηλφηεηα ιφγσ εκθάληζεο 

πηζαλψλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ (Al Shamrani & Al Turkmani, 2012), ελψ ζε 

παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο φξαζεο φπσο 

δηαηείλνληαη νη Markham, Bloom, et al. (1992) θαη νη Zwaan, Mullaney, et al. (1998). 

Aπφ ηελ άιιε κεξηά νη El Gendy, Khalil, et al. (2016) ππνζηεξίδνπλ, πσο ε δηφξζσζε 

ηεο παηδηθήο αθαθίαο ζεσξείηαη πξφθιεζε γηα ηνπο νθζαικίαηξνπο κε ηελ εκθχηεπζε 

ηερλεηνχ θαθνχ ζε παηδηά λα αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε, ιφγσ ηνπ φηη ην κέγεζνο 
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ηνπ καηηνχ αιιάδεη γξήγνξα, ελψ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη πξφζζεηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο, φπσο κπσπία. Οη Sinskey, Amin & Stoppel (1993) ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

εκθχηεπζε ηερλεηνχ θαθνχ απνηειεί κηα εθηθηή πξνζέγγηζε γηα ηελ νπηηθή 

απνθαηάζηαζε ζηελ παηδηθή ειηθία, σζηφζν απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ρεηξνπξγηθή 

πξνζέγγηζε.  

 Οη Rahman, Bhutto, Bukhari, et al. (2011) θαη νη Bhutto, Kazi, et al. (2013) 

αλαθέξνπλ, πσο ε εκθχηεπζε ηερλεηνχ θαθνχ γηα ηε δηφξζσζε ηεο αθαθίαο 

πξνζθέξεη αλψηεξε νπηηθή απνθαηάζηαζε ελ ζπγθξίζεη κε ηα γπαιηά θαη ηνπο 

θαθνχο επαθήο. ηνλ αληίπνδα, νη Alipur & Hosseini (2016) δηαηείλνληαη πσο ε 

εκθχηεπζε ηερλεηνχ θαθνχ ζπλνδεχεηαη κε ζνβαξέο επηπινθέο, φπσο νίδεκα ηνπ 

θεξαηνεηδνχο ιφγσ βιάβεο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, αηκνξξαγία ηνπ παιψδνπο 

ζψκαηνο, ξαγνεηδίηηδα, απνθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη θπζηνεηδέο νίδεκα 

ηεο σρξάο θειίδαο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο νη απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ είλαη 

αληηθξνπφκελεο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο εκθχηεπζεο ηερλεηνχ θαθνχ ζηελ παηδηθή 

ειηθία, δεδνκέλνπ φηη ν παηδηθφο νθζαικφο βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλάπηπμε απφ ηελ 

πξψηκε εκβξπτθή ειηθία έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ πεξίπνπ, ελψ παξάιιεια 

είλαη επάισηνο θαη ζηελ εκθάληζε αλαπηπμηαθψλ αλσκαιηψλ (Λπγεξφο, 2006).  

Αληίζεηα, ε εκθχηεπζε ηερλεηνχ θαθνχ ζηνπο ελήιηθεο κε αθαθία έρεη γίλεη επξέσο 

απνδεθηή θαζψο νη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ζπάληεο (Phatak, Lowder & 

Pavesio, 2016).  

 

Δικόνα 18: Αθαθία 
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 Μία άιιε πάζεζε ηνπ θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ απνηειεί ν θαηαξξάθηεο, φπνπ 

παξαηεξείηαη ζφισζε ηνπ θαθνχ ιφγσ θπζηνινγηθήο γήξαλζήο ηνπ θαη εθδειψλεηαη 

ζπρλφηεξα θαηά ηελ ηξίηε ειηθία. Χζηφζν, ν θαηαξξάθηεο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη 

ζε λενγέλλεηα βξέθε απφ εξπζξά ή ηνμνπιάζκσζε θαηά ηε γέλλεζε. Θεσξείηαη κηα 

ζνβαξή νθζαικηθή πάζεζε, θαζψο απνηειεί παγθνζκίσο ην 10-30% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αηηηψλ ηπθιφηεηαο ζηα παηδηά θαη γη’απηφ ρξήδεη άκεζεο ρεηξνπξγηθήο 

αληηκεηψπηζεο, ελψ δχλαηαη λα νδεγήζεη θαη ζηελ αλάπηπμε ακβιπσπίαο (Wirth, 

Russell-Eggitt, et al., 2002 
.
 Γηάθαο, Παπαδφπνπινο, ηέκπεο, θ.ά., 2013). Ζ 

πξφιεςε ηνπ ζπγγελή θαηαξξάθηε απνηειεί πιένλ κηα δηεζλή πξνηεξαηφηεηα θαζψο 

ζεσξείηαη ε ηξίηε πην θνηλή αηηία ηχθισζεο ζηα παηδηά (Gupta, Bala & Kshitig, 

2013).     

 Ζ ζπκβαηηθή ζεξαπεία ηνπ θαηαξξάθηε γίλεηαη κε ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε 

ηνπ ζνισκέλνπ θαθνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κ’έλαλ ηερλεηφ θαθφ (Brian & 

Taylor, 2001). Μηα θαηλνηφκνο κέζνδνο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζπγγελή θαηαξξάθηε 

απνηεινχλ ηα βιαζηνθχηηαξα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαγέλλεζε νιφθιεξνπ ηνπ θαθνχ ηνπ καηηνχ (Maleki, 2015). Έξεπλα πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «Nature» απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ησλ Lin, 

Ouyang, Zhu, et al. (2016) παξνπζηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηλνηφκνπ 

απηήο κεζφδνπ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαηαξξάθηε ζε παηδηά ειηθίαο κέρξη 2 εηψλ. Οη 

επηζηήκνλεο πξνέβεζαλ ζηελ απνκφλσζε ελδνγελψλ επηζειηαθψλ βιαζηηθψλ θαη 

πξνγνληθψλ θπηηάξσλ ηνπ θαθνχ ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην ζε ζειαζηηθά (θνπλέιηα θαη 

καθάθνπο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε βξέθε κε θαηαξξάθηε θαη δηαπίζησζαλ πσο ηα 

γνλίδηα Pax6 θαη Bmi1 ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγέλλεζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ, αιιά 

θαη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε. ηε 

ζπλέρεηα, κε κηθξή ηνκή 1,5 ρηιηνζηνχ αθαίξεζαλ ρεηξνπξγηθά ην δπζιεηηνπξγηθφ 

θαθφ θαη αλαγέλλεζαλ έλα λέν θαθφ.  

 ε παηδηά πνπ εθεξκφζζε ε παξαδνζηαθή ζπκβαηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

κε αληηθαηάζηαζε ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ θαθνχ κε έλαλ ηερλεηφ, παξνπζηάζηεθε 

ππέξηαζε ζην κάηη, λέα ζφισζε ηνπ θαθνχ, αιιά θαη κεηεγρεηξεηηθή θιεγκνλή. Ζ 

αλαγέλλεζε ινηπφλ ησλ ηζηψλ ηνπ θαθνχ ζηα παηδηά απφ ηα βιαζηνθχηηαξα, 

αλαδεηθλχεη ην ζεξαπεπηηθφ δπλακηθφ απηήο ηεο θαηλνηφκνπ ηερληθήο, κε ηνπο 

επηζηήκνλεο λα βάδνπλ πιψξε γηα ηε δηεμαγσγή λέσλ εξεπλψλ, ψζηε λα θαηαζηεί 
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εθηθηή ζην κέιινλ ε εθαξκνγή ηεο θαη ζηα άηνκα κε θαηαξξάθηε ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

(Daniels, 2016 
.
 Li & Hu, 2016).   

 ηνπο ειηθησκέλνπο ε αθαίξεζε ηνπ θαηαξξάθηε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηε ιεγφκελε θαθνζξπςία, πνπ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα αζθαιή 

θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία κε πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ράξηλ ησλ πξφζθαησλ 

θαηλνηνκηψλ ζε εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία (Tabandeh, Smeets, et al., 1994 
.
 Suresh & 

Jones, 2001 
.
 Hoffman, Fine & Packer, 2005 

.
 Shah & Yoo, 2007). Ζ δηαδηθαζία είλαη 

απιή, ζχληνκε θαη αλψδπλε, ελψ παξάιιεια απνηειεί κηα ηερληθή ειάρηζηα 

ηξαπκαηηθή γηα ην κάηη αθνχ δελ ρξεηάδνληαη ξάκκαηα, φπνπ κέζα απφ κηα κηθξή 

ηνκή ζξπκκαηίδεηαη ν δπζιεηηνπξγηθφο θαθφο κε ηε βνήζεηα ππεξήρσλ θαη ζηε ζέζε 

ηνπ ηνπνζεηείηαη έλαο ηερλεηφο θαθφο (Chen, Xiao, Ye, et al., 2015).  

 Πέξαλ φκσο ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε πξφιεςε, ε 

θαζπζηέξεζε δειαδή ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηαξξάθηε, αθνχ πξψηα θαηαλνήζνπκε 

ηηο αηηίεο πνπ ηνλ πξνθαινχλ. Μεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ αηηηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ην θάπληζκα, ε έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ν δηαβήηεο, ε παρπζαξθία, αιιά 

θαη ε ρξφληα ρξήζε ζηεξνεηδψλ, φπσο ε θνξηηδφιε (McCarty & Taylor, 2002 
.
 

Robman & Taylor, 2005 
. 

Abraham, Condon & Gower, 2006 
.
 Waudby, Berg, 

Linneman, et al., 2011 
.
 Prokofyeva, Wegener & Zrenner, 2013). Δπηπιένλ, απφ ηηο 

έξεπλεο ησλ Williams (2009) θαη Granado, Olmedilla & Blanco (2003) αληίζηνηρα, 

βξέζεθε, πσο ε απμεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε πςειή πξφζιεςε 

θαξνηελνεηδψλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ ινπηεΐλε, ε θαηαλάισζε 

δειαδή θπιισδψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ζεκαληηθά 

ηελ εκθάληζε ηνπ θαηαξξάθηε. εκαληηθή ινηπφλ ζεσξείηαη ε γλψζε ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε θαηαξξάθηε, ψζηε λα είκαζηε ζε 

ζέζε λα εθαξκφζνπκε απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο, επηβξαδχλνληαο φζν 

είλαη δπλαηφλ ηελ εκθάληζή ηνπ (Prokofyeva, Wegener & Zrenner, 2013).    
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Δικόνα 19: Καηαξξάθηεο  

 

Δικόνα 20: Αληηκεηψπηζε θαηαξξάθηε κε θαθνζξπςία 

  

 Πεξλψληαο ηψξα, ζηνλ εζσηεξηθφ ρηηψλα ηνπ νθζαικνχ, ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή, πνπ απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν ρηηψλα θαζψο κέζα ζ’απηφλ 

επηηπγράλεηαη ε πξψηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

βαζηθφηεξεο παζήζεηο ηνπ. Σελ πξψηε βαζηθή πάζεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο 

απνηειεί ε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξφηεηαο, πνπ είλαη κηα επίθηεηε 

αλσκαιία θαη παξαηεξείηαη ζε πξφσξα λενγλά κε ρακειφ βάξνο (Shastry, 2010). Σν 

αγγεηαθφ δίθηπν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο δελ αλαπηχζζεηαη πιήξσο θαη κεξηθέο θνξέο 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, αθφκα θαη ζε 

ηχθισζε. Οπζηαζηηθά, ηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο δελ έρνπλ 

πξνιάβεη λα θηάζνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ θαη απηφ έρεη σο απφξξνηα λα κελ 

αηκαηψλνληαη ζσζηά θαη λα εκθαλίδνπλ ηζραηκία.  

 Βαζηθή αηηία ηεο αλαζηνιήο αλάπηπμεο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο ζεσξείηαη ε απφηνκε ρνξήγεζε πςειήο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ 

ζηα πξφσξα λενγλά, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αγγεηνζχζπαζεο. Ζ 

αγγεηνζχζπαζε δεκηνπξγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζνβαξφ πξφβιεκα αλνμαηκίαο ζηνλ 
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ακθηβιεζηξνεηδή θαη απηφ έρεη σο απφξξνηα ηε δεκηνπξγία παζνινγηθήο 

λεναγγείσζεο θαη ηλψδνπο ηζηνχ (Sapieha, Joyal, Rivera, et al., 2010
 .

 Hellström, 

Smith & Dammann, 2013 
.
 Hartnett, 2015). Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ηεο πξνσξφηεηαο είλαη 

ε θσηνπεμία κε laser (Ledesma, Guillén, et al., 2011 
.
 Malathi, Chelliah & Sowmiya, 

2015). Απφ ηελ έξεπλα ησλ Kieselbach, Ramharter, et al. (2006) βξέζεθε, πσο ε 

θσηνπεμία κε laser είλαη ιηγφηεξν ηξαπκαηηθή γηα ην κάηη, είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

αζθαιήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηεο ηχθισζεο. Δθηφο απηνχ, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε εκθαλίδεη ρακειά πνζνζηά επηπινθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα επξήκαηα ησλ Trese (2013) θαη Hwang, Hubbard, et al. (2015).  

 Με ηελ εθαξκνγή ηεο θσηνπεμίαο κε laser γίλεηαη απφθξαμε ησλ 

παζνινγηθψλ λεναγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμή 

ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κεηψλεηαη θαηά 50% ε πηζαλφηεηα 

ζνβαξήο απψιεηαο φξαζεο κε ηελ πξνυπφζεζε λα εθαξκνζηεί έγθαηξα πξηλ ζπκβεί 

απνθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε πξψηκε 

αλίρλεπζε ηεο πάζεζεο θαη ν έιεγρνο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή αλά ηαθηά δηαζηήκαηα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, έηζη ψζηε λα πξνιεθζεί 

ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα αληηκεησπηζηεί ε πάζεζε ζε φζν ην δπλαηφλ πην 

πξψηκν ζηάδην (Fierson, Saunders, Good, et al., 2013).  

 

Δικόνα 21: χγθξηζε θπζηνινγηθνχ νθζαικνχ θαη νθζαικνχ 

κε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξφηεηαο 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S217357941200028X
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Δικόνα 22: Φσηνπεμία κε laser γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ηεο πξνσξφηεηαο 

 Μηα άιιε αζζέλεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο απνηειεί ε εθθχιηζε ηεο σρξάο 

θειίδαο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ζηαδηαθή επηδείλσζε ηεο θεληξηθήο φξαζεο ηνπ 

αηφκνπ, ελψ ε πεξηθεξηθή φξαζε παξακέλεη θπζηνινγηθή. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζε 

άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ θαη απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ηχθισζεο θαη νπηηθήο 

αλαπεξίαο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ελψ παγθνζκίσο απνηειεί ηελ 

ηξίηε πην ζπρλή αηηία ηχθισζεο κεηά ηνλ θαηαξξάθηε θαη ην γιαχθσκα ζηα άηνκα 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Cook, Patel & Tufail, 2008 
.
 Jager, Mieler & Miller, 2008). Ζ 

λφζνο εκθαλίδεηαη ζε δχν κνξθέο: ηελ πγξή, φπνπ παξνπζηάδεηαη μαθληθή απψιεηα 

φξαζεο εμαηηίαο ηεο αλψκαιεο αλάπηπμεο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ κέζα ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηελ μεξή, πνπ επηθέξεη ζηαδηαθή απψιεηα ηεο θεληξηθήο 

φξαζεο (Ambati & Fowler, 2012).  

 Ζ μεξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή, 

θαζψο εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην 85 κε 90% ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηή ηε 

λφζν. Αλ θαη ε πγξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο είλαη πην ζπάληα, θαζψο 

ζπλαληάηαη ζην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ, σζηφζν απνηειεί ηελ πην 

ζνβαξή κνξθή ηεο αζζέλεηαο θαζψο νδεγεί ζε γξήγνξε θαη ζνβαξή απψιεηα φξαζεο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε μεξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε πγξνχ ηχπνπ (De Jong, 2006). Ζ έγθαηξε ινηπφλ αλίρλεπζε θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

απψιεηαο ηεο φξαζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε 

ζεξαπείαο.   
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 Ζ δηάγλσζε ηεο εθθχιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

νθζαικνινγηθήο εμέηαζεο. Ο νθζαικίαηξνο ειέγρεη αξρηθά ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

κέζσ ηεο βπζνζθφπεζεο θαη δηαπηζηψλεη εχθνια ηα πξψηκα ζεκάδηα ηεο αζζέλεηαο. 

ε επφκελν ζηάδην εθαξκφδεηαη ε θινπνξναγγεηνγξαθία, κέζσ ηεο νπνίαο 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπθινθνξία ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή απφ ηε κειέηε 

ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ (Schachat & Thompson, 2015). Πξηλ ηελ εμέηαζε γίλεηαη κηα 

ελδνθιέβηα έλεζε ζην ρέξη ηνπ αζζελνχο, κέζσ ηεο νπνίαο ε ρξσζηηθή νπζία 

θινπνξεζθεΐλε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νθζαικηθφ βνεζεηηθφ δηαγλσζηηθφ, θηάλεη 

κέζα ζε ιίγα ιεπηά ζην κάηη. Δθεί θπθινθνξεί κέζα απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη 

επηζεκαίλεη θάζε αλσκαιία ή βιάβε, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί κε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο εμεηάζεηο (Shoughy & Kozak, 2016). Ζ εζσηεξηθή ζθηαγξάθεζε ηνπ 

νπίζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ νθζαικνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαζψο 

ε ρξσζηηθή νπζία πεξλάεη κέζα απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Παξέρεηαη ινηπφλ ζηνλ 

νθζαικίαηξν ε δπλαηφηεηα λα δεη ηα αγγεία πνπ δηαξξένπλ θαη λα εθαξκφζεη ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία γηα ηνλ αζζελή (Υξήζηνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2015).  

 Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ αγγεηνγξαθία ηλδνθπαλίλεο, αιιά κε 

ηε ρξήζε δηαθνξεηηθήο ρξσζηηθήο νπζίαο πνπ είλαη πξάζηλε θαη ιέγεηαη ηλδνθπαλίλε. 

Θεσξείηαη πην εμειηγκέλε δηαγλσζηηθή κέζνδνο, θαζψο επηηξέπεη θαιχηεξε 

απεηθφληζε ησλ αγγείσλ, δειαδή κειέηε ησλ βιαβψλ πνπ βξίζθνληαη πην βαζηά θαη 

εθηείλνληαη έσο θαη ην ρνξηνεηδή ρηηψλα (Dzurinko, Gurwood & Price, 2004 
. 
Pece, 

Sannace, et al., 2004
 .
 Nicholson, Nigam, Toy, et al., 2015). Σελ πην ζχγρξνλε κέζνδν 

απεηθφληζεο ηεο σρξάο απνηειεί ε νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο, πνπ παξέρεη 

ιεπηνκεξείο εηθφλεο απεηθφληζεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο επηηξέπνληαο ηελ 

θαηαγξαθή θαη κέηξεζε φισλ ησλ ζηηβάδσλ ηνπ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ νπίζζησλ 

δνκψλ ηνπ νθζαικνχ κε πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο ηελ θαζηζηνχλ αμηφπηζηε κέζνδν 

γηα ηνλ εληνπηζκφ δηάθνξσλ παζήζεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, 

φπσο ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε νπή σρξάο θειίδαο, θ.ά. (Schwartz & 

Loewenstein, 2015). Ο λεφηεξνο ηχπνο νπηηθήο ηνκνγξαθίαο (Optical Coherence 

Tomography Angiography) έρεη κεγάιε δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα θαη επηηξέπεη κε 

εμαηξεηηθή επθξίλεηα ηελ απεηθφληζε θαη ηνπ ρνξηνεηδνχο ρηηψλα (Nehemy, Brocchi 

& Veloso, 2015 
.
 Shaimov, Panova, et al., 2015 

.
 Carnevali, Cicinelli, Capuano, et al., 

2016).  
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 Γηα ηελ πγξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο ε ζπλεζέζηεξε κνξθή 

ζεξαπείαο είλαη ε VEGF, φπνπ κε κηα έλεζε απεπζείαο ζην βνιβφ ηνπ καηηνχ 

ρνξεγνχληαη ηα θαηάιιεια θάξκαθα πνπ ζηακαηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ παζνινγηθψλ 

λεναγγείσλ θαη ηελ αηκνξξαγία. Ζ ζεξαπεία είλαη αλψδπλε θαη απιή θαη 

επαλαιακβάλεηαη ζε δηαζηήκαηα κελφο κέρξη λα αλαθηεζεί ε νπηηθή νμχηεηα  ηνπ 

αζζελνχο (Ratnapriya & Chew, 2013). Απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν βξέζεθε, πσο ε εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο anti-VEGF ζε άηνκα 

πνπ έπαζραλ απφ ηελ πγξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο ζπλέβαιε ζηε 

κείσζε ηεο απψιεηαο φξαζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο νπηηθήο ηνπο νμχηεηαο (Cheung 

& Wong, 2013 
.
 Holz, Schmitz-Valckenberg & Fleckenstein, 2014). Δπίζεο, ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θσηνπεμία κε laser, κέζσ ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηαζηξνθή ησλ λεναγγεηαθψλ κεκβξαλψλ θαη έηζη επηβξαδχλεηαη 

ε πξφνδνο ηεο απψιεηαο φξαζεο αιιά ε φξαζε δελ βειηηψλεηαη, ελψ δχλαηαη λα 

πξνθιεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξκηθή βιάβε ζηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνχο φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Imrie & Bailey (2007) θαη Virgili & Bini (2007).  

 Μηα ελαιιαθηηθή κνξθή ζεξαπείαο κε laser απνηειεί ε θσηνδπλακηθή 

ζεξαπεία πνπ δελ πξνθαιεί έγθαπκα θαη θαηαζηξνθή ησλ πεξηβαιιφλησλ πγηψλ 

ηζηψλ ζηα ζεκεία πνπ εθαξκφδεηαη. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ελδνθιέβηα έγρπζε 

βεξηεπνξθίλεο, ε νπνία δηαρέεηαη κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ζην βπζφ ηνπ καηηνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη κε έλα ρακειήο έληαζεο laser. Σν θσο δειαδή 

ελεξγνπνηεί ην θάξκαθν θαη έηζη δηαθφπηεηαη ε αλάπηπμε ησλ αλψκαισλ αγγείσλ, 

έρνληαο σο απφξξνηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επηδείλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, 

κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ακθηζβεηήζεθε, θαζψο ε 

ζεξαπεία δελ είλαη νξηζηηθή θαη ηα παζνινγηθά λεναγγεία κπνξεί λα 

επαλεκθαληζηνχλ θαζηζηψληαο ηελ επαλάιεςε ηεο ζεξαπείαο απαξαίηεηε, κε ηνπο 

επηζηήκνλεο λα ςάρλνπλ λα αλαθαιχςνπλ λέεο πην απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο 

(Sternberg & Lewis, 2004 
.
 Mataix, Desco, Palacios, et al., 2009).  

 Πιένλ, έρνπλ θεξδίζεη έδαθνο νη ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείεο, ε ηαπηφρξνλε 

δειαδή εθαξκνγή δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζεξαπεηψλ (π.ρ. anti-VEGF κε θσηνδπλακηθή 

ζεξαπεία), κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε επαλαιεπηηθψλ ζεξαπεηψλ (Cook, Patel & Tufail, 2008 
.
 Da Cruz, 

2008 
.
 Zarbin & Rosenfeld, 2010 

.
 Barak, Heroman & Tezel, 2012). Αληίζεηα, γηα ηελ 

μεξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο δελ έρεη βξεζεί αθφκα εγθεθξηκέλε 
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ζεξαπεπηηθή αγσγή, γεγνλφο πνπ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ ηαηξηθή 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα παγθνζκίσο (Holz, Schmitz-Valckenberg & Fleckenstein, 

2014 
.
 Buschini, Fea, Lavia, et al., 2015 

.
 Schwartz, Tan, et al., 2016). Οη Seddon & 

Chen (2004) θαη Rickman, Farsiu, et al. (2013) αλαθέξνπλ πσο ε κφλε απνδεδεηγκέλε 

ζεξαπεία πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ μεξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο 

απνηειεί έλα αληηνμεηδσηηθφ κε αλφξγαλα άιαηα ζπκπιήξσκα πνπ πεξηέρεη ινπηεΐλε, 

δεαμαλζίλε θαη σκέγα-3 ιηπαξά νμέα, ην νπνίν κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ πξφνδν ηεο 

λφζνπ. ην πξνζερέο κέιινλ ε ζεξαπεία ηνπ μεξνχ ηχπνπ ίζσο λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ θαξκάθσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ 

θαη ζηελ αλαραίηηζε ηεο εμέιημήο ηεο (Michalska-Malecka, Kabiesz, et al., 2015).  

 Πξφζθαηεο έξεπλεο θέξλνπλ ζην θσο λέεο ειπηδνθφξεο ζεξαπείεο γηα ηηο 

αζζέλεηεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κε ηε ζπκβνιή ηεο λαλνηερλνινγίαο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Birch & Liang (2007) ε θαηαζθεπή ηερλεηνχ 

ακθηβιεζηξνεηδή δχλαηαη λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηελ φξαζε ζε αζζελείο πνπ 

πάζρνπλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο εθθχιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο. Δπίζεο, ε 

εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ ηαηξηθή απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο εθαιηήξην 

γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηηο παζήζεηο ησλ 

νπίζζησλ δνκψλ ηνπ νθζαικνχ (Kaur & Kakkar, 2014).  

 Ζ δεκηνπξγία «έμππλσλ» θαξκάθσλ ράξηλ ηεο λαλνηερλνινγίαο δχλαηαη λα 

βειηηψζεη ηηο ππάξρνπζεο ζεξαπείεο ησλ εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο, θαζψο απηά αλαγλσξίδνπλ ηελ πάζρνπζα πεξηνρή, ρσξίο λα 

πξνθαινχλ βιάβε ζηνπο γχξσ ηζηνχο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη ξπζκηδφκελε θαη 

εθιεθηηθή απειεπζέξσζή ηνπο (Lin, Hung, Peng, et al., 2015). Μηα πνιιά 

ππνζρφκελε ζεξαπεία γηα ηελ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο πγξνχ ηχπνπ απνηειεί θαη 

ε ρξήζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, κε ηα 

πξψηα επξήκαηα λα είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο ε ελζσκάησζε βιαζηνθπηηάξσλ ζε 

εθθπιηζκέλν ακθηβιεζηξνεηδή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

βειηίσζή ηνπ (Nazari, Zhang, Zhu, et al., 2015). Με ηε ρξήζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ 

κπνξεί λα δηαζσζεί ε ιεηηνπξγία ησλ θσηνυπνδνρέσλ θαη λα απνθαηαζηαζεί ε 

φξαζε, γη’απηφ αξθεηέο θιηληθέο κειέηεο πιένλ δηεμάγνληαη δηαξθψο ζε απηφ ην πεδίν 

(Kimbrel & Lanza, 2015 
.
 Kashani, 2016 

. 
Schwartz, Tan, et al., 2016).  Οη Schwartz, 

Hubschman, Heilwell, et al. (2012) μεθίλεζαλ δχν πξνθαηαξθηηθέο θιηληθέο κειέηεο 

έγρπζεο εκβξπνληθψλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ ππακθηβιεζηξνεηδηθφ ρψξν ζε αζζελείο 
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κε μεξνχ ηχπνπ εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα λα είλαη 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, θαζψο βειηηψζεθε ε φξαζε ησλ αζζελψλ ζεκαληηθά, δελ 

εκθαλίζηεθαλ παξελέξγεηεο θαη δελ παξαηεξήζεθε αλνζνινγηθή απφξξηςε ηνπ 

κνζρεχκαηνο.  

 Παξφκνηα επξήκαηα βξέζεθαλ θαη ζηηο πξφζθαηεο έξεπλεο ησλ Song, Park, 

Kim, et al. (2015) θαη Xian & Huang (2015) κε ηηο πξψηεο θιηληθέο δνθηκέο λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα, κε ηνπο ηειεπηαίνπο εξεπλεηέο λα 

επηζεκαίλνπλ, πσο ε επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ κεηά ηε κεηακφζρεπζε εμαξηάηαη απφ 

ηνλ νξζφ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηνπ κνζρεχκαηνο, απφ ηελ θαηάιιειε ρεηξνπξγηθή 

ηερληθή, αιιά θαη απφ ηε κεηεγρεηξεηηθή αγσγή πνπ αθνινπζείηαη. Καζψο ινηπφλ ηα 

βιαζηνθχηηαξα απνηεινχλ έλα πνιπδχλακν ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηζθεπή 

εθθπιηζκέλσλ ηζηψλ ζ’έλα επξχ θάζκα αζζελεηψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, ζπλερείο 

έξεπλεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηέο ηνπο 

γηα θιηληθή εθαξκνγή (Rickman, Farsiu, et al., 2013 
.
 Ilic, Devito, et al., 2015 

. 
 Ilic & 

Ogilvie, 2016 
.
 Trounson & DeWitt, 2016). 

  Πέξαλ φκσο ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη 

ε πξφιεςε, θαζψο ε γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ κπνξεί λα απνβεί 

θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ λα πξνζβιεζεί έλα άηνκν απφ ηελ 

εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, φζν θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ λα 

νδεγεζεί ζε ζνβαξή απψιεηα φξαζεο, αλ ήδε πάζρεη απφ ηελ ελ ιφγσ αζζέλεηα. 

Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηεο παζνθπζηνινγίαο αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ (van Lookeren Campagne, LeCouter, et al., 2014). Απφ ηελ 

αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη πσο ην θάπληζκα, ε ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ, ε ππέξηαζε, ε θαθή δηαηξνθή, ε πςειή θαηαλάισζε αιθφνι, νη 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ην απμεκέλν βάξνο, αιιά θαη ην θχιν απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο. Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε απνθπγή 

θαηαλάισζεο αιθφνι, ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ε ηαθηηθή άζθεζε κεηψλνπλ ηνλ 

θίλδπλν αλάπηπμεο ηεο λφζνπ. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε αληηνμεηδσηηθψλ, θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ «φπιν» γηα ηε ζσξάθηζε ηεο θαιήο πγείαο ησλ 

καηηψλ, επηβξαδχλνληαο ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ (Evans, 2001
 .
 Thornton, Edwards, 

Mitchell, et al., 2005 
. 
 Cook, Patel & Tufail, 2008

 .
 Lim, Mitchell, Seddon, et al., 

2012 
. 
Ratnapriya & Chew, 2013 

.
 Buschini, Fea, Lavia, et al., 2015).  
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Δικόνα 23: χγθξηζε ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο κε ηελ 

εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο  

 

 

Δικόνα 24: Οη δχν ηχπνη εθθχιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο 

 

 

Δικόνα 25: Θεξαπεία anti-VEGF  
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Δικόνα 26: Φσηνδπλακηθή ζεξαπεία κε laser 

 Πέξαλ ηεο ειηθηαθήο εθθχιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ππάξρεη θαη ε θιεξνλνκηθή εθθχιηζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο, ε κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, πνπ απνηειεί ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε γελεηηθή αζζέλεηα ηνπ καηηνχ. Αξρηθά, παξαηεξείηαη δπζθνιία φξαζεο 

ζην εκίθσο, πνπ αθνινπζείηαη απφ απψιεηα ηεο πεξηθεξηθήο φξαζεο, κε ζπλέπεηα ν 

αζζελήο λα βιέπεη ζαλ κέζα απφ έλα ηνχλει (Heward, 2011). Απηή ε θιεξνλνκηθή 

πάζεζε νδεγεί ζε πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή ησλ θσηνυπνδνρέσλ, δειαδή ησλ 

ξαβδίσλ θαη ησλ θσλίσλ, έρνληαο σο απφξξνηα ηε ζηαδηαθή εθθχιηζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο πνπ νδεγεί ηειηθά ζε ζνβαξή θαη κε αλαζηξέςηκε απψιεηα 

φξαζεο (Sancho-Pelluz, Arango-Gonzalez, Kustermann, et al., 2008 
.
 Wright, 

Chakarova, et al., 2010 
.
 Sahaboglu, Paquet-Durand, et al., 2013). Όπσο αλαθέξνπλ νη 

de la Cámara, Hernández-Pinto, et al. (2015) παξφιν πνπ αξθεηέο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα απνηξέςνπλ ην ζάλαην ησλ θσηνυπνδνρέσλ, 

θακία δελ ζεσξείηαη αθφκε απνηειεζκαηηθή.  

 ε άξζξα ησλ Bramall, Wright, et al. (2010), Musarella & MacDonald (2010), 

Beltran, Cideciyan, Lewin, et al. (2012), Petrs-Silva & Linden (2014)  θαη Shu (2014) 

εμαίξεηαη ν ζπνπδαίνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε γνληδηαθή ζεξαπεία γηα ηελ 

αλάθηεζε κέξνπο ηεο φξαζεο ζε πνληίθηα θαη ζε ζθχινπο, αθνχ νη πξψηεο δνθηκέο ζε 

πεηξακαηφδσα έδσζαλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα θαη άλνημαλ ην δξφκν γηα ην 

ζρεδηαζκφ θιηληθψλ δνθηκψλ θαη ζε αλζξψπνπο. Φαίλεηαη πσο ε ρξήζε 

πεηξακαηφδσσλ ζε εξγαζηεξηαθέο κειέηεο έρεη ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο λφζνπ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ 

ηερληθψλ.  
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 ηε κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηα γαγγιηαθά θαη ηα δίπνια 

θχηηαξα παξακέλνπλ αλέπαθα, γη’απηφ νη επηζηήκνλεο ζηε κειέηε ηνπο κεηέηξεςαλ 

απηέο ηηο δχν νκάδεο θπηηάξσλ ζε θσηνεπαίζζεηα θαη εηζήγαγαλ ζε απηά θαη κηα 

ρεκηθή νπζία γηα λα βνεζήζνπλ ην θσο λα κεηαηξαπεί ζε λεπξηθφ ζήκα πξνο ηνλ 

εγθέθαιν. Οη δνθηκέο ζηα πεηξακαηφδσα απνδείρζεθαλ επηηπρείο θαη νη επηζηήκνλεο 

βάδνπλ πιψξε γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο κειαγρξσζηηθήο 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη ζε αλζξψπνπο. Μία άιιε πνιιά ππνζρφκελε ζεξαπεία, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ Akiyama, Ikeda, Yoshida, et al. (2014) απνηειεί 

έλα θάξκαθν, ζπγθεθξηκέλα έλα θνιιχξην πνπ πεξηέρεη ηελ νπζία unoprostone 

isopropyl θαη απφ πξψηκεο κειέηεο ζε αλζξψπνπο βξέζεθε πσο ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, αιιά θαη ζηελ επηβξάδπλζε 

ηεο απφπησζεο, δειαδή ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ ησλ θσηνυπνδνρέσλ. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο φξαζεο ζην εκίθσο αιιά θαη ηε 

λχρηα, ελψ παξάιιεια απεηξάπεη ε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο φξαζεο.  

 Άιιεο ζεξαπείεο γηα ηε κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί είλαη ε κεηακφζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ, ε ζεξαπεία θπηνθίλεο, ε 

ζεξαπεία κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν, θ.ά., ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη πεξηνξηζκέλε (He, Zhang & Su, 2015). ηνλ αληίπνδα, επηζηήκνλεο 

φπσο νη Uy, Chan & Cruz (2013) δηαηείλνληαη πσο αλ θαη αζζέλεηεο ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο φπσο ε κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα παξακέλνπλ 

αλίαηεο, ε ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απ’ηελ ελ 

ιφγσ λφζν. Απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ κε πεηξακαηφδσα, ζπγθεθξηκέλα κε 

πνληίθηα, ηα πνιπδχλακα βιαζηνθχηηαξα φρη κφλν επηβίσζαλ, αιιά θαη 

δηαθνξνπνηήζεθαλ, νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ σο θσηνυπνδνρείο.  

 Δθηφο απηνχ, ηα πνιπδχλακα βιαζηνθχηηαξα δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνθάιπςε ησλ παζνγφλσλ κεηαιιάμεσλ ηνπ γνληδίνπ ηεο λφζνπ, δεδνκέλνπ φηη 

εκθαλίδεη πνηθηινκνξθία ζηηο θιηληθέο ηεο εθδειψζεηο, αθνχ δελ απνηειεί κία αιιά 

πνιιέο παζήζεηο κε δηαθνξεηηθή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία θαη κεηαβνιηθή δηαηαξαρή 

(Yoshida, Ozawa, Suzuki, et al., 2014). Αλ θαη ε ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα ρξίδεη 

επξείαο απνδνρήο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ πνπ κειεηνχλ ηηο εμειίμεηο 

ζην πεδίν, πεξαηηέξσ έξεπλεο ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζνχλ γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ 
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απηέο ηηο ηερληθέο, ψζηε λα εθαξκνζζνχλ θαη ζε θιηληθέο δνθηκέο κε αλζξψπνπο (He, 

Zhang, Liu, et al., 2014).  

 Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε ηεο κειαγρξσζηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο λφζνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα 

(ERG), κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεηαη ε βηνειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπηηάξσλ 

ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο νδνχ, κέζσ ηεο επίδξαζεο 

ελφο θσηεηλνχ εξεζίζκαηνο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, ιφγνπ ράξηλ έλα θσηάθη ζην 

ζθνηάδη. Μία άιιε δηαγλσζηηθή κέζνδνο είλαη ην ειεθηξννθζαικνγξάθεκα (EOG), 

φπνπ θαηαγξάθεηαη κηα ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, αιιά θαη ηεο 

θίλεζεο ηνπ βνιβνχ (Σζαπάθε, 1999 
.
 Chang, Vaccarella, et al., 2011 

.
 Αλαζηαζάθεο, 

Πιαΐλεο, θ.ά., 2015).  

 Δπίζεο, θαη ε νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή δηαγλσζηηθή κέζνδν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θσηνυπνδνρέσλ κε κεγάιε αθξίβεηα, θαηαγξάθνληαο θαη ηηο πην κηθξέο αλαηνκηθέο 

αλσκαιίεο. Με ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο ηνκνγξαθίαο ζπλνρήο ιακβάλνληαη πςειήο 

αλάιπζεο δηαζηξσκαηηθέο εηθφλεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Με ηελ πην εμειηγκέλε 

κέζνδν, ηε ιεγφκελε θαζκαηηθή νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ιεπηνκεξέζηαηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο νπηηθήο ζειήο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε 

γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κε θάζε ιεπηνκέξεηα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ κνξθνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αιιαγψλ πνπ 

επηηεινχληαη ζ’απηφλ θαη γεληθψο ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ ηεο 

κειαγρξσζηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο (Witkin, Ko, Fujimoto, et al., 2006 
.
 

Garcia-Martin, Pinilla, Sancho, et al., 2012 
. 
Mitamura, Mitamura-Aizawa, et al., 2012 

.
 Triolo, Pierro, Parodi, et al., 2013 

.
 Liu, Liu, et al., 2016).  

 Καζψο ε κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα είλαη κηα λφζνο γελεηηθά 

εηεξνγελήο, κε πεξηζζφηεξα απφ 45 γνλίδηα λα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη αθφκα αξθεηά 

λα παξακέλνπλ άγλσζηα, ελψ θαη νη δηαθνξεηηθέο κεηαιιάμεηο ζην ίδην γνλίδην ηελ 

θαζηζηνχλ κία εμαηξεηηθά πνιχπινθε πάζεζε, ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ηεο 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

(Hamel, 2006 
. 

Hartong, Berson & Dryja, 2006 
.
 Chang, Vaccarella, et al., 2011 

. 
 

Ferrari, Di lorio, Barbaro, et al., 2011). Ζ εμνλπρηζηηθή εμέηαζε ινηπφλ φισλ ησλ 
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γνληδίσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ ελ ιφγσ λφζν κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηνλ εληνπηζκφ 

λέσλ παζνγφλσλ κεηαιιάμεσλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επθαηξία λα 

αλαθαιπθζνχλ λέεο ζπζρεηίζεηο γνλνηχπνπ-θαηλνηχπνπ γηα ηε δεκηνπξγία πην 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο (Wang, Wang, Tuan, et al., 

2014). Ζ ζεκαληηθή πξφνδνο πνπ έρεη παξαηεξεζεί πιένλ ζηε γελεηηθή θαη νη 

ζπλερείο έξεπλεο ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ, αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξνηζίπ 

ηερλεηήο φξαζεο, ζεκαηνδνηνχλ έλα ειπηδνθφξν κέιινλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κειαγρξσζηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο 

(Natarajan, 2011).  

 Δμεηάδνληαο ηηο πην ζπλεζηζκέλεο παζήζεηο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, αιιά θαη 

ηνλ πςίζηεο ζεκαζίαο ξφιν πνπ απηφο δηαδξακαηίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

φξαζεο, ζπλαληάκε εληαηηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζε παγθφζκην επίπεδν ζην πεδίν 

ηεο ηερλεηήο φξαζεο. ε πεηξακαηηθφ ζηάδην βξίζθνληαη κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

βηνληθψλ εκθπηεπκάησλ καηηψλ ζε αλζξψπνπο, κε ηηο πξψηεο θιηληθέο δνθηκέο λα 

ζηέθνληαη κε επηηπρία θαη λα νηθνδνκνχλ έλα ειπηδνθφξν κέιινλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο φξαζεο ζηα άηνκα κε ηχθισζε (Chader, 

Weiland & Humayun, 2009).  

 

 

Δικόνα 27: χγθξηζε ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο κε ηε 

κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 
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Δικόνα 28: χγθξηζε θπζηνινγηθνχ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη 

εθθπιηζκέλνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο απφ κειαγρξσζηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

 

 

Δικόνα 29: Σν βηνληθφ κάηη σο ε ειπίδα ηνπ κέιινληνο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο φξαζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία 

 



 

60 
 

 Φηάλνληαο ζην νπηηθφ λεχξν, πνπ απνηειεί ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο φισλ 

ησλ λεπξηθψλ ηλψλ απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, φπνπ επηηειείηαη ε κεηαθνξά ηεο 

νπηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ην κάηη ζηνλ εγθέθαιν ζαλ κέζα απφ έλα θαιψδην, ζηε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ππνζηεί βιάβε 

δηαηαξάζζεηαη απηή ε δηαδξνκή θαη ην άηνκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κεξηθή ή νιηθή 

απψιεηα ηεο φξαζεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πάζεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή θαη ην ζάλαην ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ, είλαη ε 

νπηηθή αηξνθία ή αιιηψο νπηηθή λεπξνπάζεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη εθ γελεηήο ή 

επίθηεηε θαη νδεγεί ζε πξννδεπηηθή απψιεηα ηεο φξαζεο κε κε αλαζηξέςηκν 

ραξαθηήξα.  

 Ζ εθ γελεηήο νπηηθή λεπξνπάζεηα είλαη γλσζηή σο θιεξνλνκηθή νπηηθή 

λεπξνπάζεηα Leber, ε νπνία νθείιεηαη ζηε λέθξσζε ησλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ νη 

απνθπάδεο ησλ νπνίσλ ζπξξένπλ πξνο ην νπηηθφ λεχξν. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

αηθλίδηα, αλψδπλε, νμεία ή ππνμεία απψιεηα ηεο θεληξηθήο φξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λεαξήο ελήιηθεο δσήο 
.
 ε λφζνο δειαδή δελ εθδειψλεηαη κέρξη ηφηε, παξφιν πνπ 

ην άηνκν θνπβαιάεη απηή ηε κηηνρνλδξηαθή αζζέλεηα ζηα γνλίδηά ηνπ. Ζ νπηηθή 

νμχηεηα ηνπ αηφκνπ κεηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ παξνπζηάδνληαη ηπθιά ζεκεία, 

ηα ιεγφκελα ζθνηψκαηα, δειαδή καχξεο «ηξχπεο» ζην νπηηθφ πεδίν. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη απψιεηα ηεο αληίιεςεο ρξσκάησλ ηδίσο ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ πξάζηλνπ 

(Riordan-Eva, 2004 
.
 Sadun, La Morgia & Carelli, 2011

 .
 Ζιηφπνπινο, Παηνχζε, θ.ά., 

2014 
.
 Yu-Wai-Man & Chinnery, 2015). Βάζεη επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ε ελ ιφγσ 

αζζέλεηα βξέζεθε λα νθείιεηαη ζε κηηνρνλδξηαθή κεηάιιαμε ηνπ DNA, αιιά δελ 

έρνπλ βξεζεί πξνο ην παξφλ απνηειεζκαηηθέο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

ζεξαπείεο (Lin, Sharpley, Fan, et al., 2012 
.
 Maresca, La Morgia, Caporali, et al., 

2013).  

 Απφ ηηο έξεπλεο ησλ Enns, Kinsman, Perlman, et al. (2012) θαη Sadun, 

Chicani, Ross-Cisneros, et al. (2012) βξέζεθε πσο έλα θάξκαθν ην EPI-743 κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηελ πξψηε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ θιεξνλνκηθή νπηηθή 

λεπξνπάζεηα Leber, σζηφζν πεξαηηέξσ έξεπλεο ρξεηάδνληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηα 

αξρηθά επξήκαηα ησλ παξαπάλσ επηζηεκφλσλ. Απφ άιιεο επηζηεκνληθέο κειέηεο 

εμαίξνληαη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ηδεβελφλεο (idebenone), ελφο θαξκάθνπ 

πνπ πεξηέρεη κηα ζπλζεηηθή έλσζε αλάινγε ηνπ ζπλελδχκνπ Q10 γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θιεξνλνκηθήο νπηηθήο λεπξνπάζεηαο Leber. Πην αλαιπηηθά, απφ ηελ έξεπλα ησλ 
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Klopstock, Metz, Yu-Wai-Man, et al. (2013) πξνθχπηεη, πσο ε ηδεβελφλε ζπλέβαιε 

ζηελ αλαραίηηζε ηεο πεξαηηέξσ απψιεηαο ηεο φξαζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο νπηηθήο 

νμχηεηαο, ελψ ζηελ έξεπλα ησλ Carelli, La Morgia, Valentino, et al. (2011) ηνλίδεηαη 

ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξψηκεο θαη παξαηεηακέλεο ζεξαπείαο κε ηδεβελφλε, θαζψο ε 

εθαξκνγή ηεο ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαλ ζε πξψηκν ζηάδην, αθνινχζεζαλ δειαδή 

ηε ζεξαπεία έλα ρξφλν κεηά ηελ απψιεηα φξαζεο, ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο 

φξαζεο ζε κεγάιν βαζκφ, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζε αζζελείο πνπ αθνινχζεζαλ 

ηε ζεξαπεία κεηά απφ ηέζζεξα κε πέληε ρξφληα απφ ηελ απψιεηα φξαζεο.  

 Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα ηεο Lyseng-Williamson (2016) πξνθχπηεη πσο ε 

ηδεβελφλε απνηειεί έλα πνιχηηκν ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιεξνλνκηθήο νπηηθήο λεπξνπάζεηαο Leber ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο, ελψ θαη απφ ηελ 

θιηληθή έξεπλα ησλ Klopstock, Yu-Wai-Man, Dimitriadis, et al. (2011) δηαπηζηψζεθε 

πσο ε ρξήζε ηεο ηδεβελφλεο είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή. Οη Sabet-Peyman, 

Khaderi & Sadun (2012) ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπο πξνέβεζαλ ζε κία θξηηηθή 

αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ηδεβελφλεο θαη θαηέιεμαλ ζηε ζέζε, πσο ε ηδεβελφλε απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ελ ιφγσ λφζν, ελψ ην θάξκαθν EPI-743 κπνξεί λα 

απνδεηρζεί αθφκε πην απνηειεζκαηηθφ θαζψο απνηειεί θάξκαθν ηξίηεο γεληάο, 

δειαδή πην εμειηγκέλν απφ ηελ ηδεβελφλε πνπ είλαη δεχηεξεο γεληάο. Πεξαηηέξσ 

έξεπλεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα λα κειεηεζνχλ θαη πηζαλέο αξλεηηθέο 

παξελέξγεηεο απηψλ ησλ θαξκάθσλ.   

 Πέξαλ ησλ θαξκαθνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κία πνιιά ππνζρφκελε ζεξαπεία 

θαίλεηαη λα απνηειεί ε γνληδηαθή ζεξαπεία ηνπ γνληδίνπ ND4 πνπ βξίζθεηαη ζε 

πεηξακαηηθφ ζηάδην, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

ειαηησκαηηθνχ γνληδίνπ κ’έλα πγηέο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ζε αξνπξαίνπο 

έδσζε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, θαζψο δηαζψζεθαλ ηα γαγγιηαθά θχηηαξα απφ 

πεξαηηέξσ εθθπιηζκφ θαη απεηξάπεη ε ηχθισζε, ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε 

βειηίσζε ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα επξήκαηα απηά αλνίγνπλ πιένλ ην δξφκν γηα 

θιηληθέο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν, πνπ ήδε μεθίλεζαλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη 

ζηε Φιφξηληα θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ Huazhong ζηελ Κίλα (Ellouze, Augustin, 

Bouaita, et al., 2008 
. 
 Du & Yan, 2010 

.
 Lam, Feuer, Abukhalil, et al., 2010

 .
 Gueven 

& Faldu, 2013 
.
 Sahel & Roska, 2013 

.
 Wang, Sadun & Chan, 2014 

.
 Meyerson, Van 
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Stavern & McClelland, 2015 
.
 
 
Feuer, Schiffman, Davis, et al., 2016 

.
 Wan, Pei, Zhao, 

et al., 2016 
.
 Yu-Wai-Man, 2016). 

 Όζνλ αθνξά ηελ επίθηεηε νπηηθή λεπξνπάζεηα απηή κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

ηξαχκα, απφ αγγεηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, φπσο απφθξαμε ηεο 

θεληξηθήο ηνπ θιέβαο, απφ ηζραηκία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, απφ θιεγκνλή ζην νπηηθφ 

λεχξν θαη νίδεκα ζηελ νπηηθή ζειή, απφ φγθνπο, ινηκψμεηο θαη θιεγκνλέο πνπ έρνπλ 

σο απφξξνηα ηελ πίεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, απφ κχθεηεο, ηνχο θαη βαθηήξηα, αιιά 

θαη απφ ηνμηθέο νπζίεο. Οη βαζηθφηεξεο κνξθέο ηεο είλαη ε ηζραηκηθή νπηηθή 

λεπξνπάζεηα, ε νπηηθή λεπξίηηδα, ε δηεζεηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα θαη ε ηνμηθή 

νπηηθή λεπξνπάζεηα (Behbehani, 2007).  

 Ζ ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα ρσξίδεηαη ζε πξφζζηα θαη νπίζζηα θαη έρεη σο 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αηθλίδηα κείσζε ηεο φξαζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

αλεπαξθή αηκάησζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη δελ ππάξρεη αθφκε απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Ζ ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ, αληηπεθηηθψλ, 

αληηαηκνπεηαιηαθψλ, δηθαηλπιπδαληνΐλεο, ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ θαη ε απνζπκπίεζε 

ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ δελ απέδσζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γεληθψο, δελ έρεη έσο 

ζήκεξα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηφζν θαξκαθνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

φζν θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (Arnold & Levin, 2002 
.
 Atkins, Bruce, et al., 

2010 
.
 Hayreh, 2011).  

 Ζ νπηηθή λεπξίηηδα είλαη κία νμεία απνκπειηλσηηθή θιεγκνλή ηνπ νπηηθνχ 

λεχξνπ, φπνπ νη λεπξηθέο ίλεο δελ ιεηηνπξγνχλ πιένλ ζσζηά. Οπζηαζηηθά, 

θαηαζηξέθεηαη ε κπειίλε πνπ θαιχπηεη ην νπηηθφ λεχξν θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

κνλφπιεπξε απψιεηα φξαζεο, κε ηελ ειάηησζε ηεο φξαζεο λα επέξρεηαη αηθλίδηα. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ αζζελψλ επαλαθηά κεηά απφ ιίγν θαηξφ ηελ φξαζή ηνπ, ελψ 

ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη ν αζζελήο λα νδεγεζεί ζε πιήξε θαη κφληκε 

απψιεηα ηεο φξαζεο, ηδίσο φηαλ απηή ζπλππάξρεη θαη κε θάπνηα άιιε ζνβαξή λφζν, 

φπσο ιφγνπ ράξηλ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Καη γηα απηή ηε κνξθή νπηηθήο 

λεπξνπάζεηαο δελ έρεη αθφκα βξεζεί θάπνηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κε ηνπο 

επηζηήκνλεο λα ζπλερίδνπλ ηηο έξεπλεο (Toosy, Mason & Miller, 2014 
.
 Galetta, 

Villoslada, Levin, et al., 2015).  

 Ζ δηεζεηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα νθείιεηαη ζε φγθνπο, θιεγκνλέο θαη 

ινηκψμεηο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. Σν γινίσκα ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ απνηειεί ηνλ πην 
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ζπλήζε ηχπν πξσηνπαζνχο φγθνπ θαη αθνινπζεί απξφβιεπηε θιηληθή πνξεία. Ο 

αζζελήο κπνξεί λα απνιέζεη ηελ φξαζή ηνπ θαη λα εκθαλίζεη αλψκαιε πξνεμνρή ηνπ 

βνιβνχ ηνπ καηηνχ ηνπ, ηνλ ιεγφκελν εμφθζαικν. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, θαζψο ε πνιππινθφηεηα ηεο λφζνπ εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο (Shapey, Danesh-Meyer & 

Kaye, 2011 
.
 Eghtedari, Fattahi, et al., 2016).  

 Όζνλ αθνξά ηελ ηνμηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα απηή πξνθαιείηαη απφ βιάβε ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ εμαηηίαο κηαο ηνμίλεο, φπσο έθζεζε ζε ρεκηθέο νπζίεο. Ζ λφζνο είλαη 

πξννδεπηηθή, εθδειψλεηαη θαη ζηα δχν κάηηα κε αλψδπλε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη 

πξνθαιεί ζθνηψκαηα ζην νπηηθφ πεδίν. Σν πξψην ηεο ζχκπησκα είλαη ε 

δπζρξσκαηνςία, φπνπ ην άηνκν δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο ηα ρξψκαηα, ελψ 

παξαηεξείηαη θαη απψιεηα ηεο νπηηθήο νμχηεηαο. Δπίζεο, ην άηνκν κπνξεί λα 

νδεγεζεί ζε νιηθή ηχθισζε, ρσξίο θακία αληίιεςε ηνπ θσηφο. Πξνο ην παξφλ δελ 

έρεη βξεζεί εηδηθή ζεξαπεία γη’απηή ηε δηαηαξαρή (Kesler & Pianka, 2003 
.
 Sharma & 

Sharma, 2011). 

 Ζ δηάγλσζε ησλ νπηηθψλ λεπξνπαζεηψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο εμέηαζεο 

ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI). Μέζσ ηεο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο επηηπγράλεηαη κία ελδειερήο απεηθφληζε ηεο πνιχπινθεο αλαηνκίαο ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ νπηηθνχ κνλνπαηηνχ, δίλνληαο κηα 

μεθάζαξε εηθφλα θαη γηα ηηο ζρεηηδφκελεο ελδνθξαληαθέο παζνινγίεο. Απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ «ηαηξηθφ εξγαιείν», θαζψο ράξηλ ζε απηή δχλαηαη λα 

εληνπηζζνχλ βιάβεο ζηε κνξθνινγία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

λα απνηξαπεί αθφκα θαη ε κφληκε απψιεηα ηεο φξαζεο. Δπίζεο, έλα βαζηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ έρεη αθηηλνβνιία Υ θαη έηζη θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα αζθαιήο εμέηαζε (Atkinson, Atkinson, Smith, et al., 2003
 .
 Gala, 2015).  

 Μία άιιε κέζνδνο απεηθφληζεο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ απνηειεί ε νπηηθή 

ηνκνγξαθία ζπλνρήο, κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ 

δνκψλ ηνπ. Παξ’φιε ηελ ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηε λεπξννθζαικνινγία δελ 

επαξθεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλδπαζηηθά κε άιιεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο, φπσο ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο 

εμεηάζεηο ηεο φξαζεο, ηα ιεγφκελα νπηηθά πξνθιεηά δπλακηθά (VEP). ε θακία 

πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε ζπκβνιή ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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λφζσλ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, θαζψο απνηειεί ηνλ πξφδξνκν γηα ηνλ εληνπηζκφ 

νπζησδψλ αιιαγψλ ζηελ νπηηθή ζειή, ηελ αξρή ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ (Garcia, 

Bonnay, et al., 2013 
.
 Rebolleda, Diez-Alvarez, et al., 2015). Με ηε βνήζεηα ησλ 

ειεθηξνθπζηνινγηθψλ εμεηάζεσλ είκαζηε ζε ζέζε λα ιάβνπκε αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο νδνχ απφ ηνλ νθζαικφ κέρξη ηνλ 

εγθέθαιν. πγθεθξηκέλα, ηα νπηηθά πξνθιεηά δπλακηθά βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε ησλ 

παζήζεσλ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη αληρλεχνπλ βιάβεο κέρξη ην νπηηθφ ρίαζκα 

(Holder, 2004 
.
 Parava, Kanonidou, et al., 2010).  

 

Δικόνα 30: χγθξηζε θπζηνινγηθνχ βπζνχ ηνπ νθζαικνχ 

(αξηζηεξά) κε βπζφ πνπ πάζρεη απφ νπηηθή αηξνθία (δεμηά) 

 

 

Δικόνα 31: Ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα (θάησ) απφ 

αλεπαξθή αηκάησζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ  



 

65 
 

 

Δικόνα 32: Οπηηθή λεπξίηηδα (δεμηά) απφ απνκπειηλσηηθή 

θιεγκνλή ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ 

 

 

Δικόνα 33: χγθξηζε ηεο φξαζεο αηφκνπ πνπ πάζρεη απφ 

νπηηθή λεπξίηηδα κε ηε θπζηνινγηθή φξαζε 
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Δικόνα 34: Γηεζεηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα απφ φγθν (γινίσκα 

ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, κε ηνλ αξηζηεξφ βνιβφ λα εκθαλίδεη 

αλψκαιε πξνεμνρή) 

 

 

Δικόνα 35: χγθξηζε θπζηνινγηθνχ βπζνχ ηνπ νθζαικνχ 

(αξηζηεξά) κε βπζφ πνπ πάζρεη απφ ηνμηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα 

(δεμηά) 
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 Μία άιιε πάζεζε πνπ αθνξά ην νπίζζην κέξνο ηνπ νθζαικνχ απνηειεί ε 

θινηψδεο ηχθισζε, ζηελ νπνία αλ θαη ν νθζαικφο είλαη θπζηνινγηθφο θαη δελ 

παξνπζηάδεη θακία δπζιεηηνπξγία, βιάβε ζηνλ ηληαθφ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ 

επζχλεηαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. Οπζηαζηηθά, ηα κάηηα κπνξνχλ λα δνπλ, 

αιιά ν εγθέθαινο δελ κπνξεί λα «κεηαθξάζεη» ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεη, λα απνθσδηθνπνηήζεη δειαδή ηηο λεπξηθέο ψζεηο ζε εηθφλεο. Σα 

βαζηθφηεξα αίηηα ηεο πάζεζεο απνηεινχλ ε ππνμία-ηζραηκία, ε ζπγγελήο δπζπιαζία 

ηνπ εγθεθάινπ, ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, νη ινηκψμεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο κεληγγίηηδα θαη εγθεθαιίηηδα (Carden & Good, 2006 
.
 Edmond & 

Foroozan, 2006 
.
 Khetpal & Donahue, 2007). ηε θινηψδε ηχθισζε παξαηεξείηαη ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο κεξηθή απψιεηα ηεο φξαζεο ελψ ζε άιιεο αθφκε θαη νιηθή 

ηχθισζε. Ζ λφζνο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα παηδηά θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε 

άιια λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ή νθζαικηθέο αλσκαιίεο, φπσο ζηξαβηζκφ, βιάβεο 

ζην νπηηθφ πεδίν, θσηνθνβία, θ.ά. (Good, Jan, et al., 1994 
.
 Huo, Burden, et al., 1999 

.
 

Good, Jan, Burden, et al., 2001 
.
 Fazzi, Signorini, et al., 2007

 .
 Chhablani & 

Kekunnaya, 2014).  

 Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ κπνξεί λα γίλεη κε λεπξναπεηθφληζε, κε ρξήζε 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, φπνπ ν εγθέθαινο ηνπ βξέθνπο εμεηάδεηαη εμνλπρηζηηθά. 

Δπίζεο, ηα νπηηθά πξνθιεηά δπλακηθά απνηεινχλ έλα αμηφπηζην θαη έγθπξν εξγαιείν 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο βιάβεο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν 

αληαπφθξηζήο ηνπ ζηε ζεξαπεία πνπ αθνινπζεί, θαζψο παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Good, 

2001). Ζ Chhablani (2015) εμαίξεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ πην γξήγνξε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ φξαζε ηνπ παηδηνχ. πλερείο έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο επηζηήκνλεο γηα εμεχξεζε λέσλ δηαγλσζηηθψλ κέζσλ θαη ζεξαπεηψλ γηα ηα 

παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θινηψδε ηχθισζε (Good, 2009).  

 Άιιε πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε εγθεθαιηθή βιάβε, φπσο εγθεθαιηθή 

αηκνξξαγία, θξαληαθέο βιάβεο ή εγθεθαιηθνχο φγθνπο είλαη ε εκηαλνςία, φπνπ 

παξαηεξείηαη απψιεηα ηνπ κηζνχ νπηηθνχ πεδίνπ είηε ζηνλ έλαλ είηε θαη ζηνπο δχν 

νθζαικνχο. ηνλ εγθέθαιν δειαδή θηάλνπλ εηθφλεο απφ ην κηζφ ηνπ θάζε καηηνχ, 

ζπλεπψο έρνπκε κηζή φξαζε ζε θάζε κάηη. Σν αλ ε εκηαλνςία ζα εκθαληζηεί θαη 

ζηνπο δχν νθζαικνχο ή κφλν ζηνλ έλαλ, απηφ εμαξηάηαη απφ πνην ζεκείν ηνπ 
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εγθεθάινπ έρεη πιεγεί 
.
 αλ δειαδή έρνπκε φγθν ζην νπηηθφ ρίαζκα ζα πξνθιεζεί 

βιάβε θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο, ελψ αλ έρνπκε φγθν ζε θάπνην απφ ηα νπηηθά λεχξα 

ζα πξνθιεζεί βιάβε κφλν ζην έλα κάηη (Peli & Satgunam, 2014). Γελ έρεη βξεζεί έσο 

ζήκεξα θάπνηα ζεξαπεία γη’απηή ηελ πάζεζε, σζηφζν ε ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ, 

φπσο πξηζκαηηθψλ θαθψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ην νπηηθφ πεδίν ηνπ αζζελνχο, αλ θαη 

δελ έρεη ηεθκεξησζεί αθφκε ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο επηζηεκνληθά θαη ε ρξήζε 

ηνπο παξακέλεη ακθηιεγφκελε, θαζψο δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή έξεπλα παξά κφλνλ 

θάπνηεο κειέηεο πεξίπησζεο (Pambakian & Kennard, 1997).  

 ε πην πξφζθαηεο έξεπλεο επηβεβαηψζεθε ε ζπκβνιή ησλ πξηζκαηηθψλ θαθψλ 

θαη ησλ πξηζκαηηθψλ γπαιηψλ σο ρξήζηκσλ βνεζεκάησλ ρακειήο φξαζεο γηα ηε 

δηεχξπλζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ εκηαλνςία (Giorgi, 

Woods & Peli, 2009 
. 
O΄Neill, Connell, et al., 2011). Απφ ηελ έξεπλα ησλ Bowers, 

Keeney & Peli (2014) δηαπηζηψζεθε πσο ε ρξήζε πξηζκαηηθψλ γπαιηψλ βνήζεζε 

ηνπο πάζρνληεο λα απνθεχγνπλ εκπφδηα φηαλ πεξπαηάλε θαη απηφ είρε σο απφξξνηα 

ηε γεληθή βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο δελ είραλ πιένλ ην θφβν λα 

ζθνληάθηνπλ θαη λα πέθηνπλ, ελψ παξάιιεια απέθηεζαλ κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αλ θαη δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ εκηαλνςία, 

σζηφζν πέξαλ ησλ βνεζεκάησλ ρακειήο φξαζεο, ππάξρνπλ κεξηθέο ζηξαηεγηθέο 

απνθαηάζηαζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.  

 Ζ ζεξαπεία νπηηθήο απνθαηάζηαζεο (vision restoration therapy) βαζίδεηαη 

ζηηο ζεσξίεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ θαη έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη ηελ 

απψιεηα ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κέζσ παξαηεηακέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ αζζελνχο, 

απμάλνληαο απηφ πάλσ απφ 5 κνίξεο. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ηα απνηειέζκαηα είλαη ακθηιεγφκελα, θαζψο εξεπλεηέο 

φπσο νη Mueller, Poggel, Kenkel, et al. (2003) θαη Romano, Schulz, et al. (2008) 

ππνζηεξίδνπλ πσο απηή ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ αζζελψλ, 

βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ε γεληθή 

βειηίσζε ηεο φξαζεο ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. ηνλ αληίπνδα, νη Lane, Smith & Schenk (2008) εμαίξνπλ ηε 

ζπκβνιή ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (compensatory approaches) πνπ 

δηδάζθνπλ ζηνπο αζζελείο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κάηηα ηνπο κε πην απνδνηηθνχο 

ηξφπνπο θαη ζεσξνχλ πσο είλαη νη κνλαδηθέο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 
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απνθαηάζηαζεο, αθνχ παξάιιεια βνεζνχλ ηνπο αζζελείο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

απψιεηα ηεο φξαζήο ηνπο.  

 Απηέο νη πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ δχν ηχπνπο εθπαίδεπζεο, ηελ νπηηθή 

εμεξεχλεζε θαη ηελ αλάγλσζε. Γεδνκέλνπ φηη, νη αζζελείο κε εκηαλνςία 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

νπηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, παξνπζηάδνληαο δπζθνιίεο ζηελ 

εμεχξεζε αληηθεηκέλσλ, ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζην ρψξν, 

ηδίσο αλ απηφο είλαη κε νηθείνο ζε απηνχο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εμεχξεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνθαηάζηαζεο γηα ηελ ππέξβαζε απηψλ ησλ 

εκπνδίσλ. Μέζσ ηεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζάξσζεο (scanning 

compensatory training), νη αζζελείο εθπαηδεχνληαη λα θάλνπλ κεγάιεο θηλήζεηο κε ηα 

κάηηα ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθέο θαη νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθέο 

ζάξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη λα δηεπξχλνπλ ην νπηηθφ πεδίν εμεξεχλεζεο, κε ηα 

απνηειέζκαηα λα θξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεηηθά. Ζ εθπαίδεπζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη απαηηείηαη κία ψξα εθπαίδεπζεο ηελ εκέξα γηα έλαλ 

κήλα. Δπίζεο, κε ηε ζπκβνιή ηεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο παξαηεξήζεθε 

γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα αλάγλσζεο κε ιηγφηεξα ιάζε θαη γεληθψο βειηίσζε ζηελ 

αλαγλσζηηθή επίδνζε θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ καηηψλ (Baril, 2009). 

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη έθδειν, πσο έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο απνθαηάζηαζεο γηα ηελ εκηαλνςία, νη νπνίεο έρνπλ 

δνθηκαζηεί θαη έρνπλ επηδείμεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηηπρίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, 

ελψ παξάιιεια θάζε ζηξαηεγηθή έρεη ηνπο ππέξκαρνπο θαη ηνπο επηθξηηέο ηεο. Αλ 

θαη ε ζπλερήο έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν έρεη δεκηνπξγήζεη ειπίδεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ εκηαλνςία ζε κεγάιν βαζκφ, 

ηδίσο ε αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαπηζηψζεθε πσο παξέρεη κηα πην επηηπρή 

απνθαηάζηαζε, παξφι’απηά ε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε κεγαιχηεξν δείγκα αζζελψλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα επηβεβαηψζνπλ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηα επξήκαηα ησλ 

κέρξη ηψξα εξεπλψλ (Bouwmeester, Heutink & Lucas, 2007 
.
 Plow, Maquire, et al., 

2009 
.
 
 
Schofield & Leff, 2009).  

  Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε ηεο εκηαλνςίαο, απηή απνηειεί ηε ζπληζηψζα-

θιεηδί γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 
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απνθαηάζηαζεο, θαζψο ε εμέηαζε ησλ νπηηθψλ πεδίσλ κπνξεί λα παξάζρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ ηφζν ζην νπηηθφ λεχξν, φζν θαη ζηελ νπηηθή 

νδφ. Ζ απηφκαηε νπηηθή πεξηκεηξία (Humphrey Field Analyzer) απνηειεί ηελ πην 

αμηφπηζηε κέζνδν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βιαβψλ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, θαζψο γίλεηαη 

έιεγρνο ηφζν ηεο θεληξηθήο, φζν θαη ηεο πεξηθεξηθήο φξαζεο (Kedar, Ghate & 

Corbett, 2011 
.
 Goodwin, 2014). Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη 

λεπξναπεηθνληζηηθέο κέζνδνη απνηεινχλ πην αμηφπηζηεο κεζφδνπο θαζψο 

«ραξηνγξαθνχλ» κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνλ εγθέθαιν γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ηξαπκαηηζκψλ, φγθσλ θαη βιαβψλ, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ βιαβψλ θαη ζην νπηηθφ πεδίν. Οπζηαζηηθά, κέζσ ηεο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο εληνπίδνληαη εθθπιηζκνί ηεο νπηηθήο νδνχ θαη αθνχ αληρλεπζνχλ κε 

αθξίβεηα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο απνθαηάζηαζεο (Bridge, Jindahra, et al., 2011
 .
 Urbanski, Coubard & 

Bourlon, 2015).  

 

 

Δικόνα 36: χγθξηζε ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο κε ηελ 

εκηαλνςία (απψιεηα ηνπ κηζνχ νπηηθνχ πεδίνπ) 

  

 Μία άιιε ζπλεζηζκέλε πάζεζε ηεο φξαζεο απνηεινχλ ηα ζθνηψκαηα ή 

αιιηψο ηπθιά ζεκεία, φπνπ ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ αζζελνχο εκθαλίδνληαη καχξεο 

ηξχπεο 
.
 ζε απηά ηα ζεκεία ε φξαζε έρεη απσιεζζεί κφληκα. Σν πην ζπλεζηζκέλν είλαη 

ην θεληξηθφ ζθφησκα πνπ νθείιεηαη ζε πίεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

νπηηθήο ζειήο. Τπάξρεη επίζεο θαη ην πεξηθεξηθφ ζθφησκα πνπ νθείιεηαη ζε 

ρνξηνακθηβιεζηξνεηδηθέο θαθψζεηο ή ηξχπεο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Έλαο αζζελήο 

πνπ εκθαλίδεη ζθνηψκαηα ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν, βιέπεη καχξεο ηξχπεο κέζα ζην 
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νπηηθφ ηνπ πεδίν πνπ γχξσ γχξσ πεξηβάιινληαη απφ θπζηνινγηθή φξαζε. Σν 

ζθφησκα εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν κάηηα θαη νθείιεηαη ζπλήζσο ζε βιάβε ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ απφ εγθεθαιηθή θάθσζε. Σν θεληξηθφ ζθφησκα είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξφ αθνχ πιήηηεηαη ε θεληξηθή φξαζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο απηφ εθηείλεηαη ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, επηθέξνληαο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 

αηφκνπ, ζηελ εθηέιεζε δειαδή θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, φπσο ιφγνπ ράξηλ 

ζην δηάβαζκα, ζην λα βιέπεη ηειεφξαζε, θ.ά., ελψ επίζεο δεκηνπξγεί ζνβαξνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ. ηνλ αληίπνδα, ην πεξηθεξηθφ ζθφησκα δελ 

πξνθαιεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηφκνπ, θαζψο είλαη 

κηθξφηεξεο έθηαζεο θαη δελ επεξεάδεηαη ε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο.  

 Γελ έρεη βξεζεί πξνο ην παξφλ θάπνηα ζεξαπεία γηα ηα ζθνηψκαηα. Ζ εμέηαζε 

ησλ νπηηθψλ πεδίσλ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παζρφλησλ πεξηνρψλ θαζψο 

ειέγρεηαη ηφζν ε θεληξηθή, φζν θαη ε πεξηθεξηθή φξαζε. Ζ άκεζε εμέηαζε θξίλεηαη 

απαξαίηεηε φηαλ ην άηνκν δηαπηζηψζεη πσο παξνπζηάδεη «θελά» ζηελ φξαζή ηνπ ή 

θαη ζνιέο πεξηνρέο ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Όζν πην λσξίο γίλεη ε δηάγλσζε, ηφζν πην 

γξήγνξα ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ζην κάηη. Αλ θαη ηα ζθνηψκαηα δελ 

κπνξνχλ κέρξη ζηηγκήο λα ζεξαπεπζνχλ, κπνξεί σζηφζν λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο 

δηεχξπλζεο ησλ ζθνηεηλψλ ζεκείσλ ζην νπηηθφ πεδίν (Hayreh, Woolson & Kohler, 

1980 
. 
Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007 

.
 Sokolová Šidlová, Benes & Holoubková, 2013). 

  

 

Δικόνα 37: Όξαζε αζζελνχο κε ζθφησκα 
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2.2. ΤΝΗΘΙΜΔΝΔ ΟΦΘΑΛΜΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΗ 

ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

 

 Πεξλψληαο ηψξα ζε παζήζεηο ηεο φξαζεο πνπ ζπλαληάκε απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία, νη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ε θσηνθνβία, ην θνιφβσκα, ν λπζηαγκφο, ν 

ζηξαβηζκφο, ε ακβιπσπία θαη ν αιβηληζκφο. Ξεθηλψληαο κε ηε θσηνθνβία, απηή 

απνηειεί κία νθζαικνινγηθή θαηάζηαζε φπνπ παξνπζηάδεηαη αθχζηθε επαηζζεζία 

ησλ καηηψλ απέλαληη ζην θσο, ε νπνία παξαηεξείηαη απφ ηε κέζε παηδηθή ειηθία. Σν 

άηνκν πνπ πάζρεη απφ θσηνθνβία παξνπζηάδεη έληνλε θαη κε θπζηνινγηθή 

επαηζζεζία ζε νπνηαδήπνηε θπζηθή ή ηερλεηή πεγή θσηφο θαη ππνθέξεη απφ πφλν 

ζηα κάηηα ή δάιε. ηε θσηνθνβία, ε ίξηδα δελ κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

θσηφο πνπ εηζέξρεηαη ζην κάηη, δελ ζπζηέιιεηαη θαη αθήλεη ζπλεπψο λα πεξάζεη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα θσηφο. Οη Lebensohn & Bellows (1934) αλαθέξνπλ πσο ε 

θσηνθνβία ζπλππάξρεη κε άιιεο παζήζεηο ηνπ νθζαικνχ θαη ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζε 

αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ην πξφζζην ηκήκα ηνπ βνιβνχ, φπσο ε βιεθαξίηηδα, ε 

θεξαηίηηδα, ε ζθιεξίηηδα, ε ηξίηηδα, ε ξαγνεηδίηηδα, θ.ά.  

 Οη Katz & Digre (2016) αλαθέξνπλ πσο ε εκηθξαλία, ν βιεθαξνζπαζκφο θαη 

ε ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή βιάβε ζρεηίδνληαη κε ηε θσηνθνβία. Δπηπιένλ, απφ 

έξεπλεο πξνθχπηεη πσο ηα θσηνεπαίζζεηα θχηηαξα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο 

δηαδξακαηίδνπλ εμέρνληα ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θσηνθνβίαο. Παξαηεξείηαη 

δειαδή ειάρηζηε δηέγεξζε ησλ θσηνυπνδνρέσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κεηά απφ 

ειεθηξηθφ εξέζηζκα ζην νπηηθφ λεχξν.  

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζή ηεο θαη ε εθαξκνγή κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο, θαζψο ε θσηνθνβία κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε 

ηχθισζε (Lebensohn, 1951 
.
 Digre & Brennan, 2012). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θσηνθνβίαο απνθεχγεηαη ε έθζεζε ζηνλ ήιην κε γπκλφ νθζαικφ, ελψ ν αζζελήο 

πξέπεη λα θνξάεη γπαιηά ειίνπ. Οη Rajak, Currie, et al. (2006) ππνζηεξίδνπλ επίζεο 

σο ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θσηνθνβίαο ζηα παηδηά ηε ρξήζε θηκέ 

θαθψλ επαθήο, σζηφζν πεξαηηέξσ έξεπλεο ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζνχλ γηα λα 

επηβεβαηψζνπλ ηα αξρηθά ηνπο επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, αθνχ απηά ηα επξήκαηα 

βαζίδνληαη κφλν ζε κειέηεο πεξίπησζεο.   
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Δικόνα 38: Παηδί πνπ πάζρεη απφ θσηνθνβία 

 Σν θνιφβσκα απνηειεί κία αλσκαιία ησλ καηηψλ θιεξνλνκηθή πνπ 

εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηε γέλλεζε θαη νθείιεηαη ζηελ αηειή αλάπηπμε ησλ ηζηψλ ζε 

δηάθνξα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ην κάηη. Δκθαλίδεηαη σο ζρηζκή ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

καηηνχ, ζπλήζσο ζηελ ίξηδα, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζην ρνξηνεηδή ρηηψλα, 

ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ή ζην νπηηθφ λεχξν. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

θνινβψκαηνο απνηειεί ε θφξε ζε ζρήκα θιεηδαξφηξππαο. Όηαλ ην θνιφβσκα 

εκθαλίδεηαη ζηελ ίξηδα δελ ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο ηεο φξαζεο, αληίζεηα, φηαλ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε απψιεηα φξαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Αλ ην θνιφβσκα εκθαλίδεηαη ζην νπηηθφ λεχξν πξνθαιεί 

ζεκαληηθή απψιεηα ηεο φξαζεο, πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε γπαιηά ή θαθνχο 

επαθήο. Δπίζεο, κπνξεί λα εκθαληζηεί ζην έλα ή θαη ζηα δχν κάηηα θαη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηνπ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ φξαζε ηνπ παηδηνχ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ζπλππάξρεη θαη κε λπζηαγκφ, ζηξαβηζκφ, θσηνθνβία θαη θαηαξξάθηε, 

ελψ κεξηθά παηδηά κπνξεί λα έρνπλ θαη κηθξνθζαικία (Gregory-Evans, Williams, et 

al., 2004 
.
 Nakamura, Diehl & Mohney, 2011).  

 Γίλεηαη ινηπφλ έθδειν, πσο ην θνιφβσκα πξνθχπηεη εμαηηίαο αλψκαιεο 

αλάπηπμεο ηνπ νθζαικνχ θαη ζπγθεθξηκέλα εμαηηίαο ηνπ κε νινθιεξσκέλνπ 

θιεηζίκαηνο ηεο νπηηθήο ζρηζκήο ή αιιηψο αχιαθαο. Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηε 

γελεηηθή αηηηνινγία νη επηζηήκνλεο επηζεκαίλνπλ, πσο ην θνιφβσκα κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί επίζεο απφ θάπνηα ρξσκνζσκηθή αλσκαιία πνπ επεξεάδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα γνλίδηα (Morrison, FitzPatrick, Hanson, et al., 2002 
.
 Chang, Blain, et 

al., 2006). Οη Kelberman, Islam, Lakowski, et al. (2014) ζε ζρεηηθή ηνπο έξεπλα 

δηαπίζησζαλ, πσο ε κεηάιιαμε ζην γνλίδην SALL2 πξνθαιεί θνιφβσκα ζε 
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αλζξψπνπο θαη πνληίθηα, θαζψο παξεκπνδίδεη ην νινθιεξσκέλν θιείζηκν ηεο νπηηθήο 

ζρηζκήο. Δπίζεο, νη Sanyanusin, Schimmenti, McNoe, et al. (1995), Schimmenti 

(2009) θαη Schimmenti (2011) αλαθέξνπλ πσο νη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην PAX2 

πξνθάιεζαλ ζπγγελείο δπζπιαζίεο ηδίσο ζην νπηηθφ λεχξν, έρνληαο σο απφξξνηα ηελ 

εκθάληζε θνινβψκαηνο ζε αλζξψπνπο θαη πνληίθηα. Οη έξεπλεο γχξσ απφ ηε 

γελεηηθή αηηηνινγία ζπλερίδνληαη γηα λα κειεηεζεί ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη 

άιια γνλίδηα ζηελ αλάπηπμε θνινβψκαηνο ζηελ εκβξπτθή πεξίνδν, γνλίδηα πνπ πξνο 

ην παξφλ δελ έρνπλ αθφκε ηαπηνπνηεζεί. Πέξαλ ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ, 

ππάξρνπλ θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε 

θνινβψκαηνο ζηε βξεθηθή ειηθία, φπσο ε έιιεηςε βηηακίλεο Α, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, ε αζζέλεηα ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο απφ εξπζξά, ε 

έθζεζε ζε γεσξγηθέο ρεκηθέο νπζίεο, θ.ά. (Onwochei, Simon, et al., 2000 
.
 Hornby, 

Ward, Gilbert, et al., 2002).  

 Όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε ηνπ θνινβψκαηνο, ηα κάηηα ηνπ βξέθνπο 

εμεηάδνληαη απφ νθζαικίαηξν κε ηε ρξήζε νθζαικνζθνπίνπ, ελψ κηα λέα ηερληθή 

εμέηαζεο γηα ην θνιφβσκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο απνηειεί ε «virtual fetal 

eyeground», φπνπ απεηθνλίδεηαη ηξηζδηάζηαηα θαη κε επθξίλεηα ε κνξθνινγία 

νιφθιεξνπ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ πξηλ αθφκε απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ εκβξχνπ (Bault & Quarello, 2009 
.
 Hanssens, Coulon, Avni, et al., 

2016). Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα ησλ Righini, Avagliano, Doneda, et al. (2008) 

πξνθχπηεη, πσο κέζσ ηεο πξνγελλεηηθήο απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ 

παξέρεηαη κηα αθξηβήο δηάγλσζε γηα ην θνιφβσκα ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. Γεδνκέλνπ 

φηη ηα θνινβψκαηα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ζην νπηηθφ λεχξν απνηεινχλ βαζηθή 

αηηία πξνβιεκάησλ φξαζεο ζηα παηδηά, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη αλίρλεπζεο θαη 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε ηξηζδηάζηαηε ππεξερνγξαθία θαη ε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία ηνπ εκβξχνπ δχλαληαη λα εληνπίζνπλ απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο 

ηνπ νθζαικνχ, παξέρνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο εηδηθνχο γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ πην έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο (Pugash, Brugger, et al., 2008).  

 Μηα αμηφπηζηε θιηληθή δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κηα 

ζσζηή ζεξαπεία. Όπσο πξναλαθέξζεθε ην θνιφβσκα ηεο ίξηδαο δελ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε, σζηφζν γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, νη θαθνί επαθήο κπνξνχλ 

λα δηνξζψζνπλ ην θνιφβσκα θαη ε ίξηδα λα θαίλεηαη θαλνληθή. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, κέζσ πιαζηηθήο ζηελ θφξε ηνπ νθζαικνχ 
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(pupilloplasty), φπνπ δηνξζψλεηαη ην θνιφβσκα ζηελ ίξηδα (Cionni, Karatza, et al., 

2006). Αληίζεηα, ην θνιφβσκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη απνθφιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, γη’απηφ κηα λέα 

ζεξαπεπηηθή κέζνδνο κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, ε 

ιεγφκελε πξνθπιαθηηθή laser θσηνπεμία, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπγθνιιήζεηο ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδή ζε αδχλακα ζεκεία. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζηα 

παηδηά θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηάζσζε ηεο φξαζήο ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ (Jalali, Rani 

& Chhablani, 2010 
.
 Tripathy, Chawla, Sharma, et al., 2016).  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θνινβψκαηνο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο, θαζψο δελ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ε 

ζεξαπεία κε laser αθνχ ε βιάβε βξίζθεηαη ζην νπηηθφ λεχξν θαη ππάξρνπλ κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο γηα ππνηξνπή (Ferrone, 2012). Γίλεηαη ινηπφλ έθδειν, πσο ε ζεξαπεία 

ηνπ θνινβψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη απφ ηε 

ζέζε πνπ απηφ βξίζθεηαη, ελψ πεξαηηέξσ έξεπλεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα λα 

αλαθαιπθζνχλ λέεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην 

θνιφβσκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, αιιά θαη γηα ην θνιφβσκα ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, 

αθνχ πξνο ην παξφλ γηα ην ηειεπηαίν δελ έρεη βξεζεί αθφκε ζεξαπεία. 

  

 

Δικόνα 39: Κνιφβσκα ίξηδαο 
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 Ο λπζηαγκφο απνηειεί άιιε κία νθζαικηθή πάζεζε πνπ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη παξακέλεη εθ’φξνπ δσήο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ξπζκηθή, αθνχζηα ηαιαλησζηθή θίλεζε ησλ καηηψλ, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηα δχν κάηηα. Οη θηλήζεηο κπνξεί λα είλαη νξηδφληηεο, θάζεηεο, θπθιηθέο ή 

κεηθηέο, δειαδή δχν ηχπσλ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε φξαζε ηνπ παηδηνχ 

αξλεηηθά. Ζ ζπλχπαξμε θαη άιισλ δηαηαξαρψλ φξαζεο, φπσο ζηξαβηζκφο, 

ακβιπσπία θαη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο, ιφγνπ ράξηλ κπσπία ή αζηηγκαηηζκφο, 

δπζθνιεχνπλ ηελ φξαζε ηνπ παηδηνχ αθφκε πεξηζζφηεξν. Μεξηθά παηδηά κε 

λπζηαγκφ έρνπλ ήπηα κείσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο, ελψ άιια αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Ηαηξηθφ Λεμηθφ, 1997 
.
 Heward, 2011 

.
 Papageorgiou, 

McLean & Gottlob, 2014). 

 Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην λπζηαγκφ δελ είλαη γλσζηά, σζηφζν 

πηζαλνινγείηαη πσο θάπνηα βιάβε ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο απνηειεί βαζηθφ αίηην. Ζ 

ζπλερήο θίλεζε ησλ καηηψλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ εζηίαζε ζηα αληηθείκελα, 

δεκηνπξγεί επαηζζεζία ζην θσο θαη δάιε, ελψ ε εηθφλα πνπ ιακβάλεη κε ηα κάηηα ηνπ 

ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη ζνιή. Αλ θαη ζα πεξηκέλακε ε εηθφλα πνπ θηάλεη ζηνλ 

εγθέθαιν λα κελ είλαη ζηαζεξή, δειαδή λα θνπληέηαη, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε 

λπζηαγκφ αληηιακβάλνληαη ηα αληηθείκελα σο ζηαζεξά, κε ηνλ εγθέθαιν λα 

ζεσξείηαη ππεχζπλνο γη’απηή ηελ αληηιεπηηθή πξνζαξκνγή (Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 

2007).  

 Ζ δηάγλσζε ηνπ λπζηαγκνχ γίλεηαη απφ νθζαικίαηξν, ν νπνίνο εμεηάδεη κε 

πξνζνρή ην εζσηεξηθφ ησλ καηηψλ γηα λα ειέγμεη ηελ φξαζε. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ δηαγλσζηηθψλ κέζσλ, φπσο 

ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα, ειεθηξννθζαικνγξάθεκα, νπηηθά πξνθιεηά 

δπλακηθά θαη ειεθηξνλπζηαγκνγξάθεκα. Μέζσ ηεο νπηηθήο ειεθηξνθπζηνινγίαο 

γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, αιιά θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νπηηθήο νδνχ. Δμεηάδνληαη νη θηλήζεηο ησλ καηηψλ, ην αηζνπζαίν 

λεχξν πνπ απνηειεί ην λεχξν ηεο ηζνξξνπίαο θαη αληρλεχεη ηελ θίλεζε ηεο θεθαιήο 

θαη ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ηα νθζαικνθηλεηηθά λεχξα πνπ εθηείλνληαη απφ ηνλ 

εγθέθαιν ζηα κάηηα (Brecelj & Stirn-Kranjc, 2004). Δπηπιένλ, ε απεηθφληζε ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία απνηειεί κηα άιιε απνηειεζκαηηθή 

θαη αμηφπηζηε δηαγλσζηηθή κέζνδν γηα ην λπζηαγκφ (Kim, Hashemi, et al., 2012). 
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 Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ λπζηαγκνχ, απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, είηε κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, είηε κε δηφξζσζε ησλ 

δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ, αλαιφγσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λπζηαγκνχ θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ επηπξφζζεησλ δηαηαξαρψλ φξαζεο (Lee & Brazis, 2006). 

Ξεθηλψληαο κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, απφ ηηο έξεπλεο ησλ επηζηεκφλσλ βξέζεθε 

πσο θάξκαθα φπσο ε γθακπαπεληίλε (gabapentin), ε κεκαληίλε (memantine), ε 

αθεηαδνιακίδε (acetazolamide), ε βξηλδνιακίδε (brinzolamide) θαη ε βαθινθαίλε 

(baclofen) ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζεξαπεία ηνπ λπζηαγκνχ (Stahl, Plant & 

Leigh, 2002 
.
 Thurtell & Leigh, 2012 

.
 Penix, Swanson & DeCarlo, 2015). Ζ πην 

δηαδεδνκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη απηή ηνπ Kestenbaum, φπνπ ην 1953 νη 

Anderson θαη Kestenbaum αλαθάιπςαλ, πσο ε αλψκαιε θιίζε ηεο θεθαιήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην λπζηαγκφ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο 

ρεηξνπξγφο κεηαθηλεί ηνπο νθζαικνθηλεηηθνχο κχεο πεξηζηξέθνληαο ην κάηη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζηξνθήο ηεο θεθαιήο ηνπ αζζελνχο θαη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε απφ ην κεδεληθφ ζεκείν
3
 (Οηθνλνκφπνπινο, 1986 

.
 Lee, 2002). Γηα ηε 

δηφξζσζε ησλ δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζήκαηα ρακειήο 

φξαζεο, φπσο γπαιηά, θαθνί επαθήο θαη πξίζκαηα (Abel, 2006 
.
 Kalaivani, 2015).  

 Καζψο ν λπζηαγκφο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα ζπλππάξρεη θαη κε 

άιια νθζαικηθά λνζήκαηα, αιιά θαη λα εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο ζε θάζε παηδί, ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία, ηε ιεηηνπξγηθή φξαζε ηνπ αζζελνχο, ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. 

Οη κέρξη ηψξα έξεπλεο έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ζπλερείο θαη κειινληηθέο έξεπλεο πάλσ 

ζηε ζεξαπεία ηνπ λπζηαγκνχ, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ βειηίσζε ηεο φξαζεο ησλ 

παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απ’απηφλ (Hertle, 2010 
. 
Penix, Swanson & DeCarlo, 2015). 

 

 

 

                                                           
3
 Σν κεδεληθφ ζεκείν είλαη ε ζέζε ηεο θεθαιήο θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, φπνπ ην άηνκν κε λπζηαγκφ 

έρεη ηελ πην θαζαξή φξαζε.  
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Δικόνα 40: Οη θηλήζεηο ησλ καηηψλ ζην λπζηαγκφ: νξηδφληηεο, 

θάζεηεο θαη θπθιηθέο 

   

 Μία αθφκε ζπρλή νθζαικηθή πάζεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηθξή ειηθία 

απνηειεί ν ζηξαβηζκφο ή αιιηψο αιιεζψξηζκα. ην ζηξαβηζκφ παξαηεξείηαη 

απνπζία παξαιιειηζκνχ ησλ δχν καηηψλ ιφγσ απφθιηζεο ηνπ ελφο πξνο ηα κέζα, 

έμσ, πάλσ ή θάησ. Απφ ηα ηξία είδε απφθιηζεο πξνθχπηνπλ θαη ηα ηξία είδε ηνπ 

ζηξαβηζκνχ, ν ζπγθιίλσλ (εζσηξνπία), ν απνθιίλσλ (εμσηξνπία) θαη ν θάζεηνο ή 

θαηαθφξπθνο ζηξαβηζκφο. Απφ ηα ηξία είδε ζηξαβηζκνχ, ν πην ζπλεζηζκέλνο ζε 

παηδηά είλαη ν ζπγθιίλσλ, ελψ ν βαζκφο ζηξαβηζκνχ κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ 

ειάρηζηεο κνίξεο κέρξη πνιιέο.  

 Οπζηαζηηθά, ζην ζηξαβηζκφ ην έλα κάηη είλαη ζηξακκέλν ζην αληηθείκελν 

πξνζήισζεο, ιφγνπ ράξηλ ζε κία θαξέθια, ελψ ην παζνινγηθφ κάηη είλαη ζηξακκέλν 

ζε άιιε θαηεχζπλζε, νη άμνλεο δειαδή ηεο φξαζεο ησλ δχν καηηψλ δελ είλαη 

παξάιιεινη. Απηφ έρεη σο απφξξνηα λα κεηαδίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν δχν 

δηαθνξεηηθέο εηθφλεο γηα ην ίδην αληηθείκελν. Ο ζηξαβηζκφο απνηειεί ινηπφλ κία 

ζνβαξή δηαηαξαρή φξαζεο ζηα παηδηά, θαζψο δεκηνπξγεί δηπισπία, δειαδή 
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δεκηνπξγία δηπιήο εηθφλαο ελφο αληηθεηκέλνπ. Έηζη, ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηξαβηζκνχ θξίλεηαη επηηαθηηθή, γηα λα πξνιεθζεί ε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο 

φξαζεο ζην παζνινγηθφ κάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε ακβιπσπία. Παξάιιεια 

κε ηε κείσζε ηεο φξαζεο, ην παηδί ράλεη ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη ζηεξενζθνπηθά, 

δειαδή λα αληηιακβάλεηαη ηε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο (Glasspool, 1984 
.
 Atkinson, 

Atkinson, Smith, et al., 2003
 . 

Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007 
.
 Heward, 2011). 

 Σα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ζηξαβηζκφ ζηα παηδηά παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

άγλσζηα, σζηφζν απφ έξεπλεο πξνθχπηεη, πσο ν ζηξαβηζκφο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά 

ζε παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί πξφσξα ή κε ρακειφ βάξνο. Έλαο άιινο βαζηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε θιεξνλνκηθφηεηα, θαζψο απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ κε 

κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο επηβεβαηψζεθε ην ηζρπξφ γελεηηθφ ππφβαζξν ζην 

ζπγθιίλσλ ζηξαβηζκφ  (Wilmer & Backus, 2009 
.
 Pathai, Cumberland & Rahi, 2010 

.
 

Ye, Pegado, et al., 2014). Δπίζεο, νηθνγέλεηεο πνπ θάπνην κέινο ηνπο πάζρεη απφ  

ζηξαβηζκφ, ιφγνπ ράξηλ ν παηέξαο ή ε κεηέξα, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ην παηδί 

πνπ ζα γελλεζεί λα εκθαλίζεη θαη απηφ ζηξαβηζκφ, επηβεβαηψλνληαο πσο ε 

θιεξνλνκηθφηεηα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ (Ziakas, Woodruff, 

et al., 2002). Άιινη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο βαζηθή αηηία πνπ πξνθαιεί 

ζηξαβηζκφ είλαη ε κε ζπγρξνληζκέλε ιεηηνπξγία ησλ έμη νθζαικνθηλεηηθψλ κπψλ, 

πνπ νθείιεηαη ζε πξφβιεκα ησλ κπψλ ή ησλ λεχξσλ, ή ζε θάπνηα εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία, φπσο ηξαπκαηηζκνί ζηνλ νθζαικφ ή ζηελ θεθαιή ή φγθνη (Shah & 

Patel, 2015).  

 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο κνξηαθήο βάζεο ηνπ ζηξαβηζκνχ έρεη δηεπθξηληζηεί ζε 

θάπνην βαζκφ κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ γελεηηθψλ ζέζεσλ θαη ησλ γνληδίσλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, σζηφζν νη έξεπλεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαζψο νη 

επηζηήκνλεο αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε 

κνξηαθή γελεηηθή ηνπ ζηξαβηζκνχ, έηζη ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε βαζχηεξε θαη 

πιεξέζηεξε γλψζε ησλ κεραληζκψλ ηεο λφζνπ γηα λα ζρεδηάζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο (Parikh, Shugart, Doheny, et al., 2003 
.
 Michaelides & 

Moore, 2004 
. 
Engle, 2007).  

 Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ ζηξαβηζκνχ απνηειεί ηε ζπληζηψζα-θιεηδί γηα ηε 

ζεξαπεία ηνπ θαη γίλεηαη κέζσ νθζαικνινγηθψλ εμεηάζεσλ. Ο νθζαικίαηξνο ειέγρεη 

ηα κάηηα κε ηε ρξήζε ελφο ηεζη θάιπςεο, φηαλ δειαδή ν αζζελήο θνηηάδεη έλα 
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αληηθείκελν-ζηφρν, π.ρ. κία θαξέθια, ην έλα κάηη θαιχπηεηαη θαη παξαηεξείηαη ην 

αθάιππην κάηη. Αλ ην αθάιππην κάηη παξνπζηάδεη ιαλζαζκέλε ζέζε ή αιιηψο 

επζπγξάκκηζε, δελ θνηηάδεη δειαδή ην αληηθείκελν-ζηφρν, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε 

ζηξαβηζκνχ. Δπίζεο, γίλεηαη έιεγρνο θαη ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ηνπ παηδηνχ, ελψ κία 

άιιε δηαγλσζηηθή κέζνδν απνηειεί ε δνθηκαζία ειέγρνπ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία 

αληαλαθιά ην θσο απφ απφζηαζε 30 cm πάλσ ζηελ θφξε ηνπ αζζελνχο. Όηαλ νη 

ζέζεηο αληαλάθιαζεο ηνπ θσηφο είλαη αζχκκεηξεο, ηφηε δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε 

ζηξαβηζκνχ (Yeung, 2010).  

 ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξαβηζκνχ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε 

ρξήζε γπαιηψλ δχλαηαη λα δηνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επζπγξακκίζεη ηα κάηηα, 

ρσξίο θάπνηα άιιε επέκβαζε. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ε δηφξζσζε ηνπ ζηξαβηζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φπνπ ν νθζαικίαηξνο ππφ γεληθή 

αλαηζζεζία θάλεη κηα κηθξή ηνκή ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ νθζαικνχ γηα λα 

θηάζεη ηνπο κχεο ηνπ καηηνχ πνπ πξέπεη λα δηνξζψζεη. Καηά ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε απηνί νη κχεο θφβνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζσζηή ζέζε, ψζηε λα 

ηζηψζνπλ ηα κάηηα. Μεηά ην ρεηξνπξγείν ην παηδί ζπλερίδεη λα θνξάεη ηα γπαιηά. Με 

ηελ έγθαηξε ινηπφλ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ν ζηξαβηζκφο κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη λα 

απνθεπρζεί έηζη ε επηδείλσζε ηεο φξαζεο ηνπ παηδηνχ (Helveston, 2005 
.
 Souza-Dias, 

2012 
.
 Nishanth & Ramasubramanian, 2015).  

 

 

Δικόνα 41: πγθιίλσλ ζηξαβηζκφο (απφθιηζε ηνπ ελφο 

νθζαικνχ πξνο ηα κέζα) 
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Δικόνα 42: Απνθιίλσλ ζηξαβηζκφο (απφθιηζε ηνπ ελφο 

νθζαικνχ πξνο ηα έμσ) 

 

 

Δικόνα 43: Καηαθφξπθνο ζηξαβηζκφο (κε απφθιηζε ηνπ ελφο 

νθζαικνχ πξνο ηα πάλσ) 

 

 

Δικόνα 44: Καηαθφξπθνο ζηξαβηζκφο (κε απφθιηζε ηνπ ελφο 

νθζαικνχ πξνο ηα θάησ) 
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Δικόνα 45: Γηφξζσζε ζπγθιίλνληνο ζηξαβηζκνχ ζε παηδί κε 

γπαιηά 

 

 

Δικόνα 46: Γηφξζσζε ζηξαβηζκνχ κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε: 

κεηαβνιή ηεο ζέζεο ησλ νθζαικνθηλεηηθψλ κπψλ γηα λα 

ηζηψζνπλ ηα κάηηα 
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 Ζ πην ζνβαξή νθζαικηθή πάζεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη ε ακβιπσπία, 

πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο «ηεκπέιηθν κάηη». Ο ζηξαβηζκφο ζπλήζσο πξνθαιεί 

ακβιπσπία, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηνλ εγθέθαιν θηάλνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 

εηθφλεο γηα ην ίδην αληηθείκελν, κηα «θαζαξή» απφ ην θπζηνινγηθφ κάηη θαη κηα ζνιή 

απφ ην παζνινγηθφ κάηη. Γηα λα απνθεπρζεί ε δηπισπία πνπ παξαηεξείηαη ζην 

ζηξαβηζκφ, ν εγθέθαινο γξήγνξα θαη απηφκαηα καζαίλεη λα αγλνεί ηε ζνιή εηθφλα 

πνπ ιακβάλεη απφ ην αδχλακν κάηη θαη λα ζπγθξαηεί ηελ εηθφλα απφ ην πγηέο κάηη. 

Απηφ έρεη σο απφξξνηα ην αδχλακν κάηη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ θαη ην 

ηζρπξφηεξν κάηη λα αλαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φξαζεο. Ζ 

νπηηθή νμχηεηα ινηπφλ ηνπ αδχλακνπ καηηνχ κεηψλεηαη, θαζψο απηφ απνηπγράλεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κε ηνλ εγθέθαιν, πέθηεη ζε αδξάλεηα θαη αλ δελ αληηκεησπηζηεί 

έγθαηξα νδεγεί αθφκε θαη ζε κφληκε θαη κε αλαζηξέςηκε απψιεηα ηεο φξαζεο ζε 

απηφ ην κάηη (Webber & Wood, 2005 
.
 de Zárate & Tejedor, 2007).  

 Ζ ακβιπσπία κπνξεί λα εκθαληζηεί αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα ζηε δνκή ηνπ καηηνχ. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν, θαζψο ηα 

εγθεθαιηθά θχηηαξα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ακβιπσπηθφ κάηη δελ δέρνληαη 

ρξήζηκα νπηηθά εξεζίζκαηα θαη παχνπλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά (Wright, 2006 
.
 Astle & 

McGraw, 2016). ε άξζξν ησλ Hussaindeen, Rakshit & Negiloni (2015:132) ε 

ακβιπσπία νξίδεηαη σο κία «αλαπηπμηαθή αλσκαιία ηνπ νπηηθνχ θινηνχ». Αλ ε 

ακβιπσπία δελ αλαθαιπθζεί ζε κηθξή παηδηθή ειηθία, ηφηε είλαη δχζθνιν λα 

ζεξαπεπηεί. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηνο ν νθζαικνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία, θαζψο ε έγθαηξε αλίρλεπζε βειηηψλεη ηελ επηηπρία ηεο 

ζεξαπείαο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε θάιπςε ηνπ πγηνχο 

καηηνχ κε νθζαικνθαιχπηξα, κε ζθνπφ λα αλαγθαζηεί ην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αδχλακν κάηη (Friendly, 1987 
. 
Rubin & Nelson, 1993 

.
 de Zárate & Tejedor, 2007 

.
 

Bradfield, 2013).  

 Μία ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κεξηθνχο 

εξεπλεηέο, ηδίσο νπηνκέηξεο, είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ εηθνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο ην παηρλίδη pac-man, ην παηρλίδη 

tetris θαη άιια βηληενπαηρλίδηα θαη παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή, πνπ ππνζηεξίδεηαη 

πσο βνεζνχλ ζηελ ελεξγεηηθή εθγχκλαζε ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ παξέρνπλ 

νπηηθά εξεζίζκαηα θαη ζηα δχν κάηηα, ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε  

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ «ηεκπέιηθνπ καηηνχ». Χζηφζν, πεξαηηέξσ έξεπλεο πξέπεη λα 
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δηεμαρζνχλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηα αξρηθά επξήκαηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ έσο 

ηψξα πξαγκαηνπνηεζεί (Waddingham, Cobb, et al., 2006 
.
 Suttle, 2010

 .
 Hussaindeen, 

Rakshit & Negiloni, 2015).   

 Γίλεηαη ινηπφλ έθδειν, πσο φζν πην λσξίο εληνπηζηεί θαη αληηκεησπηζηεί ε 

ακβιπσπία, ηφζν ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφληκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο 

απψιεηαο ηεο φξαζεο ζηνλ πάζρνληα νθζαικφ, ελψ θαη ε νπηηθή νμχηεηα ηνπ παηδηνχ 

δχλαηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά.  

 

 

Δικόνα 47: Παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ακβιπσπία: θάιπςε ηνπ 

πγηνχο νθζαικνχ, κε ζθνπφ ηε ρξήζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ 

ακβιπσπηθνχ νθζαικνχ 

 

 Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ παζήζεσλ ηεο φξαζεο, κία πην 

ζπάληα θιεξνλνκηθή αζζέλεηα απνηειεί ν αιβηληζκφο. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

αιβηληζκφ παξνπζηάδνπλ νιηθή ή κεξηθή απνπζία κηαο ρξσζηηθήο νπζίαο, ηεο 

κειαλίλεο, ζην δέξκα, ζηα καιιηά θαη ζηα κάηηα. ηνπο αλζξψπνπο ζπλαληάκε δχν 

βαζηθνχο ηχπνπο αιβηληζκνχ: α) ηνλ νθζαικν-δεξκαηηθφ αιβηληζκφ (oculocutaneous 

albinism), φπνπ παξαηεξείηαη απνπζία κειαλίλεο ζηα κάηηα, ζην δέξκα θαη ζηα 

καιιηά θαη β) ηνλ νθζαικηθφ αιβηληζκφ (ocular albinism), πνπ πξνζβάιιεη ηα κάηηα
4
. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη έθδειν, πσο ε κειαλίλε ιεηηνπξγεί 

θσηνπξνζηαηεπηηθά, θαζψο καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ επηβιαβή ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία, ελψ παξάιιεια δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

                                                           
4
 ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ν νθζαικηθφο αιβηληζκφο. 
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ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε. Ζ απνπζία 

ινηπφλ κειαλίλεο πνπ παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιβηληζκφ, έρεη σο 

απφξξνηα ηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ φξαζεο, φπσο θσηνθνβία, λπζηαγκφ 

θαη ακβιπσπία, ελψ θαη ε νπηηθή νμχηεηα είλαη κεησκέλε (Peters & Schraermeyer, 

2001 
.
 Brenner & Hearing, 2008 

.
 Hu, Simon & Sarna, 2008).  

 Όζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία ηνπ, απφ έξεπλεο ησλ επηζηεκφλσλ πξνθχπηεη, 

πσο ν νθζαικηθφο αιβηληζκφο νθείιεηαη ζε γνληδηαθή κεηάιιαμε ζην ρξσκφζσκα Υ, 

ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχληαη αλσκαιίεο ζην γνλίδην ηεο ηπξνζηλάζεο, κε ην 

ειαηησκαηηθφ γνλίδην λα πεξλάεη απφ ηνπο γνλείο ζην παηδί θαη εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνπο άλδξεο. Απφ νθζαικνινγηθνχο ειέγρνπο παξαηεξείηαη 

ππνρξσκαηηζκφο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, ππνπιαζία ηνπ θεληξηθνχ βνζξίνπ θαη 

δηαχγεηα ηεο ίξηδαο. Ζ δηάγλσζε ηνπ αιβηληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ γελεηηθψλ 

εμεηάζεσλ, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη ν ηχπνο αιβηληζκνχ (νθζαικν-δεξκαηηθφο ή 

νθζαικηθφο). Παξάιιεια, κέζσ ηεο νπηηθήο ηνκνγξαθίαο ζπλνρήο εληνπίδνληαη 

κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο ζην θεληξηθφ βνζξίν (Charles, Green, et al., 1993
 .

 

Rosenberg & Schwartz, 1998 
.
 Incerti, Cortese, Pizzigoni, et al., 2000 

.
 Shen, 

Samaraweera, et al., 2001 
.
 Cortese, Giordano, Surace, et al., 2005 

.
 Chong, Farsiu, 

Freedman, et al., 2009
 .
 Summers, 2009). 

 Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί ζεξαπεία γηα ηνλ αιβηληζκφ. Παξνι’απηά  

βνεζήκαηα ρακειήο φξαζεο, φπσο γπαιηά ειίνπ, γπαιηά νξάζεσο θαη θαθνί επαθήο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πάζρνληεο. Μία γνληδηαθή κειέηε πνπ δηεμήρζε κε 

πνληίθηα απφ κηα νκάδα επηζηεκφλσλ δίλεη ειπίδεο γηα ηε κειινληηθή εθαξκνγή ηεο 

κεηαθνξάο γνληδίσλ θαη ζε αλζξψπνπο. Απφ ηελ έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ, πσο ζε 

πνληίθηα κε νθζαικηθφ αιβηληζκφ ε κεηαθνξά γνληδίσλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπο, 

νδήγεζε ζε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ. 

Πεξαηηέξσ έξεπλεο ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζνχλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηα αξρηθά 

επξήκαηα θαη λα δηεξεπλήζνπλ αλ ε κεηαθνξά γνληδίσλ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

ειπηδνθφξα ζεξαπεία γηα ηηο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη ζε 

αλζξψπνπο (Surace, Domenici, Cortese, et al., 2005).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΥΡΟΝΙΔ – 

ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΙ ΔΛΛΑΓΙΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΙ Η 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΔΝΑ «ΥΟΛΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» 

 Ζ ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο έρεη 

πεξάζεη θαηά θαηξνχο απφ δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θηάζεη ζηε δεκηνπξγία ίζσλ 

επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, ηε ιεγφκελε ζπκπεξίιεςε. 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί, 

δηαπηζηψζεθε πσο ε θνηλσλία ζεσξνχζε ην άηνκν ππαίηην γηα ηελ αλαπεξία ηνπ, ηε 

ραξαθηήξηδε σο πξνζσπηθή ηξαγσδία θαη ζπλεπψο απέξξηπηε θαη θαθνκεηαρεηξηδφηαλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξία αξρηθά, ελψ αξγφηεξα άξρηζε λα δείρλεη νίθην, λα κεξηκλά γηα 

ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη λα δεκηνπξγεί μερσξηζηά εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα. Οη αλαρξνληζηηθέο απηέο αληηιήςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, νδήγεζαλ ζηνλ παξαγθσληζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ θνηλσλία, 

αιιά θαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ζεσξνχληαλ άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο 

πνπ απνθιίλνπλ απφ ην «θπζηνινγηθφ» εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο θαη δελ κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο 

(Καξαγηάλλε & Εψληνπ-ηδέξε, 2006 
.
 Σζηκπηδάθε, 2007).  

 Απφ ην 1960 θαη εθεμήο ην ζθεληθφ αιιάδεη άξδελ, θαζψο κε ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ην βάξνο πέθηεη ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ζεσξείηαη ππαίηηα 

γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηελ θνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ εξγαζία, αθνχ δελ κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ αιιά 

κέξνπο ηνπ ζπλφινπ (Σζηκπηδάθε, 2007). ηηο Ζ.Π.Α. απφ ην 1960 άξρηζε λα 

αζθείηαη δξηκχηαηε θξηηηθή γηα ηε κέρξη ηφηε «ερζξηθή» θαη «αθηιφμελε» θνηλσλία 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά θαη γηα ηελ θαζηέξσζε μερσξηζηήο εθπαίδεπζήο 

ηνπο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δελ είλαη άηνκα θαηψηεξα θαη αλίθαλα, δελ είλαη άηνκα 

πνπ ρξήδνπλ ιχπεζεο, ζπκπφληαο θαη νίθηνπ, είλαη άηνκα κε ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζεο 

επθαηξίεο ζε θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν (Σδνπξηάδνπ, 1995
 .

 

Γελά, 1998
 .

 Ννβάθνο, 2011). Παξαηεξείηαη ινηπφλ άξζε ησλ παγησκέλσλ 

αληηιήςεσλ θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε «πγηή» θαη «πλεπκαηηθψο ππνιεηπφκελα» ή 

«αλάπεξα παηδηά» ηνπ παξειζφληνο, πνπ νδεγνχζαλ ζηε ζηηγκαηνπνίεζε θαη ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο (Παληειηάδνπ & Παηζηνδήκνπ, 2000 
. 
 νχιεο, 2002).  
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 Ζ θηλεηνπνίεζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κεηνλνηήησλ γηα ηε 

δηεθδίθεζε ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, αιιά θαη ε δηεθδίθεζε ίζσλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

αζηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, απνηέιεζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα 

γηα ηε ζηξνθή απφ ηελ θνηλσλία ηνπ απνθιεηζκνχ ζηελ θνηλσλία ηεο έληαμεο. 

Δπηπιένλ, εθείλε ηελ επνρή θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην αλαπεξηθφ θίλεκα ζε πνιιέο 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, φπνπ πιένλ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο κε ην ζχλζεκα «Σίπνηα πνπ λα αθνξά 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία ρσξίο ηα άηνκα κε αλαπεξία», εθηνπίδνληαο ηε θηιαλζξσπηθή 

εθπξνζψπεζή ηνπο απφ ηνπο κε αλαπήξνπο «θίινπο» ηνπο (Λακπξνπνχινπ & 

Παληειηάδνπ, 2000
 .
 Oliver, 2009).  

 ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αξρίδνπλ πιένλ λα θνηηνχλ ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη φρη ζε ζρνιεία-

νηθνηξνθεία. Αλαπηχζζεηαη ινηπφλ ε πνιηηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ζπλεζηζκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Απηή ε ζχγρξνλε 

ηάζε ζηελ εηδηθή αγσγή δίλεη κηα λέα πλνή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε 

θνίηεζε ζε θνηλφ ζρνιηθφ πιαίζην φισλ ησλ παηδηψλ ρσξίο δηαρσξηζκνχο πξνάγεη 

ηελ ηζφηεηα, ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπκβάιινληαο επίζεο ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ελψ ε εθπαίδεπζε 

παξέρεηαη ζε έλα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ (Σδνπξηάδνπ, 

1995 
. 
Krantz, 1998

 .
 Υαξνχπηαο, 2003

 .
 Slavin, 2007).  

 Οη πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ απφ ηηο Ζ.Π.Α., ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ 

Δπξψπε ήδε απφ ην 1975, ελψ ζηελ Διιάδα απφ ην 1990 θαη εθεμήο παξαηεξείηαη 

κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα κε ηζρπξέο δηεθδηθήζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο μερσξηζηήο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο λέαο επνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο (Σζηκπηδάθε, 

2007). Οη πξνζπάζεηεο απηέο απέδσζαλ θαξπνχο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε ην λφκν 

3699/2008, αθνχ κε ηελ άζθεζε έληνλεο επηξξνήο απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν κέζσ 

ησλ ξεμηθέιεπζσλ αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε 

πνιιέο ρψξεο, φπνπ έγηλε ζηξνθή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

ηδξπκαηνπνίεζε ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε, ηε θνίηεζε δειαδή ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο, παξαηεξήζεθε πιήξεο 
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ελαξκφληζε ηεο εηδηθήο αγσγήο κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε (νχιεο, 2008 
.
 Μηραειίδεο, 

2009 
.
 Παηζίδνπ, 2010 

.
 νχιεο, 2013).  

 Δζηηάδνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη 

μεθηλψληαο απφ ην καθξηλφ παξειζφλ, ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ησλ πξψηκσλ 

ηζηνξηθψλ ρξφλσλ νη ηπθινί εμνζηξαθίδνληαλ απφ ηελ θνηλσλία, παξακεινχληαλ θαη 

πνιιέο θνξέο ζαλαηψλνληαλ. Ζ ζθιεξή θαη απάλζξσπε ζηάζε εθείλεο ηεο επνρήο κε 

ηελ εκθάληζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ εγθαηαιήθζεθε νξηζηηθά θαη μεθίλεζε ε ίδξπζε 

αζχισλ θαη νηθνηξνθείσλ, κε ηελ θνηλσλία λα δείρλεη νίθην, λα πεξηζάιπεη θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηα ηπθιά άηνκα. Φπζηθά δελ γίλεηαη ιφγνο εθείλε ηελ επνρή γηα 

εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγία επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ησλ 

αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία (Ληνδάθεο, 2000).  

 ην δηεζλή ρψξν ηνλ 18
ν
 αηψλα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ αηφκσλ απφ ηνλ Valentin Haüy, ν νπνίνο ην 1784 κ.Υ. 

ίδξπζε ζην Παξίζη ην πξψην ζρνιείν γηα ηπθινχο θαη ραξαθηεξίζηεθε σο ν «παηέξαο 

θαη απφζηνινο ησλ ηπθιψλ» (Υξεζηάθεο, 2006). Ο Valentin Haüy σο θηιάλζξσπνο 

αλ θαη δελ ήηαλ ν ίδηνο ηπθιφο ήζειε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ηπθινχο γηα λα γίλνπλ 

ρξήζηκνη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο θαη λα κελ πέθηνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη δεηηάλεπαλ ζηνπο δξφκνπο ή έθαλαλ ηνπο γεισηνπνηνχο. Έηζη, έθηηαμε 

κεξηθέο μχιηλεο πηλαθίδεο κε αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο ζθαιηζκέλνπο πάλσ ζε απηέο 

θαη δίδαμε ηνλ πξψην ηνπ καζεηή ηνλ Francois Lesueur λα δηαβάδεη. Αξγφηεξα, απηφ 

ην ζχζηεκα αλάγιπθεο γξαθήο πνπ επηλφεζε, εθαξκφζηεθε πάλσ ζε ραξηί.  

 Ο Valentin Haüy ινηπφλ απνηέιεζε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

ηπθιψλ θαη ην ιακπξφ ηνπ παξάδεηγκα αθνινχζεζε ν καζεηήο ηνπ Louis Braille, ν 

νπνίνο ζε κηθξή ειηθία ηπθιψζεθε απφ αηχρεκα θαη νη γνλείο ηνπ ηνλ έζηεηιαλ ζην 

Βαζηιηθφ Ηλζηηηνχην Σπθιψλ ζην Παξίζη, ην πξψην ζρνιείν ζηνλ θφζκν γηα ηπθιά 

παηδηά. Ο Louis Braille απνηέιεζε ηνλ εθεπξέηε ηνπ ζπζηήκαηνο Μπξάηγ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν 

ζχζηεκα γξαθήο θαη αλάγλσζεο ησλ ηπθιψλ. Ζ ζπκβνιή ησλ δχν απηψλ εμερνπζψλ 

πξνζσπηθνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ θξίλεηαη αλεθηίκεηε, θαζψο έζεζαλ 

ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ αηφκσλ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα (Σδνπξηάδνπ, 1995 
.
 Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007

 .
 Heward, 2011

 .
 Miller, 

2015).  
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 ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ 

μεθίλεζαλ κε ηελ ίδξπζε κηαο θηιαλζξσπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οίθνο 

Σπθιψλ» ην 1906, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ηπθιψλ παηδηψλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2001
 .

 Υξεζηάθεο, 2006 
.
 νχιεο, 2013). Σν 1979 ην κέρξη ηφηε θηιαλζξσπηθφ 

ζσκαηείν κεηά απφ ηνπο ζθιεξνχο αγψλεο ησλ ηπθιψλ έγηλε λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη κεηνλνκάζηεθε ζε «Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο 

Σπθιψλ» -  Κ.Δ.Α.Σ. (Ράπηνπ, 2011). Μέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ δχν Κ.Δ.Α.Σ., έλα 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη έλα ζηελ Αζήλα. θνπφο ηνπο είλαη ε άξηηα εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία απφ ηελ παηδηθή ειηθία 

θαη κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηφλνκεο 

δηαβίσζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη 

φια ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ην ζχζηεκα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο Μπξάηγ. Μεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε ηερληθέο 

Κηλεηηθφηεηαο-Πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά θαη ζηηο Γεμηφηεηεο Καζεκεξηλήο 

Γηαβίσζεο, θαζψο νη δχν απηνί ηνκείο απνηεινχλ ηε ιπδία ιίζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο εξγαζίαο, ζε 

ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, θ.ν.θ.
5
. 

 Δπαλεξρφκελνη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, ην 1932 ηδξχζεθε ν Παλειιήληνο 

χλδεζκνο Σπθιψλ κε θχξην ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ην 1946 ηδξχζεθε ν Φάξνο Σπθιψλ ηεο Διιάδνο σο 

θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν κε θχξηνπο ζθνπνχο ηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ 

κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ απηφλνκε δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ απνθαηάζηαζε. Σν 1973 ζπζηάζεθε ην Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Σπθιψλ Βνξείνπ 

Διιάδνο «Ο ΖΛΗΟ» - ρνιή Σπθιψλ θαη ην 1993 ην Διιεληθφ Κέληξν 

Κηλεηηθφηεηαο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ κε χςηζην ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο κέζσ ηεο αζθαινχο κεηαθίλεζήο 

ηνπο ζε νηθείνπο θαη κε ρψξνπο. Σα βαζηθφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

είλαη: α) ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηελ Κηλεηηθφηεηα θαη ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη β) ην πξφγξακκα θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Δπίζεο, ν 

                                                           
5
 Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηε ζειίδα ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. (http://www.keat.gr/index.php/gr/), κε 

ηειεπηαία ελεκέξσζε ζηηο 14/11/2016.  

http://www.keat.gr/index.php/gr/
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ζχιινγνο «ΤΕΧΖ» πξψελ Ακπκψλε απφ ην 2006 πινπνηεί πξφγξακκα Πξψηκεο 

Παξέκβαζεο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ελψ απφ ην 2013 ιεηηνπξγεί Κέληξν 

Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα παηδηά κε δηαηαξαρέο φξαζεο θαη πξφζζεηεο αλαπεξίεο
6
.   

 Μία άιιε δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

έξρεηαη λα δψζεη ε ζπκπεξίιεςε, φπνπ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θνηηνχλ 

πιένλ ζηηο ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο καδί κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2006). Άμηα κλείαο είλαη ε αλαθνξά ηνπ 

Cruickshank (1986:104) πνπ ππνζηεξίδεη πσο «ην ηπθιφ παηδί είλαη ίζσο ε 

επθνιφηεξε πεξίπησζε παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα έληαμε ζηελ ηάμε γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ». ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ε Υηνπξέα 

(2007:248) ππνζηεξίδεη πσο νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηπθιψλ παηδηψλ 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ησλ βιεπφλησλ θαη ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη νη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηα δηδαθηηθά κέζα. Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ άιισλ 

αηζζήζεψλ ηνπο. 

 Χζηφζν, γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε ζπκπεξίιεςε, βαζηθή πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξνπλ ν 

νχιεο (2002), ε Παηζίδνπ (2010) θαη νη Εψληνπ-ηδέξε, Καξαγηάλλε, θ.ά. (2011) ε 

επηηπρία ηεο «εθπαίδεπζεο γηα φινπο» πξνυπνζέηεη αλαπξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 Γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα απφ εηδηθνχο φπνπ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, ελψ ηα βηβιία γηα ηα παηδηά κε νιηθή ηχθισζε είλαη γξακκέλα ζε γξαθή 

Braille ή ηππσκέλα ζε κεγέζπλζε γηα ηα παηδηά κε κεξηθή φξαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο 

νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ, λα 

πξνβαίλεη δειαδή ζηελ παξνρή θαηάιιεινπ ρξφλνπ αλακνλήο πξνο φινπο ηνπο 

                                                           
6
 Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηηο επίζεκεο ζειίδεο ησλ θνξέσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία.  
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καζεηέο γηα ιήςε απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη, φηαλ γξάθεη ζηνλ πίλαθα λα 

εθθσλεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ιεθηηθέο επεμεγήζεηο, λα παξέρεη 

νπζηαζηηθά έλα πινχζην ζε απηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Government of Newfoundland & Labrador, 2001 
. 

Υξεζηάθεο, 2006 
.
 Virginia Department of Education, 2010). Δπίζεο, ζε πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνθνξηθή έθθξαζε, φπνπ φινη νη 

καζεηέο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ 

πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. Απφ ηε κειέηε ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. γηα ηπθινχο 

καζεηέο σο ηδηαίηεξα ρξήζηκν επνπηηθφ πιηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ παηδηνχ ζεσξνχληαη ε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ καθεηψλ 

θαη ην θνπθινζέαηξν (Λακπξνπνχινπ, Μαξθάθεο, θ.ά., 2004 
.
 Roe, 2011).  

 Πέξαλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο απνηεινχλ ε πξφζβαζε ζηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ, αιιά θαη ε ρσξνηαμηθή δφκεζε ηεο ηάμεο. Γηα ηα παηδηά ινηπφλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε απηηθψλ βνεζεκάησλ, ιφγνπ 

ράξηλ μπιάθηα, θχβνη, αλάγιπθνη ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα, θ.ά. θαη ε ρξήζε ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, κε ηελ ηειεπηαία λα απνηειεί «έλα δηεπηζηεκνληθφ 

εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο», εηδηθά γηα ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο αθνχ θαζίζηαηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εληαμηαθήο ηνπο 

πνξείαο (Λακπξνπνχινπ, Μαξθάθεο, θ.ά., 2004 
.
 Εεζνπνχινπ, 2007 

.
 Virginia 

Department of Education, 2010).  

 Δπηπιένλ, νη Wong & Cohen (2011) επηζεκαίλνπλ πσο ε ρξήζε ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο απνηειεί ηε 

ζπληζηψζα-θιεηδί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο. Δλδεηθηηθά κεξηθά ηερλνινγηθά βνεζήκαηα είλαη ηα ηειενπηηθά 

ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο γηα ηε κεγέζπλζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα ινγηζκηθά 

αλάγλσζεο νζφλεο, ην Mountbatten Pro Brailler πνπ παξάγεη θείκελν ζε κνξθή 

Braille, αιιά θαη ζε θαλνληθή γξαθή γηα ηπθινχο θαη κε ηπθινχο αλαγλψζηεο, ε 

ζπζθεπή παξαγσγήο αλάγιπθσλ γξαθηθψλ, φπνπ κε ηε ρξήζε ζεξκνεπαίζζεηνπ 

κηθξνθαςνπιηθνχ ραξηηνχ θαηαζθεπάδνληαη αλάγιπθα γξαθηθά θαη εηθφλεο γηα ηνπο 

καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, νη ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο ζεκεηψζεσλ θαηά ηελ 

παξάδνζε ησλ καζεκάησλ, ηα νκηινχληα βηβιία, θ.ά. (Heward, 2011 
. 
νχιεο, 2013). 
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 Όζνλ αθνξά ηε ρσξνηαμηθή δφκεζε ηεο ηάμεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

αλάγιπθσλ ραξηψλ, απηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζπλνδεία θεηκέλνπ ζε κνξθή 

Braille, νη νδεγίεο ή νη θαλφλεο πνπ πηζαλψο ππάξρνπλ ζηελ ηάμε πξέπεη λα είλαη 

γξακκέλεο θαη ζε κνξθή Braille, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηνπνζεηεί νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη ζήκαλζε ζε γξαθή Braille 

ζε θαηάιιειν χςνο, ψζηε λα κπνξνχλ ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα έρνπλ 

εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά. εκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ θαη ε 

χπαξμε ζξαλίσλ κε ξπζκηδφκελεο ή επηθιηλείο επηθάλεηεο, αιιά θαη ε ρξήζε ραξηηνχ 

κε καη επηθάλεηα γηα ηε κείσζε ηεο εθηπθισηηθήο ιάκςεο, εηδηθέο πξνζαξκνγέο πνπ 

βνεζνχλ ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα παηδηά κε κεξηθή φξαζε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη επίζεο λα θξνληίδεη γηα ηελ απνκάθξπλζε θπζηθψλ εκπνδίσλ 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ, λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο 

ζε πεξίπησζε πνπ πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ζηελ ππάξρνπζα ρσξνηαμία (π.ρ. 

κεηαθίλεζε ζξαλίσλ, αιιαγή ζέζεο αληηθεηκέλσλ, επνπηηθνχ πιηθνχ, θ.ν.θ.), λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλαλ αλάγιπθν ράξηε ηεο ηάμεο γηα ηνπο ηπθινχο καζεηέο ηνπ, ψζηε 

απηνί λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ «ηνπνζέηεζή» ηνπο κέζα ζην ρψξν θαη γεληθψο λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα θαιά δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκν γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζα ειαρηζηνπνηεί ηαπηνρξφλσο ηηο πηζαλφηεηεο ηξαπκαηηζκνχ ή 

αηπρήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε (Υξεζηάθεο, 2006 
.
 Heward, 2011).   

   Απ’φζα έρνπλ πξνεγεζεί, γίλεηαη έθδειν πσο γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζην γεληθφ ζρνιείν θξίλεηαη 

αλαγθαία ε θαηάιιειε ζηήξημε θαη πξνεηνηκαζία φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθψλ παηδαγσγψλ, αιιά θαη ε δηάζεζε ησλ 

απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, 

αιιά θαη γηα ηελ αγνξά θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. εκαληηθή θξίλεηαη επίζεο θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, ψζηε λα 

κελ ηξαβνχλ θαη ζπξψρλνπλ ηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπο, αιιά θαη γεληθψο ε 

θαηάιιειε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε νξζψλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο 

απέλαληη ζηνπο ηπθινχο ζπκκαζεηέο ηνπο (Σξίγθα-Μεξηίθα, 2016).  

 Έλα αθφκε ζεκείν πνπ πξέπεη ηδηαίηεξα λα πξνζερζεί, είλαη ε παξνρή 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζηα ηπθιά παηδηά ζηνπο ηνκείο: α) Πξνζαλαηνιηζκφο θαη 

Κηλεηηθφηεηα θαη β) Γεμηφηεηεο Καζεκεξηλήο Γηαβίσζεο. Ζ δηδαζθαιία απηψλ ησλ 
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δεμηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θηλεηηθφηεηαο, νη νπνίνη  αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ, 

φπσο ιφγνπ ράξηλ αλίρλεπζε, ζηάζε άκπλαο, ρξήζε ρεξηψλ σο πξνθπιαθηήξεο, αιιά 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ αηφκσλ ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

θηλεηηθφηεηαο (ιεπθφ κπαζηνχλη, ειεθηξνληθά βνεζήκαηα κεηαθίλεζεο, ζθχινο-

νδεγφο, θ.ά.). Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα θηλνχληαη κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα ζε 

απηφ, νηθείν ή κε (Cox & Dykes, 2001 
.
 Virginia Department of Education, 2010 

.
 

Heward, 2011)
7
. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηηπρία ηεο ζπκπεξίιεςεο απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ζηνλ 

θηλεηηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, αιιά θαη 

ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ ηπθινχ παηδηνχ θαζψο κπνξεί λα θηλεζεί κε ειάρηζηε βνήζεηα ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο θαη φζν κεγαιψλεη αλεμάξηεηα, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη θαη ε 

απηνεθηίκεζή ηνπ, αιιά θαη ε θνηλσληθφηεηά ηνπ (Knott, 2002). 

 Ζ ζπλεθπαίδεπζε ινηπφλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζην 

γεληθφ ζρνιείν απνηειεί ην ερέγγπν γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο γηα 

φινπο ρσξίο απνθιεηζκνχο. Ο χςηζηνο ζθνπφο ηεο ζπκπεξίιεςεο δελ είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην θνηλφ ζρνιείν, ε 

αθνκνίσζε δειαδή ηνπ εληαζζφκελνπ απφ ην ζχλνιν, αιιά ε έληαμή ηνπ, ε 

δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην θάλνπλ κνλαδηθφ θαη ν ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ απφ φινπο, κε ην ζχλζεκα «φινη δηαθνξεηηθνί, φινη ίζνη». Σν 

ζρνιείν είλαη απηφ πνπ νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη λα δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα φινπο. Ζ θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο εδξάδεηαη ζε αξρέο φπσο ε 

ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο, ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ν ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, έηζη 

ψζηε απηφ λα κελ απνιέζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα κελ «ραζεί» κέζα ζηελ ηάμε ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά λα απνηειέζεη ελεξγφ θχηηαξν ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηεο 

θνηλσλίαο (Κππξησηάθεο, 1998 
.
 Slavin, 2007). 

                                                           
7
 Γηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  
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Δικόνα 48: O «παηέξαο θαη απφζηνινο ησλ ηπθιψλ»     

Valentin Haüy 

 

Δικόνα 49: Ο εθεπξέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο θαη 

αλάγλσζεο Μπξάηγ                                                                                      

Louis Braille 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ 

ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΙ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΒΙΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΠΡΧΙΜΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα δηαπηζηψζεθε 

πσο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(Α.Π..) ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο, θαζψο θξίλεηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα αλεμαξηεζία ζην 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξνάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία (Knott, 2002 
. 
Υξεζηάθεο, 2006 

.
 McAllister 

& Gray, 2007 
.
 Fazzi, 2011).  

 Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηνλ 

θηλεηηθφ ηνκέα ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, 

ηδηαίηεξα απηά κε νιηθή ηχθισζε γεγνλφο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμή ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα παηδηά κε κεξηθή φξαζε παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, θαζψο αληηκεησπίδνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο θαη θαιχηεξε θηλεηηθή αλάπηπμε. Πέξαλ 

ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνβιεκάησλ φξαζεο, εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί ε ειηθία έλαξμεο ηεο νπηηθήο 

αλαπεξίαο, αλ είλαη δειαδή ζπγγελήο ή επίθηεηε. Σα παηδηά κε επίθηεηε νπηηθή 

αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη πην 

αλεπηπγκέλεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ιφγσ πξνγελέζηεξσλ νπηηθψλ θαη αηζζεηεξηαθψλ 

εκπεηξηψλ, σζηφζν εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα ςπρνπαζνινγίαο, 

φπσο ιφγνπ ράξηλ θαηάζιηςε, άγρνο, εγθιεηζκφο ζηνλ εαπηφ, δειαδή εζσζηξέθεηα 

θαη απνκφλσζε, αλαζθάιεηα, απηναπφξξηςε, θ.ά. (Ληνδάθεο, 2000 
.
 Σζηλαξέιεο, 

2005 
.
 Υξεζηάθεο, 2006).  

 Σα παηδηά κε νιηθή ηχθισζε θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο πνιιέο θνξέο 

απνθεχγνπλ ζπλεηδεηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, εμαηηίαο 

πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη καηαηψζεσλ απ’ απηφ. Παξάιιεια, ν θφβνο 

ησλ γνλέσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο απνηειεί έλαλ αθφκε ηζρπξφ 
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αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, πνπ πεξηνξίδεη ηηο επθαηξίεο ηνπ παηδηνχ λα ην εμεξεπλήζεη 

θαη λα αιιειεπηδξάζεη ελεξγά καδί ηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη σο απφηνθν ηε ζσκαηηθή 

θαη θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζή ηνπ. Γηα λα εληζρπζεί ινηπφλ ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

θνηλσληθφηεηα ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, ε εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 

Κηλεηηθφηεηα απνηειεί δήηεκα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο (McAllister & Gray, 2007 
.
 

Heward, 2011).   

 Άμηα κλείαο είλαη ε άπνςε πνπ δηαηππψλεη ε Σξίγθα-Μεξηίθα (2016:125) ζε 

ζρεηηθή έξεπλά ηεο: «Όζα θαη αλ γλσξίδεη έλαο ηπθιφο αλ δελ είλαη ηθαλφο λα θηλεζεί 

κφλνο ηνπ θαη δελ είλαη απηφλνκνο θαη αλεμάξηεηνο, δελ ζεσξείηαη θαη δελ έρεη πεηχρεη 

ηίπνηε». Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 

Κηλεηηθφηεηα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Α.Π.. ησλ καζεηψλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ήδε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, θαζψο θξίλεηαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ 

παηδηνχ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη θαη αξγφηεξα θαη ζε κε νηθείνπο ρψξνπο (Virginia 

Department of Education, 2010). Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αγσγήο Κηλεηηθφηεηαο, Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Γεμηνηήησλ 

Καζεκεξηλήο Γηαβίσζεο θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

φξσλ «Πξνζαλαηνιηζκφο» θαη «Κηλεηηθφηεηα». 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζπλήζσο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ 

αηζζήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην άηνκν ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν, λα έρεη 

δειαδή επίγλσζε ην πνπ βξίζθεηαη, πνπ ζέιεη λα πάεη θαη πσο ζα θηάζεη εθεί πνπ 

ζέιεη, εξκελεχνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ, νηθείν ή κε. Ζ 

Κηλεηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο απφ έλα κέξνο ζε άιιν 

κε αζθάιεηα. Αλ θαη νη δχν φξνη αιιεινζπκπιεξψλνληαη δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Αλ 

δειαδή ην άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία δελ δηαζέηεη ηαπηφρξνλα δεμηφηεηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο ζα αληηκεησπίζεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία κπνξεί λα γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη, αιιά λα κελ 

κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε αζθάιεηα θαη ην αληίζηξνθν. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

παξφιν πνπ έρεη αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ, σζηφζν ε 

κεηαθίλεζή ηνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο, κπνξεί ιφγνπ ράξηλ λα ηξαπκαηηζηεί, 

ζθνληάθηνληαο ή πέθηνληαο πάλσ ζε εκπφδηα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε παξφιν πνπ 
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έρεη αλεπηπγκέλεο ηηο δεμηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο, σζηφζν ε απνπζία δεμηνηήησλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ έρεη σο απφξξνηα ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη έηζη κπνξεί λα 

ραζεί ή λα βξεζεί ζε άιιν κέξνο. Απνηειεί ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε ε δηδαζθαιία 

δεμηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο γηα θάζε άηνκν κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο ήδε απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη απνηειεί βαζηθφ κάζεκα 

θάζε εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο (Cameto & Nagle, 2007 
.
 

McAllister & Gray, 2007 
.
 Giudice & Legge, 2008 

.
 Virgili & Rubin, 2010 

.
 Fazzi, 

2011 
. 
Heward, 2011

 .
 Cuturi, Aggius-Vella, Campus, et al., 2016 

.
 Σξίγθα-Μεξηίθα, 

2016).  

 Ξεθηλψληαο απφ ηε λεπηαθή ειηθία, αξρηθά ην παηδί πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηε 

ζσκαηνγλσζία, λα γλσξίζεη δειαδή ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ην 

ζψκα σο φινλ, έηζη ψζηε λα ζπληνλίδεη θαιχηεξα ηηο θηλήζεηο ηνπ, λα απνθηήζεη 

ηζνξξνπία θαη λα απνθεχγεη ηηο άζθνπεο θηλήζεηο. Παξάιιεια, ην παηδί 

εμνηθεηψλεηαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ (πάλσ-θάησ, δεμηά-αξηζηεξά, 

εκπξφο-πίζσ), ηνπ κεγέζνπο (κηθξφ-κεγάιν, θνληφ-καθξχ), ηνπ ρξφλνπ (πξσί-

κεζεκέξη, απφγεπκα-βξάδπ, θ.ά.) (Hill & Ponder, 1976 
.
 Jacobson, 1993 

.
 Καηζνχιεο 

& Υαιηθηά, 2007 
.
 Bozeman & McCulley, 2010

 .
 Rosen, 2010 

.
 Virginia Department 

of Education, 2010).
 
 

 
εκαληηθή θξίλεηαη θαη ε εμάζθεζε ησλ αηζζήζεσλ ηεο αθήο, ηεο αθνήο θαη 

ηεο φζθξεζεο, θαζψο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο αληηζηαζκηζηηθά αηζζεηήξηα θαλάιηα. 

Ηδίσο ε αθνή απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην πεξηβάιινλ, θαζψο 

ελεκεξψλεη γηα ηελ χπαξμε αλζξψπσλ ή αληηθεηκέλσλ θαη πξαγκάησλ ζην ρψξν 

(Lahav & Mioduser, 2004 
.
 Υξεζηάθεο, 2006 

.
 Παπαδεκεηξίνπ, Παπαδφπνπινο, θ.ά., 

2007 
.
 Lawson & Wiener, 2010 

. 
Papadopoulos, Papadimitriou & Koutsoklenis, 2012 

.
 

Lahav, Schloerb & Srinivasan, 2015 
.
 Cuturi, Aggius-Vella, Campus, et al., 2016). 

Έρνληαο ην παηδί εμνηθεησζεί κε ην ζψκα ηνπ, αιιά θαη αλαπηχζζνληαο ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ, είλαη ζε ζέζε ζε επφκελν ζηάδην λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ (Hill & Ponder, 

1976 
.
 Κνπζηξηάβα, 2008). ηελ πξνζρνιηθή ινηπφλ ειηθία ε αλάπηπμε ηεο 

πξνθηλεηηθφηεηαο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε 

δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κηλεηηθφηεηαο.  

 ηε ζρνιηθή ειηθία, ην παηδί αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ζνξχβνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζνξχβνπο απηνθηλήησλ, 
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ιεσθνξείσλ, πνδειάησλ, θ.ά. ζε δξφκνπο κε απμεκέλε ή κε θπθινθνξηαθή θίλεζε, 

θαιιηεξγείηαη δειαδή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε (Knott, 2002 
.
 

Lawson & Wiener, 2010). Παξάιιεια, αξρίδεη λα εμνηθεηψλεηαη κε ηα πιηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη κε ην ίδην ην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο πην ζπζηεκαηηθά 

ηελ αθή ηνπ. Σν παηδί καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη πιηθά θαη επηθάλεηεο αγγίδνληαο 

δηάθνξα αληηθείκελα. Μαζαίλεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζκνχο, φπσο 

ζθιεξφ-καιαθφ, ιείν-ηξαρχ, ξερφ-βαζχ, βαξχ-ειαθξχ, θ.ν.θ., αιιά θαη λα δηαθξίλεη 

θαη λα νλνκάδεη αληηθείκελα αηηηνινγψληαο παξάιιεια ηε ζθέςε ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ςειάθεζε αλαγλσξίδεη ην γεσκεηξηθφ ζηεξεφ 

«θχβνο», έρνληαο εμνηθεησζεί κε ηηο ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνεγνπκέλσο 

κέζσ ηεο αθήο, είλαη ζε ζέζε λα ην μερσξίδεη απφ ηα άιια ζηεξεά θαη λα εμεγεί 

ιεθηηθά ηε ζθέςε ηνπ (Jacobson, 1993 
.
 Government of Newfoundland & Labrador, 

2001).  

 Πέξαλ ηνπ ρεξηνχ, αλαπηχζζεηαη ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πνδηνχ, φπνπ 

ην παηδί καζαίλεη λα δηαθξίλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 
. 
αλ είλαη δειαδή ιείν ή 

ηξαρχ, αλ είλαη καιαθφ ή ζθιεξφ, αλ έρεη πέηξεο ή ραιίθηα, αλ έρεη άκκν ή γξαζίδη, 

αλ έρεη θάπνηα θιίζε (αλεθνξηθφ ή θαηεθνξηθφ) ή κε, αλ έρεη ζθάιεο ή ξάκπεο, θ.ά. 

(Virginia Department of Education, 2010). Ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ εδάθνπο θξίλεηαη ην ιεπθφ κπαζηνχλη, πνπ απνηειεί έλα αλεθηίκεηεο 

αμίαο βνήζεκα αζθαινχο κεηαθίλεζεο γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (Knott, 

2002). Οη Giudice & Legge (2008) θαη Heward (2011) εμαίξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ κπαζηνπληνχ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο βνεζάεη ην παηδί λα θηλεζεί 

αλεμάξηεηα θαη κε αζθάιεηα, παξέρνληάο ηνπ πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο, αιιά θαη 

ηηο αιιαγέο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα θίλεζε απφ νκαιή επηθάλεηα ζε επηθάλεηα κε 

ζθάιεο. Δπηπιένλ, ην ιεπθφ κπαζηνχλη ιεηηνπξγεί θαη σο πξνθπιαθηήξαο, θαζψο 

πξνεηδνπνηεί ην άηνκν γηα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζεη θαζψο θηλείηαη, έηζη ψζηε λα 

ηα απνθχγεη θαη λα κελ ηξαπκαηηζηεί. Χζηφζν, έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη πσο ην 

κπαζηνχλη δελ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ην άηνκν απφ αησξνχκελα εκπφδηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα θιαδηά δέληξσλ. ηε ζρνιηθή ειηθία ρξεζηκνπνηείηαη ην παηδηθφ 

κπαζηνχλη, πνπ είλαη πην κηθξφ ζε κέγεζνο γηα λα κπνξεί ην παηδί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο δπζθνιίεο.  

 ’απηή ηελ ειηθία ην παηδί καζαίλεη επίζεο ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, 

κε καζήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ, φπσο ην ζπίηη θαη ην 
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ζρνιείν θαη ζηγά ζηγά επεθηείλνληαη πξνο κε νηθεία πεξηβάιινληα. Παξάιιεια, ην 

παηδί εμνηθεηψλεηαη κε ηηο έλλνηεο αξγά-γξήγνξα, επζεία, δεμηά-αξηζηεξά, θ.ά. Καζψο 

ινηπφλ ην παηδί κεγαιψλεη, γίλεηαη κεηάβαζε απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, ελψ ν 

εθπαηδεπηήο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο απνζχξεη ζηαδηαθά ηε βνήζεηα πνπ 

παξέρεη ζην παηδί γηα λα ην θαηαζηήζεη πην αλεμάξηεην θαη πην ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ην παξνηξχλεη θαη ην επηβξαβεχεη θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο παξεκβαίλεη γηα λα ην πξνζηαηέςεη θαη λα δηνξζψζεη θάπνηα 

ελδερφκελε ιάζνο θίλεζή ηνπ (Jacobson, 1993 
.
 Virginia Department of Education, 

2010).   

 ηελ εθεβηθή ειηθία, ην παηδί πιένλ ρξεζηκνπνηεί ην κεγάιν ιεπθφ 

κπαζηνχλη θαη δηδάζθεηαη πην εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο, φπσο ε δηαγψληα ηερληθή φπνπ 

καζαίλεη λα ζαξψλεη ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ κε θίλεζε ηνπ κπαζηνπληνχ 

δεμηά θαη αξηζηεξά, έηζη ψζηε λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα αιιαγέο ζην έδαθνο, 

φπσο ιφγνπ ράξηλ αιιαγή θιίζεο, ζθαινπάηηα, θ.η.ι., ελψ παξάιιεια πιεξνθνξείηαη 

θαη γηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ κπξνζηά ηνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ θάγθεια, θνιψλεο, 

θ.ά., έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά ην ζψκα ηνπ (Geruschat & Smith, 

2010 
.
 LaGrow, 2010). Μαζαίλεη επίζεο λα αλεβνθαηεβαίλεη ζθάιεο, λα θηλείηαη 

πιένλ θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, φπσο ζε δξφκνπο κε απμεκέλε θίλεζε θαη λα 

θαηαλνεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ερεηηθψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο γηα 

λα θηλείηαη κε αζθάιεηα θαη αλεμαξηεζία (Jacobson, 1993).   

 Μαζαίλεη λα εξκελεχεη κε ηελ αθή ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απνηππσκέλεο πάλσ ζε αλάγιπθνπο ράξηεο, δειαδή λα ηνπο δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί 

ηα ζχκβνιά ηνπο. Δπηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ραξηψλ εμαίξνπλ 

ηε ζπκβνιή απηψλ, ραξαθηεξίδνληάο ηνπο σο ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα, 

θαζψο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ηα ηπθιά άηνκα λα βξνπλ ην 

δξφκν ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη λα απνθηήζνπλ ρσξηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ 

εμνηθείσζε ινηπφλ ησλ παηδηψλ κε ηνπο ράξηεο αθήο θξίλεηαη ζεκαληηθή, αθνχ 

βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ησλ απεηθνληδφκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ράξηε κε ην 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξφηεξε εμνηθείσζε κε ην άγλσζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ αζθαιή κεηαθίλεζε κέζα ζε απηφ (Ungar, Blades & Spencer, 

1993 
.
 Παπαδφπνπινο, 2002

 .
 Papadopoulos & Karanikolas, 2009 

.
 Ojala, Lahtinen & 

Hirn, 2016).  
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 ’απηήλ ηελ ειηθία πιένλ ν έθεβνο είλαη ζε ζέζε λα θηλείηαη θαη ζε κε νηθεία 

πεξηβάιινληα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηγά ζηγά θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

(Cameto & Nagle, 2007 
.
 Virginia Department of Education, 2010). Ο εθπαηδεπηήο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο βνεζάεη ην άηνκν φπνπ ρξεηαζηεί θαη ηνπ 

παξέρεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ, ην αθήλεη λα ραζεί, λα πεξηθέξεηαη θαη λα 

πξνζπαζεί λα επαλαπξνζαλαηνιηζηεί, κε ζθνπφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο πξέπεη 

πιένλ κφλν ηνπ λα βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίδεη ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπ. Ο εθπαηδεπηήο επεκβαίλεη κφλν γηα λα πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Jacobson, 1993 
. 
 Emerson & Corn, 2006 

.
 Καηζνχιεο & 

Υαιηθηά, 2007 
.
 Bozeman & McCulley, 2010 

.
 Welsh, 2010).  

 Απ’φζα έρνπλ πξνεγεζεί, είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 

Κηλεηηθφηεηα απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, θαζψο φζν λσξίηεξα ην παηδί αξρίζεη 

λα γλσξίδεη ην ζψκα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηφζν πην γξήγνξα ζα γίλεη αλεμάξηεην 

θαη ζα αλαπηχμεη ηηο θηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα απνθηήζεη κηα 

επξεία γθάκα γλψζεσλ κέζσ επαθήο θαη εκπεηξίαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

παξάιιεια ζα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη ηζρπξά θίλεηξα γηα εμεξεχλεζε ηνπ 

θφζκνπ κέζσ ηεο θίλεζεο (Κνπζηξηάβα, 2008). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε 

αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, δχλαηαη 

λα επηθέξεη ζεηηθέο αιιαγέο ζην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ νκαιή θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (McAllister & Gray, 

2007).  

 Ζ δηδαζθαιία ζηε ρξήζε ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αθνπζηηθψλ θαη απηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζή ηνπ, μεθηλά απφ 

νηθεία πεξηβάιινληα θαη θαζψο κεγαιψλεη ην παηδί εθαξκφδνληαη ζε πην ζχλζεηα 

πεξηβάιινληα. Ζ εθπαίδεπζε ινηπφλ ηνπ παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία πεξηιακβάλεη 

δηδαζθαιία ζηηο ηερληθέο ηεο ρξήζεο ηνπ κπαζηνπληνχ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηνπο ηξφπνπο βαδίζκαηνο, ηηο ηερληθέο γηα ην αλέβαζκα θαη θαηέβαζκα ηεο ζθάιαο, 

ηηο δηαβάζεηο ζην δξφκν θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (Wade & Jones, 

1997
 .
 Virginia Department of Education, 2010

 .
 Fazzi, 2011).  

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θξίλεηαη θαίξηνο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 
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κέρξη ηελ ελειηθίσζε, θαζψο απνηειεί ηνλ θαζνδεγεηή ηνπ ηπθινχ αηφκνπ θαη 

πξέπεη λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλνο, ψζηε λα δηδάμεη νξζά φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ηερληθέο θαη ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θηλεηηθφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάζε άηνκν. Δθηφο απηνχ, έρεη ην ξφιν ηνπ εκςπρσηή, γη’απηφ θαη 

νθείιεη λα ζηεξίδεη ην ηπθιφ άηνκν ζε θάζε ηνπ βήκα, λα κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ κέζσ ηεο κεηάδνζεο ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ πξνο απηφ 

(Jacobson, 1993 
.
 Knott, 2002

 .
 Virginia Department of Education, 2010 

.
 Welsh, 2010

 

.
 Zijlstra, Ballemans & Kempen, 2013).    

 Πεξλψληαο ηψξα ζηελ αλαγθαηφηεηα εθκάζεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο παξαηεξνχκε πσο ε εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζηελ Κηλεηηθφηεηα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν (Papadopoulos, Koustriava & 

Kartasidou, 2012), θαζψο έρνληαο αξρηθά γλσξίζεη ην παηδί ην ζψκα ηνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ, είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εθπαηδεπηεί ζε 

βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ην θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ κε βάζε ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow, ζηεθφκαζηε ζην πξψην ζθαινπάηη ηεο 

βάζεο ηεο ππξακίδαο, ζηηο αλάγθεο επηβίσζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη 

ε πξνεηνηκαζία θαη θαηαλάισζε θαγεηνχ, ε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, ε πξνζσπηθή 

θξνληίδα θαη πγηεηλή θαη ε έλδπζε  (Slavin, 2007).  

 Γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα, ηίζεληαη δηάθνξνη ζηφρνη θαη κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί ην παηδί καδί κε ηνλ εθπαηδεπηή 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ηνπ είλαη ρξήζηκεο γηα κία αλεμάξηεηε θαη επράξηζηε ελήιηθε δσή (Heward, 

2011). πγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα «πξνεηνηκαζία θαη θαηαλάισζε θαγεηνχ», νη 

ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ην παηδί πξέπεη λα θαηαθηήζεη είλαη: 

 Aξρηθά, λα κάζεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη κέζα ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο θαη λα 

θηλείηαη κέζα ζ’απηφλ κε άλεζε 

 Να απνθηήζεη εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ ηεο 

θνπδίλαο, ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ινηπψλ επίπισλ, φπσο ηξαπέδη, 

θαξέθιεο, θ.η.ι., αιιά θαη λα ηνπνζεηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηα δηάθνξα 

ζθεχε ηεο θνπδίλαο, ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα ηα βξίζθεη (ιεηηνπξγηθή 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ) 
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 Να πξνεηνηκάδεη θαγεηφ αθνινπζψληαο νδεγίεο ζπληαγψλ καγεηξηθήο, αιιά 

θαη λα θηηάρλεη θαθέ, γάια, ηζάη, θ.ά. 

 Να κάζεη λα ππνινγίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

παξαζθεπή θάζε θαγεηνχ ή ξνθήκαηνο, αιιά θαη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα είλαη έηνηκν ην θαγεηφ 

 Να κάζεη λα ζηξψλεη ηξαπέδη θαη λα ζεξβίξεη ην θαγεηφ  

 Να θαζαξίδεη ηα καγεηξηθά ζθεχε – πιχζηκν πηάησλ 

 Να εμνηθεησζεί ζηε ρξήζε ησλ άιισλ αηζζήζεσλ (αθή, αθνή, γεχζε, 

φζθξεζε), ψζηε λα αληηιεθζεί αλ ιφγνπ ράξηλ έλα ηξφθηκν είλαη ραιαζκέλν, 

αλ έρεη βξάζεη ην λεξφ ή λα μερσξίδεη κε ηελ αθή ηα δηάθνξα πιηθά 

καγεηξηθήο 

 Να εμνηθεησζεί κε ηηο έλλνηεο δεζηφ-θξχν, κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

παξάδεηγκα λα θξπψζεη ή λα δεζηαζεί ην κάηη ηεο θνπδίλαο, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ πηζαλά αηπρήκαηα, φπσο λα θάςεη ην ρέξη ηνπ, θ.ν.θ. (Swallow 

& Huebner, 1987 
.
 Loumiet & Levack, 1993b 

.
 Michigan Department of 

Education, 2007 
. 

Virginia Department of Education, 2010 
.
 American 

Foundation for the Blind, 2017).  

Όηαλ θαζίζεη ζην ηξαπέδη ην παηδί πξέπεη λα έρεη κάζεη: 

 Να θάζεηαη ζην ηξαπέδη κε ην ζσζηφ ηξφπν, αθνχ πξψηα έρεη πιχλεη ηα ρέξηα 

ηνπ 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα καραηξνπίξνπλα κε νξζφ ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 

 Να νξγαλψλεη ην θαγεηφ ζην πηάην ηνπ, ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα μέξεη πνπ 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζαιάηα, ην θξέαο, νη παηάηεο, θ.ν.θ. (εθπαίδεπζε ζηηο 

ηερληθέο θαγεηνχ-ζχζηεκα ξνινγηνχ)  

 Να ηνπνζεηεί πάλσ ζην ηξαπέδη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηα ζθεχε, ψζηε λα 

εληνπίδεη κε επθνιία πνπ είλαη ιφγνπ ράξηλ ην πνηήξη γηα λα πηεη λεξφ, πνπ 

είλαη ην αιάηη θαη ην πηπέξη, θ.ν.θ. 

 Να μεθηλάεη ην θαγεηφ καδί κε ηνπο άιινπο, φηαλ δελ ηξψεη κφλν ηνπ 

(Swallow & Huebner, 1987
 .
 Loumiet & Levack, 1993b 

.
 Υξεζηάθεο, 2006 

.
 

Michigan Department of Education, 2007 
.
 Virginia Department of Education, 
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2010 
. 

Shannon, 2011 
.
 Royal National Institute of Blind People, 2016 

.
 

American Foundation for the Blind, 2017). 

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία ήδε απφ κηθξή 

ειηθία πξέπεη λα κάζεη: 

 Να πξνζαλαηνιίδεηαη κέζα ζην ρψξν ηεο ηνπαιέηαο, λα γλσξίδεη δειαδή πνπ 

είλαη ν ληπηήξαο, πνπ είλαη ε κπαληέξα, πνπ είλαη ε ιεθάλε θαη ην θαδαλάθη, 

αιιά θαη λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ηελ πφξηα απφ ηε ζσζηή πιεπξά γηα λα 

απνθεπρζνχλ ηξαπκαηηζκνί 

 Να παίξλεη ηε ζσζηή ζέζε ζηελ ηνπαιέηα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπ αλάγθεο θαη ην θχιν ηνπ 

 Να θαζαξίδεη ην ζψκα ηνπ θαη λα ηξαβάεη ην θαδαλάθη ηεο ηνπαιέηαο 

 Να πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη λα δηαηεξεί ην ρψξν θαζαξφ 

 ε θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο, φπσο ζην ζρνιείν, λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ 

ζηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, ψζηε λα κελ έξζεη ζε επαθή κε κηθξφβηα (Swallow 

& Huebner, 1987
 .

 Loumiet & Levack, 1993b
 .

 Virginia Department of 

Education, 2010
 .
 Royal National Institute of Blind People, 2016 

.
 American 

Foundation for the Blind, 2017).  

ηε δηδαθηηθή ελφηεηα «πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πγηεηλή» ην παηδί καζαίλεη λα 

θξνληίδεη κφλν ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απηνεμππεξεηείηαη, ψζηε λα γίλεη 

αλεμάξηεην απφ κηθξή ειηθία. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη: 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα κφλν ηνπ, λα θάλεη κπάλην, λα πιέλεη ηα δφληηα 

ηνπ, λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη λα πεξηπνηείηαη ηα λχρηα ηνπ, λα πιέλεη ην 

πξφζσπφ ηνπ (ηήξεζε θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο) 

  Να βάδεη ζηα άπιπηα ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη λα θνξάεη θαζαξά ξνχρα 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ είδε θαη πξντφληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο (ρξήζε 

αηνκηθήο πεηζέηαο, ρηέλαο, νδνληφβνπξηζαο, θ.ά.) (Swallow & Huebner, 1987
  

. 
Loumiet & Levack, 1993b 

.
 Virginia Department of Education, 2010 

. 
Royal 

National Institute of Blind People, 2016 
.
 American Foundation for the Blind, 

2017).  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ελφηεηα «έλδπζε» ην παηδί καζαίλεη: 
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 Να βάδεη θαη λα βγάδεη ηα ξνχρα θαη ηα παπνχηζηα ηνπ, λα δέλεη θνξδφληα, λα 

θνπκπψλεη θνπκπηά θαη θεξκνπάξ  

 Να μερσξίδεη κε ηελ αθή ηνπ αλ είλαη θαινθαηξηλά ή ρεηκεξηλά ξνχρα, ψζηε 

λα ληπζεί θαηάιιεια αλάινγα ηελ επνρή 

 Να μερσξίδεη κε ηελ αθή ηνπ ηα επίζεκα απφ ηα θαζεκεξηλά ξνχρα, ψζηε 

αλάινγα ηελ πεξίπησζε λα θνξάεη ηα θαηάιιεια (ζρνιείν, παηρλίδη, 

εθθιεζία, θ.ά.) 

 Να δηαιέγεη θαη λα ζπλδπάδεη θαηάιιεια ηα ξνχρα θαη ηα παπνχηζηα πνπ ζα 

θνξέζεη (Swallow & Huebner, 1987
 .

 Loumiet & Levack, 1993b 
.
 Virginia 

Department of Education, 2010 
.
 Royal National Institute of Blind People, 

2016 
.
 American Foundation for the Blind, 2017).  

 Ζ δηδαζθαιία απηψλ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο φζν 

πην λσξίο μεθηλήζεη, ηφζν πην γξήγνξα ην παηδί ζα γίλεη αλεμάξηεην θαη δελ ζα δεηάεη 

ηε βνήζεηα ησλ άιισλ. Φπζηθά, ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ γίλεηαη ζε ζηάδηα, 

πξνρσξάεη δειαδή απφ ην απιφ ζην ζχλζεην, είλαη εμαηνκηθεπκέλε, ιακβάλεη δειαδή 

ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή, είλαη αλάινγε ηεο ειηθίαο
 .
  γηα 

παξάδεηγκα έλα ηπθιφ παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα δηδαρζεί ηε ρξήζε ηεο 

ηνπαιέηαο, ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πγηεηλή, ηελ έλδπζε, φκσο δελ ζα δηδαρζεί 

αθφκα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ. Δπίζεο, ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξε βνήζεηα θαη 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζηηο ελφηεηεο πνπ ζα δηδαρζεί, ελψ φζν κεγαιψλεη ε 

βνήζεηα ζα απνζχξεηαη θαη ζα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πην απηφλνκα. Φπζηθά 

απηφ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ εθπαηδεπηή είλαη ε ειηθία έλαξμεο απψιεηαο ηεο 

φξαζεο, αλ είλαη ζπγγελήο ή επίθηεηε. Έλα εθ γελεηήο ηπθιφ παηδί ελ ζπγθξίζεη 

κ’έλα παηδί πνπ έραζε ηελ φξαζή ηνπ αο πνχκε ζε ειηθία 12 εηψλ, έρεη κηα αξθεηά 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ παηδηψλ 

έγθεηηαη ζην φηη μεθηλνχλ απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο κάζεζεο 
. 

ην παηδί 

δειαδή κε επίθηεηε απψιεηα φξαζεο έρεη ήδε ζην γλσζηαθφ ηνπ ξεπεξηφξην 

«απνζεθεπκέλεο» πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ηδίσο νπηηθέο, πνπ απέθηεζε κέζα απφ 

ηελ επαθή κε ην πεξηβάιινλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ απνζεθεπηεί ίζσο θαη 

κφληκα ζηε καθξφρξνλε κλήκε ηνπ (Government of Newfoundland & Labrador, 2001 

.
 Κνληνγηάλλε, 2002 

.
 Υξεζηάθεο, 2006 

.
 Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007

 .
 Heward, 

2011).  
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  Ζ κλήκε απηή κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο νη εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζηε κλήκε ηνπ γηα παξάδεηγκα ηα καγεηξηθά 

ζθεχε, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα δηάθνξα πιηθά καγεηξηθήο, θ.η.ι., θαζηζηνχλ πην 

εχθνιε ηελ εθκάζεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε καγεηξηθψλ δεμηνηήησλ, θάηη πνπ 

ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο ηνκείο εθπαίδεπζεο. Άξα, ε πξνυπάξρνπζα νπηηθή 

εκπεηξία βνεζάεη ζην ζρεκαηηζκφ ηζρπξψλ ζπλδέζεσλ ζηε κλήκε, πνπ κπνξνχλ λα 

αλαζπξζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ κε λέεο πιεξνθνξίεο πιένλ απφ ηηο άιιεο 

αηζζήζεηο (Eysenck, 2010).  

 Αθνχ ην παηδί γλσξίδεη ήδε ηε δνκή γηα παξάδεηγκα ελφο θνχξλνπ (κέγεζνο, 

ζρήκα, εμσηεξηθή δνκή κε εζηίεο θαη θνπκπηά, εζσηεξηθή δνκή, φπνπ ππάξρνπλ 

ζράξεο θαη ηαςηά), έρεη δεη ηε κεηέξα ηνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ςήζεη ην 

θαγεηφ, ελδερνκέλσο αλ ην παηδί είλαη θνξίηζη λα έρεη παίμεη κε θνπδηληθά παηρλίδηα, 

είλαη πην εχθνιν λα εμνηθεησζεί πιένλ ζηελ εθεβηθή ειηθία κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θνχξλνπ θαη ην ςήζηκν ηνπ θαγεηνχ. Μέζσ ηεο αθήο αγγίδεη ηα κέξε ηνπ 

θνχξλνπ, ζρεκαηίδεη λνεηά ηελ εηθφλα ηνπ σο φινλ αιιά θαη ησλ κεξψλ ηνπ, ελψ ε 

αθνή καδί κε ηελ αθή ηνπ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Απ’ηελ άιιε 

κεξηά, ην παηδί κε ζπγγελήο ηχθισζε έρεη έλα ηζηνξηθφ κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε κε 

νπηηθέο εκπεηξίεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην δχζθνιε ηελ αληίιεςε θαη ζχιιεςε ηεο 

έλλνηαο «θνχξλνο», ζα ιέγακε ηελ θαζηζηά πην αθεξεκέλε έλλνηα πνπ πξνζπαζεί λα 

κεηνπζησζεί  ζε ζπγθεθξηκέλε κέζσ ηεο αθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αθνήο ησλ 

ερεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (Jacobson, 1993).  

 Δπηζηξέθνληαο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο δσήο, θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη 

θαη γίλεηαη έθεβνο αξρίδεη λα εμνηθεηψλεηαη κε πην ζχλζεηεο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο, φπσο δηαρείξηζε ρξεκάησλ, αγνξά πξντφλησλ, πιήξσκα ινγαξηαζκψλ, 

ρξήζε ηειεθψλνπ, θαζάξηζκα ζπηηηνχ, πιχζηκν θαη ζηδέξσκα ξνχρσλ, νξγάλσζε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, δεμηφηεηεο πνπ νπζηαζηηθά αξρίδνπλ λα πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο 

γηα κεηάβαζε απφ ηελ εθεβηθή ζηελ ελήιηθε δσή (Loumiet & Levack, 1993b 
. 

Κνληνγηάλλε, 2002 
.
 Υξεζηάθεο, 2006 

. 
Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007

 .
 Virginia 

Department of Education, 2010 
. 
 Hewett, Douglas & Keil, 2015 

.
 Σξίγθα-Μεξηίθα, 

2016).  

 Απφ ηε ζχληνκε απηή παξνπζίαζε, είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε πσο ε 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ 



 

106 
 

Κηλεηηθφηεηα, αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.. ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαζψο 

απνηεινχλ ηνλ πξφδξνκν ηεο ζπκπεξίιεςεο (Λακπξνπνχινπ, Μαξθάθεο, θ.ά., 2004 
. 

Fazzi, 2011). Δθηφο απηνχ, ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε 

κηαο αμηνπξεπνχο θαη φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεηεο ελήιηθεο δσήο, παξέρνληαο ίζεο 

επθαηξίεο ζε εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη κεηέπεηηα εξγαζηαθφ επίπεδν κε ζεβαζκφ 

ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε πέξαλ ησλ απζηεξψλ ζηεγαλψλ 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο ε δηδαζθαιία απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, γηα ηελ θάιπςε φρη κφλν ησλ ησξηλψλ, αιιά θαη ησλ 

κειινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ, έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο 

ηνπ ζπκπεξηθνξάο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί νκαιά ε 

κεηάβαζε απφ ηε κία θάζε ηεο δσήο ζηελ άιιε, δειαδή απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηε 

ζρνιηθή ειηθία, απφ ηε ζρνιηθή ειηθία ζηελ εθεβεία θαη απφ ηελ εθεβεία ζηελ 

ελειηθίσζε (Γηαθνπκάθε, 2012
 .
 Hewett, Douglas & Keil, 2015).  

 Παξφιν πνπ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο 

δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο, θαζψο νη ηειεπηαίνη καζαίλνπλ κέζσ ηεο κίκεζεο θαη κέζσ ησλ πινχζησλ 

νπηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ ιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη έηζη θαηαθηνχλ πην εχθνια 

θαη γξήγνξα ηα αλαπηπμηαθά νξφζεκα ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ ηα παηδηά κε νπηηθή 

αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ θαη λα κηκεζνχλ ηνπο άιινπο 

παξνπζηάδνληαο θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Cole & Cole, 

2001 
.
 Government of Newfoundland & Labrador, 2001 

.
 Iselin & Lewis, 2002 

.
 

Stillings, Weisler, Chase, et al., 2003 
.
 Rosen, 2010

 .
 Papadopoulos, Metsiou & 

Agaliotis, 2011), δελ πξέπεη σζηφζν λα μερλάκε πσο κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ, ην 

βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα νιηθή ηχθισζε ή κεξηθή 

φξαζε, ηελ ειηθία έλαξμεο, ζπγγελήο δειαδή ή επίθηεηε, αιιά θαη ηε ζπλχπαξμε 

επηπξφζζεησλ αλαπεξηψλ, κπνξεί ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία κεγαιψλνληαο λα γίλεη 

έλαο αλεμάξηεηνο ελήιηθαο, θιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην κε ηελ εμήο θξάζε: «Όινη 

νη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα γηα απηφλνκε δηαβίσζε, αλεμάξηεηα 

απφ ην κέγεζνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο» (The Stockholm Cooperative for Independent 

Living, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ratzka, 1986).  
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Δικόνα 50: Παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο κεηαθηλείηαη κφλν 

ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ κπαζηνπληνχ 

 

 

 

Δικόνα 51: Παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο κεηαθηλείηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

Κηλεηηθφηεηαο θαη ηε ρξήζε ηνπ παηδηθνχ κπαζηνπληνχ 
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Δικόνα 52: Παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο κε κεξηθή φξαζε 

εθπαηδεχεηαη ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο (1
ν
 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Καβάιαο) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΒΛΔΠΟΝΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 

ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΟΤ ΒΛΔΠΟΝΣΑ ΟΓΗΓΟΤ  

 Έρνληαο ήδε αλαθεξζεί ζηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο, αιιά θαη 

ζηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηνπο ηνκείο 

Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Κηλεηηθφηεηα θαη ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο απφ 

ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, πνπ απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηπθινχ παηδηνχ απφ κηθξή ειηθία ζην ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηελ αλαθνξά καο θαη ζηε 

ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ζεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο 

ηπθινχο ζπκκαζεηέο ηνπο (Ρήγα, 1998 
.
 Φινχξνπ, 2007 

.
 Δθξαηκίδεο, 2015).   

 Οη Καηζνχιεο & Υαιηθηά (2007b:21,22) επηζεκαίλνπλ πσο «ε ειεχζεξε 

θίλεζε κέζα ζην ζρνιείν είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα επηηπρεκέλε έληαμε θαη 

ζεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο». Χζηφζν, δελ επαξθεί κφλν ε εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ 

καζεηψλ ζηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο γηα κηα επηηπρεκέλε 

ζπκπεξίιεςε, αιιά θξίλεηαη επίζεο αλαγθαία θαη ε εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ 

καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο ηπθινχο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, ηε ζχζθημε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο θαη 

αιιειναπνδνρήο, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε νξζψλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ηερληθή, δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Σξίγθα-

Μεξηίθα, 2016).  

 Πξηλ φκσο μεθηλήζεη απηή ε εθπαίδεπζε, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε δηεμαγσγή 

κηαο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ, φζν θαη ηελ έκπξαθηε γλσξηκία ηνπο κε ηελ 

ηχθισζε. Όπσο καο αλαθέξεη ν Δθξαηκίδεο (2015) ε πξνζνκνίσζε ηεο ηχθισζεο 

φπνπ θάζε βιέπσλ καζεηήο θηλείηαη ζην ρψξν ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ έρνληαο ηα 

κάηηα ηνπ θιεηζηά κε κηα θνξδέια ππνδπφκελνο ην ηπθιφ παηδί θαη έλαο βιέπσλ 
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νδεγφο αλαιακβάλεη λα ηνλ θαζνδεγήζεη, ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θηλνχκελνη ζην ρψξν, ηελ 

αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ φηαλ θηλνχληαη ζε ρψξνπο πνπ δελ είλαη νηθείνη ή δελ είλαη 

πάληα πξνζβάζηκνη θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο 

φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμαηξέησο, ελψ παξάιιεια ζπλεηδεηνπνίεζαλ ην ζπνπδαίν 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε φξαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη πσο ε απψιεηά ηεο 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ κέζα ζην 

ρψξν. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα επίζεο απνηέιεζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν θαη παξάιιεια 

ην κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ 

βιέπνληα νδεγνχ, θαζψο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ επζχλε πνπ έρεη έλαο βιέπσλ, φηαλ 

θαζνδεγεί έλαλ ηπθιφ. Ζ έκπξαθηε ινηπφλ βίσζε ηεο ηχθισζεο απφ ηνπο βιέπνληεο 

καζεηέο πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ην έδαθνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ. 

 Όπσο αλαθέξεη ν Heward (2011) ε ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ κπνξεί λα 

δηδαρζεί βησκαηηθά ζε δεπγάξηα (έλαο βιέπσλ καζεηήο – έλαο ηπθιφο καζεηήο) ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνλ 

εηδηθφ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ν νπνίνο ζα παξνπζηάζεη αξρηθά ζηνπο 

καζεηέο ηελ ηερληθή ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα, φπσο αλέβαζκα θαη θαηέβαζκα 

ζθάιαο, ζηελφ πέξαζκα, άλνηγκα – θιείζηκν πφξηαο, θ.ν.θ. θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ 

ζπζηεκαηηθήο εμάζθεζεο θάζε βιέπσλ καζεηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα 

θαζνδεγήζεη ηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εηδηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί, ψζηε θάζε βιέπσλ καζεηήο λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλνδνηπφξνο θαη λα 

νδεγήζεη κε αζθάιεηα ηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεη θαζνξίζεη 

πξσηχηεξα ν εηδηθφο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο.  

 Αο ζεκεησζεί, πσο ε εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ είλαη 

θιηκαθνχκελε, δειαδή μεθηλάεη απφ εζσηεξηθέο θαη «απιέο» πεξηνρέο ρσξίο εκπφδηα 

ή κε ειάρηζηα θαη ζηγά ζηγά εθηείλεηαη ζε πην ζχλζεηεο πεξηνρέο κε πεξηζζφηεξα 

εκπφδηα θαη ζπλσζηηζκφ. ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, μεθηλάεη αξρηθά απφ ηελ ηάμε 

θαη ζηγά ζηγά εθηείλεηαη θαη ζηνλ αχιεην ρψξν, φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

θαη απφ άιιεο ηάμεηο (Jacobson, 1993).  
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 Σν πξψην βήκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα 

νδεγνχ απνηειεί ε γλσξηκία ηνπ ηπθινχ καζεηή κε ην βιέπνληα νδεγφ ηνπ, ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο θαη ν ηπθιφο καζεηήο λα 

απνβάιιεη ην θφβν ηξαπκαηηζκνχ ή αηπρήκαηνο θαη λα εληζρπζεί ε απηνπεπνίζεζή 

ηνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα αλαπηπρζεί ε 

θηλεηηθφηεηά ηνπ (Jacobson, 1993 
.
 LaGrow, 2010). Δπίζεο, ν βιέπσλ νδεγφο πξέπεη 

πάληα λα ξσηάεη ην άηνκν αλ ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα θηλεζεί, θαζψο κεξηθά άηνκα 

δελ ρξεηάδνληαη ή δελ ζέινπλ ηε βνήζεηα ελφο βιέπνληα νδεγνχ θαη πξνηηκνχλ λα 

θηλεζνχλ αλεμάξηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ιεπθφ κπαζηνχλη (Heward, 2011 
. 

SightConnection, 2011).  

 Ξεθηλψληαο ν βιέπσλ καζεηήο λα παξέρεη βνήζεηα ζηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή 

ηνπ, αθνχ πξψηα ν ηειεπηαίνο ηελ έρεη απνδερηεί, εθηείλεη ην βξαρίνλά ηνπ πξνο ηνλ 

ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπ, ν νπνίνο πηάλεη ην ρέξη ηνπ νδεγνχ ιίγν πην πάλσ απφ ηνλ 

αγθψλα θαη μεθηλψληαο ην πεξπάηεκα αθνινπζεί ηνλ νδεγφ κηζφ βήκα πίζσ. Απηφ 

βνεζάεη ην ηπθιφ άηνκν λα θαηαιάβεη θαη λα αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

νδεγνχ, ελψ παξάιιεια αλ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηεί θαη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη 

επεμεγήζεηο βνεζάεη ην άηνκν λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν θηλείηαη (Hill & Ponder, 1976 
.
 Jacobson, 1993 

.
 LaGrow, 2010). Μία 

ζεκαληηθή επηζήκαλζε πνπ ζπλαληάκε ζηνπο Glasspool (1984) θαη Heward (2011) 

θαη πξέπεη ηδηαίηεξα λα πξνζερζεί απφ ην βιέπνληα νδεγφ είλαη, πσο απηφο πνηέ δελ 

πηάλεη ην ρέξη ή ην ζψκα ηνπ ηπθινχ αηφκνπ θαη δελ ην ηξαβάεη ή ην ζπξψρλεη, αιιά 

αθήλεη ην ηπθιφ άηνκν λα πηάζεη ην ρέξη ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία 

θαηεχζπλζεο ηνπ νδεγνχ κε θπζηθφ ηξφπν.   

 ηα ζρνιεία, ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ζπλαληάκε ζπλήζσο ζθάιεο κε ιίγα ή πεξηζζφηεξα ζθαιηά, νπφηε θξίλεηαη αλαγθαία 

ε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ ζην αλέβαζκα θαη ζην θαηέβαζκα ηεο 

ζθάιαο, θαζψο νη καζεηέο κε νπηηθή αλαπεξία ίζσο ληψζνπλ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα 

θαη θφβν λα θηλεζνχλ κφλνη ηνπο απ’φηη ζε κηα επηθάλεηα επίπεδε ρσξίο εκπφδηα. 

Όηαλ ν νδεγφο πιεζηάζεη κε ην ηπθιφ άηνκν ζηηο ζθάιεο, ζηακαηάεη κπξνζηά απφ ην 

πξψην ζθαινπάηη θαη ελεκεξψλεη ακέζσο ην άηνκν γηα ην αλ ζα αλέβνπλ ή ζα 

θαηέβνπλ ηε ζθάια, αιιά θαη ην πνπ βξίζθεηαη ε θνππαζηή ηεο ζθάιαο. Παξάιιεια, 

είλαη ζεκαληηθφ κε ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνχ λα ζχξεη ζηγά ζηγά ην ηπθιφ άηνκν ην πφδη 

ηνπ θαη λα παηήζεη ζην πξψην ζθαινπάηη, ψζηε λα θαηαλνήζεη ην εχξνο ηνπ 
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ζθαινπαηηνχ, κεγάιν ή κηθξφ θαη λα ξπζκίζεη αλάινγα ην βήκα ηνπ (LaGrow, 2010
 .
 

SightConnection, 2011). Ο Jacobson (1993) επηζεκαίλεη πσο ν βιέπσλ νδεγφο πξέπεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη λα ειέγμεη αλ ην ηπθιφ άηνκν έρεη ηνπνζεηήζεη ηα 

πφδηα ηνπ ζσζηά ζε επζεία γξακκή πξνο ηε ζθάια θαη φρη ινμά, γηα λα απνθεπρζνχλ 

αηπρήκαηα. Όηαλ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ζέζε ησλ πνδηψλ, ηφηε ην άηνκν είλαη 

έηνηκν λα αθνινπζήζεη ηνλ νδεγφ ηνπ.  

  Σν ηπθιφ άηνκν ινηπφλ αθνινπζεί έλα βήκα πίζσ θξαηψληαο κε ην έλα ηνπ 

ρέξη ηνλ νδεγφ, ελψ ηνπνζεηεί ην άιιν ρέξη ζηελ θνππαζηή ηεο ζθάιαο. Όηαλ 

θηάζνπλ ζην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ν νδεγφο ελεκεξψλεη γηα ην ηειείσκα ηεο ζθάιαο, 

ψζηε λα αληηιεθζεί ν ηπθιφο ηελ αιιαγή ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο, ζην ηειεπηαίν 

ζθαινπάηη ν νδεγφο ζηακαηάεη γηα ιίγν καδί κε ην ηπθιφ άηνκν πξηλ ζπλερίζνπλ ηελ 

πνξεία ηνπο ζηελ επίπεδε επηθάλεηα. Παξφκνηα, φηαλ θαηά ηελ πνξεία ηνπο 

ζπλαληήζνπλ πεδνδξφκην, ν νδεγφο ζηακαηάεη φηαλ πιεζηάζνπλ ζε απηφ θαη 

ελεκεξψλεη ην άηνκν γηα ην αλ ζα ην αλέβνπλ ή ζα ην θαηέβνπλ θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο πνπ αθνινπζεί (LaGrow, 2010
 .
 SightConnection, 2011).  

 Όηαλ ν βιέπσλ καζεηήο πιεζηάζεη καδί κε ηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπ ζε κηα 

πφξηα, πξέπεη πξψηα λα ζηακαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξψζεη ην άηνκν γηα ην 

αλ ε πφξηα αλνίγεη πξνο ηα κέζα ή πξνο ηα έμσ, αιιά θαη αλ αλνίγεη απφ ηα δεμηά ή 

απφ η’αξηζηεξά. Απηφ δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ην ηπθιφ άηνκν λα ηνπνζεηήζεη ην ρέξη 

ηνπ ζηε ρεηξνιαβή ηεο πφξηαο απφ ηε ζσζηή πιεπξά θαη απφ εθεί λα θξαηεζεί 

σζψληαο ή έιθνληαο γηα λα ηελ αλνίμεη. Δπηπιένλ, ν βιέπσλ νδεγφο βνεζάεη ζην 

άλνηγκα ηεο πφξηαο, ελψ κε ην άιιν ηνπ ην ρέξη αθνπκπά ειαθξά ην βξαρίνλα ηνπ 

αηφκνπ (Glasspool, 1984
 .
  Jacobson, 1993 

.
 SightConnection, 2011).  

 Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί είλαη ε αιιαγή πνξείαο, ε 

θαηεχζπλζε δειαδή πξνο ηελ αληίζεηε κεξηά ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο, φπνπ ν βιέπσλ 

νδεγφο πξψηα ελεκεξψλεη ην ηπθιφ άηνκν ιεθηηθά γηα απηή ηελ ελέξγεηα. Σν ηπθιφ 

άηνκν κέλεη αξρηθά αθίλεην ρσξίο λα αθήζεη ην ρέξη ηνπ νδεγνχ θαη μεθηλάλε λα 

ζηξέθνληαη αληηθξηζηά ν έλαο ζηνλ άιινλ. Αθνχ πάξνπλ ηε ζσζηή ζέζε, δειαδή 

έξζνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν, ν βιέπσλ νδεγφο δίλεη ην άιιν ηνπ ρέξη ζην ηπθιφ 

άηνκν, ην νπνίν απειεπζεξψλεη ζηγά ζηγά ην ρέξη ηνπ νδεγνχ πνπ κέρξη ηψξα 

θξαηνχζε, ψζηε λα βξεη ηε ζσζηή ζέζε ζην άιιν ρέξη ηνπ θαη νινθιεξψλνπλ ηε 
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ζηξνθή κφιηο ην ηπθιφ άηνκν έρεη βξεη ηε ζσζηή ζέζε ζηνλ άιιν βξαρίνλα ηνπ 

νδεγνχ (Hill & Ponder, 1976 
.
 Jacobson, 1993).   

 Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ κεξηά ν βιέπσλ νδεγφο κε 

ην ηπθιφ άηνκν, θάηη πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη γηα ηελ απνθπγή εκπνδίσλ πνπ είλαη 

απφ ηε κεξηά ηνπ ηπθινχ αηφκνπ ή πξηλ απφ ζθάιεο, ν νδεγφο ελεκεξψλεη αξρηθά ην 

άηνκν γη’απηή ηελ ελέξγεηα. ηε ζπλέρεηα ν νδεγφο κέλεη ζηε ζέζε πνπ είλαη 

αθίλεηνο, θέξλνληαο ην ρέξη πνπ κέρξη ηψξα θξαηνχζε ην ηπθιφ άηνκν πίζσ ζηελ 

πιάηε ηνπ, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην ηπθιφ άηνκν λα βξεη ηελ πιάηε ηνπ θαη έπεηηα λα 

θηλεζεί πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ νδεγνχ, πηάλνληαο κε ην έλα ρέξη ηελ πιάηε ηνπ θαη 

κε ην άιιν λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ην άιιν ρέξη ηνπ νδεγνχ. Αθνχ πεξάζεη πίζσ 

απφ ηνλ νδεγφ, αθήλεη ην ρέξη πνπ είρε ζηελ πιάηε, ην νπνίν ηψξα παίξλεη ηε ζσζηή 

ζέζε ιίγν πην πάλσ απφ ηνλ αγθψλα ηνπ νδεγνχ (Hill & Ponder, 1976 
.
 Jacobson, 

1993).   

 Μία άιιε πεξίπησζε κε ηελ νπνία κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπνο ν βιέπσλ 

καζεηήο φηαλ θηλείηαη κε ηνλ ηπθιφ ζπκκαζεηή ηνπ είλαη ε δηάβαζε κέζα απφ ζηελφ 

πέξαζκα. Αθνχ ελεκεξψζεη ν νδεγφο γη’απηή ηελ θαηάζηαζε, πιεζηάδνληαο ζην 

ζηελφ πέξαζκα ακέζσο κεηαθηλεί ην ρέξη πνπ νδεγεί ην ηπθιφ άηνκν δηαγψληα πίζσ 

ζηελ πιάηε ηνπ ζε επζεία γξακκή. Ο νδεγφο δειαδή πξνπνξεχεηαη ηνπ ηπθινχ 

αηφκνπ θαη εθείλν αθνινπζεί απφ πίζσ ηνλ νδεγφ κε ζηαζεξφ βεκαηηζκφ (Hill & 

Ponder, 1976
 .
 Glasspool, 1984 

.
 Jacobson, 1993 

. 
SightConnection, 2011).   

 Ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε ζην ζρνιείν φπνπ ν ηπθιφο καζεηήο κπνξεί 

λα ρξεηαζηεί ηε βνήζεηα ηνπ βιέπνληα ζπκκαζεηή ηνπ είλαη φηαλ ζέιεη λα θαζίζεη ζε 

κία θαξέθια. Ο βιέπσλ νδεγφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δχν ηξφπνπο γηα λα 

βνεζήζεη ην ηπθιφ άηνκν λα θαζίζεη. Ο έλαο ηξφπνο είλαη λα πιεζηάζεη καδί κε ην 

ηπθιφ άηνκν απφ κπξνζηά ηελ θαξέθια κέρξη ην πφδη ηνπ ηπθινχ λα ηελ 

αθνπκπήζεη, ελψ ν νδεγφο ηνπνζεηεί ην ρέξη πνπ θαζνδεγεί ζηελ πιάηε ηεο 

θαξέθιαο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ ηπθιφ λα γιηζηξήζεη ην ρέξη ηνπ θαηά κήθνο ηνπ 

κπξάηζνπ ηνπ θαη κεηά πάλσ ζηελ θαξέθια γηα λα βξεη ην θάζηζκα. Έλαο άιινο 

ηξφπνο είλαη λα πιεζηάζεη ν νδεγφο καδί κε ην ηπθιφ άηνκν απφ πίζσ ηελ θαξέθια 

κέρξη ην πφδη ηνπ ηπθινχ λα ηελ αθνπκπήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ν νδεγφο ηνπνζεηεί ην 

ρέξη ηνπ ηπθινχ ζηε ξάρε ηεο θαξέθιαο θαη ηνλ αθήλεη κφλν ηνπ λα θαζίζεη. Μεξηθέο 

θνξέο θξίλεηαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ν βιέπσλ νδεγφο ιεθηηθέο 
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πεξηγξαθέο, ηδίσο φηαλ ε θαξέθια έρεη κπξάηζα, φηαλ έρεη ξνδάθηα ή είλαη 

πεξηζηξεθφκελε (Glasspool, 1984 
. 
Jacobson, 1993 

.
 Heward, 2011 

.
 SightConnection, 

2011).  

 Πέξαλ ηεο ζσζηήο θαη αζθαινχο θαζνδήγεζεο πάλσ ζηα δηάθνξα είδε 

εδαθηθψλ επηθαλεηψλ, φπσο επίπεδε ή αλψκαιε επηθάλεηα, ζθάιεο, θ.ά., ν βιέπσλ 

νδεγφο είλαη ππεχζπλνο λα πξνεηδνπνηεί ην ηπθιφ άηνκν θαη γηα ηπρφλ αησξνχκελα 

εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ πνξεία ηνπο γηα λα απνθεπρζνχλ 

ηξαπκαηηζκνί θαη αηπρήκαηα. Όπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην έλα βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ηνπ ιεπθνχ κπαζηνπληνχ είλαη, πσο δελ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ην ηπθιφ 

άηνκν απφ ηα αησξνχκελα εκπφδηα, παξφιν πνπ ζεσξείηαη έλα ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ 

εξγαιείν αζθαινχο θαη αλεμάξηεηεο κεηαθίλεζεο γηα ηα ηπθιά άηνκα ιεηηνπξγψληαο 

σο πξνθπιαθηήξαο απφ ηα εκπφδηα ηνπ εδάθνπο (Giudice & Legge, 2008
 . 

Heward, 

2011). Δδψ ινηπφλ ν ξφινο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ θξίλεηαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, 

θαζψο είλαη απηφο πνπ έξρεηαη λα αληηζηαζκίζεη απηφ ην κεηνλέθηεκα θαη λα 

πξνζθέξεη ζην ηπθιφ άηνκν ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ.  

 Απ’φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην πφζν 

ζεκαληηθέο θξίλνληαη νη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, 

ηδίσο φηαλ θαηά ηελ πνξεία ιακβάλνπλ ρψξα ζπρλέο εδαθηθέο αιιαγέο, φπσο ιφγνπ 

ράξηλ επίπεδε επηθάλεηα ρσξίο εκπφδηα κεηάβαζε ζε ζθάιεο, ζπλέρεηα ζε επίπεδε 

επηθάλεηα κε εκπφδηα, θ.ν.θ., αιιά θαη ην πφζν ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε εηνηκφηεηα 

ηνπ βιέπνληα νδεγνχ λα αληηκεησπίζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα 

νδεγνχ ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε (Hill & Ponder, 1976 
.
 Jacobson, 1993).   

 Όηαλ ν βιέπσλ νδεγφο ρξεζηκνπνηεί ιεθηηθέο πεξηγξαθέο, απηέο πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα θαη λα πεξηέρνπλ νπζηψδεηο θαη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδνπλ θαη ζα θαζνδεγνχλ ζσζηά ην ηπθιφ άηνκν 

ζπλδξάκνληαο ζηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ 

παξάιιεια πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ επηπέδνπ. Όπσο αλαθέξεη 

ν Glasspool (1984) πνιιέο θνξέο νη βιέπνληεο φηαλ επηθνηλσλνχλ κ’έλα ηπθιφ άηνκν 

ππεξαπινπζηεχνπλ ηελ θνπβέληα καδί ηνπ, ζαλ λα κηιάλε ζε άηνκν κε κεησκέλεο 

αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, ελψ αλ θαη είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ζπρλά 

δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο θαη ακεραλία κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζθέξνπλ 
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νπζηαζηηθή βνήζεηα ζην άηνκν θαη άζειά ηνπο λα «ηνλίδνπλ» ηε «δηαθνξεηηθφηεηά» 

ηνπ. 

 Αλ θαη ε ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ ζεσξείηαη κία απιή κέζνδνο βνήζεηαο 

ελφο αηφκνπ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

δηδαρζεί ζε καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη λα εθαξκνζζεί ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

εηδηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο θαη ζηηο κηθξέο ηάμεηο (Heward, 2011), 

παξάιιεια φκσο, φπσο επηζεκαίλεη ε Σζαγθαιίδνπ (2016:37,38) είλαη απαξαίηεηε ε 

«επηκφξθσζε» ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ γηα ηελ νπηηθή αλαπεξία, ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ νξζνχο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηπθινχο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ αλάπηπμε ζεβαζκνχ 

απέλαληη ζηα ηπθιά παηδηά θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο 

απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο-θιεηδηά πνπ πξνσζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε, ελψ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ βιεπφλησλ θαη ηπθιψλ 

καζεηψλ είλαη επσθειήο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 
.
 κε ηνπο βιέπνληεο καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ απφ κηθξή ειηθία ην θνηλσληθφ ρξένο απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη λα δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο ζηεξηδφκελνη 

ζηηο αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί θαη 

δεθηηθνί απέλαληη ζηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο, εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζή 

ηνπο θαζψο ληψζνπλ απνδεθηνί απφ ηνπο άιινπο θαη αληηκεησπίδνληαη σο ηζφηηκα 

κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο ζε 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν.   

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε δηδαζθαιία ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ 

ζηνπο βιέπνληεο καζεηέο απφ κηθξή ειηθία θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο σο 

απξηαλνί πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ζα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, έρνληαο αλαπηχμεη  

απφ ηελ παηδηθή ειηθία ελζπλαίζζεζε θαη αιιειεγγχε απέλαληη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. ε απηφ ην ζεκείν, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη θαίξηνο, θαζψο 

απνηειεί ηζρπξφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλάκα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ γηα ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ππνζηεξίδεη 

θαη λα πξνσζεί εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηα 

πιαίζηα ηεο ηάμεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ηελ 
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εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, κε ηε 

ζπλεξγαζία εηδηθψλ απφ ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο (Φινχξνπ, 2007).  

 Όπσο ππνζηεξίδνπλ ε Κακπαλέιινπ (2011) θαη ε Υξπζαλζαθνπνχινπ (2012) 

ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, αιιά θαη κε άιινπο 

εηδηθνχο απφ ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

γεληθφ ζρνιείν, ελψ παξάιιεια ε κχεζε ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ απφ ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ 

ακνηβαία απνδνρή θαη θαηαλφεζε, ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» ηνπ άιινπ.  

 Ζ δηδαζθαιία ινηπφλ ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ ζηνπο κηθξνχο 

καζεηέο απνηειεί κηα βαζηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ηπθιψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο γηα αζθαιή κεηαθίλεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη 

κηα εηζαγσγή ζε κηα θνηλσλία πνπ ππνζηεξίδεη, απνδέρεηαη, αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηα 

άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, κεξηκλψληαο παξάιιεια 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα επηδεηεί 

ηε δηάπιαζε παηδηψλ – απξηαλψλ πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα ζέβνληαη θαη ζα 

αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηα άηνκα κε νπνηαζδήπνηε θχζεσο αλαπεξία, ζα είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελνη πξνο απηά θαη ζα ηνπο παξέρνπλ κε πξνζπκία, αγάπε θαη αληδηνηέιεηα  

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηε βνήζεηά ηνπο, φηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν ή φηαλ ηα ίδηα 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ην δεηήζνπλ (νχιεο, 2013).  

 Ζ απεκπφιεζε ηεο αξλεηηθήο ρξνηάο ηνπ ηαηξνγελνχο κνληέινπ πιαηζίσζεο 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε πηνζέηεζε κηαο αλζξσπηζηηθήο – θνηλσληθήο 

πξνζέγγηζεο, φπνπ φινη νη καζεηέο θνηηνχλ ζηα θνηλά ζρνιεία κε ίζα δηθαηψκαηα 

κάζεζεο θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε φια ηα δξψκελα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 

θαζηζηά πςίζηεο ζεκαζίαο φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο ζηνπο ηνκείο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Κηλεηηθφηεηα θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο γηα αλεμαξηεζία ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη 

ζπλεπψο ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ 

θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ 
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θαη ζπζηεκαηηθψλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, φπνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ηνπο ηπθινχο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο ζα αλαπηχμνπλ καδί ηνπο θηιηθέο ζρέζεηο, 

ζα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη ζα πηνζεηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, ελψ παξάιιεια ζα κάζνπλ λα παξέρνπλ βνήζεηα ζε απηά κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν (Δθξαηκίδεο, 2015).  

 Φεχγνληαο ιίγν απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

βιέπνληα νδεγνχ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη γηα ηνπο ελήιηθεο, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξάζρνπλ βνήζεηα ζε ηπθινχο ζπκπνιίηεο ηνπο αλ θαηαζηεί αλαγθαίν. Οη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηπθιφ άηνκν ίζσο ρξεηαζηεί ηε βνήζεηα ηνπ βιέπνληα νδεγνχ 

είλαη απηέο πνπ ήδε παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, σζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζνχλ 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηερληθή, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ, 

αιιά θαη απφ θάπνηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο είλαη ην χςνο. Όηαλ έλαο 

ελήιηθαο βιέπσλ νδεγφο έρεη λα θαζνδεγήζεη έλα ηπθιφ παηδί, ε πηζαλή δηαθνξά 

χςνπο δηαθνξνπνηεί ην ζεκείν πηαζίκαηνο, δειαδή ην παηδί ζα πηάζεη ηνλ ελήιηθα 

απφ ηνλ θαξπφ θαη φρη ιίγν πην πάλσ απφ ηνλ αγθψλα θαη ζα ηνλ αθνινπζεί θαλνληθά 

κηζφ βήκα πίζσ (Jacobson, 1993). 

 Αληίζεηα, φηαλ έλαο ελήιηθαο βιέπσλ νδεγφο έρεη λα θαζνδεγήζεη έλαλ 

ελήιηθα ηπθιφ θαη κεηαμχ ηνπο έρνπλ κεγάιε δηαθνξά χςνπο, ηφηε πάιη ην ζεκείν 

πηαζίκαηνο είλαη δηαθνξεηηθφ, δειαδή αλ ην ηπθιφ άηνκν είλαη αξθεηά πην ςειφ απφ 

ην βιέπνληα νδεγφ, ηφηε ηνλ πηάλεη πάλσ ζηνλ ψκν θαη ηνλ αθνινπζεί κηζφ βήκα 

πίζσ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν βιέπσλ νδεγφο ρξεζηκνπνηεί θπζηθφ ξπζκφ 

βεκαηηζκνχ θαη θπζηνινγηθφ ηφλν θσλήο (Jacobson, 1993 
.
 Heward, 2011).  

 Μία άιιε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν ελήιηθαο βιέπσλ νδεγφο 

είλαη ην ηπθιφ άηνκν λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζθχιν-νδεγφ, αιιά σζηφζν λα 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη απφ έλα βιέπσλ άηνκν. Ο βιέπσλ νδεγφο πιεζηάδεη ην ηπθιφ 

άηνκν απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ν ζθχινο-νδεγφο, δειαδή απφ δεμηά 

θαη ην ξσηάεη αλ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Δπίζεο, ν βιέπσλ νδεγφο δελ πξέπεη λα ρατδεχεη 

ή λα θξαηάεη ην ινπξί ηνπ ζθχινπ-νδεγνχ, γηαηί κπνξεί λα ηνλ κπεξδέςεη θαη λα ηνλ 

απνπξνζαλαηνιίζεη (Heward, 2011). Ο βιέπσλ νδεγφο ινηπφλ πξέπεη λα έρεη ζην 

κπαιφ ηνπ, πσο ν ζθχινο-νδεγφο δελ είλαη απιψο έλα θαηνηθίδην δψν, αιιά είλαη 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνο πάλσ ζε δεμηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θηλεηηθφηεηαο, ζηελ 



 

118 
 

ηήξεζε βαζηθψλ ιεθηηθψλ νδεγηψλ πνπ δίλεη ην ηπθιφ άηνκν, φπσο «εκπξφο», 

«επζεία», «δεμηά», «αξηζηεξά», «βξεο ηελ πφξηα», «βξεο ηηο ζθάιεο», θ.ν.θ., αιιά 

θαη ζηελ αγλφεζε εληνιψλ πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, 

ψζηε λα ηνπ παξέρεη κία αζθαιή κεηαθίλεζε θαη λα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ εκπφδηα 

(Hauser, Wakkary & Neustaedter, 2014). Χζηφζν, κπνξεί λα κπεξδεπηεί θαη λα 

απνπξνζαλαηνιηζηεί αλ απνζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ, γη’απηφ ν βιέπσλ νδεγφο νθείιεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη λα κελ «πεηξάδεη» ην ζθχιν-νδεγφ, αθήλνληάο ηνλ 

λα ζπγθεληξσζεί ζην έξγν ηνπ (Dogtails, 2009).  

 Οινθιεξψλνληαο ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ 

ζηα δηάθνξα πιαίζηα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε εθκάζεζή ηεο 

είλαη απαξαίηεην λα μεθηλάεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζπληζηψζα-θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηψλ κε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ηπθιψλ παηδηψλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηά απφ ηνπο βιέπνληεο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Κάζε εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ νθείιεη λα πινπνηεί δξάζεηο καδί κε εηδηθνχο απφ ην 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ηπθιψλ καζεηψλ 

ζηα θνηλά ζρνιεία θαη παξάιιεια ζα δεκηνπξγνχλ έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα 

ζηελ ηάμε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο φισλ, ζηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

κε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα φξαζεο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε αιιεινζεβαζκνχ, 

αιιειναπνδνρήο θαη αιιεινυπνζηήξημεο (Καξαθίηζηνο, 2010).  

 

Δικόνα 53: Πξνζνκνίσζε ηεο ηχθισζεο απφ παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ 
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Δικόνερ 54 & 55: Σξνπνπνίεζε ηεο ιαβήο / πηαζίκαηνο 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ θαη ηνπ ηπθινχ 

αηφκνπ 

 

 

Δικόνα 56: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ ζηηο ζθάιεο 
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Δικόνα 57: Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ πνδηψλ ζε επζεία γξακκή 

γηα ην θαηέβαζκα ηεο ζθάιαο αξηζηεξά (ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 

αλέβαζκα) θαη ε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε δεμηά 

 

 

Δικόνα 58: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ γηα ην άλνηγκα κηαο 

πφξηαο 

 

 



 

121 
 

 

Δικόνα 59: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ θαηά ηελ αιιαγή 

πνξείαο (θίλεζε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε) 

 

 

Δικόνα 60: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ θαηά ηελ αιιαγή 

πιεπξάο κεηαμχ νδεγνχ θαη ηπθινχ αηφκνπ 

 

 

Δικόνα 61: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ ζε ζηελφ πέξαζκα 
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Δικόνα 62: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ φηαλ βνεζάεη ην 

ηπθιφ άηνκν λα θαζίζεη ζε κία θαξέθια 

 

 

Δικόνερ 63 & 64: Ζ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ φηαλ ην 

ηπθιφ άηνκν ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζθχιν-νδεγφ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είκαζηε ζε ζέζε 

λα ζπλάγνπκε νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελδειερή 

βηβιηνγξαθηθή κειέηε ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηελ ηαηξηθή ζθνπηά πάλσ ζηηο 

βαζηθφηεξεο νθζαικηθέο παζήζεηο, ηε θχζε θαη αηηηνινγία ηνπο, αιιά θαη ηε ζεκαζία 

ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο θάζε νθζαικηθήο πάζεζεο. Παξάιιεια, απφ 

ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

φπσο ε ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αιιά θαη ε εθπαίδεπζε ζηνλ 

Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα θαη ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο 

ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, νδεγνχκαζηε ζηελ αλαγθαηφηεηα κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο θαη εηο βάζνο δηεξεχλεζεο φρη ζε ζεσξεηηθφ, αιιά ζε εκπεηξηθφ 

πιένλ επίπεδν θαη επειπηζηνχκε ε παξνχζα εξγαζία λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην 

ιάθηηζκα γηα δηεμνδηθφηεξεο κειέηεο πνπ ζα εμεηάζνπλ ηηο απφςεηο γνλέσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ ηελ 

παηδαγσγηθή ζθνπηά ζηηο ελ ιφγσ ζεκαηηθέο, πνπ απνηεινχλ κείδνλνο ζεκαζίαο 

δεηήκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 Απφ ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο, ην ηαηξηθφ κέξνο, γλσξίζακε 

ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηεο Ηαηξηθήο, ζπγθεθξηκέλα ηεο Οθζαικνινγίαο, ηεο 

Γελεηηθήο θαη ηεο Φαξκαθνινγίαο γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, θαζψο ηα 

ηαηξηθά ζαχκαηα, φπσο ην βηνληθφ κάηη, κπνξνχλ λα ραξίζνπλ ην θσο ζε άηνκα πνπ 

δελ έρνπλ δεη πνηέ ηνλ θφζκν, δίλνληαο ειπίδα ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο γηα 

κεξηθή ή θαη νιηθή απνθαηάζηαζε ηεο φξαζήο ηνπο. Δπίζεο, ηα πνιπδχλακα 

βιαζηνθχηηαξα απνηεινχλ αθφκε έλα κείδνλ επίηεπγκα ηεο Ηαηξηθήο γηα ηελ 

επηζθεπή εθθπιηζκέλσλ ηζηψλ ζ’έλα επξχ θάζκα αζζελεηψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ 
.
 ζηνλ 

ηνκέα ηεο Οθζαικνινγίαο ε ρξήζε ηνπο ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην απνδεηθλχεη ηηο 

ηεξάζηηεο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηε ζεξαπεία νθζαικηθψλ παζήζεσλ φπσο ν ζπγγελήο 

θαηαξξάθηεο, ε εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο πγξνχ ηχπνπ, ε κειαγρξσζηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, θ.ά., αλνίγνληαο ην δξφκν γηα θιηληθέο δνθηκέο, ελψ θαη ε 

αλάπηπμε «έμππλσλ» θαξκάθσλ, φπσο ιφγνπ ράξηλ ην EPI-743, ε ηδεβελφλε, θ.ά., 

δχλαληαη λα ζεξαπεχζνπλ αζζέλεηεο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, φπσο ηελ θιεξνλνκηθή 

νπηηθή λεπξνπάζεηα Leber. 
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 Δπηπιένλ, ρεηξνπξγηθέο θαη κε επεκβάζεηο εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ζε δηάθνξεο νθζαικηθέο παζήζεηο, φπσο ζηνλ 

θεξαηφθσλν, ζην γιαχθσκα, ζηελ αληξηδία, ζηελ αθαθία θαη ζε άιιεο αζζέλεηεο ησλ 

καηηψλ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά παξαπάλσ, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα 

δσήο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία. Οη αδηάθνπεο έξεπλεο ηεο δηεζλνχο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ζεξαπεία ησλ δηαθφξσλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ 

αλνίγνπλ έλα παξάζπξν ζην κέιινλ, έλα παξάζπξν ειπίδαο γηα ηελ κεξηθή ή νιηθή 

απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο, ραξίδνληαο ην «δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν», ηελ 

πνιπηηκφηεξε  αίζζεζε, ηελ φξαζε. Πέξαλ ηεο ζεξαπείαο, δηαπηζηψζακε ηε 

βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ε έγθαηξε δηάγλσζε θάζε νθζαικηθήο 

πάζεζεο, αθνχ απνηειεί ηνλ παξάγνληα θιεηδί φρη κφλν γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο 

απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο, αιιά θαη γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο επηδείλσζεο ηεο 

φξαζεο απφ πεξαηηέξσ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο, πνπ δχλαληαη λα αλαθχςνπλ απφ ηελ 

εθάζηνηε πάζεζε. Όζν πην γξήγνξα ινηπφλ αληρλεπηεί ε νθζαικηθή πάζεζε απφ ηελ 

νπνία πάζρεη ν αζζελήο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο ίαζήο ηνπ, θαζψο ε 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο πάζεζεο  κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ή θαη λα αλαθνπεί. 

 Ζ αικαηψδεο εμέιημε ηεο Ηαηξηθήο ηερλνινγίαο πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πξνζθέξεη ζηνπο νθζαικηάηξνπο ηε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ 

εληνπηζκνχ θαη ζεξαπείαο κηαο ζεηξάο νθζαικηθψλ παζήζεσλ, αθνχ κέζσ κεηξήζεσλ 

θαη εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο απεηθνλίδνληαη κε κεγάιε επθξίλεηα θαη ιεπηνκέξεηα 

ηα κέξε ηνπ νθζαικνχ θαη ηα αγγεία, πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο εθθχιηζεο, ειέγρεηαη 

ε αηκαηηθή ξνή θαη γεληθψο πξαγκαηνπνηείηαη δηείζδπζε θαη ζηα πην βαζηά ηκήκαηα 

ηνπ νθζαικνχ, θηάλνληαο έσο θαη ηνλ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη θαη 

νη πην κηθξέο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο.  

 Οη εληππσζηαθέο εμειίμεηο ινηπφλ πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Οθζαικνινγίαο κε ηε ζπκβνιή ηεο Ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ησλ ζπλερψλ 

επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ ζην δηεζλή ρψξν, ζέηνπλ ζην πξνζθήλην ηελ 

αλαγθαηφηεηα παξνρήο θνλδπιίσλ γηα ηε δηεμαγσγή βην-ηαηξηθψλ εξεπλψλ ζε 

αδηάιεηπηε βάζε, ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ησλ επηζηεκφλσλ ζην έξγν ηνπο, ηελ 

αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ πγείαο πνπ 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ ηνπο θαη ζηελ 

αλεκπφδηζηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  
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 Απφ ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο, ην παηδαγσγηθφ κέξνο, αξρηθά 

κέζσ κηαο ζχληνκεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία, γλσξίζακε ηελ πνξεία απηήο μεθηλψληαο απφ ην δηεζλή ρψξν, κε 

ηνλ 18
ν
 αηψλα λα ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

νπηηθή αλαπεξία, κε ηνπο πξσηεξγάηεο Valentin Haüy θαη Louis Braille λα ζέηνπλ ηα 

ζεκέιηα γηα κηα δηθαηφηεξε θνηλσλία, πνπ δελ ζα ζέηεη πιένλ ζην πεξηζψξην θαη δελ 

ζα εθκεηαιιεχεηαη ηα ηπθιά άηνκα, αιιά ζα κεξηκλά γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη, θαζηζηψληαο ηνπο παξάιιεια ρξήζηκνπο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο. 

Απφ ην 1960 θαη εθεμήο ζην δηεζλή ρψξν, άξρηζε λα παξαηεξείηαη ζηξνθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε ζηελ παξνρή κηαο ηζφηηκεο 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο, κε ηελ απάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο δίθαηεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Αλ θαη ε ρψξα καο δέρζεθε 

ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ην δηεζλή ρψξν, παξέκεηλε σζηφζν νπξαγφο ησλ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ ηφζν ζε ζεζκηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν 

αξρψλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο καο απέλαληη ζηα άηνκα κε 

νπηηθή αλαπεξία θαη γεληθψο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 Με ην λφκν 3699/2008 αξρίδεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ήδε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζε πνιιέο ρψξεο, αιιά θαη ζηηο 

Ζ.Π.Α. απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Δπίζεο, απφ ηε ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν δηαπηζηψζακε, πσο σο επί ην πιείζηνλ ε ζπκπεξίιεςε δελ 

εθαξκφδεηαη έκπξαθηα, αιιά παξακέλεη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, θαζψο ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε απνπζία θνλδπιίσλ γηα αγνξά 

θαηάιιεινπ θαη απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα θάζε 

θαηεγνξία αλαπεξίαο, ε αθαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε απνπζία 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο νη ζηάζεηο ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ απέλαληη ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο κε αλαπεξία, ε απνπζία 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαη γνλέσλ,   

απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ πξάμε.  

 Ζ ειιεληθή πνιηηεία νθείιεη ινηπφλ λα πξνβεί ζε νπζηαζηηθφ δηάινγν γχξσ 

απφ ην δήηεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο, λα «θαηαπνιεκήζεη» εθ βάζξσλ φινπο ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξνο 
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ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δεκηνπξγψληαο πξφζθνξν έδαθνο γηα 

κηα ηζφηηκε εθπαίδεπζε γηα φινπο. Γηα λα πθίζηαηαη ινηπφλ ε ζπκπεξίιεςε ζηελ 

πξάμε απαηηνχληαη δνκηθέο αιιαγέο ζηελ φιε θηινζνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κεραληζκνχ, κέζσ ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, κε ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

έξγν ηνπο.  

 Παξάιιεια, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή εξεπλψλ γχξσ απφ ηηο απφςεηο 

ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία γηα ην αλ 

πθίζηαηαη ζηελ πξάμε ε ζπκπεξίιεςε, ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, αλ εθαξκφδεηαη φλησο ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηπθινχο καζεηέο κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ ή αλ απιψο 

ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο παξακέλνπλ παζεηηθνί ζεαηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ επσθεινχληαη νπζηαζηηθά απφ ηε ζπκπεξίιεςε, αλ 

ππάξρεη ν θαηάιιεινο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα απαξαίηεηα δηδαθηηθά κέζα, θ.ά. 

Απηά θαη πνιιά άιια εξσηήκαηα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε εκπεηξηθφ επίπεδν γηα 

λα κελ κηιάκε κφλν γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζε γεληθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, αιιά λα δνχκε αλ εθαξκφδεηαη θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αλαπεξίαο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. 

 Μία άιιε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ άγγημε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ήηαλ 

ε εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα, θαζψο απνηειεί φρη 

κφλν έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ 

κε νπηηθή αλαπεξία, αιιά θαη ηε ζπληζηψζα θιεηδί γηα κηα αλεμάξηεηε θαη επράξηζηε 

ελήιηθε δσή. Απ’φζα πξνεγήζεθαλ, δηαθάλεθε ε ζηελή θαη άξξεθηε ζρέζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο κε ηε ζπκπεξίιεςε, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Όηαλ ην παηδί 

κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη λα θηλεζεί αλεμάξηεηα κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Δθηφο απηνχ, αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά 

θαη κε ην πεξηβάιινλ, δειαδή κε ην ζρνιηθφ ρψξν εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θαη έηζη 

φρη κφλνλ αλαπηχζζεηαη ε θηλεηηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

απηνπεπνίζεζή ηνπ. Δπηπιένλ, αλαπηχζζνληαη θαη νη γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, αθνχ 
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ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ «γεκίδεη» ην παηδί κε πινχζηεο εκπεηξίεο θαη ηνπ 

παξέρεη επθαηξίεο λα αλαπηχμεη ηηο άιιεο ηνπ αηζζήζεηο. Καζψο ην παηδί γίλεηαη 

έθεβνο θαη κεηέπεηηα ελήιηθαο είλαη πιένλ ζε ζέζε λα δήζεη κφλνο ηνπ θαη φρη θάησ 

απφ ηε ζθέπε ησλ γνλέσλ ηνπ, λα εξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζηελ Κηλεηηθφηεηα δηαδξακαηίδεη ξφιν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε γλσζηηθή, 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κε νπηηθή 

αλαπεξία.  

 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα απνηειεί επίζεο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

θαζψο αλ ην άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία δελ κάζεη πξψηα λα πξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα 

θηλείηαη ζε νηθείνπο ή κε ρψξνπο, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη κφλν ηνπ ηηο 

αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο. Αθνχ ινηπφλ θαηαθηήζεη ζε πξψην επίπεδν απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο, πξνεηνηκάδεηαη πιένλ λα γίλεη αλεμάξηεην ζε ηνκείο φπσο ε πξνζσπηθή 

θξνληίδα θαη πγηεηλή, ε έλδπζε, ε πξνεηνηκαζία θαγεηνχ, θ.ά. Φπζηθά, ε εθπαίδεπζε 

ηφζν ζηνπο ηνκείο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Κηλεηηθφηεηα, φζν θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο μεθηλάεη ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ν εθπαηδεπηήο 

θαηαξηίδεη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ην ηπθιφ παηδί, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ην βαζκφ απψιεηαο ηεο φξαζεο, ηελ 

ειηθία έλαξμεο απψιεηαο ηεο φξαζεο, αιιά θαη ηε ζπλχπαξμε ή κε επηπξφζζεησλ 

αλαπεξηψλ. Ζ απφθηεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θηλείηαη απφ ην απιφ ζην ζχλζεην θαη 

ε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή απνζχξεηαη θαζψο ην παηδί κεηαβαίλεη απφ ηε κία 

αλαπηπμηαθή θάζε ζηελ άιιε.  

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, πσο ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο 

καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα απνηεινχλ ηηο 

ζπληζηψζεο-θιεηδηά γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θάζε αηφκνπ κε νπηηθή 

αλαπεξία ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ελψ 

παξάιιεια απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο απηνλνκίαο ησλ αηφκσλ κε νπηηθή 

αλαπεξία, δεδνκέλνπ φηη ε απηφλνκε δηαβίσζε απνηειεί ηε ιπδία ιίζν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Ο ξφινο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηή 

φζν θαη ησλ γνλέσλ θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο, αθνχ είλαη απηνί πνπ ζα εκςπρψζνπλ ην 

παηδί ζε θάζε βήκα ηεο πνξείαο ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ απηψλ 
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ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε άξηηα εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία.   

 Ζ πνιηηεία ινηπφλ νθείιεη λα παξάζρεη φια ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κηλεηηθφηεηαο θαη δεμηνηήησλ 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, γηα ηελ ίδξπζε θέληξσλ εθπαίδεπζεο ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα πέξαλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζε άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο, αιιά θαη γηα ηελ αγνξά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο. Αλ φλησο ε πνιηηεία λνηάδεηαη γηα ηα 

άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη γεληθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νθείιεη λα 

εθαξκφζεη ζηελ πξάμε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο γηα φινπο, θαζηζηψληαο ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο ηζφηηκνπο πνιίηεο κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ην 

ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο, αιιά θαη ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ. Παξάιιεια, νθείιεη λα πξνσζήζεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία, λα παξάζρεη αξσγή ζηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, αιιά θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηα ίδηα ηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα δηθαηψζεη ηηο επίπνλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, δηαζθαιίδνληαο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, απηψλ ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο θαη ηεο 

απντδξπκαηνπνίεζεο γηα ην ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπο θαη ηεο ηζφηηκεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.  

 Πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ Κηλεηηθφηεηα θαη 

ζηηο δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο, σο ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ζπκπεξίιεςεο, παξνπζηάζηεθε θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ βιεπφλησλ 

καζεηψλ ζηελ ηερληθή ηνπ βιέπνληα νδεγνχ, θαζψο δελ επαξθεί κφλν ε εθπαίδεπζε 

ησλ ηπθιψλ καζεηψλ γηα κηα επηηπρεκέλε έληαμε, αιιά θαη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε 

θαη «επηκφξθσζε» ησλ βιεπφλησλ καζεηψλ, ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηφζν ζεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, φζν θαη λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο παξνρήο βνήζεηαο πξνο απηνχο. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ βιέπνληα νδεγνχ απμάλνληαη νη επθαηξίεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ βιεπφλησλ θαη κε καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλαπηχζζεηαη ν αιιεινζεβαζκφο, ε αιιειναπνδνρή θαη ε αιιεινυπνζηήξημε 

κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ.  
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 ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ινηπφλ, ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ γηα ηα δηάθνξα είδε αλαπεξίαο θαη 

ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κία 

βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή έληαμε, ε νπνία εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απνδνρή 

ησλ ζπκκαζεηψλ. πλεπψο γίλεηαη έθδειν, πσο νη εθπαηδεπηηθνί θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηέηνηεο δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία 

κε εηδηθνχο απφ ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γελ πξέπεη φκσο λα παξαβιέςνπκε θαη 

ηνλ θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε πνιηηεία, ε νπνία νθείιεη λα ρξεκαηνδνηεί 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξάζεηο, γηα λα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζή ηνπο, θαζψο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επαξθνχλ κφλν ε θαιή δηάζεζε θαη νη πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο θαηαιήγνπκε πσο, ε Ηαηξηθή 

επηζηήκε θαη ε Παηδαγσγηθή επηζηήκε, ζηελ παξνχζα εξγαζία ε Οθζαικνινγία θαη 

ε Δηδηθή Αγσγή, απνηεινχλ δχν επηζηήκεο πνπ «ππεξεηνχλ» κε αθνζίσζε ηα άηνκα 

κε νπηηθή αλαπεξία, ε θαζεκηά κε ην δηθφ ηεο ηξφπν 
.
 ε παγθφζκηα νθζαικνινγηθή 

θνηλφηεηα αλαθαιχπηεη ζπλερψο λέεο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο θαηλνηνκίεο γηα 

δηάθνξεο νθζαικηθέο παζήζεηο θαη παξάιιεια ζπλερίδεη αδηάθνπα ηελ αλαδήηεζε 

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, γηα νθζαικηθέο παζήζεηο πνπ πξνο ην παξφλ 

παξακέλνπλ κε ηάζηκεο, φπσο ιφγνπ ράξηλ ε νπηηθή λεπξίηηδα, ε δηεζεηηθή νπηηθή 

λεπξνπάζεηα, θ.ά., κε ζθνπφ ηελ κεξηθή ή θαη νιηθή απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ησλ 

αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία. Απφ ηελ κεξηά ηεο ε Δηδηθή Αγσγή κε ηελ παξνρή 

θαηάιιειεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζηνπο 

ηνκείο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Κηλεηηθφηεηα θαη ζηηο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο, ζεβφκελε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία θάζε αηφκνπ, έρεη σο ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δχλαληαη λα αλαθχςνπλ απφ ηελ αλαπεξία, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ν εγθιεηζκφο ηνπ αηφκνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, νη 

δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε θαη ζηελ απηνεμππεξέηεζε, ν εξγαζηαθφο απνθιεηζκφο, θ.ν.θ. 

Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ απηψλ θαη ζπλάκα 

ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ δχλαηαη λα επηηεπρζεί  ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο απηνεηθφλαο, αιιά θαη ε 

ζηαδηαθή, θαηάιιειε θαη ζηνρεπκέλε πξνεηνηκαζία γηα κηα αλεμάξηεηε θαη 

επράξηζηε ελήιηθε δσή.   
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 Απφ ηελ αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε ρψξα καο ζην ρψξν 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ θαη κε ρσξψλ, ελψ πνιιέο θνξέο γίλεηαη εηζαγσγή θαη αληηγξαθή μέλσλ 

πξνηχπσλ άθξηηα θαη ακεζφδεπηα ρσξίο καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. Παξάιιεια, ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ εμέιημε ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο 

Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, «ππνλνκεχνληαο» ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηζηεκφλσλ γηα 

αλαδήηεζε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αιιά θαη έκπξαθηε εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Κξίλεηαη 

ινηπφλ αλαγθαία ε αιιαγή ζηάζεο ηεο πνιηηείαο, κε ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο 

επηζηήκνλεο πνπ πξνζπαζνχλ αδηάθνπα γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ 

αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη γεληθψο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ε 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηψλ γηα λα απνθηήζνπλ φια ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αλεμαηξέησο ζηελ θνηλσλία ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ παξαθάησ θξάζε: «Η αλαπεξία 

είλαη δηαθνξεηηθφηεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη δηθαίσκα». 

 

 

Δικόνα 65: Όινη δηαθνξεηηθνί φινη ίζνη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΒΑΙΚΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΟΡΧΝ 

 

  A   

       acetazolamide  αθεηαδνιακίδε 

       acquired optic neuropathy  επίθηεηε νπηηθή λεπξνπάζεηα   

       albinism  αιβηληζκφο 

       amblyopia  ακβιπσπία           

       aniridia  αληξηδία 

       antimetabolites  αληηκεηαβνιίηεο 

       aphakia  αθαθία 

       aqueous humor  πδαηνεηδέο πγξφ   

       artificial iris implantation  εκθχηεπζε ηερλεηήο ίξηδαο             

       artificial lens implantation  εκθχηεπζε ηερλεηνχ θαθνχ             

       astigmatism  αζηηγκαηηζκφο 

       automated perimetry  απηφκαηε πεξηκεηξία          

             

B          

       baclofen  βαθινθαίλε 

       bionic eye  βηνληθφ κάηη                                                  

       bipolar cells  δίπνια θχηηαξα                              

       blood vessels  αηκνθφξα αγγεία            

       brinzolamide  βξηλδνιακίδε        
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C 

       cataract  θαηαξξάθηεο 

       central fovea  θεληξηθφ βνζξίν    

       central vision  θεληξηθή φξαζε                                                                                                 

       cerebrum  εγθέθαινο 

       choroid  ρνξηνεηδήο ρηηψλαο 

       chromosome  ρξσκφζσκα 

       closed-angle glaucoma  γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο 

       coloboma  θνιφβσκα 

       cones  θσλία 

       congenital glaucoma  ζπγγελέο γιαχθσκα                        

       conjunctiva  επηπεθπθφηαο 

       contact lenses  θαθνί επαθήο                                

       cornea  θεξαηνεηδήο 

       Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin   

       επέκβαζε δηαζχλδεζεο θεξαηνεηδηθνχ θνιιαγφλνπ   

       cortical blindness  θινηψδεο ηχθισζε                                        

       crystalline lens  θξπζηαιινεηδήο θαθφο 

 

D 

       digital imaging of the optic nerve  ςεθηαθή απεηθφληζε νπηηθνχ λεχξνπ     

       diplopia  δηπισπία 

 

E 

       electronystagmogram ειεθηξνλπζηαγκνγξάθεκα 

       electrooculography  ειεθηξννθζαικνγξάθεκα                             

       electroretinogram ειεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα 
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       eyeball  βνιβφο 

       eye disorders  νθζαικηθέο παζήζεηο                    

       eyelids  βιέθαξα 

 

F 

      fluorescein angiography  θινπνξναγγεηνγξαθία 

      funduscopic examination  βπζνζθφπεζε 

 

G 

      gabapentin  γθακπαπεληίλε 

      ganglion cells  γαγγιηαθά θχηηαξα         

      gene mutation  γνληδηαθή κεηάιιαμε                                       

      gene therapy  γνληδηαθή ζεξαπεία                           

      glaucoma  γιαχθσκα 

      gonioscopy  γσληνζθνπία 

 

H 

      hemianopia  εκηαλνςία 

 

I 

      idebenone  ηδεβελφλε                                                       

      indocyanine angiography  αγγεηνγξαθία ηλδνθπαλίλεο    

      infiltrative optic neuropathy  δηεζεηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα                      

      insertion of anti-glaucomatous valve  έλζεζε αληηγιαπθσκαηηθήο βαιβίδαο   

      intraocular pressure  ελδνθζάικηα πίεζε        

      iris  ίξηδα 

      ischemic optic neuropathy  ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα                       
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K 

      keratoconus  θεξαηφθσλνο   

      keratoplasty surgery  θεξαηνπιαζηηθή επέκβαζε           

 

L 

      laser photocoagulation  θσηνπεμία κε laser                                          

      lateral geniculate body  έμσ γνλαηψδε ζψκαηα         

      Leber’s hereditary optic neuropathy  θιεξνλνκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα Leber      

      lutein  ινπηεΐλε 

 

M 

      macular degeneration  εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο            

      magnetic resonance imaging  καγλεηηθή ηνκνγξαθία           

      memantine  κεκαληίλε                                                                     

      mitochondrial DNA mutation  κηηνρνλδξηαθή κεηάιιαμε DNA                

      mitomycin  κπηνκηθίλε                                                       

 

N 

      nerve impulses  λεπξηθέο ψζεηο                                               

      normal-tension glaucoma  γιαχθσκα θπζηνινγηθήο πίεζεο     

      nystagmus  λπζηαγκφο 

 

O 

      ocular muscles  νθζαικηθνί κχεο    

      open-angle glaucoma  γιαχθσκα αλνηρηήο γσλίαο       

      ophthalmoscope  νθζαικνζθφπην                                             
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      ophthalmoscopy  νθζαικνζθφπεζε 

      optical coherence tomography  νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο           

      optic atrophy  νπηηθή αηξνθία                                             

      optic chiasm  νπηηθφ ρίαζκα            

      optic cup  νπηηθή ζρηζκή                                                

      optic disc  νπηηθή ζειή                                    

      optic nerve  νπηηθφ λεχξν  

      optic nerve glioma γινίσκα νπηηθνχ λεχξνπ                                

      optic neuritis  νπηηθή λεπξίηηδα                                                        

      optic radiation  νπηηθέο αθηηλνβνιίεο                     

      optic tracts  νπηηθέο ηαηλίεο                               

      orbit  νθζαικηθφο θφγρνο   

                          

P 

      pachymetry  παρπκεηξία        

      peripheral vision  πεξηθεξηθή φξαζε                                                                     

      phacoemulsification  θαθνζξπςία 

      photodynamic therapy  θσηνδπλακηθή ζεξαπεία                                

      photophobia  θσηνθνβία 

      photoreceptors  θσηνυπνδνρείο 

      pupil  θφξε 

      pupilloplasty  πιαζηηθή ζηελ θφξε ηνπ νθζαικνχ                 

 

R 

      retina  ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηψλαο    

      retinal detachment  απνθφιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνχο       

      retinitis pigmentosa  κειαγρξσζηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα      
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      retinopathy of prematurity  ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξφηεηαο     

      rods  ξαβδία 

 

S 

      sclera  ζθιεξφο ρηηψλαο  

      scotoma  ζθφησκα         

      secondary glaucoma  δεπηεξνγελέο γιαχθσκα    

      spectral optical coherence tomography  θαζκαηηθή νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο     

      stem cells  βιαζηνθχηηαξα 

      strabismus  ζηξαβηζκφο 

 

T 

      tears  δάθξπα 

      the anatomy of eye  αλαηνκία νθζαικνχ          

      tonometry  ηνλνκέηξεζε                                   

      toxic optic neuropathy  ηνμηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα     

      trabeculectomy  ηξακπεθνπιεθηνκή 

 

V 

     videokeratography  ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνχο   

     vision restoration therapy  ζεξαπεία νπηηθήο απνθαηάζηαζεο       

     visual acuity νπηηθή νμχηεηα       

     visual cortex  νπηηθφο θινηφο   

     visual evoked potentials  νπηηθά πξνθιεηά δπλακηθά      

     visual field  νπηηθφ πεδίν   

     vitreous body  παιψδεο ζψκα                                           


