Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 27/04/2007 - ΠροσΒάσιμα βιβλία για τους
φοιτητές με αναπηρία
Το κόστος δημιουργίας ενός πλήρως προσβάσιμου για φοιτητές με αναπηρία ακαδημαϊκού
συγγράμματος, μόνο αμελητέο δεν είναι. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χώρο των θετικών επιστημών με
τα πάμπολλα μαθηματικά σύμβολα και τις παραστάσεις, η διαδικασία μετατροπής απαιτεί πλήρη
απασχόληση δύο μηνών από άνθρωπο εξειδικευ-μένο. Συνυπολογίζοντας ότι η παντελής απουσία
νομοθετικού πλαισίου πρακτικώς απαγορεύει την ένταξη του παραπάνω κόστους σε συγκεκριμένο
κωδικό του πανεπιστήμιο κού προϋπολογισμού, το συμπέρασμα (μοιάζει να) προκύπτει αυτόματα:
Η πρόσβαση των ανθρώπων με βαριές αναπηρίες (απώλεια όρασης, κινητικές) στις λεγάμενες θετικές
σχολές είναι απαγορευμένη υπόθεση.
Το εξίσου αυτόματο δίλημμα: Μπορεί το υψηλό κόστος να είναι αντιληπτό ως κριτήριο υπέρτερο του
δικαιώματος ίσων ευκαιριών στη μόρφωση των ανθρώπων με Βαριές αναπηρίες; Το έμπρακτο «όχι»
αναδείχτηκε χθες μέσα από το πρόγραμμα «Μετατροπή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσΒάσιμη
μορφή για φοιτητές με αναπηρία» του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε
συνεργασία με την ΤΙΜ Ελλάς, δέκα εργαζόμενοι της οποίας εθελοντικά συμμετέχουν στη διαδικασία
υλοποίησης, το πρόγραμμα προχωρά σε πρώτη φάση στη μετατροπή εννέα συνολικά βιβλίων που
αφορούν μαθήματα του Τμήματος Φυσικής. Η μεθοδολογία (συνδυασμός συστήματος μετατροπής
κειμένου σε συνθετική ομιλία και απτικής οθόνης Braille) είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες
συγκεκριμένου τυφλού φοιτητή -του πρώτου τυφλού φοιτητή στην ιστορία του Φυσικού Τμήματος! —
πλην όμως με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι χρηστική (σε ποσοστό 90%) και στους φοιτητές με κινητική
αναπηρία. Στους οποίους και τα εννέα βιβλία μετά τη μετατροπή τους θα ναι πλέον προσΒάσιμα, μέσω
του υπάρχοντος δικτύου -βιβλιοθηκών των ελληνικών πανεπιστημίων.

1«Ανάγνωση» βιβλίου με ακουστικό και οπτικό τρόπο, από φοιτητή χωρίς όραση

Το μήνυμα (είχε εκφραστεί και σε ημερίδα της «Ε» με συναφές θέμα πριν από ενάμιση χρόνο): «Η
ύπαρξη της τεχνολογίας που θα καθιστά προ-σΒάσιμους όλους τους δρόμους της γνώσης για τους
ανθρώπους με αναπηρία, είναι πλέον δεδομένη», αποφαίνε-ται ρητά ο υπεύθυνος του προγράμματος
καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ ιώργος Κουρουπέτρογλου. Η μόνη που δεν
είναι δεδομένη -δυστυχώς- είναι η βούληση της Πολιτείας να κατανοήσει τα κόστη εφαρμογής ως
κριτήριο υποδεέστερο του δικαιώματος ίσων ευκαιριών στη μόρφωση των ΑμΕΑ. Προς απόδειξη: Ολες
οι σχετικές προτάσεις που κατατέθηκαν ώστε να συμπεριληφθούν στον τελευταίο νόμο-πλαίσιο για τα
ΑΕΙ -μεταξύ αυτών και της κυβερνητικής βουλευτού Ε. Μπερνιδάκη- κατέληξαν στα αζήτητα...
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