Εφημερίδα «Η Καθημερινή», 28/04/2007 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ Η ΤΙΜ υποστηρίζει τους σπουδαστές με αναπηρία
Μπορεί μεν το χειροκρότημα να μην έφτασε ηχητικά στα αυτιά μας, όμως ο έπαινος και η ικανοποίηση
που νοητικά το επιβάλλουν φύτρωσε στην καρδιά κάθε ευαίσθητου πολίτη στο άκουσμα ότι η ΤΙΜ
Ελλάς (www.tim.gr) και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστρια-κού
Πανεπιστημίου συμπράττουν για το Πρόγραμμα «Μετατροπή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε
προσβάσιμη μορφή για φοιτητές με αναπηρίες». Ενας κόλαφος για την πολιτεία της... «κοινωνικής
συνοχής» που δεν διαθέτει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο -άρα αγνοεί τους φοιτητές με αναπηρία- και
ένα υπέροχο δείγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι εταιρείες όταν υπερβαίνουν το «the business of
the business is to make business» και συντάσσονται με εμπνευσμένους ακαδημαϊκούς και άλλους
φορείς της ενεργού κοινωνίας για κοινούς κοινωνικούς στόχους.
Με τη σύμπραξη αυτή προωθείται η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ώστε οι σπουδαστές με αναπηρία να έχουν την ίδια πρόσβαση στο ακαδημαϊκό υλικό. Η
πρωτοβουλία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΤΙΜ Ελλάς «Στην Πράξη»
και υλοποιείται με ταυτόχρονη ενημερωτική εκστρατεία της για το 2007 Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων
Ευκαιριών για Ολους.
«Στόχος του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να δημιουργήσει συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στην
ακαδημαϊκή γνώση και εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές, υποστηρίζοντας κατάλληλα τους
σπουδαστές με αναπηρία» είπε σε συνέντευξη Τύπου, την περασμένη Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, ο
αρμόδιος καθηγητής Γιώργος Κουρουπέτρογλου, ο οποίος μίλησε για την αξία που έχει, αλλά και για
τον στόχο του πανεπιστημίου που εκπληρώνει, όπως και για το κόστος της παραγωγής ποιοτικών
προσβάσιμων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που «δεν είναι ευκαταφρόνητο».
Το πανεπιστήμιο συνεργάζεται για πρώτη φορά με ιδιωτική εταιρεία -τηνΤΙΜ Ελλάς-, η οποία είναι η
χορηγός για την παραγωγή προ-σβόσιμων φοιτητικών βιβλίων, ενώ ένα μέρος του Προγράμματος θα
υλοποιηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους της εταιρείας που προσφέρθηκαν εθελοντικά να
συμβάλουν στους σκοπούς του. Ετσι, ένα μέρος των βιβλίων θα μετατραπούν από εθελοντές
εργαζόμενους της με την καθοδήγηση ειδικών συνεργατών του πανεπιστημίου. Τα βιβλία που έχουν
επιλεγεί για μετατροπή -σε πρώτη φάση- αφορούν μαθήματα του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου και θα είναι προσβάσιμα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ολικής είτε
μερικής απώλειας της όρασής τους, όπως και αναπηρία στα άνω άκρα - μέσω δικτύου βιβλιοθηκών των
ελληνικών πανεπιστημίων. Το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και
ιδιαιτέρως για τα παιδιά, η ΤΙΜ Ελλάς το έχει επιδείξει πρόσφατα και με την ηθική, υλική και
οικονομική στήριξη του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (www.therapeutic-riding.gr και
www.trag.gr) όπως και προς το Λύρειο Παιδικό Ιδρυμα από το 2005. Και όλα αυτά «Στην Πράξη».
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