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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη της σχέσης των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες και των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το παρόν θέμα επιλέχθηκε λόγω της ανισότητας που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ως προς την πρόσβαση των ατόμων αυτών στις 

Νέες Τεχνολογίες, καθώς και το ρόλο της Τεχνολογίας, στο σύνολο της, στην 

καθημερινή τους ζωή. Η πολυδιάστατη μορφή της αναπηρίας συζητιέται ακριβώς 

για το γεγονός ότι τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες αντιμετωπίζουν κοινωνικές 

ανισότητες, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στην παραγωγή της Τεχνολογίας που 

τους υποστηρίζει. Η κοινωνική ενσωμάτωση και αποδοχή παίζει σπουδαίο ρόλο στη 

σχέση των αναπήρων με τις ΤΠΕ.  

 Η εργασία διασπάται σε κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία κάνει την εισαγωγή και 

την προσέγγιση σε επιμέρους ζητήματα τα οποία στο σύνολο τους σχετίζονται με το 

φάσμα της Τεχνολογίας και των ατόμων με Οπτικές Αναπηρίες. Στόχοι οι οποίοι 

επιτεύχθηκαν με την ολοκλήρωση της εργασίας είναι οι εξής: α) να αποδοθούν 

στοιχεία σχετικά με το ρόλο της Τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή, β)οι μορφές 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων, γ)τα διακριτά στοιχεία των ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες ως προς την κατηγορία αναπηρίας τους, δ) τα χαρακτηριστικά των ατόμων 

με Οπτικές Αναπηρίες, ε) η πρόσβαση των ατόμων με Οπτικές Αναπηρίες στους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις ΤΠΕ.  

 Τα διαφορετικά υποκεφάλαια της εργασίας έχουν ως βασικό σκοπό την 

προσέγγιση του θέματος με βάση προηγούμενες έρευνες και στοιχεία, προκειμένου 

αυτά να αποτελούν στοιχεία ελεγμένα και αξιόπιστα. Ο λόγος τίθεται σχετικά με τα 

αποτελέσματα προηγούμενων προσπαθειών προσέγγισης των βασικών 

ερωτημάτων, τα οποία πάρθηκαν από εύρος βιβλιογραφίας.  

 Η σχετική βιβλιογραφία, στην παρούσα έρευνα, αφορά κείμενα παρμένα από 

ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα άρθρα, από διαδικτυακές πηγές αλλά και από 

ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα βιβλία, ολοκληρωμένα και αναφερόμενα στα 

ερωτήματα μας. Η επιλογή της βιβλιογραφίας έγινε μετά από αναζήτηση και 

ενδελεχή έρευνα επί του θέματος.  
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 Τέλος, ο πολύπλευρος χαρακτήρας της εργασίας και η ανησυχία των ερευνών 

σχετικά με την βελτίωση της αναφερόμενης κατάστασης οδήγησαν ώστε να 

αποτυπωθούν σχετικές προτάσεις βελτίωσης και ανάπτυξης.  
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ABSTRACT 

 

 The subject of the Master’s dissertation is the study of the relationship between 

people with visual disabilities and New Technologies of Information and 

Communication (ICT). This issue has been chosen because of the inequality observed 

in recent years with regard to their access to New Technologies and the role of 

Technology in their lives. The multidimensional form of disability is specifically 

discussed about the fact that people with disabilities face social inequalities, which 

also have an impact on the production of Technology that supports them. Social 

inclusion and acceptance play an important role in the disability relationship with 

ICT. 

 The work is broken down into chapters each of which introduces and approaches 

individual issues that are all related to the spectrum of Technology and Persons with 

Visual Disabilities. The objectives achieved by the completion of the work are as 

follows: a) to provide data on the role of Technology in our daily lives; b) the forms 

of technological achievements; c) the discrete elements of people with special needs 

in terms of their disability category; (d) the characteristics of people with visual 

disabilities; (e) access for people with visual disabilities to computers and ICT. 

 The different sub-chapters of the work have as their main purpose to approach the 

subject on the basis of previous surveys and data, so that they are evidence-based 

and reliable. The reason is related to the results of previous attempts to approach 

key questions taken from a range of literature. 

 The relevant literature in this research concerns texts obtained from foreign and 

Greek language articles, from online sources, as well as from Greek and foreign 

language books, which are complete and in reference to our questions. The 

bibliography was selected after a search and thorough research on the subject. 

 Finally, the multifaceted nature of the dissertation and the concern of the 

investigations to improve the reported situation have led to relevant proposals for 

improvement and development. 
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υφιστάμενης κατάστασης.  
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σπουδαίο αυτό κύκλο πορείας μου στις αντίστοιχες σπουδές και αφετέρου μέσω 

αυτής κατάφερα να πληροφορηθώ στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα 

με Οπτικές Αναπηρίες, τα οποία με βοήθησαν να ειδικευτώ παραπάνω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών 

δημιουργούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο γεννιέται μία νέα εποχή. Η εποχή αυτή 

έχει τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πρωτοπόρα και ρηξικέλευθη. Η σταθερή 

τους ανάπτυξη βρίσκεται σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής και 

αποδεικτικά θα λέγαμε πως την έχουν αλλάξει κατά πολύ (Κοτοπούλης, 2014).  

 Η τεχνολογία προέρχεται από τις λέξεις τέχνη και λόγος αλλά το νόημα της δεν 

περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη ματιά. Στο σύνολο της, 

αυτή μπορεί να αναφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης, τόσο των υλικών 

αγαθών, όσο και των συστημάτων. Η μετατροπή αντικειμένων σε κάτι διαφορετικό 

χαρακτηρίζει αυτό που θα ονομάζαμε εξέλιξη της τεχνολογίας. Η εξέλιξη αυτή, 

όμως, χαρακτηρίζει και τις εποχές, καθώς η τεχνολογία έχει μία αμφίδρομη σχέση 

με το χρόνο.  

 Η σχέση αυτή, χαρακτηρίζεται αμφίδρομη καθώς η τεχνολογία εξαρτά και 

εξαρτάται από το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως η εξέλιξη της εποχής στιγματίζεται από 

τις καινοτομίες και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας αλλά σε πιο βαθύτερο πλαίσιο 

οι πόροι και οι συνθήκες κάθε εποχής οδηγούν στην ανάγκη για βελτίωση και 

ανάπτυξη. Για παράδειγμα η χρήση των υψηλών τεχνολογικών ταυτοτήτων και του 

κατάλληλου εξοπλισμού δύναται να οδηγήσει στην επίτευξη αδύνατων στόχων, 

όπως είναι η δημιουργία ψηφιακών εγκεφάλων, η δημιουργία ρομπότ ή η 

δημιουργία περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας. Αυτά είναι κάποια 

παραδείγματα, τα οποία, πιθανόν, στο παρελθόν να μην χωρούσαν καν στην 

ανθρώπινη υπόληψη. Το ίδιο συμβαίνει και με αντικείμενα τα οποία 

χρησιμοποιούμε καθημερινά και πλέον θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη τους. Ο 

λόγος γίνεται για τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που 

υπάρχουν σε αφθονία γύρω μας και που στα οποία η πλειονότητα του πληθυσμού 

έχει επενδύσει. Η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων και επικοινωνιών διευκολύνει τη 

ζωή όλων και αποβαίνει κερδοφόρα ως προς το χρόνο και τα χρήματα που κερδίζει 

κάποιος όταν χρησιμοποιεί email, τα social media ή τα κινητά τηλέφωνα σε σχέση 

με τον τρόπο που επικοινωνούσαν παλαιότερα οι άνθρωποι (Stoklosa, Hodge, 

2014).  
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 Η εξέλιξη της τεχνολογίας, έρχεται να οριοθετηθεί από την εξέλιξη των επιστημών, 

ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Για 

παράδειγμα ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

καθίσταται αποτέλεσμα του συνδυασμού της επιστήμης της πληροφορικής, του 

προγραμματισμού, των μαθηματικών, της φυσικής, της γλωσσολογίας και άλλων. Η 

εξέλιξη μόνο της μίας από τις παραπάνω επιστήμες, δε θα μπορούσε να είναι 

αρκετή ώστε να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα υπολογιστή, που 

δουλεύει αυτομάτως και με εντολές. Ο χαρακτηρισμός «αυτομάτως» είναι αυτός 

που έχει το νόημα, όταν μιλούμε για υπολογιστή και στην παρούσα έρευνα θα 

επιχειρηθεί μία εννοιολογική προσέγγιση του.  

 Ο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ», όπως χαρακτηρίζονται οι Η/Υ, ευθύνεται για την 

απλούστευση πολλών πραγμάτων σήμερα, αλλά η πρόσβαση των ατόμων σε 

αυτούς δεν είναι ίση για όλους (Belk, 2014). Η ανισότητα φαίνεται έντονα στην 

πρόσβαση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς τα λογισμικά των Η/Υ και ο 

σχεδιασμός τους, στην πλειονότητα, βασίζονται στον καθημερινό άνθρωπο.  

 

 Για τον λόγο αυτό η παρούσα εργασία ασχολείται με την πρόσβαση των ατόμων με 

Ειδικές ανάγκες στους Η/Υ και κυρίως για την πρόσβαση ή μη των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν οπτικές αναπηρίες. Η προσαρμογή των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

στις απαιτήσεις της τεχνολογίας του 21ου αιώνα αφορά και το ζήτημα του ποια 

άτομα από τις κατηγορίες των Ειδικών Αναγκών μπορούν να επωφεληθούν από την 

επαφή τους και τη σχέση τους με τον ψηφιακό κόσμο, την πληροφόρηση και την 

επικοινωνία.  

 Η αντιμετώπιση της αναπηρίας γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, προσεγγίζεται με 

πιο συστηματικό τρόπο. Η αναπηρίες μπορεί να αφορούν άτομα με εγκεφαλικές 

βλάβες, κινητικές βλάβες και προβλήματα στις βασικές τους αισθήσεις (πχ όραση). 

Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή τη φάση είναι τελικά του αν η πρόσβαση τους 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο Διαδίκτυο βελτιώνει την κατάσταση τους 

ή την χειροτερεύει· με άλλα λόγια το αν η σχέση τους με την τεχνολογία είναι ή δεν 

είναι ωφέλιμη για αυτούς. Αυτά είναι κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία θα 

προσεγγιστούν παρακάτω.  
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 Η διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων ως προς τις δυσλειτουργίες τους, είναι ένα 

ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ερευνητικό κύκλο, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. 

Παραδείγματος χάριν τα άτομα με Κινητικές Αναπηρίες μπορούν, στο μέγιστο 

βαθμό, να «εκμεταλλευτούν» τα προϊόντα της τεχνολογίας, όπως ακριβώς και τα 

άτομα που δεν πάσχουν από αναπηρίες. Απλώς το πρόβλημα τους έγκειται στην 

πρόσβαση τους σε έναν Η/Υ, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα 

προσβάσιμο, η να είναι φορητός υπολογιστής.  Στην περίπτωση των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν εγκεφαλικές δυσλειτουργίες τα πράγματα περιπλέκονται κατά 

πολύ, καθώς πολλά πράγματα τα οποία ο υγιής εγκέφαλος διαχειρίζεται 

αυτομάτως, ο αναπηρικός δεν μπορεί καν να συλλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση 

μιλούμε για τη δημιουργία Η/Υ με λογισμικό περιορισμένο και κατάλληλα 

διαμορφωμένο για κάθε είδους περίπτωση. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν πρακτικά 

αδύνατο, καθώς οι δυσλειτουργικές εγκεφαλικές περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. 

Ενώ στις περίπτωση ατόμων με άλλου τύπου αναπηρίες , όπως για παράδειγμα οι 

οπτικές, αφορούν άτομα που κινητικά και εγκεφαλικά λειτουργούν εξίσου με τους 

άλλους ανθρώπους, αλλά η δυσκολία τους είναι τελικά στο πως μπορούν να 

καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό κόσμο, όταν η όραση τους είναι 

περιορισμένη ή δεν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση αφορά 

προβλήματα και λειτουργικά και πρακτικά. Οι Αναπηρίες Ακοής και Λόγου 

παραθέτουν μία ιδιάζουσα περίπτωση τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

προσαρμοσμένων σε αυτά τα προβλήματα.  

 Σε όλο αυτό το πρόβλημα έρχονται να προσφέρουν υποστήριξη οργανισμοί που 

ενδιαφέρονται για την πρόσβαση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην τεχνολογία 

και στις ΤΠΕ. Τέτοια είναι τα Ιδρύματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, οι εταιρίες που 

ασχολούνται με την παραγωγή λογισμικού, καταλλήλου για τα άτομα αυτά, καθώς 

και σύλλογοι ΑΜΕΑ, που ασχολούνται με το δικαίωμα των ατόμων αυτών απέναντι 

στην τεχνολογία και τις επιστήμες. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε έρευνα και 

αναφορά στο θέμα της σχέσης των ΑΜΕΑ με την τεχνολογία μπορούν να έχουν 

εξαιρετική σημασία και να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση. Ο αριθμός των 

ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι μεγάλος και συνεχώς αυξάνεται, κάτι το οποίο 

αυξάνει τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων. Η τεχνολογία εξελίσσεται και 

υποχρεούται να καλύψει όσο περισσότερες ανθρώπινες ανάγκες δύναται. Οι 
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διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ανάγκες οδηγούν σε διαφορετικές συνθήκες 

ανάπτυξης της τεχνολογίας. Οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών των ατόμων αυτών είναι αποτέλεσμα των επιστημών 

του 20ου αιώνα και εξής.  

 Ωστόσο η παρούσα εργασία αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις Οπτικές Αναπηρίες. 

Αυτό συνεπάγεται πως ο λόγος για τα άτομα με Οπτικές Αναπηρίες και τη σχέση 

τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι σε βασική θέση. Στη διάρκεια των 

χρόνων, αυτού του τύπου οι αναπηρίες αντιμετωπίζονταν με θεραπείες και 

συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Το γεγονός αυτό επηρέασε, όπως είναι επόμενο, και την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών σχετικά με την επαφή των τόμων 

αυτών με τους Η/Υ. Έτσι τα αποτελέσματα, μέχρι σήμερα, επέτρεψαν οι άνθρωποι 

αυτοί να είναι πιο δραστήριοι σε ότι αφορά την τεχνολογία. Και πάλι όμως τα 

αποτελέσματα δεν φαίνεται ένα είναι επαρκή, καθώς οι εποχές τρέχουν.  

 Οι βλάβες των ατόμων αυτών που οδηγούν σε αδυναμία πρόσβασης, τις 

περισσότερες φορές διαπερνώνται και η τεχνολογία αφορά και πάλι την παραγωγή 

που ευνοεί το μεγαλύτερο ανθρώπινο ποσοστό. Η τακτοποίηση των ανθρώπων με 

Ειδικές Ανάγκες έρχεται σε δεύτερη μοίρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να 

τεθεί σε αμφισβήτηση και να πάρει διαφορετική τροχιά. Έτσι τα άτομα με Οπτικές 

Αναπηρίες και η σχέση τους με τις ΤΠΕ απαιτεί επανεξέταση.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Μεθοδολογία 

 

 Κύριος και βασικός λόγος διεξαγωγής της έρευνας είναι να γίνει μία προσπάθεια 

προσέγγισης της σχέσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν οπτικές αναπηρίες και της 

εξέλιξης της Τεχνολογίας.  

 Το πλαίσιο της Τεχνολογικής εξέλιξης κα της δημιουργίας ψηφιακών 

ολοκληρωμένων περιβαλλόντων είναι ένα θέμα που διερευνάται όλο και 

περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες. Αίτιο αποτελεί το γεγονός ότι η Τεχνολογία, 

πλέον υπάρχει σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας μας. Το ίδιο ισχύει και για την 

καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες και εδώ γεννιέται το ενδιαφέρον 

σχετικά με το κατά πόσο τα άτομα αυτά έχουν ίση πρόσβαση στις τεχνολογικές 

εξελίξεις σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.    

Βασικός σκοπός της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την 

τωρινή κατάσταση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες και το ψηφιακό χάσμα. Η 

παρούσα έρευνα προσεγγίζει ζητήματα σχετικά με την τεχνολογία, την επιστήμη της 

πληροφορικής, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ του 

πληθυσμού και των ατόμων με οπτική αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες 

πρόσβασης τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο. 

  Βασικά ερωτήματα γεννώνται μέσα από την παραπάνω προσέγγιση. Τέτοια έχουν 

ως εξής: 

- Ποιος ο ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των ΤΠΕ στην καθημερινή μας 

ζωή; 

- Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτικές αναπηρίες κατά την πρόσβαση 

τους στις Νέες Τεχνολογίες; 

- Ποια η σχέση των Νέων Τεχνολογιών με τα άτομα με οπτική αναπηρία; 

- Υπάρχει υποστήριξη από την Τεχνολογία και την κοινωνία όσο αφορά την 

πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης; 
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- Αλλάζει το βιοτικό επίπεδο των ατόμων με οπτικές αναπηρίες αν έχουν πρόσβαση 

στις ΤΠΕ; 

- Μπορούμε να κάνουμε λόγο για ισότητα στην πρόσβαση, μεταξύ του γενικού 

πληθυσμού και των ατόμων με Οπτικές Αναπηρίες; 

- Παίζουν ρόλο οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των ατόμων με Οπτικές 

Αναπηρίες; 

 

  Η παρούσα εργασία συνιστά μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Για 

τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν άρθρα σχετικά με την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία και το Διαδίκτυο τα οποία αναφέρονται σε άτομα με οπτική αναπηρία. 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί η συστηματική 

μελέτη άρθρων τα οποία εξετάζουν τη σχέση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας με 

άτομα με οπτική αναπηρία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τον 

γενικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, διερευνάται η προσβασιμότητα των ατόμων με 

οπτική αναπηρία στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και ο 

ρόλος της Υποστηρικτικής Τεχνολογία στην εκπαίδευση τους. 

  Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ERIC, το GOOGLE SCHOLAR, 

τα ηλεκτρονικά περιοδικά: Journal of Visual Impairment and Blindness, Journal of 

Computer-Mediated Communication, Journal of American Sciences, Journal of 

Consumer Research, International Journal of Innovative Technologies, Journal of 

Learning Disabilities. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν κάποια επιστημονικά βιβλία 

και μεταπτυχιακές διατριβές. 

  Αρχικά αναζητήθηκαν άρθρα και βιβλιογραφία στις προαναφερόμενες βάσεις 

δεδομένων και χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σχετικά με την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία, το Διαδίκτυο και την Εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία. Η 

διαλογή του υλικού πραγματώθηκε μετά από μελέτη και ανάλυση και καταγραφή 

των ευρημάτων.  

  Η αναζήτηση στηρίχθηκε σε λέξεις κλειδιά όπως Υποστηρικτική Τεχνολογία, 

Διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εκπαίδευση, συνυφασμένα με άτομα με 

οπτική αναπηρία (assistive technology, ICT, Internet, Facebook, social media, visual 

impairment, education).  

 



7 

 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Τεχνολογία χαρακτηρίζουμε το κάθε τεχνητό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο 

ανθρωπινός νους με σκοπό να επιλύσει διάφορα πρακτικά προβλήματα, 

διευκολύνοντας τη καθημερινή του ζωή. Με βάση τον πρώτο αυτό ορισμό θα 

χαρακτηρίζαμε ως απόρροια της τεχνολογίας οτιδήποτε δημιουργήθηκε με σκοπό 

να λύσει τα ανθρώπινα χέρια.  

 Αδιαμφισβήτητα η ζωή θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν υπήρχε η τεχνολογία στη 

ζωή μας. Αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν οι εποχές και τα διαφορετικά ερεθίσματα 

που αντικατοπτρίζουν αυτές, ανά τα χρόνια. Διαφορετικά ήταν τα ερεθίσματα που 

δεχόταν ο άνθρωπος στο παρελθόν και ο τρόπος που τα διαχειριζόταν και 

διαφορετικά είναι τα ερεθίσματα που υπάρχουν σήμερα γύρω μας. Τα σημερινά 

ερεθίσματα αφορούν σε μεγάλο ποσοστό τις επιστήμες, τα παράγωγα τους, την 

τεχνολογία και τα προϊόντα της.  

 Από την άλλη με τον όρο «Επιστήμη» χαρακτηρίζουμε τις γνώσεις και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συστηματική και μεθοδική μελέτη των 

φυσικών και κοινωνικών φαινομένων (Γεωργακοπούλου). Βασικός σκοπός των 

επιστημών είναι να ενεργούν, να μελετάνε και να παράγουν υλικό το οποίο θα 

αναζητά την αλήθεια, θα έχει κίνητρο την απλούστευση και βελτίωση της ζωής των 

ανθρώπων και επιστημονικά θα προχωρά με τον ορθό λόγο.  

 Επιστήμη και τεχνολογία αποτελούν δύο όρους αλληλένδετους και για το λόγο 

αυτό συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ του περιεχομένου τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις θα δούμε τεχνολογικά επιτεύγματα να παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα 

έρευνας των επιστημών, καθώς με τη χρησιμοποίηση του όρου της επιστήμης, 

συνήθως, έρχεται στο μυαλό μας η επιστημονικότατα των πραγμάτων. Αυτό θα 

έλεγε κανείς πως είναι μεγάλο σφάλμα, καθώς λανθασμένα η τεχνολογία 

περιπλέκεται εννοιολογικά με την επιστήμη.  

 Θα μπορούσε να διατυπωθεί πως η Τεχνολογία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την 

επιστημονικότατα και αντιστρόφως η Επιστήμη δεν υφίσταται χωρίς τα εργαλεία 

και τα μέσα που παράγει η Τεχνολογία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δυο τους 
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είναι τόσο στενά συνυφασμένες. Η Επιστήμη αποτελεί έναν όρο με τεράστιο 

περιεχόμενο, καθώς μέσα της εμπερικλείει πολλές διαφορετικές επιστήμες που η 

καθεμία της έχει το δικό της αντικείμενο.  

 Για παράδειγμα με τον ευρύτερο όρο της Επιστήμης σχολιάζουμε οτιδήποτε 

συστηματικό και μεθοδολογικά ελεγμένο φέρει τις ιδιότητες της έρευνας, της 

μελέτης, της αντικειμενικότητας και της διεξαγωγής συμπερασμάτων. Από την άλλη 

με την έννοια της Επιστήμης της Πληροφορικής, χρησιμοποιούμε την λέξη 

«Επιστήμη», αλλά συγκεκριμενοποιώντας το περιεχόμενο, δηλαδή μιλούμε μόνο 

για τον κόσμο της Πληροφορικής και των  εξελίξεων της. Για την καθεμία Επιστήμη, 

απαραίτητη είναι η Τεχνολογία και τα ευρήματα της.  

 Μέσω του δίπτυχου Επιστήμη-Τεχνολογία ο άνθρωπος κατάφερε να προσπεράσει 

προβλήματα τα οποία του κόστιζαν χρόνο, κόπο και χρήμα.  Διευρύνθηκαν οι 

ορίζοντες του και εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις του. Οι γνώσεις αυτές σε πολλά 

κόστισαν την άνοδο της Τεχνολογίας και οδήγησαν σε ένα φάσμα στο οποίο τα 

πάντα γύρω μας δημιουργούνται με τα μέσα της Τεχνολογίας. Οι επιστήμες, που 

κάποτε θεωρούταν η μητέρα όλων, έρχονται να επιβεβαιώσουν και να 

επιβεβαιωθούν από την Τεχνολογία. Η τεχνολογία και τα επιτεύγματα της είναι 

αποτέλεσμα πολλών κλάδων της Επιστήμης (Σκολιανός, 2015).  

 Οι ανθρώπινες φυσικές δυνάμεις οδήγησαν στη δημιουργία του ψηφιακού 

κόσμου, ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσω του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να 

αναζητήσει οτιδήποτε και να βρει απαντήσεις και λύσεις, μέσα σε ελάχιστο χρονικό 

περιθώριο. Ο ελεύθερος χρόνος και το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα 

να αυξάνονται και οι απαιτήσεις των ανθρώπων και τελικά να φτάνουμε σε μία 

εποχή που όλα προγραμματίζονται, εξελίσσονται, βελτιώνονται και 

ανακυκλώνονται με τα μέσα της Τεχνολογίας. Φυσικά το επιστημονικό δυναμικό και 

οι ανακαλύψεις της Επιστήμης ανυψώνουν την Τεχνολογία και την φτάνουν σε άλλο 

επίπεδο (Taylor, 2002).  

 Σημαντικός και ευρύς κλάδος της Επιστήμης, όπως προαναφέρθηκε είναι αυτός της 

Πληροφορικής. Η Πληροφορική είναι η Επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα της 

κωδικοποίησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση συμβολικών 

Πληροφορικής και γνώσεων. Συνδέεται πολύ στενά με το τεχνολογικό επίτευγμα 
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των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς αυτοί αποτελούν το κυριότερο μέσο 

μετάδοσης και έκθεσης Πληροφορικής.  

 Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως σε μία άλλη κατεύθυνση ο όρος 

Πληροφορική υπονοεί την διερεύνηση διεργασιών που επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες· τέτοια είναι η γνωσιακή επιστήμη.  

 Συνήθως η επιστήμη της Πληροφορικής ταυτίζεται με την επιστήμη των 

Υπολογιστών. Συγκεκριμένα η ονοματική διαφορά μεταξύ των χωρών επιβεβαιώνει 

αυτή την ταύτιση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα ο ειδικός και επιστήμονας πάνω 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ονομάζεται πληροφορικός, ενώ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, έχουμε το χαρακτηρισμό του Επιστήμονα της πληροφορικής. Η ταύτιση 

αυτή που υπάρχει χαρακτηρίζεται με την Επιστήμη αλλά αφορά τεχνολογικά 

προϊόντα.  

 Η ένταξη της Επιστήμης της Πληροφορικής στη ζωή μας, τα τελευταία χρόνια 

απαιτεί την επίγνωση μας, καθώς τα ερεθίσματα πλέον κινούνται γύρω από το 

Διαδίκτυο. Οι Η/Υ είναι φορείς του Διαδικτύου κι εύκολα κάποιος μπορεί να 

ανατρέξει σε αυτό με τη χρήση των υπολογιστών. Πόσο παράδοξο, άλλωστε, είναι 

το γεγονός πως υπάρχει η δυνατότητα για εικονικά στοιχεία και λογισμικά, τα οποία 

έρχονται με την εξέλιξη της Τεχνολογίας (Σκολιανός, 2015).  

 Η εξέλιξη αυτή, αφορά όλους και για αυτό πρέπει να υπάρχει για όλους. Το ίδιο 

συμβαίνει και με την Επιστήμη, η οποία ανοίγει την αγκαλιά της σε οποιοδήποτε 

λογικό ον. Οι Επιστήμες βασίζονται στον ανθρώπινο νου και ξεκινούν από αυτόν. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την Τεχνολογία, καθώς τα πάντα ξεκινούν από τους 

ανθρώπινους υπολογισμούς κα τη λογική συνέχεια τους. Οι νέοι πρέπει να 

γνωρίζουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και για το λόγο αυτό στην εκπαίδευση, 

από πολύ νωρίς, πέρα από τις Επιστήμες της Γλωσσολογίας, των Μαθηματικών της 

Φυσικής, της Χημείας κ.α. , οι νεαροί μαθητές διδάσκονται και την επιστήμη της 

Πληροφορικής μέσω του τρόπου που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις 

ΤΠΕ (Randell, 2013).  

 Καταλήγουμε στο ερώτημα του αν τελικά το νόμισμα της Τεχνολογίας έχει δύο 

όψεις κατά ην επίδραση της στην ανθρώπινη ζωή. 
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1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

   

Η Τεχνολογία και τα παράγωγα της συχνά πέφτουν αντικείμενο σχολιασμών και 

αντιπαραθέσεων, για το αν, κατά την εξέλιξη των ετών, τα ευρήματα της 

αποδείχτηκαν ωφέλιμα για την ανθρωπότητα, η αν η παραγωγή τους φάνηκε 

μοιραία. Το ερώτημα του τι είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων, στο πέρασμα των εποχών, είναι ένα ερώτημα με 

μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι απαντήσεις του είναι ποικίλες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις συναντούμε γνώμες να υποστηρίζουν πως το πέρασμα των πολέμων 

και των κατακτήσεων ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τη διαμόρφωση της εικόνας 

της ανθρώπινης ζωής που έχουμε σήμερα. Άλλοι πάλι θα υποστηρίξουν πως οι 

κοινωνίες διαμορφώθηκαν με την ανάπτυξη και εξάπλωση των πολιτισμών και των 

διαφορετικών κουλτούρων που εμφανίστηκαν και αναβίωσαν τη διαφορετικότητα. 

Άλλοι, τέλος, θα αναφέρουν πως η Επιστήμη της Πληροφορικής και η εξέλιξη της 

δυναμικής του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι το μείζον των εποχών, καθώς ο 

συνδυασμός τους οδήγησε στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας και αυτή με τη σειρά της 

βελτίωσε το επίπεδο της καθημερινότητας των ανθρώπων, κατά πολύ (Ismail, 2017).  

 Ωστόσο η Τεχνολογία, όπως και η πλειονότητα των όρων και των εννοιών, έχει δύο 

πλευρές, που χρήζουν μελέτη και σχολιασμό. Η έκρηξή της ξεκίνησε με την 

βιομηχανική ανάπτυξη, όταν αυτή ήρθε να παρουσιάσει νέες τεχνολογίες και 

μηχανήματα για την παραγωγή των υλικών. Τα μηχανήματα ήταν κάτι πρωτόγνωρο 

και άγγιζε σχεδόν τη φαντασία των ανθρώπων, καθώς για αιώνες το ανθρώπινο 

σώμα επεξεργαζόταν οτιδήποτε ήρθαν να διαχειριστούν τα μηχανήματα της 

βιομηχανίας. Η πορεία αυτή όμως εξελίχθηκε και η Τεχνολογία ενοποιήθηκε με την 

Πληροφορική, παράγοντας ευρήματα τα οποία στην πορεία αποδείχθηκαν 

πολυεργαλεία για την καθημερινή μας ζωή. Το κυριότερο από αυτά, φυσικά, αφορά 

τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτούς. Πολλοί δεν 

φανταζόταν πως στο μέλλον θα εφευρισκόταν ένα εργαλείο το οποίο θα μηδένιζε 

το χρόνο και τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, όσο αφορά την επικοινωνία 

(Ramey, 2012). 
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 Πριν την εμφάνιση των υπολογιστών συναντούμε μορφές επικοινωνίας, που 

κάποιες απευθυνόταν μονάχα στην ελίτ των εποχών, λόγω υψηλού κόστους, ενώ 

άλλες αποδεικνυόταν χρονοβόρες και μη εγγυημένες. Με την δημιουργία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο άνθρωπος πέρα από το πρόβλημα της επικοινωνίας, 

θα καταφέρει να λύσει και το πρόβλημα της γνώσης και παροχής Πληροφορικής. 

Με τους Η/Υ, σε έναν ψηφιακό κόσμο γεμάτο από δεδομένα και πληροφορίες, ο 

άνθρωπος έχει την πολυτέλεια να αναζητήσει και να επιμορφωθεί σχετικά με 

οτιδήποτε έχει αμφιβολίες και απορίες. Αν σκεφτεί κανείς πόσο εύκολο και χρήσιμο 

είναι, δε θα χρειαστεί να βρει άλλους λόγους για να συμπεράνει πως η Τεχνολογία 

ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμα όλων των εποχών. Φυσικά και ο ψυχαγωγικός 

ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται και 

διαπερνάται.  

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο 

συμπέρασμα αναφορικά με τη χρησιμότητα της. Αδιαμφισβήτητα σε οποιαδήποτε 

πλευρά και αν σταθεί κανείς, θα υπάρχει αρκετό υλικό και αποδείξεις, τα οποία θα 

μπορεί να εκμεταλλευτεί ώστε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα. Σε καμία περίπτωση 

το νόμισμα δεν έχει μία όψη στην προκείμενη περίπτωση.  

 

 Ως προς τη χρησιμότητα της θα μπορούσε κανείς, για αρχή, να υποστηρίξει πως η 

Τεχνολογία έφτιαξε και πολλαπλασίασε επιτεύγματα τα οποία φαινόταν αδιανόητα. 

Έπειτα σε συνδυασμό με την Πληροφορική, η Τεχνολογία κατάφερε να 

προσπεράσει τα όρια της υπολογιστικής και δυναμικής του ανθρώπου και να 

παράγει τεράστια αποτελέσματα (Μπρετόν 1991). Οι εξελίξεις αυτές και τα 

παράγωγα τους διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τρέχουσες 

κοινωνίες και την οικονομία τους. Σήμερα μέσω της Τεχνολογίας μπορούμε και 

μιλάμε για ρομποτική, για ιπτάμενα αυτοκίνητα, για εξελιγμένα κινητά τηλέφωνα, 

για μηχανήματα τα οποία κρατούν τους ανθρώπους στη ζωή, για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που μηδενίζουν τις αποστάσεις και πολλά άλλα τα οποία φαίνονται 

δελεαστικά (Ramey, 2012).  

 Έχει σχολιαστεί εκτενώς πως η Πληροφορία σε συνδυασμό με την ενέργεια είναι 

αυτές που οδηγούν τον σύγχρονο κόσμο. Όταν λέμε σύγχρονος κόσμος το μυαλό 

όλων παραπέμπει στην Τεχνολογία και τα επιτεύγματα της, καθώς ο κόσμος 
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συνεχώς αλλάζει προς τον εκσυγχρονισμό. Μέσω της Πληροφορικής ο ανθρώπινος 

νους επεξεργάζεται καταστάσεις και ερεθίσματα και βελτιστοποιεί το περιβάλλον 

γύρω του. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τη σχέση του ανθρώπου με την Τεχνολογία, 

καθώς από τον άνθρωπο ξεκινούν όλα και σε αυτόν καταλήγουν. Επομένως οι 

τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν προκειμένου να ευχαριστηθεί ο άνθρωπος. Σε αυτό 

το επίπεδο θα λέγαμε πως χωρίς την Τεχνολογία θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή 

του και ο κόσμος γύρω μας (Whitehead,2011).  

 Στην Εποχή της Τεχνολογίας που ζούμε η διαχείριση των ίδιων των Πληροφορικής 

συντονίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα (Wheeler, 1994). Μέσω της Τεχνολογίας 

οι γνώσεις και οι πληροφορίες λειτουργούν ως οικονομικά εργαλεία και πόροι που 

αναπτύσσουν οτιδήποτε ανεπαρκές. Οι υπολογιστές συντονίζουν και οργανώνουν 

μία ημιτελή κατάσταση και μέσω των προγραμμάτων στοχεύουν στην απλούστευση 

και καλυτέρευση της. Η μετάβαση αυτή των κοινωνιών που βασίζεται στην 

διακίνηση και ανταλλαγή των Πληροφορικής έχουν ως μέσο πρόσβασης αυτές 

ακριβώς τις  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με αποτέλεσμα να 

οξειδώνεται ένα δυναμικό περιβάλλον ευκαιριών, οικονομικής άνθισης, 

πολυπολιτισμικότητας και εκσυγχρονισμού. Η πρόσβαση των ατόμων στις 

υπηρεσίες της Τεχνολογίας είναι ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει παρακάτω.  

 Στην απέναντι πλευρά όμως υπάρχουν υποστηρικτές της καταστροφικής 

Τεχνολογίας δημιουργώντας ένα έδαφος αβεβαιότητας και ανασφάλειας απέναντι 

στη ραγδαία εξέλιξη της. Η αλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας και του 

κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος και σε αυτή την πλευρά αλλάζει, αλλά με ένα 

τρόπο μοιραίο για τον κόσμο μας. Τα επιτεύγματα της Τεχνολογίας, όπως είναι ο 

αλγόριθμοι και οι μηχανές-ρομπότ καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας και κάνουν 

πράγματα τα οποία ως την εμφάνιση τους πραγματοποιούσε ο άνθρωπος. Αυτός σε 

αυτή τη φάση έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι μηχανές μπορούν να δουλεύουν 

ασταμάτητα, να παράγουν πολλά περισσότερα σε αντίστοιχες συνθήκες και να 

έχουν λιγότερα έξοδα. Οι ριζικές αλλαγές που φέρει η Τεχνολογία οδηγούν στην 

μαζικοποίηση, τον πλεονασμό και την αύξηση των απαιτήσεων (Belcher, 2013).  

 Τα ΜΜΕ, τα κινητά τηλέφωνα και οι Η/Υ απασχολούν μεγάλο μέρος του 

καθημερινού χρόνου των ανθρώπων και τους κατευθύνουν αντίθετα από την 

κοινωνικοποίηση. Η επικοινωνία γίνεται αυτονόητη, η παροχή Πληροφορικής συχνά 
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περιπλανεί τον κόσμο και ο ψηφιακός κόσμος που δημιουργείται έρχεται να 

αντικαταστήσει τον πραγματικό, αληθινό κόσμο. Έτσι τις ΤΠΕ πέρα από την 

καλυτέρευση των πραγμάτων, συχνά έχουν αντίθετη τροχιά και τα αποτελέσματα 

τους μπορεί να αφορούν στην εμφάνιση νέων μορφών εξουσίας, στην ανάπτυξη 

του αριθμού των διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων, στο χάσμα μεταξύ των ηλικιών 

καθώς και στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. Η εξάρτηση που δημιουργούν 

τις ΤΠΕ στον άνθρωπο, λόγω του πλούσιου λογισμικού που δημιουργεί τον τέλειο 

κόσμο για τους ευαίσθητους, οδηγεί στην αποξένωση και προκαλεί ζημιές στα 

υπαρκτά υλικά αγαθά.  

 Η Τεχνολογία θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους στον ίδιο βαθμό, 

ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της και να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους, όσο 

το δυνατό περισσότεροι. Αυτό όμως δεν υφίσταται, καθώς η διαφορά μεταξύ των 

τεχνολογιών και της ποιότητας τους δημιουργεί την ανισότητα ως προς την 

πρόσβαση των ατόμων. Αυτό έχει να κάνει στη διάκριση των λαών, των κοινωνικών 

στρωμάτων, του φύλου, της ηλικίας αλλά και των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η 

μορφή μίας αποκλειστικής μορφής Τεχνολογίας οδηγεί στον αποκλεισμό. Για 

παράδειγμα, τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες βιώνουν την ανισότητα αυτή 

που υπάρχει μεταξύ των χρηστών της Τεχνολογίας, καθώς δεν υπάρχουν ούτε τα 

μέσα, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να κάνουν καθολική χρήση, αλλά δεν υπάρχουν 

και οι βασικές προδιαγραφές ώστε μέσω άλλων ατόμων να επωφεληθούν από τις 

εξελίξεις (Warschauer, Matuchniak, 2010) . Σε κάθε, όμως, περίπτωση το 

αποτέλεσμα είναι ένα, δηλαδή να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα 

κατάλληλα για κάθε τύπο ανθρώπου. Ο άνθρωπος τρέχει την Τεχνολογία, οπότε για 

τον ίδιο πρέπει να τρέχει και αυτή.  

   

1.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος συνεχώς προσπαθεί να εφεύρει νέες 

ανακαλύψεις τις οποίες χαρακτηρίζουμε ως τεχνολογικές εξελίξεις. Με αφετηρία 

αυτό, καταφέρνει να ελέγξει τις παγκόσμιες δυνάμεις, ώστε να αξιοποιεί την ύλη, 

τους πόρους και τα πεδία της ώστε να τα επεξεργαστεί και να παράγει νέες μορφές 
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προϊόντων. Με την εξέλιξη της γνώσης, των Πληροφορικής και των κοινωνιών, ο 

αριθμό των επιτευγμάτων της Τεχνολογίας είναι τεράστιος.  

 Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών συνδέεται με τη συστηματική 

καταγραφή των γνώσεων, ώστε να παραχθούν εργαλεία και μέσα με τα οποία στη 

συνέχεια θα υπάρξει παραγωγή προϊόντων. Η ποικιλομορφία αυτή, που υπάρχει 

στην τεχνολογική εξέλιξη των πραγμάτων, συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του 

ανθρώπου να βρει τρόπο ώστε να ελέγξει το περιβάλλον γύρω του. Με άλλα λόγια 

η φυσική πορεία των πραγμάτων αφορά άμεσα τον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να 

ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Το γεγονός της ανασφάλειας και 

αβεβαιότητας που πιθανότητα ένιωθε ο άνθρωπος στο παρελθόν, έρχεται να 

αλλάξει η τεχνολογική εξέλιξη (Δημητρακόπουλος, Κιοσέογλου, 2006). Τα 

παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως όταν προσεγγίζεται κριτικά η εξέλιξη της 

Τεχνολογίας ανά τις εποχές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες και οι 

ανάγκες των εκάστοτε κοινωνιών. Για παράδειγμα τη σήμερον εποχή, η καθημερινή 

ζωή χωρίς τις ΤΠΕ δε θα νοούταν, καθώς μεγάλο μέρος της εργασίας του και των 

αναγκών του εξυπηρετεί ο άνθρωπος με τη χρήση τους.  Σε αντίθεση με το 

παρελθόν, που ο άνθρωπος δεν είχε τις δυνατότητες της Τεχνολογίας για να 

αυτοεξυπηρετηθεί, αναγκαζόταν και έβρισκε άλλους τρόπους. Η πορεία της 

ανθρωπότητας βασίστηκε σε αυτό το μοτίβο και διαμορφώθηκε σύμφωνα με αυτό.  

 Οι προηγούμενες γενιές, που δεν έζησαν τη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας στο 

ίδιο επίπεδο, γίνονται μάρτυρες σημαντικών καινοτομιών. H επανάσταση, που 

αλλάζει την εποχή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ξεκινά προς τα τέλη του 20ου 

αιώνα, που βλέπουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής να κάνουν 

λαμπρά βήματα. Το τέλος της δεκαετίας του 1980 παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς 

σε εκείνα τα χρόνια συλλαμβάνεται μία νέα μορφή Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών.  

 Η εμφάνιση του Διαδικτύου αλλάζει ριζικά τον τρόπο πρόσληψης και επεξεργασίας 

νέων γνώσεων. Με το Διαδίκτυο φαίνονται όλα ευκολότερα και περισσότερο 

προσβάσιμα για όλους. Το Διαδίκτυο και οι Η/Υ φέρνουν επανάσταση στη γνώση, 

ενώ άλλο παράδειγμα των εξελίξεων της Τεχνολογίας, όπως τα κινητά τηλέφωνα 

φέρνουν την επανάσταση στο πεδίο της επικοινωνίας και της κοινωνικής δικτύωσης 

(Βλαχάκης, 2017).   
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 Ωστόσο οι εξελίξεις αυτές δεν αναφέρονται μόνο στην περίπτωση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των ΤΠΕ, αλλά σε όλους τους κάδους της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Τέτοιοι μπορεί να είναι η ιατρική, η διαστημική 

τεχνολογία, η εξέλιξη των τροφίμων κα. Δεν αμφισβητεί κανείς τις ραγδαίες 

εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς, αλλά η κουβέντα σχετικά με τις ΤΠΕ ενδιαφέρει 

περισσότερο, καθώς τα πάντα, σχεδόν, στην καθημερινή μας ζωή διαμορφώνονται 

μέσω της επεξεργασίας των Πληροφορικής και περιεχομένων τους.  

 Η διαφορά μεταξύ των πεδίων που παρατηρούμε τις εξελίξεις αυτές μπορεί να 

είναι μεγάλη, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κοινά στοιχεία της Τεχνολογίας 

που τα καθιστούν στο ίδιο ευρύ πεδίο τεχνολογικής εξέλιξης.  Ο ρυθμός της εξέλιξης 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Η καθημερινότητα απλουστεύεται συνεχώς και 

η Επιστήμη κάνει λαμπρά βήματα. Λόγω της εξέλιξης της Τεχνολογίας η 

καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται καθώς τα προϊόντα βελτιώνονται και πολλές φορές 

έχουν μορφή πρωτότυπη (Lamey, 2018).  

 Παρατηρούμε πως η ανθρωπότητα οδηγείται σε τεράστιες αλλαγές. Η επιτυχία σε 

αυτές κρίνεται από τη διαχείριση και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα μοντέλα 

της οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης βασίζονται στα 

τεχνολογικά πρότυπα ενός σύγχρονου περιβάλλοντος. Ο ψηφιακός κόσμος και οι 

προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται σε σχεδιασμένα εικονικά περιβάλλοντα 

βοηθούν ώστε να αποφεύγονται μοιραία λάθη. Αυτό είναι ένα γεγονός της 

Τεχνολογίας πολύ σημαντικό, καθώς με την εικονική πραγματικότητα ο χρόνος δεν 

παίζει κανένα ρόλο. Μπορείς να τρέξεις ξανά και ξανά πιθανά σενάρια της 

καθημερινής ζωής για να δεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα επιλογής.  

 Η αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων της τρέχουσας επικαιρότητας απαιτεί και αυτή 

τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς τα πάντα δημοσιεύονται και προσεγγίζονται από 

τεχνολογικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση γύρω μας, παντού βλέπουμε επιτεύγματα της 

Τεχνολογίας, που πριν καν το αντιληφθούμε έχουν παλαιώσει και στη διάθεση μας 

έχουμε πιο εξελιγμένα και σύγχρονα. Σκοπός είναι η Τεχνολογία να βαδίζει με τους 

καθημερινούς ρυθμούς της ζωής, ώστε να την εξυπηρετεί. Η ραγδαία εξέλιξη, 

αδιαμφισβήτητα, απαιτεί ενημέρωση και συντονισμό . 
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1.4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως οι ανέσεις στην καθημερινή μας ζωή 

προήλθαν από τις εξελίξεις της Τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα η επίδραση της 

έχει εξίσου αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά για την ανθρωπότητα. Θα λέγαμε 

πως οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας είναι αποτέλεσμα της Τεχνολογίας με κυριότερο 

εφεύρημα τη μηχανή.  

 Ο λόγος για την Τεχνολογία και την επίδραση της στη ζωή μας οδηγεί τις πρώτες 

σκέψεις σε αυτή τη μορφή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των μηχανών, των 

κινητών τηλεφώνων, του Διαδικτύου, της παραγωγικότητας και πολλών άλλων που 

έχουν συντελέσει κατά πολύ στην βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.  

 Αυτά τα οποία σήμερα θεωρούνται αυτονόητα, στο παρελθόν αποτελούσαν 

πολυτέλεια και σε κάποιες περιπτώσεις φαντασία. Κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί 

πως αιώνες αργότερα, ο άνθρωπος θα κατάφερνε να ταξιδέψει στο διάστημα. Το 

ίδιο βέβαια ισχύει και στη σημερινή εποχή, καθώς η επιτασσόμενη εξέλιξη των 

πραγμάτων δεν οριοθετεί τα επιτεύγματα. Μάλιστα θα έλεγε κανείς, πως μετά από 

τόση μεγάλη πρόοδο στην καθημερινή μας ζωή, οι άνθρωποι είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με την δύναμη της Τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό τίποτα δεν 

αποκλείεται για το μέλλον. Βασικός σκοπός των εξελίξεων είναι ο εκσυγχρονισμός 

σε οποιοδήποτε πεδίο, κάτι το οποίο σημαίνει πως προκειμένου να καλυτερεύσει 

και άλλο η ανθρώπινη καθημερινότητα, όλα είναι πιθανά (Καλλή,2014).  

 Η πρόσβαση των ανθρώπων στα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι αυτή χαρακτηρίζει 

την Τεχνολογία στη ζωή μας. Δυστυχώς η πρόσβαση δεν είναι το ίδιο εύκολη για 

όλους. Συγκεκριμένα τα άτομα με αναπηρικά προβλήματα έχουν αρκετούς λόγους 

για να νιώθουν απομονωμένα από αυτήν. Αρκεί μόνο να αναφερθεί πως οι 

τεχνολογικές εγκαταστάσεις στην πλειονότητα τους απευθύνονται σε άτομα χωρίς 

αναπηρίες και δυσλειτουργίες. Υπάρχουν βέβαια και προϊόντα τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί κατάλληλα για κάθε κατηγορία αναπήρων, όπως για παράδειγμα 

αναπηρικά αυτοκίνητα, φανάρια για τους οπτικά ανάπηρους, ψηφιακά μέσα για 

τους κωφάλαλους, βιομηχανική παραγωγή υποστηρικτικών μηχανημάτων και 

πολλά άλλα, τα οποία διευκόλυναν και καλυτέρευσαν σε τεράστιο βαθμό τη ζωή 
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των αναπήρων. Ωστόσο ο λόγος στρέφεται προς τις ΤΠΕ και την πρόσβαση των 

ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε αυτά.  

 Το θέμα της Τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή αφορά την θέση της και στη ζωή 

των ευπαθών ομάδων. Στη ζωή των υπολοίπων θα υποστηρίζαμε πως μπορεί να 

προσεγγιστεί ευκολότερα, καθώς τα ερεθίσματα είναι πολλά. Στις άλλες όμως 

περιπτώσεις τα παραδείγματα είναι πολύ λιγότερα και αυτό κάνει την προσέγγιση 

της περισσότερο δυσπρόσιτη. Έτσι στο μεγαλύτερο βαθμό οι νέες επιτεύξεις της 

Τεχνολογίας είναι ουσιαστικές και μεταλλάσσουν την επιβίωση των ανθρώπων, 

αλλά από πλευράς ισότητας τα επιτεύγματα που έχουν να κάνουν με τα ΑΜΕΑ 

υστερούν σε ποσότητα. Η Τεχνολογία εξυπηρετεί τον άνθρωπο όταν κάνει χρήση 

της με μέτρο (Αβούρης, Κατσανός, Τσέλιος, Μουστάκας, 2015).    

Η αξιολόγηση της Τεχνολογίας θα μπορούσε να βελτιώσει και άλλο την επιρροή της 

στην καθημερινή μας ζωή. Ο φόβος σχετικά με τον μη έλεγχο της εξέλιξης της 

οδηγεί στην ανάγκη για αξιολόγηση. Αυτή επιτρέπει να δούμε τη συνολική της 

εικόνας και όχι μεμονωμένα τμήματα αυτής. Ο κύριος σκοπός είναι να 

προσεγγίζεται σφαιρικά το κάθε αμφισβητούμενο θέμα (Ανδρουλιδάκης, 2014).  

 

1.5 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕ 

 

 Η Τεχνολογία έχει ασκήσει επιρροή σε όλους τους κλάδους της καθημερινής ζωής 

και των Επιστημών. Σε οποιαδήποτε μορφή επιρροής και άσκησης, τα τεχνολογικά 

ευρήματα λειτούργησαν είτε ως μέσα είτε ως εργαλεία προκειμένου να παραχθούν 

καλύτερα αποτελέσματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με τη χρήση 

λιγότερων πόρων. Η Βιομηχανική παραγωγή και ανάπτυξη ευνοήθηκε και υψώθηκε, 

με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές παντού γύρω μας.  

 Οι τομείς που παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες αλλαγές λόγω της Τεχνολογίας είναι 

πολλοί και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενο και την βάση 

δεδομένων τους. Ο κυριότερος τομέας θα λέγαμε πως είναι αυτός της 

Πληροφορικής και της Επικοινωνίας ή αλλιώς, τις ΤΠΕ όπως ονομάζονται. Στον 

τομέα αυτό συναντούμε την Τεχνολογία των Επικοινωνιών, την Τεχνολογία της 

Πληροφορικής, τα Γραφικά μέσα, τη Μουσική Τεχνολογία, την Οπτική Τεχνολογία 
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αλλά και την Αναγνώριση της Ομιλίας. Κάθε επιμέρους κλάδος αφορά 

συγκεκριμένους τομείς της καθημερινής ζωής στους οποίους μπορεί να φανεί 

χρήσιμη η τεχνολογική τους ανάπτυξη.  

 Αναλυτικότερα η Τεχνολογία των Πληροφορικής αποτελεί το σύνολο της μελέτης 

την οποία προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με την σχεδίαση, την υλοποίηση, την 

ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, την επεξεργασία και τη διαχείριση των αντικείμενων 

που σχετίζονται με τα υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Στην πλειονότητα 

αφορούν υπηρεσίες λογισμικών και την βιομηχανία ανάπτυξης των λογισμικών. Η 

Μουσική Τεχνολογία αφορά την Ηλεκτρονική Μουσική και τη Μουσική 

Υπολογιστών. Η Αναγνώριση της Ομιλίας σχετίζεται με την υπολογιστική 

αναγνώριση της γλώσσας η οποία σημαίνει τη μετάφραση των προφερόμενων 

λέξεων σε ένα ηλεκτρονικό κείμενο. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν σε δύο 

κλίμακες, εκ τω οποίων η μία είναι ανεξάρτητη από ομιλητή ενώ η άλλη λειτουργεί 

με την φωνή ενός ομιλητή που διαβάζει κάποιο κείμενο και αυτομάτως 

μεταφράζεται. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμεύουν σε οτιδήποτε χρειάζεται το 

πληκτρολόγιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αναζήτηση. Φυσικά η 

λειτουργία της καθορίζεται από το αντίστοιχο σχεδιασμένο λογισμικό και για αυτό 

το λόγο μιλούμε για ποικιλία λογισμικών. Τέλος η Οπτική Τεχνολογία σχετίζεται με 

την Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων, τη διαδικασία, δηλαδή, της μετατροπής 

έντυπων η χειρόγραφων κειμένων σε αναγνωρισμένα υπολογιστικά κείμενα. Η 

παρούσα λειτουργία βοηθά και αυτή ώστε να αποφθεχθεί η δακτυλογράφηση και η 

σπατάλη χρόνου.  

  Κάθε μία λειτουργία ανοίγει το δρόμο ώστε ολοένα και περισσότεροι να είναι οι 

χρήστες των ΤΠΕ. Η αλήθεια είναι πως πολλές λειτουργίες των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών απλουστεύουν τις διαδικασίες. Με εύκολο και γρήγορο τρόπο μπορεί 

το άτομο να ολοκληρώσει τη δουλειά του με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων.  

 Συνοπτικά, άλλοι κλάδοι της Τεχνολογικής εξέλιξης αποτελούν κυρίως η 

Βιομηχανία, οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Μηχανική, Ηλεκτρονικά κα), η Μηχανική, 

ο τομές της Υγείας, η Οικιακή Τεχνολογία, οι Μεταφορές και η Στρατιωτική 

Τεχνολογία. Κάθε κλάδος, όπως και παραπάνω, έχει πολλά επιμέρους πεδία τα 

οποία επαληθεύουν τον ευρύ κόσμο των τεχνολογικών ανακαλύψεων.  
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1.6 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

 Η αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου αποκτούν όλο 

και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Για πολλούς ανθρώπους 

αποτελεί καθημερινό εργαλείο εργασίας, για άλλους μέσο επικοινωνίας, ενώ για 

μεγάλο ποσοστό αποτελεί απλώς μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Η μη 

πρόσβαση των ατόμων σε αυτό, στις μέρες μας, είναι σχεδόν απίθανη. Τη διαφορά 

με το παρελθόν την παρατηρούμε ακριβώς στην κεντρική θέση που έχουν αυτοί, 

σήμερα, στην καθημερινότητα μας. Το ίδιο δε συνέβαινε με την εμφάνιση των 

πρώτων δικτύων υπολογιστών στη δεκαετία του 60΄. Σήμερα η θέση τους είναι 

βασική και η αναγκαιότητα τους προκαλεί θαυμασμό τόσο στην ιδιωτική όσο και 

στη δημόσια ζωή (G. Beekman, B. Beekman, 2012).  

 Ωστόσο ο θαυμασμός αυτός προκαλεί και ανησυχία, καθώς ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος ολοένα και περισσότερο σκέφτεται και λειτουργεί γύρω από την 

Τεχνολογία και τους Η/Υ. Για το γεγονός αυτό, η ασφαλής και οριοθετημένη χρήση 

των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου, αποτελεί υψίστης σημασίας 

αναγκαιότητα. Αναμφισβήτητα, ο εθισμός στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχει 

πάρει έκταση στις μέρες μας. Η μαγεία της Τεχνολογίας προκαλεί δέος σε πολλούς 

ανθρώπους και ειδικότερα νεότερης ηλικίας, που τα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να 

αντιμετωπίσουν την Τεχνολογία με ώριμη και συστηματική σκέψη.  

 Το κυριότερο παράδειγμα εθισμού στις μέρες μας είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία ασχολούνται οι νέοι. Φυσικά αυτό 

δεν αναιρεί το ποσοστό των γηραιότερων που ασχολούνται με αυτά, όμως την αντι-

κοινωνικοποίηση και τον θαυμασμό, τις συναντούμε κυρίως στα νεαρά άτομα. 

Αποτέλεσμα φαίνεται το γεγονός πως οι άνθρωποι, πολλές φορές, εθίζονται με τον 

εικονικό κόσμο και αφιερώνουν πολύ από τον καθημερινό τους χρόνο. Ο εθισμός 

αυτός με τη σειρά του, όπως και κάθε είδους εθισμός, συντρίβει το μέτρο και τα 

όρια. Έτσι η κρίση των χρηστών του Η/Υ και του Διαδικτύου είναι 

απαραίτητη(Χαραλάμπους, 2011) . 

 Από την άλλη το Διαδίκτυο λειτουργεί περισσότερο ως μέσο πληροφόρησης. Ο 

όγκος των Πληροφορικής που υπάρχουν σε αυτό είναι τεράστιος με αποτέλεσμα να 
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μην υπάρχει έλεγχος από πουθενά. Οι χρήστες του Διαδικτύου, συχνά, λόγω 

αμάθειας και προσοχής μπορούν εύκολα να πέσουν θύμα αυτού με σοβαρές 

επιπτώσεις. Τα παραδείγματα του παρελθόντος, δυστυχώς, είναι πολλά και όσο 

εξελίσσεται η Τεχνολογία, η χρήση του Διαδικτύου ευρύνεται. Η Φιλοσοφία του 

Διαδικτύου είναι τέτοια, που επιτρέπει ανεξέλεγκτα την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Αυτός ίσως είναι και ένας παραπάνω λόγος που η θέση τους είναι τόσο κεντρική 

στη ζωή μας, καθώς πολλοί το χρησιμοποιούν ως μέσο έκφρασης.  

 Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν πως η χρήση των υπολογιστών και των κινητών 

τηλεφώνων είναι σχεδόν αυτονόητη στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Ιδίως η Ευρωπαϊκή 

νεολαία κάνουν εκτεταμένη χρήση τους. Τα παιδιά μικρής ηλικίας τα 

χρησιμοποιούν ως παιχνίδι και αυτό είναι που ανησυχεί πολλούς από τους 

σύγχρονους γονείς (Οικονόμου, Κωνσταντίνου).  

 Οι δυνατότητες των υπολογιστών και του Διαδικτύου είναι πολλές και ωφέλιμες, 

αρκεί να γίνεται συνειδητά η χρήση τους. Για το λόγο αυτό πολλές καμπάνιες γύρω 

από την ορθή χρήση του, έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες σε διεθνή επίπεδο. Ο 

λόγος είναι ο δημοφιλής τους χαρακτήρας (Livingstone, Haddon, Görzig, Ólafsson, 

2011).   

 Ο χαρακτήρας των υπολογιστών ως υποστηρικτικό εργαλείο, υπάρχει σε κάθε 

κλάδος παραγωγικής ανάπτυξης και σε κάθε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο. Ο 

υπολογιστής δεν αφορά μόνο την παρουσία των ηλεκτρονικών μονάδων και των 

laptop στη ζωή μας, αλλά οτιδήποτε ηλεκτρονικό υπάρχει γύρω μας έχει μέσα του 

υπολογιστή ή είναι προγραμματισμένο με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και της Τεχνολογίας. Η αιτία της εμφάνισης τους είναι πως οι 

υπολογιστές μπορούν να επεξεργαστούν τεράστιο όγκο Πληροφορικής και 

δεδομένων με απόλυτη ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι αυτόν τον 

λόγο η καθημερινή μας ζωή χωρίς αυτούς φαντάζει αδύνατη (Astrom, Wittenmark, 

2013).  

 Ωστόσο, ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο ρόλος τους στην 

Εκπαίδευση, όπου οι Η/Υ φαίνονται αναγκαίοι και διαφοροποιούν τη μορφή της 

διδασκαλίας κατά πολύ. Εκπαιδευτικό υλικό και στρατηγικές για τη Εκπαίδευση 

μπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση κατά πολύ. Πολλές έρευνες έχουν 

διεξαχθεί σχετικά με την παρουσία και την πρόσβαση των υπολογιστών στα 
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σχολεία. Τα σχολεία αυτά συνήθως αφορούν τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο λόγος σπανιότερα γίνεται για τα Ειδικά 

Σχολεία και τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία. Οι σχετικές συζητήσεις δείχνουν 

πως στο μέλλον θα αναπτυχθεί περισσότερο το λογισμικό των Η/Υ που θα 

απευθύνεται στα ΑΜΕΑ με αποτέλεσμα να υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα 

πρόσβασης. Όμως ακόμα και αυτά τα βήματα είναι βήματα τεχνολογικής εξέλιξης.  

 

 

1.7 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 Η κοινωνία της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων έχει υποστεί 

κατηγορίες κατά καιρούς σχετικά με τον υπερβολικό χαρακτήρα τους και τη 

σημαντική εισβολή τους στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Ωστόσο αυτό αναιρείται 

από το σύνολο των οφελών που αποκτούμε καθημερινά λόγω της χρήσης των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου. Πολλοί είναι οι τομείς, στους 

οποίους είναι απαραίτητη η τεχνολογική εξέλιξη και τα ηλεκτρονικά επιτεύγματα 

της. Συνοπτικά θα αναφερθούν οι σημαντικότεροι, οι οποίοι θα ήταν αδύνατο να 

αναπτυχθούν χωρίς το εργαλείο των Η/Υ (Σιώλος, 2015).  

 Η ενημέρωση, μέσω της παροχής Πληροφορικής είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι 

άνθρωποι μέσω του Διαδικτύου μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με 

καθημερινά ζητήματα και ανησυχίες που αντιμετωπίζουν. Παλαιότερα η 

επιμόρφωση ήταν πολυτέλεια και απευθυνόταν σε λίγους, καθώς σε οποιοδήποτε 

ζήτημα χρειαζόταν ο ειδικός για να το διαλευκάνει. Ειδικός ήταν αυτός που μέσω 

της πείρας του είχε καταλήξει σε συμπεράσματα και με τη βοήθεια και τις 

συμβουλές του, με αμοιβή, μπορούσε να βοηθήσει τους ανειδίκευτους. Ωστόσο 

αυτό άλλαξε με την εμφάνιση του Διαδικτύου και πλέον είναι πολύ εύκολο να 

ειδικευτεί και να επιμορφωθεί κανείς σχετικά με οτιδήποτε τον ενδιαφέρει 

(Βαφόπουλος, 2013).  

 Το εμπόριο και η παραγωγή ευνοούνται και αναπτύσσονται στα πλαίσια των Η/Υ, 

καθώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω του οποίου οι 

πωλήσεις αυξάνονται. Καθημερινά συναντάμε διαφημίσεις και αγοραστές μέσω του 
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Διαδικτύου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή προκειμένου να αναζητήσουν 

προϊόντα και τελικά να τα αγοράσουν πατώντας απλώς λίγα κουμπιά, από την 

άνεση του σπιτιού τους. Ο τρόπος αυτός των αγορών εξυπηρετεί ανθρώπους οι 

οποίοι δεν έχουν χρόνο να γυρίσουν στην αγορά, ή επιθυμούν να αγοράσουν κάτι 

το οποίο βρίσκεται χιλιομετρικά μακριά, ή ακόμα πολλές φορές δεν έχουν τις 

δυνατότητες να βγουν στην αγορά λόγω αναπηρικών προβλημάτων. Έτσι 

χρησιμοποιώντας απλώς τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το Διαδίκτυο, μπορεί 

να καταφέρει πολλά πράγματα.  

 Επιπλέον, σήμερα βλέπουμε πως το Διαδίκτυο έχει κατακλείσει τις επιχειρήσεις και 

είναι ευκολότερο να βρει κανείς εργασία. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες 

ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, μπορεί το άτομο να αναζητήσει εργασία και να έρθει σε 

επαφή με την επιχείρηση πολύ εύκολα. Η διαδικασία της εύρεσης εργασίας μέσω 

του Διαδικτύου είναι πλέον πολύ διαδεδομένη σε διεθνή επίπεδο, καθώς είναι 

γνωστό πως οι περισσότεροι δουλεύουν μέσω του internet. Άλλωστε και η 

πλειοψηφία των επαγγελμάτων ζητούν την γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτι 

το οποίο δε φαίνεται και τόσο τυχαίο. Σχετικά με την εργασία, να σημειωθεί πως 

πολλές δουλειές πλέον αφορούν το πεδίο της Τηλεργασίας, το οποίο έχει να κάνει 

με την εργασία μέσω των Η/Υ και του Διαδικτύου μόνο. Άρα αυτά τα τεχνολογικά 

ευρήματα ανοίγουν και νέες θέσεις εργασίας (Βαφόπουλος, 2013). 

 Όλοι επωφελούμαστε από τις επικοινωνιακές ευκολίες που αντιμετωπίζουμε με τη 

χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου. Λόγος για αυτές έγινε παραπάνω, αλλά αξίζει να 

αναφερθεί ξανά πως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν χωρίς να δαπανούν χρήματα 

και χρόνο. Άλλωστε με τις νέες Τεχνολογίες, η επικοινωνία δεν πραγματοποιείται 

μόνο μέσα από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά πλέον υπάρχει εικόνα και ήχος, με 

αποτέλεσμα να μπορεί το άτομο να καλεί κάποιον με βιντεοκλήση, όσο μακριά και 

αν είναι, και χωρίς να ξοδεύει χρήματα να μπορεί να τον βλέπει και να τον ακούει. Η 

καινοτομία αυτή είναι πολύ σημαντική και εξυπηρετεί πολύ την ανθρωπότητα.  

 Η Τηλεϊατρική είναι μία νέα μορφή ιατρικής παρακολούθησης, μέσω της οποίας οι 

ασθενείς μπορούν να παρακολουθούν διαδικτυακά και να τους παρέχονται ιατρικές 

συμβουλές. Παρόλο που μιλούμε για ιατρική, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν σε 

αυτό που ανέκαθεν σήμαινε φροντίδα, δηλαδή την φυσική παρουσία του ασθενούς 
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και του γιατρού μέσα σε κάποιο ιατρείο. Πλέον η διάγνωση και η παρακολούθηση- 

φροντίδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου, με τη χρήση μίας 

βιντεοκάμερας και κάποιων εξειδικευμένων συσκευών εισόδου (Λυκοτραφίτη, 

2016).  

 Τέλος η συμβολή των Η/Υ και του Διαδικτύου είναι τεράστια στην Εκπαίδευση. Το 

εκπαιδευτικό υλικό με ηλεκτρονική μορφή, η εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας και 

Πληροφορικής, η άνεση χρόνου και χώρου που μας παρέχει ο υπολογιστής, τα 

κατάλληλα λογισμικά, η απρόσωπη εκπαίδευση αλλά και τα διαμορφωμένα 

ψηφιακά περιβάλλοντα μέσα στα οποία μπορεί να κάνει είσοδο ο ενδιαφερόμενος 

και να σπουδάσει κάτι, είναι κάποια από τα πολλά θετικά που προσφέρει το 

Διαδίκτυο στην Εκπαίδευση. Βέβαια η αλήθεια είναι πως όταν μιλούμε για 

Εκπαίδευση, τα πεδία στα οποία μπορούμε να εστιάσουμε είναι πολλά και 

διαφορετικά μεταξύ τους, για αυτό η αντικειμενική κριτική προσέγγιση δεν είναι 

δυνατή. Για το λόγο αυτό η αναγκαιότητα των Η/Υ στην Εκπαίδευση χρήζει 

οριοθέτηση (Linn, 2013).  

 Με τα λίγα αυτά, καταλαβαίνουμε σε κάποιο βαθμό την αναγκαιότητα των Η/Υ και 

του Διαδίκτυο στην καθημερινή μας ζωή, παρόλο που η καταγραφή των 

πλεονεκτημάτων σε καθολικό επίπεδο είναι αδύνατη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως 

η καθημερινότητα μας είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Πολλές 

φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές που 

επιφέρει η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται το 

πέρας πολλών ετών. Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμη και η γοητεία της 

(Βαφόπουλος, 2013).  
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2ο Κεφάλαιο 

 

2.1 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 Άτομα που Ειδικές Ανάγκες ορίζονται εκείνα που έχουν προσωρινές ή μόνιμες 

αναπηρίες, αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες και δυσκολίες και που οι πιθανές 

βλάβες και ανικανότητες τους προέρχονται από φυσική, ψυχική, κινητική ή νοητική 

ανεπάρκεια (ΠΟΥ, 2017).  

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

χαρακτηρίζονται εκείνα που λόγω διανοητικής ή φυσικής βλάβης εμφανίζουν 

σοβαρές δυσλειτουργίες. Οι δυσλειτουργίες αυτές μπορεί να αναφέρονται είτε σε 

ανικανότητες, με τις οποίες χαρακτηρίζουν την ελάττωση της ικανότητας, είτε σε 

μερικό είτε σε καθολικό βαθμό, αλλά και σε γενικότερου τύπου ελαττώματα τα 

οποία έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ή να περιορίζουν την εκπλήρωση ενός 

ρόλου.  

 Οι βλάβες οι οποίες επηρεάζουν την φυσιολογική λειτουργία του ατόμου μπορεί να 

προκύπτουν από σωματικές βλάβες, νοητικές βλάβες, ψυχικές βλάβες και βλάβες 

στις αισθήσεις. Η φυσιολογική αυτή λειτουργία που αναφέρεται είναι οι 

καθημερινές διεργασίες του ατόμου για αυτοεξυπηρέτηση και αναπαραγωγή. Στην 

πλειονότητα τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες δεν είναι σε θέση να 

αυτοεξυπηρετηθούν και σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, μπορούν να θέσουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο τους τον εαυτό, λόγω έλλειψης προσοχής, ψυχικών διαταραχών ή 

νευροεγκεφαλικών δυσλειτουργιών (Fletcher, Lyon, Barnes, 2018).   

 Οι ειδικοί συμφωνούν πως η αναπηρία μπορεί να είναι εκ γενετής, δηλαδή το 

άτομο να γεννιέται με βλάβες (πχ άτομα με αυτισμό, με δυσλεξία ή με Σύνδρομο 

Down) αλλά μπορεί να είναι και επίκτητη, δηλαδή να την αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια της ζωής του (πχ να μείνει παράλυτος, να τυφλωθεί ή να αποκτήσει 

ψυχικές διαταραχές). Οι λειτουργικές αυτές βλάβες μεταμορφώνουν την 

καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών και την δυσκολεύουν κατά πολύ. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα οφείλονται στην έλλειψη 

παροχών και εγκαταστάσεων για αυτά τα άτομα, προκειμένου να πετύχουν κάποια 
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βελτίωση. Σε άλλες περιπτώσεις λείπουν οι κατάλληλες γνώσεις και η εμπειρία 

προκειμένου να δεχθούν βοήθεια από άλλους. Όπως και να έχει, όμως, το 

αποτέλεσμα είναι το ίδιο.  

 Η έλλειψη αρτιότητας των οργάνων του σώματος προκαλεί δυσλειτουργικά 

προβλήματα ενώ οι εγκεφαλικές διαταραχές προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα. 

Για το λόγο αυτό η νοητική καθυστέρηση και γενικότερα οι νοητικές βλάβες 

θεωρούνται μία ξεχωριστή κατηγορία από τις υπόλοιπες, για τον λόγο ότι έχουν να 

κάνουν με ολόκληρο το εγκεφαλικό και νευρικό σύστημα τη ανθρώπινης 

υπόστασης, με αποτέλεσμα, πιθανότατα, να δημιουργούνται βλάβες και σε άλλες 

περιοχές του οργανισμού (Chan, 2010).  

 Πολύ σημαντικό σε κάθε κοινωνία είναι να αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά με 

ισότητα. Δυστυχώς με την πάροδο των χρόνων τα ποσοστά αναπηρίας αυξάνονται 

αλλά οι κοινωνίες δεν είναι εξολοκλήρου έτοιμες για να τα δεχτούν. Καθημερινά 

γύρω μας συναντούμε άτομα με αναπηρίες και το πιο πιθανό είναι να αισθανθούμε 

αδύναμοι μπροστά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθουμε απλώς θλίψη και 

οίκτο για τα άτομα αυτά, χωρίς ουσιαστικά να ενισχύουμε στην βελτίωση. Βέβαια, 

αν αναλογιστεί κανείς τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης, προκύπτει λογικό το 

γεγονός της ημιμάθειας. Τα άτομα αυτά δικαιούνται να συμμετέχουν στην κοινωνία 

στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους ανθρώπους και για το λόγο αυτό πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως ίσα. Αυτό ωστόσο είναι ένα θέμα που θα αναπτυχτεί 

παρακάτω (Vehmas, 2010).  

 Για να διευρυνθεί καλύτερα ο όρος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες προτείνεται να 

αναφερθεί και ο ορισμός που υπάρχει για αυτά στην ελληνική έννομη τάξη, 

σύμφωνα με την οποία ΑΜΕΑ θεωρούνται τα άτομα εκείνα που πάσχουν από 

ειδικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργείς οφειλόμενες σε φυσικούς, διανοητικούς ή 

κοινωνικούς παράγοντες ώστε είναι δύσκολο για τους ίδιους να συμμετέχουν στην 

αγορά εργασίας ή να έχουν πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία (Φράγκος, 2008).   

 Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός της ενασχόλησης των Επιστημών και των ερευνών 

σχετικά με τις Αναπηρίες, τα τελευταία χρόνια. Η προσέγγιση του ζητήματος αυτού 

βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλωστε ο βαθμός ένταξης 

των ατόμων αυτών στην κοινωνία προκαλεί όλο και μεγαλύτερο πείσμα. Η ένταξη 

των ατόμων αυτών σε κάθε πτυχή της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και 
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κοινωνικής πλευράς διεκδικείται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό βλέπουμε να υπάρχει 

και καθιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η οποία γιορτάζεται στις 

3 του Δεκέμβρη και αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας 

των ατόμων αυτών.  

 Ωστόσο αποτελεί παράδοξο το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις η ορολογία που 

υπάρχει σχετικά με τα Άτομα και τις Αναπηρίες προκαλεί σύγχυση.  Ο λόγος 

οφείλεται στις πολλές προσεγγίσεις και ερμηνείες που έχουν δοθεί για κάθε 

αναπηρικό φαινόμενο. Ήδη στην παρούσα εργασία αναφέραμε κάποιους από τους 

πολλούς, οι οποίοι στην τελική ναι μεν εκθέτουν το ίδιο πρόβλημα αλλά το 

περιεχόμενο τους φαίνεται να διαφέρει λίγο. Οι περισσότεροι επιστήμονες όμως 

συμφωνούν στον ορισμό που θέλει τις αναπηρίες να αποτελούν βλάβες οι οποίες 

καθηλώνουν την ζωή του ατόμου (Κλέσιορα, 2015).  

 Έτσι θα λέγαμε πως η αναπηρία φαίνεται να αποτελεί ένα περιστατικό το οποίο 

μπορεί να οριστεί διαφορετικά ανάλογα με την οπτική πλευρά που το βλέπει 

κάποιος. Από την μία πλευρά, το θέμα του ορισμού της αναπηρίας φαίνεται πολύ 

μικρό συγκριτικά με την πρακτική μορφή της και τα προβλήματα που τελικά 

αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά σε καθημερινή βάση, αλλά η εννοιολογική 

αποσαφήνιση του όρου επηρεάζει την αντίληψη και την συμπεριφορά-

αντιμετώπιση των υπολοίπων σχετικά με τις παθήσεις αυτές.   

 Το δεύτερο αυτό έχει να κάνει με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, σύμφωνα 

με το οποίο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα δεν οφείλονται μονάχα 

στην αναπηρίες τους αλλά και στην αδυναμία της κοινωνίας να τα στηρίξει. 

 

2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 

 Οι αναπηρικές μορφές και η εμφάνιση τους είναι αυτές που κατηγοριοποιούν τις 

δυσλειτουργίες και τις βλάβες των ατόμων που τις αντιμετωπίζουν. Φυσικά όλες οι 

αναπηρίες δεν απευθύνονται στις ίδιες βλάβες, ούτε εμφανίζονται στα άτομα με 

τον ίδιο τρόπο. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι βασικές κατηγορίες αναπηριών, οι 

οποίες με τη σειρά τους περιέχουν υποκατηγορίες, προκειμένου να γίνεται η 

προσέγγιση τους πιο συστηματικά. Έτσι οι αναπηρίες χωρίζονται σε Κινητικές 
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Αναπηρίες, Ψυχικές Αναπηρίες, Νοητικές Αναπηρίες, και Αισθητηριακές Αναπηρίες. 

Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν και άλλες μορφές Αναπηρίας, 

όπως είναι ο συνδυασμός κάποιων από τις παραπάνω και τις οποίες θα 

ονομάσουμε Πολλαπλές, αλλά υπάρχουν και οι Βαριές μορφής αναπηρίες που 

αφορούν συγκεκριμένες και ιδιάζουσες περιπτώσεις (Μαντέλη, 2015).   

 Αναλυτικότερα, οι Κινητικές Αναπηρίες εκδηλώνονται με διάφορες μορφές. Οι 

διαταραχές αυτές μπορεί να επηρεάζουν τις λειτουργίες ολόκληρου του σώματος ή 

κάποιου μέρους αυτού. Τα αίτια των κινητικών αναπηριών μπορεί να είναι ποικίλα 

(όπως πχ κάποιο ατύχημα ή αρρώστια) και οι βλάβες να είναι προσωρινές ή 

μόνιμες.  

 Από την άλλη, οι Ψυχικές Αναπηρίες αφορούν την ψυχή, το χαρακτήρα και τον 

τρόπο δράσης των ατόμων που πάσχουν από αυτές. Οι Ψυχικές Διαταραχές έχουν 

σχέση με την ψυχολογία και την ψυχοπάθεια των ασθενών, οι οποίες επηρεάζουν 

τις σκέψεις, το μυαλό και το σώμα τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ψυχικές ασθένειες 

αφορούν έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε ανωμαλία, παράνοια και 

πόνο. Τα αίτια που προκαλούν τις ψυχικές ασθένειες είναι ποικίλα και σε πολλές 

περιπτώσεις αφορούν διαφορετικά πεδία.  

 Στην περίπτωση των Νοητικών Αναπηριών έχουμε να κάνουμε με ένα 

περιπλοκότερο ζήτημα, καθώς οι νοητικές βλάβες επηρεάζουν τις εγκεφαλικές και 

νευροψυχολογικές λειτουργίες του οργανισμού και κατ΄επέκταση έχουν αντίκτυπο 

σε ολόκληρη τη φύση τους. Η Νοητική Καθυστέρηση, όπως αλλιώς ονομάζεται είναι 

ένας κλάδος της Επιστήμης της Ειδικής Αγωγής, ο οποίος θα λέγαμε πως απορροφά 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του ερευνητικού πεδίου. Αποτελεί την πιο πολύπαθη 

διαταραχή, καθώς η μορφή και οι συνέπειες της ποικίλλουν (Χαρίτου, 2011). Οι 

Νοητικές Αναπηρίες αφορούν ανεπάρκειες στην προσαρμοστική ζωή των ατόμων, 

με αποτέλεσμα το ίδιο το άτομο να μην είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί. 

Μορφές νοητικής αναπηρίας είναι τα Αυτιστικά άτομα, τα άτομα με Σύνδρομο 

Down, τα άτομα με χαμηλότερο IQ κα. Ως νοητική καθυστέρηση, εννοείται ακριβώς 

αυτή η εγκεφαλική διαταραχή. Τα αίτια μπορούν να είναι προγεννητικά, 

περιγεννητικά ή μεταγεννητικά. Η νοητική καθυστέρηση χωρίζεται σε ελαφρά, 

μέτρια, σοβαρή, βαριά και απροσδιόριστη (Παρίτσης, 2016).  
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 Τέλος οι Αισθητηριακές Αναπηρίες ασχολούνται με τις βασικές ανθρώπινες 

αισθήσεις όπως είναι η όραση (άτομα με οπτική αναπηρία,  βαρήκοοι) και η ακοή 

(κωφοί, αμβλύωπες). Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα αντιμετωπίζουν βλάβες στις 

αισθήσεις τους, γεγονός που τους καθιστά σε μη πλήρη λειτουργική κατάσταση.  

 Ο βαθμός της αναπηρίας που αντιμετωπίζει το άτομο την καθιστά Ολική ή Μερική. 

Αυτή η κατηγοριοποίηση φαίνεται πιο γενικευμένη καθώς έχει να κάνει με το κατά 

πόσο και σε ποιο βαθμό λειτουργεί δυσλειτουργικά το άτομο. Η Μερική Αναπηρία 

είναι ηπιότερης μορφής και διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται το 

άτομο. Η Ολική αναπηρία είναι πιο περίπλοκη καθώς ασχολείται με τις 

περισσότερες μορφές βλάβης. Αυτή έχει να κάνει με την ολοκληρωτική παράλυση, 

με την παραπληγία, την παντελή απώλεια της όρασης, το χάσιμο των άκρων στο 

σώμα, την ψυχοπάθεια και την αφασία. Οι μορφές αυτές αφορούν στην 

πλειονότητα των αναπήρων, οπότε και τα φαινόμενα συναντούνται συχνότερα 

(Παπαθανασίου, 2008).  

 Συνοπτικά, σε διεθνή επίπεδο, άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες θεωρούνται 

εκείνα που έχουν: νοητική καθυστέρηση, χρόνια προβλήματα υγείας, κινητικές 

αναπηρίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

αισθητηριακές αναπηρίες, σύνθετες γνωστικές και κοινωνικές δυσκολίες με 

παραβατική συμπεριφορά, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, ψυχικά και 

νευροψυχικά προβλήματα. 

 

 

2.3 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Όταν μιλούμε για Οπτικές Αναπηρίες στα άτομα, ο λόγος γίνεται αφενός για εκείνα 

που πάσχουν από ολική τύφλωση, αφετέρου από εκείνα που έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες όρασης. Τα προβλήματα όρασης πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο 

άκρως αντίθετες καταστάσεις, με την πρώτη να πραγματοποιούν κανονική 

λειτουργία τα μάτια και την δεύτερη να δυσλειτουργούν και να παρουσιάζουν 

αδυναμίες.  Ο διαχωρισμός των δύο αυτών μορφών αναπηρίας, καθιστά φανερές 

τις διαφορές τους, οι οποίες έχουν να κάνουν με την οξύτητα της όρασης, το οπτικό 
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πεδίο, τη χρωματική όραση, την αντίδραση των ματιών στο φως, την ακολουθία των 

κινήσεων αλλά και την αναγνώριση των σχημάτων (Kirshbaum, Olkin, 2002).  

 Ωστόσο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως η τύφλωση δεν συνιστά την 

ολοκληρωτική απουσία της οπτικής αίσθησης και διέργεσης, καθώς το άτομο με 

οπτική αναπηρία μπορεί να είναι σε θέση να αντιληφθεί κάποιο φως στο σκοτάδι 

του ή κάποιες φορές και μερικές κινήσεις, εικόνες. Η σημείωση αυτή φαίνεται 

σημαντική, καθώς ο όρος της τύφλωσης, ίσως, προσεγγίζεται εσφαλμένα. Και αυτό 

γιατί οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στην αναπηρία της τύφλωσης έχουν στο 

μυαλό τους την αδυναμία του ατόμου να διακρίνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το 

βαθύ σκοτάδι. Έρευνες και μαρτυρίες ανθρώπων, όμως, έχουν αποδείξει ακριβώς 

το αντίθετο, ότι δηλαδή η τύφλωση διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και τα 

όργανα των ματιών έχουν πολλές λειτουργίες και δυνατότητες (Kirshbaum, Olkin, 

2002).  

 Η τύφλωση στα παιδιά μικρότερης ηλικίας, είναι λίγο πιο περίπλοκη, καθώς τα 

μάτια τους είναι πιο ευαίσθητα σε σχέση με των μεγαλύτερων, σε ηλικία. Έτσι, τα 

παιδιά με ολική τύφλωση μπορούν να δουν στο 10% αντικείμενα που βρίσκονται 

γύρω τους, συγκριτικά με τα παιδιά κανονικής όρασης. Η διαφορά αυτή, μάλιστα, 

οφείλεται και στο γεγονός πως πιθανά μέσα οπτικής ενίσχυσης δε προσφέρουν 

δυνατότητα βελτίωσης και αύξησης του ποσοστού. Από την άλλη, όμως, τα παιδιά 

με μερική τύφλωση μπορούν να δουν σε ποσοστό από 10% έως 33% με τη βοήθεια 

των μέσων οπτικής ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί είναι σε θέση να 

διαβάσει ένα γραπτό κείμενο ή να αναγνωρίσει εικόνες και σχήματα (Erin, Koening, 

1997).  

 Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός πως τα αισθητήρια όργανα του ατόμου, 

αποτελούν τις πύλες εισόδου των Πληροφορικής από το εξωτερικό περιβάλλον του 

(Τσιναρέλης, 2005). Συγκεκριμένα, η δυνατότητα της όρασης είναι αυτή που 

συντονεί τις κινήσεις και τις λειτουργίες του ατόμου. Το άτομο πρώτα βλέπει και 

εστιάζει σε αυτό που του φαίνεται ενδιαφέρον, αναγκαίο ή χρήσιμο και στην 

συνέχεια λειτουργία και κατευθύνεται σε αυτό. Σύμφωνα με τον Gibson η όραση 

είναι η «Βασίλισσα των Αισθήσεων». Με βάση το παραπάνω η οπτική αναπηρία 

επηρεάζει και μεταλλάσσει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα του ατόμου. 

Έτσι σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με μελέτες, η έλλειψη της όρασης ή οι 
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χαμηλές δυνατότητες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τις κινητικές λειτουργίες 

του ατόμου. Ιδίως αυτό συμβαίνει σε παιδιά μικρής ηλικίας, τα οποία 

δυσκολεύονται ακόμη στο να αποκτήσουν αυτές τις κινητικές λειτουργίες. Στην 

περίπτωση των νέων, μάλιστα, η δυσκολία έγκειται και στην απόκτηση άλλων 

δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές, οι επικοινωνιακές ή οι γνωστικές 

(Πολυχρονοπούλου, 2003).  

 Η λειτουργικότητα του ατόμου, σε γενικές γραμμές ακολουθεί μία συγκεκριμένη 

πορεία ανάπτυξης, είτε αφορά άτομα με αναπηρίες, είτε χωρίς αναπηρίες. Ωστόσο 

το περιβάλλον και η αλληλεπίδραση μεταβλητών από αυτό διαμορφώνουν την 

ανάπτυξη των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο αναπτύσσεται μέσα στην 

κοινωνία, μαθαίνει να κοινωνικοποιείται, να συμβιώνει αρμονικά και να 

αυτοεξυπηρετείται. Αυτή η διαδικασία, όμως, διαφορετικά εξελίσσεται στα 

κανονικά άτομα και διαφορετικά στα άτομα που πάσχουν από τύφλωση. Οι 

δεύτεροι είναι υποχρεωμένοι να συντονίσουν και να διαμορφώσουν τις συνθήκες 

ζωής τους με βάση την αναπηρία τους, προκειμένου να μην διατρέξουν κινδύνους. 

Οι περιβαλλοντικοί αυτοί παράγοντες συμπεριλαμβάνουν τις κοινωνικοπολιτικές 

και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναθρέφεται και μεγαλώνει το άτομο 

(Dewsbury, 2004, στο Σούλης,2013). Για παράδειγμα το χαμηλά οικονομικό 

περιβάλλον και η κοινωνία μέσα στην οποία ζει ο ανάπηρος μπορεί να τον 

δυσκολέψει να αναπτύξει τις δεξιότητες του. Αυτό συμβαίνει, καθώς στην αντίθετη 

περίπτωση, που τα οικονομικά και οι πόροι βοηθούν ώστε τα ερεθίσματα να είναι 

περισσότερα για το ανάπηρο άτομο, έχει τα δυνατά μέσα ώστε να βελτιώσει την 

κατάσταση του.  

 Την ίδια ευθύνη στην εξελικτική πορεία, έχει και η ηλικία στην οποία το άτομο 

χάνει την όραση του. Έτσι, μελέτες απέδειξαν πως τα άτομα με εκ γενετής οπτικές 

αναπηρίες είναι αυτά που στην πλειονότητα παρουσιάζουν διαταραχές, καθώς δεν 

έχουν λάβει ποτέ εξωτερικά ερεθίσματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 

διαταραχές τόσο στην ψυχολογία του, όσο και στην γενικότερη σύσταση του. Σε 

αντίθεση τα άτομα που έχουν οπτική εμπειρία και στην πορεία χάνουν την όραση 

τους (είτε λόγω κάποιας ασθένειας, είτε λόγω ατυχήματος), επειδή ακριβώς έχουν 

εικόνες του εξωτερικού περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίοι λειτουργεί, η 

διαβίωση του είναι ευκολότερη και πιο συνεργάσιμη. Το βασικότερο παράδειγμα 
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στην έλλειψη της όρασης εκ γενετής είναι ακριβώς η απουσία της εικόνα που έχουν 

εξωτερικά τα αντικείμενα και όντα. Στην περίπτωση αυτή, η απουσία αίσθησης και 

εικόνας των μορφών και χρωμάτων, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

πορεία της ψυχοσύνθεσης του ατόμου (Warren, 1994).  

 Φυσικά, υπάρχουν και οι αντίθετες υποστηρικτικές απόψεις που τάσσονται υπέρ 

της εκ γενετής τύφλωσης, σε ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία του ατόμου, καθώς 

υποστηρίζουν πως το να έχει κάποιος όραση και στην πορεία να την χάνει είναι πιο 

επώδυνο από το να μην έχει γευτεί ποτέ την γλύκα της. Η πλειονότητα όμως, 

τάσσεται υπέρ της πρώτης.  

 Ωστόσο όπως και να έχει η απουσία της όρασης είναι εμφανής σε όλες τις πλευρές 

ανάπτυξης και άνθισης της προσωπικότητας του ατόμου. Τα άτομα με οπτικές 

αναπηρίες είναι λιγότερο ικανά στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής, όπως και 

στις κινητικές. Αυτό φαίνεται λογικό, καθώς η αίσθηση της ανασφάλειας γύρω τους, 

τους επηρεάζει εγκεφαλικά  και έτσι ο εγκέφαλος πρώτα τα επεξεργάζεται και μετά 

δίνει εντολές. Στην περίπτωση των υγιή ατόμων, η ανταπόκριση σο περιβάλλον 

γίνεται συντομότερα, καθώς ο εγκέφαλος μέσω της εικόνας αντιλαμβάνεται 

επεξεργάζεται και δίνει εντολές σχεδόν αμέσως. Έτσι τα άτομα με οπτική αναπηρία, 

κατά συνέπεια, βιώνουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής.  

 Σήμερα η ταξινόμηση της οπτικής αναπηρίας γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: 

- Μέτρια Οπτική Αναπηρία 

- Σοβαρή Οπτική Αναπηρία 

- Βαριά Οπτική Αναπηρία 

Η διαβάθμιση αυτή αφορά τις επιδόσεις των ατόμων στην καθημερινή τους ζωή και 

με βάση αυτή κατηγοριοποιούνται.  

 

2.4 ΑΙΤΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

 Αναφορικά να σχολιαστεί πως τα αίτια της Οπτικής Αναπηρίας σε μεγαλύτερο 

βαθμό αφορούν κληρονομικές παθήσεις και οι περισσότεροι παράγοντες που 

προκαλούν τα προβλήματα όρασης έχουν προγεννητικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο οι 

περιπτώσεις οπτικών δυσλειτουργιών ευθύνονται και σε άλλους παράγοντες οι 
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οποίες υπήρξαν κατά τη γέννηση του ατόμου ή προήλθαν στη διάρκεια ζωής του. 

Αυτός ο διαχωρισμών και οι διαφορετικοί παράγοντες μας οδηγούν ώστε να 

κάνουμε λόγο για τρεις κατηγορίες αιτιών: τα προγεννητικά αίτια, τα διαγεννητικά 

και τα μεταγεννητικά.  

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ 

Η κατηγορία αυτή αφορά περιπτώσεις δυσλειτουργιών που προέρχονται από 

οικογενειακά εκφυλιστικά φαινόμενα, καταστροφή οπτικού νεύρου, διαθλαστικές 

ανωμαλίες ή μολύνσεις κατά την περίοδο κύησης. Η καθεμία από τις παραπάνω 

περιπτώσεις παρουσιάζει διάφορες μορφές.  

 

ΔΙΑΓΕΝΝΗΤΙΚΑ 

 Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν προβλήματα που προκύπτουν κατά τον τοκετό. Για 

παράδειγμα μπορεί να είναι τραυματισμοί του κρανίου ή ανοξία.  

 

ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΑ 

 Σε αυτή την κατηγορία κάνουμε λόγο για μολύνσεις, ασθένειες και τραυματισμούς 

κατά τη διάρκεια της ζωής των ατόμων. Παραδείγματα αποτελούν πιθανές παιδικές 

ασθένειες, τραυματισμοί των ματιών, αφροδίσια νοσήματα, οφθαλμολογικές 

παθήσεις, κακοήθης όγκος στον ιστό του οπτικού οργάνου κα. (Τσιναρέλης, 2005). 

 

2.5 ΜΟΡΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  

 

Υπάρχουν πολλές μορφές Οπτικών Δυσλειτουργιών και Αναπηρίας, οι οποίες 

εντάσσουν τα άτομα κάθε φορά σε διαφορετική κατηγορία προκειμένου να 

ακολουθούν τη συγκεκριμένη, κάθε φορά, αγωγή και υποστήριξη. Στις παθήσεις 

απαιτείται κάθε φορά κατάλληλη εκπαιδευτική προσαρμογή (Ζαχάρου, 2005).  

Οι κατηγορίες των ατόμων αυτών είναι οι εξής:  

- Αμφιβληστροειδίτιδα της πρωοορότητας 

- Ανιριδία 

- Αστιγματισμός 
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- Γλαύκωμα 

- Δυστροφία των Κώνων 

- Εκφυλισμός της Ώχρας Κηλίδας 

- Ημιανοψία 

- Καταρράκτης 

- Κερατόκτωνος  

- Κολόβωμα 

- Λευκοπάθεια  

- Μελαγχρωστική 

- Μυωπία 

- Νυσταγμός 

- Οπτική Ατροφία 

- Στραβισμός ή Αλληθώρισμα 

- Υπερμετρωπία  

- Υποπλασία του Οπτικού Νεύρου  

 

Η τύφλωση και η πολύ χαμηλή όραση χαρακτηρίζονται ως αναπηρίες. Με βάση 

αυτό διαφοροποιούνται τα άτομα σε κατηγορίες ολικής τύφλωσης και μερικής 

τύφλωσης ( Χαϊδάλη, 2018).  

 

 

2.6 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

 Από τα πιο αναγκαία ανθρώπινα όργανα είναι τα δύο μάτια, από τα οποία όπως 

προαναφέρθηκε, ο άνθρωπος παίρνει πολλές από τις πληροφορίες. Αυτά 

βρίσκονται μέσα στα οφθαλμικές κόγχες και καλύπτονται από τα βλέφαρα και τους 

επιπεφυκότες. Ο οφθαλμός, όπως διαφορετικά ονομάζεται το μάτι, αποτελεί 

αισθητήριο όργανο, καθώς μέσα από αυτό ο άνθρωπος ορά (βλέπει). Η λειτουργία 

τους είναι να στέλνουν στον εγκέφαλο οπτικά ερεθίσματα ώστε να παίρνουν μορφή 

(Leigh, Zee, 2015). Η μορφή αυτή, σύμφωνα με τη φιλοσοφία, υποκειμενοποιείται 

στο κάθε άτομο ξεχωριστά, καθώς ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το άτομο το 
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εξωτερικό του περιβάλλον και το κάνει κτήμα του είναι υποκειμενικός. Οι οπτικές 

πληροφορίες που παίρνει το άτομο και ο τρόπος με τον οποίο τις επεξεργάζεται 

οφείλονται και σε προηγούμενες εμπειρίες που τυχόν έχει.  

 Τα μάτια γύρω τους έχουν μία συγκεκριμένη σειρά από μύες, οι οποίοι 

προκαθορίζουν και επιτρέπουν τις κινήσεις του. Συγκεκριμένα νεύρα, μέσα στο 

συνολικό οφθαλμολογικό σύστημα του ατόμου, επιτρέπουν στα μάτια να εστιάζουν 

και να αντιλαμβάνονται τις εικόνες. Τα μάτια μπορούν να εστιάσουν ακόμα και 

όταν τα ερεθίσματα κινούνται και για αυτό το λόγο μιλούμε για διόφθαλμη όραση 

αλλά και τρισδιάστατη όραση(Leigh, Zee, 2015).  

 Η όραση αποτελεί εγκεφαλική λειτουργία, καθώς οι πληροφορίες που παίρνει το 

άτομο από το εξωτερικό περιβάλλον, απευθείας πηγαίνουν στον εγκέφαλο ο οποίος 

τις επεξεργάζεται και δημιουργεί τις αντίστοιχες εικόνες. Τα μέρη του εγκεφάλου 

που οδηγούνται οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένα κέντρα πρόσληψης 

Πληροφορικής που είναι καθορισμένα ακριβώς για τις λειτουργίες της όρασης. Οι 

πιθανές οπτικές αναπηρίες, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, οφείλονται 

ακριβώς στις δυσλειτουργίες του οπτικού συστήματος. Το σύστημα αυτό 

περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τα όργανα των ματιών στο σύνολο τους. Έτσι όταν 

μιλούμε για αναπηρίες κάνουμε λόγο είτε για εγκεφαλικές βλάβες, είτε για βλάβες 

των ματιών.  

 

 Ουσιαστικά τα μάτια αποτελούν τον φωτογραφικό φακό του εγκεφάλου. Η οπτική 

μνήμη είναι αυτή που αποθηκεύει τις εικόνες που λαμβάνει ο εγκέφαλο κατά την 

όραση.  Αν αναλύσει κανείς τη λειτουργία του ματιού, θα διαπιστώσει ακριβώς πως 

η διαδικασία είναι παρεμφερής με αυτή της κάμερας. Οι εικόνες που 

φωτογραφίζονται, μεταφέρονται στον εγκέφαλο που γίνεται η επεξεργασία τους 

και στη συνέχεια στη μνήμη, όπου και αποθηκεύονται. Για το λόγο αυτό μιλούμε για 

προηγούμενες οπτικές εμπειρίες στο άτομο, με τις οποίες μπορεί να διακρίνει τα 

αντικείμενα γύρω του. Για παράδειγμα η εικόνα της καρέκλας είναι γνωστή σε 

όλους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα και η ερμηνεία της καρέκλας να 

ταυτίζονται με οποιαδήποτε νέα πληροφορία της καρέκλας δέχεται ο εγκέφαλος.  

 Κατά τη διαδικασία της όρασης, το επίπεδο των χρωμάτων και του φωτός που 

εκπέμπουν τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου παίζουν σημαντικό ρόλο. Για την 
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είσοδο του φωτός στα μάτια, υπάρχουν συγκεκριμένα νευρά που το δέχονται. Η 

έντονη φωτεινότητα αλλά και η χαμηλή τείνουν να ταράσσουν και να κουράζουν τα 

μάτια, με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου να τα καταστρέφουν (Cohen, 1961).   

 Το ίδιο συμβαίνει και στα άτομα με οπτικές αναπηρίες, όπου η ποιότητα του φωτός 

αλλά και η δύναμη που εισέρχεται στο μάτι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν τα άτομα με περιορισμένη όραση πρέπει 

να είναι σταθερό και χωρίς έντονο φως. Οι έντονες αντιθέσεις του φωτός μπορούν 

να ενισχύσουν τα προβλήματα όρασης (Cohen, 1961).  

 Βέβαια η κάθε αναπηρία έχει δικά της αίτια επιδείνωσης και για αυτό το λόγο τα 

προβλήματα όρασης και οι ασθένειες των ματιών χρήζουν διαφορετική προσέγγιση. 

Η διάγνωση και ανάλυση τους είναι το Άλφα και το Ωμέγα για την αντιμετώπιση, 

καθώς η όραση αποτελεί πολύ ευαίσθητη αναπηρία.  

 

 

2.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περίπου 285 

εκατομμύρια ανθρώπων αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Το ποσοστό αυτό, 

της οπτικής αναπηρίας, φαίνεται μεγάλο σε σχέση με τα ποσοστά διαφόρων 

μορφών αναπηρίας, που καλύπτει το 15% με 19% του συνολικού πληθυσμού. Στην 

Ελλάδα οι ανάπηροι λόγω προβλημάτων όρασης αγγίζουν τις 25 χιλιάδες, οπότε και 

οι ανάγκες αντιμετώπισης της οπτικής αναπηρίας είναι μεγάλες (Cimarolli, Boerner, 

2005).  

 Υπάρχουν διάφορα κέντρα αντιμετώπισης και στήριξης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία στην Ελλάδα. Από τα πιο σημαντικά υποστηρικτικά κέντρα είναι το 

«Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών». Άλλα ιδρύματα όπως το 

«Σταύρος Νιάρχος» στην Αθήνα και η «Σχολή Τυφλών» στη Θεσσαλονίκη, έρχονται 

να οργανώσουν περισσότερο τις προσπάθειες στήριξης των αναπήρων και 

αντιμετώπισης της οπτικής αναπηρίας.  

 Η εξέλιξη της Τεχνολογίας βοηθά στην ενίσχυση και στήριξη των προσπαθειών κατά 

της αναπηρίας. Πολλά ευρήματα της έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τα 
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άτομα με περιορισμένη όραση. Η λειτουργία τους στηρίζεται κυρίως στην 

παραγωγή ήχων αλλά και στην υφή τους ,ώστε οι ανάπηροι να μπορούν να 

αντιληφθούν το περιβάλλον γύρω τους. Τέτοια είναι οι δρόμοι που 

διαμορφώνονται για τους πεζούς με προβλήματα όρασης, τα φανάρια των δρόμων 

τα οποία εκπέμπουν ήχους όταν επιτρέπεται η πορεία ή τα ιατρικά βοηθήματα 

(μπαστούνια, ρολόγια κα). Σε καμία περίπτωση οι εξελίξεις της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας δεν σταματούν σε αυτά, απλώς τα παραπάνω είναι εκείνα που 

συναντούνται συχνότερα στην καθημερινότητα μας (Heaney, Israel, 2008).  

 Ενδιαφέρον σε διεθνή επίπεδο αποτελεί το παράδειγμα του μετρό στο Λονδίνο, 

στο οποίο συναντώνται πρωτότυπες μορφές υποστηρικτής Τεχνολογίας για τους 

οπτικά ανάπηρους. Η Εταιρία Wayfindr δοκιμάζει μία νέα εφαρμογή στα μετρό του 

Λονδίνου, η οποία συντονίζει και κατευθύνει τα άτομα με οπτική αναπηρία ώστε να 

χρησιμοποιούν ακίνδυνα το μετρό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για την 

συνεχόμενη τοποθέτηση φάρων οι οποίοι δίνουν οδηγίες στους πολίτες, μέσω της 

τεχνολογίας του Bluetooth, ώστε να μπορούν μόνοι τους να βρουν τη σωστή 

κατεύθυνση εντός των σταθμών (Κηπουρόπουλος, 2015). Η περίπτωση αυτή δείχνει 

το μεγάλο ενδιαφέρον των Άγγλων να δημιουργήσουν να αίσθημα ισότητας μεταξύ 

των ατόμων, ώστε και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης να 

νιώθουν ασφαλείς και ανεξάρτητοι. Το ενδιαφέρον αυτό, επίσης, αυξάνει την 

περιέργεια και τον ζήλο προκειμένου να συνεχίσουν να παράγονται τεχνολογικά 

προϊόντα μεγάλης χρησιμότητας.  

 Τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες χρήζουν σε μεγάλο βαθμό την 

υποστήριξη της κοινωνίας και του κράτους. Στις περιπτώσεις μάλιστα που τα άτομα 

αντιμετωπίζουν χρόνιες αναπηρίες η υποστήριξη αφορά όχι μόνο την πρακτική 

μορφή αλλά και τη συναισθηματική (Πανούργια, 2016). Το Νομικό Πλαίσιο της 

Ελλάδος σχετικά με την ένταξη και απασχόληση των Α.Μ.Ε.Α. προκάλεσε και άνθισε 

γρήγορα και το ενδιαφέρον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, η οποία 

συνέταξε και καθιέρωσε μία σειρά από διεθνής συβάσεις οι οποίες είχαν ως στόχο 

να προστατέψουν και να εντάξουν τα άτομα αυτά στον χώρο εργασίας. Οι  

διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλουν την «ίση 

μεταχείριση και απασχόληση στην εργασία» μεταξύ όλων των πολιτών, χωρίς 

διακρίσεις και στερεότυπα. Η απασχόληση αυτή ανοίγει τον πεδίο της μόρφωσης, 
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της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες στη χώρα μας. Ο Νόμος 2643/1998 μεριμνά την επαγγελματική αυτή 

κατάρτιση των Α.Μ.Ε.Α. στην ελληνική κοινωνία με τον ΟΑΔΕΔ να υποστηρίζει 

σχετικά προγράμματα και να παρέχει κάλυψη αναγκών σε ότι αφορά την πρόσληψη 

ατόμων με αναπηρίες σε επιχειρήσεις.  

 Ο λόγος για την εργασία σε πρώτη βάση γίνεται για τον λόγο ότι ο άνθρωπος μέσω 

της εργασίας ανεξαρτητοποιείται, συντηρείται, κοινωνικοποιείται και βελτιώνεται. 

Το θέμα της εργασίας στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι υψίστης σημασίας, καθώς 

οι ευκαιρίες που παρέχονται σε αυτούς είναι λιγότερες συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους. Η διάκριση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη προσέγγιση 

και  αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρίες. Στην περίπτωση, μάλιστα, των 

ατόμων με οπτικές αναπηρίες το θέμα της εργασίας και της παραγωγικότητας είναι 

περιπλοκότερο, καθώς τους λείπει μία από τις βασικότερες αισθήσεις.  

 Δυστυχώς τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με οπτικές αναπηρίες είναι 

υψηλότερα από εκείνα των υπόλοιπων μορφών αναπηρίας. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός πως το ίδιο υψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν τα άτομα με 

προβλήματα όρασης και σε άλλες χώρες πιο ανεπτυγμένες από την Ελλάδα και με 

μεγαλύτερες ευκαιρίες εργασίας (Robin, 2002). Αυτό αποδεικνύει πως ανεξάρτητα 

από το οικονομικό υπόβαθρο κάθε χώρας, η αναπηρία στην όραση παίζει 

καθοριστικό ρόλο. Η αντιμετώπιση των ατόμων αυτών γίνεται σε πολλές 

περιπτώσεις με την περιθωριοποίηση τους. Η ένταξη των ατόμων με οπτική 

αναπηρία στο εργατικό δυναμικό, συχνά, είναι δύσκολη έως και ακατόρθωτη. Η 

διαφορά είναι πως τα άτομα με αναπηρίες παρουσιάζουν όρεξη και διάθεση να 

εργαστούν και να παράγουν, ασχέτως αν αυτό πολλές φορές δεν είναι αρκετό.  

 Σε αυτό το σημείο ο λόγος έρχεται στην ψυχολογική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α. από 

την κοινωνία. Η παροχή ευκαιριών αλλά και εμπιστοσύνης στα άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες είναι εκείνη που μπορεί να αποβεί καθοριστική. Στην περίπτωση των 

ατόμων με οπτικές αναπηρίες η θετική κοινωνική υποστήριξη ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση και την ευημερία με αποτέλεσμα να ενισχύει την ψυχολογία τους. 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης κατηγορίας αναπήρων, τα προβλήματα 

σχετίζονται με αισθητηριακές δυσλειτουργίες, όχι με νοητικές ή κινητικές. Η 

διαφορά αυτή δείχνει ακριβώς και την ουσία αυτού που αναφέρθηκε παραπάνω, 
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καθώς τα άτομα αυτά είναι σε θέση να αντιληφτούν πλήρως και την υποστήριξη της 

κοινωνίας αλλά και των μηχανισμών του κράτους. Το να νιώθουν τα Α.Μ.Ε.Α. 

ασφάλεια, ισότητα και υποστήριξη από την κοινωνία είναι απαραίτητο για την 

πιθανή βελτίωση της κατάστασης τους (Kef, 2002).   

 Φυσικά η υποστήριξη του κράτους δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών και 

προϊόντων αλλά και την παροχή κονδυλιών, πόρων και οικονομικών μέσων 

προκειμένου να συντονιστεί, να οργανωθεί και να αλλάξει το περιβάλλον των 

αναπήρων.  

 Σε γενικές γραμμές το ζήτημα της υποστήριξης των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

αλλά και την προσέγγιση της κάθε κατηγορίας Αναπηρίας ξεχωριστά, αφορά ένα 

περίπλοκο και, πολλές φορές, αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης. Η περιπλοκότητα 

έγκειται ακριβώς στο γεγονός πως ο λόγος μπορεί να ξεκινήσει από τις Επιστήμες, 

την Τεχνολογία και την καθημερινή εξέλιξη των πραγμάτων και να τελειώσει στην 

καθημερινή πρακτική και την ουσιαστική αντιμετώπιση των ατόμων αυτών από 

τους πολίτες. Το Νομικό Πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις, οι πόροι, το ενδιαφέρον, η 

αλλαγή περιβάλλοντος, ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση, η ισότητα, η εκπαίδευση κα, 

είναι κάποια από αυτά για τα οποία μπορεί να γίνει λόγος (Κυρίτση, Βλάχος, 2003). 

Στην περίπτωση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες τα πράγματα βελτιώνονται, 

καθώς οι εξελίξεις της Τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Ωστόσο, παρακάτω θα γίνει 

λόγος για την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην Τεχνολογία, θέμα το οποίο επίσης 

μπορεί να προσεγγιστεί από το ζήτημα της αντιμετώπισης τους.   

 

 

2.8 Η ΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει πως τα προβλήματα αναπηρίας είναι 

προβλήματα μεταβαλλόμενα που εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση του ατόμου 

με το περιβάλλον του. Αυτό σημαίνει πως τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

καθενός αλληλεπιδρούν με τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος 

στο οποίου ζει με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται καταλλήλως. Την ίδια 
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προσέγγιση ακολουθεί και ο ΟΗΕ ο οποίος θέλει το ανάπηρο άτομο και την 

κατάσταση του σε στενή σχέση με το περιβάλλον (Συριοπούλου, 2016).  

 Ωστόσο στο ζητούμενο της αλληλεπιδρώμενης σχέσης των αναπήρων με το 

περιβάλλον τους πρέπει να ξεκινά από τη μορφή αναπηρίας που αντιμετωπίζει το 

κάθε άτομο και το υπόβαθρο του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.  

 Αυτό έχει ως συχνότερο παράδειγμα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, τα οποία 

μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάποιο περιβάλλον, αλλά σε 

κάποιο άλλο, που ενδεχομένως περιέχει εμπόδια να μην είναι σε θέση. Τα κινητικά 

προβλήματα, είναι ίσως τα πιο κατάλληλα προκειμένου να κατανοήσουμε τη σχέση 

του περιβάλλοντος με την καθημερινότητα του ατόμου (Σκλομπονάκη, 2015).  

 Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με παραπληγία δεν μπορούν να επιβιώσουν σε 

περιβάλλοντα δυσπρόσιτα ή με εμπόδια, καθώς δεν διαθέτουν αμαξίδια ή 

βοηθήματα. Αν όμως το περιβάλλον γύρω του ευνοεί τη χρήση αμαξιδίου, τότε 

φαίνεται πως το άτομο δε θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και στην 

καθημερινότητα του θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται εύκολα(Σκλομπονάκη, 2015).  

 Στην περίπτωση των ατόμων με εγκεφαλικές και νοητικές αναπηρίες περιβάλλοντα 

τα οποία δεν είναι καταλλήλως διαμορφωμένα και εξοπλισμένα ώστε να παρέχουν 

κάποια βασικά ερεθίσματα και να ενεργοποιούν τα εγκεφαλικά υγιή κύτταρα των 

ατόμων αυτών, δεν ενδείκνυται, καθώς οι ήδη περιορισμένες λειτουργίες τους είναι 

σε θέση να μειωθούν και άλλο (Gaddes, 2013).  

 Οι αισθητηριακές αναπηρίες αφορούν στενότερα το οικείο περιβάλλον του 

ατόμου, καθώς το ίδιο το περιβάλλον το αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις.  Η 

περίπτωση των κωφών είναι συχνή στις μέρες μας και αυτό γεννά την ανάγκη να 

γνωρίσουμε ένα σύστημα με το οποί θα μπορεί να επιτευχθεί μία επικοινωνία με 

τους κωφούς. Τα περιβάλλοντα, λοιπόν, στα οποία δεν υπάρχει η γνώση της 

Νοηματικής Γλώσσας είναι δυσκολότερα για εκείνους, καθώς δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν εύκολα με τους πλησίον τους και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί 

να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Από την άλλη όμως υπάρχουν 

περιβάλλοντα στα οποία συναντούμε πινακίδες και φωτιζόμενες ενδείξεις οι οποίες 

κατευθύνουν τους κωφούς και τους διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο 

μπορούν εύκολα να επιβιώσουν (Lezzoni, Davis, Soukup, O’Day, 2003).  
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 Τέλος, στην περίπτωση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες η κατάσταση είναι 

περίπου ίδια με την περίπτωση των κωφών, καθώς πάλι μιλούμε για αισθητηριακές 

αναπηρίες και δυσκολία κατανόησης του περιβάλλοντος. Τα άτομα με μειωμένη 

όραση και ακόμα περισσότερο εκείνα με τύφλωση νιώθουν τεράστια ανασφάλεια 

και ανημποριά στον κόσμο που βασίζεται την οπτική πληροφόρηση. Το γεγονός ότι 

δεν μπορούν να δουν και να κατευθυνθούν δημιουργεί την ανάγκη για τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν ηχητικές 

σημάνσεις, οδηγοί με οπτική αναπηρία, διαμορφωμένα δάπεδα αλλά και απτές 

σημάνσεις, τα οποία θα έχουν οι ανάπηροι στη διάθεση τους, ώστε να μπορούν να 

κινούνται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (Τσαμπαλάτη, 2017).  

 Η κατανόηση του προβλήματος του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν τα άτομα με 

αναπηρίες ξεκινά από το γεγονός ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως τα άτομα αυτά 

θα συνεχίσουν να είναι ανάπηρα σε οποιοδήποτε περιβάλλον θα ζουν. Η διαφορά 

είναι ακριβώς στην ποιότητα ζωής που θα έχουν τα άτομα αυτά και η ποιότητα 

αυτή εξαρτάται από το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των κοινωνιών 

σύμφωνα με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι είναι 

το παν. Για οποιαδήποτε περίπτωση και αν κάνουμε λόγο δεν αμφισβητεί κανείς τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για βελτίωση. Οι δυνατότητες αυτές είναι προϊόν του 

σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και της εξέλιξης της Τεχνολογίας. Η 

Τεχνολογία κάνει θαύματα και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως δώρο Θεού.   
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3Ο Κεφάλαιο 

3.1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ 

 

 Η προσβασιμότητα για όλους αφορά το σχεδιασμό των κατάλληλων συνθηκών 

ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τα 

επιτεύγματα αυτών σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει ισότητα και ισονομία. Η 

ιδιότητα αυτή του περιβάλλοντος καθιστά ανοιχτή την πρόσβαση των ατόμων 

ανεξαρτήτου φύλλου, ηλικίας, κοινωνικής καταγωγής και αναπηρίας. Τα 

επιτεύγματα τα ποία χαρακτηρίζουμε ως προϊόντα της ραγδαίας εξέλιξης της 

Τεχνολογίας σε πρώτο επίπεδο είναι αυτά των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των 

μέσων Επικοινωνίας και Πληροφόρησης γενικότερα. Άλλωστε όταν μιλούμε για 

Τεχνολογία η πρώτη μας σκέψη, στην πλειονότητα, αφορά τα παραπάνω εργαλεία.  

 Η προσβασιμότητα για όλους στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και στην αύξηση της κοινωνικής ισότιμης συμμετοχής. Στόχος είναι τα 

άτομα πέρα από τη δική τους διάθεση, να έχουν και τα μέσα προκειμένου να έχουν 

μία ολοκληρωμένη πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 

Στην προσπάθεια να γίνει αυτό πραγματικότητα τα μέτρα σχεδιασμού πρέπει να 

είναι οριζόντια και στοχευόμενα, κάτι το οποίο σημαίνει πως η αλλαγή θα είναι 

ριζική και θα αφορά σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων 

και των περιβαλλόντων στα οποία ζουν(Ε.Σ.Α.με Α., 2014).  

  Σήμερα το γεγονός της ισότητας μεταξύ των χρηστών ως προς την πρόσβαση τους 

στις ΤΠΕ φαίνεται λίγο παράδοξο καθώς τα παραδείγματα κοινωνικού αποκλεισμού 

είναι πολλά. Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν αναπηρίες συχνά δεν έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες πρόσβασης στα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ο λόγος είναι γιατί τα 

περισσότερα προϊόντα της Τεχνολογίας αφορούν τους υπολοίπους και σχεδιάζονται 

πάνω στις δεξιότητες τους. Άτομα με εγκεφαλικές, αισθητηριακές και κινητικές 

δυσκολίες, συχνά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ΤΠΕ. Έτσι όπως 

είναι διαμορφωμένα, το κοινό για το οποίο προορίζονται αφορά κανονικούς 

καθημερινούς ανθρώπους χωρίς αναπηρικά προβλήματα. Τα παραδείγματα είναι 

πολλά, και κυριότερο είναι εκείνο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των οποίο το 

λογισμικό είναι περίπλοκο για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες, ο χειρισμός τους 
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είναι δύσκολος για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και οι οπτικές και ηχητικές 

τους λειτουργίες είναι ελλιπείς για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. 

 Τα προβλήματα αυτά καθιστούν  ανεπαρκή τη σχέση των αναπήρων με τις ΤΠΕ. Η 

σχέση αυτή χρήζει ενδιαφέρον, ίση προσέγγιση, επιμόρφωση, ενημέρωση και 

εξειδίκευση. Η πρόσβαση για όλους αφορά ένα προσβάσιμο περιβάλλον για όλους.     

Στην περίπτωση των ΤΠΕ το περιβάλλον αυτό είναι εικονικό αλλά δεν παύει να 

εξυπηρετεί την καθημερινότητα μας στο μέγιστο.  

 Τις ΤΠΕ μα προσφέρουν περιβάλλοντα στα οποία η επικοινωνία, η πληροφόρηση 

και η ψυχαγωγία υπερχειλίζουν σε ποιότητα και ποσότητα. Μέσω αυτών, ο 

άνθρωπος, μπορεί να εξασφαλίσει χρόνο και χρήματα και μέσω εφαρμογών να 

πραγματοποιήσει αυτά που επιθυμεί σε ελάχιστο χρόνο. Τις ΤΠΕ μηδενίζουν τις 

αποστάσεις και αυτό είναι ένα από τα θαύματα της Τεχνολογίας. Η πρόσβαση σε 

αυτά είναι απαραίτητη για όλους ανεξαρτήτου αναπηρίας. Για τον λόγο αυτό 

φτάνουμε να μιλούμε για την αμφισβήτηση της ισότητας μεταξύ των ατόμων με 

αναπηρίες και των φυσιολογικών (Ε.Σ.Α.με Α., 2014). 

 Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί οποιαδήποτε ίση προσέγγιση, μπορούμε να 

κάνουμε λόγο για δύο μορφές Τεχνολογίας, οι οποίες μπορεί να ακούγονται ίδιες 

αλλά στην ουσία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Στην πρώτη περίπτωση μιλούμε 

για την Προσαρμοστική Τεχνολογία η οποία αφορά προσαρμογές, διαμορφώσεις 

και αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες μορφές Τεχνολογίας με σκοπό να γίνουν προσιτές 

και σε άτομα με αναπηρία. Παραδείγματα είναι οι μεγεθυντικές οθόνες ή τα 

κατάλληλα διαμορφωμένα ηχεία που εκπέμπουν ήχους ειδικούς για τα άτομα με 

ακουστικές αναπηρίες. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο λόγος γίνεται για την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων 

που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Προϊόντα τέτοια μπορούν να είναι τα 

αμαξίδια για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή τα ακουστικά βαρηκοΐας για τα 

άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες (Ε.Σ.Α.με Α., 2014).  

 Η πρώτη περίπτωση εμπεριέχει τα εξαρτήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή χρήση των ΤΠΕ από τους ανάπηρους.   

 Στο γενικότερο πλαίσιο η προσβασιμότητα για όλους που αφορά και την πρόσβαση 

των αναπήρων στις ΤΠΕ μας οδηγεί, τελικά, να αναφερθούμε στην Ηλεκτρονική 

Προσβασιμότητα εννοώντας συγκεκριμένα την πρόσβαση στις ΤΠΕ όσο το δυνατό 
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περισσότερων ανθρώπων με αναπηρίες. Για να επιτευχτεί αυτό θα πρέπει πρώτα να 

καθοριστούν οι λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να 

υπάρξει ίση πρόσβαση για όλους. 

  Έτσι τα εμπόδια που υπάρχουν και καθιστούν δυσπρόσιτη την περιοχή των ΤΠΕ για 

τους ανάπηρους θα πρέπει να εξαλείφουν. Η έλλειψη κατάλληλων ιστότοπων 

ενημέρωσης, η έλλειψη διεθνών προτύπων λειτουργίας, η απουσία κατάλληλων 

προδιαγραφών, οι ανεπαρκείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα ακατάλληλα 

περιεχόμενα και η ασυμβατότητα των ηλεκτρονικών προγραμμάτων με τις ανάγκες 

των αναπήρων είναι κάποια από τα εμπόδια που η κατάλληλη διαμόρφωση τους θα 

επιτρέψει και την παραγωγικότερη χρήση των ΤΠΕ για τις ευπαθείς ομάδες.  

 Η σχέση των αναπήρων με τις ΤΠΕ φαίνεται αδύναμη αλλά η εξέλιξη και οι 

δυνατότητες της Τεχνολογίας μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση (Ε.Σ.Α.με Α., 

2014).  

  

 

3.2 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

 Οι ραγδαία ανάπτυξη των νέων Τεχνολογιών προσφέρει στους ανθρώπους 

τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότατες εξέλιξης οι οποίες εξασφαλίζουν ανώτερο 

βιοτικό επίπεδο. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής όλων των ευπαθών ομάδων κα επομένως και των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες. Ουσιαστικά οι ΤΠΕ, ή αλλιώς, οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίες που μας 

προσφέρει η Τεχνολογία αποτελούν ένα κανάλι ενεργής συμμετοχής των ατόμων 

στην κοινωνία, καθώς συνεισφέρουν στην αυτοδιάθεση και στην αυτοεξυπηρέτηση 

των ατόμων που δεν μπορούν εύκολα να αυτοεξυπηρετηθούν (Ζαχάρου, 2015).  

 Ωστόσο σύμφωνα με έρευνες, στην Ελλάδα φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ψηφιακό 

χάσμα μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρικά προβλήματα. 

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται φυσικά και στα άτομα με οπτικές αναπηρίες, τα οποία 

δε αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την αρχή ακόμα που θα θελήσουν να έρθουν σε 

επαφή με τον ψηφιακό χάσμα, λόγω της έλλειψης όρασης και των περιορισμένων 

λειτουργιών και κινήσεων που φέρει η κατάσταση τους (Διακομιχάλης, 2010).  



44 

 

 Συγκεκριμένα τα λογισμικά και ο ψηφιακός κόσμος που υπάρχει αυτή την στιγμή 

στην αγορά προορίζεται για τη χρήση του από τον γενικό πληθυσμό. Ευπαθείς 

ομάδες όπως τα άτομα με οπτική αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη όραση δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα μέσα του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή του Η/Υ, 

τα Smartphones ή τα tablets γιατί είναι σχεδιασμένα κυρίως πάνω στην οπτική 

εικόνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική και δυσπρόσιτη η 

πρόσβαση των ατόμων αυτών στα ψηφιακά περιβάλλοντα (Διακομιχάλης, 2010).  

 Έρευνες έχουν αποδείξει πως τα ποσοστά των ατόμων με οπτική αναπηρία που 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ είναι πολύ χαμηλότερα από κάθε άλλη κοινωνική ευπαθή 

ομάδα ατόμων. Η διαπίστωση αυτή καθιστά απαραίτητη την εξέλιξη και 

διαμόρφωση της Τεχνολογίας πάνω στις συγκεκριμένες κάθε φορά ευπαθείς 

ομάδες. Προφανώς, αυτό σημαίνει, πως κάθε αναπηρική κατηγορία έχει 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, οπότε και σημαίνει πως ο ψηφιακός κόσμος 

για να θεωρείται ισόνομος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος κάθε φορά ξεχωριστά 

πάνω σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Στις συνηθισμένες τεχνολογίες με τις οποίες το 

άτομο έχει πρόσβαση στις ΤΠΕ φαίνεται πως τα άτομα με οπτική αναπηρία δεν 

έχουν εύκολη πρόσβαση καθώς αντιμετωπίζουν διαταραχές που αφορούν την 

αίσθηση του φωτός, των σχημάτων και των χρωμάτων. Έτσι στην περίπτωση της 

οθόνης που υπάρχουν στα μέσα της Τεχνολογίας, τα άτομα με προβλήματα όρασης 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οπτική ενεργεία. Έτσι ο 

χειρισμός των συσκευών αλλά και οι λειτουργίες αυτών δεν προσφέρουν εύκολη 

πρόσβαση σους ανάπηρους. Οι λειτουργίες οι οποίες περιέχουν αναγνώριση 

συμβόλων και χαρακτήρων είναι αυτές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, 

καθώς λείπει η όραση.  

 Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως προς το περιεχόμενο και το χειρισμό τους, καθώς η 

δημιουργία υπολογιστών βασισμένων σε απτό σύστημα ή σε ακουστικές οδηγίες 

χρήσης μπορεί μονάχα να λειτουργήσει. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται και 

σύστημα γραφής μέσω της ομιλίας με το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει 

οποιαδήποτε λειτουργία και πληροφορία θέλει χωρίς να χρειάζεται να 

πληκτρολογήσει κάτι (Puffelen, 2009).  
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 Στο προκείμενο παράδειγμα οι περιπτώσεις στις οποίες συναντούμε τέτοιες 

λειτουργίες είναι ελάχιστες και γι΄αυτό μιλούμε για ανισότητα στην πρόσβαση των 

ατόμων στις ΤΠΕ. Η έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης των οπτικά αναπήρων στην 

Ελλάδα ευθύνεται για μεγάλο μέρος της επιδείνωσης της κατάστασης τους και σε 

μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την δυσκολία στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση. Όταν τον 21ο αιώνα σχεδόν όλο τα υλικά αγαθά εξαρτώνται και 

λειτουργούν μέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η έλλειψη της αντίστοιχης 

εμπειρίας είναι καθοριστική για τους ανάπηρους. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η 

έλλειψη της υποστηρικτικής τεχνολογίας, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Αν 

η Υποστηρικτική Τεχνολογία ήταν πιο αυξημένη επόμενο θα ήταν το γεγονός της 

τεχνολογικής επιμόρφωσης των αναπήρων (Puffelen, 2009). 

 Ωστόσο το συνολικό τεχνολογικό σύστημα βαίνει με λάθος κατεύθυνση. Η 

Υποστηρικτική Τεχνολογία μπορεί να εισαγάγει στην ήδη λειτουργική τεχνολογία 

συστήματα όπως αυτό της ανάγνωσης της οθόνης (Screen Reader), το σύστημα 

μετατροπής κειμένου σε ομιλία, λειτουργίες μεγέθυνσης της οθόνης των Η/Υ, 

Screen Ruler, το σύστημα Braille αλλά και την εκτύπωση των κειμένων Braille μέσω 

των ειδικών εκτυπωτών. Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω αναπτυχθούν στους 

Η/Υ τότε τα άτομα με οπτικές αναπηρίες θα έχουν μεγαλύτερη και ευκολότερη 

πρόσβαση τόσο σ αυτούς όσο και στις ΤΠΕ. Προς το παρόν η σχετική τεχνολογική 

κατάσταση είναι ανεπαρκής (Hammel 2003).  

 

 

3.3 Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτικές αναπηρίες όταν έρχονται σε 

επαφή με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γίνονται η αιτία ώστε η χρήση αυτή να 

γίνεται από περιορισμένο αριθμό ατόμων. Το γεγονός ότι στην πλειονότητα οι 

χρήστες δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν δημιουργεί ένα κλίμα άρνησης και 

ανασφάλειας ως προς τα τεχνολογικά ευρήματα (Konecki, Lovrencic, Kudeli, 2011) .  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η έλλειψη υποστηρικτικών εργαλείων και μέσων 

ώστε να διευκολυνθεί ο τρόπος χρήσης και λειτουργία των Ηλεκτρονικών 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37998472700
https://ieeexplore.ieee.org/author/38228069600
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Υπολογιστών είναι η αιτία της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ του πληθυσμού. Ο 

καθένας μπορεί να φανταστεί πως λειτουργούν οι Η/Υ καθώς, πλέον, παντού γύρω 

μας υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Για τους περισσότερους μάλιστα φαντάζει 

εύκολη και λογική η χρήση τους. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την παραγωγή της 

Τεχνολογία και των εξελίξεων της στην εύρεση και αξιοποίηση των ήδη 

υπαρχουσών μορφών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με στόχο την ενημέρωση των ήδη 

λογισμικών τους και τον εκσυγχρονισμό. Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί στην αύξηση 

των απαιτήσεων των καταναλωτών οι οποίες περιθωριοποιούν τις ευπαθές ομάδες. 

Η περιθωριοποίηση αυτή αφορά στην αύξηση του ποσοστού χρήσης του γενικού 

πληθυσμού έναντι της χρήση των Η/Υ από ανάπηρους.  

 Στους αναπήρους ερευνάται συγκεκριμένα η κατηγορία των ατόμων με οπτικές 

αναπηρίες οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με τη μορφή που έχουν σήμερα. Στις περιπτώσεις των 

ατόμων με προβλήματα όρασης ή με μειωμένη όραση υπάρχουν κάποιες ελπίδες 

και προσπάθειες χρήσης καθώς η οπτική τους εικόνα, που είναι προϋπόθεση για τη 

χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Η μειωμένη 

όραση χρήζει απλώς μεγεθυντικές οθόνες, χαμηλότερο φως, εντονότερα χρώματα, 

μεγαλύτερα απεικάσματα κλπ τα οποία με τη βοήθεια ανάλογων  προγραμμάτων 

και λειτουργιών του υπολογιστή μπορούν να γίνουν πράξη. Άλλωστε σε πολλές 

περιπτώσεις η ύπαρξη και μόνο των συγκεκριμένων γυαλιών οράσεως στα άτομα 

αυτά είναι αρκετή ώστε να συλλάβουν αρκετά από αυτά που εμφανίζονται στην 

οθόνη (Cesarano, Fasolino, Tramontana, 2007).  

 Στην περίπτωση όμως της ολικής τύφλωσης τα άτομα δεν μπορούν να συλλάβουν 

τίποτα από τα αισθητήρια όργανα των ματιών και αυτό καθηλώνει τη θέση τους. Για 

το λόγο αυτό η χρήση των υπολογιστών από τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι 

μηδενική καθώς η τεχνολογία υστερεί ακόμα. Η εφεύρεση λειτουργιών και 

συστημάτων που βοηθούν τα άτομα με οπτική αναπηρία  ώστε να 

χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ είναι η μοναδική περίπτωση που η καθολική και ίση 

χρήση των Η/Υ μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τρέχουν και οι έρευνες 

γύρω από το δίπολο των ατόμων με οπτική αναπηρία και Η/Υ συνεχίζονται.  
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3.4 ΤΟ «ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ» 

 

  Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα του αν το χάσμα γενεών αφορά και συμπλέκεται 

με το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. Στο πρώτο  αναφερόμαστε στη διαφορά στάσης, 

σκέψης και νοοτροπίας μεταξύ των ατόμων και αιτία αυτού χαρακτηρίζεται η 

διαφορά ηλικίας και εμπειριών. Οι νεότεροι τείνουν να σκέφτονται και να 

συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους γηραιότερους και το αντίστροφο 

(McPherson, 2009) .  

 Ως ψηφιακό χάσμα χαρακτηρίζεται η διαφορά μεταξύ των ατόμων ως προς την 

πρόσβαση στην Τεχνολογία και την πληροφόρηση. Η διαφορά αυτή περιλαμβάνει 

τόσο τη διαφορά μεταξύ εκείνων που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην Τεχνολογία 

και εκείνων που έχουν αλλά περιλαμβάνει και τη διαφορά μεταξύ των ατόμων 

που έχουν πρόσβαση στην Τεχνολογία αλλά η ποιότητα και οι λειτουργίες που 

χρησιμοποιούν είναι χαμηλότερες και υψηλότερες αντίστοιχα (Jeager, 2012).  

 Τα δεδομένα δείχνουν πως το χάσμα γενεών ταυτίζεται και προκαλεί σε μεγάλο 

βαθμό το ψηφιακό χάσμα. Ο λόγος για την σχέση των δύο εντείνει το μεγάλο 

ενδιαφέρον, καθώς η συζήτηση στρέφεται τελικά στο κατά πόσο η ηλικία του 

ανθρώπου παίζει ρόλο στη σχέση του με την Τεχνολογία και τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές. Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει πως οι νέοι ηλικίας 10-20 χρονών 

αφιερώνουν σχεδόν τρείς φορές παραπάνω τον καθημερινό τους χρόνο σε 

εφαρμογές του Διαδικτύου και των Η/Υ σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Οι 

εφαρμογές και τα προϊόντα Τεχνολογίας πληθύνονται συνεχώς σε ότι έχει σχέση 

με τους νέους. Αποτέλεσμα είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και ιδίως τα άτομα άνω 

των 45 χρονών να μην έχουν την ίδια πρόσβαση στις ΤΠΕ (McPherson, 2009). Αυτό 

βέβαια φαίνεται να αλλάζει με την πάροδο των χρόνων και να υπάρχει ύφεση στο 

ψηφιακό χάσμα.  

 Λόγοι διασκέδασης και Πληροφορικής είναι κυρίως που οδηγούν τους νέους στη 

χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε καθημερινή βάση. Ίδιοι όμως δεν είναι 

οι λόγοι για τους μεγαλύτερους καθώς στην περίπτωση τους η χρήση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μετατρέπεται κυρίως σε μέσο και εργαλείο δουλειάς, 

παραγωγής και πληροφόρησης. Φυσικά αυτό δε σημαίνει πως οι μεγαλύτεροι σε 
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ηλικία δε χρησιμοποιούν τους Η/Υ για ψυχαγωγία και επικοινωνία, αλλά το 

ποσοστό είναι μικρότερο.  

Η συντριπτική διαφορά του ποσοστού μεταξύ των γενεών ορίζει και το χάσμα 

καθώς στους νέους φαίνεται πως το 93% χρησιμοποιεί καθημερινά τους Η/Υ σε 

αντίθεση με τους μεγαλύτερους που το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 39% 

(Ζώτος, 2008). Μιλούμε για παραπάνω από το διπλάσιο των ατόμων του 

συνολικού πληθυσμού ως προς τη χρήση. Παιδιά νεότερης ηλικίας (κάτω των 10) 

χρησιμοποιούν τους Η/Υ σπανιότερα σε σχέση με τα μεγαλύτερα και η χρήση 

αυτή αυξάνεται όσο μεγαλώνουν. Κάτι αντίστοιχο, όμως, δεν φαίνεται να 

συμβαίνει και σε ωριμότερες ηλικίες, καθώς σε εκείνες τις περιπτώσεις οι 

μεγαλύτεροι συνεχίζουν να βρίσκουν το Ιντερνέτ ως εργαλείο της δουλείας τους 

και μέσο πληροφόρησης.  

 Η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των ηλικιών σε σχέση με την πρόσβαση των 

ατόμων στους Η/Υ φαίνεται πως σταθεροποιείται τα τελευταία χρόνια. Σαφώς η 

ηλικία παίζει ρόλο ως προς τον χρόνο που έχει στη διάθεση του να αφιερώσει ο 

χρήσης αλλά και ο τρόπος προσέγγισης του Ιντερνέτ από το άτομο. Αυτό 

δικαιολογεί και τη διαφορετική στάση των νεότερων ατόμων σε σχέση με των 

μεγαλυτέρων (Deursen, Dijk, 2011).  

Στην περίπτωση των αναπήρων η κατάσταση είναι διαφορετική καθώς η ηλικία 

δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, λόγω των αναπηριών. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

χρήστης έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά άλλων δυσκολιών είτε είναι νεότερος 

είτε γηραιότερος. Οι τεχνολογίες και οι τεχνολογικές εγκαταστάσεις δεν 

διαφοροποιούνται και αυτός είναι ο λόγος που η ανισότητα στην πρόσβαση στους 

Η/Υ και στις ΤΠΕ υπάρχει σε μεγάλο βαθμό (Jeager, 2012).  

 Σαφώς οι νέοι έχουν μεγαλύτερη περιέργεια και υπομονή για να εκπαιδευτούν 

πάνω στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και για το λόγο αυτό η ενασχόληση τους 

καλύπτει περισσότερο χρόνο της καθημερινής τους ζωής. Αυτό όμως δεν αναιρεί 

την ενασχόληση και των ατόμων άνω των 20-30 ετών.  Όσο αυξάνεται η ηλικία 

των ατόμων τα ενδιαφέροντα αλλάζουν και ο προσωπικός χρόνος συχνά 

μειώνεται.  

 Το χάσμα γενεών υπάρχει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, και ακόμη 

περισσότερο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέλιξη, τον σύγχρονο κόσμο και 
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την Τεχνολογία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η Τεχνολογία απαιτεί αφοσίωση 

και συνεχή ενημέρωση.  

 

3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται και λειτουργούν διαφορετικά στην 

καθημερινότητα τους. Άλλοι άνθρωποι φορούν γυαλιά οράσεως και άλλοι φακούς 

επαφής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν 

κάποιες λειτουργίες οι οποίες σε άλλους γίνονται δίχως δεύτερη σκέψη. Στις 

περιπτώσεις των ανθρώπων που οι λειτουργίες αυτές συναντούν πολλές 

δυσκολίες, τότε φαίνεται πως τα άτομα χρησιμοποιούν υποστηρικτικά εργαλεία 

και βοηθητικές μεθόδους τα οποία ενισχύουν την απόδοση τους (Ephraim, Bryant, 

2008).  

 Στις κατηγορίες αυτές, πάνω, εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε η Προσαρμόσιμη 

Υποστηρικτική Τεχνολογία η ποία έχοντας συγκεκριμένο λογισμικό και 

χρησιμοποιώντας ξεχωριστό υλικό κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Η 

Υποστηρικτική Τεχνολογία προσφέρει λειτουργίες στα ΑΜΕΑ που σε άλλες 

περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στη 

σχέση των Η/Υ με το γενικό πληθυσμό, ο οποίος μέσω των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών κάνει τεράστια βήματα. Φυσικά αυτός είναι και ο λόγος που 

εφευρεθήκαν οι Η/Υ καθώς αποτελούν ανθρώπινο καθημερινό εργαλείο. Στις 

περιπτώσεις των αναπήρων οι Η/Υ δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν 

μεγάλο όγκο Πληροφορικής με χαμηλό κόστος και ελάχιστον χρόνο, κάτι το οποίο 

συνεπάγεται την πιθανή αύξηση των κοινωνικών και επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων (Marco, Casas, κα, 2008).  

 Σε πρώτο επίπεδο, στον κοινωνικό τομέα, οι υπολογιστές σε συνδυασμό με το 

Διαδίκτυο δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και κοινωνικών σχέσεων μέσω του οποίου τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες μπορούν 

να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνούν συχνά με την άνεση τους. Οι ΤΠΕ 

αναφέρονται ακριβώς σε αυτές τις επικοινωνίες οι οποίες γίνονται δυνατές μέσω 

των Η/Υ.  
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 Σε δεύτερο επίπεδο και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των ΑΜΕΑ οι Η/Υ αποτελούν λύση στις επιχειρήσεις των ανθρώπων με 

αναπηρίες, λόγω των πολλών απαιτήσεων τους. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει 

και η λεγόμενη Τηλεργασία, η οποία αναφέρθηκε και παραπάνω και ορίζει 

ακριβώς τη δυνατότητα που έχουν τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες να εργαστούν 

ακόμα και μέσα από το σπίτι τους χωρίς να χρειάζεται να ξεβολευτούν.  

 Αδιαμφισβήτητο, βέβαια, είναι και η χρησιμότητα των Η/Υ σε οτιδήποτε έχει να 

κάνει με την Πληροφορία. Στο πεδίο αυτό δεν υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί 

στους αναπήρους ώστε να χυθούν στον ψηφιακό κόσμο της πληροφόρησης. Οι 

Η/Υ και το Ιντερνέτ λειτουργούν ως εργαλεία μάθησης. Το γεγονός πως οι 

ανάπηροι μπορούν να επιμορφώνονται και να εργάζονται από την άνεση του 

σπιτιού τους είναι πολύ σημαντικό.  

 Έτσι φαίνεται πως οι Η/Υ έχουν τεράστια σημασία για τη βελτίωση του βοιωτικού 

επιπέδου των ανάπηρων. Ωστόσο η ύπαρξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χωρίς 

την παρουσία του Ίντερνετ μοιάζει παράδοξη. Όλα τα παραπάνω θα ήταν 

ασήμαντα και άχρηστα αν δεν υπήρχε η σύνδεση στο διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο 

προσφέρει ιστότοπους οι οποίοι έχουν απεριόριστα και απέραντα ολοκληρωμένα 

ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία τα άτομα μπορούν να αναζητήσουν σχεδόν τα 

πάντα. Η Τεχνολογία του Διαδικτύου έρχεται μετά την Τεχνολογία των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για να την τελειοποιήσει. Για το λόγο αυτό μεγάλο 

ποσοστό των ανθρώπων, διεθνώς, έχουν αντιληφθεί τη σημασία του και έχουν 

βάλει το Διαδίκτυο στην καθημερινότητα τους (Domingo, 2012).  

 Φυσικά, αν αντιληφθεί κανείς πως το μεγαλύτερο και συχνότερο πρόβλημα των 

αναπήρων είναι η μη προσπελασιμότηττα τους σε πολλά από τα καθημερινά 

πράγματα τότε αντιλαμβάνεται πως το Διαδίκτυο λύνει τα χέρια τους καθημερινά. 

Η επιμόρφωση και η αναζήτηση Πληροφορικής είναι αυτή που χρησιμοποιείται 

και υπάρχει στις ζωές σχεδόν όλων των αναπήρων ανεξαρτήτου αναπηρικής 

κατηγορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου είναι 

πολύπλευρη και καλύπτει σχεδόν όλες τις θεματικές ενότητες. Βέβαια η 

Πληροφόρηση δεν είναι το μοναδικό που εξυπηρετεί το Διαδίκτυο καθώς και οι 

οικονομικές συναλλαγές, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές επαφές, η αλληλογραφία, 
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οι αγοραπωλησίες και οι ιατρικές υπηρεσίες είναι κάποια από τα πολλά που 

ευνοούνται.  

 Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως ανάπηροι με κινητικά προβλήματα δε μπορούν να 

κινηθούν ελεύθερα και να λειτουργήσουν, οπότε και η χρήση των Η/Υ βοηθάει 

ώστε να επιβιώνουν ευκολότερα. Αυτό ισχύει, βέβαια, και σε όλες τις άλλες 

αναπηρικές κατηγορίες.  

 Σε κάθε περίπτωση το Διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιείται από τα άτομα κα 

ειδικότερα από εκείνα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες, καθώς διευκολύνει τη ζωή 

μας σε πολλά θέματα. Η χρήση όμως θα πρέπει να γίνεται συνειδητά και με 

ασφάλεια καθώς το Διαδίκτυο πέρα από τις λειτουργίες του κρύβει και κινδύνους 

τους οποίους συχνά τείνουμε να αγνοούμε. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να 

αφορούν στοιχεία της προσωπικής μας ζωής, οικονομικά προσωπικά δεδομένα 

αλλά και ιούς οι οποίοι μπορούν να προσβάλλουν τις συσκευές μας και να 

δημιουργήσουν μεγάλη ζημιά. Η επιμόρφωση πάνω στην ασφάλεια του 

προσωπικού μας απορρήτου είναι απαραίτητη κατά την χρήση του Διαδικτύου και 

οι περιπτώσεις θυμάτων είναι που μαυρίζουν το περιεχόμενο του (Pilling, Barrett, 

Floyd, 2004).  

 

3.6 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

 Η ποιότητα της πρόσβασης των ατόμων με οπτικές αναπηρίες στους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές συχνά είναι πολύ χαμηλή. Ο λόγος είναι πως οι οπτικές εικόνες που 

αντανακλά η οθόνη του υπολογιστή καθώς και η ανάγνωση των κειμένων που 

υπάρχουν στις οθόνες ή είναι εκτυπωμένα σε χαρτί γίνεται με δυσκολία ή είναι 

αδύνατη. Η χαμηλή όραση των ατόμων αυτών δεν τους επιτρέπει να διαβάσουν και 

να δουν με ευκολία τα περιεχόμενα της οθόνης και αυτό είναι ένα μεγάλο 

πρόβλημα στη σχέση τους με την Τεχνολογία. Στην περίπτωση των ατόμων με 

οπτική αναπηρία μιλούμε για ολοκληρωτική αποχή από τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές και τις ΤΠΕ, αφού η όραση είναι συνήθως μηδενική και η 

υποστηρικτική τεχνολογία που αφορά εργαλεία για τους συνηθισμένους 
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υπολογιστές (που απαρτίζονται από οθόνη) δεν είναι αρκετή. Η κατάσταση αυτή 

οδηγεί στην αναζήτηση λειτουργιών και αντικειμένων που θα δώσουν λύση στο 

πρόβλημα αυτό.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές υπάρχουν παντού γύρω 

μας και αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα μας. Έτσι και στην περίπτωση των 

ατόμων που πάσχουν από προβλήματα όρασης η αναφορά είναι εκτενής και η 

ανάγκη για την εξέλιξη της Τεχνολογίας πάνω σε αυτό είναι τεράστια. Η συνεισφορά 

των Η/Υ και του Διαδικτύου είναι σημαντική για την καλυτέρευση της 

καθημερινότητας κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως αναπηρικών προβλημάτων.  

 Έτσι η ανάγκη αυτή οδήγησε στην άνθιση λογισμικών, λειτουργιών και εργαλείων 

τα οποία καθιστούν την πρόσβαση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες, δυνατή στους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις ΤΠΕ. Πιο συχνό φαινόμενο, μάλιστα, αποτελεί η 

ακουστική έξοδος στην οποία μία συνθετική και κατευθυντήρα φωνή βοηθά το 

άτομο να κινηθεί στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει σε 

τεράστιο βαθμό την ποιότητα σύνδεσης και πλεύσης των ατόμων αυτών στις ΤΠΕ 

και τις υπόλοιπες τεχνολογικές λειτουργίες (Ζησοπούλου, 2007).  

 Επιπλέον η οπτική αναγνώριση συμβόλων, που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι 

υψίστης σημασίας καθώς οι πληροφορίες μπορούν να μετατραπούν σε 

ηλεκτρονικές με την βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών και λειτουργιών, όπως 

μπορεί να είναι μία συσκευή scanner. Με αυτές τις λειτουργίες το άτομο είναι σε 

θέση να διαβάζει και να αντιλαμβάνεται πληροφορίες οι οποίες θα μετατρέπονται 

σε ηλεκτρονικές και με τη  βοήθεια άλλων λειτουργιών θα διαβάζονται σε αυτό.  

 Παρόμοιο μέσο σύνδεσης με τον ψηφιακό κόσμο θα αποτελούσαν και οι 

εκτυπωτές Braille οι οποίοι εξίσου αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω και με 

αυτούς μπορεί το άτομο να διαβάσει οτιδήποτε υπάρχει ηλεκτρονικά στον ψηφιακό 

κόσμο. Για παράδειγμα εικονικά αποτυπωμένες πληροφορίες θα μπορούν σε 

ανάγλυφα χαρτιά να εκτυπώνονται και στη συνέχεια να είναι διαθέσιμες προς 

ανάγνωση στα άτομα αυτά. Η περίπτωση αυτή είναι χρησιμότερη στα άτομα με 

οπτική αναπηρία των οποίων η όραση είναι μηδενική και δεν έχουν άλλο τρόπο για 

να διαβάσουν λέξεις.  

Σε χειριστικό επίπεδο εργαλεία όπως είναι η διαμόρφωση των πληκτρολογίων και 

οι μεγεθυντικές λειτουργίες της οθόνης του Η/Υ  μπορούν να δώσουν τη 
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δυνατότητα στα άτομα να πλοηγηθούν στον Η/Υ και το Διαδίκτυο ευκολότερα. Οι 

λειτουργίες αυτές αναφέρονται μονάχα στα άτομα με μειωμένη όραση καθώς σε 

αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μία βελτίωση. Φυσικά στις 

περιπτώσεις της απόλυτης τύφλωσης τα εργαλεία αυτά είναι άχρηστα.  

Γενικά φαίνεται πως υπάρχει πλήθος εφαρμογών, λειτουργιών και εργαλείων που 

μπορούν να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν την πρόσβαση των ατόμων με οπτικές 

αναπηρίες στους Η/Υ, το Διαδίκτυο και τις ΤΠΕ. Αυτό συνεπάγεται και την αύξηση 

της ποιότητας της πρόσβασης τους στα παραπάνω.  

 Με το πέρασμα των χρόνων η ποιότητα αυτή τείνει να αυξάνεται. Η αλματώδης 

εξέλιξη της Τεχνολογίας διευκολύνει κατά πολύ τα πράγματα και φαίνεται πως είναι 

ξεκάθαρος ο ρόλος της και η επιρροή της στην καθημερινότητα μας.  

 Επιγραμματικά να αναφέρουμε αυτά που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην 

πρόσβαση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες στους Η/Υ: η τοποθέτηση της οθόνης, 

τα χρώματα και το μέγεθος της οθόνης, οι ετικέτες πλήκτρων, το μέγεθος των 

πλήκτρων, η γραμματοσειρά των κειμένων, τα χρώματα και το μέγεθος της 

γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται, το λογισμικό μεγέθυνσης των κειμένων, οι 

λειτουργίες και το λογισμικό ανάγνωσης των κειμένων, τα εναλλακτικά 

προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο, οι συσκευές σύνθεσης της φωνής, οι 

συσκευές ανάγνωσης των οπτικών κειμένων, τα αυτόνομα συστήματα ανάγνωσης, 

τα συστήματα αφής, οι συσκευές σάρωσης και η τεχνολογία Braille. Όλα τα 

παραπάνω θα προσεγγιστούν και θα αναλυθούν προκειμένου να φανεί η μεγάλη 

χρησιμότητα τους (Γκουσγκούσης, 2001).  

 

ΟΘΟΝΗ: ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 

 Η οθόνη παίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στη σχέση των ατόμων με οπτικέ 

αναπηρίες και του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αρχικά η θέση της οθόνης μέσα στον 

χώρο προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς έχει αποδεδειχθεί πως πολλές φορές το φως 

που εισέρχεται από τα παράθυρα αντανακλά πάνω στην οθόνη του υπολογιστή και 

μαυρίζει τα περιεχόμενα της. Η θέση της οθόνης πρέπει να είναι σε μέρος που η 

εμβέλεια της να αρκεί για την οπτική επαφή των ατόμων. Έτσι ρυθμίζοντας κανείς 

την κλίση και την τοποθεσία της μπορεί να διακρίνει καλύτερα.  
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 Τα χρώματα έχουν και αυτά σπουδαίο ρόλο  κατά την όραση των αναπήρων καθώς 

πολλοί δυσκολεύονται ή τους είναι πιο εύκολο αντίστοιχα να αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένους κωδικούς χρωμάτων και τους συνδυασμούς τους. Έτσι οι παλέτες 

χρωμάτων στου υπολογιστές πρέπει να περιέχουν μεγάλη γκάμα χρωμάτων ώστε 

να υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τα άτομα και τις ανάγκες τους.  

 Το μέγεθος ορίζει και τον τύπο της εικόνας με την οποία έχει να κάνει ο ανάπηρος. 

Μεγαλύτερα μεγέθη οθονών αναπαριστούν και μεγαλύτερες εικόνες. Οι 

κατασκευαστές μπορούν να κατασκευάσουν οθόνες συγκεκριμένες για να 

εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Σε αντίθεση με τις οθόνες των φορητών 

υπολογιστών, αυτές μπορούν να είναι αποδοτικότερες καθώς το μέγεθος τους 

μπορεί να φτάσει και τις 30 ίντσες διαγωνίως. Οι οθόνες των laptop θεωρούνται 

μικρές για τους οπτικά ανάπηρους (Lazar, Allen, κα, 2007).  

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

Τα συμβατικά πληκτρολόγια πολλές φορές δεν είναι αρκετά ώστε άτομα με οπτικές 

αναπηρίες να μπορούν να τα χρησιμοποιούν με ευκολία. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

είτε στο μέγεθος των πλήκτρων είτε στο μέγεθος του αποτυπωμένου χαρακτήρα 

που έχει πάνω του. Για παράδειγμα σε ένα κοινό πληκτρολόγιο το μέγεθος του 

πλήκτρου αγγίζει το 0,5 με 1 εκατοστό διάμετρο και το σύμβολο που 

αντιπροσωπεύει το κάθε πλήκτρο καλύπτει σχεδόν όλη την επιφάνεια του. Το 

μέγεθος αυτό όμως είναι αρκετά μικρό ώστε να είναι ευδιάκριτο στα άτομα με 

μειωμένη όραση. Έτσι στην περίπτωση του πληκτρολογίου συνίσταται ο σχεδιασμός 

και η κατασκευή μεγαλύτερων πλήκτρων που η διάμετρος και επιφάνεια τους θα 

χωρά διπλάσιο όγκο συμβόλου.   

 Άλλωστε υπάρχουν και οι ετικέτες των πλήκτρων οι οποίες αναφέρονται στα 

αυτοκόλλητα που κολλιούνται πάνω σε αυτά με σκοπό να φέρουν μεγάλα 

εκτυπωμένα σύμβολα, γράμματα και αριθμούς με έντονη γραφή. Τα αυτοκόλλητα 

αυτά έχουν διάφορους τύπους (χρώματα, μεγέθη) ανάλογα με τις ανάγκες του 

χρήστη και τοποθετούνται στα κοινά πληκτρολόγια αν δεν υπάρχουν άλλες 

επιλογές. (Modanwai, Sarawadekar, 2016).  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 
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Ένα ευανάγνωστο κείμενο για τους ανάπηρους εξαρτάται από το μέγεθος, τον τύπο 

και το χρώμα της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται. Στις περιπτώσεις των Η/Υ 

υπάρχει ο δείκτης της γραμματοσειράς που μπορεί να οριστεί κάθε φορά 

διαφορετικά ώστε να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες. Η γραμματοσειρά 

Times New Roman  για παράδειγμα δυσκολεύει περισσότερο τα άτομα με 

προβλήματα όρασης έναντι της γραμματοσειράς Calibri. Αυτό συμβαίνει με τους 

περισσότερους τύπους γραμματοσειρών , αφού καθεμία φαίνεται ξεχωριστή σε 

κάθε άτομο.  

 Το ίδιο συμβαίνει και με το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς αφού και τα 

δύο μπορούν να ρυθμιστούν με τις ανάλογες λειτουργίες. Γράμματα με έντονη 

γραφή ή μεγάλα φαίνονται περισσότερο. Τα σκούρα χρώματα είναι εκείνα που 

προτιμούνται καθώς τα ανοιχτά δημιουργούν σύγχυση με την επιφάνεια της 

σελίδας η οποία συχνότερα είναι λευκή. Αυτό, μάλιστα, συχνά είναι πρόβλημα και 

για τα άτομα με κανονική όραση (Furno, Zimeo, 2012).  

 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η λειτουργία της μεγέθυνσης του κειμένου στον υπολογιστή αφορά το λογισμικό. 

Αυτή καταχωρείται στη μνήμη του υπολογιστή και έτσι το άτομο μπορεί πάντοτε να 

χρησιμοποιεί αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Η λειτουργία της έγκειται στο να 

εξυπηρετεί το άτομο όταν δεν μπορεί να δει καλά μέσω της μεγέθυνσης της οθόνης 

και χωρίς να υπάρχει απώλεια της ποιότητας των περιεχομένων. Ουσιαστικά με 

αυτή τη λειτουργία το άτομο μπορεί να μεγεθύνει οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη 

του χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει συνεχώς το μέγεθος της γραμματοσειράς. Το 

ίδιο τον εξυπηρετεί και κατά την εκτύπωση των κειμένων αφού με αυτή την επιλογή 

δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το έγγραφο για να το εκτυπώσει και έπειτα να το 

ξανά τροποποιήσει προκειμένου να το φέρει στην αρχική του κατάσταση. 

 Οι επιλογές στην μεγέθυνση της οθόνης είναι πολλές αφού αυτή μπορεί να 

μεγαλώσει 16 φορές. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να πολλαπλασιαστεί έως και 16 

φορές το αρχικό της μέγεθος. Έτσι μέσω αυτής της μεγεθυντικής λειτουργίας το 

άτομο μπορεί να βρει σχεδόν ακριβώς αυτό που του ταιριάζει (Furno, Zimeo, 2012).  

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
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Το λογισμικό αυτό διευκολύνει περισσότερο τα άτομα τα οποία πάσχουν από ολική 

τύφλωση, καθώς δεν μπορούν να διακρίνουν τίποτα στην οθόνη του υπολογιστή. Τα 

περιεχόμενα που βρίσκονται στην οθόνη δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με 

κανένα μέσο της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα 

προγράμματα ανάγνωσης λειτουργούν και αυτά με τη βοήθεια της μνήμης του Η/Υ 

καθώς οποιαδήποτε λειτουργία αποθηκεύετε σε αυτήν (Kunc, Burget).  

 Για να λειτουργήσουν χρειάζονται πάντοτε μία συσκευή σύνθεσης φωνής η οποία 

θα διαβάζει οτιδήποτε εικονικό στον υπολογιστή. Σκοπός, δηλαδή, του 

προγράμματος είναι να διαβάσει και να μεταφράσει οτιδήποτε φαίνεται στον 

υπολογιστή και με τη σύνθεση της φωνής να «μιλήσει». Τα λόγια θα αναπαριστούν 

το ανάλογο περιεχόμενο της οθόνης και έτσι το άτομο θα έχει άμεση επαφή με 

αυτήν (Kunc, Burget).  

 Τα προγράμματα αυτά δουλεύουν αξιόπιστα και συχνά προκειμένου να 

λειτουργήσουν χρήζουν εκπαίδευση και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 

εξάσκησης. Οι οδηγίες αφορούν βήματα ώστε το άτομο να μπορεί με μία λέξη να 

φτάνει στο σημείο της οθόνης που θέλει, να πατά τα κουμπιά που θέλει και να 

προχωρά στην είσοδο και έξοδο από τις ιστοσελίδες. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 

εξάσκηση, καθώς λόγω της απουσίας της όρασης δεν μπορεί να διακρίνει και να 

αποφύγει πιθανά λάθη που θα κάνει.  

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

 Τα προγράμματα αυτά δεν λειτουργούν μόνα τους αλλά χρειάζονται και επιπλέον 

εξοπλισμό.  Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αρκείται είτε σε συσκευές σάρωσης είτε 

σε συσκευές σύνθεσης φωνής. Η λειτουργία τους έγκειται στο να αναγνωρίσουν 

σύμβολα τυπωμένες τα οποία θα αντιστοιχούν σε γράμματα και αριθμούς και με τη 

βοήθεια της σύνθεσης της φωνής να τα διαβάσουν στο άτομο. Τα προγράμματα 

αυτά συχνά εμφανίζονται με τη συντομογραφία OCR και είναι σχεδιασμένα για τα 

άτομα με οπτική αναπηρία τα οποία μπορούν μέσω αυτών να εξαγάγουν απευθείας 

τυπωμένες πληροφορίες (Konecki, 2012).  

 Και σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε λογισμικά τα οποία είναι 

σχεδιασμένα για τα άτομα με ολική τύφλωση. Στις περιπτώσεις τους τα πράγματα 

είναι πιο περίπλοκα καθώς τα πάντα έχουν να κάνουν με μηχανισμούς. Η παντελής 
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έλλειψη της όρασης, προκειμένου να αντικατασταθεί, χρήζει εξάσκηση και νοητική 

δύναμη.  

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

 Σήμερα η διαδικασία μέσω της οποίας συχνότερα λειτουργούν οι συσκευές 

σύνθεσης της φωνής είναι η εξής: η παραγωγή καρτών ήχου σε συνδυασμό με το 

ανάλογο και κατάλληλο λογισμικό παράγουν φωνή όμοια με του ανθρώπου. Στο 

παρελθόν αυτό ήταν αδύνατο. Η ποιότητα της φωνής διέφερε από τη συσκευή η 

οποία λειτουργούσε με τη βοήθεια μίας εξωτερικής θύρας στον Η/Υ.  

Ωστόσο η εξέλιξη της Τεχνολογίας οδήγησε σε αυτό που συναντούμε σήμερα το 

οποίο είναι πιο κοντινό στην πραγματικότητα. Με τις συσκευές σύνθεσης της φωνής 

αλλά και τα προγράμματα αναγνώρισης των περιεχομένων της οθόνης 

πραγματοποιείται η αναγνώριση από τον ανάπηρο (Kumar, Srinivasulu κα., 2015).  

 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΗΣ 

 Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες αντιλαμβάνονται και απορροφούν την πληροφορία μέσω της 

σωματικής αίσθησης και της αφής. Τα συστήματα αφής λειτουργούν μέσω 

εργαλείων τα οποία συνδέονται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και με συγκεκριμένα 

λογισμικά παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα με οπτική αναπηρία να έρθουν σε 

επαφή με τα περιεχόμενα της οθόνης (Kumar, Srinivasulu κα., 2015).  

 Οι ανάπηροι αγγίζουν την επιφάνεια των εργαλείων αυτών και με την αφή 

αντιλαμβάνονται τι απεικονίζει ο υπολογιστής. Το εργαλείο αυτό έχει τη μορφή 

ποντικιού  το οποίο μέσω ακίδων δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να το ψηλαφίσει 

και να κατανοήσει τι αναπαριστά. Τα περιεχόμενα που αναπαριστώνται μπορούν να 

έχουν την κανονική μορφή αλλά μπορούν να είναι γραμμένα και σε σύστημα Braille. 

Τα πάντα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντιστοιχούν σε διαφορετικά σύμβολα και 

γραφικά του υπολογιστή.  

 Τα συστήματα αυτά φαίνονται πολύ χρήσιμα για την άμεση επαφή των αναπήρων 

με τον Η/Υ.  

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 
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Οι συσκευές σάρωσης είναι ανεξάρτητα εξαρτήματα του υπολογιστή τα οποία 

εύκολα  συνδέονται με αυτόν και λειτουργούν. Η μορφή τους μοιάζει με 

φωτοτυπικό πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα κείμενα που θέλουμε να 

σκανάρουμε. Το περιεχόμενο που σκανάρεται μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο το οποίο μέσω των παραπάνω λειτουργιών μπορεί να αναγνωριστεί, 

να ομιληθεί ή να διαβαστεί μέσω των συστημάτων αφής.  

 Γενικότερα οι συσκευές αυτές εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό καθώς οτιδήποτε 

γραπτό σε έντυπη μορφή μπορεί να είναι προσβάσιμο και στα άτομα με οπτικές 

αναπηρίες. Η κατηγορία αυτών των συσκευών εξυπηρετεί άτομα τόσο με ολική 

τύφλωση όσο και με μερική γιατί η ανάγνωση των κειμένων προσαρμόζεται μετά το 

σκαναρισμα σε οποιαδήποτε ανάγκη (Normanyo, Tsolenyanu, Adetunde, 2010) .  

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BRAILLE 

 Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε ίσως για τη σημαντικότερη εφεύρεση του 

ανθρώπου που εξυπηρετεί τα άτομα με ολική τύφλωση. Η προσέγγιση του θέματος 

μπορεί να γίνει από πολλές πλευρές καθώς οι πτυχές που εξυπηρετούνται είναι 

διάφορες. Το συγκεκριμένο σύστημα πέρα από τα άτομα με προβλήματα όρασης 

εξυπηρετεί και άτομα με προβλήματα ακοής. Η έξοδος των Πληροφορικής είναι 

ακριβέστατη.  

 Τα συστήματα Braille αφορούν μία σειρά από προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται 

από την ίδια μορφή και εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς. Σε αυτά 

συγκαταλέγονται οι εκτυπωτές Braille οι οποίοι εκτυπώνουν σε ανάγλυφο χαρτί 

ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από τα άτομα με οπτική αναπηρία, τα πληκτρολόγια 

Braille που έχουν και αυτά ανάγλυφο περιεχόμενο στα πλήκτρα, οι ανανεώσιμες 

πινακίδες οι οποίες υπάρχουν πάνω στην οθόνη και επιτρέπουν στο άτομο να 

αναγνωρίσει το περιεχόμενο, οι ετικέτες Braille που χρησιμοποιούνται πάνω σε 

αντικείμενα και έχουν λειτουργία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των αντικειμένων, 

τα προγράμματα μετάφρασης τα οποία προετοιμάζουν τα κείμενα ώστε να 

εκτυπωθούν σε κείμενα Braille και τέλος τον κώδικα Braille πάνω στον οποίο είναι 

βασισμένα όλα τα προϊόντα (Mattes, 2000). 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE 
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Ο κωδικός Braille αποτελεί ένα σύστημα γραφής και ανάγνωσης, ψηλαφητό, το 

οποίο όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιείται από άτομα που αντιμετωπίζουν 

οπτικές αναπηρίες. Βασική μονάδα είναι το Braille το οποίο περιέχει έξι 

υπερυψωμένες ακίδες τοποθετημένες σε δύο στήλες. Με το σχεδιασμό των ακίδων 

αυτών σε όλους τους δυνατούς τύπους μπορούμε να δημιουργήσουμε 64 

διαφορετικά σύμβολα. Βέβαια σε καθολικό βαθμό τα σύμβολα αυτά μπορούν να 

είναι πολύ περισσότερα αλλά μόνο τα 96 συναντώνται στους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές. Λόγω των πολλών συμβόλων καταλαβαίνουμε πως για να μάθει 

κανείς την ανάγνωση και τη γραφή στο σύστημα αυτό απαιτείται μεγάλη εξάσκηση. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραπάνω από ένα κελία χρησιμοποιούνται για να 

αντιπροσωπεύσουν παραπάνω από ένα σύμβολα και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται πολυάριθμο (Foulke, 1982).  

 Σήμερα δεν μιλούμε μόνο για έναν αποδεκτό κώδικα, αλλά για περισσότερους. Ο 

πιο διαδεδομένος είναι ο Αγγλικός Κώδικας  και χωρίζεται σε δύο διαφορετικές 

βαθμίδες. Κάθε μία έχει τις δικές της λειτουργίες και στο σύνολο τους δημιουργούν 

τον Κώδικα.  

 Ο Κώδικας μπορεί να τροποποιηθεί και να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες 

του ατόμου κατά την εκτύπωση του στο ανάγλυφο χαρτί. Η τροποποίηση αυτή έχει 

να κάνει με τα οπτικά εφέ που αποτυπώνονται στο χαρτί. Η γραφή Braille συνήθως 

καλύπτει μεγάλο μέρος του χαρτιού παρόλο που πάντοτε πρέπει να τηρούνται τα 

περιγράμματα του χαρτιού. Στα περιγράμματα αυτά τοποθετούνται οι στήλες και τα 

δεδομένα αυτών, οπότε και φαίνεται αναγκαία η σωστή διαρρύθμιση του χαρτιού 

(Foulke, 1982).  

 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BRAILLE 

 Οι εκτυπωτές αυτοί χρησιμοποιούν τις ακίδες που υπάρχουν και αποτυπώνουν το 

κείμενο σε ανάγλυφη μορφή. Το χαρτί που χρησιμοποιούν είναι βαρύ χαρτί χοντρής 

ποιότητας. Αυτοί συνδέονται με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ακριβώς όπως οι 

συνηθισμένοι εκτυπωτές και κάνουν την ίδια λειτουργία. Η διαφορά με τους 

απλούς εκτυπωτές είναι πως κάνουν αρκετά θόρυβο και πολλές φορές είναι πολύ 

ενοχλητικοί. Για το λόγο αυτό συνήθως τοποθετούνται σε ξεχωριστό χώρο 

(Κουρουμπέτογλου, 2004).  
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 Σημαντικό ρόλο στους εκτυπωτές παίζουν οι ακίδες, καθώς αυτές πρέπει να 

τρυπούν το χαρτί με αρκετή δύναμη ώστε να γίνεται όσο το δυνατό περισσότερο 

ανάγλυφο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει και την ύπαρξη καλής ποιότητας χαρτιού, 

καθώς σημασία έχει και να μην καταστρέφεται εύκολα (Κουρουμπέτογλου, 2004). 

 Ο χρόνος που χρειάζεται ένας τέτοιος εκτυπωτής διαφέρει ανάλογα με τις 

λειτουργίες του. Για παράδειγμα υπάρχουν εκτυπωτές που μπορούν να 

εκτυπώσουν σε δύο όψεις ταυτόχρονα και έτσι κερδίζουν αρκετό χρόνο. Υπάρχουν 

όμως και εκτυπωτές οι οποίοι είναι απλοί και κάνουν τυπική δουλειά. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερος χρόνος.  

 Οι συγκεκριμένοι εκτυπωτές διαφέρουν ανάλογα με το είδος που εξυπηρετούν, το 

είδος χαρτιού που χρησιμοποιούν αλλά και το μέγεθος παραγωγής τους. Υπάρχουν 

εκτυπωτές που εκτυπώνουν με μελάνι αλλά υπάρχουν και αυτοί που εκτυπώνουν 

ανάγλυφα και αυτό οφείλεται στο λογισμικό τους.  

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ BRAILLE 

Τα συγκεκριμένα πληκτρολόγια απαρτίζονται από εννιά πλήκτρα τα οποία 

επιτρέπουν τον χρήστη να γράψει ένα κείμενο Braille. Πλέον με την εξέλιξη της 

Τεχνολογίας τα συνηθισμένα πληκτρολόγια περιλαμβάνουν λειτουργίες οι οποίες 

μετατρέπουν το λογισμικό σε Braille και διαμορφώνουν το πληκτρολόγιο ανάλογα 

(Τσαμπά, 2016).  

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ BRAILLE 

Οι ετικέτες αυτές αναγράφουν σύμβολα Braille και τοποθετούνται απευθείας πάνω 

στα πλήκτρα. Είναι φτιαγμένες από άριστης ποιότητας διαφανή υλικό το οποίο 

τοποθετημένο επάνω στα κοινά πληκτρολόγια δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 

αντιληφθεί ποιο σύμβολο είναι και να προχωρήσει στην εγγραφή του κειμένου 

(Τσαμπά, 2016).  

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ BRAILLE 
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Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν ως αναγνώστες των τυπωμένων κειμένων 

Braille. Μπορούν να διαβάσουν οποιοδήποτε κείμενο σε χαρτί και με τη μέθοδο  

της σάρωσης  να το μετατρέψουν σε ψηφιακό κείμενο. Η ανάλυση γίνεται από το 

μοτίβο των ακίδων και σε συνδυασμό με τον κώδικα Braille αναλύουν και 

αναγνωρίζουν το κείμενο.  

 Τα προγράμματα αυτά βοηθούν τα άτομα με οπτική αναπηρία να διαβάσουν τα 

κείμενα χωρίς απαραίτητα να ξέρουν γραφή Braille. Έτσι μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει για αυτούς.  

 Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να συνυπάρξουν προκειμένου να υπάρξει τελικά το 

ποθητό αποτέλεσμα, που είναι η πρόσβαση και η ορθή και λειτουργική χρήση των 

Η/Υ από τα άτομα με οπτικές αναπηρίες(Γκουσγκούσης, 2001).  

 

3.7 ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

 Η σχέση των αναπήρων με Οπτικές Διαταραχές με τα κινητά τηλέφωνα είναι πάνω 

κάτω η ίδια με αυτή η με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Θα μπορούσαμε να 

πούμε, μάλιστα, πως είναι ίσως, λίγο πιο περίπλοκη, καθώς στην Υποστηριχτική 

Τεχνολογία τα εφευρήματα έχουν να κάνουν περισσότερο με υποστήριξη στους 

Υπολογιστές, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως την περίπτωση της χρήσης των 

κινητών τηλεφώνων, έχουν μία πιο δύσκολη πρόσβαση.  

 Έτσι ο λόγος μας σχετικά με τα τεχνολογικά εφευρήματα και την πρόσβαση των 

αναπήρων σε αυτά θα μπορούσε να ξεκινήσει με την αναφορά μας στο Universal 

Design το οποίο έχει δημιουργηθεί βασισμένο σε πολλούς και διάφορους τομείς με 

σκοπό να σχεδιάζει και να παράγει προϊόντα τα οποία είναι αισθητικά και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από όλους. Οι ικανότητες και η κατάστασης του ατόμου δεν 

παίζει ρόλο, καθώς η χρήση τους αφορά την αίσθηση. Έτσι άτομα με προβλήματα 

όρασης μπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να κάνουν χρήση τους 

(Zain, Mahmud, Hassan, 2013).  

 Η Τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα και αυτό το καταλαβαίνουμε στα 

λογισμικά και τις λειτουργίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η εξέλιξη τους έχει 

διαρκεί πολλά χρόνια και έχει καταφέρει πολλά ως προς την πρόσβαση των 
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ανάπηρων σε αυτούς. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως το ίδιο πάει να συμβεί 

τώρα και με την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, τα οποία αρχίζουν να γίνονται 

προσβάσιμα σε όλους και η αρχή αυτή ξεκινά με τη δημιουργία των οθόνων αφής. 

Οι οθόνες αυτές, γι αρχή θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι χρηστικές στα 

άτομα με οπτικές αναπηρίες, λόγω του ότι η έλλειψη οπτικής εικόνας συνεχίζει να 

υπάρχει. Για το λόγο αυτό οι έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη οθονών και 

προγραμμάτων προσβάσιμα στα άτομα με Οπτικές Αναπηρίες συνεχίζεται (Zain, 

Mahmud, Hassan, 2013). Παρόμοια κατάσταση συναντούμε και στις εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται από τα άτομα με Οπτικές Αναπηρίες, όπως για παράδειγμα το 

GPS, οι οποίες χρειάζονται συγκεκριμενοποίηση.  

 Έχουμε παραδείγματα Νέων Τεχνολογιών στα κινητά τηλέφωνα τα οποία είναι 

σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται από άτομα με Ειδικές Ανάγκες και 

συγκεκριμένα από άτομα με Οπτικά Προβλήματα. Κινητά όπως τα Iphone παρέχουν 

λειτουργίες οι οποίες ρυθμίζουν τη φωτεινότητα της οθόνης ή έχουν συστήματα 

αναγνώρισης συμβόλων, ακουστικά συστήματα και εφαρμογές που τρέχουν με τη 

χρήση και μόνο της φωνής του ατόμου (Sierra, Togores, 2012).    

 Στην εξέλιξη των πραγμάτων είναι η διέπαφη χρήση από τα άτομα με Οπτικές 

Αναπηρίες, η οποία θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η 

τεχνολογία αυτή τώρα αναπτύσσεται με σκοπό τα άτομα αυτά να 

αυτοεξυπηρετούνται και να μην χρειάζονται τόσες πολλές εφαρμογές για να 

πραγματοποιηθεί μία απλή λειτουργία, όπως η κλήση. Σχεδιαστικές πτυχές του 

περιβάλλοντος του χρήστη, όπως το μέγεθος των στοιχείων ελέγχου, η θέση, 

το σχήμα, η  αντίθεση εικόνας και η φωτεινότητα μελετώνται εξίσου. Η απόκτηση 

της εμπειρίας από άτομα με μειωμένη ή ολική τύφλωση είναι εκείνη που επιτρέπει 

την άμεση και εύκολη καθημερινή χρήση στα κινητά τηλέφωνα (Sierra, Togores, 

2012).  

 Εν κατακλείδι να αναφερθεί πως μεγάλο ποσοστό των ατόμων αυτών έχει ήδη 

εξοικειωθεί με τη χρήση των Νέων τεχνολογικών κινητών τηλεφώνων, που είναι 

σχεδιασμένα για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Για παράδειγμα Οι συσκευές iPad 

χρησιμοποιούν τη λειτουργία Voice Over για να διευκολύνουν των προσβάσεων των 

ατόμων αυτών στη συσκευή. Βέβαια το σημαντικότερο εξακολουθεί να είναι ο 

σχεδιασμός των συσκευών και των εφαρμογών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
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κατάλληλοι για κάθε περίπτωση αναπήρου από Οπτικές Διαταραχές, καθώς οι 

ανάγκες δεν είναι οι ίδιες για όλους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

ειδικά τα χειριστήρια, όπως κουμπιά, ρυθμιστικά και πίνακες έχουν 

επανασχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τις ανάγκες των χρηστών χαμηλής 

όρασης (Söderström, Ytterhus, 2010).  

 Η εξέλιξη συνεχίζεται και τα άτομα με Οπτικές Διαταραχές, ολοένα και περισσότερο 

κάνουν παραγωγική χρήση των κινητών τηλεφώνων.  

 

3.8  ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απασχολούν τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού σε 

διεθνή επίπεδο. Με 1,44 δισεκατομμύρια χρήστες του Faceboon, 300εκατομμύρια 

χρήστες του Twitter και 340 εκατομμύρια χρήστες του Linkedln, καταλαβαίνουμε 

πως υπάρχουν παντού στην καθημερινή μας ζωή και η πρόσβαση επιτρέπεται σε 

όλα τα άτομα ανεξαιρέτως κοινωνικού υπόβαθρου (Voykinska, Azenkot, 2016) .  

 Η καθημερινή χρήση φαντάζει σε όλες τις λειτουργίες για το άτομο, καθώς μέσω 

αυτών μπορεί να επικοινωνεί, να ενημερώνεται, να διαφημίζεται, να εκφράζεται, να 

μορφοποιείται και τελικά να αποκτά μία κοινωνική ταυτότητα, με την οποία μπορεί 

να εξελίσσεται και να δραστηριοποιείται στον ψηφιακό κόσμο.    

 Το ερώτημα, ωστόσο, είναι, κατά πόσο τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να 

κάνουν εύκολη και λογική χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Προφανώς ο 

βαθμός δυσκολίας σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται και τα άτομα αυτή δεν έχουν 

ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.  Ο λόγος είναι η έλλειψη οπτικής εικόνας και 

αναγνώρισης, προκειμένου να είναι ενεργοί στον ψηφιακό αυτό κόσμο. Και σε αυτό 

το σημείο ο λόγος στρέφεται στην ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογικών 

εφαρμογών που θα επιτρέψουν την εύκολη πρόσβαση και διαχείριση στους 

ανάπηρους (Holier, 2007).  

 Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έδειξαν πως το 2,3 του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ 

αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης αλλά οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στα 

Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης καθώς εξυπηρετούνται από τη χρήση των συσκευών 
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ανάγνωσης οθόνης ή των εφαρμογών μεγέθυνσης οθόνης σε επιτραπέζιες 

πλατφόρμες (Voykinska, Azenkot, 2016).  

 Ωστόσο παρά ο ενδιαφέρον και την θέληση να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτός ο 

κλάδος, τα προβλήματα που κάνουν δύσκολη την πρόσβαση, εξακολουθούν να 

υπάρχουν.  

 Το ελπιδοφόρο είναι πως πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως άτομα με προβλήματα 

όρασης συμμετείχαν στην εφαρμογή του Facebook τόσο ενεργά, όσο και οι 

υπόλοιποι, με μειωμένη ίσως τη δραστηριότητα που είχε να κάνει με δημοσιεύσεις 

φωτογραφιών. Το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τα Μέσα οδηγεί και την 

ανάπτυξη της Τεχνολογίας σε αντίστοιχα μονοπάτια. Σε πολλές περιπτώσεις 

μάλιστα οι χρήστες σχημάτισαν και ανέπτυξαν στρατηγικές με σκοπό να 

ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια έχουν κατά την πρόσβαση τους στα Μέσα. Τέτοιες 

ήταν συσκευές και σημεία εισόδου τα οποία οδηγούσαν σε εύκολη πρόσβαση, 

παρόμοια με εκείνη των υπολοίπων. Βέβαια οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

οριοθετούν την κατάσταση, καθώς η υποστήριξη μπορεί να προσφέρεται από 

πολλούς παράγοντες (Holier, 2007).  

 Η συνηθισμένη πλοήγηση στο Ίντερνετ απαιτεί ταχύτητα στην εύρεση 

πληροφοριών και στην πλοήγηση. Άτομα με μειωμένη τύφλωση μπορούν να 

πλοηγηθούν, με την υποστήριξη κατάλληλων εργαλείων και λογισμικών. Άτομα 

χωρίς όραση είναι σχεδόν απίθανο να καταφέρουν να λειτουργήσουν μέσα στα 

χρονικά αυτά περιθώρια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα άτομα 

με τύφλωσα αναλογούν στα 45 εκατομμύρια διεθνώς, κάτι το οποίο αυξάνει κατά 

πολύ τις απαιτήσεις. Εκείνα με προβλήματα όρασης έχουν συντριπτικό ποσοστό, 

καθώς αγγίζουν τα 314 εκατομμύρια. Προφανώς οι ανάγκες για Τεχνολογικές 

Εξελίξεις είναι τεράστιες (Buzzi, Leporini κα, 2010). Στις περιπτώσεις αυτές η 

είσοδος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται με την Υποστηρικτική Τεχνολογία, 

όπως θα ονομάσουμε τις Οθόνες Ανάγνωσης, τη Σύνθεση της Φωνής ή τα 

συστήματα Braille. Σε όλες, σχεδόν, τις περιπτώσεις που τα άτομα που επιθυμούν 

να εισέλθουν στα Μέσα  αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, γίνεται υψηλή χρήση 

των παραπάνω.  
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 ‘Άτομα με οπτική αναπηρία  είναι σε θέση να απολαμβάνουν on-line κοινωνικά 

δίκτυα και εφαρμογές ώστε να επικοινωνούν με φίλους και να κοινωνούν με νέους  

ανθρώπους, με σκοπό να αναπτύξουν νέες γνωριμίες. Αυτό προαπαιτεί  

την πρόσβαση στο Διαδίκτυο αλλά και τα πέρασμα πολλών εμποδίων (Buzzi, 

Leporini κα, 2010). Συνοπτικά να αναφερθούν εργαλεία και λογισμικά τα οποία 

μπορούν να κάνουν πέρα τα παραπάνω εμπόδια: 

- Η Οθόνη Ανάγνωσης 

- Οι σχετικές Οδηγίες Προσβασιμότητας και Χρησιμότητας 

- Η Μεθοδολογία χρήσης των Μέσων 

- Συστήματα Σύνθεσης Φωνής 

 Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να αλλάξουν κατά πολύ την κοινωνική 

ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία. Αυτός ο λόγος αφορά μεγάλη αφορμή ώστε 

να αναπτυχθεί η Τεχνολογία περισσότερο πάνω στην πρόσβαση των ατόμων στα 

Μέσα. Η αλληλεπίδραση των χρηστών με διάφορες εφαρμογές και κυρίως του 

Facebook, διαφοροποιούν σε τεράστιο βαθμό την καθημερινότητα του (Shpigelman, 

Gill, 2014). 

 Φυσικά για κάθε ενδεχόμενο οι αναφερόμενες εφαρμογές σχετικά μ την 

Υποστήριξη των ατόμων αυτών στα Μέσα θα πρέπει να αναπτυχθούν στον ίδιο 

βαθμό που θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι οδηγίες προστασίας των ατόμων 

αυτών κατά την πλοήγηση τους. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσφέρουν 

πολλά στην ψυχαγωγία και τη σύνθεση του ατόμου, αλλά σε κάθε περίπτωση 

κρύβουν και κινδύνους. Άτομα με Οπτικές Αναπηρίες είναι περισσότερο ευάλωτα 

στους κινδύνους, λόγω έλλειψης όρασης κι για το λόγο αυτό η ανάπτυξη της 

προστασίας είναι απαραίτητη (Buzzi, Leporini κα, 2010).  

 

3.9 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

Η Επιστήμες και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση δημιουργούν το σύμπλεγμα της 

Τεχνολογίας και των επιτευγμάτων. Στην περίπτωση της Επιστήμης της 
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Πληροφορικής  έχουμε τα αποτελέσματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του 

Διαδικτύου, όπως διαφαίνεται παραπάνω. Δε θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για 

τις συσκευές των υπολογιστών αν η επιστήμη δεν έκανα τα θαύματα της. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην Υποστηρικτική Τεχνολογία και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

που είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες (Harnish, Cummins, 2000). Οι τεχνολογίες στην Ειδική 

Εκπαίδευση και την επιβίωση και πρόσβαση των ατόμων αυτών στην Τεχνολογία 

αφορούν αυτήν ακριβώς την Υποστηρικτική η οποία υπάρχει με σκοπό να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Η πρόσβαση αυτή αποτελεί και η ίδια αποτέλεσμα της 

Επιστήμης της Τεχνολογίας και των εξελίξεων της. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούμε να προσεγγίζουμε την Τεχνολογία ανεξάρτητα από τα βήματα των 

Επιστημών. Άλλωστε η χρήση των τεχνολογικών μέσων κατά την εκπαίδευση των 

ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη για την ορθή πραγμάτωση της. Αυτό οφείλεται στην πορεία 

που έχει λάβει η Τεχνολογία κατά τον 21ο αιώνα, όπου τίποτα δεν υπάρχει 

ανεξάρτητα από αυτή. Έτσι και η Εκπαίδευση, η πρόσβαση αλλά και η ύπαρξη των 

ΤΠΕ, όλα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των Επιστημών και της Τεχνολογίας 

(Harnish, Cummins, 2000).  

 Οι ανάγκες των ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπόψη από την αρχή του σχεδιασμού των 

υπηρεσιών και των τεχνολογικών υποστηρικτικών μέσων. Η Επιστήμη της 

Πληροφορικής σαφώς βάζει τα λιθαράκια, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα 

αυτό το συλλογικό και προσβάσιμο σε όλους έργο. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών 

και οι πρωτοβουλίες του επιστημονικού πεδίου αφορούν τροποποιήσεις χωρίς 

διακρίσεις και μειονότητες της κοινωνίας. Η δομή τους αλλά και οι εγκαταστάσεις 

πρόσβασης και χρήσης των Η/Υ από άτομα με αναπηρικά προβλήματα αφορούν 

έργο και ενδιαφέρον του εκάστοτε τεχνολογικού project που ερευνά και 

αναπτύσσεται πάνω στην αντίστοιχη παραγωγή.  

 Η Επιστήμη της Πληροφόρησης ασχολούταν από πάντα με τα ενδιαφέροντα και τον 

τρόπο πρόσβασης και χρήσης των ανάλογων ψηφιακών μονάδων από το άτομο. 

Κάτι αντίστοιχο συναντούμε και στον τομέα της Επιστήμης της Πληροφόρησης που 

ασχολείται με την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στον κόσμο της πληροφόρησης. Συχνά τα 

άτομα με Ειδικές Ανάγκες έρχονται αντιμέτωποι με το αίσθημα του ρατσισμού που 

αντιμετωπίζουν στην άνιση κατανομή των λειτουργιών μεταξύ του γενικού 
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πληθυσμού. Αυτό έρχεται να επεξεργαστεί και να καταπολεμήσει η Επιστήμη της 

Πληροφορικής, ώστε τα άτομα αυτά να νιώθουν την ίδια ασφάλεια και άνεση στην 

πρόσβαση τους σε τεχνολογικές συσκευές.  

 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελούσε ανέκαθεν το σημαντικότερο 

ολοκληρωμένο επιτυχημένο σύστημα λειτουργιών για την Επιστήμη της 

Πληροφορικής. Στην εξέλιξη του βλέπουμε να υπάρχει σμίξη των Επιστημών της 

Επικοινωνίας και της Πληροφόρησης με αποτέλεσμα να προκύπτει αυτό που 

γνωρίζουμε σήμερα ως Τεχνολογία Πληροφόρηση και Επικοινωνία (ΤΠΕ). Όλα τα 

παραπάνω βλέπουμε πως υπάρχουν και στις ΤΠΕ καθώς τα άτομα με αναπηρικά 

προβλήματα εξακολουθούν να έχουν λιγότερο εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Αυτό 

οδηγεί στην ανάπτυξη των αντίστοιχων Επιστημών για να βελτιωθεί η τρέχουσα 

κατάσταση. 

 



68 

 

4ο Κεφάλαιο 

 

4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

Ο σημαντικός ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην καθημερινότητα μας 

οδήγησε στην ένταξη του μαθήματος της Πληροφορικής στα ελληνικά σχολεία, 

μέσω των οποίων τα άτομα έρχονται σε επαφή με την Τεχνολογία και μαθαίνουν να 

χειρίζονται τα προϊόντα της. Η συμβολή της εκμάθησης των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών είναι σημαντική σε όλους τους τομείς και για το λόγο αυτό θεωρείται 

πλέον απαραίτητη.  

 Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε πως ισχύει και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και σε αυτές τις εκπαιδευτικές πράξεις η 

θέση των Η/Υ είναι σημαντική. Αυτό συμβαίνει επειδή η Τεχνολογία εξελίσσεται κι 

τα πάντα εξαρτώνται από αυτήν. Για το λόγο αυτό η Εκπαίδευση των ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες δεν μπορεί να στερείται την εκμάθηση της λειτουργίας των Η/Υ. 

Έτσι η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες οφείλει να αντικατοπτρίζει όλο το 

εύρος της επιστήμης της Πληροφορικής καθώς και την πολυμορφία της.  

 Κατά την Εκπαίδευση των μαθητών οι στόχοι συχνά επικεντρώνονται στο να 

γίνονται οι μαθησιακές διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, στο να εξασκηθούν οι 

δεξιότητες και οι γνώσεις των μαθητών και στο να καταφέρουν τα παιδιά με 

αναπηρίες να εισαχθούν στον ψηφιακό κόσμο και να μπορούν να επιβιώσουν χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτόν.  

 Η εκπαίδευση των ατόμων σε θέματα πληροφοριακής τεχνολογίας αφορά βασικό 

στόχο της επαγγελματικής εκπαίδευσης τους. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 

γνώσεων των ατόμων οδηγούν στην αμεσότερη επικοινωνία και πληροφόρηση 

τους. Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορούν να οδηγήσουν σε 

επαγγελματική εκπαίδευση και επομένως σε επαγγελματική αποκατάσταση.  

 Διεθνώς έχει αποδεδειχθεί η σημασία της χρήσης των Η/Υ από παιδιά με 

αναπηρίες στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

ευνοούνται από επαναληπτικές ασκήσεις με πολυαισθητηριακή προσέγγιση και 

πρόσθετο γνωστικό υλικό, το οποίο στον ψηφιακό κόσμο, λόγω ανάλυσης και 
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δυνατοτήτων εικόνας, είναι πιο δελεαστικές προς τους μαθητές. Το ενδιαφέρον 

τους, συχνά είναι πολύ μεγαλύτερο από τις απλές, κοινές ασκήσεις των βιβλίων που 

συνήθιζαν να κάνουν οι μαθητές.  

 Άλλες περιπτώσεις μαθητών με αναπηρίες, όπως αυτών με αισθητηριακά 

προβλήματα ενεργοποιούν πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα ώστε να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έτσι βλέπουμε να λειτουργούν 

ταυτόχρονα η όραση και η ακοή, κάτι το οποίο εξασκεί και βελτιώνει την κατάσταση 

των μαθητών. Οι αισθήσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τα παιδιά αναπτύσσουν 

την αίσθηση του ελέγχου και του χειρισμού των μηχανών.  

 Βέβαια είναι λογικό να μην είναι αρκετή για όλους τους μαθητές με αναπηρίες η 

ίδια μορφή Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό είναι στην κρίση του 

εκπαιδευτικού το ποια μορφή θα ακολουθήσει. Η Υποστηρικτική Τεχνολογία 

λειτουργεί ως εργαλείο και μέσο βοήθειας για τους Εκπαιδευτικούς πάνω στην 

οποία στηρίζεται μεγάλο μέρος της διδασκαλίας (Σούλης, 2013). 

  

4.2 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΊΑ  

 

Όλες οι μορφές αναπηρίας σχετίζονται με τη σχέση των ατόμων και των 

απαιτήσεων του περιβάλλοντος γύρω τους. Στην Εκπαίδευση των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες συναντούμε ένα μοντέλο ομογενοποίησης και ένταξης των 

ατόμων αυτών στα κοινά σχολεία και όχι στα Ειδικά. Κατά τη μαθησιακή του 

δραστηριότητα ο μαθητής με ολική ή μερική όραση δυσκολεύεται ως προς την 

πρόσβαση του στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα της τάξης, στο 

βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, στο συγγραφικό έργο μέσα στην τάξη αλλά και στη 

χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Τεχνολογίας. Οτιδήποτε αναφέρεται 

σε εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού οι ανάπηροι της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν 

μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση. Το φαινόμενο αυτό αλλοιώνει τα πράγματα 

και οδηγεί σε εκπαιδευτικό αδιέξοδο.  

 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ολοένα και περισσότερο τον 

τελευταίο καιρό θεωρούνται εργαλείο διεπιστημονικού χαρακτήρα για τους 
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μαθητές. Στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα όρασης οι ΤΠΕ θεωρούνται 

ακόμα σημαντικότερες, καθώς δίνουν ουσιαστικές λύσεις για την μαθησιακή τους 

ένταξη. Λαμπρό παράδειγμα αποτελούν οι γλωσσικές τεχνολογίες και οτιδήποτε 

ενισχύει την μάθηση μέσω της ακουστικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές με απώλειες 

όρασης υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ με τον εξής τρόπο: 

- Αυξάνουν τις ικανότητες των μαθητών με την Υποστηρικτική Τεχνολογία 

- Διαμορφώνουν τις εγκαταστάσεις του σχολείου προκειμένου να καλύπτουν 

τις ανάγκες των μαθητών 

- Αλλάζουν τον τρόπο της εκπαιδευτικής διδασκαλίας, καθώς αναπτύσσονται 

άλλες μέθοδοι παρουσίασης του μαθήματος και χρήσης του εκπαιδευτικού 

υλικού 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της όρασης μέσα στη σχολική τάξη 

αντιμετωπίζεται αρχικά από την ενημέρωση και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών παραγόντων. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να περιέχει την 

παρουσίαση των προϊόντων της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αλλά και έγκυρες 

μεθόδους διδασκαλίας τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί. Η 

προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών, όπως 

είναι το δίκτυο ακουστικών και ψηφιακών ιστοσελίδων μέσα από τις οποίες οι 

μαθητές μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση τους (βιβλιοθήκες). Στη σύγχρονη 

Υποστηρικτική Εκπαίδευση βλέπουμε ήδη να έχουν γίνει αντίστοιχα βήματα τα 

οποία ενισχύουν τους μαθητές με προβλήματα όρασης να ανταπεξέλθουν. Τέτοια 

βήματα αναφέρονται σε εκπαιδευτικές λύσεις όπως τον Προσβάσιμο Ατομικό 

Φορητό Σταθμό Εργασίας (ΠΑΦΣΕ), το Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό στους 

υπολογιστές, συστήματα πρόσβασης στους πίνακες της τάξης αλλά και τον 

Προσβάσιμο Σταθερό Σταθμό Εργασίας που αφορά βιβλιοθήκες και εργαστήρια 

σχεδιασμένα για τους μαθητές που έχουν κάποια οπτική αναπηρία.  

 Ο ΠΑΦΣΕ αποτελεί σύστημα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας ο οποίος ενισχύει τη 

μάθηση μέσω του λογισμικού του να δέχεται πληροφορίες εισόδου από 

οποιοδήποτε έντυπο υλικό, το οποίο σαρώνεται, αναγνωρίζετε και μετατρέπεται σε 

ακουστικό ή σε υλικό απτής μορφής. Ο Σταθμός αυτός αποτελείται από μία σειρά 

εργαλείων και λειτουργιών οι οποίες καθορίζουν τη βασική του σύσταση και 

λειτουργία. Αφορά ένα Ηλεκτρονικό Φορητό Υπολογιστή, Σαρωτή με λειτουργία 
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Οπτικής Αναγνώρισης, λογισμικό Ανάγνωσης Οθόνης, λειτουργία μετατροπής τους 

κειμένου σε ακουστική ομιλία και λογισμικό Braille. Ο συνδυασμός των παραπάνω 

οδηγεί στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας η οποία αλλάζει ριζικά την 

εκπαίδευση των μαθητών με κάποια οπτική αναπηρία.  

 Οι ΠΣΣΕ έχουν περίπου την ίδια λειτουργία με τους ΠΑΦΣΕ  αλλά για να 

λειτουργήσουν απαιτούν την ύπαρξη ενός σταθερού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ο 

οποίος συχνά συνοδεύεται από συγκεκριμένο εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής αυτός 

χρειάζεται για την εκτύπωση του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή Braille, κάτι το 

οποίο έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Οι ΠΣΣΕ χρησιμοποιούνται κυρίως στα 

εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες αλλά όχι τόσο σε προσωπικό χώρο μαθητών ή στην 

τάξη.  

 Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης περιέχει 

κείμενα, περιοδικά και βιβλία σε μορφή Braille, ανάγλυφα βιβλία και τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις και ακουστικά βιβλία. Η διδασκαλία με τη χρήση των παραπάνω 

απαιτεί και το ανάλογο περιβάλλον με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα.  

 Η περίπτωση του κώδικα Braille καλύπτει το εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες 

αλλά ο μεγάλος όγκος που υπάρχει αφορά κυρίως συνθέσεις Braille στην αγγλική. Η 

Υποστήριξη του κώδικα γίνεται από υπολογιστικά συστήματα που περιέχουν 

επιστημονικά σύμβολα και κατάλληλες οδηγίες ώστε να χρησιμοποιηθεί το 

διαθέσιμο υλικό.  

 Βέβαια τα ψηφιακά ακουστικά βιβλία επιτρέπουν στους μαθητές να έρχονται σε 

επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό και τα περιεχόμενα διδασκαλίας χωρίς την 

απαραίτητη ύπαρξη και χρήση των Η/Υ. Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου 

είναι εκείνες που παίρνουν η θέση τους.  

 Τέλος το Σύστημα Πρόσβασης των αναπήρων στους πίνακες της τάξης γίνεται με 

την ύπαρξη του smart πίνακα στον οποίο οτιδήποτε γράφεται ή αναπαριστάται 

μεταδίδεται συγχρόνως στον Υποστηρικτικό Σταθμό Εργασίας κάθε μαθητή και εκεί 

μετατρέπεται σε ομιλία ή σε κείμενο Braille. O πίνακας αυτός έχει λειτουργία και 

λογισμικό που υποστηρίζουν τα συστήματα αφής και έτσι μπορεί να μεταχειρίζεται 

με αυτόματη αναγνώριση χειρογραφής.  
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 Η σημασία της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη μάθηση επιβεβαιώνεται ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια από τις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι 

αριστεύουν στο σχολείο και τα Πανεπιστήμια, κάτι το οποίο φάνταζε πολύ δύσκολο 

στο παρελθόν. Ωστόσο οι ΤΠΕ δεν είναι αρκετές από μόνες τους για να επιφέρουν 

τη ριζική αλλαγή στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Σημαντικό 

ρόλο παίζουν οι ανθρώπινοι παράγοντες, η νομοθεσία, το επιμορφωτικό πλαίσιο, η 

ενημέρωση, η παροχή κονδυλίων και πόρων, οι ερευνητικές προσπάθειες, η εξέλιξη 

της Τεχνολογίας, οι προσβάσιμες εγκαταστάσεις και η θέληση. Η συμμετοχή των 

ίδιων των ατόμων με αναπηρίες αναπτύσσει και εξελίσσει ακόμα περισσότερο την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία (Κουρουπέτρογλου, 2004).  

 

4.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα των 

μαθητών και ειδικά των παιδιών με προβλήματα όρασης. Ο Macarthur, (1996) 

υποστηρίζει πως η υποστηρικτική τεχνολογία παρέχει πολλά οφέλη διευκολύνοντας 

το γράψιμο για τα παιδιά τα οποία συχνά βρίσκουν την διαδικασία της γραφής 

βαρετή. Οι μαθητές με προβλήματα όρασης χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες 

προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες που οι βλέποντες συνομήλικοι συνήθως 

μαθαίνουν τυχαία. Αυτές οι υπηρεσίες επονομάζονται εξελικτικό πρόγραμμα 

σπουδών (expanded core curriculum, ECC) και περιλαμβάνει δεξιότητες σε: 

ακαδημαϊκές λειτουργίες, προσανατολισμό και κινητικότητα, κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη, ανεξάρτητη διαβίωση, διασκέδαση και αναψυχή, 

επαγγελματική σταδιοδρομία, αισθητηριακή αποτελεσματικότητα, αυτονομία και 

υποστηρικτική τεχνολογία (Hatlen, 1996). Το ειδικό βάρος που θα δοθεί σε κάθε μια 

από αυτές τις δεξιότητες διαφαίνεται στο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

παιδιού ενώ η ισορροπία τροποποιείται κατά την διάρκεια της φοίτησης του στο 

σχολείο (Mason &McCall, 1997). 

 Γενικές αρχές στην υποστηρικτή τεχνολογία σύμφωνα με τον Allan J. (2015). 

 Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί μόνο να ενισχύσει τις βασικές 

δεξιότητες και όχι να τις αντικαταστήσει. Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται ως 
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μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει 

βασικές δεξιότητες. 

  Η υποστηρικτική τεχνολογία για παιδιά με αναπηρίες είναι κάτι 

περισσότερο από εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο. 

 Τα παιδιά με αναπηρίες χρησιμοποιούν την υποστηρικτική τεχνολογία για να 

έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των βασικών εργαλείων, να 

ολοκληρώνουν τα καθήκοντα τους, και να συμμετέχουν ως ίσοι απέναντι 

στους συνομηλίκους τους στο τυπικό μαθητικό περιβάλλον. 

  Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας δεν αυτοματοποιεί την 

προσβασιμότητα και την χρηστικότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων. 

  Η αξιολόγηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας η οποία διεξάγεται από έναν 

εξειδικευμένο επαγγελματία είναι απαραίτητα για να καθοριστεί αν το παιδί 

χρειάζεται συσκευές και υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας και να 

οριοθετηθεί ο διδακτικός προγραμματισμός. 

  Κατάλληλη τεχνολογία την κατάλληλη στιγμή. 

 Η αξιολόγηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι συνεχής και 

αδιάκοπη για τρία χρόνια. 

 

4.4 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ Η 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

 

 «Αν η επιτυχημένη εφαρμογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι να γίνει 

πραγματικότητα, το σχολικό σύστημα πρέπει να παραδεχτεί το κενό που υπάρχει 

ανάμεσα στην χρήση και την έρευνα, και μετά να δεσμευτεί να αντιμετωπίσει το 

κενό»(Morrison, 2007).Αυτή η φράση του Morrison απεικονίζει την πραγματικότητα 

και το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην πληθώρα ερευνών που 

διεξάγονται έχοντας ως αντικείμενο έρευνας την αποτελεσματικότητα των 
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συσκευών και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα 

σχολεία καθώς και οι μαθητές. 

 Οι δάσκαλοι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση στην υποστηρικτική τεχνολογία 

και ένα μικρό ποσοστό διαθέτει την επάρκεια.(Ajuwon, Meeks, Griffin-Shirley& 

Okungu, 2016) Συγκεκριμένα η επάρκεια μπορεί να εννοιολογηθεί ως τεχνογνωσία 

σε σχέση με την «επιλογή, την χρηματοδότηση, ικανότητα στην χρήση και 

ενσωμάτωση στη διδασκαλία» (Siu & Norash, 2014). Αξιοσημείωτο είναι ακόμη πως 

παρότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία πολλοί δάσκαλοι σχολιάζουν θετικά τις 

συσκευές χαμηλής τεχνολογίας, όπως επιστημονικό σημειωματάριο,  

αριθμομηχανές με φωνητική καθοδήγηση, σαρωτές και συσκευές για την 

μετάφραση της Braille. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι άλλες συσκευές 

χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της διδασκαλίας και άλλες συσκευές 

χρησιμοποιούν οι μαθητές με προβλήματα όρασης. Στην ίδια έρευνα το μεγαλύτερο 

ποσοστό των δασκάλων δουλεύουν περιστασιακά με παιδιά με οπτική αναπηρία με 

αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες πιθανότητες και ευκαιρίες να αποκτήσουν 

επάρκεια (Depountis, Pogrund, Griffin-Shirley & Lan, 2015) 

Ακόμη, αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο 

που να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συσκευών. Οι δάσκαλοι επιλέγουν 

κυρίως μέσω της παρατήρησης, της δοκιμής και από όσα προτείνουν άλλοι 

συνάδελφοι τους. Επίσης όσον αφορά την πρόσβαση στην υποστηρικτική 

τεχνολογία το πρόγραμμα του σχολείου δεν παρέχει αρκετές ώρες για την 

εκμάθηση της, διδάσκεται ξεχωριστά και δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε μάθημα 

(Wong & Law, 2016). To σχολείο οφείλει να αλλάξει, ώστε η εκπαιδευτική πολιτική 

που προάγει την ένταξη να γίνει πραγματικότητα. Συγκεκριμένα τα παραδοσιακά 

μοντέλα εκπαίδευσης με τα προκαθορισμένα πρόσωπα πρέπει να αξιοποιούν 

πρωτοβουλίες που ασπάζονται την διαφορετικότητα προκειμένου να ενισχύουν τις 

δεξιότητες ενός παιδιού  (Lourenco, Goncahes & Elias, 2015). 

Aκόμη, μέσα από έρευνα που διεξήχθη προκύπτει πως οι δάσκαλοι δεν 

συνεργάζονται ιδιαίτερα με γονείς και άλλους ειδικούς από εμπλεκόμενους φορείς 

για την επιλογή των συσκευών (Wong & Law, 2016). Η επιλογή της κατάλληλης 

συσκευής είναι μείζονος σημασίας καθώς με αυτής το παιδί θα κατακτήσει το 

εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο και θα μπορέσει η διδασκαλία να είναι 
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αποτελεσματική. 

Όσον αφορά τους μαθητές το μεγαλύτερο ποσοστό γνωρίζει τι είναι η 

υποστηρικτική τεχνολογία. Ωστόσο οι περισσότεροι δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή 

με ινστιτούτα που παρέχουν πληροφορίες για την υποστηρικτική τεχνολογία. Ακόμη 

τα περισσότερα σχολεία σύμφωνα πάντα με την άποψη των μαθητών δεν έχουν 

διοργανώσει ποτέ σεμινάρια για να ενημερωθούν τα παιδιά σχετικά με αυτήν. 

Ακόμη υποστηρίζουν πως το σχολείο δεν παρέχει δωρεάν υποστηρικτική τεχνολογία 

για τις εργασίες που έχουν για το σπίτι, ή παρέχει ως ένα βαθμό (Saleem & Saijad, 

2016). Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά προτιμούν τα παραδοσιακά 

βιβλία σε σχέση με τα ψηφιακά βιβλία στην άλγεβρα. Τα παιδιά υποστήριξαν ότι 

παρότι ήταν αρκετά κατανοητό το ψηφιακό βιβλίο δεν είχαν καθόλου απτική επαφή 

(Bouck, Weng & Satsangi, 2016).  

Οι περιπατητικοί δάσκαλοι λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης εκπαίδευσης πάνω 

στην οπτική αναπηρία, χρήσιμο θα ήταν να υπάρχει ένα εργαλείο που να 

εξακριβώνει κατάλληλα τον τύπο συσκευής και την συχνότητα που θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές  ανάγκες του μαθητή. Έτσι λοιπόν οι 

Pogrund, Darst και Munro (2015) και η ομάδα τους σχεδίασαν μια τέτοια κλίμακα 

και μέσα από την έρευνα της διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της κλίμακας η οποία 

ονομάστηκε visual impairment scale of service intensity of Texas(VISSIT). 

Σχεδιάσθηκε για να παρέχει καθοδήγηση στους μαθητές για την ποσότητα και το 

είδος της συσκευής ανάλογα με τις ανάγκες τους, πάντα όμως με βάση το εξελικτικό 

πρόγραμμα σπουδών. 

Επιπλέον στον τομέα της εκπαίδευσης μία από τις μεθόδους που προτείνεται 

σύμφωνα με το άρθρο από τους Wonjin Jo et al., (2016) είναι η τρισδιάστατη 

εκτύπωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ώστε μέσα 

από αυτή οι μαθητές οπτικοί αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην διδασκαλία της 

ιστορίας. Το αποτέλεσμα που εξήχθη ήταν ότι τελικώς τα τρισδιάστατα 

εκπαιδευτικά υλικά ήταν ωφέλιμα και κατάλληλα ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές 

με προβλήματα όρασης να κατανοήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος που 

διδάσκεται στην τάξη. 

Τέλος, δημιουργήθηκε ένα πρότζεκτ με σκοπό να βρεθεί ποια συσκευή γραφής 

Braille είναι κατάλληλη για να ξεκινήσουν τα παιδιά την εκμάθηση της . οι 
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ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μηχανή “mountbatten pro” είναι πιο εύκολο να 

χρησιμοποιηθεί από τα μικρά παιδιά σε σχέση με την μηχανή πέρκινς. Εξάλλου και 

οι δάσκαλοι έμειναν ευχαριστημένοι από την επίδραση που είχε η χρήση αυτής της 

μηχανής στα παιδιά αφού οι ακαδημαϊκές τους δεξιότητες βελτιώθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό. Πολλοί δάσκαλοι εξέφρασαν θετικά σχόλια για την χρήση αυτής της 

καινούριας τεχνολογίας αν και η χρήση κάθε καινούριου στοιχείου είναι μία 

πρόκληση για όλους όπως αναφέρεται, και αυτό γιατί η συγκεκριμένη μηχανή 

αρχικά είχε πολλά προβλήματα (Cooper & Nichols, 2007). 

Οι δάσκαλοι λοιπόν οφείλουν να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

παιδιού και να βρίσκουν την κατάλληλη συσκευή που ταιριάζει στην 

προσωπικότητα του (Adebisi et al., 2015). Οι δάσκαλοι που νιώθουν να έχουν 

ελλείψεις στις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμο θα ήταν να τους 

παρασχεθεί επιμορφωτική εκπαίδευση  προτού παρέχουν υπηρεσίες στους 

μαθητές αλλά και μέσα (Ajuwon et al., 2015).  Όσον αφορά την εκπαίδευση των 

δασκάλων πάνω στην υποστηρικτική τεχνολογία προκύπτει πως τα παιδιά γίνονται 

καλύτεροι χρήστες (Adebisi et al., 2015). 

Σημαντικό θα ήταν ακόμη οι σχολικές μονάδες να διατηρούν ένα βασικό πυρήνα 

(σύνολο) από υψηλής τεχνολογίας συσκευές και να διαθέτουν τις σχετικές συσκευές 

σύμφωνα με το μάθημα. Τέλος ένα εγχειρίδιο χρήσης για το πότε και πώς να 

χρησιμοποιούν επιτυχημένα συσκευή και θα τους προσφέρει ένα περιορισμένο 

αριθμό εργαλείων και πώς να το εφαρμόζουν σε κάθε θέμα (De Pountis et al., 

2015). 

Η διαδικασία αξιολόγησης μιας συσκευής και επιλογής θα προέλθει μέσα από την 

συνεργασία γονέων, δασκάλων και κοινοτικών οργανισμών. Επίσης θεμελιώδης 

προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 

τεκμηριωμένου πλαισίου αξιολόγησης υποστηρικτικών τεχνολογιών (Wong & Law, 

2016).  

Ταυτόχρονα οι ειδικοί σε θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας ωφέλιμο θα ήταν να 

έχουν μια πιο στενή σχέση με μαθητές και δασκάλους και να παρέχουν τεχνική 

βοήθεια (Ajuwon et al., 2016). Με κατάλληλη εκπαίδευση που θα παρασχεθεί σε 

μαθητές, γονείς και δασκάλους και ενισχύοντας την πρόσβαση των παιδιών σε 

ψηφιακά κείμενα θα δοθούν οι ευκαιρίες για μάθηση και επιτυχία (Spooner, 2014). 
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Εκπαιδευτικά βίντεο για το πώς χρησιμοποιείται κάθε συσκευή του βασικού πυρήνα 

των υποστηρικτικών τεχνολογιών θα μπορούσαν να προωθηθούν (De Pountis et al., 

2015).Τα εκπαιδευτικά βίντεο δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό να 

παρουσιάζουν τις συσκευές της υποστηρικτικής τεχνολογίας και τα λογισμικά στους 

μαθητές χωρίς φόβο μήπως κάνουν κάποιο λάθος και επιπλέον μπορούν να κάνουν 

εξάσκηση στις δεξιότητες τους προτού τα παρουσιάσουν στην τάξη (Laarhoven, 

Munk, Chandler, Zurita & Lynch, 2012). 

Καλό είναι να θεσπιστεί νομοθεσία για τους εκδότες που να απαιτεί να παρέχουν 

πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία πηγών τα οποία είναι συμβατά με την υποστηρικτική 

τεχνολογία, να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα σε σχέση με τα εγχειρίδια 

μετατροπής. Ακόμη να σχεδιαστούν θεσμικές πολιτικές που να έχουν ως 

προτεραιότητα την σχεδίαση μαθημάτων δίνοντας βαρύτητα στο περιεχόμενο το 

οποίο θα προσφέρεται σε προσβάσιμη μορφή (Ostrowski, 2016). 

Τα πανεπιστήμια χρειάζονται μια δομή –πλαίσιο ως οδηγό ενσωμάτωσης της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στα προγράμματα τους (Smith & Kelley, 2007). 

Επιπλέον , χρηματοδοτήσεις πρέπει να δοθούν για ερευνητικές δράσεις που θα 

επικεντρωθούν σε περιοχές όπου οι δάσκαλοι χρειάζονται βελτίωση και να 

αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων. Κατασκευαστές τεχνολογίας, υλικού και 

λογισμικού οφείλουν να δουλεύουν στενά με εκπαιδευτικά ινστιτούτα όπως 

πανεπιστήμια ώστε να εντοπίσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Επίσης οι 

δάσκαλοι καλό θα ήταν να ανταλλάσουν ιδέες και να εμπλουτίζουν ο ένας τις 

γνώσεις του άλλου με ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής και των 

προγραμμάτων σπουδών (Okojle & Olinzock, 2006). Ακόμη, χρηματοδοτήσεις 

μπορούν να δοθούν για την υλοποίηση συσκευών υψηλής τεχνολογίας που θα 

ωφελήσουν στην δυσκολία των μαθηματικών. Οι χρηματοδοτήσεις μπορούν να 

προέλθουν από το σχολικό σύστημα, ασφαλιστικούς φορείς ή κοινωνικούς 

οργανισμούς (Akpan & Beard, 2014). 

Επιπλέον όλοι οι επαγγελματίες που σχετίζονται με τους μαθητευόμενους πρέπει 

να υποστηρίζουν και να είναι υπέρμαχοι των χρηματοδοτήσεων αφού τα παιδιά 

αποκτώντας τεχνολογικές δεξιότητες στο μέλλον θα είναι πιο ανεξάρτητα. 

Πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να ζητηθεί για την κατάλληλη συντήρηση του 

εξοπλισμού (Ajuwon et al., 2016). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

 Συμπερασματικά θα λέγαμε πως τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έχουν τις ίδιες 

ανάγκες προς κάλυψη από την Τεχνολογία, με τους υπόλοιπους ανθρώπους και 

μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι ανάγκες αυτές είναι πολύ περισσότερες, λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στο μεγαλύτερο ποσοστό του 

γενικού πληθυσμού οι παροχές του Διαδικτύου μέσω των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών αλλάζουν δραματικά το βιοτικό τους επίπεδο προς το καλύτερο, 

καθώς οι λειτουργίες των υπολογιστών αλλά και οι ευκαιρίες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας που παρέχει το Διαδίκτυο φαίνονται πολύ χρήσιμα.  

 Ωστόσο η Τεχνολογία και τα επιτεύγματα της δεν είναι διαθέσιμα για όλους και 

στον ίδιο βαθμό. Περιπτώσεις μειονοτήτων αντιμετωπίζουν συχνά τα ΑΜΕΑ, τα 

οποία λόγω αναπηριών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα στις απαιτήσεις της 

Τεχνολογίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, οι απαιτήσεις είναι τόσο υψηλές που 

προκαλούν δυσκολίες και στα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν καμία αναπηρία. 

Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει πως ο κόσμος της Τεχνολογίας και εκείνος της 

Επιστήμης της Πληροφορικής διαφοροποιείται από πεδίο σε πεδίο. Η δυσκολία 

πρόσβασης εξαρτάται από τον κλάδο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί το άτομο. Για 

παράδειγμα πολλές λειτουργίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι κατανοητές 

και προσβάσιμες στους περισσότερους, είτε μιλούμε για τον κοινό πληθυσμό είτε 

μιλούμε για τις ευπαθείς ομάδες. Άλλες πάλι απαιτούν μεγάλη προσοχή και 

αφιέρωση χρόνου προκειμένου να γίνουν κατανοητές και να χρησιμοποιηθούν και 

αυτές είναι λιγότερο προσιτές στα ΑΜΕΑ, είτε λόγω κινητικών αναπηριών, είτε λόγω 

νοητικών αναπηριών είτε λόγω αισθητηριακών αναπηριών. Αυτή η διαφοροποίηση 

κρίνει και την τωρινή κατάσταση των Νέων Τεχνολογιών.  

 Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εντατική διερεύνηση του θέματος, καθώς η 

Τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και τα πράγματα ενημερώνονται διαρκώς. 

Σημαντική διαπίστωση των παραπάνω είναι πως τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν 

ίση πρόσβαση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, το Διαδίκτυο και τις ΤΠΕ λόγω της 

έλλειψης των εργαλείων. Για παράδειγμα τα άτομα με Οπτικές Αναπηρίες, όπως 

διαφαίνεται στην παρούσα εργασία, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους 
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υπολογιστές λόγω της έλλειψης όρασης. Η επαφή των ανθρώπων με τους 

υπολογιστές ξεκινά με την οπτική λειτουργία και σύνδεση με την οθόνη τους. Στην 

περίπτωση των οπτικά αναπήρων η επαφή αυτή είναι αδύνατη, κάτι το οποίο 

σημαίνει πως για να έχουν πρόσβαση το Διαδίκτυο και τις ΤΠΕ είναι απαραίτητη η 

Υποστηρικτική Τεχνολογία. Με αυτή, τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν την 

επιλογή χειρισμού συγκεκριμένων εργαλείων και μέσων, τα οποία διευκολύνουν 

και κάνουν δυνατή την πρόσβαση τους στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και όχι 

μόνο. Προϊόντα και λειτουργίες της Τεχνολογίας είναι διαθέσιμες προς τα άτομα 

αυτά μέσω και πάλι της Υποστηρικτής Τεχνολογίας. Άλλωστε η Υποστηρικτική 

Τεχνολογία υποστηρίζει και την Εκπαίδευση των ατόμων αυτών στα δημόσια κοινά 

σχολεία που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν προβληματική. 

 Βασικά ερωτήματα γεννώνται μέσα από την παραπάνω προσέγγιση. Τέτοια έχουν 

ως εξής: 

- Ποιος ο ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των ΤΠΕ στην καθημερινή μας 

ζωή; 

- Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με Οπτικές Αναπηρίες κατά την πρόσβαση 

τους στις Νέες Τεχνολογίες; 

- Ποια η σχέση των Νέων Τεχνολογιών με τα άτομα με οπτική αναπηρία; 

- Υπάρχει υποστήριξη από την Τεχνολογία και την κοινωνία όσο αφορά την 

πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης; 

- Αλλάζει το βοιωτικό επίπεδο των ατόμων με Οπτικές Δυσλειτουργίες αν έχουν 

πρόσβαση στις ΤΠΕ; 

- Μπορούμε να κάνουμε λόγο για ισότητα στην πρόσβαση, μεταξύ του γενικού 

πληθυσμού και των ατόμων με Οπτικές Αναπηρίες; 

- Παίζουν ρόλο οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των ατόμων με Οπτικές 

Αναπηρίες; 

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν ερωτήματα τα οποία προσεγγίζονται ερευνητικά 

στην παρούσα εργασία. Η απάντηση τους είναι πολύπλευρη, καθώς τα θέματα που 

αναλύονται έχουν πολυδιάστατη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Με μία σύντομη επισκόπηση θα λέγαμε πως οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και η 

Τεχνολογία αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα μας κάνοντας την πιο εύκολη. 



80 

 

Αυτό συμβαίνει είτε μέσω των μηχανών είτε μέσω των λογισμικών και των 

εφαρμογών, που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν ένα εύκολα προσβάσιμο 

υπόβαθρο ώστε να κάνουμε πολλά πράγματα.  

 Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των αναπήρων και ειδικά των ατόμων με Οπτικές 

Αναπηρίες, καθώς υπάρχουν εφαρμογές και εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ώστε να βελτιώσουν κατά πολύ το βοιωτικό τους επίπεδο. 

Ωστόσο η πρόσβαση τους στις Νέες Τεχνολογίες και τα Μέσα δεν είναι τόσο εύκολη, 

λόγω έλλειψης όρασης. Για το λόγο αυτό, σήμερα, μπορούμε και μιλάμε για την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία, της οποίας ρόλος είναι ακριβώς αυτός που φέρει και το 

όνομα της, η υποστήριξη δηλαδή των ατόμων που δεν μπορούν εύκολα να 

αυτοεξυπηρετηθούν. Έτσι, λοιπόν, η πρόσβαση τους αφορά ευκολότερα μονοπάτια, 

λόγω των λογισμικών και των εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς, 

για την υποστήριξη των ατόμων με μειωμένη και ολική τύφλωση.  

 Οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και αυτές έρχεται 

να καλύψει το εύρος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Με αφορμή αυτό μπορούμε 

να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη της Τεχνολογίας πάνω στις δυσλειτουργίες των 

Οπτικά αναπήρων.  

 Η Υποστήριξη αυτή εμφανίζεται σε πολλά καθημερινά θέματα των αναπήρων και 

για το λόγο αυτό μιλούμε για αύξηση του βοιωτικού επιπέδου. Στα θέματα αυτά 

κατατάσσουμε και την εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς το 

ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει κατά πολύ τον επιστημονικό ερευνητικό κύκλο κατά 

καιρούς. Οι ευκαιρίες εκπαίδευσης, τα περιεχόμενα μάθησης, τα εργαλεία 

διδασκαλίας, οι στρατηγικές μάθησης αλλά και οι ευκαιρίες πρόσβασης στους Η/Υ 

και το Διαδίκτυο, κατά την Εκπαιδευτική διαδικασία, φαίνεται πως βελτιώνονται 

όσο αναπτύσσεται η Υποστηρικτική Τεχνολογία.  

 Κλείνοντας, θα λέγαμε πως οι εξελίξεις της Τεχνολογίας έχουν αντίκτυπο σε όλους 

τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και για το λόγο αυτό η 

επιμόρφωση και η αποδοχή της είναι απαραίτητη. Δικαίωμα σε αυτή και τα 

επιτεύγματα της έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως ηλικίας, φύλλου, αναπηριών, 

καταγωγής και κοινωνικού επιπέδου. Άλλωστε το θέμα του χάσματος μεταξύ των 

ανθρώπων με Οπτικές Αναπηρίες και την πρόσβαση τους στου Η/Υ και το Διαδίκτυο 

τίθεται προς σχολιασμό.  
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  Αναφορικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

φαίνεται πως σταδιακά τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και περισσότερο 

προσβάσιμα για τους ίδιους χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Όλο και 

περισσότερα λογισμικά και εφαρμογές σχεδιασμένα για τους ίδιους αρχίζουν να 

κυκλοφορούν διευκολύνοντας τη χρήση τους μιας και τα περισσότερα κινητά 

διαθέτουν οθόνες αφής, οι οποίες δε θεωρούνται καθόλου χρηστικές. Αρκετές 

ρυθμίσεις έχουν επανασχεδιαστεί  για να είναι λειτουργικές και να καλύπτουν τις 

ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία. Βέβαια, η εμπειρία των χρηστών οδηγεί 

στην αποτελεσματικότητα όλων αυτών των νέων λογισμικών και λειτουργιών (π.χ 

voice over). Αξίζει να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με οπτική 

αναπηρία είναι εξοικειωμένο με τη χρήση τους.  

  Η προσβασιμότητα ωστόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν είναι εξίσου 

εύκολη καθώς ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται. Ωστόσο, εξαιτίας του μεγάλου 

ενδιαφέροντος για αυτά και κυρίως για του Facebook, συμμετέχουν ενεργά γιατί 

θέλουν αν επικοινωνούν με φίλους είτε να κάνουν νέες γνωριμίες. Συνιστά 

θεμελιώδες μέσο ψυχαγωγίας και ενισχύει θετικά στην καθημερινότητα των 

ατόμων με οπτική αναπηρία. Αντίθετα, δείχνουν λιγότερη προτίμηση στις 

δημοσιεύεις φωτογραφιών. Μελλοντικός ακαδημαϊκός στόχος θα μπορούσε να 

αποτελέσει η περαιτέρω ανάπτυξη λογισμικών και η αποτελεσματικότητα τους. 

Ακόμη, κατά πόσο είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους και επιτυγχάνουν την 

αποφυγή αυτών αλλά και ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας 

 

Αναμφίβολα η υποστηρικτική τεχνολογία προσφέρει πολλά οφέλη στα άτομα με 

αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί όμως και το σχολικό περιβάλλον οφείλει να δύναται να 

παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούνται για να καταφέρουν οι 

μαθητές να ενισχύσουν και να εξελίξουν τις δυνατότητες τους, τόσο σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο. Μόνο μέσω της 

υποστηρικτικής τεχνολογίας θα επιτευχθεί η ισότητα όλων των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον η οποία όμως καθίσταται αναγκαίο να αξιολογείται για την 

αποτελεσματικότητα της ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Αναφορικά με το ρόλο των δασκάλων, οι περισσότερες έρευνες οδηγούν στην 

αναγκαιότητα άμεσης επιμόρφωσης τους. Η επιμόρφωση οφείλει να στοχεύει στην 
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κατάλληλη επιλογή εργαλείων για τον εκάστοτε μαθητή και την ενσωμάτωση του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων (γονείς, δάσκαλοι, ψυχολόγοι) θα βοηθούσε στην 

ανίχνευση του προφίλ του παιδιού από τον δάσκαλο και κατ΄ επέκταση στην 

κατάλληλη επιλογή εργαλείων. 

Μελλοντικός ακαδημαϊκός στόχος της επιστημονικής κοινότητας θα μπορούσε να 

είναι η συστηματική επανάληψη διαφόρων εργαλείων τα οποία αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα των συσκευών ώστε να ενισχυθεί η εγκυρότητα τους, 

προκειμένου  να χρησιμοποιηθούν μαζικά στην εκπαίδευση. Έτσι οι δάσκαλοι θα 

μπορούσαν να έχουν έναν «οδηγό» για την επιλογή των εργαλείων. Σε συνδυασμό 

λοιπόν με τα εργαλεία αξιολόγησης συσκευών, την παροχή επιμορφωτικής 

εκπαίδευσης και την συνεργασία του τριγώνου παιδιού-γονιού-δασκάλου, οι 

συσκευές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά. 

Πέρα από τη μόρφωση, αναγκαία κρίνεται και η συνεχής ενημέρωση τον μαθητών 

από τους αρμόδιους φορείς ή το σχολείο, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται αλλά και 

η συνεργασία τους με την επιστημονική κοινότητα για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

ως προς ποιες συσκευές οι ίδιοι προτιμούν και θεωρούν ότι βελτιώνουν τις 

δεξιότητες τους. Ακόμη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να δοθούν 

κονδύλια ώστε το σύνολο των ψηφιακών αρχείων που διαθέτουν να μπορούν να 

προσφέρονται και να χρησιμοποιούνται από όλους. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

 Μέσα από τις ερευνητικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα προκύπτουν πολλά 

στοιχεία τα οποία ευνοούν την διαφοροποίηση της αναπτυξιακής τεχνολογίας για 

το πεδίο των αναπήρων, μέσω προτάσεων, κατάλληλων για βελτίωση. Κάποιες από 

τις προτάσεις θα αναφερθούν συνοπτικά, παρακάτω: 

 

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης των ήδη υπαρχουσών τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. 
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- Συμμετοχή της κοινωνίας στην αγορά υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

 

- Δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων του Διαδικτύου με περιεχόμενα κατάλληλα 

για κάθε αναπηρική κατηγορία. 

 

- Δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων εμπορικού περιεχόμενου. 

- Δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων με ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης για 

τους ανάπηρους. 

 

- Ανάπτυξη συστημάτων και λογισμικών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση των 

αναπήρων στον ψηφιακό κόσμο της Πληροφορίας. 

 

- Δράση της Πολιτείας και οργάνωση του τρόπου διαχείρισης των ατόμων αυτών 

από την κοινωνία. 

 

- Ίση διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων με σκοπό την ανάπτυξη αφενός της 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και αφετέρου της πρόσβασης των ατόμων στην 

Τεχνολογία. 

 

- Διαμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου με νέες διατάξεις που θα υποστηρίζουν την 

πρόσβαση των αναπήρων στα τεχνολογικά μέσα. 

 

- Μεταρρύθμιση των οικονομικών θεσμών ως προς τη στήριξη των ΑΜΕΑ στις 

τεχνολογικές παροχές. 

 

- Εξασφάλιση της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και τη μάθηση των 

ΑΜΕΑ. 

 

- Λήψη οδηγών για την επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία που υπάρχει για τα ΑΜΕΑ και ειδικά στην περίπτωση των 

ατόμων με Οπτικές Αναπηρίες. 
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- Ενθάρρυνση σχεδιασμού βοηθητικών ΤΠΕ στην Επιστήμη της Πληροφορικής. 

 

- Προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής των ΑΜΕΑ στις νέες και σύγχρονες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

 

- Στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ κατά τα πρώτα 

βήματα τους στον κόσμο της Τεχνολογίας (χώροι εκμάθησης πληροφορικής). 

 

- Εκπαίδευση των μαθητών από νεαρά ηλικία με έντονη χρήση των ΤΠΕ. 

 

- Ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την πρόσβαση των αναπήρων στις ΤΠΕ. 

 

- Πολύπλευρες δράσεις για την προώθηση της αναγκαιότητας των ΤΠΕ στην 

καθημερινότητα των αναπήρων.  

 

- Ανάδειξη πρακτικών εφαρμογών κατά την υποστήριξη των ΑΜΕΑ στην πρόσβαση 

τους στις ΤΠΕ . 

 

- Θεσμοθέτηση σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την επένδυση και παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, με την αλματώδη ανάπτυξη του ψηφιακού κόσμου και 

της ψηφιακής τεχνολογίας οι ΤΠΕ αλλάζουν και βελτιώνουν καθολικά την ποιότητα 

της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, σε διεθνή κλίμακα. Ωστόσο έχοντας ως 

δεδομένο πως στην Ελλάδα του 21ου αιώνα το ποσοστό των ατόμων με αναπηρικά 

προβλήματα αγγίζει το 1/10 του πληθυσμού γεννιέται η αμφιβολία και ο φόβος 

σχετικά με τον αποκλεισμό τους από τις εξελίξεις. Ο αποκλεισμός αυτός 

συνεπάγεται μία κοινωνική ανισότητα, αρκετή για να επιφέρει κάποια πιθανή 

τεχνολογική επανάσταση στο προσκήνιο. Έτσι το πλαίσιο αυτό καθιστά απαραίτητη 

την ανόρθωση και επιβολή των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, α έχουν 

πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να κρίνεται αναγκαία η 

μεταρρύθμιση και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθόδων. Οι οποιεσδήποτε 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σταδιακά έρχονται για να αλλάξουν το μοτίβο της 

Τεχνολογίας.  

 Ένα γεγονός που ανησυχεί και διαταράσσει την κοινή γνώμη σχετικά με το 

παραπάνω πρόβλημα είναι πως παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν 

ώστε η πολιτεία να υποστηρίξει και να ενισχύσει την κοινωνική θέση των ατόμων με 

αναπηρίες τα αποτελέσματα ήταν ανεπαρκή, καθώς οι προσπάθειες αυτές 

αφορούσαν κάθε φάσμα και πτυχή της καθημερινότητας τους και όμως η 

κατάσταση δεν άλλαξε δραματικά. Οι προσπάθειες έγιναν γύρω από τη νομοθεσία 

η οποία καθόρισε την ανάπτυξη σχετικών έργων, την αγορά σχετικού εξοπλισμού 

αλλά και την ενίσχυση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Αίτιο αποδείχθηκε πως οι 

αποτυχημένες προσπάθειες όφειλαν το χαρακτήρα τους στην έλλειψη ενημέρωσης 

και εισαγωγής των ΑΜΕΑ στις Τεχνολογικές εξελίξεις, μέσω της Εκπαίδευσης και της 

Χρηματοδότησης τους. Η απουσία από τις Νέες Τεχνολογίες οφείλονταν στο 

γεγονός πως τα άτομα με αναπηρίες δεν γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσαν να τις προσεγγίσουν αποτελεσματικά. Η παραπάνω κατάσταση είχε ως 

συνέπεια να είναι ανεπαρκής η ζήτηση για πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες και η 

παραγωγή του υποστηρικτικού εξοπλισμού να είναι μηδαμινή.  
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 Η πνευματική προσέγγιση των πολιτών σχετικά με το πρόβλημα αυτό άρχισε να 

καλλιεργείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όπου και το πρόβλημα άρχισε να 

γίνεται αισθητό σε όλους τους τομείς. Ως πρόβλημα θεωρούμε αφενός την μερική ή 

ολική απουσία των ΑΜΕΑ από τις ΤΠΕ αλλά και την περιορισμένη πρόσβαση τους σε 

αυτές λόγω των αναπηρικών τους προβλημάτων. Έτσι βλέπουμε μία νέα κοινωνία η 

οποία κάνει κάποια βήματα προκειμένου να αλλάξει την παρούσα κατάσταση και 

να δημιουργήσει ένα έφορο ψηφιακό περιβάλλον για τους ανάπηρους.  

 Στην παρούσα εργασία κυρίως το ζήτημα σχετίζεται γύρω από τα άτομα με Οπτικές 

Αναπηρίες, τα οποία στην πλειονότητα τους έχουν υποστηρικτικό εξοπλισμό που 

αντιστρέφει πλήρως την κατάσταση και την κάνει πολύ ευκολότερη. Η εργασία, η 

ψυχαγωγία, η πληροφόρηση, η επικοινωνία, η πρόσβαση σε υπηρεσίες αλλά και 

πολλά άλλα, φαίνεται πως άρχισαν να αφορούν περισσότερο τα άτομα αυτά.  

 Η συλλογική και καθολική δράση μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση των 

αναπήρων και της σχέσης τους με τις ΤΠΕ, ώστε στο μέλλον να μιλούμε για ίση 

πρόσβαση και διανομή των αγαθών σε όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως 

αναπηριών.  
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