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«Τεχνολογία και αναπηρία: σχεδιάζοντας για ένα νησιωτικό και ακριτικό περιβάλλον» ήταν το
θέμα της ομιλίας του Γιώργου Κουρουπέτρογλου, διευθυντή του Εργαστηρίου Φωνής και
Προσβασιμότητας στο Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και επικεφαλή της Μονάδας
Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Ο κ. Κουρουπέτρογλου καθήλωσε το ακροατήριο τόσο με τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες, όσο
και τον απλό και κατανοητό τρόπο με τον οποίο τις μετέδωσε.Είναι αξιοθαύμαστο πώς η
τεχνολογία, κυρίως της πληροφορικής, έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα έξυπνα
εργαλεία που μας βομβαρδίζουν να τα αγοράσουμε και τα οποία δυστυχώς δεν αξιοποιούμε στο
μέγιστο των δυνατοτήτων που μας παρέχουν, όχι μόνο ως απλοί χρήστες, αλλά ακόμη και ως
ειδικοί της πληροφορικής εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
αυτές οι υποστηρικτικές εφαρμογές να φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες τους, όπως είναι και
τα άτομα με αναπηρία.
Βίντεο: Στηρίζοντας τα άτομα με αναπηρία με οδηγό την τεχνολογία Opens in a new window
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, ο αντιπρόεδρος
Α’ του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Βεζέρης και η πρόεδρος της Περιφερειακής
Ομοσπονδίας ΑμεΑ Β. Αιγαίου και του Παγχιακού Συλλόγου Α.μεΑ. κα Σοφία Μιχάλα.
Στις εργασίες συμμετείχαν ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρό του
κ. Θανάση Καρτάλη, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου διά του κ. Πολύκαρπου
Σκαπινάκη, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπροσωπούμενο από τον κ. Φώτη
Σιδηροφάγη, προϊστάμενο Π.Τ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών Χίου.
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Τέλης Τύμπας, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του δικτύου εθελοντών Π.Σ.Α.μεΑ., ο οποίος
συμμετείχε ενεργά στην όλη διοργάνωση.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ βράβευσε με τιμητική πλακέτα το
Δίκτυο Εθελοντών του, που από την ίδρυσή του το 2013, υποστηρίζει το έργο του Σωματείου
και προσφέρει ανιδιοτελώς και με αλληλεγγύη υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία του νησιού
μας.

