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Περίληψη 

 

 

Οι σκύλοι - οδηγοί είναι σκύλοι οι οποίοι επιλέχθηκαν κι εκπαιδεύτηκαν 

άρτια προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα και μοναδικό σκοπό: να καθοδηγούν με 

ασφάλεια άτομα με ολική ή μερική οπτική αναπηρία. Η εκπαίδευσή τους είναι μόνο 

θετική και διαρκεί ενάμιση περίπου χρόνο. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ο σκύλος 

αξιολογείται προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του πριν γίνει η 

παράδοσή του. Αξιολόγηση γίνεται και στο άτομο που τον έχει αιτηθεί ενώ αφού 

δοθεί το «πράσινο φως», ακολουθεί κι ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 

οποίου σκύλος και μελλοντικός χειριστής συνεκπαιδεύονται προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία τους.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Σχολές σκύλων - οδηγών, η «Σχολή σκύλων - 

οδηγών τυφλών - Λάρα» και η «Σκύλοι - οδηγοί Ελλάδος», που ξεκίνησαν μαζί 

συμπτωματικά την πορεία τους το 2008. Μέχρι τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν 12 σκύλοι - οδηγοί με τους 

χειριστές τους, έξι από τους οποίους βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν οι πέντε καθώς ο τελευταίος χειριστής ήταν ακόμα 

στη διαδικασία «ταιριάσματος» με το σκύλο του. Η έρευνα θεωρείται μεικτή, ενώ το 

μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της ήταν μια 

ημιδομημένη συνέντευξη που σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει μια 

εποικοδομητική συζήτηση με τον ερωτώμενο η οποία κάλυπτε θεματικούς τομείς που 

αφορούσαν ανάμεσα στ’ άλλα την αυτόνομη διαβίωση, την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό, καθώς και την ένταξη ενός χειριστή και του σκύλου οδηγού του 

μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. Το παραπάνω ερευνητικό εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη μέτρηση 

ικανοποίησης των χειριστών αναφορικά με τους σκύλους - οδηγούς τους, 

προκειμένου να γίνει μία διασταύρωση στοιχείων και δεδομένων. Η μέθοδος που 

κρίθηκε κατάλληλη για την ανάλυση των δεδομένων στηρίχτηκε στην ανάλυση 

περιεχομένου αλλά και στο στατικό πακέτο SPSS 25. Απώτερος στόχος της εργασίας 

ήταν να μελετηθεί αν ένας σκύλος οδηγός συμβάλλει την αυτόνομη διαβίωση ενός 

ατόμου με οπτική αναπηρία κι αν ναι, πώς τελικά το κατορθώνει αυτό. 
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Κάποια από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι αρχικά ότι μετά την απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού 

βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο η ικανότητα των χειριστών αναφορικά με τον 

προσανατολισμό και την κινητικότητα. Τα άτομα απέκτησαν περισσότερη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ενώ ενισχύθηκε το αίσθημα συντροφικότητας μια κι ο 

σκύλος ταυτόχρονα προσφέρει και τα οφέλη ενός κατοικίδιου. Αναφορικά με την 

κοινωνικότητα, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες, η παρουσία του 

σκύλου - οδηγού τους στο πλάι τους έχει κυρίως θετικό πρόσημο μια και οι άνθρωποι 

που τους συναντάνε στο δρόμο είναι άκρως φιλικοί. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που 

απομακρύνονται στη θέα τους. Παρόλο το ενδιαφέρον και το θαυμασμό που δείχνουν 

ωστόσο οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι 

σχετικά με το θεσμό του σκύλου - οδηγού. Αναφορικά με τα ευρήματα του 

ερωτηματολογίου, οι χειριστές βαθμολογούν ιδιαίτερα υψηλά τους σκύλους - 

οδηγούς τους φανερώνοντας πόσο πολύ ικανοποιημένοι είναι από την απόδοσή τους. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει εύλογα στο συμπέρασμα ότι οι σκύλοι - οδηγοί 

ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και ανάγκες των χειριστών τους χάρη στην άρτια 

εκπαίδευση τους.  

Έρευνες στο μέλλον μπορεί να διεξαχθούν αναφορικά με το αν η τεχνολογία 

θα μπορέσει να βελτιώσει περισσότερο τις υπηρεσίες ενός σκύλου- οδηγού. Τέλος, 

αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να γίνει και η διερεύνηση των 

απόψεων τόσο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του ευρύτερου 

κοινωνικού των χειριστών σκύλων - οδηγών σχετικά με το πώς βλέπουν οι ίδιοι από 

τη δική τους πλευρά το θεσμό και την αποδοχή που αυτός μπορεί να έχει στο σύνολο. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτόνομη διαβίωση, σκύλος - οδηγός, κινητικότητα, 

προσανατολισμός.  
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Abstract 

 

Guide dogs are intelligent animals that were chosen and trained for a unique 

purpose: to help people with visual impairment get to their destination safely and 

quickly. The training of these dogs is positive and lasts almost one and a half years. 

Criteria are very strict and dogs are evaluated on a regular basis in order to ensure that 

they are capable of helping their future users. At the same time the requirements for 

getting guide dogs are associated with several factors thus the person who wants to be 

a user is bound to be evaluated too. After a person becomes a user and gets his own 

guide dog follows a very demanding procedure during which dog and person get 

educated together so to ensure proper cooperation.  

In Greece there are two guide dogs schools: “Lara Guide Dog School” and 

“Greek Guide Dog School” which both accidently started to operate at 2008. Until 

this research was completed, in Greece only 12 users were working together with their 

guide dogs, 6 of them were in Thessaloniki. Only one of them did not participate in 

the research because he and his dog were training together for a few days and they 

were still learning how to deal with that. This research is considered to be mixed. The 

methodological tool that was used in the thesis is the semi- structured interview and 

the data analysis is based on the thematic content analysis. This semi- structured 

interview was designed in order to start a dialogue which covered topics like 

independent living, mobility, orientation, and social integration. This methodological 

tool was used in combination with a questionnaire which was measuring the degree of 

the user’s satisfaction with their guide dog’s abilities in order to make a cross- check 

of the elements and facts. The statistical package which was selected to analyze the 

data of the questionnaire was sppss 25. The ultimate goal of this research was to find 

if guide dogs contribute to their  users’ efforts for independent living and how they  

accomplish that.  

The main conclusion of the research is that after a guide dog becomes a part of 

a blind person’s life, things are getting much better regarding orientation and 

mobility. Users gain self confidence while the feeling of companionship is enhanced 

because a guide dog offers all the benefits that a pet can offer. According to what 

users say their guide dog reinforces more social interaction because now they get 

more easily approached by people on the street who want to know more about these 
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special creatures. Only few keep their distance by the sight of the dog. However, 

besides the interest that they show most people in Greece still are unaware about the 

ordinance of guide dogs. Concerning the findings of the questionnaire users highly 

evaluate their guide dogs, a fact that shows how appreciate their guide dogs abilities. 

All above can reasonably conclude that guide dogs meet the requirements and needs 

of their operators thanks to their thorough training. 

Future research may be conducted on whether technology will be able to 

further improve the services of a guide dog. Finally, future research could also 

explore the views of both the close-knit family environment and the wider dog-guide 

community on how they see their institution and the acceptance they may have in 

total. 

 

 

Key words: independent living, guide -  dog, orientation, mobility. 
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γιατί οι σκύλοι αποκαλούνται «οι  καλύτεροι 

φίλοι του ανθρώπου». Η πίστη, η εξυπνάδα, η αφοσίωση και η τρυφερότητα τους 

είναι απίστευτα ανταποδοτικές και μόνο ευεργετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρουν 

στη ζωή ενός ανθρώπου, πόσο μάλλον αν είναι και εκπαιδευμένοι να εκπληρώσουν 

ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως οι σκύλοι εργασίας ή οι σκύλοι θεραπείας. Σκύλοι 

εργασίας θεωρούνται και οι σκύλοι οδηγοί, θεσμός που στην Ελλάδα κάνει δειλά τα 

βήματά του αφού οι δύο και μοναδικές Σχολές σκύλων-οδηγών που λειτουργούν στη 

χώρα μας ιδρύθηκαν μόλις το 2008. 

Ευτυχής συγκυρία υπήρξε το γεγονός ότι η διενέργεια της συγκεκριμένης 

μεταπτυχιακής εργασίας συνέπεσε χρονικά και με την εφαρμογή προγραμμάτων 

αξιοποίησης σκύλων θεραπείας. Έτσι, για πρώτη φορά, τα συγκεκριμένα ζώα 

υποστήριξαν συναισθηματικά ασθενείς στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι άκρως θεαματικά (Thestival.gr, 

2018). Παράλληλα, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του νησιού ενσωμάτωσε ένα 

πανέμορφο Λαμπραντόρ, το Ραβέλ, στο δυναμικό του στο πλαίσιο των καλοκαιρινών 

εκπαιδευτικών του προγραμμάτων (ΣοφοκλέουςIn, 2019). Επίσης, από το Μάρτιο το 

2018 τρέχει και το πρόγραμμα “ Saved by a Greek stray” στο αγροτικό τμήμα των 

γυναικείων φυλακών Ελαιώνα Θήβας. Γυναίκες έγκλειστες ζουν, εκπαιδεύουν και 

προσφέρουν  την αγάπη τους σε αδέσποτα σκυλιά της οργάνωσης “Save a Greek 

stray” με τη διακριτική καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή, ο οποίος φροντίζει να 

αποκτήσουν οι κρατούμενες τη γνώση των μεθόδων που θα καταστήσουν τα ζώα 

ευτυχισμένα κι άρα πιο εύκολα υιοθετήσιμα. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί 7 

σκύλοι και 4 κρατούμενες, με τις τελευταίες να χαρακτηρίζουν την όλη διαδικασία 

σαν ψυχοθεραπεία για τις ίδιες, που τις χαλαρώνει και τις κάνει να νιώθουν χρήσιμες 

στο κοινωνικό σύνολο (THE TOC, 2019). 

Ο λόγος που με οδήγησε στη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος ήταν η 

αγάπη που τρέφω για τα ζώα, ιδιαίτερα για τα σκυλιά, και η ενασχόλησή μου 

εθελοντικά με φιλοζωικές οργανώσεις. Μέσα από την καθημερινή τριβή δεν άργησα  

να αντιληφθώ τα ευεργετικά αποτελέσματα που προκαλεί η επαφή με τα ζώα και τα 

θετικά που μπορεί να επιφέρει αυτή στη ζωή ενός ανθρώπου.  Έτσι αποφάσισα να 

ερευνήσω όσο πιο διεξοδικά γίνεται, το κατά πόσο, κι αν, ο θεσμός των σκύλων -

οδηγών μπορεί να ωφελήσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία, ώστε αυτός να διαδοθεί 

και να γίνει ευρύτερα γνωστός.  
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Η ευκαιρία δόθηκε στις αρχές του 2019 όταν κλήθηκα να συζητήσω με τον 

επόπτη καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο σχετικά με τη εκπόνηση της 
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Θεωρητικό μέρος 

Κεφάλαιο 1
ο 
: Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 

 

1.1 Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. 
 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι πολύτιμα προκειμένου να 

οικοδομηθεί το μέλλον του σε μια υγιή βάση. Η θεμελίωση των γνώσεων που θα 

διαμορφώσουν την ιδιοσυγκρασία του βασίζεται στις πρώτες πληροφορίες που 

λαμβάνει ακόμα κι ως βρέφος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και τα χρόνια που 

θα ακολουθήσουν δε θα συμβάλλουν σημαντικά ως προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ένας ολόκληρος κόσμος απλώνεται μπροστά του και το παιδί μαθαίνει να τον 

ανακαλύπτει πολυαισθητηριακά, δηλαδή μέσα από την όραση, την ακοή, την 

όσφρηση, την αφή και τη γεύση. Τα ερεθίσματα που του παρέχουν αυτόματα οι 

αισθήσεις αλλά και η κίνηση το βοηθούν να αναγνωρίσει αρχικά το ίδιο του το σώμα, 

τις ικανότητές του και κατ’ επέκταση το περιβάλλον του. Ταυτόχρονα, δίνουν 

έναυσμα για αλληλεπίδραση και τις πρώτες ευκαιρίες για κοινωνική επαφή (Webster 

& Roe, 1998). Αντικειμενικά, η όραση είναι εκείνη που δίνει σε ένα άτομο τις 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στο περιβάλλον (Zijlstra, 

Ballemans, & Kempen, 2012). Όταν ένα παιδί λοιπόν γεννιέται με έλλειψη ή μείωση 

της όρασης στερείται πολλά από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, δε λαμβάνει τις 

γνώσεις και τις πληροφορίες που η παρατήρηση έχει να του προσφέρει με 

αποτέλεσμα να καθυστερεί η γνωστική του ανάπτυξη κι εξέλιξη (Webster & Roe, 

1998) . Η απουσία οπτικών ερεθισμάτων, η δυσκολία στην κινητικότητα, η 

περιορισμένη επικοινωνία με το περιβάλλον, η αδυναμία εξερεύνησης του κάθε τι 

άγνωστου, η μειωμένη ή ολική έλλειψη οπτικών παραστάσεων είναι οι πιο 

σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες φαντάζουν τεράστια εμπόδια σε έναν κόσμο 

φτιαγμένο, κατά γενική ομολογία, από βλέποντες για βλέποντες (Μπόλου & 

Γκούβερης, 2000). 
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Όταν ένα άτομο γεννιέται με προβλήματα όρασης τίποτα δεν είναι δεδομένο. 

Ακόμα και μια απλή ματιά μπορεί να προσφέρει μια κάποια αίσθηση του χώρου και 

να δώσει ένα κίνητρο για δράση κι ενεργητικότητα. Από τη σχολική ηλικία ακόμα, 

ένα παιδί μπορεί να φτιάξει νοερά ένα χάρτη που θα απεικονίζει το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο κινείται προσφέροντάς του μία αίσθηση ασφάλειας (Webster & Roe, 

1998). Ένα παιδί που βλέπει, μαγεμένο από τις εικόνες και παρακινούμενο από την 

ανάγκη να ανακαλύψει τον κόσμο, βρίσκεται διαρκώς σε μία κίνηση ικανοποιώντας 

την περιέργειά του (Troster & Brambring, 1993). Ένα παιδί με προβλήματα όρασης 

ωστόσο δεν εντυπωσιάζεται εύκολα κι έτσι δεν έχει λόγους να περπατήσει 

αυθόρμητα κι αβίαστα. Πέρα από την έλλειψη κινήτρων έρχεται να προστεθεί και ο 

φόβος για το άγνωστο που το γεμίζει με ανασφάλεια και το εμποδίζει να επηρεαστεί 

από την περιέργειά του αναζητώντας τη λεγόμενη ασφάλεια της ακινησίας (Ζώνιου- 

Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). Πρέπει να δελεαστεί για να εξερευνήσει το 

σπίτι και τους χώρους του, χρειάζεται επιπλέον βοήθεια προκειμένου να κατανοήσει 

έννοιες όπως μέσα –έξω, πάνω- κάτω, μπρος – πίσω, πρώτα σε σχέση με το σώμα του 

και μετά σε συνδυασμό με το περιβάλλον, θέλει συνεχόμενη ανατροφοδότηση για να 

ενισχυθεί η μνήμη του κι έτσι να μπορέσει να σχηματίσει μια νοερή εικόνα για το 

πώς διαμορφώνεται ο χώρος γύρω του (Troster & Brambring, 1993). Με αυτόν τον 

τρόπο και σταδιακά, αυτή η εικόνα θα οικοδομηθεί παρέχοντάς του τη δυνατότητα 

για σωστό προσανατολισμό με ασφάλεια και περισσότερη αυτοπεποίθηση (Μπόλου 

& Γκούβερης,  2000). 

Στενή σχέση με τα παραπάνω έχει και το γεγονός ότι ένα παιδί με οπτική 

αναπηρία δυσκολεύεται να αντιληφθεί το περιβάλλον και καθυστερεί εύλογα να 

συνειδητοποιήσει το πώς αυτό λειτουργεί (Troster & Brambring,  1993). Υπάρχουν 

πολλές έννοιες που το καθορίζουν και το χαρακτηρίζουν οι οποίες δεν μπορούν να 

γίνουν εύκολα κατανοητές ακόμα και με την επιστράτευση όλων των υπόλοιπων 

αισθήσεων (Μπόλου & Γκούβερης,  2000). Έννοιες όπως αυτή του μικρού και του 

μεγάλου, μιας λεωφόρου, μιας πολυκατοικίας αλλά και πιο αόριστες, όπως είναι 

αυτές των άστρων ή του σύμπαντος, προκαλούν σύγχυση και μπερδεύουν 

δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις. Για την προσαρμογή στην καθημερινότητα 

η κατανόηση των συγκεκριμένων θεωριών δεν είναι καθοριστική ωστόσο παίζει ρόλο 

να κατανοήσει το παιδί βασικές έννοιες, όπως, γιατί, όταν ένα αντικείμενο πέφτει από 

τα χέρια μας, πάει προς τα κάτω κι όχι προς τα πάνω (Warren, 2005). 
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Η συγκεκριμένη έλλειψη οπτικών ερεθισμάτων και η φτωχή κιναισθητική 

δραστηριότητα που προκαλεί έχει ως αποτέλεσμα ένα παιδί με προβλήματα όρασης 

να καθυστερήσει να αντιληφθεί το σώμα του σφαιρικά, σαν κάτι που αποτελεί μία 

ολότητα (Warren, 2005). Η αδυναμία αναγνώρισης των μερών του σώματος και το 

πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους ενδέχεται να δημιουργεί περιττές κινήσεις, 

απουσία συντονισμού, επιπλέον έλλειψη ασφάλειας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

και κακό προσανατολισμό στο χώρο (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 

2011). Ακόμα και το τρέξιμο, που στην παιδική ηλικία θεωρείται μία φυσική 

λειτουργία εκτόνωσης, αποτελεί μια δραστηριότητα που απαιτεί συνεχής ενθάρρυνση 

και καθοδήγηση, έτσι ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τη χαρά που μπορεί να 

προσφέρει απλόχερα αυτού του είδους η κίνηση (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- 

Ντέρου, 2011).  Με το ίδιο σκεπτικό η διαδικασία της βάδισης, καθώς στερείται 

οπτικών προτύπων, ο έλεγχος του κέντρου βάρους του σώματος, το κατέβασμα μίας 

σκάλας, η ορθοστάτηση, η ισορροπία και η στάση του σώματος γενικότερα, είναι 

λειτουργικές ικανότητες που πρέπει να διδαχθούν με εναλλακτικούς τρόπους και 

απαιτούν χρόνο, κόπο κι επιμονή (Troster & Brambring, 1993). Έρευνες έχουν δείξει 

ότι παιδιά με οπτική αναπηρία έχουν λιγότερη διάθεση για κίνηση και για φυσική 

άσκηση σε σχέση με  συνομίληκά τους που βλέπουν, με ό, τι αρνητικό συνεπάγεται 

αυτή η διαπίστωση (Brian, Haegele, Bostick, Lieberman, & Nesbitt, 2018) .Δίνοντας 

στο παιδί ευκαιρίες για επιμέρους κινητικές δεξιότητες και δράση, ανάλογα πάντα με 

το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, αρχίζει σταδιακά  να αποκτάται συντονισμός στην 

κίνηση και μεγαλύτερη ωριμότητα, αναφορικά με την κινητικότητα.  

Η κατάκτηση της ανεξάρτητης κίνησης λοιπόν σε ένα παιδί με προβλήματα 

όρασης δεν είναι εύκολη υπόθεση και σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη 

(Brian et al, 2018). Με υπομονή και σταθερά μεθοδικά βήματα δίνοντας ευκαιρίες για 

συνεχόμενη ανατροφοδότηση, ένα παιδί κατακτά σταδιακά δεξιότητες που αφορούν 

τομείς όπως είναι αρχικά η γνώση του σώματος τόσο στην κίνηση όσο και στη 

λειτουργία του, η θέση του στο χώρο καθώς και η καλή και σωστή του στάση. 

Επικουρικό ρόλο στα παραπάνω παίζει σίγουρα ο προσανατολισμός αλλά και ο 

συντονισμός της κίνησης (Μπόλου & Γκούβερης,  2000). Τα συγκεκριμένα εφόδια θα 

αποτελέσουν βασική προϋπόθεση και θα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο επόμενο 

στάδιο, που αφορά την πιο μεθοδική συνεργασία με ειδικούς εκπαιδευτές, για την 

εκμάθηση της κίνησης με λευκό μπαστούνι και την απόκτηση αυτονομίας κι 

ανεξαρτησίας (Department Of Education, 2000). Παρόλα αυτά ωστόσο είναι 
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υπαρκτός πάντα ο κίνδυνος ένα άτομο με οπτική αναπηρία να νιώσει αβοήθητο από 

μία λάθος κίνηση, λόγω έλλειψης συγκέντρωσης, που μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. 

Το γεγονός ότι ένας τυφλός οφείλει να είναι σταθερά αφοσιωμένος την ώρα της 

βάδισης, που πρέπει να γίνεται με αργά και σταθερά βήματα, αποτελεί ένα μόνιμο 

παράγοντα άγχους που στερεί στο άτομο την ευκαιρία να παίρνει αυθόρμητες 

αποφάσεις με βάση τις επιθυμίες του (Steffens & Bergler, 1998). 

Πέρα ωστόσο από την καθυστέρηση αναφορικά με τις κινητικές δεξιότητες, 

ένα παιδί με προβλήματα όρασης παρουσιάζει και αργή γλωσσική εξέλιξη 

(Papadopoulos, Metsiou, & Agaliotis, 2011). Κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του ένα 

μωρό μιμείται πολύ, ιδίως τους γονείς του, και αυτή η τάση είναι που θα 

σηματοδοτήσει την αρχή της διαδικασίας για την κατάκτηση της ομιλίας. Ένα παιδί 

όμως με προβλήματα όρασης δε βλέπει το πρόσωπο, κυρίως τα χείλη των δικών του, 

κι έτσι στερείται το πλεονέκτημα της μίμησης. Επιπλέον, ένα παιδί με μερική ή ολική 

τύφλωση δεν μπορεί να συνδυάσει τους ήχους με ό, τι βλέπει, πιάνει ή αισθάνεται 

γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση των εννοιών που το περιβάλλουν (Troster & 

Brambring, 1993). Το γεγονός αυτό επιδρά λοιπόν στις γλωσσικές δεξιότητες του 

παιδιού καθώς επηρεάζει ακόμα και τον τρόπο που αυτό θα εκφράσει τα 

συναισθήματα και τις ανάγκες του. Ο λόγος θα κατακτηθεί αλλά θα είναι φτωχός με 

δομή που παρουσιάζει προβλήματα (Papadopoulos et al, 2011). Είναι πολύ συχνό το 

φαινόμενο παιδιά με οπτική αναπηρία να έχουν δυσκολίες στην άρθρωση αλλά και 

στην πρόσληψη εννοιών (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). Έχει 

παρατηρηθεί επίσης αδυναμία κατανόησης του λεγόμενου αναφορικού λεξιλογίου, 

σχετικά με τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών αλλά με χωρικούς όρους (Warren, 

2005). 

Όλες οι παραπάνω δυσκολίες που εμφανίζονται κυρίως στην κινητικότητα, 

την αίσθηση του τι συμβαίνει στο περιβάλλον, τη γλωσσική ωριμότητα επηρεάζουν 

αυτόματα κι άλλους τομείς  που αφορούν κυρίως τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας ενός παιδιού (Webster & Roe, 1998) . Πιο συγκεκριμένα, παιδιά με 

οπτική αναπηρία αδυνατούν να παρατηρήσουν και κατόπιν να μιμηθούν τις κινήσεις 

εκείνες που είναι κατάλληλες και αρεστές στα πλαίσια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, (εκφράσεις προσώπου, στάση σώματος, όλες δηλαδή τις μη 

λεκτικές αντιδράσεις) με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται κι έτσι ή να στερούνται 

των ευκαιριών εκείνων για περαιτέρω κοινωνικοποίηση, νιώθοντας χαμηλότερη 

αυτοπεποίθηση, ή να παρεξηγούνται (Wagner, 2004). Με βάση τα παραπάνω, συνήθη 
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είναι τα φαινόμενα από τη μία να μονοπωλούν μία συζήτηση, κόντρα στους βασικούς 

νόμους γόνιμου διαλόγου, κι από την άλλη να απομονώνονται (Wolffe, 2005). 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα ανάμεσα σε 108 ενήλικες με και 

χωρίς οπτική αναπηρία, τα άτομα με οπτική αναπηρία παρουσίαζαν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα βλέποντα (Papadopoulos, Montgomery, & 

Chronopoulou, 2013). Ακόμα και το παιχνίδι, που, κατά γενική ομολογία, παρέχει 

σημαντικές ευκαιρίες για την εξέλιξη ενός παιδιού, τόσο γλωσσικά όσο και 

κοινωνικά, ενεργοποιώντας το ώστε να εφευρίσκει στρατηγικές και δίνοντας 

απλόχερα ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, γίνεται πιο σύνθετο και περίπλοκο για ένα 

παιδί με οπτική αναπηρία (Celeste & Grum, 2010). Οι παρεξηγήσεις που μπορεί να 

δημιουργηθούν είναι πολλές εξαιτίας της συγκεκριμένης αδυναμίας ενώ, είναι πλέον 

αποδεδειγμένο, ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης παίζουν πολύ λιγότερη ώρα σε 

σχέση με όσα δεν έχουν, κυρίως λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος (Webster & Roe, 

1998). Επιπλέον τα παιδιά με οπτική αναπηρία προτιμούν να παίζουν μόνα τους ή να 

απασχολούνται με ενήλικες παρά με άλλα παιδιά της ηλικίας τους (Celeste, 2006). Το 

παιχνίδι που αποτελεί μία ευκαιρία εκτόνωσης και δημιουργικής απασχόλησης για τα 

παιδιά με οπτική αναπηρία μπορεί να μετατραπεί σε ακόμα μία πηγή άγχους κι 

ανασφάλειας, αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (Celeste & Grum, 

2010). Αναφορικά με το σχολείο, οι τυφλοί μαθητές, σε αντίθεση με τους βλέποντες 

συμμαθητές τους, περνούν την ώρα τους μετά το μάθημα περισσότερο μόνοι τους σε 

πιο παθητικές δραστηριότητες, όπως το να μιλούν στο τηλέφωνο ή να ακούν μουσική 

(Sacks, Wolffe, & Tierney, 1998). 

Μεγαλώνοντας, αυτού του είδους οι διαφοροποιήσεις οι σχετικές με τις 

δεξιότητες στις κοινωνικές συναναστροφές θα ακολουθήσουν τα άτομα με οπτική 

αναπηρία με σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, αν δεν 

υιοθετηθούν κατάλληλες πρακτικές (Celeste, 2006). Είναι πολύ πιθανόν δηλαδή, ένα 

παιδί κι αργότερα ένας ενήλικος με οπτική αναπηρία να χλευαστεί για τη 

διαφορετικότητά του, να υποστεί διακρίσεις ίσως κι εκφοβισμό με αποτέλεσμα να 

κλειστεί στον εαυτό του αρνούμενο την κάθε επαφή, ακόμα και με άτομα του 

περιβάλλοντός του (American Printing House For the Blind, 2019). Μπορεί επίσης να 

παρατηρηθεί το φαινόμενο ιδιαίτερης απροθυμίας για αυτονομία, που ενδέχεται να 

φτάνει σε σημεία παθητικότητας. Το παιδί επίσης είναι πιθανό να επιδείξει 

καθυστέρηση ως προς την εκμάθηση δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης 

απαραίτητων στην καθημερινότητα, όπως είναι η ατομική υγιεινή (Papadopoulos, et 
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al, 2011). Έχει εντοπισθεί ωστόσο και το άλλο άκρο, παιδιά που προσπαθούν 

αδιάκοπα, κάποια στιγμή να επιδείξουν μεγάλη κόπωση εξαιτίας του άγχους και της 

έντασης που νιώθουν προκειμένου να κατακτήσουν στόχους (Ζώνιου- Σιδέρη & 

Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011).  Συχνό επίσης είναι το φαινόμενο, ένα παιδί να 

αναπτύξει στερεοτυπικές συμπεριφορές, με κινήσεις επαναλαμβανόμενες (τρίψιμο 

των ματιών με τα χέρια, συγκεκριμένες χειρονομίες)  ή εμμονές με διάφορα 

αντικείμενα (Warren, 2005).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί και το γεγονός ότι ένα παιδί και κατόπιν 

ένας νέος με οπτική αναπηρία, ακριβώς επειδή αδυνατεί να προσλάβει τα οπτικά 

εκείνα ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για την προσωπική του εξέλιξη, έχει ανάγκη 

να στηρίζεται στα λεγόμενα αρχικά της οικογένειάς του κι αργότερα ενός ευρύτερου 

κοινωνικού δικτύου (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). Τα 

προβλήματα στην επικοινωνία αλλά και η συνεχόμενη εξάρτηση από τους άλλους 

είναι σημαντικά στρεσογόνοι παράγοντες για ένα άτομο με οπτική αναπηρία 

επηρεάζοντας σίγουρα το βαθμό της αυτοεκτίμησης κι αυτοπεποίθησής του 

(Papadopoulos et al, 2011). Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω 

οδηγεί σε λιγότερες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική 

αποκατάσταση αργότερα (Sacks et al, 1998). Με ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι , δάσκαλοι, γονείς, καλό θα ήταν να παροτρύνουν τα άτομα με οπτική 

αναπηρία από πολύ νωρίς για ενεργή συμμετοχή στο σπίτι κι αργότερα στο χώρο του 

σχολείου δίνοντάς  τους συνεχώς κίνητρα για εξέλιξη (Wolffe, 2005). Ειδικότερα για 

την εκπαίδευση, έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία χρειάζονται 

περισσότερη υποστήριξη από τους δασκάλους, και καθηγητές τους αργότερα, 

προκειμένου να επιτύχουν ακαδημαϊκούς στόχους (Sacks et al, 1998).  Από την άλλη 

πάλι, η συναισθηματική στήριξη που δέχονται οι έφηβοι με οπτική αναπηρία ενισχύει 

σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους και πιο συγκεκριμένα, η στήριξη από τους 

συνομηλίκους φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ευεργετικά σε σχέση με αυτήν των 

γονέων (Kef, 2002). Πάντως είναι συχνό το φαινόμενο η ίδια η οικογένεια να 

δημιουργεί ένα περιβάλλον τόσο υπερπροστατευτικό, ώστε να παιδί να μην 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη και να στερείται των ευκαιριών για συμμετοχή, απόλυτα 

εξαρτημένο (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). Από την άλλη πάλι 

υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες φτάνουν σε υπερβολές, έχοντας υψηλές 

προσδοκίες για τα παιδιά τους, συγκρίνοντάς τα διαρκώς με βλέποντα, θέτοντας μη 
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ρεαλιστικούς στόχους, κουράζοντάς τα από την υπερβολική προσπάθεια και το άγχος 

(Wolffe, 2005). 

Από όλα τα παραπάνω , δεδομένο είναι ότι η έλλειψη όρασης επηρεάζει την 

απόκτηση των δεξιοτήτων που αποκτά σταδιακά ένα παιδί μια και τα ερεθίσματα που 

αυτό λαμβάνει είναι πολύ πιο περιορισμένα (Troster & Brambring, 1993).  Η εξέλιξη 

παρόλη την καθυστέρηση ωστόσο έρχεται και παρά τις πρακτικές δυσκολίες οι 

εμπειρίες αποκτώνται αρκεί να υπάρχει συστηματική πρώιμη διδασκαλία. 

Λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως είναι η ηλικία τύφλωσης, η ηλικία του 

ατόμου, το ποσοστό έλλειψης της όρασης, το οικογενειακό περιβάλλον, το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η προσωπικότητα και οι ανάγκες του κάθε παιδιού 

και πάντα με τη συνεργασία ειδικών, μπορεί να οργανωθεί ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο στην πολυαισθητηριακή αγωγή, που θα 

οδηγήσει στην οργάνωση δεξιοτήτων που έχουν, αρχικά, σχέση με τη γενικότερη 

αυτονομία κι ανεξαρτησία στην καθημερινή ζωή (Wagner, 2004). Βασική εστίαση 

στην οργάνωση ενός τέτοιου προγράμματος είναι τι μπορεί να κάνει κι όχι τι δεν 

μπορεί να κάνει ένα παιδί (Webster & Roe, 1998). Οι στόχοι καλό θα είναι να είναι 

μικροί, κάθε φορά και ρεαλιστικοί ώστε να επιτρέπουν στο παιδί να τους κατακτά 

(Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). 

 

 

1.2 Τι σημαίνει αυτόνομη διαβίωση για ένα άτομο με 

αναπηρία. 
 

Αυτονομία είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο νιώθει υπεύθυνο για 

τη συμπεριφορά του (Βικιπαιδεία, 2012). Για ένα άτομο με αναπηρία η αυτονομία 

δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αφού έχει να αναμετρηθεί με ένα πολύ επικίνδυνο 

αντίπαλο αυτόν της δια βίου εξάρτησης, της αδυναμίας δηλαδή το άτομο να έχει τον 

έλεγχο του εαυτού του και κατ’ επέκταση της ίδιας του της ζωής. Στη βιβλιογραφία 

συναντάει κανείς πολλούς όρους εφάμιλλους με αυτόν της  αυτόνομης διαβίωσης. Σε 

γενικές γραμμές πάντως ως δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης αναφέρονται εκείνες 

που όταν τις διαθέτει ένα άτομο μπορεί να ζει με ανεξαρτησία, αφού το καθιστούν 

ικανό να διαχειρίζεται σωστά θέματα που αφορούν το σπίτι ή τον ίδιο του τον εαυτό 

(American Printing House For the Blind, 2019). Ανάμεσα στα άλλα, ως ικανότητες 
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αυτόνομης διαβίωσης θεωρούνται από το να μπορεί κάποιος να φροντίζει την 

προσωπική του υγιεινή, να μαγειρεύει, να ψωνίζει, να διαχειρίζεται σωστά τα 

χρήματα που κατέχει μέχρι να είναι σε θέση να ταξιδεύει ανεξάρτητα (Wolffe, 1999).  

Για ένα άτομο με αναπηρία η εκμάθηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης 

σίγουρα είναι καθοριστικής σημασίας αφού διαμορφώνει το βαθμό αυτοεκτίμησης 

και αυτοπεποίθησης του (Wagner, 2004). Αυτός είναι κι ο βασικός λόγος που 

επιβάλλει τη διδασκαλία  τους από πρώιμο ακόμα στάδιο. Τα παιδιά που μαθαίνουν 

να φροντίζουν τον εαυτό τους από νωρίς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μεταμορφωθούν 

σε ανεξάρτητους ενήλικες. Η οικογένεια κι αργότερα το σχολείο μπορούν να 

δουλέψουν σημαντικά ως προς αυτήν την κατεύθυνση γι’ αυτό κι επιβάλλεται η 

σωστή μεταξύ τους συνεργασία (Department Of Education, 2000). Με συνεντεύξεις 

κι ερωτήσεις που αφορούν τη φιλοσοφία και τις προσδοκίες που έχει κάθε οικογένεια 

για το παιδί της οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκμαιεύσουν πάμπολλες και χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικές με το πού και με ποιον τρόπο θα κατευθύνουν τις προσπάθειές 

τους γα την επίτευξη της πολυπόθητης αυτονομίας (Wolffe, 1999). Ωστόσο θα πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες οικογένειες να 

είναι υπερπροστατευτικές, έχουν την τάση δηλαδή να θέλουν να κλείσουν το παιδί 

τους σε μία γυάλα θεωρώντας ότι δεν μπορεί να κάνει πράγματα, ενώ κάποιες άλλες 

μοιάζουν να μην αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να θέτουν μη 

ρεαλιστικούς στόχους για τα παιδιά τους. Οι δάσκαλοι ίσως να μπορέσουν να 

βοηθήσουν με την κατάλληλη προσέγγιση στο να αποδεχθεί την αναπηρία του το ίδιο 

το άτομο αλλά και η οικογένειά του βάζοντας τις βάσεις για ένα ρεαλιστικό πλάνο 

στόχων ζωής (Sacks &  Wolffe, 1998).  

Σύμφωνα με έρευνα της Kef οι έφηβοι με οπτική αναπηρία έχουν μικρότερο 

κύκλο κοινωνικών επαφών σε σχέση πάντα με τους συνομήλικους τους που έχουν 

πολύ μεγαλύτερο, κάτι που δικαιολογείται κυρίως από τις πιο περιορισμένες 

ευκαιρίες που έχουν για να κινηθούν αυτόνομα (Kef, 2002). Στα πλαίσια της 

αυτόνομης διαβίωσης τα άτομα με οπτική αναπηρία χρειάζεται να έχουν ευκαιρίες 

για να ανακαλύψουν μόνα τους τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος καθώς και το 

ρόλο τους μέσα σε αυτόν. Θα ήταν ιδανικό λοιπόν γι αυτά να έρχονται σε επαφή με 

άλλα άτομα, να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους, να επισκέπτονται από 

νωρίς διαφορετικά περιβάλλοντα να μπαίνουν στη διαδικασία να δοκιμάζουν μόνα 

τους εμπειρίες, έστω και με μία αρχική καθοδήγηση. Χρειάζεται να μπορούν να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους, να έρχονται 
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αντιμέτωπα ακόμα και με πιθανές αποτυχίες, μαθαίνοντας μέσα από τα λάθη τους 

(Wolffe, 2005). Η κοινωνικοποίηση, η ικανότητα δηλαδή να δουλεύει κάποιος τις 

σχέσεις  με τους γύρω του, είναι ένας ακόμα παράγοντας που συντελεί σημαντικά ως 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι τώρα πάντως αποδεικνύεται ότι οι έφηβοι με 

οπτική αναπηρία που έχουν φιλικές σχέσεις με συνομηλίκους τους βλέποντες τείνουν 

να προσπαθούν περισσότερο για να τις διατηρήσουν (Sacks et al, 1998). Τα άτομα με 

οπτική αναπηρία, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να παρατηρήσουν αλλά ούτε και να 

μιμηθούν καθοριστικά στοιχεία επικοινωνίας θα ήταν καλό, από πρώιμο ακόμα 

στάδιο, να μάθουν με βάση διάφορες δραστηριότητες, εναλλακτικές δεξιότητες, ώστε 

να γίνουν καλοί ακροατές και ομιλητές (Celeste, 2006). Η παρότρυνση από το οικείο 

περιβάλλον να συμμετέχουν σε κάποιο ομαδικό άθλημα ή σε κάποιες άλλες 

κοινωνικές ομάδες συντελεί στο σκοπό αυτό αφού έτσι τα καλεί να λάβουν 

αποφάσεις, καλλιεργώντας τις ικανότητές τους κι  αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό, 

την αυτοπεποίθησή τους. Πάντως σύμφωνα με την έρευνα που αναφέρθηκε 

παραπάνω οι έφηβοι με οπτική αναπηρία δηλώνουν ικανοποιημένοι από το βαθμό της 

στήριξης που λαμβάνουν τόσο από την οικογένεια όσο κι από τους συνομήλικους 

τους (Kef, 2002). 

Βασική δεξιότητα αυτόνομης διαβίωσης αποτελεί σίγουρα και η ικανότητα 

που αποκτά ένα άτομο με οπτική αναπηρία να κινείται ανεξάρτητα στο περιβάλλον 

με συνοδό ή χωρίς, καθώς επίσης και  να μπορεί να γράφει και να διαβάζει μόνο του 

έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πληροφορία (American Printing House For the 

Blind, 2019). Οι συγκεκριμένες δύο δεξιότητες δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο με 

οπτική αναπηρία να έχει πρόσβαση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αποκτώντας 

ενδιαφέροντα, ανοίγοντας τους πνευματικούς του ορίζοντες, δίνοντας του την 

ευκαιρία για ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών σπάζοντας τα στερεότυπα για το τι 

μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει.  Με το να είναι ικανά να γράφουν, να διαβάζουν, 

να κινούνται ανεξάρτητα τα άτομα αυτομάτως είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν 

πολλές ευκαιρίες και κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά. Ανάμεσα στα άλλα, 

γίνονται ενεργοί πολίτες στην κοινωνία και διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο.  

Θεμελιώδης ικανότητα αυτόνομης διαβίωσης θεωρείται επίσης το να μπορεί 

το άτομο να ελέγχει το σπίτι και το χώρο εργασίας του, από το πώς θα οργανώσει την 

ντουλάπα ή το γραφείο του μέχρι να ξέρει πώς θα βάλει πλυντήριο αλλά και να 

μαγειρέψει (American Printing House For the Blind, 2019). Και πάλι η οικογένεια 

εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο δίνοντας από νωρίς στο παιδί αρμοδιότητες κι 
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ευκαιρίες να αναλάβει ευθύνες και να αναμειχθεί σε δραστηριότητες που θα 

ακονίσουν την υπευθυνότητα αλλά και τις ικανότητές του (Sacks & Wolffe, 1998). 

Παρατηρείται το φαινόμενο, μέσα από καλές κατά τα άλλα προθέσεις που γεννάει η 

έγνοια και η αγάπη, γονείς αλλά και επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρία γενικά ως ανίκανα να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής. Έτσι, ενώ τα μαθαίνουν 

να εκτελούν εντολές και οδηγίες, δεν τα διδάσκουν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους 

και να παίρνουν τις ευθύνες για την τήρησή τους. Μέσα από αυτήν την πορεία 

ωστόσο δημιουργούν άτομα που δεν είναι ικανά να αποκτήσουν την ευθύνη του 

εαυτού τους απέναντι στη ζωή τους κι απέναντι στους άλλους. Αυτού του είδους η 

«φιλανθρωπία» είναι που συντηρεί την εξάρτηση κι αναπαράγει την ανικανότητα.  

Αναφορικά πάντως με την οπτική αναπηρία, οι τυφλοί έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να ζητήσουν βοήθεια, προκειμένου να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες 

της καθημερινότητας, από επαγγελματίες αλλά και ανεπίσημα από άτομα του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος ή φίλους (Sacks et al, 1998). Επίσης είναι λιγότερες οι 

πιθανότητες να βρουν δουλειά κι άρα να είναι σε θέση να στηρίζονται στις δικές τους 

δυνάμεις οικονομικά. Τέλος, είναι πιο πιθανόν να καταφύγουν σε ιδρύματα όσο 

μεγαλώνουν ηλικιακά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες 

(Wirth & Rein, 2008).  
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1.3 Η σημασία της κινητικότητας και του 

προσανατολισμού για ένα άτομο με οπτική αναπηρία. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, για ένα άτομο με οπτική αναπηρία τίποτα δεν μπορεί 

να θεωρηθεί και δεν είναι αυτονόητο. Η απουσία αποτελεσματικής όρασης δε δίνει 

κίνητρο για κίνηση, αντιθέτως, δημιουργεί συναισθήματα φόβου κι ανασφάλειας  ενώ 

παράλληλα ευθύνεται για τη δυσκολία  κατανόησης του περιβάλλοντα χώρου. 

Προκειμένου το άτομο να αποκτήσει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, έτσι ώστε να 

κινείται ανεξάρτητα, χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα εξειδικευμένο κι εξατομικευμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης, με τη συνεργασία ειδικών αλλά και του στενού 

οικογενειακού κύκλου, σε τεχνικές εκμάθησης κινητικότητας και προσανατολισμού 

(Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). 

Για ένα άτομο με οπτική αναπηρία οι συγκεκριμένες ικανότητες αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής του εξέλιξης (Department Of Education, 

2000). Το κατανοεί πλήρως κάποιος αν μελετήσει τη σημασία των δύο 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ο όρος κινητικότητα σημαίνει την ικανότητα που 

αναπτύσσει ένα άτομο, με συγκεκριμένες τεχνικές, έτσι ώστε να κινείται στο χώρο με 

ασφάλεια (Lloyd, La Grow, Stafford, & Budge, 2008). Ο όρος προσανατολισμός 

περιλαμβάνει την αντίληψη που έχει κάποιος σχετικά με το χώρο και τη θέση του 

ιδίου μέσα σε αυτόν (Ζώνιου- Σιδέρη & Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011). Ειδικότερα 

για το τελευταίο και προκειμένου να το πετύχει αυτό, το άτομο στρέφει την προσοχή 

του σε ενδείξεις που ενώνοντάς τες θα μπορέσουν να τον οδηγήσουν σε ασφαλή 

συμπεράσματα προσανατολισμού (Jacobson, 2013).  

Η ικανότητα λοιπόν του ατόμου να κινείται αυτόνομα σε ένα χώρο, και κατ’ 

επέκταση να είναι σε θέση να φροντίζει το ίδιο τις ανάγκες του, είναι καθοριστική και 

σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο που το άτομο αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον εαυτό 

(Papadopoulos et al, 2013). Η εξασφάλιση αυτής της ικανότητας είναι που αυτόματα 

χαρακτηρίζει την κινητικότητα και τον προσανατολισμό ως πολύ σημαντικές 

δεξιότητες για ένα άτομο με οπτική αναπηρία (Department Of Education, 2000). Το 

συγκεκριμένο άτομο, μπαίνοντας στη διαδικασία να τις κατακτήσει, θα διδαχθεί 

αρχικά να στέκεται σωστά, να βαδίζει καλύτερα δυναμώνοντας έτσι τους μυς του και 
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βελτιώνοντας τη φυσική του κατάσταση. Με την κίνηση θα αποκτήσει κίνητρα για να 

αντιληφθεί καλύτερα τον κόσμο που το περιβάλλει, θα βιώσει εμπειρίες και θα μάθει 

μέσα από αυτές. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει άμεσα κινδύνους ακόμα και να επιλύσει 

προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν υιοθετώντας τις κατάλληλες 

στρατηγικές (Zijlstra et al, 2012).  Η συγκεκριμένη διαδικασία αναπόφευκτα θα του 

δώσει ευκαιρίες να διευρύνει τον κοινωνικό του περίγυρο ενισχύοντας έτσι την 

προσωπική του εξέλιξη. Η εικόνα που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του 

αλλάζει, τα κίνητρα όλο και αυξάνονται, η προθυμία για μελλοντικές προκλήσεις 

μεταβάλλεται (Papadopoulos et al, 2013). Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες που θα επηρεάσουν  καθοριστικά τις αποφάσεις ζωής που μελλοντικά θα 

πάρει το άτομο, όπως λόγου χάρη ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει (Ζώνιου- Σιδέρη 

& Ντεροπούλου- Ντέρου, 2011).  

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΑΤ γίνεται λόγος για τη σπουδαιότητα των 

δύο συγκεκριμένων ικανοτήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται  θεμελιώδεις, 

προκειμένου ένα άτομο με οπτική αναπηρία να αποκτήσει ενεργή συμμετοχή σε κάθε 

έκφανση της ζωής του. Αναφορικά με τον προσανατολισμό τονίζεται  η επιμονή του 

κέντρου στην εκμάθηση ρυμοτομίας έτσι ώστε τα άτομα με οπτική αναπηρία να 

αποκτήσουν αντίληψη του χώρου για να είναι σε θέση αργότερα να κινούνται μέσα 

σε αυτόν με ασφάλεια και σιγουριά. Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος και για τις ασκήσεις 

προσανατολισμού πάνω στις οποίες δουλεύουν έτσι ώστε τα άτομα με προβλήματα 

όρασης να είναι  ικανά να αντιλαμβάνονται τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, πρώτα 

σε εσωτερικούς κι αργότερα σε εξωτερικούς χώρους. Σχετικά με την κινητικότητα, 

αναφέρεται ο κυρίαρχος στόχος του Κέντρου που είναι η εξάσκηση των ατόμων με 

οπτική αναπηρία στην εκτέλεση διαδρομών με εναλλασσόμενες συνθήκες 

περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να 

κινούνται άνετα και με ασφάλεια, τόσο σε ήσυχους όσο και πολυσύχναστους 

δρόμους, αλλά και να μπορούν να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τα ερεθίσματα 

που δέχονται από τις άλλες τους αισθήσεις (Κέντρον Εκπαιδεύσεως & 

Αποκαταστάσεως  Τυφλών, 2016). 

Οι παραπάνω στόχοι θεμελιώνονται πάνω στην εκμάθηση της χρήσης του 

λευκού μπαστουνιού. Το λευκό μπαστούνι είναι συνήθως άσπρο με κόκκινες γραμμές 

και περίπου 95 εκατοστά μήκος ενώ δεν έχει ιδιαίτερο κόστος.  Χρησιμοποιείται από 

τα άτομα με οπτική αναπηρία για να υποδεικνύει εμπόδια κατά τη διάσχιση δρόμων ή 

άλλων πολυσύχναστων μερών (Zijlstra et al, 2012).  Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες 
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αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν, αυτά 

ποικίλλουν ανάλογα τη χώρα και τον εκπαιδευτή μια και δεν υπάρχει συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο,  θα συζητήσουν με το άτομο με οπτική αναπηρία για τις ανάγκες του κι 

αφού τις κατανοήσουν, θα του παρουσιάσουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται, προκειμένου να γνωρίζει γιατί του είναι χρήσιμο το λευκό μπαστούνι. 

Κατόπιν θα προχωρήσουν άμεσα στα μαθήματα που είναι ατομικά κι έχουν διάρκεια 

από 50-120 λεπτά περίπου (Zijlstra et al, 2012). Καθ’ όλη τη διάρκεια των ιδιαίτερων 

μαθημάτων ο εκπαιδευτής παρακολουθεί συνεχώς και διορθώνει, αν χρειαστεί, το 

μαθητευόμενο αναφορικά με το πώς κρατάει το λευκό μπαστούνι, έχοντας υπόψιν 

του το ποσοστό όρασης  που μπορεί να έχει αυτός, αλλά και παράγοντες που δείχνουν 

να τον επηρεάζουν κατά τη διάρκεια του βαδίσματος. Κύριο μέλημα του εκπαιδευτή 

η ασφάλεια του εκπαιδευόμενου (National Federation of the Blind, 2019). Οι πρώτες 

εντυπώσεις παίζουν σπουδαίο ρόλο αφού καθορίζουν και το ενδεχόμενο να 

παρουσιαστούν φαινόμενα άγχους ή ντροπής των μαθητευόμενων γεγονός που 

καθορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων.  

Επιπρόσθετα, ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως 

σύνοδο ένα βλέποντα.  Σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να θέσει σε εφαρμογή διάφορες 

ηλεκτρονικές συσκευές, τα λεγόμενα GPS, που όμως οι περισσότερες είναι ιδιαίτερα 

ακριβές, ή να χρησιμοποιήσει σκύλο-οδηγό (Jacobson, 2013). Ο σκύλος- οδηγός 

επιγραμματικά, είναι εκπαιδευμένος να βοηθήσει το άτομο με οπτική αναπηρία να 

κινηθεί στο περιβάλλον με ασφάλεια . 

Το κλειδί για τη χρήση όλων των παραπάνω εφαρμογών είναι να μπορούν να 

παρέχουν  ευκαιρίες για αυτονομία κι ανεξαρτησία.  
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1.4 Ιστορική αναδρομή του θεσμού «σκύλος - οδηγός». 
 

Σύμφωνα με το History.com η πρώτη ένδειξη ότι σκύλοι χρησιμοποιούνταν 

στην υπηρεσία ατόμων με αναπηρίες ανακαλύφθηκε σε μια από τις τοιχογραφίες που 

βρέθηκαν στο Ερκολάνο, αρχαία ρωμαϊκή πόλη, που απεικόνιζε έναν τυφλό άντρα να 

οδηγείται από το σκύλο του. Στο ίδιο μήκος κύματος και κάποιοι κινέζικοι πίνακες 

ζωγραφικής που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα απεικονίζουν παρόμοιες σκηνές, 

ανθρώπους δηλαδή να καθοδηγούνται από σκύλους  (History, 2018). 

Σε φορολογικούς καταλόγους της Βρετανίας επίσης, οι οποίοι χρονολογούνται 

ανάμεσα στο 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα, βρέθηκαν τροπολογίες σύμφωνα με τις οποίες οι 

ιδιοκτήτες σκύλων - οδηγών απαλλάσσονταν από τους φόρους που πλήρωναν από 

τότε οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων (Baár, 2015).  Αναφορές για σκύλους - οδηγούς, όπως 

ακριβώς μπορεί να αντιληφθεί κανείς το θεσμό σήμερα, υπάρχουν κι από τα μέσα του 

1.700, όταν σε ένα νοσοκομείο του Παρισιού άρχισαν να εκπαιδεύουν σκύλους που 

θα βοηθούσαν τους τυφλούς ασθενείς (Protagon, 2017). Κάποια χρόνια αργότερα 

ένας Αυστριακός με το όνομα Josef Reisinger κατάφερε να εκπαιδεύσει τόσο καλά 

τους δύο σκύλους του που όλοι πίστευαν ότι προσποιούνταν την αναπηρία του 

(History, 2018). Όταν το 1819 ένας άλλος Αυστριακός με το όνομα Johann Wilhelm 

Klein κυκλοφόρησε στην Αυστρία το «Εγχειρίδιο για τη διδασκαλία των Τυφλών»  

τα πράγματα για το θεσμό πήραν ανοδική τροπή με τον ίδιο να θεωρείται 

πρωτοπόρος στην εφαρμογή μεθόδων για την αντιμετώπιση της τύφλωσης (Baár, 

2015).  . 

Οι πρώτες σχολές ωστόσο σκύλων - οδηγών δημιουργήθηκαν στη Γερμανία 

κατά το Α’ Παγκόσμιο πόλεμο για να διευκολυνθεί η ζωή όσων στρατιωτών 

τυφλώθηκαν στη μάχη, κυρίως μετά από τη, για πρώτη φορά τότε,  χρήση χημικών 

όπλων, όπως αερίων μουστάρδας (History, 2018). Σκυλιά χρησιμοποιούνταν ήδη 

κατά τη διάρκεια του πολέμου και παρείχαν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε διάφορα 

πόστα και με ποικίλους τρόπους, από το να μεταφέρουν ελαφριά πυρομαχικά στις 

πλάτες τους αλλά και μηνύματα κρυπτογραφημένα, να συμμετέχουν σε ομάδες 

διάσωσης ανακαλύπτοντας πληγωμένους στρατιώτες κάτω από τις πιο δύσκολες 

συνθήκες, μέχρι να ανακαλύπτουν διεξόδους διαφυγής στα δαιδαλώδη τούνελ που 

κυκλοφορούσαν οι στρατιώτες, και να διώχνουν τις ορδές των αρουραίων που 
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μαζεύονταν σε αυτά (Baár, 2015). Την αρχική ιδέα για τη δημιουργία των πρώτων 

σχολών, λέγεται, ότι την είχε ένας γιατρός με το όνομα Gerhand Stalling όταν άφησε 

ένα βετεράνο για λίγη ώρα μαζί με το σκύλο του, ένα Γερμανικό Ποιμενικό. Με το 

που επέστρεψε στο δωμάτιο ο γιατρός παρατήρησε πως ο σκύλος βοηθούσε τον 

στρατιώτη. Μετά από αυτήν την απρόσμενη ανακάλυψη ο Stalling αποφάσισε να 

ξεκινήσει μια Σχολή σκύλων - οδηγών στη Γερμανία το 1916 (Baár, 2015). Ήταν μία 

εποχή που οι τυφλοί εξαρτιόνταν αποκλειστικά από άλλους ανθρώπους οπότε, όπως 

ήταν λογικό, τα ειδικά αυτά εκπαιδευμένα σκυλιά έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε μια 

Αμερικανίδα, εκτροφέα σκύλων, την Dorothy Harrison Eustis που ζούσε εκείνη την 

περίοδο στην Ελβετία (Protagon, 2017). Η  Eustis ενθουσιασμένη έγραψε ένα άρθρο 

στην εφημερίδα The Saturday Evening Post εκθειάζοντας τις υπηρεσίες που 

πρόσφεραν τα συγκεκριμένα ζώα. Όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο, οι αναγνώστες της 

έστειλαν άπειρες επιστολές, ανάμεσα σε αυτές ήταν και του 20χρονου Αμερικανού 

Morris Frank ο οποίος της έγραψε πως θα ήθελε να γνωρίσει αυτά τα σκυλιά και 

προέβη σε μια συμφωνία μαζί της. Αν πήγαινε στην Ελβετία -δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση για έναν τυφλό εκείνη την εποχή- θα του έδινε ένα σκυλί και έναν 

εκπαιδευτή. Η συμφωνία τηρήθηκε. Ο Frank πήγε στην Ελβετία, πήρε ένα σκυλί 

ονόματι Buddy και επέστρεψε στο σπίτι του με την προσοχή των ΜΜΕ πάνω του. 

Στη Νέα Υόρκη, οι δημοσιογράφοι έμειναν κατάπληκτοι από το θέαμα του Buddy και 

του Frank να διασχίζουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Ο Frank ταξίδεψε σε όλες 

τις ΗΠΑ και τον Καναδά επιδεικνύοντας την βοήθεια του Buddy. Το 1929, ο Frank 

και η Eustis ενώθηκαν και δημιούργησαν την Seeing Eye, το πρώτο πρακτορείο στις 

ΗΠΑ που εκπαίδευε σκύλους - οδηγούς (History, 2018) . 

Το 1929 επίσης στη Γερμανία σε διαγωνισμό που έγινε οι 99 συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να αναφέρουν τις αρετές των σκύλων - οδηγών τους. Οι περισσότεροι 

επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι οφείλουν στο σκύλο τους την ανεξαρτησία τους 

αφού μαζί του κατόρθωσαν να ξεφύγουν από τη φυλακή της τύφλωσης και την 

εξάρτηση από κάποιον άλλον σαν να ήταν μικρά παιδιά (Baár, 2015). Την ίδια 

περίπου περίοδο και πάλι από τη Γερμανία άρχισε να γίνεται φανερή η ανάγκη 

σκύλοι - οδηγοί να δίνονται όχι μόνο σε βετεράνους αλλά και στα υπόλοιπα άτομα με 

οπτική αναπηρία όπως και σε γυναίκες (Baár, 2015). 

Στη χώρα μας το 2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, συστάθηκε η 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Σχολή Εκπαίδευσης 

Σκύλων - Οδηγών Τυφλών για Άτομα με Τύφλωση και Μειωμένη Όραση» και με 
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διακριτικό τίτλο «Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα». Η Σχολή πήρε το όνομά της από τη 

«Λάρα», τον πρώτο σκύλο - οδηγό στην Ελλάδα (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- 

Λάρα, 2019). Την ίδια εποχή συστάθηκε και η σχολή «Σκύλοι - οδηγοί Ελλάδος». 

 

 

1.5 Θεσμικό – νομικό πλαίσιο (πώς αποκτά κανείς 

σκύλο - οδηγό, προϋποθέσεις, φροντίδα ζώου – νόμοι). 
 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί  τύποι σκύλων σε υπηρεσία. Ο πρώτος τύπος 

είναι τα λεγόμενα σκυλιά θεραπείας που ορίζονται αυτά τα οποία είναι εκπαιδευμένα 

να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη σε άτομα που το έχουν ανάγκη . Ο δεύτερος 

είναι οι σκύλοι εργασίας οι οποίοι ακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

που τους καθιστά ικανούς να βοηθούν άτομα με αναπηρία. Στο δεύτερο τύπο 

ανήκουν και οι σκύλοι - οδηγοί (Bruce, Feinstein, Kennedy, & Liu, 2015).  

Ένας σκύλος – οδηγός από τη γέννησή του θα δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια 

προκειμένου μέσα σε 12 μήνες περίπου να μάθει τις βασικές δεξιότητες που κατέχει 

ένα κατοικίδιο, όπως να μη λερώνει μέσα στο σπίτι, να βγαίνει με λουρί βόλτα, να 

μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς να υπακούει σε βασικές εντολές, να 

κοινωνικοποιηθεί (Zamansky & Linden, 2018). Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η 

ανάδοχη οικογένεια καθοδηγείται από τους εκπαιδευτές της Σχολής που ανήκει ο 

σκύλος (Guide dogs for the blind, 2019). Ο στόχος της πρώτης χρονιάς είναι το σκυλί 

να προετοιμαστεί για τη βασική εκπαίδευση που θα ακολουθήσει στο αμέσως 

επόμενο στάδιο (Guide dogs for the blind, 2019). Έτσι, μετά από το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ο σκύλος θα επιστρέψει στη Σχολή όπου ανήκει προκειμένου να 

περάσει μέσα από μία ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης της υγείας αλλά 

και των ικανοτήτων του στο να υπακούει εντολές και να αποφεύγει εμπόδια (Ennik, 

Liinamo, Leighton, & Arendonk, 2006). Τα αδύνατα σημεία των σκύλων στη φάση 

αυτή της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η απόσπαση προσοχής από άλλα ζώα, από 

φαγητό ή διάφορες μυρωδιές (Koda, Kubo, Ishigami, & Furuhashi, 2011). Δεν 

αποκλείονται φυσικά και οι λόγοι υγείας όπως δυσπλασίες ή σοβαρές αλλεργίες που 

μπορεί να εμφανίσει το ζώο (Guide dogs for the blind, 2019). Η βιβλιογραφία 

αναφέρει αυτό το στάδιο ως το πιθανότερο να απορριφθεί ένας σκύλος για οδηγός 

λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς που μπορεί να επιδείξει (Asher, Harvey, Green,  & 
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England, 2017). Σε αυτήν τη φάση πάντως το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση 

διαφόρων σταδίων μέχρι να επιλεχθεί ως σκύλος - οδηγός κάποιου και να ταιριάξει 

μαζί του (Danial & Wah Tuck Chan, 2015). Ανάμεσα στα άλλα ο σκύλος μαθαίνει 

σταδιακά πέρα από τις βασικές εντολές, να αποφεύγει εμπόδια, να αναγνωρίζει τις 

διαβάσεις, να ανταποκρίνεται σε μια σειρά διαφορετικών καταστάσεων ακόμα και σε 

περιβάλλοντα που μπορούν να του προκαλέσουν διάσπαση προσοχής, να περπατά σε 

ευθεία γραμμή αλλά και να παίρνει πρωτοβουλίες (Hawser, Neustaedter, & Wakkary, 

2013).  Επιπλέον, θα πρέπει να μάθει να μη φοβάται διάφορους κρότους, τα ύψη 

αλλά και άλλα ζώα (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Αν τα 

καταφέρει, τότε θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 

της οποίας, σκύλος και χειριστής μαθαίνουν να δουλεύουν μαζί, σαν μονάδα (Caron-

Lormier, Harvey, England, & Asher, 2016). Τα χρόνια υπηρεσίας ενός σκύλου - 

οδηγού δεν ξεπερνούν τα οχτώ (Hauser, Neustaedter, & Wakkary, 2014). Πιο 

συγκεκριμένα όσο μεγαλώνει ο σκύλος - οδηγός τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες 

να δείχνει απροθυμία στο να εκτελεί το καθήκον του ή εντονότερη κούραση. Αρκετές 

είναι οι φορές που τα σημάδια αυτά της κόπωσης τα αντιλαμβάνεται πρώτα ο 

χειριστής και κατόπιν ο κτηνίατρος με σχετικές εξετάσεις. Όταν το γεγονός αυτό 

διαπιστωθεί κι επίσημα τότε ο σκύλος συνταξιοδοτείται και είτε μένει ως κατοικίδιο 

στο χειριστή του είτε επιστρέφει στην ανάδοχη οικογένεια που τον είχε αναλάβει 

αρχικά (Schneidr, 2005). Σε περίπτωση που δε συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο η 

σχολή φροντίζει να υιοθετηθεί το ζώο όπου κρίνεται πιο ωφέλιμο γι ‘ αυτό (Guiding 

eyes for the blind, 2019). Ένας μικρός αριθμός πάντως σκύλων – οδηγών ενδέχεται 

να απομακρυνθεί από το χειριστή του πριν κλείσει το διάστημα των 8 ετών λόγω 

έκτακτων συμβάντων ή γιατί μπορεί να εμφανίσει προβλήματα υγείας ή 

συμπεριφοράς (Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας, 2019). Η απόφαση για την απόσυρση του 

σκύλου είναι πολύ σοβαρή και παίρνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την 

ευζωία τόσο του ατόμου όσο και του ζώου (Caron- Lormier et al, 2016). Σε γενικές 

γραμμές πάντως ένας τυφλός μπορεί να είναι χειριστής διαφορετικών σκύλων - 

οδηγών από ενάμιση ως και τριάντα χρόνια (Hauser et al, 2014). 

Οι ράτσες σκύλων που επιλέγονται συνήθως για να γίνουν οδηγοί είναι 

κυρίως τα Λαμπραντόρ ενώ ακολουθούν τα Γκόλντεν Ριντρίβερ και οι Γερμανικοί 

Ποιμενικοί (Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας, 2019). Επιλέγονται κυρίως εξαιτίας της 

εξυπνάδας τους, του εξαιρετικά φιλικού τους χαρακτήρα αλλά και της ικανότητας 

που τα διακρίνει να θέλουν να ευχαριστήσουν τους ιδιοκτήτες τους. Μέσα από 
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έρευνες που έχουν γίνει ωστόσο τα καλύτερα αποτελέσματα κι άρα τις περισσότερες 

πιθανότητες να φτάσουν με επιτυχία στη συνταξιοδότηση επιδεικνύουν τα 

Λαμπραντόρ, που δύσκολα θα εμφανίσουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως 

επιθετικότητα ή φόβο (Caron- Lormier et al, 2016).  Σύμφωνα με μία πιλοτική έρευνα 

μάλιστα που έγινε στην Αυστραλία, το χρώμα σε συνδυασμό με το φύλο του σκύλου 

παίζουν ρόλο στην επιτυχία του ρόλου του, έτσι ένα θηλυκό ξανθό Λαμπραντόρ έχει 

μεγαλύτερες πιθανότητες να καταφέρει να φτάσει στη συνταξιοδότηση από ένα 

αρσενικό Λαμπραντόρ του ιδίου χρώματος (Batt, Batt, Baguley, & McGreevy, 2008).  

Υπάρχουν πολλά κριτήρια που σχετίζονται με την επιθυμία ενός τυφλού να 

κάνει αίτηση προκειμένου να αποκτήσει ένα σκύλο – οδηγό. Τα κριτήρια αυτά 

συνήθως έχουν να κάνουν με την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο της όρασης, τις 

προσδοκίες που έχει το κάθε άτομο αλλά και την οικογενειακή του κατάσταση. Οι 

φίλοι και η οικογένεια δηλαδή παίζουν σημαντικό ρόλο στο να παρθεί μια τέτοια 

απόφαση ενθαρρύνοντας ή αποθαρρύνοντας το άτομο με οπτική αναπηρία 

(Whitmarsh, 2005). Απαιτείται σίγουρα ωστόσο και μία ωριμότητα, μια και 

χρειάζεται το άτομο να αποδεχθεί την αναπηρία του, αφού η απόκτηση ενός τέτοιου 

σκύλου, μπορεί να μειώνει την κοινωνική απομόνωση ενός τυφλού ωστόσο ρίχνει τα 

φώτα και την προσοχή στην αναπηρία του (Whitmarsh, 2005). Αναφορικά πάντως με 

τις έρευνες που ήδη υπάρχουν, οι περισσότερες έχουν δείξει ότι νεότερης ηλικίας 

άτομα και κυρίως άντρες, είναι πιο πιθανόν να κάνουν μια τέτοια αίτηση (Whitmarsh, 

2005). Μόνο μία έρευνα που έλαβε χώρα στην Αγγλία – Ιρλανδία - Σκωτία το 2001, 

ως συνέχεια δύο προηγούμενων που διεξήχθησαν το 1999 και το 1994, περιγράφει το 

προφίλ ενός τυπικού χειριστή σκύλου - οδηγού ως ένα άτομο μέσης ηλικίας, με τις 

πιθανότητες να είναι είτε άντρας είτε γυναίκα ίδιες, σε καλή φυσική κατάσταση και 

με εκτεταμένη απώλεια όρασης από την παιδική μάλιστα ηλικία (Refson, Jackson, 

Dusoir, & Archer, 2001).  Σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στην απόκτηση 

σκύλου - οδηγού, οι γυναίκες και τα νεότερα, ηλικιακά, άτομα αποφασίζουν να 

αποκτήσουν ένα σκύλο - οδηγό γιατί , κατά κύριο λόγο, γνωρίζουν ότι έτσι θα 

αυξήσουν τα επίπεδα της αυτοπεποίθησής τους καθώς και της κοινωνικής αποδοχής 

ενώ, αντίθετα, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα σπρώχνονται από την επιθυμία να 

βγαίνουν έξω συχνότερα και να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για φυσική άσκηση 

(Whitmarsh, 2005). Ωστόσο, οι άντρες και τα μεγαλύτερα, ηλικιακά, άτομα 

αποθαρρύνονται με την ιδέα ότι θα πρέπει να φροντίζουν το σκύλο τους και να 

ακολουθούν μία αυστηρή ρουτίνα στην καθημερινότητά τους, σε σχέση με τις 
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γυναίκες και τους νεαρότερους χειριστές (Whitmarsh, 2005). Οι γυναίκες παρόλα 

αυτά δείχνουν να αγχώνονται περισσότερο με την πιθανότητα να μην μπορούν να 

κυκλοφορήσουν άνετα με το σκύλο - οδηγό τους σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, όπως 

εστιατόρια ή ξενοδοχεία (Whitmarsh, 2005). Κατά κύριο λόγο πάντως η βασικότερη 

αιτία που ευνοεί την απόκτηση σκύλου - οδηγού είναι η βελτίωση της κινητικότητας 

και μέσα από αυτήν η απόκτηση ανεξαρτησίας (Refson et al, 2001). Η αίτηση 

τοποθετείται σε λίστα αναμονής από 2 μήνες ως και 2 χρόνια (Σκύλοι  Οδηγοί  

Ελλάδας, 2019). 

Ανεξάρτητα πάντως από τα κίνητρα που σπρώχνουν ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία να αποκτήσει σκύλο οδηγό το μόνο σίγουρο είναι ότι η απόφαση είναι πολύ 

σοβαρή και, πριν παρθεί, καλό θα είναι οι μελλοντικοί χειριστές να γνωρίζουν όλες 

τις πτυχές της αλλά και τις ανάγκες που θα ήθελαν να καλύψουν με αυτήν (Guide 

dogs for the blind, 2019). Αυτό το τελευταίο όπως κι ένας συνδυασμός άλλων 

παραγόντων επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία του ταιριάσματος ενός σκύλου 

οδηγού με το χειριστή του (Guide Dogs For the Blind, 2019). Ένας σκύλος - οδηγός 

μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη λύση για όλα τα άτομα με οπτική αναπηρία 

(Whitmarsh, 2005) 

Για να αποκτήσει πάντως ένας τυφλός σκύλο - οδηγό δεν αρκεί μόνο να το 

θέλει πολύ ο ίδιος. Η διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί  απαιτητική και δύσκολη 

αφού θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθώς η αίτηση 

εξετάζεται από πολλές μεριές και χρειάζεται να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια 

(Guide Dogs For the Blind, 2019). Αρχικά, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σίγουρα 

ενήλικος και να έχει ήδη χαρακτηρισθεί νομικά τυφλός (Ελληνική Σχολή σκύλων - 

οδηγών- Λάρα, 2019). Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι το άτομο έχει τόσο σημαντική 

απώλεια όρασης ώστε χρειάζεται απαραίτητα βοήθημα κινητικότητας που να 

εξασφαλίζει ασφαλή μετακίνηση κι άρα έχει ανάγκη την κρατική πρόνοια και 

υπηρεσίες (Σκύλοι  Οδηγοί  Ελλάδας, 2019). Βασικότερη προϋπόθεση όλων είναι ο 

αιτών να γνωρίζει πολύ καλά κινητικότητα και προσανατολισμό (Ελληνική Σχολή 

σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Αν δε διαθέτει τις συγκεκριμένες ικανότητες σε 

υψηλό βαθμό, τότε θα χρειαστεί να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα προκειμένου 

να μπορεί να κινείται με άνεση ακόμα και σε άγνωστα γι’ αυτόν περιβάλλοντα (Guide 

Dogs For the Blind, 2019). Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σχεδιάζει νοερά 

διαδρομές και να τις εκτελεί αφού εκείνος θα καλείται να τις υποδεικνύει (Ελληνική 

Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα,  2019). Στο σημείο αυτό καλό θα είναι να αναφερθεί, 
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ότι ο σκύλος - οδηγός εκτελεί δύο ειδών διαδρομές, αυτές που γνωρίζει, που αρκεί 

μόνο μία προφορική εντολή για να οδηγήσει το χειριστή του στον τελικό προορισμό 

και οι άγνωστες (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Επίσης, να μπορεί 

να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, ανά πάσα στιγμή, με 

ψυχραιμία και  σύνεση. Αυτονόητο είναι, πως, όλα τα παραπάνω, προϋποθέτουν την 

άριστη χρήση του λευκού μπαστουνιού, μια στοιχειώδη καλή φυσική κατάσταση, που 

περιλαμβάνει τη σωστή στάση σώματος και καλή ισορροπία, αλλά και καλή 

ακουστική αντίληψη (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019 ). Ο υποψήφιος 

θα πρέπει επίσης να διαθέτει αυτογνωσία και θέληση για πολλή δουλειά (Guide Dogs 

For the Blind, 2019). Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να θέλει να μοιραστεί 

τη ζωή του με ένα σκύλο ενώ απαιτείται σίγουρα και υπευθυνότητα αφού ο σκύλος - 

οδηγός δεν είναι ρομπότ αλλά έχει συγκεκριμένες ανάγκες, που θα πρέπει να 

ικανοποιούνται (Milligan, 1999).  

Ακόμα κι αν όμως πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ο μελλοντικός 

χειριστής θα μπει εκ νέου σε διαδικασία αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτής σκύλων - 

οδηγών θα είναι αυτή τη φορά αυτός που θα προσπαθήσει να ανακαλύψει αν το 

επίπεδο των δεξιοτήτων του αιτούντα είναι σε τέτοιο βαθμό υψηλό ώστε να μπορέσει 

να του εμπιστευτεί τον κατάλληλο σκύλο – οδηγό (Σκύλοι  Οδηγοί  Ελλάδας, 2019). 

Αναλύοντας συνεντεύξεις που αφορούν τη φυσική κατάσταση αλλά και τις 

δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης του μελλοντικού χειριστή και παρακολουθώντας 

μαγνητοσκοπημένες διαδρομές που αφορούν την ταχύτητα βαδίσματος και τις 

καθημερινές του πορείες ο εκπαιδευτής θα κάνει δεκτή ή θα απορρίψει την αίτηση. 

Αν η αίτηση περάσει πάντως, θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

προκειμένου να επιλεχθεί ο κατάλληλος σκύλος - οδηγός, ο συμβατός με το 

χαρακτήρα και τις ανάγκες του αιτούντα, τις συνήθειές του, το σωματότυπο αλλά και 

το ρυθμό βαδίσματος του (Ennik et al, 2006). Αφού γίνει και αυτό τότε θα πρέπει 

χειριστής και σκύλος να περάσουν ακόμα μία επίπονη διαδικασία εκμάθησης 

προκειμένου να γίνουν πια ζευγάρι (The seeing eye, 2015). Ανάμεσα στα άλλα, κατά 

τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων ο χειριστής μαθαίνει πώς να δίνει εντολές στον 

σκύλο του, πώς να κυκλοφορεί μαζί του αλλά και πώς να τον φροντίζει (Danial & 

Wah Tuck Chan, 2015). Παράλληλα μέσα από την εξοικείωση μαθαίνει να 

μεταφράζει τις κινήσεις του σκύλου του, όπως τις αντιλαμβάνεται από τον τρόπο που 

κρατάει το λουρί (Hawser et al, 2014). Η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση αυτόματα 

μετατρέπεται σε πληροφορία που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί  η ασφάλεια του χειριστή (Hawser et al, 2014). Όταν πρόκειται για τον 

πρώτο σκύλο - οδηγό υπολογίζεται ότι χρειάζονται 6 μήνες περίπου προκειμένου ο 

σκύλος να λειτουργεί σαν ενιαία ομάδα με το χειριστή του (Ελληνική Σχολή σκύλων 

- οδηγών- Λάρα, 2019). 

Ο υποψήφιος χειριστής επίσης θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση ότι πλέον 

γίνεται ο κύριος υπεύθυνος για τη σωστή διαβίωση, ψυχαγωγία κι εργασία  ενός 

ακόμα πλάσματος πέρα από τον ίδιο (Hawser et al, 2013). Οι σκύλοι - οδηγοί 

χρειάζονται καθημερινή προσοχή και φροντίδα. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, διατροφής αλλά και καλλωπισμού που οι χειριστές θα 

πρέπει να τηρούν ευλαβικά εάν θέλουν να τους διατηρούν υγιείς κι ακμαίους 

(Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Θεωρείται αυτονόητο ότι ζουν 

μέσα στο σπίτι κι ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφής σωματικής ή και 

ψυχολογικής βίας πάνω τους (Guide dogs for the blind, 2019). Αξίζει να αναφερθεί 

στο σημείο αυτό ότι κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία επίσκεψη εποπτείας στο σπίτι 

του χειριστή προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα ζωής του σκύλου 

(Σκύλοι Οδηγοί  Ελλάδας, 2019). 

Είναι γνωστό ότι το κόστος ενός σκύλου - οδηγού είναι αρκετά υψηλό και 

μπορεί να χωριστεί, αν αυτό είναι δόκιμο να ειπωθεί , στα έξοδα που σχετίζονται με 

την απόκτησή του και σε αυτά που αφορούν την καθημερινή του συντήρηση (Wirth 

& Rein, 2008). Αναφορικά με τα πρώτα, ανάμεσα στα άλλα συγκαταλέγονται τα 

έξοδα που σχετίζονται με την ανατροφή του ζώου, ειδική τροφή, τακτική στενή 

κτηνιατρική παρακολούθηση, ο μισθός των εκπαιδευτών, οι μετακινήσεις που 

γίνονται κι αφορούν τα ζώα (Σκύλοι Οδηγοί  Ελλάδας, 2019). Μέσα σε αυτά επίσης 

υπολογίζονται και τα έξοδα που κάνει ο μελλοντικός χειριστής όταν περνάει τη 

διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την απόκτηση του σκύλου, που κάποιες φορές μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όπως τα έξοδα διαμονής του κτλ. Όλα τα παραπάνω 

ευτυχώς καλύπτονται από δωρεές εταιρειών που σχετίζονται με εκτροφείς σκύλων κι 

άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών (Guiding Eyes For the Blind , 2019). Σχετικά 

με τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση του ζώου αυτά είναι όσα σχετίζονται με το 

φαγητό και την τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση. Για την κάλυψη τους 

ευθύνεται αποκλειστικά ο χειριστής του ζώου χωρίς αυτό να αποκλείει την αποδοχή 

διάφορων δωρεών που γίνονται κατά καιρούς (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- 

Λάρα, 2019).  



31 

 

Ένας σκύλος - οδηγός όμως, ακριβώς επειδή εργάζεται σκληρά αλλά και λόγω 

του χαρακτήρα που έχει (τα Λαμπραντόρ αλλά και τα Γκόλντεν Ριντρίβερ είναι πολύ 

χαρούμενα και παιχνιδιάρικα ζώα), έχει ανάγκη κι από εκτόνωση (Hawser et al, 

2013). Η δυνατότητα για παιχνίδι και ελεύθερο τρέξιμο είναι πολύ σημαντική 

προκειμένου το ζώο να αποδεσμευτεί από το άγχος που του επιβάλλει το επίπονο 

καθήκον του.  Όταν λοιπόν το «σαμάρι» απομακρυνθεί, αυτόματα ο σκύλος – οδηγός 

μεταμορφώνεται σε ένα κατοικίδιο κι έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με αυτό (Hawser 

et al, 2014). Στην ήδη υπάρχουσα  βιβλιογραφία, που δεν έχει ασχοληθεί με το 

συγκεκριμένο ζήτημα ιδιαίτερα, παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί χειριστές να 

δυσκολεύονται φανερά να αλληλεπιδράσουν με το σκύλο τους στον ελεύθερό τους 

χρόνο (Hawser et al, 2014). Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί φορούν στο σκύλο τους 

περιλαίμια που παράγουν ήχο προκειμένου να γνωρίζουν πού βρίσκονται όταν είναι 

«εκτός υπηρεσίας» (Hawser et al, 2013). Τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν είναι 

κυρίως αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, είναι όλα κατάλληλα για βλέποντες, με 

αποτέλεσμα να είναι αρκετές οι φορές που είτε αδυνατούν να τα βρουν είτε να θέτουν 

τον εαυτό τους σε κίνδυνο προκειμένου να τα καταφέρουν (Hawser et al, 2014). 

Παράλληλα, πολλοί χειριστές παραδέχονται πως δεν αφήνουν το σκύλο τους να 

τρέξει ελεύθερα ακόμα και σε πάρκα σκύλων, παρόλο που γνωρίζουν πως αυτό είναι 

απαραίτητο για την καλύτερη ποιότητα ζωής του, από φόβο μήπως τον χάσουν ή τον 

χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο (Yamamoto, Yamamato, & Hart, 2015). Στο σημείο 

αυτό αξίζει να αναφερθεί και η έλλειψη πρόνοιας από τη μεριά της πολιτείας για την 

ύπαρξη τέτοιων χώρων μέσα στα αστικά κέντρα (Hawser, Neustaedter & Wakkary, 

2014). Σε γενικές γραμμές πάντως έχει διαπιστωθεί, ότι οι σκύλοι – οδηγοί έχουν 

καλύτερη ποιότητα ζωής, από άποψη σωματικής δραστηριότητας και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, σε σχέση με τους σκύλους συντροφιάς είτε αυτοί είναι 

μεγαλόσωμοι είτε μικρόσωμοι (Yamamoto et al, 2015). 

Ανά τον κόσμο, υπάρχουν πολλές σχολές σκύλων – οδηγών που εκπαιδεύουν 

και παρέχουν σκυλιά σε άτομα με οπτική αναπηρία. Μόνο στις ΗΠΑ σήμερα 

λειτουργούν γύρω στις 19 τέτοιες σχολές (Wikipedia, 2019). Αυτές έχουν 

διαφορετική φιλοσοφία αναφορικά με την εκπαίδευση των ζώων αλλά και με τις 

τακτικές στήριξης που ακολουθούν αφότου δοθεί ένας σκύλος στο χειριστή του 

(Hawser et al, 2013). Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τέτοιες σχολές, η «Λάρα», που 

πήρε το όνομά της από τον πρώτο σκύλο - οδηγό που ήρθε κι εργάσθηκε στη χώρα 

μας, και η σχολή «Σκύλοι - Οδηγοί Ελλάδος».  
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1.6 Τα θετικά που αποκομίζει ο χειριστής ενός σκύλου - 

οδηγού, ποια εμπόδια μπορεί να παρουσιαστούν.  

 
Έγινε εκτενής αναφορά παραπάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα 

άτομο με οπτική αναπηρία. Θέματα που φαντάζουν απλά και καθημερινά ενδέχεται 

να προκαλέσουν άγχος κι ανασφάλεια, μια που τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αυτονόητο. Εμπόδια στην καθημερινή μετακίνηση, περιορισμένες κοινωνικές επαφές, 

δυσκολία στην επικοινωνία, προκατάληψη και στερεότυπα είναι μερικά από τα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας τυφλός ακολουθώντας διαφορετικές 

στρατηγικές και χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα. Τα μέσα αυτά καλείται να 

συμπληρώσει επικουρικά ένας σκύλος - οδηγός. 

Ένας κατάλληλος, για το άτομο με οπτική αναπηρία, σκύλος - οδηγός μπορεί 

να εξελιχθεί σε μία ευχάριστη έκπληξη για το χειριστή του αφού θα κληθεί να 

συμπληρώσει όλα τα κενά που ενδέχεται να αφήνουν τα υποστηρικτικά μέσα, που 

μέχρι τότε εκείνος χρησιμοποιούσε, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του 

(Sanders, 2015). Αν σκεφτεί κανείς μόνο το πώς είναι οργανωμένη μια πόλη θα 

μπορέσει να κατανοήσει τι προσφέρει ένας σκύλος - οδηγός. Κίνηση, έλλειψη 

«οδηγών» στα πεζοδρόμια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα που εμποδίζουν τη διέλευση 

πεζών, άναρχη τοποθέτηση πινακίδων και δόμησης, απουσία στοιχειώδους παιδείας 

απέναντι σε θέματα αναπηρίας που φτάνει σε σημείο αδιαφορίας, είναι μερικά από τα 

εμπόδια που καλείται να παρακάμψει ένας τυφλός προκειμένου να είναι σε θέση να 

λειτουργεί αυτόνομα. Ένας σκύλος – οδηγός παρέχει ασφάλεια στην κίνηση ενός 

χειριστή αφού μπορεί να τον οδηγήσει στον προορισμό του αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε εμπόδια συναντήσει σε ευθεία πορεία είτε  χαμηλά είτε ψηλά, ακόμα και 

κινούμενα (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Όταν κυκλοφορούν 

μαζί σαν ακλόνητο ζευγάρι, οι ρόλοι μοιράζονται, έτσι ο χειριστής, που γνωρίζει 

πάντα πού πάει, είναι υπεύθυνος κυρίως για τον προσανατολισμό παρακολουθώντας 

την κίνηση ενώ ο σκύλος έχει το καθήκον να παραμένει σε ευθεία κίνηση, 

αποφεύγοντας εμπόδια διασφαλίζοντας πάντα η πορεία να γίνεται από το πιο 

ασφαλές μονοπάτι (Hawser et al, 2013) Το πιο σημαντικό όμως είναι πως αυτό το 
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καταφέρνει σε συνδυασμό με ταχύτητα (Danial & Wah Tuck Chan, 2015). Ο πιο 

αργός σκύλος - οδηγός κινείται πιο γρήγορα από τον πιο γρήγορο τυφλό με 

μπαστούνι. Η πλειοψηφία των χειριστών δηλώνει ότι χάρη στο σκύλο - οδηγό τους 

βελτιώθηκε κατά πολύ η κινητικότητα αλλά και ο βαθμός ανεξαρτησίας τους 

αναφορικά με τον τρόπο που κυκλοφορούν στην πόλη (Whitmarsh, 2005). 

Παράλληλα, ένας σκύλος – οδηγός βελτιώνει τον προσανατολισμό του 

χειριστή του μια και μπορεί να εντοπίσει σημαντικά σημεία αναφοράς, όπως εισόδους 

και εξόδους ενώ καταφέρνει να συγκρατεί στη μνήμη του διαδρομές (Lloyd et al, 

2008). Ανταποκρίνεται σχεδόν αυτόματα σε εντολές όπως «δεξιά» ή «αριστερά», 

«βρες τη σκάλα» ή «βρες την πόρτα» (Hawser et al, 2014). Ταυτόχρονα, αφού 

εκείνος τον οδηγεί δίνει το χρόνο στο χειριστή του να συγκεντρώνει την προσοχή του 

και σε ήχους αξιοποιώντας έτσι  καλύτερα τα ερεθίσματα στο περιβάλλον του. Όλα 

αυτά ο σκύλος τα καταφέρνει αγνοώντας οποιοδήποτε ερέθισμα μπορεί να του 

αποσπάσει την προσοχή κατά τη διάρκεια μιας πορείας (Guide dogs for the Blind, 

2019). Έτσι απερίσπαστος κατορθώνει να βρίσκει πάντα το πιο ασφαλές μονοπάτι 

(Guide dogs for the Blind, 2019). Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, είναι 

εκπαιδευμένος να αρνηθεί να υπακούσει σε εντολή του χειριστή του, αν διαπιστώσει 

ότι αυτή θα τον θέσει σε κίνδυνο, ακολουθεί δηλαδή την τακτική της λεγόμενης 

έξυπνης ανυπακοής (Lloyd et al, 2008). Ωστόσο αν καταλάβει ότι ο χειριστής του 

μπορεί να διακρίνει εμπόδια ή αντικείμενα ενδέχεται να επαναπαυθεί και να 

σταματήσει να τον καθοδηγεί (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). 

Αυτός ίσως να είναι και ο κυριότερος λόγος που οι υποψήφιοι χειριστές οι οποίοι  

έχουν μειωμένη όραση μαθαίνουν να συνεργάζονται με το σκύλο χωρίς να 

χρησιμοποιούν την εναπομένουσα όρασή τους (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- 

Λάρα, 2019). Μέσα από τη βιβλιογραφία τέλος, επιβεβαιώνεται και το γεγονός ότι 

ένας τυφλός με πολύ καλές επιδόσεις στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό 

που μπορεί να κινηθεί αυτόνομα γίνεται ακόμα καλύτερος και βελτιώνει ακόμα πιο 

πολύ τις ικανότητές του αφότου αποκτήσει σκύλο οδηγό. Θεαματικότερα όμως είναι 

τα αποτελέσματα σε τυφλούς με αποδεδειγμένα μειωμένες ικανότητες στην 

κινητικότητα και στον προσανατολισμό οι οποίοι φαίνεται να κερδίζουν τα 

περισσότερα μετά την απόκτηση σκύλου-οδηγού (Lloyd et al, 2008).  

Παράλληλα, ένας σκύλος - οδηγός βελτιώνει την στάση σώματος του χειριστή 

του καθώς και το συντονισμό του βλέμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα 

που διεξήχθη σε εννέα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 6 χρονών, που κλήθηκαν να 



34 

 

βαδίσουν με σκύλους – οδηγούς παρατηρήθηκε βελτίωση στον τρόπο βάδισης, στην 

ισορροπία αλλά και στο χρόνο που κατάφερναν να κρατήσουν το πρόσωπό τους 

σταθερά μπροστά κατά τη διάρκεια της βόλτας μαζί τους, γεγονός που ενθουσίασε 

τους γονείς τους (Tellefson, 2012). Στην ίδια έρευνα, παρατηρήθηκε ότι το λευκό 

μπαστούνι κρατήθηκε σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της βόλτας με το σκύλο -οδηγό.  

Ένας σκύλος – οδηγός μπορεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο στην 

αλληλεπίδραση του χειριστή του με άλλα άτομα καθώς τραβάει τα βλέμματα και 

κερδίζει την προσοχή των γύρω του, γεγονός βέβαια που μπορεί να μην είναι πάντα 

ευχάριστο (Sanders, 2015).  Ο κόσμος γίνεται πιο φιλικός, πιο πρόθυμος να 

προσφέρει βοήθεια και να εξυπηρετήσει ενώ φαίνεται να εντυπωσιάζεται από έναν 

σκύλο εν ώρα υπηρεσίας και θέλει να μάθει γι’ αυτόν, κάτι που δίνει ευκαιρίες για 

συζήτηση (Sanders, 2015). Το άτομο με οπτική αναπηρία ξαφνικά φαντάζει πιο 

ελκυστικό και καλείται να δώσει απαντήσεις ακόμα και στις πιο περίεργες ερωτήσεις 

καλλιεργώντας έτσι τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και κατ’ επέκταση 

βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Whitmarsh, 2005). Χάρη στο σκύλο - 

οδηγό τους τα άτομα με οπτική αναπηρία νιώθουν λιγότερο άβολα για την αναπηρία 

τους ενώ αντιμετωπίζουν λιγότερες πιθανότητες αποκλεισμού τους κοινωνικά από 

τους γύρω τους ( Yamamato et al, 2015) 

Αξίζει να τονισθεί επίσης και το γεγονός, ότι ένας σκύλος - οδηγός λειτουργεί 

υποστηρικτικά αφού αποτελεί συντροφιά συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του 

άγχους, προκαλώντας συναισθήματα χαράς κι ένα διαρκές κίνητρο για 

δραστηριοποίηση (Whitmarsh, 2005). Παράλληλα, συμβάλλει στην  ενίσχυση  της 

υπευθυνότητας ενός χειριστή μια και τον καλεί να φροντίζει, πέρα από τον εαυτό του, 

κι ένα ακόμα πλάσμα που έχει κι αυτό με τη σειρά του ξεχωριστές ανάγκες. 

Νιώθοντας ικανός να το πετύχει, αυτομάτως τονώνει και την αυτοεκτίμησή του 

(Tellefson, 2012). Επιπλέον ένας σκύλος - οδηγός ενθαρρύνει το χειριστή του να 

ασκηθεί καθημερινά κρατώντας τον δραστήριο και υγιή μια κι αποτελεί βασική 

ανάγκη του η καθημερινή βόλτα (Whitmarsh, 2005). Έχει διαπιστωθεί ότι οι 

χειριστές σκύλων - οδηγών, είτε επειδή έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν την 

καλύτερη ποιότητα ζωής για το σκύλο τους είτε επειδή χρησιμοποιούν λιγότερο το 

αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περπατάνε πολύ περισσότερο με το σκύλο 

τους από ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων συντροφιάς (Yamamato et al, 2015).  

Τέλος, στο σημείο αυτό, καλό θα είναι να γίνει αναφορά και σε έρευνες που 

έχουν γίνει τελευταία σχετικά με το γεγονός ότι η απόκτηση ενός σκύλου – οδηγού, 
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αν και κοστίζει αρκετά, μπορεί να μετριάσει τις δαπάνες που κάνει το κράτος  

προκειμένου να διασφαλίσει τη φροντίδα ατόμων με προβλήματα όρασης (Wirth & 

Rein, 2008). Όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές παραπάνω, ένας σκύλος οδηγός 

συμβάλει δυναμικά στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του χειριστή του, αφού αυξάνει 

τα ποσοστά της αυτόνομης μετακίνησής του κι έτσι της ανεξαρτησίας του. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση των αιτήσεων για βοήθεια στο 

σπίτι είτε προς κοινωνικούς φορείς είτε προς φίλους από την πλευρά των χειριστών 

σκύλων - οδηγών, σε αντίθεση με όσους τυφλούς δεν έχουν (Wirth & Rein, 2008). Το 

ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην αγορά εργασίας αφού ένας σκύλος - οδηγός, 

μειώνοντας την κοινωνική απομόνωση του χειριστή του, προσφέρει αυτόματα σε 

αυτόν περισσότερες ευκαιρίες για εύρεση εργασίας και αύξησης της 

παραγωγικότητάς του.  

Παρόλο που η απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού μόνο θετικό πρόσημο μπορεί 

να έχει, στη διάρκεια της κοινής τους πορείας οι χειριστές παρατηρούν και κάποια 

στοιχεία που ενδέχεται να μετατραπούν σε εμπόδια μιας επιτυχημένης συμβίωσης. 

Έτσι, ενώ οι περισσότεροι απολαμβάνουν την αυξημένη προσοχή και το ενδιαφέρον 

που δείχνει ο απλός κόσμος στο σκύλο - οδηγό τους, αναφέρουν πως κάποιες φορές 

αυτές οι εκδηλώσεις θαυμασμού μπορούν να θέσουν τη σωματική τους ακεραιότητα 

σε κίνδυνο μια και προκαλούν τον αποπροσανατολισμό του σκύλου, ο οποίος εκείνη 

τη χρονική στιγμή είναι σε υπηρεσία (Sanders, 2015).  Κάποιοι επίσης δε διστάζουν 

να δηλώσουν πως νιώθουν αόρατοι πολλές φορές μια και όλη η προσοχή των γύρω 

τους είναι στραμμένη στο χαριτωμένο πλάσμα που τους συνοδεύει (Sanders, 2015). 

Άλλοι πάλι μιλούν για αυξημένα ποσοστά άγχους όταν καλούνται να επισκεφθούν 

μέρη όπου ένας σκύλος - οδηγός δε γίνεται εύκολα αποδεκτός, όπως ένα εστιατόριο ή 

ένα ξενοδοχείο, παρόλο το υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο (Matsunaka & Koda, 

2008). Οι συχνότερες και πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που επικαλούνται οι 

ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων χώρων προκειμένου να απαγορέψουν την είσοδο σε 

ένα σκύλο - οδηγό αφορούν κυρίως ζητήματα υγιεινής εξαιτίας του τριχώματος που 

αυτά έχουν κι όχι μόνο (Matsunaka & Koda, 2008). Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι 

πρότινος επικρατούσε μια γενικότερη έλλειψη ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού 

σχετικά με το ρόλο ενός σκύλου - οδηγού στη ζωή ενός τυφλού καθώς επίσης και στα 

δικαιώματα που έχει, αναφορικά με την είσοδο σε δημόσια μέρη (Danial & Wah 

Tuck Chan, 2015). Ακόμα και χώρες με ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα 

αναπηρίας, όπως η Μ. Βρετανία, έδειξαν αρκετή καθυστέρηση σε κάποιες πτυχές του 
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συγκεκριμένου θέματος. Ειδικότερα, μέχρι το 2001, όλα τα σκυλιά που έμπαιναν στη 

χώρα από τις ΗΠΑ θα έπρεπε να μπουν σε 6μηνη καραντίνα προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η υγεία και η καλή φυσική τους κατάσταση. Όπως είναι λογικό, αυτού 

του είδους η αντιμετώπιση έφερνε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τους χειριστές σκύλων 

- οδηγών οι οποίοι αναγκάζονταν να ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τους 

σκύλους τους (Eames,Eames, & Diament, 2001).  

Δε θα πρέπει επίσης να υποτιμηθεί και το μεγάλο κόστος που έχει ένας 

σκύλος – οδηγός τόσο στην απόκτηση όσο και στη συντήρησή του, παρόλο που οι 

έρευνες που γίνονται τελευταία συγκλίνουν ότι, από οικονομικής άποψης, αυτή είναι 

συμφέρουσα αφού μειώνει τις κρατικές εισφορές  σχετικά με τη φροντίδα των 

ατόμων με οπτική αναπηρία (Wirth & Rein, 2008). Πάντως, εξαιτίας της κρίσης που 

έχει χτυπήσει ακόμα και χώρες με ισχυρή οικονομία, παρατηρείται σοβαρή μείωση 

των πόρων σε προγράμματα που αφορούν κυρίως την εκμάθηση προσανατολισμού 

και κινητικότητας. Το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει σημαντική αύξηση 

υποψήφιων χειριστών σκύλων – οδηγών, αυτοί να μην έχουν τα απαιτούμενα 

προσόντα, να στερούνται δηλαδή των ικανοτήτων αυτόνομης μετακίνησης, με 

αποτέλεσμα να κόβονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης (Frank, Haneline, & 

Farrugia, 2011).   

Επιπρόσθετα, ο χειριστής καλείται, πέρα από τις δικές του ανάγκες, να 

ικανοποιήσει και τις ανάγκες ενός ακόμα πλάσματος και οφείλει να θυσιάσει αρκετό 

από τον προσωπικό του χρόνο γι’ αυτό, μεταβάλλοντας, ίσως, και, τον, μέχρι 

πρότινος, τρόπο ζωής του (Whitmarsh, 2005). Ο σκύλος είναι ένας οργανισμός και 

για να παραμένει υγιής και χαρούμενος θα πρέπει να εφαρμόζεται μία καθημερινή 

ρουτίνα, την οποία ο χειριστής οφείλει να τηρεί ευλαβικά. Έτσι, αποφάσεις, όπως το 

να βγει μια βόλτα ή να ταξιδέψει επηρεάζονται πλέον κατά πολύ από το 

συγκεκριμένο παράγοντα (Lloyd et al, 2008). Το παραπάνω συνεπάγεται πολλές 

αγωνίες και μπορεί να γίνει αιτία καθημερινού άγχους. Αγωνίες επίσης μπορεί να 

προκαλέσει και μια πιθανή ασθένεια ή ακόμα χειρότερα, η απώλεια του ζώου. Ακόμα 

όμως και μια επίθεση από κάποιο άλλο σκύλο, φαινόμενο που έχει περιοριστεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενδέχεται να επιδράσει δραματικά τόσο το χειριστή 

όσο και το σκύλο - οδηγό του επηρεάζοντας τη σχέση και τον τρόπο που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Godley & Gillard, 2011). Ειδικότερα έρευνες έχουν 

δείξει ότι μια τέτοιου είδους επίθεση μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όχι 

μόνο στη φυσική κατάσταση του ζώου και του χειριστή του αλλά και στη 
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συναισθηματική και πνευματική τους ευεξία καθώς και στις κοινωνικές τους επαφές 

(Brocksopp- Marques, 2015). Συνήθως μετά από ένα τέτοιο γεγονός δηλαδή, η ομάδα 

πέρα από τα σωματικά τραύματα που πρέπει να επουλώσει καλείται να αντιμετωπίσει 

δραστικά το άγχος, τη νευρικότητα ακόμα και την άρνηση να συνεχίσει να ακολουθεί 

το καθημερινό της πρόγραμμα.. 

Παραθέτοντας κανείς τα πλεονεκτήματα που έχει η απόκτηση ενός σκύλου -

οδηγού αλλά και τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν στη διάρκεια της κοινής 

πορείας ενός τέτοιου ιδιότυπου ζευγαριού, αυτόματα μπαίνει στη διαδικασία 

σύγκρισης και των άλλων βοηθημάτων κινητικότητας, κυρίως του λευκού 

μπαστουνιού που είναι το βασικότερο από όλα. Οι υποστηρικτές του λευκού 

μπαστουνιού αναφέρονται εκτενώς σε όλα τα εμπόδια που αναφέρθηκαν παραπάνω 

ενώ επιπλέον τονίζουν ότι το βασικότερο καθήκον ενός σκύλου - οδηγού αποτελεί 

αυτόματα και ένα μεγάλο του μειονέκτημα. Με το να αποφεύγουν δηλαδή, όλα τα 

εμπόδια που συναντούν στο δρόμο τους μαζί του, οι χειριστές σκύλων - οδηγών 

απομονώνονται από το περιβάλλον που κυκλοφορούν χάνοντας βασικές πληροφορίες 

από αυτό, ενώ αποδεικνύεται ότι είναι πάντα εξαρτημένοι από κάτι πέρα από αυτούς, 

όπως είναι ο σκύλος τους (Eames et al, 2001).  

Πάντως στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί αρκετά μειονεκτήματα του 

λευκού μπαστουνιού από τους χρήστες, οι ποίοι παραθέτουν ως πιο σημαντικό,  τη 

μόνιμη αίσθηση ανασφάλειας που έχουν κατά τη διάρκεια της βάδισης παρόλα τα 

μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού (Steffens & Bergler, 1998). Το λευκό 

μπαστούνι ανιχνεύει τα εμπόδια από ένα μέτρο περίπου απόσταση και δίνει τη 

δυνατότητα στο χειριστή του να αντιληφθεί τι συμβαίνει στο περιβάλλον του μέσα 

από τις πληροφορίες που αντλεί από την υφή του εδάφους. Παρόλα αυτά το λευκό 

μπαστούνι δεν προσφέρει προστασία από τη μέση και πάνω, αφού δύσκολα ανιχνεύει 

τα ψηλά εμπόδια κι όχι μόνο (Lloyd et al, 2008). Ταυτόχρονα, οι χειριστές πρέπει 

συνεχώς να είναι συγκεντρωμένοι καθώς μια πιθανή λανθασμένη κίνηση μπορεί να 

προκαλέσει έλλειψη προσανατολισμού με τις δυσάρεστες συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται. Όλη αυτή η υπερπροσπάθεια από τη μεριά του χειριστή προκαλεί 

έντονη ψυχική κόπωση (Hauser et al, 2013). Δεν πρέπει να παραληφθεί και το 

γεγονός, αν και ιδιαίτερα σπάνιο, ότι το λευκό μπαστούνι φθείρεται ενώ σε μέρη που 

έχουν πολύ κόσμο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα κάνοντας τους πεζούς να 

μπερδεύονται πάνω του (Lloyd et al, 2008). Τέλος,   γίνεται αναφορά και στο γεγονός 
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ότι η θέα του λευκού μπαστουνιού αναπαράγει στερεότυπα, προκαλώντας λύπηση και 

στιγματίζοντας τους χειριστές ως ανάπηρους (Steffens & Bergler, 1998).  

Αναφορικά με την κίνηση ενός τυφλού με συνοδό και πάλι ο σκύλος - οδηγός 

φαίνεται να υπερτερεί. Παρόλο που το άτομο με οπτική αναπηρία μαθαίνει από πολύ 

νωρίς πως πρέπει να στηρίζεται στη βοήθεια των συνανθρώπων του, ένας σκύλος 

είναι πάντα διαθέσιμος, ακούραστος σύντροφος, που δεν κάνει ερωτήσεις ούτε 

κριτικάρει, οδηγώντας με ασφάλεια τον χειριστή του με αδιαμφισβήτητη προθυμία 

και χαρά (Sanders, 2015). Το γεγονός αυτό χαρίζει στο άτομο την αίσθηση της 

ελευθερίας αφού μειώνει τα ποσοστά εξάρτησης από τους άλλους (Sanders, 2015). 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται και πιθανές συγκρούσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν λόγω χαρακτήρα, έλλειψης ανεκτικότητας ή και άγχους από τη μεριά του 

τυφλού (Steffens & Bergler, 1998).  

Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες ομάδες 

σκύλων οδηγών με τους χειριστές τους αποφεύγουν ή δε θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

άλλα υποστηρικτικά μέσα τεχνολογίας παράλληλα καθώς οι πιο πολλοί θεωρούν τους 

σκύλους τους πολύ πιο αξιόπιστους σε σχέση με την τεχνολογία (Hauser et al, 2013). 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα έλεγε κανείς ότι όλα αλλάζουν θεαματικά μόλις το 

άτομο με οπτική αναπηρία αποκτήσει τον κατάλληλο σκύλο – οδηγό. Ο σκύλος 

μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε πολύτιμο σύντροφο για το χειριστή του, τα μάτια 

που αυτός δεν έχει, προειδοποιώντας τον για τα εμπόδια εγκαίρως, αναγνωρίζοντας 

τις αλλαγές στο περιβάλλον νωρίτερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να γίνει 

γρήγορη και πιο ασφαλής η μετακίνησή του και ανάμεσα στο πλήθος αλλά και σε 

άγνωστα γι’ αυτόν περιβάλλοντα (Steffens & Bergler, 1998). Στη βιβλιογραφία 

μάλιστα έχει καταχωρηθεί η φράση πολλών χειριστών οι οποίοι σε σχετική ερώτηση 

απαντούν πως είναι «σαν να τους ζητάνε να συγκρίνουν μια Rolls Royce  με ένα 

Lada», θέλοντας έτσι να τονίσουν την ανωτερότητα του σκύλου - οδηγού σε σχέση 

πάντα με την κίνηση με το λευκό μπαστούνι (Whitmarsh, 2005).  Σε όλα αυτά έρχεται 

να προστεθεί και η ενίσχυση που δέχεται το άτομο στην αυτοεκτίμηση του αφού 

χάρη στον σκύλο ενδυναμώνεται το κοινωνικό του προφίλ (Sanders, 2015). Η 

αλληλεπίδραση με άλλα άτομα γίνεται αυτόματα πιο εύκολη, ενώ το συναισθηματικό 

δέσιμο με το ζώο έρχεται αναπόφευκτα φέρνοντας επιπλέον κι όλα τα οφέλη που έχει 

η ζωή με ένα κατοικίδιο (Steffens & Bergler, 1998). Σε αντίστοιχη έρευνα μάλιστα 

έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου δεσμού αφού η σύνδεση του 

χειριστή με το σκύλο - οδηγό του γίνεται τέτοια που είναι «σαν δύο μυαλά να 
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γίνονται ένα» στην πορεία (Danial & Wah Tuck Chan, 2015). Από ένα σημείο και 

μετά ο σκύλος γίνεται προέκταση του χειριστή του, ένας «συνέταιρος» στη ζωή με 

ιδιαίτερη εξυπνάδα  κι αποτελεσματικότητα.  
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1.7. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα. 
 

Με μια σύντομη επισκόπηση συμπεραίνει κανείς ότι η έρευνα γύρω από το 

συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ περιορισμένη και ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Έτσι 

στην Ελλάδα, πέρα από ενημερωτικά φυλλάδια των δύο συγκεκριμένων Σχολών που 

υπάρχουν, δεν έχουν «τρέξει» έρευνες σχετικές με το θέμα, παρά μόνο μία από 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει περισσότερο υλικό το οποίο όμως εξακολουθεί να 

είναι μικρό σαν δείγμα. Μέσα από την προσπάθεια αναζήτησης δεδομένων ξεχώρισε 

η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία και δημοσιεύθηκε το 2011 των Koda, 

Kubo, Ishigami, και Furuhashi, “Assessment of dog guides by users in Japan and 

suggestions for improvement”, κατά τη διάρκεια της οποίας μετρήθηκε με 

ερωτηματολόγιο ο βαθμός ικανοποίησης των χειριστών σχετικά με την απόδοση των 

σκύλων - οδηγών τους. Όλοι οι χειριστές φάνηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τους 

σκύλους - οδηγούς τους και μάλιστα τους βαθμολόγησαν με υψηλότερους βαθμούς 

σε σχέση με τους εκπαιδευτές τους, οι οποίοι έκριναν πιο αυστηρά. Στην ίδια έρευνα 

προτάθηκαν στους χειριστές τρόποι  εκπαίδευσης των σκύλων - οδηγών τους έτσι 

ώστε να καλύπτονται πιο γρήγορα κι αποτελεσματικά οι ανάγκες τους. Στην Ιαπωνία 

είχε διεξαχθεί πιο πριν ,το Μάιο του 2008 συγκεκριμένα, και μία ακόμα 

ενδιαφέρουσα έρευνα των Matsunaka και  Koda, “Acceptance of dog guides and daily 

stress levels of dog guide users and non users”, κατά τη διάρκεια της οποίας 

μετρήθηκε αρχικά η αποδοχή των σκύλων - οδηγών στη χώρα  μετά την εφαρμογή 

του νόμου του 2003, που καθιέρωνε την ελεύθερη πρόσβασή τους σε όλα τα δημόσια 

μέρη. Στην ίδια έρευνα επίσης μετρήθηκαν και τα επίπεδα άγχους στην 

καθημερινότητα των χειριστών σκύλων οδηγών σε σχέση με αυτούς που δεν είναι 

χειριστές. Οι Refson, Jackson, Dusoir, και Archer στη  μελέτη τους “ Residual visual 

functions of guide dog owners in the UK”που διεξήχθη στη Μ. Βρετανία κι αποτελεί 

συνέχεια μιας παλαιότερης που έτρεξε το 1994 αλλά και το 1999,  δίνουν στοιχεία για 

το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των χειριστών των σκύλων - οδηγών. Στην ίδια 

έρευνα αναφέρονται και οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία να αποκτήσει ένα σκύλο - οδηγό, με τη βελτίωση της κινητικότητας και της 

ανεξαρτησίας να αποτελούν την πιο βασική αιτία. Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα 

αναφέρονται η συντροφικότητα, η καλλιέργεια της κοινωνικότητας αλλά και της 

αυτοπεποίθησης. Τέλος, έρευνα που ξεχώρισε και προβάλλει μία ακόμα πτυχή του 
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θέματος είναι αυτή του Rein (2008) “The economic costs  and benefits of dog guides 

for the blind” η οποία αξιολογεί το κόστος ,ανά έτος, ενός σκύλου - οδηγού σε 

υπηρεσία, κατά μέσο όρο 8 χρόνια, κι αν αυτό συμφέρει συγκριτικά με τη ζωή όσων 

ατόμων με οπτική αναπηρία δε διαθέτουν σκύλο. Τα ποσοτικά ευρήματα της έδειξαν 

ότι από τη μεριά του κόστους είναι συμφέρουσα η απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού. 

  



42 

 

Πρακτικό μέρος 

Κεφάλαιο 2
ο
: Μεθοδολογία της έρευνας 

 

 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε όλες τις παραμέτρους που 

συνέβαλλαν στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε 

σε τυφλά άτομα, χειριστές σκύλων - οδηγών για να διερευνηθεί κατά πόσο κι αν ένας 

τέτοιος σκύλος μπορεί να βοηθήσει στο να ζήσουν αυτόνομα. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου περιλαμβάνεται η διαδικασία διενέργειας της έρευνας, ο σκοπός του 

ερευνητικού εγχειρήματος, η περιγραφή της μεθόδου συλλογής των δεδομένων και το 

εργαλείο συλλογής που υιοθετείται στην παρούσα μελέτη. 

 

 

2.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα. 
 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το 

ρόλο που μπορεί να παίξει στη ζωή ενός ατόμου με οπτική αναπηρία ένας σκύλος -

οδηγός, και το κυριότερο απ’ όλα, πόσο σημαντική ώθηση μπορεί να δώσει στην 

προσπάθειά του για αυτονομία κι ανεξάρτητη διαβίωση. Μέσα από τη συγκεκριμένη 

στοχοθεσία  προβάλλουν κι άλλες απαντήσεις όπως, το τι είδους σχέση αναπτύσσεται 

ανάμεσα στο χειριστή και το σκύλο καθώς και τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα 

που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοιου είδους σχέση. 

Σε συνδυασμό με το βασικό στόχο της εργασίας και μέσα από τη διερεύνηση 

του θέματος, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

o Ποιοι λόγοι αρχικά συντρέχουν ώστε να οδηγηθεί ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία στην απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού; 

Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να βρίσκονται οι ικανότητες κινητικότητας 

και προσανατολισμού προκειμένου να αποκτήσει κάποιος σκύλο - 

οδηγό; 
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Διαδικασία απόκτησης του σκύλου. 

o Τελικά, ένας σκύλος - οδηγός λύνει περισσότερα προβλήματα από αυτά που 

μπορεί, ίσως, να προκαλέσει;  

Στην Ελλάδα ο κόσμος είναι ενημερωμένος για το θεσμό; 

Πώς αντιδρά ο κόσμος που συναντά έναν σκύλο - οδηγό και το 

χειριστή του στο δρόμο; 

o Ποιος είναι ο ρόλος του σκύλου - οδηγού στην κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό ενός ατόμου με οπτική αναπηρία; 

Παρουσιάστηκαν αλλαγές αναφορικά με την κινητικότητα και τον 

προσανατολισμό του κάθε χειριστή; 

Βοήθησε κι αν ναι, πόσο στον τομέα της αυτόνομης διαβίωσης; 

o Πώς μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να ενισχύσει το θεσμό στην Ελλάδα 

παρακάμπτοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται τόσο από κάποια κενά της 

ίδιας της νομοθεσίας όσο και από την άγνοια των πολιτών; 

o Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει 

ένας σκύλος - οδηγός; 

 

 

2.3 Σχεδιασμός της έρευνας κι ερευνητικά εργαλεία. 

 
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζουν το σχεδιασμό της 

και την επιλογή ερευνητικής μεθόδου και αποτελούν κριτήρια για την ταξινόμηση 

των ερευνών σε είδη ανάλογα με τον επιδιωκόμενο επιστημονικό σκοπό, τον αριθμό 

των εξεταζόμενων ατόμων, το είδος της ερευνητικής μεθόδου κ.ά. Μία από τις 

συνηθέστερες διακρίσεις που γίνεται στις επιστημονικές έρευνες σύμφωνα με το 

είδος των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγονται είναι ανάμεσα σε ποιοτικές και 

ποσοτικές έρευνες (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον της στη μεικτή έρευνα, δηλαδή στο συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής 

έρευνας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα υιοθετηθεί η μεικτή έρευνα με 
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σκοπό να αξιοποιηθούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι αδυναμίες της κάθε μιας. 

Οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω της 

παρατήρησης, της συνέντευξης και της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε η μεικτή μέθοδος, 

χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη αποσκοπούσε 

στην ανακάλυψη των σκέψεων του ερωτώμενου, σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα, 

και κατά επέκταση στην σύγκριση των απόψεων αυτών με τις απόψεις του συνόλου 

των συμμετεχόντων. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του ερωτηματολογίου 

αποσκοπούσε στη συλλογή ποσοτικών δεδομένων αναφορικά με τις απόψεις, τις 

συμπεριφορές και τις τάσεις των συμμετεχόντων.  

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, όπως τονίστηκε  και 

στον πρόλογο, αυτό καθορίστηκε με σχετική ευκολία καθώς και η διατύπωση του 

θέματος. Σχεδόν αμέσως ξεκίνησε και η έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία. Στο 

στάδιο αυτό παρουσιάστηκαν οι πρώτες δυσκολίες αφού το θέμα δεν είναι και τόσο 

διαδεδομένο ακόμα και στην ξένη βιβλιογραφία. Υλικό βρέθηκε σε επιστημονικά 

περιοδικά αλλά κι από ιστοσελίδες σχολών σκύλων – οδηγών του εξωτερικού.  

Στην Ελλάδα εκπονήθηκε μόνο μία σχετική μεταπτυχιακή εργασία ενώ η 

ενημέρωση αναφορικά με το θέμα γινόταν κι από φυλλάδια των δύο σχολών σκύλων 

- οδηγών που λειτουργούν από το 2008. Υπήρξαν και αρκετές μαρτυρίες από 

συνεντεύξεις χειριστών σκύλων – οδηγών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, όπως και 

βιογραφίες, που όμως στάθηκε αδύνατον να μελετηθούν λόγω της παλαιότητας των 

εκδόσεων και της εξάντλησης των αποθεμάτων.  

Αναλυτικότερα, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας ήταν μια ημιδομημένη συνέντευξη που 

σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύψει θεματικούς τομείς που αφορούν την αυτόνομη 

διαβίωση, την κινητικότητα και τον προσανατολισμό, καθώς και την ένταξη ενός 

χειριστή και του σκύλου οδηγού του μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. Ο 

σχεδιασμός της συγκεκριμένης συνέντευξης στηρίχθηκε αρκετά σε έρευνα που είχε 

διεξαχθεί το 2016 στη Μεγάλη Βρετανία αναφορικά με τις απόψεις των χειριστών για 

τους σκύλους οδηγούς τους ( Craigon, Hobson – West, England, Whelan, Lethbridge, 

& Asher, 2017). Επίσης βασίστηκε και στο ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αντίστοιχης μεταπτυχιακής εργασίας το 2017 

στην Αθήνα (Θεοδωρή, 2017). Αρχικά γίνονται αναφορές στην κατάσταση της 
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όρασης του ερωτώμενου αλλά και στον τρόπο που αυτός ζει. Η συνέντευξη προχωρά 

με ερωτήσεις σχετικές με την απόκτηση σκύλου - οδηγού και το πώς επηρεάζει το 

γεγονός αυτό την αυτόνομη διαβίωση, τον προσανατολισμό, την κινητικότητα και την  

κοινωνικοποίηση ενός  χειριστή. Τέλος, ολοκληρώνεται με ερωτήσεις αναφορικά με 

τον ίδιο το σκύλο αλλά και τις απόψεις των χειριστών για το θεσμό, έτσι όπως αυτός 

φαίνεται να εξελίσσεται στην Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια όλες οι ερωτήσεις να είναι 

σαφείς κι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες έτσι ώστε να μη δημιουργούν σύγχυση 

στους ερωτώμενους. 

 Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις γνώσεις που μπορεί να είχαν οι χειριστές 

για το θεσμό των σκύλων -  οδηγών αλλά και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

προκειμένου να τον αποκτήσουν. Πριν από αυτήν, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική 

συνέντευξη προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα των ερωτήσεων. Το  

παραπάνω ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με ένα 

ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη μέτρηση της ικανοποίησης των χειριστών 

αναφορικά με τους σκύλους - οδηγούς τους, προκειμένου να γίνει μία διασταύρωση 

στοιχείων και δεδομένων. Είχε χρησιμοποιηθεί σε μία αντίστοιχη έρευνα που είχε 

διεξαχθεί στην Ιαπωνία το 2011 (Koda et al, 2011). Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο, πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία που έπρεπε να συμπληρώσει ο 

συμμετέχων, χωριζόταν σε τρεις θεματικούς άξονες με τους δύο πρώτους να 

περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου (κλίμακας Likert) και τον τελευταίο να 

αποτελείται από δύο μόνο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι συμμετέχοντες, όλοι 

χειριστές σκύλων - οδηγών που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Β. Ελλάδα, 

ενημερώθηκαν αρχικά τηλεφωνικά για τους σκοπούς της διεξαγωγής της έρευνας 

αφού πρώτα βεβαιώθηκαν ότι θα διαφυλαχθεί το απόρρητο των προσωπικών τους 

στοιχείων.  Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν στους αντίστοιχους 

θεματικούς τομείς.  

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία 

συλλέγονται με συνεντεύξεις με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Η 

μέθοδος εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους ορισμένα θέματα, μέσα στο σύνολο 

των δεδομένων που θα αντληθούν, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ 

δίνεται παράλληλα προσοχή και στη συχνότητα της εμφάνισής τους. Επιπρόσθετα, η 

μέθοδος επιλέγεται με σκοπό να παραγάγει νέα γνώση, εξετάζοντας και 

παρουσιάζοντας τα στοιχεία από ένα διαφορετικό πρίσμα. Κατά την επεξεργασία των 
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δεδομένων, πρωτίστως, δόθηκε βάση στις κοινές απόψεις και αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων και στη συνέχεια αναδείχθηκαν οι αποκλίνουσες στάσεις, εάν αυτές 

υπήρχαν. Με βάση αυτά τα στοιχεία, αλλά και τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν 

τεθεί, έγινε η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων, τα οποία παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

Αναφορικά με τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν, ακριβώς επειδή, 

λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, οι συμμετέχοντες ήταν μόλις 5, δεν 

πραγματοποιήθηκε επαγωγική στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.  

Ωστόσο οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS 

25 και εξήχθησαν ορισμένα μέτρα θέσης και διασποράς (μέσες τιμές και τυπικές 

αποκλίσεις). 

 

 

 

2.4 Το δείγμα της έρευνας. 
 

Η έννοια της δειγματοληψίας αναφέρεται στην σκόπιμη λήψη ενός τμήματος 

από ένα ευρύτερο σύνολο (πληθυσμό), με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

σύνολο μέσω της διεύρυνσης του τμήματος.  

Στην Ελλάδα ο θεσμός των σκύλων - οδηγών εξελίσσεται τα τελευταία 

χρόνια.  Έτσι, από τους 12 σκύλους - οδηγούς που κυκλοφορούν στη χώρα μας μόνο 

οι έξι βρίσκονται στη Μακεδονία, με τον έναν από αυτούς να μην κατοικεί μόνιμα, 

αλλά οι δραστηριότητες του χειριστή του να τον φέρνουν πολύ συχνά στη 

Θεσσαλονίκη. Στην έρευνα δέχτηκαν να λάβουν μέρος ωστόσο οι πέντε από τους έξι 

καθώς ο τελευταίος χειριστής περνούσε τη διαδικασία «ταιριάσματος» με το σκύλο - 

οδηγό του κι έτσι δεν ήταν σε θέση ακόμα να απαντήσει με υπευθυνότητα στο 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους υπόλοιπους. Όλοι πάντως ήταν πολύ πρόθυμοι, 

φιλικοί, και συνεργάσιμοι, παρόλο το αρκετά φορτωμένο τους πρόγραμμα. Όσες 

προσπάθειες κι αν έκανε η ερευνήτρια προκείμενου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και 

των χειριστών που κατοικούν στη Ν. Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα, έπεσαν στο 

κενό. 

Συνεπώς το δείγμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας απαρτίζεται από 

πέντε χειριστές σκύλων – οδηγών. Για κανέναν από τους συμμετέχοντες δε 
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χρησιμοποιούνται τα ονόματά τους για να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, 

αναφέρονται ως Σ1, Σ2, κτλ. Από αυτούς, οι 3 ήταν γυναίκες και οι 2  άντρες. Όλοι οι 

χειριστές που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι νέοι, αφού διανύουν ηλικιακά τη 

δεκαετία 20 με 30. Τέσσερις συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κατοικούν σε διαμέρισμα 

με το σκύλο –οδηγό τους ενώ μόλις ένας ζει σε μεζονέτα, που θεωρείται 

μονοκατοικία. Τέσσερις από τους πέντε χειριστές είναι φοιτητές σε ελληνικά 

Πανεπιστήμια, ένας σπουδάζει και δουλεύει παράλληλα, ενώ ένας έχει ήδη τελειώσει 

με τις σπουδές του. Οι δύο από τους πέντε συμμετέχοντες δήλωσαν ότι γεννήθηκαν 

τυφλοί, οι δύο ανέφεραν ότι η ολική τύφλωση προκλήθηκε στην παιδική τους ηλικία 

μετά από επίμονο υψηλό πυρετό, ενώ ο τελευταίος μίλησε για ατύχημα που του 

συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας του.  Δύο από τους πέντε ερωτηθέντες 

δήλωσαν ότι πάσχουν από το Σύνδρομο Leber ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν παθήσεις 

του αμφιβληστροειδούς. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η κατάσταση της όρασής 

τους παραμένει σταθερή ενώ ένας από τους πέντε συμπλήρωσε ότι δεν έχει καμία 

αντίληψη φωτός, θεωρώντας όμως ότι η κατάστασή του παραμένει κυρίως σταθερή. 

Και οι πέντε ερωτηθέντες τόνισαν ότι χάρη στην τεχνολογία έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες αφού κυρίως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, όπως το κινητό τους 

τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μόνο ένας από τους πέντε ανέφερε και την 

επαφή με τους άλλους ως έναν ακόμα τρόπο ενημέρωσης.  

Όλοι οι ερωτηθέντες είναι άγαμοι. Στην ερώτηση, εάν δέχονται κάποιας 

μορφής βοήθειας στο σπίτι, 3 στους πέντε απάντησαν κατηγορηματικά «όχι» ενώ 

ένας ανέφερε πως κάποιες φορές μόνο μπορεί να δεχθεί. Ένας από τους πέντε δήλωσε 

πως έχει οικιακή βοηθό σπεύδοντας όμως να συμπληρώσει ως κυριότερο λόγο το ότι 

δεν έχει χρόνο. Στην ερώτηση αν αντιμετωπίζουν άλλα θέματα υγείας και οι πέντε 

συμμετέχοντες απάντησαν πως είναι κατά τ’ άλλα απόλυτα υγιείς. Στην ερώτηση εάν 

έχουν άλλα ενδιαφέροντα και οι πέντε ανέφεραν τον αθλητισμό ενώ 2 από τους πέντε 

επιπλέον δήλωσαν πως ασχολούνται με το χορό κι ένας με την υποκριτική. Στην 

ερώτηση σε ποια μέρη κυρίως έρχονταν σε επαφή με άλλους και ποια μέσα 

χρησιμοποιούσαν προκειμένου να τα καταφέρουν και οι πέντε απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούσαν με άνεση το λευκό μπαστούνι ενώ εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας 

τους περιέγραψαν μέρη που συνάδουν με αυτό. Στην ερώτηση εάν αντιμετώπισαν 

δυσκολίες αναφορικά με την προσπάθειά τους να δραστηριοποιηθούν κοινωνικά και 

οι πέντε απάντησαν «όχι» με τον ένα μόνο να αναφέρει θέματα προσβασιμότητας που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει και έναν ακόμα να προσθέτει ζητήματα ενημέρωσης της 
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κοινής γνώμης που ίσως να προέκυπταν κατά καιρούς, όχι όμως κάτι ιδιαίτερα 

σοβαρό.  

Και οι πέντε συμμετέχοντες συμβιώνουν για πρώτη φορά με σκύλο - οδηγό. 

Τέσσερις από αυτούς έχουν Λαμπραντόρ ενώ μόνο ένας Γκόλντεν Ριντρίβερ.  

 

 

Από τον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε πως από το σύνολο των 

συμμετεχόντων το 40% είναι άντρες ενώ το 60% γυναίκες. 

 

Πίνακας 2.1: Συχνότητα και ποσοστά στο φύλο των συμμετεχόντων. 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Άντρας 2 40,0 40,0 40,0 

Γυναίκα 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε στον πίνακα 2.2 πως η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών με ποσοστό 60%. Ένας 

συμμετέχοντας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-29 ετών (20%) ενώ ένας ακόμη 

συμμετέχοντας δήλωσε 30 ετών (20%).  

 

Πίνακας 2.2: Συχνότητα και ποσοστά στην ηλικία των συμμετεχόντων. 

Ημερομηνία γέννησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

18 -25 3 60,0 60,0 60,0 

26 - 29 1 20,0 20,0 80,0 

30 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Εν συνεχεία, ο πίνακας 2.3 που ακολουθεί μας πληροφορεί για την 

επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 

με ποσοστό 60%, είναι φοιτητές. Ένας συμμετέχοντας δήλωσε ότι είναι άνεργος και 

ένας ακόμη ότι εργάζεται ως τηλεφωνητής σε δημόσιο νοσοκομείο.   
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Πίνακας 2.3: Συχνότητα και ποσοστά στο επάγγελμα των συμμετεχόντων. 

Επάγγελμα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Φοιτητής 3 60,0 60,0 60,0 

Άνεργος 1 20,0 20,0 80,0 

Τηλεφωνητής 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

 

Από τον πίνακα 2.4 που ακολουθεί παρατηρούμε πως το 60% των 

συμμετεχόντων διαθέτουν σκύλο οδηγό 1 με 2 χρόνια. Το 20% δήλωσε πως έχει στην 

κατοχή του σκύλο οδηγό λιγότερο από ένα έτος ενώ ίδιο ποσοστό δήλωσε 

περισσότερα από 5 χρόνια. Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως 

κατέχουν σκύλο οδηγό την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 

 

 

 

Πίνακας 2.4: Συχνότητα και ποσοστά στην διάρκεια υπηρεσίας σκύλου – οδηγού. 

Διάρκεια Υπηρεσίας σκύλου - οδηγού 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Λιγότερο από 1 χρόνο 1 20,0 20,0 20,0 

1 - 2 χρόνια 3 60,0 60,0 80,0 

Περισσότερα από 5 χρόνια 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Πίνακας 2.5 : Προφίλ χειριστών σκύλων – οδηγών. 

 

 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 

ΦΥΛΟ  Γυναίκα Γυναίκα Άντρας Άντρας Γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑ  20 29 24 30 24 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

Διαμέρισμα Διαμέρισμα Διαμέρισμα Διαμέρισμα Μονοκατοικία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΤΕΙ- ΑΕΙ ΤΕΙ- ΑΕΙ ΤΕΙ- ΑΕΙ ΤΕΙ- ΑΕΙ ΤΕΙ- ΑΕΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΟΡΑΣΗΣ 

5 ετών Εκ γενετής Εκ γενετής Πριν από 

5ημισι 

χρόνια 

7 μηνών 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ  Αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς 

Σύνδρομο 

Leber 

Σύνδρομο 

Leber 

Ολική 

τύφλωση 

Αμφιβληστροειδοπάθ

εια 

ΤΩΡΙΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΡΑΣΗΣ  

Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Άγαμη Άγαμη Άγαμος Άγαμος Άγαμη 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 

Όχι Όχι Κάποιες 

φορές 

Ναι, λόγω 

έλλειψης 

χρόνου 

Όχι 

ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Κανένα Κανένα Κανένα Κανένα Κανένα 

ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ 

ΣΚΥΛΟ- ΟΔΗΓΟ 

Πρώτη φορά Πρώτη 

φορά 

Πρώτη 

φορά 

Πρώτη 

φορά 

Πρώτη φορά 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ  

1 χρόνος 5ημισι 

χρόνια 

10 μήνες 2 χρόνια 2 χρόνια 
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2.5  Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. 
 

Μετά την έρευνα και τη συγκέντρωση αρκετού υλικού πραγματοποιήθηκε νέα 

συνάντηση με τον επιβλέποντα καθηγητή κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ο 

μεθοδολογικός σχεδιασμός για την εκπόνηση της εργασίας. Στη συνάντηση αυτή 

σχεδιάστηκε η συνέντευξη, επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις που θα την αποτελούν καθώς 

και ο τρόπος με τον οποίον θα διεκπεραιώνονταν. Αμέσως μετά ξεκίνησε η επαφή με 

τη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εκπαιδευτή 

σκύλων της Σχολής σκύλων - οδηγών Ελλάδος κ. Λ. Κίντατζη, που εκείνη την 

περίοδο, οργάνωνε το παράρτημα της Σχολής στη Β. Ελλάδα.  Ο κ. Κίντατζης στα 

πλαίσια μιας φιλικής συζήτησης κατατόπισε την ερευνήτρια για το τι επικρατεί στην 

Ελλάδα, αναφορικά με το θεσμό, ενώ την ενημέρωσε για δράσεις που οργάνωνε 

εκείνην την περίοδο η Σχολή Τυφλών σε συνεργασία με τη Σχολή Σκύλων - οδηγών 

Ελλάδος. Στα πλαίσια μιας τέτοιας δράσης, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή και με μία 

από τις δύο εκπαιδεύτριες κινητικότητας και προσανατολισμού του ΚΕΑΤ, η οποία 

σε αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχε μαζί της, της  έδωσε πολύτιμες ,όπως 

αποδείχτηκε, πληροφορίες σχετικές  με το πώς μπορεί να κινείται σωστά και με 

ασφάλεια ένας τυφλός με λευκό μπαστούνι προσαρμοσμένος πάντα στην ελληνική 

πραγματικότητα. Αφού ολοκληρώθηκε κι αυτού του είδους η επιμόρφωση, η 

ερευνήτρια ήρθε σε επαφή, μέσω του πανεπιστημίου με τον κ. Προεστό Γιώργο, 

καθηγητή των ΙΕΚ που λειτουργούν στο χώρο της Σχολής Τυφλών. Η συμβολή του κ. 

Προεστού στη διεκπεραίωση της εργασίας ήταν πολύ σημαντική μια και ήταν αυτός 

που έφερε σε επαφή την ερευνήτρια με τους χειριστές σκύλων – οδηγών κάποιοι από 

τους οποίους παρακολουθούν μαθήματά του.  

Όλες οι συνεντεύξεις δόθηκαν το Μάρτιο του 2019 με τις δύο πρώτες να 

γίνονται στον πάνω όροφο της Σχολής Τυφλών στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τα 

απογευματινά μαθήματα. Οι χειριστές ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιοι και πρόθυμοι ενώ 

ήταν ήδη ενημερωμένοι τηλεφωνικά σχετικά με το σκοπό της επίσκεψης της 

ερευνήτριας κάτι που διευκόλυνε ιδιαίτερα τη ροή της συζήτησης που είχε τη μορφή 

κουβέντας μεταξύ φίλων.  Αφού δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις σχετικά με την ανωνυμία 

και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων ξεκίνησαν, με την πρώτη να γίνεται 

χωρίς την παρουσία σκύλου – οδηγού, ήταν σε προγραμματισμένο ραντεβού με το 

γιατρό του, και τη δεύτερη με την παρουσία ενός εκπληκτικού Λαμπραντόρ που 

μονοπώλησε, όπως ήταν φυσικό, για λίγα λεπτά το ενδιαφέρον. Μετά το πέρας της 
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συνέντευξης ακολουθούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με την ερευνήτρια 

να διαβάζει δυνατά και τους ερωτώμενους να επιλέγουν προφορικά ό, τι τους 

αντιπροσώπευε. Η όλη διαδικασία δεν κράτησε πάνω από 25 λεπτά. Οι επόμενες δύο 

συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά λίγες μέρες μετά, εξαιτίας του ιδιαίτερα φορτωμένου 

προγράμματος των συμμετεχόντων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην 

προκειμένη των περιπτώσεων ήταν ακριβώς η ίδια. Η τελευταία συνέντευξη έλαβε 

χώρα , κατόπιν συνεννόησης, στο σπίτι του χειριστή ο οποίος λόγω μιας ίωσης που 

τον ταλαιπωρούσε αδυνατούσε να βγει από τα σπίτι. Όλες οι συνεντεύξεις 

μαγνητοφωνήθηκαν μετά από άδεια των χειριστών κι απομαγνητοφωνήθηκαν 

προκειμένου να ακολουθήσει η ανάλυση περιεχομένου. 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης 

 

 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης έτσι όπως προέκυψαν από την επεξεργασία τους με την μέθοδο της 

ανάλυσης περιεχομένου. 

 

 

3.2 Απόκτηση σκύλου-οδηγού. 
 

Στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι αιτίες που οδηγούν ένα άτομο με οπτική 

αναπηρία στην απόκτηση σκύλου - οδηγού ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

χαρακτηρίσουν οι ίδιοι τις ικανότητες κινητικότητας και προσανατολισμού που είχαν, 

πριν την απόκτηση του. Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι ήταν καλοί, αναφορικά 

με τις συγκεκριμένες δεξιότητες, και ότι οι ικανότητες τους χαρακτηρίζονταν από 

πολύ καλές ως καλές. Μάλιστα οι τέσσερις από τους πέντε τόνισαν ότι αυτό το 

γεγονός ήταν το βασικότερο ίσως κριτήριο που πληρούσαν προκειμένου να 

αποκτήσουν το σκύλο τους. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα:  

«Ήμουν καλή χειρίστρια με το μπαστούνι, αν δεν το έχεις, δεν μπορείς να 

πάρεις σκύλο οδηγό, γιατί ο σκύλος δεν είναι ρομπότ θα πρέπει κι εσύ να εξαρτιέσαι 

από αυτόν, αλλά κι αυτός από εσένα, ο συνδυασμός  κάνει την ομάδα ». (Σ5) 

Παράλληλα,  δύο από τους πέντε συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ενώ ήταν 

προαπαιτούμενα η καλή κινητικότητα και ο προσανατολισμός παρατήρησαν 

θεαματική βελτίωση, με τον ένα από τους δύο να τονίζει και την αίσθηση της 

ασφάλειας. Έτσι: 

 «Θεωρώ ότι ήταν καλή αλλά παρόλα αυτά δε συγκρίνεται με το σκύλο, με το 

σκύλο είναι εντελώς διαφορετικό. Έχεις άλλη αίσθηση ασφάλειας,  ξέρεις ότι σίγουρα 

δε θα χτυπήσεις το κεφάλι σου σε κανένα μπαλκονάκι που το φτάνεις ». (Σ5) 
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Πίνακας 3.1: Επίπεδο ικανοτήτων κινητικότητας - προσανατολισμού πριν την 

απόκτηση σκύλο  – οδηγού. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΑΛΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ-ΟΔΗΓΟΥ 

 

Ν 

ΚΑΚΟ  

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟ 2 

ΚΑΛΟ 2 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 1 

ΆΡΙΣΤΟ  

 

 

Αναφορικά με την ερώτηση ποιους τρόπους και ποια μέσα χρησιμοποιούσαν 

προκειμένου να μετακινηθούν με άνεση και ασφάλεια πριν την απόκτηση του σκύλου 

– οδηγού, όλοι οι χειριστές αναφέρουν το λευκό μπαστούνι. Ενδεικτικά:  

«Ποια βοηθητικά μέσα εννοείς. Λευκό μπαστούνι. Διαφορετικά δεν πάει ένας 

τυφλός ». (Σ4)  

Πιο συγκεκριμένα ωστόσο, δύο από αυτούς τόνισαν ότι χρησιμοποιούν το 

λευκό μπαστούνι σε συνδυασμό με το GPS που έχουν ενσωματωμένο στα 

smartphone τους. Ο ένας από αυτούς τονίζει χαρακτηριστικά:  

«Κυρίως λευκό μπαστούνι και GPS που χρησιμοποιώ ακόμα, γιατί στο σκύλο 

δεν λες πάνε στο τάδε μαγαζί να πάρω ρούχα και σε πάει,  οπότε το βάζεις  εκεί αν δεν 

το ξέρεις, και μετά του λες του σκύλου στρίψε δεξιά , αριστερά ». (Σ5)  

Άλλοι δύο στην ίδια ερώτηση πέρα από το λευκό μπαστούνι έκαναν λόγο για 

συνοδό βλέποντα.  

«Φυσικά πάντα χρειαζόμαστε ένα συνοδό. Τη Δευτέρα που γύρισα από Αθήνα, 

με συνοδό μπήκα και με συνοδό βγήκα από το αεροδρόμιο. Δε σου το επιτρέπουν 

κιόλας, είναι θέμα ασφάλειας. Από τον κισσέ μέχρι τη θέση, με συνοδό πας ». (Σ4) 

 Μόνο ένας είπε πως πέρα από το λευκό μπαστούνι χρησιμοποιούσε και 

πληροφορίες που έπαιρνε από τρίτους αφού δεν εμπιστευόταν ιδιαίτερα τους 

πλοηγούς.  
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«Πέρα από το λευκό μπαστούνι με κάποιους πλοηγούς μερικές φορές, και από 

εκεί και πέρα σε διαδρομές που ήθελα να κάνω, επειδή οι πλοηγοί δεν είναι πάντα πολύ 

αξιόπιστοι, και σε σχέση με πληροφορίες από τρίτους ». (Σ2) 

 

 

Πίνακας 3.2: Μέσα για ασφαλή μετακίνησης πριν την απόκτηση σκύλου – οδηγού. 

 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ- 

ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΛΕΥΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ  

ΛΕΥΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 2 

ΛΕΥΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ ΠΛΟΗΓΟ 2 

ΛΕΥΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

1 

 

Στην ερώτηση αν υπήρξε κάποιο επεισόδιο που συνέβη κατά τη διάρκεια του 

οποίου  ένιωσαν απειλή, πριν την απόκτηση του σκύλου - οδηγού, τέσσερις από τους 

πέντε απάντησαν κατηγορηματικά ότι δε συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Από αυτούς, μόνο ο 

ένας συμπλήρωσε ότι παρόλο που δεν υπήρξε κάποιο θλιβερό επεισόδιο, αισθανόταν 

φόβο να κυκλοφορεί αργά το βράδυ χωρίς συνοδεία κάτι που τώρα με το σκύλο έχει 

εξαλειφθεί εντελώς.  

«..υπήρχε όμως το γεγονός ότι πριν το σκύλο αισθανόμουν λίγο φόβο να βγαίνω 

αργά το βράδυ μόνη μου κάτι που τώρα με το σκύλο, επειδή μου δίνει πολλή ασφάλεια, 

μπορώ να το κάνω , το έχω κάνει ήδη δηλαδή ». (Σ5) 

 Τέλος, μόνο ένας ανέφερε και την παράμετρο ότι επιθυμούσε το σκύλο γιατί 

πολύ απλά δεν ήθελε πια να κυκλοφορεί με το μπαστούνι.  

«Δεν ένιωσα καμία απειλή , δεν έγινε κάποιο γεγονός απλά δε μου άρεσε το 

λευκό μπαστούνι ». (Σ1) 

Από τους συνολικά πέντε πάντως μόνο ένας τόνισε το γεγονός ότι νιώθει 

ανασφάλεια ακόμα και τώρα που κυκλοφορεί με το σκύλο του από την στιγμή που ζει 

σε μια πόλη απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα: 

 «Και τώρα άμα θα βγω, απειλή θα νιώσω, σκέψου ότι ζούμε σε μια πόλη που 

δεν είναι προσβάσιμη για αναπηρίες. Και σκέψου ότι υπάρχουν και πολίτες που δε 
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γνωρίζουν τι θα πει αναπηρία. Άρα αμέσως αμέσως δημιουργείται μια πόλη για 

αρτιμελείς , με επικίνδυνους πολίτες αλλά και με επικίνδυνα σημεία ». (Σ4)  

 

 

Πίνακας 3.3: Επεισόδιο που προκάλεσε φόβο πριν την απόκτηση σκύλου - οδηγού. 

 

ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΦΟΒΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

 

Ν 

ΝΑΙ 1 

ΌΧΙ 4 

 

Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ανεξαρτησία είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες 

που αναφέρθηκαν από τους τέσσερις ερωτηθέντες όταν  τους τέθηκε η ερώτηση τι 

τους οδήγησε στο να πάρουν την απόφαση να γίνουν χειριστές σκύλου – οδηγού. Δύο 

από αυτούς τόνισαν και το γεγονός ότι είχαν πάντα σκύλους και γνώριζαν πόση 

ευχαρίστηση μπορεί να τους προσφέρει η παρέα τους. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το 

απόσπασμα:  

«Είχα σκύλους πάντα, είχα πολύ καλές σχέσεις θεωρούσα ότι μπορεί να 

δουλέψει αυτό και να είναι και πολύ ευχάριστο ».(Σ2)  

Ένας από τους τέσσερις είπε ότι πάντα ήθελε να αποκτήσει σκύλο. 

 «Πάντα ήθελα να αποκτήσω σκύλο σαν κατοικίδιο και από εκεί και πέρα 

αυτός ο συνδυασμός ότι είναι και κατοικίδιο και σκύλος - οδηγός με έκανε να θέλω 

να αποκτήσω ». (Σ3)  

Τέλος, αναφορικά με τη συγκεκριμένη ερώτηση μόνο ένας από τους πέντε δεν 

μπορούσε να προσδιορίσει τη βασικότερη αιτία που τον οδήγησε σε αυτήν την 

απόφαση.  

«Δεν ξέρω ,ήταν ο στόχος μάλλον. Με το που εκπαιδεύτηκα ο επόμενος στόχος 

ήταν αυτός ». (Σ4) 

 

Πίνακας 3.4: Παράγοντες που οδήγησαν στην απόκτηση σκύλου – οδηγού. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ - 

Ν 
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ΟΔΗΓΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 3 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 2 

ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ 1 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ 1 

 

Δύο από τους πέντε ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για το θεσμό 

των σκύλων - οδηγών από σχετικές δράσεις που οργανώθηκαν στο χώρο του ΚΕΑΤ. 

Ένας από τους πέντε είπε ότι έμαθε για το θεσμό, μετά από συζητήσεις που έκανε με 

την εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, που ήταν κι εκείνη  η οποία 

τον βοήθησε να κινήσει και τις διαδικασίες. Ένας στους πέντε ερωτηθέντες επίσης 

είπε ότι τις πρώτες πληροφορίες τις πήρε από το internet, αρχικά από ένα άρθρο του 

διαδικτύου κι αργότερα από μία σχετική εκπομπή που έψαχνε για καιρό και τέλος, 

μόνο ένας ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση ύστερα από μια τυχαία βόλτα στη Διεθνή  

Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν είδε για πρώτη φορά σκύλους οδηγούς.  

«Πήγα λοιπόν τυχαία σε μια έκθεση στη ΔΕΘ για βόλτα κι έτυχε να δούμε ότι 

υπάρχουν σκυλιά του Κέντρου. Από  τη λαχτάρα μου πήγα να τα χαϊδέψω κι έτσι έμαθα 

ότι αυτά δεν είναι τυχαία σκυλάκια, ήταν σκύλοι οδηγοί. Τότε έκανα και την αίτηση 

αφού έκανα και τη δοκιμαστική βόλτα μου με τη Γιούνι. Ήξερα κι από πιο πριν για 

σκύλους οδηγούς αλλά όχι για τα συγκεκριμένα ». (Σ5) 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.5: Τρόποι ενημέρωσης για το θεσμό σκύλου – οδηγού. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΘΕΣΜΟ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΑΤ 2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ 1 
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ΙΝΤΕΡΝΕΤ,ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΤΛ. 

ΤΥΧΑΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1 

 

Αναφορικά με τις τελευταίες ερωτήσεις, τις σχετικές με τη διαδικασία 

απόκτησης του σκύλου- οδηγού και οι πέντε συμμετέχοντες την περιέγραψαν σχεδόν 

με τον ίδιο τρόπο, χωρίζοντάς την στις εξής φάσεις: αίτηση – αξιολόγηση – 

επαναξιολόγηση - εκπαίδευση με το σκύλο - οδηγό. Τρεις από τους πέντε, μέχρι πριν 

από τη φάση της εκπαίδευσης με το σκύλο, την  χαρακτήρισαν ψυχοφθόρα, αγχωτική 

και δύσκολη.  

 «Ήταν όλη δύσκολη η διαδικασία, εκπαιδεύτηκα, αξιολογήθηκα, περάσαμε από 

τεστ όλοι οι υποψήφιοι, πέρασα, μπήκα σε μια διαδικασία να περπατώ με το σκύλο, να 

με δουν πώς λειτουργώ με το μπαστούνι μου, με το σκύλο κι έπειτα ξεκίνησε η 

εκπαίδευση. Συνοπτικά όλα στα λέω ». (Σ4) 

«Αγχωτική λίγο, πιο πολύ η αναμονή. Δεν ήξερα ποιον σκύλο θα μου δώσουν ». 

(Σ3) 

«Είναι λίγο ψυχοφθόρο αν και είναι και ευχάριστο είναι ψυχοφθόρο γιατί έχει 

και αξιολόγηση και επαναξιολόγηση προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο κουτάβι ». 

(Σ2) 

Οι τέσσερις από τους πέντε χαρακτήρισαν την τελευταία φάση της 

διαδικασίας, αυτή της εκπαίδευσης με το σκύλο – οδηγό, από δύσκολη έως πάρα 

πολύ δύσκολη θέτοντας και παράγοντες όπως είναι η εμπιστοσύνη αλλά και η 

συνήθεια.  

«Δύσκολη διαδικασία. Εγώ πήγα Αθήνα κι εκπαιδεύτηκα, κοντά στο Θησείο 

,έχασα 6 κιλά, σε τρελαίνει ο εκπαιδευτής, είναι πολλές οι εντολές, επικίνδυνα 

πράγματα ,εξαντλούνται τα όρια σου ». (Σ4) 

«Αρκετό άγχος και πίεση, πώς να του συμπεριφερθώ γιατί δε με ήξερε, έπρεπε 

κάπως να ταιριάξουμε, να μάθει κι αυτός εμένα να μάθω εγώ τις ανάγκες του, τις 

συνήθειές του γιατί είναι και ζωντανός οργανισμός έχει και ανάγκες και επίσης πρέπει 

να μάθεις νέο τρόπο κινητικότητας στο δρόμο ». (Σ3) 

«Η διαδικασία της εκπαίδευσης μαζί με το σκύλο, είναι λίγο δύσκολη η φάση 

που περνάμε από το μπαστούνι στο σκύλο, οπότε πρέπει να τον εμπιστευτούμε απόλυτα 

αλλά εν τέλει λειτουργεί ». (Σ2) 

 «Μετά η εκπαίδευση του σκύλου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έφτασα σε σημείο 

οριακά να πω «πάρτον και φύγε». Ο σκύλος δεν ήταν  το πρόβλημα αλλά εγώ , με 
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ένιωθα ότι δεν μπορούσα να τον χειριστώ. Ο σκύλος θέλει να είσαι αρκετά αυστηρός 

και γενικότερα έντονος εγώ δεν είμαι άνθρωπος να εκφραστώ τόσο πολύ , πόσο μάλλον 

μέσα στο δρόμο ούτε να φωνάζω ούτε να του κάνω  τρελές  χαρές  στο δρόμο, ο 

Λευτέρης με πίεζε πολύ σε αυτό, κι έβαζα τα κλάματα κάθε φορά που γυρνούσα σπίτι. 

Απίστευτα δύσκολο ενώ είχα δεθεί απίστευτα με το σκύλο, τον ήθελα πριν τον πάρω, 

τον έβλεπα με το Λευτέρη να εκπαιδεύεται εκεί στο χώρο,  αυτόν ήθελα ». (Σ1) 

Μόνο ένας από τους πέντε ερωτώμενους χαρακτήρισε την όλη διαδικασία 

εύκολη και τον εαυτό του ιδιαίτερα τυχερό, αφού όλα ήρθαν πολύ βολικά. 

 «Για μένα ήταν εύκολη, ήμουν και τυχερή δηλαδή, έγινε αυτό στην έκθεση, 

ήμουν στη φάση που ήξερα καλά το μπαστούνι, μετά από ένα μήνα πήρα και το σκύλο, 

κάτι που δεν το κάνουν όλοι, γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν και να περιμένουν  για 

άλλο σκύλο μέχρι να ταιριάξουν, για μένα δεν υπήρξε αναμονή όσο η αγωνία ότι ήθελα 

να πάρω αυτή και δε μου το έλεγαν ξεκάθαρα. Γιατί εγώ ήμουν σε φάση ότι θέλω να 

πάρω τη Γιούνι αλλιώς άστο για αργότερα. Βέβαια δε τους το έλεγα γιατί ήθελα να 

σιγουρευτώ ότι όντως ταιριάζουμε ».(Σ5) 

 Ο ίδιος μάλιστα ήταν κι ο μόνος που χαρακτήρισε και τις πρώτες μέρες 

συμβίωσης με το σκύλο «τέλειες», σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που 

κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος, μιλώντας για δυσκολίες τονίζοντας αυτή τη φορά 

και το μέγεθος της ευθύνης. «Ήταν ευχάριστη, μεγάλη αλλαγή σίγουρα.  Ίσως και η πιο 

μεγάλη αλλαγή που έχω κάνει στη ζωή μου γιατί αλλάζει η καθημερινότητα, ο τρόπος 

σκέψης , αν και είναι αγχωτικό στην αρχή γιατί είναι και ευθύνη μεγάλη αλλά έχει πολύ 

ενδιαφέρον σαν διαδικασία, μαθαίνεις πράγματα, και για το χαρακτήρα σου ». (Σ2) 

«Πρωτόγνωρες. Ήμουν στο Θησείο , ήταν καλοκαίρι και είχα την 

μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Ήταν το πρώτο βράδυ που την είχα. Δεν καταλαβαίνω ότι η 

σκύλα δεν μπήκε μέσα. Και μου χτυπάει την πόρτα μια κοπέλα. Μπαίνει μέσα την 

φωνάζει, πουθενά το σκυλί. Το πρώτο βράδυ σου λέω,  πουθενά. Εντωμεταξύ κι εγώ 

τυφλός και η κοπέλα ημίτυφλη. Να την ακούμε και να μην την βλέπουμε πουθενά. Σε 

κάποια φάση μου λέει είναι στο μπαλκόνι. Καταλαβαίνεις τι έγινε ». (Σ4) 

 

Πίνακας 3.6: Διαδικασία απόκτησης σκύλου – οδηγού. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΕΥΚΟΛΗ 1 

ΟΥΤΕ ΕΥΚΟΛΗ ΟΥΤΕ ΔΥΣΚΟΛΗ  

ΔΥΣΚΟΛΗ 3 

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ 1 

 

 

 

 

3.3 Αυτόνομη διαβίωση - προσανατολισμός – 

κινητικότητα.  

 
Στην ερώτηση τι σημαίνει αυτόνομη διαβίωση τέσσερις από τους πέντε 

συμμετέχοντες απάντησαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εστιάζοντας κυρίως το να 

μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται σε καθημερινές δραστηριότητες χωρίς να 

χρειάζονται απαραίτητα τη βοήθεια κάποιου. Ενδεικτικά παραθέτονται οι εξής 

απαντήσεις:  

«Να είσαι ανεξάρτητος, να ξέρεις που βρίσκεσαι ,να κάνεις πράγματα μόνος 

σου να μη χρειάζεσαι τη βοήθεια κανενός, όχι πως είναι κακό να ζητάς βοήθεια, απλά 

να ξέρεις ότι πρώτα μπορείς εσύ ». (Σ5) 

«Το να ζεις μόνος σου ανεξάρτητα. Την οικιακή βοηθό την έχω γιατί δεν έχω 

χρόνο ». (Σ4) 

«Στην ουσία του να μπορώ να κάνω το οτιδήποτε αποφασίσω να κάνω, να 

μπορώ να το κάνω  μόνη μου, να κάνω τα πράγματα που με βοηθάν να εξυπηρετηθώ 

όπως θέλω,  από δραστηριότητες τύπου να πάω για ψώνια μέχρι τη συντήρηση του 

σπιτιού, το μαγείρεμα, τα πάντα τα πάντα ». (Σ2) 

«Ότι μπορώ να κάνω τα πάντα μόνη μου χωρίς να χρειάζομαι βοήθεια. Άσχετα 

αν κάνω πράγματα με βοήθεια, το σημαντικό για μένα να μπορώ  να το κάνω και μόνη 

αν έρθω σε ανάγκη ». (Σ1) 
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Μόνο ένας από τους πέντε απαντά πιο αόριστα, θέλοντας όμως να δείξει το 

πόσο σημαντικός είναι γι αυτόν ο όρος, τονίζει  ότι αυτόνομη διαβίωση είναι τα 

πάντα, η ίδια η ίδια η ζωή, η αξιοπρέπεια. «Τα πάντα αξιοπρέπεια, ζωή ». (Σ3) 

 

Πίνακας 3.7: Όρος αυτόνομη διαβίωση. 

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΌΡΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Ν 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 

ΆΛΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

 

Όταν ρωτούνται σε ποιους τομείς της αυτόνομης διαβίωσης ο σκύλος- οδηγός 

τους βοήθησε, αναφέρονται παράγοντες όπως είναι η καλύτερη κινητικότητα και η 

ταχύτητα αλλά και η αυτοπεποίθηση, καθώς πλέον κινούνται πολύ πιο εύκολα ακόμα 

και σε άγνωστα γι’ αυτούς μέρη. Πιο συγκεκριμένα: 

«Θα στο πω απλά: Στην ελευθερία, όταν φοβάσαι να πας κάπου που δεν ξέρεις, 

και με τη Γιούνι πας παντού σημαίνει απόλυτη ελευθερία, αυτό ». (Σ5) 

«Μου μεγάλωσε την προσβασιμότητα σε πολλά μέρη, πηγαίνω σε άγνωστα μέρη 

πλέον. Πέρσι το καλοκαίρι συναισθηματικά φορτισμένος ξεκίνησα από τα δικαστήρια 

μέχρι το σπίτι, με τα πόδια χωρίς να έχω ξαναέρθει, το έκανα σε 3μιι ώρες βέβαια , με 

το μπαστούνι ακόμα θα ερχόμουνα ». (Σ4) 

«Αυτόνομη διαβίωση είχα, δεν απέκτησα με το σκύλο, έπρεπε όμως να γίνω 

ταχύτερος, δηλαδή να κάνω κάποια πράγματα ταχύτερα όσον αφορά το δρόμο ». (Σ3) 

«Στην κίνηση σίγουρα πάρα πολύ κι από εκεί και πέρα και στο να αναλαμβάνω 

ευθύνες περισσότερες, σίγουρα και σ αυτό ». (Σ2) 

«Πέρα από την κινητικότητα, την κίνησή μου γενικότερα, ταχύτητα, 

αυτοπεποίθηση, δε με νοιάζει, πάω όπου θέλω, όπου μου πεις θα πάω χωρίς να σκεφτώ 

ότι δεν έχω ξαναπάει μήπως κι αν , όχι , τώρα  έχω κάποιον που βλέπει μαζί μου ». 

(Σ1) 

 

 

Πίνακας 3.8: Τομείς που βελτιώθηκαν με την απόκτηση σκύλου – οδηγού. 
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ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ- ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 1 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 2 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 1 

 

Τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες, στην ερώτηση ποιες αλλαγές  

παρατήρησαν στην καθημερινότητα τους πριν και μετά την απόκτηση του σκύλου- 

οδηγού τους μίλησαν για προσπάθεια προσαρμογής του δικού τους προγράμματος με 

αυτό του σκύλου τους, έτσι ώστε να γίνει ενιαίο και να ικανοποιούνται τόσο οι 

ανάγκες οι δικές τους όσο και αυτές του ζώου τους. Ενδεικτικά δόθηκαν οι 

ακόλουθες απαντήσεις:  

«Προτεραιότητα είναι η Φρίντα, όπως ένα παιδί. Δεν μπορώ να γυρίσω 5 το 

πρωί και να είμαι κομμάτια στο μεθύσι. Η Φρίντα πρέπει να βγει 7
 
το πρωί, η Φρίντα 

πρέπει να κάνει μπάνιο,  η Φρίντα πρέπει να φάει , η Φρίντα πρέπει να έχει καθαρό το 

λουρί της . Όπως είναι η Φρίντα για το Θανάση, το ίδιο και ο Θανάσης για τη Φρίντα. 

Σέβεσαι το ζώο σου για να σε σέβεται. Δεν μπορείς να βγάζεις το ζώο σου με 40 

βαθμούς το καλοκαίρι επειδή εσύ έχεις δουλειές ,σεβάσου το σκύλο σου, δεν έχει 

πόρους. Όπως πέρσι που ήμουν στην Κύθνο και την είχα, την λυπήθηκα, αν δεν την 

είχα δε θα μπορούσα να πάω βέβαια, ιδίως σε ένα σημείο που κάναμε σχεδόν 

ορειβασία, αλλά την λυπήθηκα ,δε θα την ξαναπάρω το καλοκαίρι διακοπές, υπέφερε ο 

σκύλος,  κόντευε να σκάσει ». (Σ4) 

«Οι αλλαγές: το πρωί που θα ξυπνήσω πρέπει να ταΐσω το σκύλο, αργότερα 

πρέπει να τον κατεβάσω κάτω για τις ανάγκες του, έξω,  επίσης υπάρχει χτένισμα, 

περιποίηση του σκύλου γενικά, θέλει αρκετή φροντίδα. Ο Μπρούνο έχει γίνει 

προτεραιότητα . Θέλω να φύγω μια εκδρομή πρέπει να σκεφτώ πού θα τον αφήσω, αν 

δεν μπορώ να τον πάρω μαζί μου ». (Σ3) 

«Οι αλλαγές είναι σίγουρα ότι πρέπει να προσαρμοστεί και κάπως το δικό μου 

το πρόγραμμα, να γίνει μια προσαρμογή μεταξύ του δικού μου προγράμματος και του 

σκύλου στην αρχή, ώστε να μπορεί να είναι  ενιαίο, για παράδειγμα δεν μπορώ να 

σηκωθώ απλά το πρωί και να πάω στη σχολή, στη δουλειά ή οπουδήποτε, πρέπει να 



64 

 

ταΐσω το σκύλο, πρέπει να υπάρχουν τρεις βόλτες μέσα στη μέρα, σε συγκεκριμένες 

ώρες,  να υπάρχουν δύο γεύματα σίγουρα του σκύλου και πάλι μετά να υπάρχουν και 

κάποιες μέρες όπου θα υπάρχει  χρόνος να παίξει, να εκτονωθεί οπότε όλα αυτά πρέπει 

να είναι μέσα στο πρόγραμμα ». (Σ2) 

«Πριν θα ξυπνούσα, δεν είναι ότι δεν έβγαινα, δεν άλλαξε τραγικά αυτό το 

κομμάτι. Τώρα πλέον έχω βάλει και το Ρόξυ στο πρόγραμμα ,100 τοις εκατό, θα 

ξυπνήσω για να τον κατεβάσω, να τον ταΐσω, πλέον δεν ξυπνάει πολύ πρωί γιατί εγώ 

δεν ξυπνάω πολύ πρωί. Όταν μου τον έφερε ερχόταν από τις 7 το πρωί και με 

ξυπνούσε, τους πρώτους δύο μήνες το κάναμε ,μετά σιγά σιγά ρυθμιστήκαμε. Θα πρέπει 

να ξέρω ότι, όπου έχω να πάω  πρέπει, να είμαι μιάμιση περίπου ώρα πριν ξύπνια για 

να τον ταΐσω γιατί δε θα δουλέψει κατευθείαν , πρέπει να κατέβει, ο Ρόξυ πηγαίνει 

συνέχεια τουαλέτα, υπολογίζω πάλι πού θα είμαι την ώρα που θα πρέπει να ξανά φάει 

γιατί θα πρέπει πάλι  να είμαι σε φάση που ή θα είμαι σπίτι, γιατί θα πρέπει να 

ξανακάτσει άλλη μιάμιση ώρα, ή θα πρέπει να είμαι έξω αλλά να μην κουνηθώ για 

πολλή ώρα, οπότε υπολογίζω πού θα πάω, εάν με θέλουν ,είναι στο πρόγραμμά μου 

απόλυτα ο Ρόξυ, δεν τον παρατάω σπίτι και φεύγω αν δε μου κάνει κάτι, απλά δεν πάω 

κι εγώ, δεν μπορώ να πάω χωρίς το σκύλο ». (Σ1) 

Ένας από τους τέσσερις ερωτώμενους ωστόσο, στη συγκεκριμένη ερώτηση, 

έθεσε ζήτημα ενημέρωσης, μια και μετά την απόκτηση του σκύλου του κλήθηκε να 

δώσει εξηγήσεις τόσο στο εργασιακό του περιβάλλον όσο και στον κοινωνικό του 

περίγυρο σχετικά με το ρόλο του σκύλου και την ανάγκη να τον έχει δίπλα του, 

παντού.  

«Στη δουλειά μου, δουλεύω στη Ρόδο, έπρεπε να τους εξηγήσω τι είναι ο 

σκύλος - οδηγός, ότι πρέπει να τον παίρνω μαζί μου, ότι μπαίνει παντού, δεν ήταν 

αυτονόητα. Δεν ήταν ενημερωμένοι, αρχικά αντιμετώπισα θέμα και στις αστικές 

συγκοινωνίες της Ρόδου και στη δουλειά. Ξεπερνιούνται αυτά ». (Σ3) 

Τέλος, στην ίδια ερώτηση, μόνο ένας στους πέντε ανέφερε ότι μετά την 

απόκτηση του σκύλου του ταξιδεύει πολύ περισσότερο κυρίως όμως λόγω 

συγκυριών.  

«Από τότε που μπήκε στη ζωή μου η Γιούνι ,έχει γίνει η ζωή μου Θεσσαλονίκη 

Αθήνα ,ταξιδεύω πιο πολύ, όχι πως με εμπόδιζε πριν, αλλά ήρθαν έτσι οι συγκυρίες. 

Επίσης πηγαίνουμε διάφορα ταξίδια με την ομάδα, τότε ήμουν σε ομάδα της Αθήνας 

τώρα είμαι στης Θεσσαλονίκης , αυτή της Θεσσαλονίκης ταξιδεύει περισσότερο, είναι 

ένας λόγος που μπήκα, προσπαθώ να κρατιέμαι σε φόρμα. Έτυχε να έρθουν πιο πολλά 
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ταξίδια με τη Γιούνι.  Τώρα πρέπει να συνδυάζω το Πανεπιστήμιο μου, που είναι στην 

Αθήνα, με το ΙΕΚ  εδώ, που έχει απουσίες, άρα είμαι λίγο πάνω κάτω με τη Γιούνι, η 

καθημερινότητα μας ωστόσο είναι ΙΕΚ, που είναι εδώ, χορούς λάτιν, που είναι πάλι 

εδώ, είναι κάτι με μακιγιάζ που κάνουμε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο τυφλών, που είναι 

πάλι εδώ, από εκεί και πέρα βόλτες για καφέ, ποτό. Στο πρόγραμμα πάντα είναι το πότε 

θα πάμε το επόμενο ταξίδι ». (Σ5)  

 

Πίνακας 3.9: Αλλαγές στην καθημερινότητα μετά την απόκτηση σκύλου – οδηγού. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ- 

ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

4 

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΥΡΟΥ 

1 

 

Στην ερώτηση αν παρατήρησαν αλλαγές  αναφορικά με τις ικανότητες 

κινητικότητας και προσανατολισμού που είχαν μετά την απόκτηση του σκύλου τους 

οι τέσσερις από τους πέντε συμμετέχοντες μίλησαν για θεαματική βελτίωση στον 

προσανατολισμό που διαρκώς εξελίσσεται μια και «καλείσαι να κατευθύνεις εσύ το 

σκύλο σου». Ενδεικτικά: 

«Εγώ μπορεί να πάω τέλεια σε κάτι που μου έχεις μάθει καλά, αλλά σε κάτι που 

θα μου περιγράψεις, ακριβώς επειδή δεν έχω καλό προσανατολισμό , μπορεί να είναι 

δίπλα μου και να το ψάχνω 5 ώρες. Με τη Γιούνι δε θα γίνει αυτό, γιατί, αν μου πεις 

πήγαινε στις σκάλες, θα της πω βρες σκάλες και θα πάμε κατευθείαν, δε θα χρειαστεί να 

τις ψάξω. Αυτό που λένε ότι πρέπει να έχεις καλή κινητικότητα και προσανατολισμό 

εγώ το δεύτερο κομμάτι το καταρρίπτω, γιατί εγώ δεν το έχω, κι όμως με έχει βοηθήσει 

ο σκύλος να το αποκτήσω ». (Σ5)  

«Για να αποκτήσεις σκύλο πρέπει να έχεις πολύ καλές ικανότητες ειδικά 

προσανατολισμού και κινητικότητας αλλά ιδίως προσανατολισμού, βελτιώνεσαι όταν 

τον αποκτάς γιατί πρέπει να κατευθύνεις εσύ το σκύλο οπότε πρέπει να έχεις πολύ καλό 

προσανατολισμό ». (Σ3) 
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«Στην ικανότητα κίνησης περισσότερο και σίγουρα στον προσανατολισμό, ότι 

αναγκαστικά με το σκύλο παρατηρείς με διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα, 

βασίζεσαι περισσότερο στον ήχο δεν μπορείς να παρατηρήσεις απόλυτα, όπως 

παρατηρείς με το μπαστούνι τα εμπόδια ή διάφορα σήματα από το περιβάλλον, οπότε 

αναγκαστικά βασίζεσαι περισσότερο στον  ήχο και στη μνήμη ». (Σ2) 

Ένας στους τέσσερις επίσης, πέρα από τις αλλαγές στο καθημερινό του 

πρόγραμμα, παρατήρησε και διαφορές στον τρόπο που περπατάει πια με το σκύλο 

του. Έτσι, τόνισε πως ενώ έχει βελτιώσει πολύ τον προσανατολισμό του κι έχει 

αυξήσει τις εδαφικές  του  αλλαγές, έχει τόση εμπιστοσύνη στο σκύλο του που 

ξεχνάει πολλές φορές να χρησιμοποιεί το λευκό του μπαστούνι, κάτι που 

χαρακτηρίζει ιδιαίτερα κακό, αφού ο σκύλος δεν είναι ρομπότ και μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να παρουσιαστεί ανάγκη.  

«Αρχίζω να ξεχνάω το μπαστούνι που είναι πολύ κακό, δεν το χρησιμοποιώ πια 

στο δρόμο, το χρησιμοποιώ επίτηδες στο γυμναστήριο για να μην ξεχνάω τεχνικές. 

Είναι κακό γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθείς με το μπαστούνι. Δηλώνει 

εμπιστοσύνη στο σκύλο αλλά δεν είναι  gps, δεν είναι ρομπότ η Φρίντα, είναι σκύλος θα 

κάνει τη βλακεία, γι αυτό αυτό που έχουμε λέγεται συνεργασία. Πρέπει να ξέρεις τη 

διαδρομή, πρέπει να δίνεις εντολές, πρέπει να μιλάς στο σκύλο. Ευτυχώς είναι 

συγκεντρωμένη κι αυτή». (Σ4)  

Ένας από αυτούς τους τέσσερις έθεσε και τον παράγοντα της 

συντροφικότητας παράλληλα με τη βελτίωση στις δεξιότητες ενώ τρεις μίλησαν για 

εξέλιξη στις κοινωνικές τους σχέσεις.  «Σίγουρα ότι μπορείς να πιάσεις κουβέντα με 

τον οποιοδήποτε άσχετο που θα σε ρωτήσει στο δρόμο, που δεν τον ξέρεις από πουθενά 

με τα παιδάκια σίγουρα, που τους κάνει πολλή εντύπωση. Συνήθως τα παιδάκια είναι 

εξαιρετικά ενώ οι ενήλικες με κουράζουν απίστευτα, τα παιδάκια είναι τα πιο ευγενικά 

και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει πιο πολλοί  οι σκύλοι οδηγοί είναι πολλά 

τα παιδάκια που είναι ενημερωμένα και αναγνωρίζουν ότι είναι σκύλος οδηγός και δεν 

πρέπει να τον ενοχλούμε».(Σ2) 

«Κλέβει την παράσταση, μπαίνω στο Πανεπιστήμιο κι όλοι λένε ήρθε η Φρίντα, 

όχι ο Θ. με τη Φρίντα»! (Σ4) 

Τέλος, στην ίδια ερώτηση μόνο ένας συμμετέχων επικεντρώθηκε στην 

τόνωση της αυτοπεποίθησής του σαν τη βασικότερη αλλαγή που διαπίστωσε μετά την 

απόκτηση του σκύλου του.  
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«Σίγουρα το πώς εγώ παρουσιάζομαι στους υπολοίπους, στο κομμάτι της 

αυτοπεποίθησης με ενίσχυσε πάρα πολύ». (Σ1) 

 

Πίνακας 3.10: Αλλαγές μετά την απόκτηση σκύλου - οδηγού αναφορικά με την 

κινητικότητα - προσανατολισμό. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΣΚΥΛΟΥ- ΟΔΗΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 

Ν 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ 1 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 3 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 1 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ 1 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 1 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες, ύστερα από σχετική ερώτηση που τους έγινε, 

ανέφεραν ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα στην καθημερινότητά τους μετά την 

απόκτηση του σκύλου – οδηγού τους. Όλοι, παρουσίασαν κάποια παραδείγματα των 

δυσκολιών που προέκυψαν, που μπορεί να ήταν διαφορετικά για τον καθένα, ωστόσο 

δημιουργούνταν από την ίδια αιτία, την έλλειψη ενημέρωσης και την άγνοια του 

μεγαλύτερου μέρους του κοινωνικού συνόλου για το θεσμό. Ενδεικτικά παραθέτονται 

κάποια αποσπάσματα: 

«Δεν είναι όλα τόσο όμορφα όσο τα περιγράφω, απλώς αν δεν τα δεις όμορφα 

δε θα γίνουν ποτέ. Παρουσιάστηκαν δυσκολίες, όταν έμπαινα στο λεωφορείο φώναζαν 

ότι θα τους δαγκώσει ο σκύλος δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο σκύλος οδηγός δε 

δαγκώνει ποτέ γιατί αν δάγκωνε θα ήταν και φύλακας, έτσι μπαίνει παντού. Είχαμε 

κόσμο και έχουμε ακόμα που είναι ανενημέρωτος και δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το 

θέμα είναι με τον κόσμο που δε θέλει να ενημερωθεί. Ο ανενημέρωτος κόσμος θα σε 

ακούσει και θα πει οκ, έχεις δίκιο, ο άλλος θα σου πει πάρτο από εδώ και θα φωνάζει 

σαν υστερικός. Για μένα όσοι το κάνουν αυτό δε θέλουν να μάθουν και κρίμα γι αυτούς 

, δεν στεναχωριέμαι. Γι αυτούς πάλι που θέλουν να μάθουν κάθομαι και τους εξηγώ 

ήρεμα, έχει συμβεί πολλούς ανθρώπους, που είχαν θέμα με τα σκυλιά, με τη Γιούνι  και 
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τη συζήτηση τους έχω κάνει να συμφιλιωθούν, γιατί έχουν καταλάβει ότι όντως δε θα 

πάθουν τίποτα με αυτό το σκύλο στα πόδια τους». (Σ5) 

«Στη Θεσσαλονίκη το τεράστιο πρόβλημα είναι, όχι τα αδέσποτα, αλλά τα 

κατοικίδια που έχουν οι υπόλοιποι, την έχω σώσει πάνω από 10 φορές. Από ελεύθερους 

σκύλους με το αφεντικό τους,  σκύλους με το λουρί και το αφεντικό τους. Ιστορίες έχω 

να σου πω πολλές. Στην Τσιμισκή ήμουν με τον εκπαιδευτή, και δέχτηκε επίθεση η 

σκύλα, ο εκπαιδευτής που βλέπει και δεν το κατάλαβε, για να σου δώσω να καταλάβεις 

πόσο στην τσίτα πρέπει να είναι ο χειριστής. Τα δικά μας ζώα δεν έχουν επιθετικότητα. 

Ευτυχώς μας έχουν μάθει να προστατεύουμε το ζώο μας με τεχνικές μπαστουνιού, αυτό 

μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Ένας σκύλος οδηγός αν δεχθεί επίθεση από άλλον σκύλο 

μπορεί να σταματήσει να δουλεύει για πάντα. Ευτυχώς το φαινόμενο εξαλείφεται στη 

Βασ. Όλγας που περπατάμε αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο στο συγκεκριμένο δρόμο». 

(Σ4) 

«Δεν είναι ενημερωμένοι συνεχώς πρέπει να απολογείσαι για το σκύλο σου». 

(Σ3) 

«Έχω αντιμετωπίσει προβλήματα με ταξί ακόμα και τώρα που έχει αλλάξει η 

νομοθεσία, δεν έχει μεγάλη διαφορά, σε εστιατόριο έχω καλέσει αστυνομία, σε ταξί 

επίσης. Η αστυνομία ήρθε άμεσα και ήταν πολύ εξυπηρετικοί, γνώριζαν το νόμο 

απαίτησαν να καθίσουμε στο εστιατόριο». (Σ2) 

«Στην αντιμετώπιση των άλλων , από πολύ θετικές μέχρι αρκετά αρνητικές, 

όχι κάτι τραγικό, μέχρι τώρα ήμουν αρκετά τυχερή, έχω ακούσει παράπονα αλλά από 

ανθρώπους που δε με νοιάζει, όπως από συνεπιβάτες στο λεωφορείο». (Σ1) 
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Πίνακας 3.11: Προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά την απόκτηση σκύλου – οδηγού. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

3 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

1 

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΖΩΑ 1 

 

Στην τελική αποτίμηση ωστόσο όλοι οι χειριστές έχουν να πουν πως μόνο 

θετική ήταν και είναι παρόλα τα προβλήματα.  

«Θετική, σίγουρα μπορεί να έχει δυσκολίες που προκαλούν ακόμα και οι 

άνθρωποι στο δρόμο ή σε ένα λεωφορείο, σε ένα ταξί είναι λίγο δεδομένο αυτό, αλλά 

σίγουρα είναι θετική , το κέρδος σε σχέση με αυτό είναι ανεκτίμητο, δεν υπάρχει 

σύγκριση». (Σ2) 

 

Πίνακας 3.12: Τελική αποτίμηση 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ν 

ΘΕΤΙΚΗ 5 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ  

 

 

 

3.4 Κοινωνικό Περιβάλλον. 

 
Στην ερώτηση πώς αντιδρούν οι άνθρωποι που τους συναντούν στο δρόμο 

όλοι οι συμμετέχοντες απαντούν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Πιο συγκεκριμένα, 

όλοι τους αναφέρουν πως μπορεί οι περισσότεροι που τους συναντούν στο δρόμο να 
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είναι πλέον άκρως φιλικοί, παρόλο αυτά εξακολουθούν να είναι αδαείς κάτι που μόνο 

επιπλέον εμπόδια μπορεί να προκαλέσει στη μετακίνησή τους.  

«Οι περισσότεροι είναι το άλλο άκρο, τι όμορφοι που είστε, να το χαϊδέψω λίγο 

κτλ. Οι περισσότεροι ζητάν την άδεια από σεβασμό για να το χαϊδέψουν κάποιοι το 

κάνουν χωρίς άδεια, κάτι που δεν πρέπει, γιατί το αποσυντονίζουν . Πολλές φορές 

γράφει το “do not touch” και πάλι δεν το καταλαβαίνουν , τους το εξηγείς ότι αν σου 

δώσω την άδεια και καθόμαστε σε μια καφετέρια οκ, αλλά όχι στο δρόμο, επίσης με 

ρωτάς το όνομα του σκύλου, θα σου απαντήσω, αλλά δε χρειάζεται να τον φωνάξεις,  

γιατί θα σε κοιτάξει, θα αποπροσανατολιστεί, θα τον ξαναφέρω στα μέτρα μου πάλι, 

αλλά ιδίως, όταν περπατάμε, δεν πρέπει να γίνεται αυτό». (Σ5) 

«Είναι πολύ φιλικοί βέβαια αλλά αυτό δεν είναι καλό, τον αποσπούν και είναι 

θέμα χρόνου να χτυπήσω στην κολώνα. Εννοείται πως δε ζητάει κανείς την άδειά μου 

για να την χαϊδέψουν. Αλήθεια άμα έχεις το παιδάκι σου, θα επέτρεπες τον καθένα να 

το χαϊδεύει χωρίς την άδεια σου»; (Σ4) 

«Οι πιο πολλοί θετικά, τον χαϊδεύουν βέβαια χωρίς να ρωτήσουν». (Σ3) 

«Πλέον είναι πολύ ενημερωμένοι, υπάρχουν βέβαια και άλλοι που χαϊδεύουν 

χωρίς να ρωτήσουνε και γενικότερα που ενοχλούν πολύ, πολλές φορές μπορεί να 

φωνάζουν το σκύλο μπορεί να γίνονται εμπόδιο στη μετακίνηση, είναι κάποιοι άλλοι 

που όντως δεν το ξέρουνε κι ενημερώνονται κι όλα μια χαρά, είναι κάποιοι άλλοι που 

δεν καταλαβαίνουν με τίποτα  μια κατηγορία κι αυτοί και είναι και αρκετοί  τελευταία 

που είναι πολύ ενημερωμένοι και όσο περνάει ο καιρός είναι περισσότεροι». (Σ2) 

«Συνήθως  οι περισσότεροι είναι πολύ θετικοί, δε ζητούν την άδειά μου πάντα 

να τον χαϊδέψουν, συνήθως άμα τους εξηγήσω ότι δουλεύει καταλαβαίνουν, τα 

παιδάκια είναι πολύ καλύτερα από τους ενήλικες  , θα με ρωτήσουν ή ξέρουν ήδη τι 

είναι ο σκύλος ή θα αναρωτηθούνε γιατί έχει το “do not touch” σήμα ενώ όλοι οι 

ενήλικες που το βλέπουν ,δε νιώθουν ιδιαίτερα». (Σ1) 

Από τους πέντε, ένας μόνο θέτει την παράμετρο ότι κάποιοι μπορεί να είναι 

φοβικοί απέναντί τους,  επειδή γενικότερα έχουν μια φοβία απέναντι στα ζώα. 

 «Υπάρχουν και αυτοί που φοβούνται τους σκύλους και φοβούνται γενικά τα 

σκυλιά , είναι και μεγαλόσωμος». (Σ3) 

Τέλος, μόνο ένας αναφέρει και την παράμετρο ότι τις περισσότερες φορές ο 

κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι τυφλός γιατί εξαιτίας του σκύλου άλλαξε εντελώς 

ο τρόπος που περπατάει, η κινησιολογία του δηλαδή.  
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«Δεν καταλαβαίνουν ότι είσαι τυφλός, αλλάζει η φυσιολογία σου, αλλάζει το 

περπάτημα κι άμα έχεις και καλή κινησιολογία όπως τα πιο πολλά παιδιά που έχουν 

σκύλους οδηγούς ,δεν καταλαβαίνουν». (Σ4) 

 

Πίνακας 3.13: Αντιδράσεις ανθρώπων στο δρόμο. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ 

ΔΡΟΜΟ 

Ν 

ΦΙΛΙΚΕΣ 5 

ΦΟΒΙΚΕΣ 1 

ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 

 

Τρεις από τους πέντε ερωτηθέντες απάντησαν ότι η διαρκής παρουσία του 

σκύλου –οδηγού επηρεάζει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κυρίως θετικά, με τον 

έναν από αυτούς να τονίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις το μπαστούνι μπορεί να 

προκαλέσει αμηχανία κι ένα επιπλέον άγχος, σε αντίθεση με το σκύλο που η 

παρουσία του και μόνο προκαλεί χαρά και είναι ικανή να σπάσει τον πάγο.  

«Επηρεάζει θετικά γιατί πέρα από δύο ακατάδεκτους που δε με ενδιαφέρει καν  

να γνωρίσω, είναι κι άλλοι πολύ περισσότεροι, που άσχετα με το αν ήμουν  κοινωνική, 

τώρα με πλησιάζουν περισσότερο και πιάνουμε κουβέντα για  το σκύλο, με το 

μπαστούνι ίσως σε αντιμετώπιζαν με μια λύπη, στους περισσότερους εμένα δε μου 

έτυχε, απλά με το σκύλο συμβαίνει αυτό, ότι θα είναι όλοι χαρούμενοι για να παίξουν 

με το σκύλο και να συζητήσουν γι αυτό και εσύ νιώθεις πιο άνετα για να πας παντού, ας 

πούμε μπαίνεις σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο με 600 άτομα, όταν εγώ θα πω στη Γιούνι 

βρες θέση και θα σε κοιτάνε όλοι για να δουν αν θα την βρει κι εγώ απλά θα γελάω, 

όταν δε θα βρίσκει καμία, γιατί απλά δεν έχει, θα γελάνε κι αυτοί και θα το δουν θετικά 

ενώ αν έψαχνα με το μπαστούνι τη θέση, που θα έφτανα αύριο για να την βρω χωρίς να 

βοηθήσει κάποιος ,που όλοι βοηθάνε, απλά, λέμε, στην περίπτωση που θέλουν να δουν 

τι θα κάνεις, γιατί γίνεται κι αυτό ο κόσμος έχει μεγάλη περιέργεια, δεν είναι ενήμερος, 

τότε νιώθεις και πολύ αμήχανα γιατί το μπαστούνι δεν είναι  σαν το σκύλο και είναι και 

πώς το παίρνεις εσύ όταν εγώ πάω γελώντας  με το σκύλο και παίζοντας είναι όλα πολύ 

καλά, αν έμπαινα όμως με άγχος  και τι θα γίνει… δεν ξέρω θα ήταν πρόβλημα». (Σ5) 

Ένας στους πέντε είπε ότι δεν πρόσεξε καμία διαφορά στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις καθώς θεωρεί ότι όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι. 
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 «Όχι, δεν έχω προσέξει διαφορά. Είναι κιόλας εσύ πώς θα τους το μεταφέρεις. 

Παράδειγμα , πολλοί φίλοι μου με το αυτοκίνητο, επειδή έχω τη Φρίντα που μαδάει, 

τους βλέπω ότι ζορίζονται , πώς θα το κάνουμε και λοιπά, βρίσκουμε τη λύση,  βάζουμε 

ένα σεντόνι πίσω και ούτε γάτα ούτε ζημιά , όλοι καλά, με συνεννόηση». (Σ4) 

Τέλος, μόνο ένας στους πέντε ανέφερε ότι πέρα από τη θετική πλευρά  η 

διαρκής παρουσία του σκύλου επηρέασε τις διαπροσωπικές του σχέσεις κι αρνητικά 

αφού έτυχε να χάσει ανθρώπους από δίπλα του λόγω της μη αποδοχής του σκύλου 

του. Πιο συγκεκριμένα: «Σίγουρα έχει τύχει και να κόψω και φιλία γιατί δε θέλανε το 

σκύλο στο σπίτι και αναγκαστικά άλλαξε, αυτό ήταν κομμάτι δικό μου δεν μπορούσα να 

αφήνω το σκύλο εκτός. Δυστυχώς υπάρχει και από ανθρώπους που μπορεί να μην 

έχουν οι ίδιοι πρόβλημα αλλά δεν έχουν την πυγμή να το υποστηρίξουν, υπάρχουν 

κάποιοι που λένε δηλαδή ότι δε θέλουν οι γονείς μου σκυλιά στο σπίτι και έχει τύχει με 

συγκεκριμένο άτομο να μη βρισκόμαστε σε σπίτι γι αυτό το λόγο ,να μου έχουν πει 

δηλαδή ,ναι να έρχεσαι αλλά θα βγάλουμε το σκύλο στο μπαλκόνι, οπότε και προφανώς 

δε θα πάω.  Αλλά γενικότερα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, δηλαδή έχω γνωρίσει και 

κόσμο μέσα από το σκύλο, σε πάρκο σκύλων μου έχει τύχει να έχω και φίλη που την 

γνώρισα μέσω της Κρίσταλ, επειδή παίζανε τα σκυλιά στο πάρκο». (Σ2) 

 

Πίνακας 3.14: Επίδραση του σκύλου - οδηγού στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Ν 

ΘΕΤΙΚΑ 3 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 1 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ 1 

 

Στην ερώτηση αν στην Ελλάδα ο κόσμος γνωρίζει και είναι ενημερωμένος 

σχετικά με το θεσμό των σκύλων οδηγών τρεις στους πέντε απαντούν 

κατηγορηματικά ότι δε γνωρίζει, με τον έναν μάλιστα να δικαιολογεί κάπως την 

κατάσταση από το γεγονός ότι μέχρι πρότινος υπήρχε περιορισμένος αριθμός σκύλων 

στη χώρα μας. Ειδικότερα:  

«Όχι, στην Ελλάδα δε γνωρίζουμε. Παράδειγμα πριν από ένα χρόνο στη 

Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσε ένας μόνο σκύλος, πώς να μάθουνε; Τώρα κυκλοφορούνε 

πέντε κι αυτό βοηθάει». (Σ4) 
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Ένας στους πέντε πάντως θεωρεί, ότι σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης 

πλέον γνωρίζει για το θεσμό ενώ υπάρχει κι ένα αντίστοιχο άλλο που μπορεί να μη 

γνωρίζει αλλά ευτυχώς είναι φιλόζωο, οπότε και θετικά προσκείμενο, χωρίς να 

παραβλέπει ωστόσο και μία άλλη μερίδα της κοινωνίας που αδιαφορεί και δε θέλει να 

μάθει.  

«Ο μισός κόσμος είναι ενημερωμένος αλλά όχι πλήρως κι ο άλλος μισός είναι 

φιλόζωος και αυτό κάνει καλό, γατί θέλει να ενημερωθεί, τώρα αν υπάρχει άλλο ένα 5 

% που δε θέλει, δεν πειράζει ας κάτσει σπίτι του». (Σ5) 

Τέλος, αναφορικά με την ίδια ερώτηση ένας μόνο από τους πέντε 

συμμετέχοντες, κάνοντας τη σύγκριση με το παρελθόν, υποστηρίζει  ότι σίγουρα ο 

κόσμος είναι πιο ενημερωμένος τελευταία, το ποσοστό όμως παραμένει μικρό αν 

αναλογιστεί κανείς το τι επικρατεί σε άλλες χώρες. Ειδικότερα:  

«Είναι ενημερωμένος σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι ήταν στην αρχή απλά 

ακόμα δε θεωρώ ότι είναι αρκετά. Σίγουρα υπάρχουν μέρες που θα βγω έξω και θα 

πρέπει να λογοδοτήσω σε κάποιον για το σκύλο και ίσως αυτό φαίνεται περισσότερο σε 

υπηρεσίες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί ο πεζός στο δρόμο μπορεί να μην  έρθουμε 

σε συζήτηση ποτέ οπότε να μη χρειαστεί . Σίγουρα είναι ενημερωμένος ο κόσμος 

περισσότερο αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ούτε το μισό από αυτό που θα έπρεπε ή από 

αυτό που είναι σε άλλες χώρες». (Σ2) 

 

Πίνακας 3.15: Ενημέρωση στην Ελλάδα για το θεσμό του σκύλου - οδηγού. 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ 

Ν 

ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ  

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ 3 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ 2 

 

Κλείνοντας το θεματικό τομέα που αφορά το κοινωνικό περιβάλλον οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να κάνουν μία γενική αποτίμηση σχετικά με το αν  ο 

σκύλος-οδηγός τους συνέβαλε θετικά ή αρνητικά στην κοινωνική τους ζωή. Τρεις 

στους πέντε απάντησαν κατευθείαν ότι βάζουν μόνο θετικό πρόσημο ενώ μόνο ένας 

στους πέντε, πέρα από τη θετική πλευρά ανέφερε και τις δυσκολίες που μπορεί να 

πλαισιώσουν το εγχείρημα. Τέλος, μόνο ένας στους πέντε δε θέλησε να σχολιάσει, 

καθώς θεώρησε ότι ο σκύλος του δεν αποτελεί παράγοντα που μπορεί να καθορίσει 
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τις διαπροσωπικές του σχέσεις παρά μόνο ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 «Κανένας σκύλος - οδηγός δεν αλλάζει την προσωπικότητά μου κι άρα δε 

θεωρώ ότι η απόκτηση της Φρίντα επηρεάζει την κοινωνική μου ζωή». (Σ4) 

 

Πίνακας 3.16: Συμβολή του σκύλου - οδηγού στην κοινωνική ζωή. 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

Ν 

ΘΕΤΙΚΗ 4 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 1 

ΟΥΔΕΤΕΡΗ 1 

 

 

3.5 Αναφορικά με το σκύλο - οδηγό. 
 

Στην ερώτηση ποια σχέση είχαν οι συμμετέχοντες με τα ζώα πριν αποκτήσουν 

σκύλο-οδηγό τρεις από τους πέντε δήλωσαν ότι ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι αφού 

μεγάλωσαν με αυτά. Ένας στους πέντε δήλωσε ότι μπορεί να μην είχε ποτέ ζώο στο 

σπίτι όμως θεωρεί τον εαυτό του  εξοικειωμένο ενώ ένας επίσης ανέφερε ότι μπορεί 

να είχε σκύλο στο σπίτι όμως δεν είχε ιδιαίτερες επαφές μαζί του.  

«Έχουμε στο σπίτι οι γονείς μου, στη Βέροια αλλά είναι σκύλος έξω στην αυλή, 

όχι δεν ήμουν εξοικειωμένη, χάιδευα τα σκυλιά που ήξερα αλλά να πηδήξει πάνω μου 

σκύλος να με γλύψει, δεν υπήρχε περίπτωση .  Την πρώτη μέρα που έκανα βιωματικό με 

το σκύλο και ήρθε πήδηξε πάνω μου,  λέω «αν θες να πάρεις το σκύλο μη  μιλήσεις, μην 

κουνηθείς» , δεν ήμουν τόσο συνειδητοποιημένη όταν αποφάσισα να πάρω σκύλο. Οι 

γονείς μου τώρα στη Βέροια τον αγαπάνε, τρελαίνονται αλλά πάντα υπάρχει η γκρίνια 

για την τρίχα». (Σ1) 
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Πίνακας 3.17 : Σχέση με τα ζώα πριν την απόκτηση σκύλου  – οδηγού.  

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ 4 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ 1 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ  

 

Οι απαντήσεις των χειριστών ποικίλουν στην ερώτηση για το τι γνώριζαν για 

τους σκύλους οδηγούς πριν αποφασίσουν να αποκτήσουν έναν. Πιο συγκεκριμένα, 

ένας στους πέντε αναφέρει ότι ό, τι έμαθε για το θεσμό το πληροφορήθηκε ύστερα 

από δράσεις του ΚΕΑΤ. «Ενημερώθηκα τότε με την ενημέρωση που έγινε, πριν όμως 

όχι». (Σ3) 

Ένας από τους πέντε επίσης τόνισε ότι πίστευε πως γνώριζε πολλά για το 

θεσμό κάτι που στην πράξη δεν ίσχυε τελικά.  

«Όχι τόσο, νόμιζα ότι γνώριζα, αλλά τελικά ζώντας με το σκύλο είναι πολύ 

διαφορετικά από το όπως το βλέπεις πριν». (Σ1) 

Ένας στους πέντε επίσης ανέφερε ότι γνώριζε σχετικά κυρίως από ταινίες 

χωρίς ωστόσο να έχει δει κάποιον ποτέ από κοντά.  

«Ναι, έμαθα αρκετά, αρχικά από ταινίες και μετά έμαθα για τις σχολές στην 

Ελλάδα αλλά δεν τους είχα δει από κοντά».(Σ5)  

Ένας στους πέντε είπε πως ό, τι έμαθε το πληροφορήθηκε σχετικά πρόσφατα.  

«Αρκετά γνώριζα, τουλάχιστον δύο χρόνια πριν». (Σ4) 

Τέλος, μόνο ένας στους πέντε παραδέχτηκε ότι είχε μια γενική εικόνα κι ότι 

στην πορεία έμαθε πολύ περισσότερα για το σκύλο και το θεσμό. Ενδεικτικά: 

 «Είχα μια γενική εικόνα, το πόσο βοηθάνε στη μετακίνηση. Αυτό που δε 

γνώριζα εξ αρχής και το έμαθα μετά κι αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι σε αυτή τη 

διαδικασία του σκύλου συμμετέχει πολύ και ο χειριστής, απαιτείται καλός 

προσανατολισμός, καλή κινητικότητα ότι ναι μεν, αν έχεις καλό προσανατολισμό, ο 

σκύλος από το 5,αν μπορούμε να βάλουμε μια κλίμακα, θα σε πάει στο 10 αλλά, αν 

υστερείς στον προσανατολισμό,  από το 5 θα σε πάει στο 0. Μπορεί να χαθείς σε 

κλάσματα δευτερολέπτου πραγματικά. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι GPS, 

ότι του λες πάμε super market και σε πάει super market, είχα και εγώ λίγο στην αρχή 

μια τέτοια εντύπωση. Έχει συγκεκριμένες διαδρομές που μπορεί να κάνεις με το σκύλο, 
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άνετα 5 στάνταρ διαδρομές ή 10 ,αλλά όχι να πάρεις το σκύλο να πας σε μια άγνωστη 

διαδρομή,  για μένα το μεγαλύτερο όφελος εν τέλει είναι αυτό βέβαια ότι μπορώ να πάω 

κάπου που δεν έχω ξαναπάει με το μπαστούνι ποτέ και να πάω σαν να βλέπω ή σαν να 

είμαι με ένα βλέποντα». (Σ2) 

 

 

Πίνακας 3.18: Ενημέρωση για το θεσμό πριν την απόκτηση σκύλου - οδηγού. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΗΜΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ 3 

ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ  

ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2 

 

Αναφορικά με την καθημερινή φροντίδα του σκύλου και για το αν 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς αυτήν, τέσσερις στους πέντε χειριστές απαντούν 

αρνητικά συμπληρώνοντας πως την θεωρούν απλή. Πιο συγκεκριμένα: 

«Όχι καθόλου, είναι πολύ λίγα πράγματα μπροστά σε όλα αυτά που κάνει η 

Γιούνι  για μένα. Εγώ πρέπει μόνο να την χτενίζω, να την πάω για μπάνιο ή να την 

κάνω στεγνό καθάρισμα με μία πετσέτα, να της καθαρίζω τα αυτιά και να της πλύνω 

και τα δόντια καμία φορά όταν με αφήνει, δε μ αφήνει πάντα». (Σ5) 

«Όχι, είναι πολύ απλό». (Σ4) 

«Δεν αντιμετωπίζω δυσκολίες στη φροντίδα του, έχει εκπαιδευτεί ο σκύλος». 

(Σ3) 

«Όχι , πέρα από το πρόγραμμά του που πρέπει να το έχω στο μυαλό μου να το 

ταιριάξω με το δικό μου πρόγραμμα, όχι». (Σ1) 

Μόνο ένας αναφέρει ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιες δυσκολίες ακόμα και 

στην επικοινωνία με το γιατρό κυρίως λόγω της αναπηρίας.  

 «Στην αρχή με άγχωνε πάρα πολύ. Ακόμα και κτηνίατροι στην αρχή , δεν είχαν 

ιδέα πώς να εξηγήσουν.  Υπάρχουν βέβαια τυφλοί που είχαν κατοικίδια αλλά έχουν βρει 

τον τρόπο τους και κάνουν όλα όσα χρειάζεται. Είχε τύχει να πέσω σε κτηνίατρο που 

δεν είχε τυφλό πελάτη ποτέ, οπότε μου έλεγε ότι εγώ αυτό το κάνω με το μάτι και 

προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο να μου εξηγήσει το πώς μπορώ να κάνω εγώ το 

οτιδήποτε, να βάλω σταγόνες παράδειγμα. Από τα χρόνια νομίζω πως το έχουμε βρει 
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πλέον, λίγο συνεργάζεται αυτή λίγο το ψάχνω εγώ και το χουμε βρει σ αυτό το 

κομμάτι». (Σ2) 

 

 

Πίνακας 3.19: Καθημερινή φροντίδα. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ν 

ΕΥΚΟΛΗ 4 

ΔΥΣΚΟΛΗ  

ΟΥΤΕ ΕΥΚΟΛΗ ΟΥΤΕ ΔΥΣΚΟΛΗ 1 

 

Στην ερώτηση αν έχουν αναπτύξει τεχνικές προκειμένου να κατανοούν τις 

ανάγκες του σκύλου τους και ποιες είναι αυτές όλοι απαντούν θετικά με τους δύο από 

αυτούς να περιγράφουν σχετικά περιστατικά που το αποδεικνύουν. Ειδικότερα: 

«Στην αρχή ερχόταν πάντα στην ώρα του και κλαψούριζε, πλέον δεν το κάνει 

πια, ξέρει,  περιμένει, με το που θα ξυπνήσω, σηκώνεται  πάω να του γεμίσω το μπολ με 

νερό έρχεται μέχρι την κουζίνα να με δει ότι θα βάλω το μπολ κάτω από την βρύση, με 

το που με δει, τρέχει στο δωμάτιό του, ξέρει ότι το μπολ έρχεται. Με ακούει πλέον  πιο 

εύκολα, δε χρειάζεται να φωνάξω, με το που ακουμπήσω το λουρί καταλαβαίνει, ότι 

πλέον πρέπει να κάτσω τώρα». (Σ1) 

«Ναι, καταρχάς η Γιούνι είναι πολύ εκφραστικός σκύλος, καταλαβαίνεις  πότε 

δεν έχει όρεξη, πότε είναι στενοχωρημένη, πότε έχει όρεξη να παίξει,  μάλιστα πλέον 

βγάζει και ήχους ,είναι πολύ εκφραστική». (Σ5) 

 

Πίνακας 3.20: Τεχνικές κατανόησης του σκύλου - οδηγού.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΚΥΛΟΥ -  ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΕΧΩ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 5 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ  

 

Τρεις στους πέντε χειριστές απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν έχει τύχει 

ποτέ να νιώσουν ότι χάνουν τον έλεγχο του σκύλου-οδηγού τους συμπληρώνοντας 

ωστόσο πως περισσότερο αγχώθηκαν οι ίδιοι εντείνοντας το πρόβλημα, ενώ 

περιέγραψαν και πώς κατάφεραν να επανακτήσουν τον έλεγχό τους. 
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«Έχει τύχει, ήταν θέμα δευτερολέπτων κι αυτό γιατί είχα αγχωθεί εγώ για τι θα 

κάνω αλλά μόλις την τράβηξα ένα τακ και της μίλησα, ήταν όλα κομπλέ, με αδέσποτα. 

Η Γιούνη επανέρχεται  με τη δυνατή φωνή». (Σ5) 

«Γενικότερα ο Ροξ έχει κάποιες φοβίες όχι με άλλα σκυλιά, αγχώνεται πάρα 

πολύ με τα διαφορετικά πατώματα, όταν γλιστράει ,τα τρένα οι σκάλες των τρένων, για 

να τον κατεβάσω από το τρένο τον έσυρα  δεν ανέβαινε ή δεν κατέβαινε κι επίσης μια 

φορά που ίσως πανικοβλήθηκα αρκετά και ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα ενώ δεν 

ήταν κάτι τόσο, είναι όταν μπήκαμε σε αεροπλάνο μαζί κι επειδή ο Ροξ δεν είναι και 

μικρός και δε βολευότανε εύκολα κι αγχωνόταν και δεν καθόταν κάτω και 

βαριανάσαινε και δεν είχα και το Λευτέρη να μου πει τι να κάνω, αλλά να χάσω τον 

έλεγχο, όχι.  Έχουμε συναντήσει σκυλιά αδέσποτα ευτυχώς μέχρι τώρα όλα ήταν φιλικά 

, έχουμε συναντήσει,  μας μύριζαν όχι επίθεση ,στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ, έλεγα 

ότι σε τέτοια περίπτωση θα τον παρατήσω και θα τρέχω ,πλέον δε φοβάμαι τόσο γιατί 

καταλαβαίνω ότι κι εκείνος αν είναι σκύλος που δεν τον συμπαθεί δεν ασχολείται, με 

τραβάει να φύγουμε ενώ αν είναι φιλικός πάει να παίξουν που δεν είναι καλό αλλά 

τελοσπάντω». (Σ1)  

«Έχει τύχει να φοβηθεί από σκυλιά αλλά παίρνω εγώ τον έλεγχο και τον 

προστατεύω, τον τραβάω κοντά μου και προσπαθώ να διώξω τα άλλα σκυλιά, υπάρχει 

κι ένα ειδικό σπρέι,  πεπιεσμένος αέρας στην ουσία, που φοβούνται τα σκυλιά γιατί άμα 

το πατάς κάνει θόρυβο σε ακραία περίπτωση χρησιμοποιώ αυτό, αλλιώς με το 

μπαστούνι γιατί το φοβούνται τα άλλα σκυλιά το μπαστούνι, τα διώχνω». (Σ3) 

Αντίθετα, δύο από τους πέντε χειριστές τονίζουν ότι οποιοδήποτε ερέθισμα 

μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του σκύλου κάτι όμως που με το χρόνο πλέον ο 

χειριστής το αντιλαμβάνεται, εξάλλου γι’ αυτό και τα σκυλιά εκπαιδεύονται. 

«Το οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του, το βασικό είναι να 

προλάβεις να αντιμετωπίσεις την απόσπαση του σκύλου, μετά από δύο χρόνια όμως το 

καταλαβαίνεις». (Σ4) 

«Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο απλά σίγουρα ο σκύλος επειδή είναι 

σκύλος μπορεί να δει κάτι που δεν έχει ξαναδεί ή κάτι που θα του κάνει εντύπωση, 

όπως ένα σκυλάκι να του κουνήσει την ουρά αλλά αυτό είναι κομμάτι που σιγά σιγά με 

την εξοικείωση κι επειδή εστιάζουν και πολλοί εκπαιδευτές σ αυτό, ώστε να μη χαθεί  ο 

έλεγχος ποτέ, δε χάνεται ο έλεγχος, απλά κάποιες φορές έχει χρειαστεί όντως να 

επαναφέρω το σκύλο, ναι δουλεύουμε τώρα ή να υπάρχει κάποια στιγμή που ο σκύλος 

δεν είναι σε θέση να δουλέψει είτε γιατί είναι άρρωστος είτε μπορεί να έχει 
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στρεσαριστεί για κάτι, έχουν υπάρξει και μια δυο τέτοιες μέρες γενικότερα στα χρόνια 

αυτά ,που θα βγάλω το σαμάρι από το σκύλο και θα ανοίξω μπαστούνι οπότε θα 

οδηγήσω εγώ στην ουσία». (Σ2) 

 

 

Πίνακας 3.21: Απώλεια ελέγχου του σκύλου – οδηγού. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ - 

ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΝΑΙ, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ 3 

ΟΧΙ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ 2 

 

Τέλος, στην ερώτηση ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σκύλου τους 

αγαπάνε περισσότερο όλοι απάντησαν τονίζοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

ζώου τους.  

«Ότι είναι σαν να έχω δύο σκύλους, όταν οδηγάμε είναι σοβαρή και όταν δεν 

οδηγάμε είναι το άλλο άκρο, πηδάει πάνω σου, παίζει. Οι περισσότεροι σκύλοι οδηγοί 

δεν είναι παιχνιδιάρικα, είναι πολύ ήσυχα ζώα, γιατί έτσι πρέπει, όχι πως αυτό που 

κάνει η Γιούνι είναι λάθος,  απλά αυτός είναι ο χαρακτήρας της». (Σ5) 

«Τα μάτια της όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, επειδή δε βλέπω». (Σ4) 

«Είναι ήρεμος στο σπίτι κι εργατικός έξω».  (Σ3) 

«Είναι πολύ υπομονετική, σε τραγικό σημείο, που λέω δεν μπορεί, ακόμα κι αν 

θέλει να κάνει κάτι που διαφωνώ από το να  θέλει να κάθεται σε μια συγκεκριμένη 

μεριά στο σπίτι  μέχρι στο δρόμο που έχει τύχει να μου δείχνει εμπόδιο  εγώ να επιμένω 

ότι δεν έχει εμπόδιο και να την μαλώνω «μα γιατί δεν περνάς», είναι υπομονετική σε 

σημείο που δεν υπάρχει». (Σ2) 

«Μου αρέσει που είναι κάπου στη μέση, είναι υπάκουος, είναι πολύ δυνατό 

σκυλί δεν κοιμάται όρθιος, έχει άποψη,  είναι απίστευτα κολλημένος πάνω μου, όλα 

είναι, αλλά ο Ρόξυ, αν τον παρατήσω έξω από το δωμάτιο στο σπίτι μου κλαίει, μου 

ζητάνε να τον πάρουν όλοι βόλτα όταν είμαστε έξω, δεν πάει με κανέναν ,απλά αρχίζει 

και χοροπηδάει σαν ηλίθιο γύρω γύρω, από τη μία μου αρέσει πάρα πολύ από την άλλη 

δεν είναι πολύ πρακτικό γιατί δεν μπορώ να τον αφήσω εύκολα σε άλλον, είναι πολύ 

κολλημένος στο χειριστή του αυτό μου αρέσει. Και ήταν πράγματι και στην αρχή αυτό 

γιατί στο βιωματικό που κάναμε με το Λευτέρη αυτός πήγαινε με την όπισθεν κι εγώ τον 
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τραβούσα, γιατί κοιτούσε το Λευτέρη, δε μου έδινε καμία σημασία. Στην αρχή εγώ δεν 

υπήρχα, τώρα χαίρεται πολύ όταν τον βλέπει μόνο αυτό». (Σ1) 

 

 

 

 

Πίνακας 3.22: Αγαπημένα χαρακτηριστικά του σκύλου – οδηγού. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 

ΥΠΑΚΟΗ 1 

ΥΠΟΜΟΝΗ 1 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 

 

Στον τελευταίο θεματικό άξονα η ερευνήτρια ήθελε να εκμαιεύσει τις απόψεις 

των χειριστών αναφορικά με το θεσμό των σκύλων οδηγών στην Ελλάδα. Έτσι, στην 

ερώτηση για το ποια εμπόδια αντιμετωπίζει ο θεσμός του σκύλου – οδηγού στη χώρα 

μας τρεις στους πέντε συμμετέχοντες εστίασαν την πηγή των περισσότερων 

προβλημάτων στην αμάθεια και στην έλλειψη ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

«Δεν υπάρχει ενημέρωση. Πρέπει να κάθομαι εγώ να εξηγώ στους πάντες το τι 

συμβαίνει. Όχι, η μόνη τραγική δυσκολία, που έγινε σκηνικό, ήταν σε ένα ταξί, εκεί 

μαλώσαμε πολύ άσχημα αλλά κατά τα άλλα, θέλουν δε θέλουν θα τους εξηγήσω και θα 

μπούμε . Και σε μαγαζιά μου έχουν πει αλλά εν τέλει εξήγησα και δεν είχαμε τρομερά 

θέματα». (Σ1) 

«Έλλειψη ενημέρωσης και ότι κάποιος κόσμος δεν έχει την απαραίτητη παιδεία 

να το δεχθεί». (Σ5) 

«Αμάθεια». (Σ4) 

Ένας στους πέντε μίλησε για τα προβλήματα προσβασιμότητας και για 

γενικότερα για το πόσο εχθρικές είναι δομημένες οι ελληνικές πόλεις απέναντι στην 

αναπηρία.  

«Γενικά η χώρα μας δεν είναι καθόλου φιλική με τους σκύλους οδηγούς. Είναι 

πολύ δύσκολη η δουλειά του σκύλου στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Επειδή 

έχω περπατήσει πολύ έξω καμία σχέση τα πεζοδρόμια, ο σχεδιασμός των πόλεων, όλα, 
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υπάρχουν πολλά εμπόδια, πράγματα που ένας σκύλος είναι πολύ δύσκολο να 

αντιμετωπίσει».(Σ3) 

Τέλος, μόνο ένας ανάμεσα στους πέντε παρουσίασε μία άλλη πτυχή του 

θέματος τονίζοντας ότι αρκετά προβλήματα δημιουργούν και οι ίδιοι οι τυφλοί με την 

στάση τους απέναντι στην αναπηρία τους, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο των 

εκπαιδευτών, καθυστερώντας με τακτικές  εγωιστικές τις διαδικασίες απόκτησης ενός 

σκύλου, διαδικασίες  που είναι αρκετά χρονοβόρες από μόνες τους. Ειδικότερα: 

«Αυτό θα ακουστεί περίεργο. Δε θεωρώ ότι αντιμετωπίζει τόσα εμπόδια από 

τους ανενημέρωτους ανθρώπους ,από τους οδηγούς γιατί πλέον υπάρχει ο νόμος οπότε 

ό, τι κι αν γίνει, εγώ έχω βρεθεί καλυμμένη από το νόμο, οπότε το ίδιο συμβαίνει με 

όλους γιατί όλοι έχουμε τα χαρτιά μας μαζί κτλ. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα 

από τους ίδιους τους τυφλούς ο θεσμός των σκύλων , είναι απίστευτο, ένας άνθρωπος 

που τα ακούει απέξω μπορεί να γελάει, αλλά υπάρχουν τυφλοί που γίνονται πολύ 

ανταγωνιστικοί επειδή εκείνοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι και 

μπαίνουν σε μια σύγκριση και σε έναν ανταγωνισμό όπου δεν υπάρχει λόγος αλλά 

υπάρχουν και τυφλοί οι οποίοι είναι ανενημέρωτοι  αλλά παρόλο αυτά θέλουν σκύλο 

γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό ότι «έλα μωρέ αφού το έχει αυτός γιατί 

δεν μπορώ κι εγώ» και δημιουργείται ένα χάος γιατί αναγκάζονται και οι εκπαιδευτές 

να αξιολογούν πολλούς ακατάλληλους ανθρώπους και αυτό το πράγμα καθυστερεί 

ανθρώπους που πρέπει να έχουν σκύλο και που όντως τον χρειάζονται και υπάρχουν 

άνθρωποι οι οποίοι ξεκάθαρα δεν τον χρειάζονται, άνθρωποι που μετακινούνται 

μονίμως με ταξί, αλλά θέλουν να πάρουν σκύλο επειδή τον έχουν και οι άλλοι οπότε 

βάζουμε τον εκπαιδευτή στη διαδικασία να κάνει τον ντεντέκτιβ να δει αν εμείς όντως 

χρειαζόμαστε τον σκύλο ή τον θέλουμε για gadget.Υπάρχει και αυτό». (Σ2) 

 

Πίνακας 3.23: Εμπόδια που αντιμετωπίζει ο θεσμός του σκύλου - οδηγού στις μέρες 

μας. 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο 

ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ  

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

Ν 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 1 

ΑΓΝΟΙΑ/ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 1 
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Πέντε  στους πέντε συμμετέχοντες αναφέρουν την ενημέρωση όταν ζητείται η 

γνώμη τους για το τι μπορεί να γίνει και από ποιους φορείς προκειμένου να ενισχυθεί 

ο θεσμός των σκύλων οδηγών. Πιο συγκεκριμένα, τρεις από αυτούς εστιάζουν στην 

ενημέρωση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τα σχολεία αλλά και μέσα από 

καλλιτεχνικές δράσεις. Τέλος, ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης αναφέρεται και 

η χρηματοδότηση των δύο σχολών από κρατικούς φορείς.  

«Δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δεν έχουμε σκύλους – οδηγούς στην Ελλάδα, 

δηλαδή είναι 10 ή  15 όλοι, αν είναι, οπότε ο κόσμος δε βλέπει σκύλους, δεν είναι στη 

ζωή τους καθημερινά , οπότε σίγουρα αν υπάρξει ανάπτυξη των σχολών και 

περισσότεροι σκύλοι θα βοηθήσει , και η ενημέρωση στα σχολεία, όλα αυτά που 

κάνουνε με το ΚΕΑΤ είναι πολύ βοηθητικά, ενημέρωση πάνω από όλα». (Σ1) 

«Γενικά και από κυβερνητικούς φορείς όπως υπουργεία και από την εκπαίδευση 

σίγουρα και γενικότερα θα ήταν καλό να ενταχθεί όπως κάποια άλλα πράγματα στους 

τομείς της εκπαίδευσης είτε μας αφορά είτε όχι, να θεωρείται δεδομένο πλέον σε όλους, 

είναι πολύ ευχάριστο που στα σχολεία σήμερα γίνεται ενημέρωση και σίγουρα και από 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβληθεί γενικότερα». 

(Σ2) 

«Να ενισχυθεί ο θεσμός του σκύλου οδηγού, οικονομική βοήθεια, περισσότερη 

ενημέρωση, οικονομική βοήθεια στις 2 σχολές, γιατί δεν υπάρχει στήριξη, κυρίως σε 

χορηγίες στηρίζονται και σε πόρους δικούς τους, από εκεί και πέρα καλύτερη 

προσβασιμότητα που αυτό είναι το πρόβλημα των πόλεων». (Σ3) 

«Από τα σχολεία, η παιδεία». (Σ4) 

«Το θέμα είναι ότι έχουμε ήδη τους νόμους απλά έχουμε πολίτες που δε 

σέβονται όλους αυτούς τους νόμους, δεν μπορώ εγώ να βάλω μυαλό στον ταξιτζή που 

είναι ιδιωτικός και δε γουστάρει να βάλει το σκύλο μέσα , δεν μπορώ να τον πείσω ότι 

ο σκύλος δε θα του λερώσει το ταξί, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει ότι είναι 

εκπαιδευμένος κι ακόμα κι αν θέλει, θα το κάνει μόνο αν του πω εγώ , οπότε δεν ξέρω 

τι μπορούμε να κάνουμε . Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με υπομονή να 

ενημερώνουμε όσους έχουν διάθεση, από εκεί και πέρα οι νόμοι έχουν βγει». (Σ5) 
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Πίνακας 3.24: Δράσεις φορέων για ενίσχυση θεσμού. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΘΕΣΜΟΥ 

Ν 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

1 

Τέλος, στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να 

βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας σκύλος-οδηγός κι 

αν ναι, με ποιον τρόπο, δύο στους πέντε χειριστές είναι κατηγορηματικοί λέγοντας 

ότι δε θεωρούν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το θεσμό. Ένας στους πέντε 

δείχνει να μην έχει σχηματίσει κάποια συγκεκριμένη άποψη, ενώ μόνο ένας στους 

πέντε υποστηρίζει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει αναφέροντας τους 

πλοηγούς και τα gps που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά κι εξελίσσονται. Τέλος, μόνο 

ένας στους πέντε αναφέρει ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το θεσμό 

αποκλειστικά όμως από την πλευρά της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.  

«Η τεχνολογία αυτό που κάνει είναι να ενημερώσει τον κόσμο που είναι 

ανενημέρωτος ή τουλάχιστον να δώσει πλήρη ενημέρωση. Ανεβάζουμε βιντεάκια για 

τους σκύλους οδηγούς, μας έχουν πάρει κανάλια ή δημοσιογράφοι  για να μιλήσουμε. 

Έτσι θα ενημερωθείς. Δεν είναι θέμα δημοσιότητας αλλά θέμα ενημέρωσης». (Σ5) 

«Ναι σίγουρα. Με gps, γιατί έχουν αρχίσει να εξελίσσονται και οι πλοηγοί και 

γίνονται κάποιες προσπάθειες και για την Ελλάδα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο». (Σ2)  

 

Πίνακας 3.25: Η τεχνολογία ως βοηθός του θεσμού. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 

- ΟΔΗΓΟΥ 

Ν 

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ 2 

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 1 

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 2 
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Κεφάλαιο 4
ο
 : Αποτελέσματα ποσοτικής ανάλυσης 

 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

ανάλυσης έτσι όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο μέσω του στατικού πακέτου SPSS 25. Τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, κρίθηκε απαραίτητο, να παρουσιαστούν παραπάνω, έτσι στη 

συνέχεια γίνονται ορατά τα στοιχεία που αναφέρονται στην χρήση σκύλων οδηγών, 

στην εκτίμηση της συμπεριφοράς του σκύλου – οδηγού και στην βελτίωση του 

σκύλου – οδηγού. 

 

 

 

4.1 Χρήση σκύλου - οδηγού. 
 

Από τον πίνακα 4.1 που ακολουθεί παρατηρούμε πως το σύνολο των 

συμμετεχόντων προβαίνει σε συχνή χρήση του σκύλου - οδηγού. Αναλυτικότερα, το 

δείγμα δήλωσε πως βγαίνει συχνά έξω με τον σκύλο - οδηγό, συχνά χρησιμοποιεί τα 

Μέσα μαζικής μεταφοράς, συχνά παίζει και χαλαρώνει με τον σκύλο και συχνά 

πηγαίνουν μαζί σε άγνωστα για εκείνους μέρη. Είναι ξεκάθαρη η διαπίστωση ότι το 

δείγμα χρησιμοποιεί συχνά τον σκύλο - οδηγό του.  
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Πίνακας 4.1: Ποσοστά στις μεταβλητές που αναφέρονται στην χρήση σκύλου - οδηγού. 

 Συχνά Μερικές φορές Σπάνια 

Πόσες φορές την εβδομάδα βγαίνατε έξω µαζί 

µε το σκύλο - οδηγό σας; 

100,0% 0,0% 0,0% 

Πόσο συχνά πηγαίνατε σε άγνωστα για εσάς 

µέρη µε το σκύλο - οδηγό σας; 

80,0% 20,0% 0,0% 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς µε το σκύλο - οδηγό σας; 

100,0% 0,0% 0,0% 

Πόσο συχνά παίζατε και χαλαρώνατε µε το 

σκύλο - οδηγό σας; 

100,0% 0,0% 0,0% 

 

 

4.2 Εκτίμηση της συμπεριφοράς του σκύλου - οδηγού. 
 

Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί παρατηρούμε πως οι μεταβλητές «ικανότητα 

να είναι ήρεμος και φιλικός», θετική ανταπόκριση σε άγγιγμα» και προθυμία – 

πρωτοβουλία για ασφαλή οδήγηση» κρίθηκαν ως εξαιρετικές ή καθόλου 

προβληματικές. Η στάση του δείγματος στις μεταβλητές «θετική ανταπόκριση σε 

κάλεσμα», «πειθαρχεία», «απόσπαση προσοχής από μυρωδιές», απόσπαση προσοχής 

από άλλα ζώα», «ικανότητα αυτοκυριαρχίας και αυτοελέγχου», «καχυποψία σε 

άγνωστα πράγµατα ή πρόσωπα» και στην μεταβλητή «ευαισθησία σε άγνωστους και 

απότοµους ήχους» ρέπει από την εξαιρετική ή καθόλου προβληματική προς την 

απάντηση καλή ή ελαφρώς προβληματική. Τέλος, το δείγμα στις μεταβλητές 

«απόσπαση προσοχής από το φαγητό» και «έλλειψη φόβου» ρέπει από την καλή ή 

ελαφρώς προβληματική στάση προς την ουδέτερη στάση. Είναι ξεκάθαρη η 

διαπίστωση ότι οι περισσότερες μεταβλητές κρίθηκαν ως εξαιρετικές ή καθόλου  

προβληματικές. Μικρότερα ποσοστά εμφάνισαν καλή ή ελαφρώς προβληματική 

συμπεριφορά.  
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Πίνακας 4.2: Ποσοστά στις μεταβλητές που αναφέρονται στην χρήση σκύλου - οδηγού. 

Μεταβλητές εκτίμησης 

σκύλου οδηγού 

Εξαιρετική ή 

καθόλου 

προβληματική 

Καλή ή 

ελαφρώς 

προβληματική 

Ουδέτερη 
Κάπως 

προβληματική 

Πολύ 

προβληματική 

Την ικανότητά του να είναι 

ήρεµος και φιλικός 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την απόσπαση προσοχής 

εξαιτίας άλλων ζώων 
20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την απόσπαση προσοχής 

από το φαγητό 
20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Την απόσπαση προσοχής 

από µυρωδιές 
60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Την ικανότητα της 

αυτοκυριαρχίας και 

αυτοελέγχου 

20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την καχυποψία σε άγνωστα 

πράγµατα ή πρόσωπα 
40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Την έλλειψη φόβου 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

Την θετική ανταπόκριση σε 

άγγιγµα 

100,0

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την ευαισθησία σε 

άγνωστους και απότοµους 

ήχους 

40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Την προθυµία και 

πρωτοβουλία για ασφαλή 

οδήγηση 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την θετική ανταπόκριση σε 

κάθε κάλεσµα 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Την πειθαρχία 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

4.3 Βελτίωση σκύλου - οδηγού. 

 
Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε με 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η πρώτη 

αναφερόταν στους τομείς εκείνους που οι συμμετέχοντες θέλουν να ενισχύσουν  την 

εκπαίδευση του σκύλου τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, παρατηρήθηκε, ότι δύο 
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συμμετέχοντες επιθυμούν βελτίωση στα ψηλά εμπόδια ενώ ένας συμμετέχοντας 

ανέφερε την βασική υπακοή ως τομέα βελτίωσης. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το σκύλο – οδηγό τους και δεν επιθυμούν 

καμία βελτίωση σε κάποιον τομέα.  

 

Πίνακας 4.3: Τομείς που θα μπορούσε να βελτιωθεί η εκπαίδευση του σκύλου - οδηγού 

σας. 

ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ - 

ΟΔΗΓΟΥ: 

Ν 

ΨΗΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 2 

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΑΚΟΗ 1 

ΚΑΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2 

 

Η δεύτερη ερώτηση αναφερόταν σε κάποιον τομέα που οι συμμετέχοντες 

εκπαίδευσαν μόνοι τον σκύλο - οδηγό τους. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν 

ανέφεραν κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα αλλά εστίασαν στο δέσιμο που επήλθε 

μεταξύ τους. Ένας συμμετέχοντας τόνισε πως εκπαίδευσε τον σκύλο του να μην 

λαμβάνει φαγητό από αγνώστους ή παιδιά ενώ κάποιος άλλος αναφέρθηκε ότι τον 

εκπαίδευσε στην υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων διαδρομών πλην του τόπου 

κατοικία τους. 

 

Πίνακας 4.4: Τομείς που η εκπαίδευση των σκύλων - οδηγών έγινε από τους χειριστές 

τους. 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΚΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Ν 

ΝΑ ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ 

1 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  1 

ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  3 
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Κεφάλαιο 5
ο
 : Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

5.1 Συμπεράσματα – Συζήτηση. 
  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσει αν, και κατά πόσο 

συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία η απόκτηση 

ενός σκύλου - οδηγού.  Έτσι τέθηκαν τέσσερα βασικά ερευνητικά ερωτήματα πάνω 

στα οποία σχεδιάστηκε μια ημιδομημένη συνέντευξη μέσα από την οποία 

παρουσιάστηκαν οι απόψεις των πέντε χειριστών σκύλων - οδηγών που 

δραστηριοποιούνται στη Β. Ελλάδα. Αυτές ερευνήθηκαν διεξοδικά ενώ παράλληλα 

μετρήθηκε και ο βαθμός ικανοποίησης που έχουν οι χειριστές σε σχέση με το σκύλο- 

οδηγό τους μέσα από ένα σχετικό ερωτηματολόγιο.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και με βάση το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα, αυτό που σχετίζεται με την απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού, όλοι οι 

συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το επίπεδο των ικανοτήτων τους αναφορικά με την 

κινητικότητα και τον προσανατολισμό από αρκετά καλό ως πολύ καλό. Σχεδόν όλοι 

μάλιστα τόνισαν και το γεγονός πως αν δεν πληρούσαν αυτό το κριτήριο δεν θα 

κατόρθωναν να αποκτήσουν το σκύλο τους. Αυτό το τελευταίο συμφωνεί με τα όσα 

αναφέρονται στις περισσότερες επίσημες ιστοσελίδες των Σχολών σκύλων - οδηγών 

(Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019).  

Οι βασικότεροι λόγοι που ώθησαν τους συμμετέχοντες να κάνουν την αίτηση 

για την απόκτηση του σκύλου - οδηγού τους ήταν η αίσθηση ότι θα τους παρέχει 

ασφάλεια, ανεξαρτησία αλλά και ότι θα βελτιώσει την ταχύτητα στη βάδισή τους. Οι 

συγκεκριμένοι αναδείχτηκαν κι από άλλες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν (Refson 

et al, 2001).  

Τέλος, αναφορικά πάντα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τη διαδικασία απόκτησης του σκύλου - οδηγού από 

δύσκολη ως πολύ δύσκολη κάτι που συμφωνεί με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία 

κι επομένως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ταιριάσματος σίγουρα δεν είναι 

μια εύκολη υπόθεση, γεγονός που φαντάζει λογικό αν σκεφτεί κάνεις ότι η χορήγηση 

ενός τέτοιου σκύλου απαιτεί χρόνο, κόπο και είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα (Σκύλοι 

Οδηγοί Ελλάδας, 2019). 
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Αναφορικά με τις αλλαγές που παρατήρησαν στη ζωή τους μετά την 

απόκτηση του σκύλου - οδηγού τους οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προσάρμοσαν 

την καθημερινότητά τους με βάση το πρόγραμμα του σκύλου τους γεγονός που 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του 

σκύλου (Ελληνική Σχολή σκύλων - οδηγών- Λάρα, 2019). Παράλληλα, οι 

συμμετέχοντες διαπίστωσαν σημαντική βελτίωση στην ικανότητα τους ως προς τον 

προσανατολισμό αφού αυξήθηκε, όπως ανέφεραν, η προσήλωση και η συγκέντρωση 

τους κατά τη διάρκεια της βάδισης. Σύμφωνα με τους περισσότερους επίσης 

απέκτησαν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ενώ αυξήθηκε και η 

κοινωνικότητα τους σε συνδυασμό με την αίσθηση συντροφικότητας που τους 

παρείχε η συνεχόμενη παρουσία του σκύλου δίπλα τους. Όλα τα παραπάνω 

συμφωνούν με τα ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία ενισχύοντας έτσι το 

συμπέρασμα ότι ένας σκύλος - οδηγός λειτουργεί θετικά στους πιο σημαντικούς ίσως 

τομείς της ζωής ενός ατόμου με οπτική αναπηρία, όπως είναι η αυτόνομη διαβίωση, η 

κινητικότητα και ο προσανατολισμός (Whitmarsh, 2005). 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες η παρουσία του σκύλου - 

οδηγού τους στο πλάι τους έχει κυρίως θετικό πρόσημο μια και οι άνθρωποι που τους 

συναντάνε στο δρόμο είναι άκρως φιλικοί. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που 

απομακρύνονται στη θέα τους, κυρίως λόγω αλλεργιών ή φοβίας στα μεγαλόσωμα 

σκυλιά. Παρόλο το ενδιαφέρον και το θαυμασμό που δείχνουν ωστόσο οι 

περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι σχετικά 

με το θεσμό του σκύλου - οδηγού. Αυτή η άγνοια πάρα πολλές φορές φέρνει σε 

δύσκολη θέση τους χειριστές οι οποίοι καλούνται από το να λογοδοτήσουν στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς για την παρουσία του σκύλου δίπλα τους μέχρι και να μιλήσουν 

αυστηρά σε ανθρώπους που κατάφεραν να διασπάσουν την προσοχή του σκύλου τους 

χαϊδεύοντάς τον εν ώρα εργασίας ή φωνάζοντας δυνατά το όνομά του. Κάποιοι 

ερωτώμενοι την δικαιολόγησαν τονίζοντας πως  είναι λογικό οι Έλληνες να μη 

γνωρίζουν αφού δε συναντούν στην καθημερινότητα τους σκύλους - οδηγούς, τα 

τελευταία χρόνια γνωρίζει άνθηση ο θεσμός στη χώρα. Σε γενικές γραμμές πάντως οι 

συμμετέχοντες ομόφωνα απαντούν πως παρόλα τα προβλήματα ο σκύλος - οδηγός 

τους συνέβαλε θετικά στην κοινωνική τους ζωή. Το παραπάνω ταιριάζει απόλυτα με 

αντίστοιχες έρευνες που έχει να επιδείξει η διεθνής  βιβλιογραφία γεγονός που οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι ένας σκύλος - οδηγός ενισχύει σημαντικά την κοινωνικότητα 

ενός ατόμου με οπτική αναπηρία (Yamamoto et al, 2015). 
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα πιο σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές μαζί με τους σκύλους - οδηγούς τους αφορούν κυρίως 

την έλλειψη ενημέρωσης και την άγνοια που πηγάζει μέσα από αυτήν. Αναφορά 

γίνεται και στην έλλειψη προσβάσιμων χώρων γενικά για τα άτομα με αναπηρία όπως 

επίσης και στην στάση των ίδιων των τυφλών, που πολλές φορές με τη συμπεριφορά 

τους σαμποτάρουν το θεσμό είτε κάνοντας αίτηση να αποκτήσουν σκύλο χωρίς να 

πληρούν τις προϋποθέσεις είτε επιμένοντας στο λευκό μπαστούνι μην αντέχοντας να 

αναλάβουν τις ευθύνες ενός άλλου πλάσματος. Οι συμμετέχοντες έδειξαν 

ικανοποιημένοι από τη νομοθεσία, καθώς οι περισσότεροι τόνισαν πως νόμοι 

υπάρχουν αλλά πρέπει να εφαρμοστούν και για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι 

άνθρωποι να τους γνωρίζουν. Μέσα από τις παραπάνω απαντήσεις, οι ερωτώμενοι 

πρότειναν αρκετά ενδιαφέρουσες λύσεις προκειμένου ο θεσμός να στηριχθεί 

περισσότερο από τον κρατικό μηχανισμό. Οι πιο πολλοί επικεντρώθηκαν στην 

ενημέρωση μέσω της παιδείας αλλά και μέσω καλλιτεχνικών δράσεων ενώ 

αναφέρθηκε και η ανάγκη χρηματοδότησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό μηχανισμό.  

Τέλος, αναφορικά με την ερώτηση αν η τεχνολογία θα μπορούσε να 

λειτουργήσει επικουρικά στο θεσμό του σκύλου - οδηγού οι ερωτώμενοι φάνηκαν να 

μη γνωρίζουν ή να διστάζουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Το συγκεκριμένο 

θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω έρευνας στο μέλλον. 

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου 

να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης τους αναφορικά με το σκύλο - οδηγό τους τα 

αποτελέσματα έδειξαν αρχικά ότι οι χειριστές βγαίνουν κάθε μέρα έξω με το σκύλο- 

οδηγό τους. Παράλληλα οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι πολύ συχνά πηγαίνουν σε 

άγνωστα γι’ αυτούς μέρη με το σκύλο τους, συχνά χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και σχεδόν κάθε μέρα παίζουν και χαλαρώνουν μαζί του. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνονται να συμφωνούν με τις αντίστοιχες έρευνες που 

έχει να επιδείξει η βιβλιογραφία κάτι που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι 

χειριστές λειτουργούν σαν μία αδιαίρετη ομάδα με το σκύλο τους (Koda et al, 2011).  

Όταν καλούνται να εκτιμήσουν τη συμπεριφορά του σκύλου - οδηγού τους οι 

συμμετέχοντες την κρίνουν από εξαιρετική ή καθόλου  προβληματική με ελάχιστα 

ποσοστά να εμφανίζουν καλή ή ελαφρώς προβληματική συμπεριφορά κυρίως σε 

επιλογές που αφορούν την απόσπαση από το φαγητό αλλά και την έλλειψη φόβου. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά κι άλλων ερευνών, ειδικότερα με 
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αυτήν που διεξήχθη στην Ιαπωνία το 2011 κατά τη διάρκεια της οποίας μετρήθηκε ο 

βαθμός ικανοποίησης των χειριστών στους σκύλους οδηγούς τους (Koda et al, 2011). 

Όπως και σε εκείνην την έρευνα έτσι και στη συγκεκριμένη οι χειριστές βαθμολογούν 

ιδιαίτερα υψηλά τους σκύλους - οδηγούς τους φανερώνοντας πόσο πολύ 

ικανοποιημένοι είναι από την απόδοσή τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 

εύλογα στο συμπέρασμα ότι οι σκύλοι - οδηγοί ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και 

ανάγκες των χειριστών τους χάρη στην άρτια εκπαίδευση τους.  

Απαντώντας στις δύο τελευταίες ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι απόψεις 

διίστανται. Έτσι, κάποιοι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν βελτίωση του 

σκύλου τους στα λεγόμενα ψηλά εμπόδια αλλά και στον τομέα της βασικής υπακοής 

με τους υπόλοιπους να αναφέρουν ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με την απόδοση 

του σκύλους τους και δεν επιθυμούν καμία περαιτέρω εκπαίδευση του. Το 

συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσε να μελετηθεί εκτενέστερα με μία μελλοντική 

έρευνα που θα αναφέρεται σε μια ακόμα πιο αποδοτική εκπαίδευση των σκύλων - 

οδηγών.  

Στην ερώτηση αν έχουν εκπαιδεύσει μόνοι τους το σκύλο - οδηγό τους 

παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Έτσι μερικοί συμμετέχοντες αναφέρουν ότι μετά 

από κόπο του δίδαξαν να μη δέχεται φαγητό από αγνώστους και κάποιοι άλλοι ότι 

του έμαθαν νέες διαδρομές. Οι περισσότεροι όμως δηλώνουν ότι δεν τον εκπαίδευσαν 

από την στιγμή που είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως αυτό το πεδίο να 

χρειαστεί περαιτέρω μελέτη στο μέλλον σε μία έρευνα που να περικλείει και το 

παραπάνω ερώτημα.  

Κλείνοντας και με βάση πάντα τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες 

τόσο στην ημιδομημένη συνέντευξη όσο και στο ερωτηματολόγιο συμπεραίνει κανείς 

ότι αμέσως μετά τη διαδικασία ταιριάσματος ο σκύλος - οδηγός γίνεται αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής ενός ατόμου με οπτική αναπηρία βοηθώντας το σημαντικά να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας δύσκολης καθημερινότητας, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στο να λειτουργεί αυτόνομα. Η ικανοποίηση των χειριστών είναι έκδηλη 

όχι μόνο μέσα από την υψηλή βαθμολογία που έδωσαν στο σκύλο - οδηγό τους αλλά 

και από κάθε απάντηση που δίνουν στη συνέντευξη σχετική με την περιγραφή της 

ζωής τους μετά την απόκτησή του.  
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5.2 Περιορισμοί της έρευνας. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, ο θεσμός των σκύλων  – οδηγών αρχίζει να 

εξελίσσεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δείγμα 

για τη διεξαγωγή της έρευνας να είναι πολύ μικρό μια και στη χώρα κυκλοφορούν 

μόνο 12 χειριστές με τους σκύλους- οδηγούς τους. Από αυτούς μόνο οι έξι 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Β. Ελλάδας γεγονός που δυσχεραίνει την 

προσπάθεια για την  παραγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η ερευνήτρια βέβαια 

έκανε αρκετές προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων κάτι που κατέστη αδύνατον. Από τα παραπάνω, εύλογα 

συμπεραίνει κανείς πως είναι δύσκολο να βγουν γενικευμένα συμπεράσματα με ένα 

τόσο μικρό δείγμα. Στο συγκεκριμένο σημείο, καλό θα ήταν να αναφερθεί επίσης ότι 

στην Ελλάδα έχει γίνει μόνο μία αντίστοιχη έρευνα στα πλαίσια μεταπτυχιακής 

εργασίας γι ‘ αυτό και χρησιμοποιήθηκε κυρίως υλικό από τη διεθνή βιβλιογραφία 

που κι αυτό όμως δεν ήταν επαρκές ώστε να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά.  

 

 

5.3 Μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις. 

 
Επιπλέον θέματα που θα μπορούσαν να γίνουν πεδία μελλοντικών ερευνών 

γύρω από το θεσμό του σκύλου - οδηγού είναι αν η τεχνολογία θα μπορούσε να 

λειτουργήσει επικουρικά  ως προς αυτόν. Το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα είναι 

επίκαιρο αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόσφατα ανακοινώθηκαν έρευνες που γίνονται 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σχετικά με το πρώτο ρομπότ σκύλο - οδηγό (Το 

Ποντίκι , 2018 ). 

Ενδιαφέρον επίσης θα είχε και η διερεύνηση των απόψεων των χειριστών 

σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση του σκύλου - οδηγού τους, πεδίο που θα 

μπορούσε να συνδυαστεί και με τη μέθοδο της παρατήρησης ώστε να γίνει μια 

διασταύρωση των δεδομένων. 

Τέλος, αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να γίνει και η 

διερεύνηση των απόψεων τόσο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του 

ευρύτερου κοινωνικού των χειριστών σκύλων- οδηγών σχετικά με το πώς βλέπουν οι 
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ίδιοι από τη δική τους πλευρά το θεσμό και την αποδοχή που αυτός μπορεί να έχει 

στο σύνολο. 
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Παράρτημα 1: Οδηγός Συνέντευξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 
 

Δημογραφικά Στοιχεία:  

Φύλο:  □   άνδρας  □  γυναίκα  

Ηλικία:  

Τόπος διαμονής: □ διαμέρισμα □ μονοκατοικία 

Εκπαιδευτικό επίπεδο:  □ απόφοιτος Λυκείου □ μεταλυκειακή εκπαίδευση □ 

ΤΕΙ-ΑΕΙ □ Μεταπτυχιακό –Διδακτορικό  

 

Κατάσταση όρασης: 

Περίοδος απώλειας όρασης:  

Διάγνωση (αρχική): 

Τωρινή κατάσταση όρασης: σταθερή / βελτιωμένη / καμία αντίληψη φωτός 

Ποιες είναι οι στρατηγικές ή τα μέσα που χρησιμοποιείς προκειμένου να έχεις 

πρόσβαση σε πληροφορίες;  

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε τρίτους; 

 

Συνθήκες  ζωής: 

Οικογενειακή κατάσταση : □ άγαμος, □ έγγαμος, □ διαζευγμένος,  □ χήρος 

Ζεις μόνος ή με άλλους; 

Δέχεσαι κάποιας μορφής βοήθεια στο σπίτι; 

Υπάρχουν αλλά θέματα υγείας  που κάνουν τη ζωή σου πιο περίπλοκη; 

Επάγγελμα: 

Έχεις άλλα ενδιαφέροντα; 

Πού και πώς  συνήθως ερχόσουν  σε επαφή με άλλους ανθρώπους (πριν την 

απόκτηση σκύλου-οδηγού);  

Αντιμετώπιζες δυσκολίες στην προσπάθειά σου να δραστηριοποιηθείς 

κοινωνικά και αν ναι, ποιες ήταν αυτές οι δυσκολίες; 

Είναι η πρώτη φορά που συμβιώνεις με σκύλο-οδηγό; 

Πόσους μήνες / χρόνια συμβιώνεις με το σκύλο-οδηγό σου; 
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Απόκτηση σκύλου-οδηγού: 

Πώς θα χαρακτήριζες τις ικανότητες κινητικότητας και προσανατολισμού που 

είχες πριν την απόκτηση σκύλου –οδηγού; 

Ποιους τρόπους και ποια μέσα χρησιμοποιούσες προκειμένου να μετακινηθείς 

με άνεση και με ασφάλεια πριν την απόκτηση του σκύλου –οδηγού; 

Υπήρξε κάποιο επεισόδιο που συνέβη κατά τη διάρκεια του οποίου  ένιωσες 

απειλή πριν την απόκτηση του σκύλου-οδηγού σου;  

Τι σε οδήγησε στο να πάρεις την απόφαση να γίνεις χειριστής σκύλου –

οδηγού; 

Πώς ενημερώθηκες και ποιες διαδικασίες ακολούθησες προκειμένου να 

αποκτήσεις έναν; 

Πώς θα χαρακτήριζες τη διαδικασία που ακολούθησες προκειμένου να 

αποκτήσεις έναν σκύλο-οδηγό; 

Εντυπώσεις από τη διαδικασία ταιριάσματος  με το σκύλο-οδηγό σου καθώς 

και από τις πρώτες μέρες συμβίωσης.  

 

Αυτόνομη διαβίωση- προσανατολισμός –κινητικότητα : 

Τι σημαίνει για σένα ο όρος αυτόνομη διαβίωση; 

Σε ποιους τομείς της αυτόνομης διαβίωσης θεωρείς ότι σε βοήθησε ο σκύλος 

οδηγός σου; 

Μπορείς να περιγράψεις  το πρόγραμμα που ακολουθούσες μία καθημερινή 

μέρα πριν και μετά την απόκτηση του σκύλου-οδηγού σου; Ποιες αλλαγές  

παρατήρησες; 

Παρατήρησες αλλαγές  αναφορικά με τις ικανότητες κινητικότητας και 

προσανατολισμού που είχες μετά την απόκτηση σκύλου οδηγού; Σε ποιους άλλους 

τομείς της ζωής σου είδες διαφορές;  

Παρουσιάστηκαν προβλήματα στην καθημερινότητά σου  με τη χρήση του 

σκύλου –οδηγού, κι αν ναι, ποια είναι αυτά; 

Θετική ή αρνητική τελικά η αποτίμηση;  
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Κοινωνικό Περιβάλλον: 

Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι που σας συναντούν στο δρόμο;  

Η διαρκής παρουσία του σκύλου –οδηγού επηρεάζει τις διαπροσωπικές σου 

σχέσεις; 

Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα ο κόσμος γνωρίζει και είναι ενημερωμένος 

σχετικά με το θεσμό των σκύλων οδηγών;  

Θεωρείς ότι ο σκύλος-οδηγός σου συνέβαλε θετικά ή αρνητικά στην 

κοινωνική σου ζωή;  

 

Αναφορικά με το σκύλο οδηγό: 

Ποια η σχέση σου με τα ζώα πριν αποκτήσεις σκύλο-οδηγό; 

Τι γνώριζες για τους σκύλους οδηγούς πριν αποφασίσεις  να αποκτήσεις έναν; 

Αντιμετωπίζεις δυσκολίες όσον αφορά την καθημερινή φροντίδα του σκύλου-

οδηγού σου κι αν ναι, ποιες είναι αυτές;  

Ποιες τεχνικές έχετε αναπτύξει μεταξύ σας  προκειμένου να κατανοείς τις 

ανάγκες του; 

Έχει τύχει ποτέ να νιώσεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο του σκύλου-οδηγού σου 

κι αν ναι, πώς κατάφερες να τον επαναφέρεις; 

Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σκύλου σου αγαπάς περισσότερο; 

 

Σχετικά με το θεσμό σκύλου-οδηγού: 

Ποια εμπόδια αντιμετωπίζει ο θεσμός του σκύλου –οδηγού στη χώρα μας;  

Τι μπορεί να γίνει και από ποιους φορείς προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός; 

Πιστεύεις ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ένας σκύλος-οδηγός κι ναι, με ποιον τρόπο ; 
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Ερωτηματολόγιο:  

 

Δημογραφικά Στοιχεία :  

Φύλο: 

 Ημερομηνία γέννησης:  

Επάγγελμα:  

Ημέρα που απέκτησαν το σκύλο-οδηγό(έτη):  

Έχετε σκύλο τώρα (ναι- όχι); 

 

 

Α. Χρήση σκύλων οδηγών : 

Α1. Πόσες φορές την εβδομάδα βγαίνατε έξω μαζί με το σκύλο - οδηγό 

σας; 

 ▢ Σχεδόν κάθε μέρα ▢ Κάθε 3 ή 4 ημέρες ▢ Σπάνια  

Α2. Πόσο συχνά πηγαίνατε σε άγνωστα για εσάς μέρη με το σκύλο - οδηγό 

σας;  

▢ Συχνά ▢ Μερικές φορές ▢ Σπάνια  

Α3. Πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με το 

σκύλο - οδηγό σας;  

▢ Συχνά ▢ Μερικές φορές ▢ Σπάνια  

Α4. Πόσο συχνά παίζατε και χαλαρώνατε με το σκύλο - οδηγό σας;  

▢ Συχνά ▢ Μερικές φορές ▢ Σπάνια  

 

 

Β. Εκτίμηση της συμπεριφοράς του σκύλου- οδηγού:  

Αξιολόγησε τον σκύλο - οδηγό σου με βάση:  

Β1. Την ικανότητά του να είναι ήρεμος και φιλικός : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β2. Την απόσπαση προσοχής εξαιτίας άλλων ζώων : 
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▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β3. Την απόσπαση προσοχής από το φαγητό : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β4. Την απόσπαση προσοχής από μυρωδιές : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β5. Την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας και αυτοελέγχου : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β6. Την καχυποψία σε άγνωστα πράγματα ή πρόσωπα : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β7. Την έλλειψη φόβου : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β8. Την θετική ανταπόκριση σε άγγιγμα: 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β9. Την ευαισθησία σε άγνωστους και απότομους ήχους : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β10. Την προθυμία και πρωτοβουλία για ασφαλή οδήγηση : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική ▢ Πολύ προβληματική  

Β11. Την θετική ανταπόκριση σε κάθε κάλεσμα : 

▢ Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική 
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B12. Την πειθαρχία : 

Εξαιρετική ή καθόλου προβληματική ▢ Καλή ή ελαφρώς προβληματική ▢ 

Ουδέτερη ▢ Κάπως προβληματική 

 

 

Γ. Βελτίωση σκύλου-οδηγού: 

Γ1. Σε ποιους τομείς θα θέλατε να ενισχύσετε την εκπαίδευση του σκύλου 

σας; 

 

 

Γ2. Σε τι έχετε εκπαιδεύσει μόνοι σας το σκύλο-οδηγό σας; 

 


