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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για ένα ισόνομο και δημοκρατικό κράτος, η πρόσβαση και η συμμετοχή στον
πολιτισμό, όλων των πολιτών, αποτελεί θεμελιώδη λίθο. Πολλά μουσεία του 21ου
αιώνα, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως μη βλεπόντων,
προσπάθησαν στα πλαίσια της άρσης τους αποκλεισμού, να εντάξουν τα άτομα αυτά,
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργώντας απτικά βοηθήματα τα οποία αν
ψηλαφιστούν και ταυτόχρονα περιγράφονται ηχητικά, δύναται τα άτομα με οπτική
αναπηρία να αντιληφθούν τους όγκους, τα σχήματα, τα χρώματα, τις επιφανειακές
διαφοροποιήσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά υλικά και
τεχνοτροπίες, καθώς και την αρχιτεκτονική των μνημείων κ.α.
Το κίνητρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσαν οι συζητήσεις με
φίλους μου, μη βλέποντες, οι οποίες με προβλημάτισαν και με ώθησαν να κατανοήσω
την έντονη έλλειψη όσον αφορά την αντίληψη των σχημάτων, των χώρων, των
χρωμάτων και κατ’ επέκταση της πολιτιστικής μας κληρονομίας και τέχνης. Η έρευνα
έγινε κυρίως για τους τρόπους με τους οποίους τα μουσεία μπορούν να αναδείξουν τον
πλούτο τους στους μη βλέποντες.
Ένα από τα μουσεία που εμπνευστήκαν τρόπους ανάδειξης των εκθεμάτων στα
άτομα με οπτική αναπηρία, αποτελεί το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης. Συνειδητοποιώντας την ανάγκη που υπάρχει σε συνδυασμό με το
ποσοστό τυφλών ατόμων που μέχρι πρότινος ήταν αποκλεισμένο από τους
περισσότερους ελληνικούς μουσειακούς χώρους και την επαφή τους με την τέχνη,
λειτούργησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το «Mind's Eye | Ψηλαφώντας την Τέχνη» το
οποίο αναφέρεται στα άτομα αυτά. Για την υλοποίηση του προγράμματος
δημιουργήθηκαν απτικά βοηθήματα, δηλαδή αντίγραφα επιλεγμένων έργων σύγχρονης
τέχνης, τα οποία οι μη βλέποντες ψηλαφώντας τα και ταυτόχρονα ακούγοντας ηχητικές
περίγραφες τους, είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να
μεταφέρει. Τα έργα επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια και η δημιουργία των
απτικών βοηθημάτων έγινε έπειτα από μεγάλη μελέτη.
Η έρευνα που παρουσιάζουμε είναι βιβλιογραφική χωρίς εκπαιδευτική
παρέμβαση λόγω της πανδημίας.
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη του ζητήματος και η διάχυση της γνώσης
αυτής στους αρτιμελείς χωρίς αναπηρίες ενήλικες πολίτες.

ABSTRACT
For an equal and democratic state, access and participation in culture, of all
citizens is a cornerstone. Most of the 21 st century’s museums, understanding that there
is a huge percentage of blind people worldwide, have tried to include these people in
educational programs, creating tactile aids which if touched and described acoustically
at the same time, people with visual disability can perceive the volumes, shapes, colours,
surface differences even if those come from a different materials and styles as well as
the architecture of monuments etc.
The motivation of this task came from discussions I have had with some of my
friends that have this disability, which troubled me and made me realize the strong lack
of perception of shapes ,spaces, colours, they face and consequently the lack of
knowledge in our cultural heritage. The research proceeded, among other reasons, on
the ways in which museums can precent their wealth to the blind.
One of the museums that invented a way to present the exhibits to people with
visual disabilities is the MOMus-Museum of Contemporary Art in Thessaloniki.
Realizing the need that exists in combination of the large amount of blind people that
until recently was excluded from most Greek museums and were deprived of their
contact with Art, a program called «Mind's Eye» was launched just for them. For the
implementation of this program, tactile aids were created, copies of selected works of
contemporary art, which blind people by feeling them and while listening to their audio
descriptions , are able to understand what the artist wants to convey. Those pieces of
Art were selected according to specific criteria and the creation of the tactile aids was
accomplished after a great study.
The research we present is bibliographic, without educational intervention which
is due to the pandemic.
The purpose of the this research is to highlight the knowledge of that to nondisabled adult citizens.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εάν κάποιος έκλεινε τα μάτια του με ένα μαντήλι, το οποίο του στερούσε την
όραση, πως θα μπορούσε να αντιληφθεί ένα σχήμα; Πως θα μπορούσε κάποιος να
αντιληφθεί το ψυχρό χρώμα, όπως το μπλε; Πως θα μπορούσε να «δει» ένα έργο τέχνης
κλασσικό ή σύγχρονο; Πως φαντάζει άραγε η Ακρόπολη για κάποιον που δεν βλέπει; Τι
μπορεί να αντιληφθεί ένα άτομο με οπτική αναπηρία, μέσα σε ένα μουσείο;
Οι παραπάνω σκέψεις και ερωτήματα ήταν ο κύριος λόγος που επέλεξα το θέμα
της διπλωματικής μου. Κύριος σκοπός της είναι να απαντηθεί το βασικό ερώτημα που
προκύπτει. Κατά πόσο δηλαδή τα άτομα με αναπηρία όρασης μπορούν να
«απολαύσουν» την τέχνη μέσα από τους μουσειακούς χώρους δίχως να «βιώσουν»
πολιτιστικό αποκλεισμό. Τα μουσεία του 21ου αιώνα, έχουν ως κύρια αποστολή τους την
ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, έχοντας
συμπεριλάβει σε αυτά και ομάδες ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι ομάδες αυτές
έχουν και συνταγματικά ισότιμα δικαιώματα με όλους. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητήθηκαν
διάφοροι τρόποι ώστε οι μη βλέποντες να μπορούν «αγγίζοντας», να «δουν» την τέχνη.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε, φάνηκε πως σε κάποια
μουσεία δημιουργήθηκαν «αίθουσες αφής». Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους χώρους των
μουσείων, δημιουργήθηκε μία αίθουσα στην οποία οι θεατές προτρέπονται να
«αγγίξουν» και να «ψηλαφίσουν» τα εκθέματα της συλλογής. Ταυτόχρονα ακούγονται
ηχητικές περιγραφές με αρκετές λεπτομέρειες των εκθεμάτων. Επίσης, κάποια άλλα
μουσεία δημιούργησαν ολόκληρες συλλογές με αντίγραφα των πρωτότυπων Έργων ως
Απτικά Βοηθήματα που δίνουν στο μη βλέποντα την δυνατότητα να αντιληφθεί το Έργο
του καλλιτέχνη. Και σε αυτούς τους χώρους την ώρα που ο θεατής «αγγίζει» το έκθεμα
ακούγεται ηχητικό μήνυμα που περιγράφει αναλυτικά πως είναι το πρωτότυπο έργο.
Ακόμη άλλη μια κατηγορία μουσείων, επέλεξε ανάμεσα στις συλλογές του, να περνάει
ένα τροχήλατο τραπεζάκι όπου πάνω του φέρει εκθέματα τα οποία οι θεατές μπορούν
να «ψηλαφίσουν».
Οποιοδήποτε τρόπο και να επιλέξει κάθε μουσειακός χώρος, το σημαντικό είναι,
όπως

φάνηκε

και

βιβλιογραφικά

πως

το

σύγχρονο μουσείο

ολοένα

και

ευαισθητοποιείται περισσότερο ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερη μερίδα επισκεπτών
και ιδιαίτερα επισκεπτών που μέχρι πρώτιστος δεν είχε την δυνατότητα να «απολαύσει»
ένα μουσειακό «ταξίδι».
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Η παρούσα έρευνα δομείται σε τρεις ενότητες, στις οποίες αναπτύσσονται και
μελετώνται ζητήματα σχετικά με την τους όρους της τυφλότητας, της τέχνης, τις
προσπάθειες που γίνονται για μουσειακή εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα της εργασίας γίνεται αναφορά στην
έννοια και στον ορισμό της τυφλότητας, στις κατηγορίες της οπτικής οξύτητας όπως
προκύπτουν από τον ΠΟΥ, στους παράγοντες που προκαλούν τύφλωση και στην
συχνότητα εμφάνισης της, στην δράση των συλλόγων για την προστασία των
δικαιωμάτων των μη βλεπόντων και στα άρθρα του συντάγματος που προστατεύουν τα
άτομα με αναπηρίες. Αναφορά γίνεται επίσης και στην ειδική αγωγή, στις έννοιες της
επικοινωνίας, καθώς και στους παράγοντες που άρουν τον κοινωνικό, επαγγελματικό
και πολιτισμικό αποκλεισμό των τυφλών.
Στο δεύτερη ενότητα, αναφέρονται ορολογίες σχετικά με τη μουσειακή
εκπαίδευση και τις κυριότερες μουσειοπαιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούν τα
μουσεία. Επίσης αναφορά γίνεται στην αναγκαιότητα και χρησιμότητα της αφής ως
μέσο επικοινωνίας και διάδρασης των ατόμων με οπτική αναπηρία και η ενότητα
τελειώνει με την καταγραφή μουσείων από όλα τα μέρη του κόσμου, που δημιουργούν
προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στην άρση του κοινωνικού και πολιτισμικού
αποκλεισμού της ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία και αναφέρονται ως «Μουσεία
Αφής».
Στην τρίτη ενότητα, γίνεται αναφορά στο αντίστοιχο πρόγραμμα «Mind's Eye |
Ψηλαφώντας την Τέχνη» του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.
Αναφέρονται οι δημιουργοί και συντελεστές του προγράμματος, καθώς και το
βιογραφικό του προσώπου, που δώρισε τα περισσότερα έργα στο μουσείο.
Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα έργα που συμμετείχαν ως εκθέματα και για κάθε έργο
ξεχωριστά, η σημειωτική του τεκμηρίωση. Επίσης, οι ορολογίες των τεχνικών, που
χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες για τη δημιουργία τους, οι ορολογίες διαφόρων
καλλιτεχνικών ρευμάτων που επηρέασαν τους καλλιτέχνες, τα βιογραφικά τους, τα
κριτήρια επιλογής των έργων καθώς και πληροφορίες για τα Απτικά Βοηθήματα που
δημιουργήθηκαν ώστε να «αγγίζουν» οι τυφλοί και να έρχονται σε επαφή με την τέχνη.
Στο τέλος της εργασίας, αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όπως
προκύπτουν μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα.
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οπτική Αναπηρία
1.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Η ανθρώπινη φύση προικίστηκε από τις πέντε αισθήσεις, αφή, γεύση, ακοή,
όσφρηση και όραση. Η τελευταία όμως είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον
άνθρωπο, να αντιλαμβάνεται τη μορφή των αντικειμένων, τη διαφοροποίηση των
χρωμάτων, την έκφραση του συνομιλητή του, την απόσταση, καθώς και την αυτονομία
να κινείται στον χώρο. Συνεπώς, εμφανίζει πρωταρχικό ρόλο απέναντι στις άλλες
αισθήσεις (Κυρούση, 2017).
Η επιστήμη έχει υπολογίσει πως το 80% των καθημερινών πληροφοριών που
δεχόμαστε, λαμβάνονται από το οπτικό σύστημα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που
κάποιο ατύχημα ή ασθένεια μας οδηγήσει σε ολική ή μερική απώλεια όρασης; Ή ακόμη
αν κάποιος γενετικός παράγοντας προκαλέσει στο νεογνό τύφλωση;
Στη κατάσταση της τύφλωσης έχουν περιέλθει περίπου 38 εκατομμύρια τυφλοί
στον κόσμο από τους οποίους το 75% διαμένει στην Αφρική και την Ασία.
Στην Ελλάδα, υπολογίζονται γύρω στους 21.000 τυφλούς (περίπου 1% του
συνολικού πληθυσμού) και παρόλο τον μεγάλο αριθμό, σε αντίθεση με άλλα κράτη,
διαπιστώνουμε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κινητικότητα των ατόμων με
αναπηρία όρασης, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών, ειδικά διαμορφωμένων
χώρων, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση τους (Κυρούση, 2017).
Επίσης, η έλλειψη ειδικά διαμορφωμένων κτηριακών υποδομών και ειδικού
τεχνολογικού εξοπλισμού, οδήγησαν τους μη βλέποντες, μέχρι και τις αρχές του 20ου
αιώνα, να στερούνται τη συστηματική εκπαίδευση.
Τα παραπάνω οδηγούν τα άτομα με οπτική αναπηρία στην περιθωριοποίηση
τους, στην απομόνωσή τους, στην έλλειψη ανάπτυξης δεξιοτήτων και στην απουσία
επαγγελματικής αποκατάστασης.
Για να γίνουν περισσότερο κατανοητοί οι όροι της παρούσας εργασίας
σημειώνονται τα εξής: Δύο από τους όρους που είναι πολύ σημαντικοί είναι η «νομική
τύφλωση» και η «πλήρης τύφλωση» (Τσαγκαλίδου, 2016, σελ. 3).
Ο Ορισμό της τύφλωσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ.), «ορίζει την τυφλότητα ως την ανικανότητα του ατόμου να μετρήσει τα
δάχτυλα του χεριού σε απόσταση μικρότερη των ποδιών. Η μερική τύφλωση δεν είναι
εύκολη να οριστεί, αλλά ο Π.Ο.Υ. αναφέρεται σε αυτήν, ορίζοντάς την ως την αδυναμία
που έχουν οι μερικώς βλέποντες, να μετρήσουν τα δάχτυλα του χεριού, σε απόσταση
μικρότερη ή ίση των 20 ποδιών» (Πολυχρονοπούλου, 2001, σελ. 238).
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Άλλος ορισμός, ορίζει την τύφλωση ως «η αδυναμία του οπτικού συστήματος του
ανθρώπου να συλλάβει οπτικά ερεθίσματα, τα οποία καταλήγουν στη δημιουργία οπτικών
παραστάσεων. Η τύφλωση δεν καθορίζεται μόνο ιατρικά ή φυσιολογικά, αλλά λειτουργικά
και κοινωνιολογικά και περιλαμβάνει προβλήματα που αφορούν την οπτική αντίληψη, το
οπτικό πεδίο και την ποιότητα της όρασης (αίσθηση του χρώματος, ευαισθησία φωτός,
ευαισθησία αντίθεσης, ποιότητα

εικόνας)» (Sherrill, 1998,

όπ.

αναφ.

στο

Στυλπνόπουλος, 2012).
Επίσης, «η τύφλωση με την αυστηρή επιστημονική έννοια του όρου είναι η
πλήρης απώλεια της όρασης, η ανικανότητα διάκρισης του φωτός από το σκοτάδι
(απόλυτη τύφλωση). Τυφλό είναι το μάτι που δεν αντιλαμβάνεται το φως (αμαύρωση).
Η αμαύρωση αντιστοιχεί συνήθως σε μια οπτική οξύτητα 1/20 ή μικρότερη στο
καλύτερο μάτι μετά από διόρθωση» (Τσαγκαλίδου, 2016, σελ. 3).
Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί ένα άτομο ως τυφλό πρέπει να βλέπει σε
ποσοστό 20 στα 200 ή και λιγότερο, ακόμη και με μέσα ενίσχυσης της όρασής του. Σε
πρακτικό επίπεδο, το άτομο αυτής της κατηγορίας, είναι σε θέση να δει ένα αντικείμενο
χωρίς πρόβλημα, το οποίο βρίσκεται στα 20 cm, ενώ ένα άλλο παιδί δίχως προβλήματα
στην όραση, έχει την ικανότητα να το δει στα 2 m. Επίσης στην τύφλωση το άτομο
μπορεί να διακρίνει και την κατάσταση σκότους από την κατάσταση φωτός, ενώ μπορεί
να έχει ίσως κάποιες οπτικές εικόνες (Bhutto, Bukhari, Shaikh et al. 2016).
Ο ιατρικός ορισμός της τύφλωσης ισοδυναμεί με το λεγόμενο νομικό ορισμό
της τύφλωσης, σύμφωνα με τον οποίο ο οφθαλμός δεν μπορεί να δει σε απόσταση
μεγαλύτερη από 20 πόδια (λιγότερο από 7 μέτρα) ακόμα και με τα καλύτερα γυαλιά,
όταν ο κανονικός, βλέπει στα 200 πόδια. Στην κατηγορία των ατόμων με νομική
τύφλωση ανήκει τουλάχιστον το 75% των ατόμων με προβλήματα όρασης, τα οποία
έχουν εναπομείνασα όραση που τους επιτρέπει να εμπλέκονται σε διάφορες
δραστηριότητες καθημερινά (εργασία, διάβασμα, ταξίδια) με τη βοήθεια οπτικών
διορθωτών (Bhutto et al. 2016).
Ο ορισμός της νομικής τύφλωσης υποδηλώνει μια κατάσταση μειωμένης
όρασης, η οποία διαχωρίζεται από την πλήρη τύφλωση, ενώ επίσης χρησιμοποιείται
από κυβερνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα αποκατάστασης, προκειμένου να
προσδιορίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε: Πλεονεκτήματα, κυβερνητικές παροχές και υπηρεσίες που προορίζονται για τους
ανθρώπους με προβλήματα όρασης (Τσαγκαλίδου, 2016, σελ. 4).
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Ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων που έχουν χαρακτηριστεί νομικά
τυφλοί δεν έχουν καθόλου όραση, ενώ ένας αριθμός νομικά τυφλών μπορεί και διαβάζει
μεγεθυσμένο κείμενο (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007), με αποτέλεσμα:


Ο νομικός ορισμός της τύφλωσης να παρερμηνεύεται αρκετές φορές



Να αποσιωπά την ικανότητα των ατόμων να λειτουργήσουν μέσα στο περιβάλλον τους
(Τσαγκαλίδου, 2016).
Προκύπτει έτσι, ένας εκπαιδευτικός ορισμός της τυφλότητας, η μερική τύφλωση. Ο
ορισμός αυτός εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό σύστημα σε εκπαιδευτικά θέματα που
αφορούν μαθητές με προβλήματα όρασης και αναφέρει «Μερικώς βλέποντα είναι όσα,
ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική παρέμβαση, μπορούν να διαβάσουν κείμενα
με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και
συσκευών» ( Κατσούλης & Χαλικιά, 2007, σελ. 39).
Ενώ ένας αντίστοιχος ορισμός δίνει την έννοια του αμβλύωπα. Συγκεκριμένα,
αναφέρεται ότι: «Αμβλύωπα είναι τα άτομα, τα οποία, ύστερα από την καλύτερη δυνατή
ιατρική διορθωτική παρέμβαση, αν και έχουν σοβαρή βλάβη στην όραση, μπορούν να
μάθουν να διαβάζουν κοινά έντυπα με μεγεθυσμένα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη
βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και να γράφουν με τη συμβατική γραφή» (Κατσούλης
& Χαλικιά, 2007, σελ. 18).
Έτσι, ένα άτομο θεωρείται αμβλύωπας όταν με μέσα οπτικής ενίσχυσης, μπορεί
να δει μεταξύ 20 στα 70 και 20 στα 200. Τα άτομα αυτά μπορούν με την βοήθεια
οπτικών μέσων μεγέθυνσης να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο (Bhutto et al. 2016).
Το ίδιο άτομο μπορεί να θεωρηθεί ως άτομο τυφλό (με ολική απώλεια όρασης) κάτω
από συγκεκριμένες συνθήκες, άλλα και ως άτομο με μερική απώλεια όρασης, κάτω από
άλλες συνθήκες και με την προϋπόθεση ότι είναι καλά εκπαιδευμένο να χρησιμοποιεί
τη λειτουργική του όραση (Αργυρόπουλος, 2011).
Η ταξινόμησή της τύφλωσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία,
γίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Οπτική οξύτητα μεταξύ 3/10 και 1/10 (μερικώς βλέπων)
Κατηγορία 2: Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/10 και 1/20 (μερικώς βλέπων)
Κατηγορία 3: Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/20 και μέτρηση δακτύλων από 1 μέτρο
ή 1/30 (τυφλός)
Κατηγορία 4: Οπτική οξύτητα μεταξύ μέτρησης δακτύλων από 1 μέτρο και
αντίληψη φωτός (τυφλός)
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Κατηγορία 5: Οπτική οξύτητα μη αντίληψης φωτός (τυφλός) (Sperl, 2001). Με
τον όρο οπτική οξύτητα «εννοείται η ικανότητα του ματιού (η φυσιολογική ή η μετά
την καλύτερη δυνατή διόρθωση του ματιού με γυαλιά) να διακρίνει καθαρά δύο
αντικειμενικά σημεία ξεχωριστά» (Sperl, 2001, p. 10).
Ενώ, κάποιες φορές για να καθοριστεί καλύτερα η τύφλωση εμπλέκεται και η
αξιολόγηση του οπτικού πεδίου. Ως οπτικό πεδίο, αναφέρεται: «η έκταση των
περιχώρων μας που μπορούμε να δούμε χωρίς να κινήσουμε το κεφάλι ή τα μάτια μας.
Όταν υπάρχει μια απώλεια στο οπτικό πεδίο, ακόμη και κάποιο άτομο με οπτική
οξύτητα μεγαλύτερη του 1/20 μπορεί να θεωρηθεί τυφλό» (Τσαγκαλίδου, 2016, σελ.4).

1.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ
Στη σημερινή κοινωνία έχουν καταμετρηθεί περίπου 38 εκατομμύρια άτομα με
αναπηρία όρασης παγκοσμίως και τα 2.550.000 άτομα ζουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με
τα δεδομένα του 2010 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως απεικονίζονται στο
EBU (2017). Εικάζεται ο αριθμός να είναι πολύ μεγαλύτερος διότι σε κάποιες
απομονωμένες περιοχές, ακόμη και στις μέρες μας, η τύφλωση θεωρείται μεγάλο
ταμπού και πολλοί κάτοικοι δεν αναφέρουν καν την αναπηρία του παιδιού (Κουτάντος,
2005).
Σχετικές έρευνες έδειξαν πως το συντριπτικό 75% των ατόμων με αναπηρία
όρασης διαμένει στην Αφρική και την Ασία. Ο κύριος λόγος είναι πως στις χώρες αυτές
δεν υπάρχει επαρκή ιατρική περίθαλψη και ο καταρράκτης και το τράχωμα, ασθένειες
που εντοπίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και προκαλούν τύφλωση βρίσκονται σε πολύ
μεγάλα ποσοστά. Στην Ευρώπη και γενικά σε χώρες που διαθέτουν επαρκή ιατρική
περίθαλψη το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 10%.
Τα σημαντικότερα αίτια που προκαλούν απώλεια όρασης σε αναπτυγμένες περιοχές
είναι το γλαύκωμα, ο διαβήτης, ο εκφυλισμός της ωχρής κηλίδας, οι τραυματισμοί, η
αμφιβληστροειδίτιδα και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδή. Στην Ελλάδα το
ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 1% του συνολικού πληθυσμού, που μεταφράζεται
περίπου σε 21.000 τυφλούς (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). Εκτός από το
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της χώρας τα αίτια της τύφλωσης είναι πολλά και
διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης της τύφλωσης (Καβανόζη-Αλεβίζου,
1984). Διότι, για να μπορεί κάποιος να έχει φυσιολογική όραση, πολλά μέρη του ματιού
και του εγκεφάλου πρέπει να λειτουργήσουν στενά συνδεδεμένα.
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Η τύφλωση οφείλεται σε βλάβη της οπτικής οδού, που αποτελείται από τα δύο μάτια
(δέκτες των οπτικών ερεθισμάτων), τα δύο οπτικά νεύρα (αγωγός του οπτικού
ερεθίσματος) και από τους δύο λοβούς του ινιακού λοβού του εγκεφάλου. Η βλάβη που
συμβαίνει στα μάτια μπορεί να αφορά τον κερατοειδή χιτώνα, το φακό, το σκληρό
χιτώνα ή το χοτριοαμφιβληστροειδή χιτώνα (Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή,
Τόμος 18, σελ. 121, όπ. αναφ. στο Κοτσιάτου & Παναγιώτου, 2004).
Τα βασικότερα αίτια μπορεί να ταξινομηθούν σε: προγεννητικά, γενετικά,
περιγεννητικά και μεταγεννητικά (Λιοδάκης, 2000).
Α) Προγεννητικά: μολυσματικές ασθένειες της μητέρας κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης, όπως ερυθρά, αφροδίσια νοσήματα, κακώσεις του εμβρύου κατά την
ενδομήτρια κύηση.
Β) Γενετικά:
α) βλάβη του οπτικού νεύρου, όπου εμφανίζεται μείωση ή κατάργηση της
οπτικής οξύτητας, αλλοίωση του οπτικού πεδίου και μεταβολή της εικόνας της οπτικής
θηλής (οφθαλμοσκοπικά).
β) βλάβη στο οπτικό χίασμα. Έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ημιανοψίας,
κατάργηση δηλαδή του μισού οπτικού πεδίου και των δύο οφθαλμών.
γ) βλάβη στην οπτική ταινία.
δ) βλάβη στο έξω γονατώδες σώμα και τη δέσμη του Gratiolet.
ε) βλάβη στον οπτικό φλοιό (πληκτραία σχισμή).
στ) βλάβη του ψυχό-οπτικού φλοιού (Παπαγεωργίου, 1994).
Γ) Περιγεννητικά: τραυματισμοί του κρανίου κατά την ώρα του τοκετού, ή
ακόμη μία πρώιμη γέννηση (retinopathyofprematurity), ή ανοξαιμία κ.ά.
Δ) Μεταγεννητικά: μολυσματικές ασθένειες κατά την παιδική ηλικία
(μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, οστρακιά, ευλογιά), αφροδίσια νοσήματα, διάφορες
οφθαλμολογικές παθήσεις, τραυματισμοί των οφθαλμών, κακοήθεις όγκοι στον ιστό
του οπτικού νεύρου (Sperl, 2001, p. 9).
Στις δυτικές χώρες, οι πιο συχνές αιτίες τύφλωσης στα παιδιά είναι:
«Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, οι ανωμαλίες του βολβού, η ατροφία του
οπτικού νεύρου, ο συγγενής καταρράκτης, ο νυσταγμός, η αμβλυωπία, οι συγγενείς
παθήσεις, ενώ στους ενήλικες των δυτικών χωρών είναι: «Η γεροντική εκφύλιση της
ωχράς, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα, η μελαχρωστική
αμφιβληστροειδοπάθεια, άλλες αμφιβληστροειδοπάθειες, η ατροφία του οπτικού
νεύρου, ο καταρράκτης κ.α.» (Sperl, 2001, p. 10).
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1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία άργησαν πολύ να
αναγνωριστούν και ο αγώνας αυτός ξεκίνησε δίχως κρατική μέριμνα. Αρχικά η ανάγκη
που υπήρχε, για φύλαξη των ατόμων αυτών, οδήγησε κάποιους ιδιώτες να πάρουν την
πρωτοβουλία και να ιδρύσουν συλλόγους για την προστασία, την περίθαλψή και στην
συνέχεια για την εκπαίδευση και επαγγελματική τους αποκατάσταση (Δαραής, 2001).
Μόλις το 1906, εμφανίζεται το πρώτο ίδρυμα της Ελλάδος, που φιλοξενεί
παιδιά με προβλήματα όρασης, ηλικίας 7-18 ετών, το οποίο ονομάζεται «Φιλανθρωπική
Εταιρεία Οίκος Τυφλών» με έδρα την Καλλιθέα και ιδρυτές το Δημήτριο Βικελά και το
Γεώργιο Δροσίνη. Για πρώτη φορά, στο ίδρυμα αυτό εφαρμόστηκε η γραφή των
τυφλών, το σύστημα Braille, στα Ελληνικά από την Ειρήνη Λασκαρίδου, παιδαγωγό
ειδικευμένη στα προβλήματα όρασης (Κουτάντος, 2005).
Το 1932, ιδρύεται ο «Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών» (Π.Σ.Τ.), με έδρα την
Αθήνα, ο οποίος προστατεύει τα δικαιώματα και προασπίζεται τη βελτίωση του
επιπέδου ζωής των τυφλών ατόμων (Κουτάντος, 2005). Αποτελεί τον επίσημο
κοινωνικό-συνδικαλιστικό φορέα των οπτικά αναπήρων και απαριθμεί πάνω από 5.000
εγγεγραμμένα μέλη. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν είναι: Διοικητικές, κοινωνικές,
κινητικότητας,

προσανατολισμού,

προσανατολισμού

και

καθημερινών

αποκατάστασης,

Διεθνών

δεξιοτήτων,
σχέσεων

επαγγελματικού
και

Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.α. (Κοντογιάννη, 2002)
Το 1946, πάλι από ιδιωτική πρωτοβουλία ιδρύεται μια εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, με
σκοπό τη μείωση των συνεπειών της τύφλωσης, την ανάπτυξη των λοιπών ικανοτήτων,
την επαγγελματική εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική
ένταξη των μη βλεπόντων, οποία ονομάζεται «Φάρος Τυφλών» (Κουτάντος, 2005).
Ο «Φάρος Τυφλών» λειτουργεί την πρώτη σχολή τηλεφωνητών και μεταξύ
άλλων δραστηριοτήτων παρέχει τμήμα πληροφορικής, ειδικό τυπογραφείο παραγωγής
βιβλίων σε μορφή Braille, συμβουλευτική και δανειστική βιβλιοθήκη. Επίσης είναι ο
πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα, στον οποίο το 1984 λειτούργησε το «Μουσείο Αφής»
και το 1988 έλαβε τον «έπαινο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της χρονιάς» (Ενημερωτικό
φυλλάδιο Φάρου Τυφλών, 1999).
Στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 1948, ιδρύεται η σχολή Τυφλών Βορείου
Ελλάδος με τότε όνομα «ο Ήλιος». Ο «Ήλιος» το 2011 μετονομάστηκε στη σημερινή
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σχολή Τυφλών ΚΕΑΤ (Κουτάντος, 2005). Στο Κ.Ε.Α.Τ. λειτουργεί Ειδικό
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Οι
μαθητές διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση γραφής Braille. Με τη βοήθεια ειδικών
παιδαγωγών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών παρέχεται η εκπαιδευτική
υποστήριξη των μαθητών, με αναπηρία όρασης, με στόχο την κοινωνική και
πνευματική τους ανάπτυξη (Ενημερωτικό φυλλάδιο Κ.Ε.Α.Τ., 2001).
Επίσης η Κ.Ε.Α.Τ. εφαρμόζει κατ΄ οίκoν αγωγή και συμβουλευτική γονέων, των
οικογενειών που αδυνατούν να έρθουν στο κέντρο για την παρακολούθηση του
Δημοτικού Σχολείου, όπως και παροχή εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής Brailleστους
γονείς των μαθητών. Τελευταία, γίνεται μια προσπάθεια να εφαρμοστεί το πρόγραμμα
«περιπατητικού δασκάλου», δηλαδή ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να επισκέπτεται
τα σχολεία όπου φοιτούν τυφλοί και συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς για τις ειδικές
συνθήκες μάθησης και εκπαίδευσης του μη βλέποντα μαθητή (Ενημερωτικό φυλλάδιο
Κ.Ε.Α.Τ., 2001).
Μόλις το 1976, τα άτομα με οπτική αναπηρία επιδιώκουν να κρατικοποιηθεί ο
«Οίκος Τυφλών» και το 1979, με το προεδρικό διάταγμα 265/17-4-1979, πετυχαίνουν
να γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να μετονομαστεί σε «Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών», με βασική του αρμοδιότητα την κοινωνική
ένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες όρασης
(Κουτάντος, 2005).
Το 1989 ιδρύθηκε η «Αγροτική και Τεχνική Λέσχη Τυφλών» με έδρα τα
Σεπόλια Αττικής, η οποία όμως κράτησε τη λειτουργία της μόνο λίγα χρόνια.
Το πρώτο ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο στα Γιάννενα, ιδρύθηκαν
το 1989 και στη συνέχεια ακολούθησε η Πάτρα. Επίσης στο Μοσχάτο Αττικής και στο
Πειραιά λειτούργησαν το 1989 και 1990 αντίστοιχα, προγράμματα συνεκπαίδευσης
βλεπόντων και μη βλεπόντων (Ενημερωτικό φυλλάδιο Ι.Π.Τ.Β.Ε. 1999).
Μόλις το 1993, λειτούργησε ακόμη ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα

το

«Ελληνικό

Κέντρο

Κινητικότητας

και

Προσανατολισμού»

(ΚΕ.ΚΙ.ΠΡΟ). Βασικές δραστηριότητες είναι η ψυχολογική υποστήριξη τυφλών και
οικογενειών τους, μαθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας και εκπαίδευση στη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για μη βλέποντα παιδιά (Ενημερωτικό φυλλάδιο
ΚΕ.ΚΙ.ΠΡΟ).
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Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξουν ιδρύματα, εξιδεικευμένα
για μη βλέποντες. Έτσι, στην Αρκαδία υπάρχει η «Αγία Παρασκευή», που παρέχει
στέγαση, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη σε τυφλές γυναίκες. Το «Σπίτι της
Χριστιανικής Αγάπης» στα Μελίσσια Αττικής και το «Ίδρυμα Συλλόγου Φίλων και
Τυφλών» στο Μαρούσι, επίσης δίνουν στέγη και τροφή σε τυφλές γυναίκες.

1.4 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Το 1981 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Ειδική Αγωγή λειτούργησε ως
αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το Νόμο 1143/1981. Το 1985 όμως ο
Νόμος 1566/1985 «Περί δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» και ο Νόμος 2817/2000 «Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» λίγο αργότερα, ήταν η επίσημη αρχή για
τη λειτουργία προγραμμάτων ένταξης, που αναφέρονταν σε σχολική ενσωμάτωση
μαθητών με τυφλότητα, βαρηκοΐα κ.α.
Το αναθεωρημένο σύνταγμα της Ελλάδος (2001), αντικατέστησε τον όρο
«άτομα με ειδικές ανάγκες», με τον όρο «άτομα με αναπηρίες» για να προασπιστεί
ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των ατόμων αυτών.
Έτσι, το άρθρο 2 αναφέρει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
Το άρθρο 4, αναφέρει ότι «Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα».
Το άρθρο 5Α παρ.1, αναφέρει ότι «Καθένας έχει δικαίωμα στην
πληροφόρηση……».
Στο άρθρο 21 παρ.6, αναφέρει ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να
απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη
και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».
Και το άρθρο 116 παρ.2, αναφέρει ότι «….Το κράτος μεριμνά για την άρση των
ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη…».
Όλα τα παραπάνω άρθρα δρουν είτε ξεχωριστά, είτε συνδυαστικά και
αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,
συγκαταλέγοντας

ανάμεσα

τους

και

την

οπτική

αναπηρία

www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/).
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(στο

1.5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Η έννοια της αναπηρίας αποτελεί ένα σύνθετο και περίπλοκο φαινόμενο, το
οποίο διαφοροποιείται αναλόγως με τις κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις που ισχύουν και
με την κατάσταση του ατόμου το οποίο τη φέρει, με αποτέλεσμα η προσπάθεια
αποσαφήνισης της να είναι δύσκολη (Σούλης, 2013).
Σύμφωνα με τον Κανατά (2005), οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν να
συμφωνούν στο ότι η αναπηρία:
«Είναι μια κατάσταση που είτε υπάρχει εκ γενετής είτε είναι επίκτητη. Είναι μια
λειτουργική βλάβη, που δυσκολεύει ουσιαστικά τη ζωή του αναπήρου.
Είναι μια συνέπεια Βλάβης, των λειτουργιών ή της ανάπτυξης, ή τραυματικών
επιδράσεων των συστημάτων στάσης ή κίνησης».
Στη σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό
Πρωτόκολλο (2012) αναφέρεται πως η αναπηρία:
«Είναι μια εξελισσόμενη έννοια και απορρέει από την αλληλεπίδραση μεταξύ
ατόμων με βλάβη και διαταραχές συμπεριφοράς και εμπόδια που προέρχονται από το
περιβάλλον τους, που δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους
στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους» (στο https://unric.org/el/).

1.6 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η ιστορία της ειδικής αγωγής συνδέεται με κοινωνικούς, πολιτικούς,
οικονομικούς, νομοθετικούς και θρησκευτικούς παράγοντες, οι οποίοι κάθε φορά
επέφεραν αλλαγές και είχαν επιπτώσεις στην αντιμετώπιση, στην εκπαίδευση και την
κοινωνική συμμετοχή των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες (Λαμπροπούλου &
Παντελιάδου, 2000).
Αργότερα, η ειδική αγωγή περνά στη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης
και ισότιμης συμμετοχής των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία (Καζαντζή,
2016).
Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008), «Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές ανάγκες ή στους μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
«Η ΕΑΕ επιδιώκει:
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Α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
Β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να
καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό
είναι δυνατόν,
Γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην
κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και
Δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την
ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της

πλήρους

προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες, καθώς και των
εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές
(κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και
τα αγαθά που αυτά διαθέτουν» (Νόμος 3699/2008).
«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται: όσοι για
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές
δυσκολίες μάθησης, εξαιτίας: αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη
διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και
μάθησης» (Νόμος 3699/2008).
«Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως
όσοι παρουσιάζουν:
-

νοητική αναπηρία,

-

αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες),

-

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),

-

κινητικές αναπηρίες,

-

χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,

-

διαταραχές ομιλίας-λόγου,

-

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
-σύνδρομοελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
-διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),
- ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες» (Νόμος 3699/2008).
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1.7 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τις προσβάσιμες
υπηρεσίες που προσφέρονται στους μη βλέποντες είναι αναγνωρισμένα διεθνώς και
παρακάτω γίνεται η αναφορά τους.
Σύμβολο Braille: Δηλώνει ότι προσφέρεται τυπωμένη η περιγραφή του
εκθέματος στην «γλώσσα» των μη βλεπόντων. Βρίσκεται σε αρκετά μουσεία και
υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να τοποθετηθεί και σε άλλα.
Πρόσβαση σε άτομα με χαμηλή όραση: Χρησιμοποιείται για να δείξει την
δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα αμβλύωπα ή τυφλά.
Άγγιγμα: Δηλώνει πως στον χώρο υπάρχουν εκθέματα που μπορούν να
προσεγγιστούν απτικά και δια της αφής να τα «δουν» οι μη βλέποντες.
Ηχητική περιγραφή για τηλεόραση, βίντεο και ταινίες: Αυτή η υπηρεσία
κάνει τις ηλεκτρονικές συσκευές, όπως την τηλεόραση και τα βίντεο πιο προσβάσιμες
για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Διαθέτουν περιγραφική ανάλυση των πλήκτρων και
εφαρμογών.
Ζωντανή ηχητική περιγραφή: Ένας εκπαιδευτής ηχητικών περιγραφών
προσφέρει ζωντανό σχολιασμό σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία και κάνει τις τέχνες
πιο προσβάσιμες.
Προσβάσιμη τύπωση: Στα μέλη ενός συνεδρίου ή ενός συλλόγου,
διατίθενται εκτυπώσεις σε 18άρη ή και μεγαλύτερο μέγεθος για να διευκολύνονται οι
αμβλύωπες.
Σκύλοι οδηγοί: Είναι απαραίτητοι για τη μετακίνηση των μη βλεπόντων και
τους συνοδεύουν σε όλους τους χώρους που υπάρχει η ειδική σήμανση.
Παρέχονται διευκολύνσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης: Για
παράδειγμα, μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ηχητικά μηνύματα κ.α.
Εκπαιδευμένο προσωπικό: Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να
προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα ΑμεΑ (Γερασίμου, 2009, Σελ. 29-30).

1.8 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι μια λειτουργία απαραίτητη για τον
άνθρωπο, η οποία θα το βοηθήσει αφενός να λειτουργήσει μέσα στο σύνολο και
αφετέρου να κοινωνικοποιηθεί. Συνεπώς, η επικοινωνία δεν αφορά σε καμία περίπτωση
στην απλή μεταβίβαση πληροφοριών αλλά σε μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία
εξαιρετικά ζωτικής σημασίας, η οποία απαιτεί αλληλοκατανόηση μεταξύ ανθρώπων,
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ομάδων, οργανισμών και είναι καθοριστική για τη συνεργασία, το συντονισμό και την
επιβίωση τους .
«Κατά τον Μακράτζη (2016) οι βασικότεροι λόγοι για την πραγματοποίηση
μιας επικοινωνίας είναι:


Η πληροφόρηση – ενημέρωση. Η διανομή των πληροφοριών είναι σημαντική

και απαραίτητη για να ληφθούν αποφάσεις, να δοθούν διευκρινίσεις για τα προβλήματα
που έχουν προκύψει, να αναζητηθούν και να διαμορφωθούν όπου χρειάζεται λύσεις σε
προβλήματα, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κοινών στόχων, πολιτικών, πρακτικών,
ενεργειών, να ανατεθούν καθήκοντα, να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και η
αποτελεσματικότητα των ενεργειών ή καθηκόντων.


Ο συντονισμός των δράσεων. Με την επικοινωνία όλοι οι συμμετέχοντες σε μια

ομάδα, οργανισμό, επιχείρηση κτλ. μοιράζονται ένα κοινό σκοπό και όραμα, ενώ χωρίς
επικοινωνία ένας οργανισμός θα ήταν απλά μια συλλογή από εργαζόμενους με
ξεχωριστά καθήκοντα.


Η έκφραση των συναισθημάτων. Οι άνθρωποι σε διαφορετικό κάθε φορά

πλαίσιο π.χ. οικογένεια, φίλοι, εργασία, επικοινωνούν για να εκφράσουν συναισθήματα
όπως χαρά, θυμό, εμπιστοσύνη, απογοήτευση, φόβο» (Λεμπέση, 2018, σ. 8).


Η επικοινωνία όμως χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: α) τη λεκτική και β) τη μη

λεκτική ή αλλιώς γλώσσα του σώματος και όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο μορφές
μαζί, η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσματική. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους
ορισμούς των δυο κατηγοριών επικοινωνίας.
α) Η λεκτική επικοινωνία συσχετίζεται άμεσα με την γενικότερη διαδικασία
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο του και το αποτέλεσμά της δεν
είναι απλά η ανταλλαγή λέξεων και φράσεων ανάμεσα στους δύο συνομιλητές αλλά η
επεξεργασία των μηνυμάτων που παραλαμβάνονται και η ανταπόκριση σε αυτά με θετικό
ή αρνητικό τρόπο» (Λεμπέση, 2018, σελ. 9-10).
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι λεκτικής επικοινωνίας, η προφορική
επικοινωνία που στηρίζεται στη χρήση της ομιλίας και η γραπτή επικοινωνία που
στηρίζεται στη χρήση του γραπτού λόγου» (Λεμπέση, 2018, σελ.11).
β) Αντίθετη μορφή επικοινωνίας είναι η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία είναι
γνωστή και ως γλώσσα σώματος. Η γλώσσα σώματος στηρίζεται στην εκούσια ή
ακούσια μετάδοση μηνυμάτων που εκπορεύονται από το ίδιο το σώμα ή το πρόσωπο
του ομιλητή και γίνονται αντιληπτές από το συνομιλητή μέσω της όρασης και της
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παρατήρησης. Αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι που στερούνται τα άτομα με οπτική
αναπηρία και κάνει την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων πιο δύσκολη.
Όπως είδαμε, διάφορες μελέτες πάνω στην επικοινωνία μέσω της γλώσσας του
σώματος, έχουν αποκαλύψει πως η μη λεκτική επικοινωνία επηρεάζει το 55% τη
μετάδοση σωστού μηνύματος από τον ομιλητή προς τον ακροατή, ενώ το υπόλοιπο 45%
αποτελεί η φωνή και το περιεχόμενο του προφορικού του λόγου. Το αποτέλεσμα αυτό
είναι πολύ χαρακτηριστικό αν αναλογιστούμε πως τα άτομα με αναπηρία όρασης
στερούνται αυτή τη μορφή επικοινωνίας.
Επίσης, μέσα από την καθημερινή εμπειρία, παρατηρούμε πως τα μηνύματα της
γλώσσας του σώματος είναι πιο ειλικρινή και αξιόπιστα από εκείνα που προέρχονται
από την ομιλία, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος ομιλητής μπορεί να
ψεύδεται και η γλώσσα σώματος να τoν «μαρτυρά» (Λεμπέση, 2018).
Ακόμη δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η έκφραση του προσώπου ή οι
κινήσεις των ματιών μαρτυρούν συναισθήματα και σημαντικές πληροφορίες. Συνεπώς,
θα μπορούσαμε να πούμε πως η μη λεκτική επικοινωνία είναι πιο άμεση από τη λεκτική
υπό την έννοια πως ένα βλέμμα ή μια κίνηση του χεριού μπορεί να μεταφέρει πολύ πιο
γρήγορα κάποιο μήνυμα σε σχέση με την προφορική διατύπωση (Λεμπέση, 2018).
Από όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να αναλογιστούμε πως τα άτομα με
προβλήματα όρασης δεν μπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξη της γλώσσας του
σώματος, επικοινωνούν μόνο με τη λεκτική επικοινωνία και αυτό αποτελεί έναν μεγάλο
παράγοντα που δυσκολεύει την επικοινωνία τους.
Παρόλο αυτά, οι μη βλέποντες, προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα
ηχητικά ερεθίσματα (θορύβους αυτοκινήτων, χροιά της φωνής, ήχους της φύσης κ.α.).
Επίσης προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα οσφρητικά ερεθίσματα (μέσω
αγγίγματος αντικειμένων, προσώπων, υλικών, ειδικών συσκευών κ.α.), ενώ
δυσκολεύονται να αντιληφθούν το χώρο, τα αντικείμενα, τα χρώματα, τα πρόσωπα και
παρουσιάζουν βραδύτερη κινητική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με πολλά προβλήματα στην κινητικότητα τους,
ακόμη και σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. βάδιση, τροφή κ.α.), ερχόμαστε να
αναλογιστούμε πόσο αγώνα πρέπει να καταβάλλουν οι μη βλέποντες για να καταφέρουν
να έχουν διαπροσωπικές σχέσεις και να μην περιθωριοποιούνται (Κοτσιάτου &
Παναγιώτου, 2004).
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1.9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥΣ
Παραπάνω φάνηκε βιβλιογραφικά πως το σύνταγμα προβλέπει και μεριμνά με
άρθρα για ίση μεταχείριση και δικαιώματα σε όλους, συνεπώς και στα άτομα με
αναπηρίες.
Καθώς αρκετά συχνά οι μη βλέποντες βιώνουν φόβο και ντροπή για την
αναπηρία τους, έχει ως αποτέλεσμα προσπαθώντας να κρύψουν το πρόβλημά τους να
περιθωριοποιούνται. Επίσης, νιώθοντας συχνά πως δεν είναι αυτόνομα, έχουν ανάγκη
να εξαρτώνται από τρίτους και αυτό είναι άλλος ένας βασικός παράγοντας για την
περιθωριοποίησή τους (Κοτσιάτου & Παναγιώτου, 2004).
Για να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία στην
κοινωνία χρειάζεται να υπάρξουν τρεις παράλληλες διαστάσεις. Οι τρεις παράγοντες
που βοηθούν στην ομαλή ένταξή τους είναι:
Α) η εκπαίδευση
Β) η μόρφωση
Γ) η επαγγελματική αποκατάσταση (Κοτσιάτου & Παναγιώτου, 2004).
Από τα παραπάνω φαίνεται πως το σύνταγμα προβλέπει, όμως στην πράξη η
κρατική μέριμνα είναι ελλιπής.
Ο λόγος είναι πως οι σχολές πού μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα αυτά, να
έχουν ίση μεταχείριση και δικαιώματα για εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη υπάρχουν
μόνο στην πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα της χώρας μας. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιοχές της Ελλάδος, τα άτομα αυτά μένουν αποκλεισμένα και περιθωριοποιημένα.
Μέσα από τη βιβλιογραφία φάνηκε πως υπάρχουν προγράμματα ένταξης σε κάποια
υπάρχοντα σχολεία, άλλα όχι ολοκληρωμένες σχολές όπως αυτές που λειτουργούν στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

1.9.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση του τυφλού παιδιού αρχίζει από τη βρεφική του ηλικία, από τη
στιγμή που η μητέρα καταλαβαίνει ότι το παιδί παρουσιάζει προβλήματα όρασης.
Καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού είναι
σε ποια ηλικία έχασε την όρασή του. Η ηλικία των τεσσάρων ετών είναι καθοριστική.
Αν η όραση χαθεί πριν την ηλικία αυτή, τότε ίσως να συμπεριφέρεται σαν να μην είδε
ποτέ ή ίσως αμυδρά να έχει κάποια ανάμνηση της έννοιας του φωτός. Στα άτομα αυτά,
το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που μέσα από τις περιγραφές τους, λεκτικές,
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μέσω της αφής, της γεύσης και της όσφρησης θα δημιουργήσουν τις «πνευματικές»
εικόνες που θα αποτελέσουν την πρώτη εκπαίδευσή τους (Στυλπνόπουλος, 2012).
Η κρατική μέριμνα, μέσα από την σχολή ΚΕΑΤ, παρέχει ειδικά προγράμματα
και υπηρεσίες για τα τυφλά ή μερικώς βλέποντα άτομα, που στόχο έχουν την ισότιμη
μεταχείριση στην εκπαίδευση και αποκατάσταση τους. Λειτουργεί διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα από την ηλικία των 0 έως 5 ετών, με προνηπιακό τμήμα, το
οποίο λειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Σκοπός του εκτός από
την ψυχαγωγία και βασική εκπαίδευση των τυφλών νηπίων είναι η υποστήριξη και η
συμβουλευτική των οικογενειών που έχουν παιδιά με προβλήματα όρασης ώστε να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ιδιαιτερότητες των παιδιών τους.
Συγκεκριμένα, λειτουργούν δύο προγράμματα παράλληλα για την κάλυψη των
προνηπιακών αναγκών. Το ένα απευθύνεται σε βρέφη ηλικίας 0 έως 3 ετών και
λαμβάνει χώρα στο σπίτι τους και το άλλο απευθύνεται σε προνήπια ηλικίας 3 έως 5
ετών και λαμβάνει χώρα μέσα στο ΚΕΑΤ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η εκπαίδευση
δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη των παρακάτω τομέων:
1. Λόγου
2. Αντίληψης
3. Κινητικότητας
4. Κοινωνικότητας (Ενημερωτικό φυλλάδιο του ΚΕΑΤ, 2001, σελ. 3).
Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες (Lerner & Greenberg, 2010).
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο του 1979,
μπορούν να εισαχθούν οι τυφλοί μαθητές, χωρίς εξετάσεις, σε σχολές που είναι εφικτή
η παρακολούθησή τους. Οι σχολές της Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής, Νομικής, Πάντειο
Πανεπιστήμιο και στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Νηπιαγωγών είναι
συνήθως αυτές που προτιμώνται από τους μη βλέποντες.
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε νομοθετικά κείμενα, ρυθμίσεις,
εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές πολλών χωρών από όλο τον κόσμο, με στόχο τη
συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση, την προώθηση των
δικαιωμάτων τους και την ισότιμη εκπαίδευση τους (Lerner & Greenberg, 2010)
Πολλές φορές όμως οι φοιτητές με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην πρόσβαση πηγών από τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, η οποία είναι
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χρονοβόρα και απαιτεί συγκεκριμένο εξοπλισμό, άλλα και συγκεκριμένες δεξιότητες
εκ μέρους των φοιτητών (Fakoya-Michael & Fakoya, 2015).
Επίσης, εμπόδιο είναι η ανυπαρξία ενός γενικά αποδεκτού και ευρέως
χρησιμοποιούμενου τρόπου για την παράσταση των μαθηματικών συμβόλων (εκτός
των απλών) σε αναγνώσιμη μορφή από τους χρήστες, την ύπαρξη κενού στην
προτυποποίηση των ελληνικών συμβόλων στη μορφή του οκτάστιγμου Braille, που
χρησιμοποιείται από περιφερειακές υποστηρικτικές μονάδες (Μανωλοπούλου, 2014).

1.9.2 ΜΟΡΦΩΣΗ
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ακολουθεί η χώρα μας έχει ως σκοπό να
εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Κοινός σκοπός είναι να
καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να
καταστεί ευκολότερη η κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο απώτερος σκοπός αυτής της
ενσωμάτωσης είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων αυτών και η ομαλή
επαγγελματική τους αποκατάσταση (Καραγιάννης et al. 2007).
Η εκπαίδευση ξεκινάει κανονικά από την προσχολική ηλικία των πέντε ετών,
όπου έχουμε την είσοδο του νηπίου με οπτική αναπηρία σε κανονικό νηπιαγωγείο, για
να προσαρμοσθεί στον κόσμο που θα ζήσει. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει
προηγηθεί η προηγούμενη εκπαίδευση του νηπίου από το οικογενειακό περιβάλλον και
ιδιαίτερα τη μητέρα, ώστε να είναι ικανό να κινείται, να προσανατολίζεται και να
αυτοεξυπηρετείται (Στυλπνόπουλος, 2012).
Στην σχολή ΚΕΑΤ λειτουργεί νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο και
παρέχονται, υλικοτεχνική υποδομή όπως μηχανές Braille και βιβλία με μεγεθυμένους
χαρακτήρες. Διατίθεται σχολικό λεωφορείο για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών
και υποστηρικτικά μαθήματα Δημοτικού, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές
ώρες και παρέχουν στους τυφλούς μαθητές συμπληρωματική εκπαίδευση, όπως
εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, εκμάθηση μουσικών οργάνων, ενίσχυση της ανάγνωσης
και της γραφής Braille, μαθήματα κινητικότητας, ψυχολογική υποστήριξη και θεατρικό
παιχνίδι

(Ενημερωτικό

φυλλάδιο

του

ΚΕΑΤ,

2001,

σελ.

7).

Για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παρέχονται επίσης υποστηρικτικά μαθήματα
που στόχο έχουν να βοηθούν τους μαθητές να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το
ημερήσιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου στο οποίο φοιτούν (Ενημερωτικό
φυλλάδιο του ΚΕΑΤ, 2001, σελ. 9).
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Επίσης λειτουργεί τμήμα κινητικότητας και προσανατολισμού, το οποίο
απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τα μαθήματα του
τμήματος αυτού γίνονται σε ατομική βάση και εξαρτώνται από τις ικανότητες του
μαθητή και το βαθμό δυσκολίας που του προκαλεί η τύφλωση. Ο στόχος του
προγράμματος είναι σχεδόν ζωτικής σημασίας μιας και το άτομο μέσα από αυτό το
πρόγραμμα επιδιώκει την ανεξαρτησία του, τόσο στον τομέα των μετακινήσεων του,
όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής (Ενημερωτικό
φυλλάδιο του ΚΕΑΤ, 2001, σελ. 12).
Έτσι σύμφωνα, με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ένας μαθητής που έχει
πρόβλημα όρασης μερικής ή ολικής απώλειας έχει τις παρακάτω επιλογές:
Α. Να ενταχθεί στη σχολική αίθουσα ενός γενικού σχολείου και να
παρακολουθήσει τα μαθήματα όπως και οι υπόλοιποι μαθητές με την παρουσία όμως
καθηγητή ειδικής αγωγής, εκπαιδευμένο σε προβλήματα όρασης, ο οποίος θα βρίσκεται
στην τάξη, όπως αναφέρθηκε και από τους συμμετέχοντες δίπλα ακριβώς στο θρανίο
με το μαθητή με μειωμένη όραση.
Β. Να ενταχθεί σε τμήμα Ένταξης του γενικού σχολείου, με καθηγητή ειδικής
αγωγής, πάλι ειδικευμένο σε προβλήματα όρασης, όπου θα βρίσκεται στην τάξη με
τουλάχιστον άλλους τρεις μαθητές με τις ίδιες ή διαφορετικές ιδιαιτερότητες και
κατάλληλα υλικοτεχνικά διαμορφωμένη με γραφομηχανή Braille ή κάποιο μεγεθυντή
για τους μερικώς βλέποντες. Όπως, πάλι προέκυψε από τις συνεντεύξεις, τα σχολεία
αυτά χαρακτηρίζονται υποδοχής και δέχονται άτομα με οπτική αναπηρία. Δυστυχώς
όμως, είναι λίγες οι περιοχές της Ελλάδος που διαθέτουν σχολεία με αίθουσες
υποδοχής.
Γ. Να ενταχθεί σε ειδικά σχολεία, όπως το

Κέντρο Εκπαίδευσης και

Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), που πάλι όμως βρίσκεται σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Συνήθως, λόγω έλλειψης ειδικών σχολών και σχολείων υποδοχής, οι μαθητές
με προβλήματα όρασης εντάσσονται σε σχολεία γενικής παιδείας. Η λογική της ένταξης
βασίζεται στην αρχή της ισότητας και γίνεται με κριτήριο:
• Τη χωροταξική ένταξη – ενσωμάτωση
• Την κοινωνική ένταξη – ενσωμάτωση
• Τη διδακτική ένταξη – ενσωμάτωση
Η χωροταξική ένταξη αποτελεί τη χαμηλότερη βαθμίδα ενσωμάτωσης του
μαθητή με ειδικές ανάγκες στο σχολείο αλλά είναι απαραίτητη. Πρέπει ωστόσο να
προσεχθούν η μεταφορά του μαθητή με προβλήματα όρασης από την είσοδο έως την
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τάξη με ειδικά πλακάκια, οδηγούς. Επίσης, πρέπει να προσεχθούν τα μαθήματα ένταξης
και κινητικότητας του μαθητή μέσα στο νέο χώρο ώστε να μην νιώθει απομονωμένος
και περιθωριοποιημένος. Οι συμμαθητές του θα πρέπει να ενημερωθούν για την
κατάσταση του νέου μέλους της τάξης και των αναγκών του ώστε να μη μετακινούν τα
θρανία και τις καρέκλες τους.
Η κοινωνική ένταξη περιλαμβάνει δραστηριότητες που αυξάνουν την
επικοινωνία και την επαφή ανάμεσα στους συμμαθητές. Αυτή η μορφή ένταξης
προσφέρει στον τυφλό μαθητή κοινωνική αποδοχή (Καραγιάννη et al.2007).
Τέλος, η διδακτική ένταξη περιλαμβάνει τη διαδικασία συμμετοχικής
ενσωμάτωσης των μαθητών με προβλήματα όρασης στην ίδια διδασκαλία με τους
υπόλοιπους μαθητές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα ίδια εκπαιδευτικά
εργαλεία και δεν σέβονται τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Στην έκθεση της Eurostat (1995) γίνεται αναφορά στο μορφωτικό επίπεδο των
ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα. Το 25.4% είναι αναλφάβητοι, το 59.9% είναι
απόφοιτοι δημοτικού, το 5.7% είναι απόφοιτοι γυμνασίου, το 5.6% είναι απόφοιτοι
λυκείου και το 3.4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (www. ec.europa.eu).
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την πρόοδο των ατόμων με οπτική
αναπηρία είναι η υπερπροστασία από τους γονείς τους. Ο φόβος τους για το τι μπορεί
να συμβεί από απροσεξία στα παιδιά τους, τα κάνει να μην μπορούν να
ανεξαρτητοποιηθούν και να κινδυνεύουν από απόρριψη. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε μια από της συμμετέχοντες, η υπερπροστασία των γονιών της την κράτησε
μακριά από την εκπαίδευση μέχρι τα 19 της χρόνια. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε αποκλεισμό
και απομόνωση η οποία μπορεί να είναι βλαπτική για το ίδιο το άτομο (Λιοδάκης,
2000).
Ας μην ξεχνάμε πως η κοινή διαβίωση με τους βλέποντες αναγκάζει τους
τυφλούς να αναπτύσσουν πολλές φορές συμβιβαστικούς τρόπους συμπεριφοράς. Με
αποτέλεσμα να αναπτύσσουν ένα χαμηλό αυτοσυναίσθημα, το οποίο μπορεί να τους
οδηγήσει σε ιδιαίτερους τρόπους αντίδρασης, όπως η παραίτηση, η απομόνωση, οι
φοβίες, ακόμη και επιθετικότητα (Λιοδάκης, 2000) .
Oι δυσκολίες στην επικοινωνία των ατόμων με αναπηρία όρασης, από την
παιδική κιόλας ηλικία, καθώς και η διαφορετική μεταχείριση των βλεπόντων ατόμων
προς τους πρώτους, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους. Εξάλλου ανεξαιρέτως, στην εφηβεία συντελούνται οι
μεγαλύτερες αλλαγές σε όλες τις διαστάσεις της ατομικής ανάπτυξης. Στο στάδιο αυτό
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παρατηρείται μια αναδιαμόρφωση του ατόμου, με έναρξη την αλλαγή της εξωτερικής
εικόνας και την αναζήτηση ταυτότητας, που στόχο έχει την συμμετοχή του ατόμου στο
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Χατζηχαραλάμπους, 2000).
Ειδικότερα όμως, ο έφηβος με αναπηρία όρασης διακατέχεται από έντονα
συναισθήματα φόβου και ντροπής για την αναπηρία του. Συνεπώς, πολύ σημαντικό για
το άτομο σ’ αυτή την ηλικία είναι οι ομάδες κοινωνικοποίησής του, που είναι συνήθως
ομάδες με άτομα στην ηλικία της εφηβείας βλέποντες ή μη. Μέσα από αυτές τις ομάδες
ο έφηβος με αναπηρία όρασης έχει την ευκαιρία να διαχειριστεί και να ξεπεράσει τις
ανασφάλειές του, να αποκτήσει πρότυπα και αυτονομία και να επιτύχει την κοινωνική
του ενσωμάτωση (Χατζηχαραλάμπους, 2000).

1.9.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τα άτομα με αναπηρίες, θεωρούν ότι η εργασία παρέχει ευκαιρίες προσωπικής
ανάπτυξης, συνεπάγεται συναισθηματική ευχαρίστηση και αυξάνει το αίσθημα
ασφάλειας. Επιπλέον, η οικονομική αυτοτέλεια αποσυνδέει το άτομο από την
οικογένεια και το κάνει ανεξάρτητο, να μπορεί να απολαύσει την καθημερινότητα
παρόλες τις δυσκολίες. Έτσι, η ποιότητα ζωής του βελτιώνεται και εντάσσεται
ομαλότερα στην κοινωνική ζωή (Λιοδάκης, 2000).
Για την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με οπτική
αναπηρία, προτείνεται το ΙΕΚ τηλεφωνητή, μία Ειδική Επαγγελματική Κατάρτιση, με
κατάλληλες προσαρμοσμένες μεθόδους, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με
σκοπό να προετοιμάσει τα άτομα με αναπηρία για έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος
γι’ αυτά. Η τηλεφωνική σχολή τυφλών είναι αναγνωρισμένη από το υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας έχει διάρκεια ένα χρόνο και έχει σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των
τυφλών ατόμων στην τηλεφωνία. Περιλαμβάνει εκμάθηση χειρισμού τηλεφωνικού
κέντρου, θεωρία τηλεφωνίας, χειρισμό H/Y, αγγλικά, γεωγραφία, κινητικότηταπροσανατολισμό, γραφή Braille, δημόσιες σχέσεις και ομάδες κοινωνικής αγωγής
(Ενημερωτικό φυλλάδιο του ΚΕΑΤ, 2001, σελ. 12).
Επίσης, επαγγέλματα όπως λαχειοπώλες και ψάλτες συνηθίζονται από τους μη
βλέποντες παρόλο το γεγονός ότι ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να εισαχθούν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση δίχως εξετάσεις. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό παίζει η ατολμία
του συμβουλευτικού συστήματος, η οποία επιδεινώνει το άγχος και τη χαμηλή
αυτοεκτίμησή τους. Φυσικά, σε ένα ιδανικό περιβάλλον η επαγγελματική καθοδήγηση
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τους γίνεται σε ειδικευμένα κέντρα, όπου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας και σε
συνεργασία με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς προτείνονται διάφοροι χώροι
απασχόλησης. Τα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει ένα άτομο με αναπηρία εκτός
του τηλεφωνητή, μπορεί να είναι του μουσικού, του δακτυλογράφου, του
φυσικοθεραπευτή , του υφαντουργού κτλ. Φυσικά στην Ελλάδα η πραγματικότητα είναι
αρκετά διαφορετική και η επαγγελματική τους αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη,
όπως προκύπτει μέσα από προηγούμενες έρευνες.
Βέβαια τα προβλήματα που προκύπτουν από μια αναπηρία όρασης όσον αφορά
την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που την έχουν είναι στην
πραγματικότητα πολύ περισσότερα. Παρόλο που υπάρχουν διάφορα προγράμματα που
απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες και δίνουν κάποια κίνητρα στους εργοδότες, όπως
φάνηκε πρωτύτερα, για να προλάβουν άτομα με αναπηρίες, η άγνοια των δεύτερων
όσον αφορά την ιδιαιτερότητα της εν λόγω αναπηρίας τους οδηγεί στο να μην κάνουν
προσλήψεις στους μη βλέποντες.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους εργοδότες πως τα διάφορα κρατικά
προγράμματα έχουν ως στόχο να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρία και όχι να
τονίσουν την ανικανότητα τους. Είναι εύκολο να βάλουμε μια «ετικέτα» σε κάποιον
επειδή γενικότερα ο άνθρωπος είναι πιο άνετος με το γνώριμο και η αναπηρία του είναι
άγνωστη (Χατζηχαραλάμπους, 2000).
Παρόλα αυτά, οι εργοδότες συχνά δεν διαχωρίζουν εκείνους που χρειάζεται να
εργαστούν μέσω κάποιου προγράμματος και μπορούν να προσλάβουν ένα άτομο με
αναπηρία και να αποδίδει το ίδιο καλά, με εκείνους που μπορούν να εργαστούν ως
ισάξιοι εργαζόμενοι με κοινή αφετηρία και έτσι προβάλλουν διάφορους λόγους για να
μην απορροφήσουν ένα άτομο με αναπηρία γενικότερα, συγκαταλέγοντας και την
οπτική αναπηρία (Stanley & Regan 2003).
Οι λόγοι που προβάλλουν συνήθως είναι απλές δικαιολογίες ή ακόμη και πλήρη
άρνηση. Στην πραγματικότητα, αν τα στερεότυπα και η υποβάθμιση των δυνατοτήτων
των αναπήρων είναι ο ένας παράγοντας, ο άλλος είναι η λανθασμένη αίσθηση των
εργοδοτών και η άγνοιά τους για τις εργασιακές δυνατότητες που απαιτούνται
προκειμένου να καλυφθεί επαρκώς μια θέση (Καπούσι, Κουρλέτη & Φονιά, 2010).
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κοινωνία μας, ακόμη και στις μέρες μας,
συμπεριφέρεται με σκληρό και προκατειλημμένο τρόπο απέναντι στα άτομα με οπτική
αναπηρία. Η αρνητική αυτή στάση συμβάλλει στον εκπαιδευτικό, εργασιακό και
κοινωνικό αποκλεισμό τους. Όμως, παρόλο τη διαπίστωση αυτή, το άτομο με οπτική
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αναπηρία διεκδικεί την ένταξή του στον επαγγελματικό βίο, διότι αυτό τον τρόπο το
άτομο γίνεται ανεξάρτητο και αυτόνομο (Χατζηχαραλάμπους, 2000).
Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός ταυτίζεται με την εξάλειψη της
ιδιαιτερότητας, που συνεπάγεται η αναπηρία. Ο τυφλός εκπαιδεύεται και ταυτόχρονα
αυξάνει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης το οποίο είναι απαραίτητο για την
κοινωνική εργασιακή τους ένταξη. Αναδεικνύει τα ταλέντα τους και στρέφει την
ενεργητικότητά τους προς δεξιότητες, που μπορούν να έχουν απήχηση στην κοινωνία.
Η επισκόπηση των επαγγελμάτων, στα οποία μέχρι σήμερα εκπαιδεύονται τα
άτομα με προβλήματα όρασης, αποδεικνύει την έλλειψη στόχων του επαγγελματικού
προσανατολισμού και τη στενή σύνδεσή του με τα όρια της αναπηρίας, που ουσιαστικά
αντανακλούν τα κοινωνικά στερεότυπα. Μεγάλο πρόβλημα για την κατάρτιση των
τυφλών και την επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελούν τα προβλήματα στη μη
λεκτική επικοινωνία και στην εν γένει εμφάνιση, καθώς και στην ανεπάρκεια
κοινωνικών δεξιοτήτων, που

εκπορεύονται από ακριβή αυτοαντίληψη και

ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού (Καπούσι et al. 2010).

1.10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΈΝΤΑΞΗ
Οι προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα με οπτικές αναπηρίες είναι πολλές με
αποτέλεσμα να επηρεάζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και τη γενικότερη έκβαση
της ζωής των ατόμων αυτών. Οι προκαταλήψεις, συμβάλλουν στον αποκλεισμό των
ατόμων με αναπηρία, στον εκπαιδευτικό, τον εργασιακό και στον κοινωνικό τομέα
(Kasiram & Subrayen, 2013).
Ως όρος ο «κοινωνικός αποκλεισμός» αναπτύχθηκε σε κοινή και επιστημονική
χρήση, ουσιαστικά την δεκαετία 1990- 2000, για αυτό λέμε ότι χρησιμοποιείται πολύ
συχνά τα τελευταία χρόνια, ενώ πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε
το 1989, στα πλαίσια κοινοτικού κειμένου» (Τσαούσης, 2007).
Ενώ ο όρος «ένταξη» σημαίνει: «τη συστηματική τοποθέτηση κάποιου μέσα σε
κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός
ευρύτερου όλου» (Ζώνιου- Σιδέρη, Ντεροπούλου-Ντέρου & Βλαχου-Μπαλαφούτη
1998, σελ. 11).
Γενικά όμως ο «κοινωνικός αποκλεισμός» έχει κι άλλες ερμηνείες στην έννοιά
του, και οι ορισμοί που δίνονται, διαφέρουν εφόσον κάθε εποχή υπάρχουν διαφορετικά
κοινωνικά δεδομένα. Έτσι φαίνεται ο όρος να περιλαμβάνει τις καινούργιες και
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πολυδιάστατες μορφές αποστέρησης σε διαφορετικούς τομείς, όπως είναι η
εκπαίδευση, η εργασιακή απασχόληση, η στέγαση, η ιατρική περίθαλψη κ.τ.λ
(Κουρτέση, 2013). Ως έννοια αλληλεπιδραστική, αποτελεί ένα συνονθύλευμα
παραγόντων και μια διαδικασία απόσπασης από την κοινωνική ιεραρχία.
Άλλος ένας όρος αναφέρει τον αποκλεισμό «ως η στέρηση δικαιωμάτων.
Πράγματι, ένα από τα χαρακτηριστικά της κατάστασης του αποκλεισμένου είναι η
αδυναμία άσκησης των δικαιωμάτων του-πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών. Η
σχέση αποκλεισμού και δικαιωμάτων είναι αρνητική και μπορεί να αποδοθεί ως σχέση
αναίρεσης που οδηγεί στην ελλιπή συμμετοχή στην κοινωνία» (Κουρτέση, 2013, σελ.
55).
«Σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός»
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989. Από τότε παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση
της χρήσης του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο ως όρου σε κοινοτικά κείμενα, όσο και
ως αντικείμενο μέτρων και δράσεων για την καταπολέμηση του» (Παπάνης, Γιαβρίμης
& Βίκη, 2007, σελ. 11).
Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού:
α) η ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η απασχόληση θεωρείται ως
η βασική δύναμη ενσωμάτωσης μέσω του εισοδήματος και της αίσθησης ταυτότητας.
β) η προσέγγιση της φτώχειας, κατά την οποία τα αίτια του αποκλεισμού
συσχετίζονται με χαμηλό εισόδημα και με την έλλειψη υλικών πόρων.
γ) η προσέγγιση των χαμηλών στρωμάτων, η οποία χαρακτηρίζεται από μία
«κουλτούρα φτώχειας» και ακολουθείται από γενιά σε γενιά.
Επίσης, από προηγούμενες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη,
φάνηκε πως υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες, που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία
και τις οικογένειές τους σε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτοί είναι:
1. Το χαμηλότερο εισόδημα, λόγω ανεργίας, μειωμένης απασχόλησης, κ.α.
2. Τα επιπρόσθετα οικονομικά κόστη λόγω αναπηρίας, όπως για τεχνικά
βοηθήματα, εργονομική διευθέτηση κατοικίας, προσωπικό βοηθό κλπ.
3. Τα εμπόδια φυσικά και κοινωνικά που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση
όπως η έλλειψη προσβασιμότητας. Και εδώ όπως προκύπτει μέσα από την έρευνα μας,
ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα η έλλειψη καλών υποδομών για την οπτική
αναπηρία.
Και οι τρεις παράγοντες, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες άλλα ταυτόχρονα
έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Το κοινό τους γνώρισμα είναι η διάκριση και αφορά
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το άτομο που υφίσταται την αναπηρία, αλλά και η οικογένειά του, στην καθημερινότητα
του και σε όλους τους τομείς (Καπούσι et al. 2010).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία βιώνουν σχεδόν κάθε μέρα διακρίσεις και
αποκλεισμούς, τόσο για την εκπαίδευσή, όσο και για την εργασία τους. Για την
βελτίωση της κατάστασης αυτής απαιτούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Η
διαχρονικότητα δε, αυτών των θεμάτων είναι δεδομένη, γιατί αναντίρρητη αλήθεια
είναι ότι η δυσμενής μεταχείριση και ο αποκλεισμός είναι θεμελιακές συμπεριφορές
του εκπαιδευτικού μας συστήματος από τη γέννησή του (Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία 2007:1).
Οι Παπάνης και συν. (2007) τονίζουν ότι οι ρίζες του αποκλεισμού βρίσκονται
στο πλημμελές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο με τις διοικητικές και διδακτικές
αστοχίες ή αγκυλώσεις του αναπαράγει τις ανισότητες και οδηγεί σε υψηλή μελλοντική
διακινδύνευση για περιθωριοποίηση (Παπάνης et al. 2007).
Ακόμη μία αιτία για κοινωνικό αποκλεισμό, στα άτομα με αναπηρία όρασης
αποτελεί η έλλειψη ενθάρρυνσης από το κοινωνικό σύνολο. Η έλλειψη πρόσβασης
πληροφοριών επίσης αποτελεί αιτία κοινωνικού αποκλεισμού (Λιάκου & Μανούσου,
2015). «Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
(ΕΣΔΕΝ), τα άτομα με αναπηρία πληρούν όλα τα κριτήρια, ώστε να θεωρούνται
κοινωνικά αποκλεισμένα, γεγονός για το οποίο προβλέπει ευεργετικές διατάξεις το ίδιο
το Σύνταγμα: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν των μέτρων
που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας» (Σύνταγμα, άρθρο 21, παρ.
6).
Επίσης, μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας, αλλά και της χρήσης υποστηρικτικού υλικού μπορούν να παρασχεθούν
ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα άτομα με οπτικές αναπηρίες και να αρθεί ο κοινωνικός
αποκλεισμός που βιώνουν (Λιάκου & Μανούσου, 2013). Συνεπώς, οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μη βλέποντες και βιώνουν κάθε λογής αποκλεισμό: «μπορούν να
ξεπεραστούν εάν δοθεί η απαραίτητη σημασία και βρεθεί ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης και
διευκόλυνσης των ατόμων με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν σε κοινωνικές
διαδικασίες μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, άλλα και άλλων διαδικασιών που
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωσή τους»
(Van Hasselt, 1998, όπ. αναφ. στο Λιάκου & Μανούσου, 2013).
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1.11 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Με τον όρο «κοινωνική ένταξη» αναφερόμαστε στο συνήθως εννοούμενο ή
θεωρούμενο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «κοινωνική ενσωμάτωση». Η
κοινωνική ενσωμάτωση είναι το αποτέλεσμα των διαδικασιών κοινωνικοποίησης, η
οποία περιλαμβάνει ενέργειες, που ξεκινούν από την εκπαίδευση, την επαγγελματική
κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη λειτουργική αποκατάσταση και
ολοκληρώνονται με την επαγγελματική αποκατάσταση (αρχική ή επαγγελματική
επανένταξη)» (Ψαθάς, 2009, σελ. 4-7).
«Η Ελλάδα έχει λάβει σημαντικά νομοθετικά μέτρα. Εισάγει

μία

ανθρωποκεντρική και κοινωνική αντίληψη του δικαίου και του κράτους,
κατοχυρώνοντας με το άρθρο 4 την αρχή της ισότητας έναντι του νόμου, η οποία
αποτελεί το θεμέλιο λίθο του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ΑμεΑ και την αντιμετώπισή
τους από το κράτος. Ενώ με το άρθρο 21 θεμελιώνεται το κοινωνικό κράτος δικαίου και
η κοινωνική πολιτική του κράτους και γίνεται ρητή αναφορά στην αναπηρία και την
προστασία της από το Σύνταγμα. Επίσης με το άρθρο 22 θεμελιώνεται το δικαίωμα των
ΑμεΑ στην εργασία και η προστασία της εργασίας που παρέχουν. Με τις διατάξεις
αυτές, το Σύνταγμα της χώρας μας εναρμονίζεται με τα πιο προοδευτικά Συντάγματα
άλλων χωρών, υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία και συνεπώς η
Ελληνική Πολιτεία εντέλλεται να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της χώρας για τα άτομα
με αναπηρία» (Υπουργείο Εσωτερικών 2007:7).
Η Ελληνική νομοθεσία για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες στην
επαγγελματική αποκατάσταση έχει διασφαλίσει σε θέσεις εργασίας ΑμεΑ με
υποχρεωτικές προσλήψεις με κριτήριο το ποσοστό αναπηρίας τους. Στο ίδιο πλαίσιο,
υπάρχουν επίσης πολλές ακόμη νομοθετικές ρυθμίσεις που αίρουν τις δυσκολίες της
κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και παρέχουν μια σειρά από διευκολύνσεις και άλλα
ευεργετήματα, που αφορούν στους κάτωθι κυρίως τομείς:
• Στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ,
• Στην Εργασία και στην Απασχόληση,
• Στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια και την Ασφάλιση,
• Στις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες» (Υπουργείο Εσωτερικών 2007: 1).
Στα πλαίσια αυτά θα εξεταστεί κατά πόσο τα άτομα με οπτική αναπηρία, αν όχι
ευνοούνται από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας που
προσπαθεί να ακολουθεί ίδια εκπαιδευτική πολιτική, τότε επωφελούνται το δικαίωμα
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ίσης μεταχείρισης.

«Το εθνικό αναπηρικό κίνημα, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση

αποτελεί θεμελιώδη δικαίωμα και καθοριστικό παράγοντα για την εργασιακή και
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, διεκδικεί την ποσοτική και ποιοτική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων αυτών» (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία 2007:1).
«Έρευνες (Sparkes, 1999) έχουν καταδείξει ότι δυνητικά το σχολείο θα
μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ και άλλες
έρευνες έχουν αποδείξει ότι η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, η ελεγχόμενη
εισαγωγή αρχών και κανόνων της νέας οικονομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, η
στροφή προς την ποιότητα και η διοικητική ανασυγκρότηση μπορούν να θωρακίσουν
τους μαθητές απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού και
να ενισχύσουν τις δεξιότητες ευελιξίας και προσαρμογής, που θα σταθούν αρωγοί στην
προσπάθεια για επιτυχή κοινωνική πορεία» (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2009, σελ.
15 ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού. Όμως η πρόκληση για ‘κοινωνική ένταξη’ είναι μεγάλη και
τα εμπόδια πάρα πολλά.
Για να έχει επιτυχία αυτό το σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, απαιτείται
συνεργασία της οικογένειας, του σχολείου, της κοινωνίας και της πολιτείας και του
ίδιου του ατόμου που βιώνει το πρόβλημα. Παρόλο, την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων
που εφαρμόζει η Ε.Ε και κοινή γραμμή ακολουθεί η Ελλάδα, που στοχεύουν στην
προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στις παραγωγικές διαδικασίες, η
ανεργία των ατόμων με «ειδικές ανάγκες», έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από το
ποσοστό ανεργίας του υπόλοιπου πληθυσμού (μελέτη της Eurostat 1995).
Τα μέτρα περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και
αποκατάστασης, προώθηση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, κίνητρα για τη
σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, επιδοτήσεις μισθών, επιδοτήσεις για την απόκτηση
τεχνικών βοηθημάτων, προγράμματα ενημέρωσης των εργοδοτών και του κοινού,
σχετικά με τις αναπηρίες κ.α. (Κοντογιάννη, 2002).
Για παράδειγμα, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων
εργασίας και νέων ελευθέρων επαγγελματιών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία
και έχει δημιουργήσει δομές παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για
την

υποστήριξη

των

ατόμων

αυτών.

Τα προγράμματα αυτά στόχο έχουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά
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εργασία έτσι ώστε, να επιτευχθεί η οικονομική αυτονόμηση του ατόμου,
η ενδυνάμωση της αυτοεικόνας του και της αυτοεκτίμησής του. Να δοθούν ίσες
ευκαιρίες συμμετοχής, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, τις ικανότητες και τις
δεξιότητες κάθε ατόμου στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Τα
προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία διαρθρώνονται
ως εξής:
1.

Προγράμματα ΟΑΕΔ για τα άτομα με αναπηρία από το 2000 έχουν ως

εξής:
α) Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με
αναπηρία, ηλικίας 18-65 ετών. Επίσης επιχορηγεί τους εργοδότες για εργονομική
διευθέτηση του χώρου εργασίας. Ειδικά για τις τράπεζες, τους οργανισμούς κοινωνικής
ωφέλειας και τους φορείς του δημοσίου τομέα προβλέπεται επιπλέον υποχρέωση
πρόσληψης τυφλών τηλεφωνητών σε ποσοστό 80% και αναπήρων σε ποσοστό 20%.
Όσον αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο
3 Ν. 2839/2000: «Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος με την κατάλληλη και
δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης
θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δε θίγονται».
β) Προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών για άτομα με
αναπηρία,

ηλικίας

18-58

ετών

με

διάρκεια

τα

4

έτη.

γ) Για τα άτομα που δε μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα γενικού
πληθυσμού, λειτουργούν εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ
ΑΜΕΑ) με προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, καθώς και στα ειδικά χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων (ΕΚΕΠΙΣ).
ε) Και στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, τα οποία αφορούν τις εξής
βασικές κατηγορίες ΑμεΑ: τυφλούς, κωφούς, άτομα με κινητικά προβλήματα,
πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, κάθε άτομο με εγκεφαλική παράλυση
μέχρι 18 ετών, βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα με δείκτη νοημοσύνης μέχρι και
τριάντα, είτε είναι ανασφάλιστοι, είτε είναι ασφαλισμένοι, εφόσον δε λαμβάνουν άλλη
παροχή για την ίδια αιτία, ανασφάλιστους νεφροπαθείς και ανάπηρα άτομα
ανεξαρτήτως ηλικίας με αναπηρία άνω του 67% που δε μπορούν να εργαστούν, δε
λαμβάνουν σύνταξη, δε νοσηλεύονται σε ίδρυμα και δεν καλύπτονται από τα
προγράμματα που προαναφέρθηκαν (Κοντογιάννη, 2002).
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1.12 ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
Η γραφή Braille, είναι η πιο αποδεκτή και ευρέως γνωστή μέθοδος γραφής και
ανάγνωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Πήρε το όνομά της, από τον εφευρέτη
της Λουδοβίκο Μπράιγ (γαλλ. Louis Braille), τον 19ο αιώνα. Ο Λουδοβίκοs Μπράιγ
γεννήθηκε το 1809 στο Παρίσι και σε ηλικία τριών ετών τυφλώθηκε από έναν
τραυματισμό στο μάτι του. Ο ίδιος θεωρούσε το σύστημα ανάγνωσης που
χρησιμοποιούσαν οι τυφλοί μέχρι, τότε πολύ δύσχρηστο. Εκπαιδεύτηκε με διδασκαλία
κυρίως προφορική και έμαθε να διαβάζει ανάγλυφα τυπωμένους λατινικούς
χαρακτήρες, οι οποίοι εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και συνέχισαν
να είναι δημοφιλή για περίπου 50 χρόνια στην Γαλλία αλλά και στη Βρετανία. Το 1826
ο Braille εκλέχθηκε διδάκτορας του ινστιτούτου Valentin Hauy και προσπαθούσε να
βρει ένα σύστημα με το οποίο οι τυφλοί όπως και ο ίδιος, θα είχαν την δυνατότητα να
διαβάζουν και να γράφουν (Παπαδόπουλος, 2000, σελ. 30). Έτσι, έπειτα από
προσπάθειες πέντε ετών, επινόησε ένα καινούριο ειδικό αλφάβητο για τυφλούς. Αυτό
το αλφάβητο, που επινόησε ο Μπράιγ, ήταν μια αντικατάσταση του γραμματικού
αλφάβητου με ανάγλυφες στιγμές, που με διάφορους συνδυασμούς αποδίδουν ένα
κείμενο. Το σύστημα Μπράιγ έχει έξι ανάγλυφες κουκκίδες, το λεγόμενο εξάστηγμο,
σαν το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Είναι τοποθετημένες ανά τρεις και μ’ αυτές γίνονται
63 συνδυασμοί, που αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς (στο
https://el.wikipedia.org/wiki/ Κώδικας_Μπράιγ).
Ο κώδικας πρωτοπαρουσιάστηκε το 1829 και μετά από μία μικρή τροποποίηση,
το 1834, πήρε τη σημερινή του μορφή και οι τελείες της πρώτης στήλης αριθμούνται
από το 1 έως το 3 και οι τελείες της δεύτερης στήλης αριθμούνται από το 4 έως το 6.
Κάθε γράμμα, αριθμός ή ακόμη και σύμβολο απεικονίζονται από ένα διαφορετικό
συνδυασμό αριθμών και μεταφράζονται σε συνδυασμό τελειών στο εξάστηγμο
(Παπαδόπουλος, 2000, σελ. 30).
Στις μέρες μας όμως, όπως προκύπτει και μέσα από τις συνεντεύξεις των
συμμετεχόντων η γραφή Braille θεωρείται χρονοβόρα, οπότε χρησιμοποιούν
περισσότερο ένα λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (ηχητική ανάγνωση με screenreader).
Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης με οπτική αναπηρία χρησιμοποιεί την οθόνη και
αποκωδικοποιεί ηχητικά το κείμενο. Το λογισμικό οθόνης αναγνωρίζει όλες τις μορφές
κειμένου και τις μετατρέπει σε ηχητικό μήνυμα. Αυτός είναι ένας πιο σύγχρονος τρόπος
που βοηθάει τους μη βλέποντες να επικοινωνούν εύκολα με μηνύματα, να βρίσκουν τις
κλήσεις στο κινητό τους, να μπορούν να ενημερώνονται για οποιοδήποτε θέμα
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επιθυμούν από το διαδίκτυο και πάνω από όλα να μπορούν να μελετούν τα μαθήματά
από τις σχολές τους (Παβέλη, 2014).
Επίσης χρησιμοποιείται στο λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. Χρησιμοποιείται
κυρίως από αμβλύωπες και η λειτουργία του είναι παρόμοια με αυτήν του μεγεθυντικού
φακού. Το λογισμικό τους μπορεί να μεγεθύνει το κείμενο από 1,5-32 ολόκληρες φορές
και μπορεί να αλλάξει το χρώμα των γραμμάτων ή του φόντου ώστε να αυξηθεί η
αντίθεση και να βοηθηθεί περισσότερο το άτομο με οπτική αναπηρία (Παβέλη, 2014).
Τέλος να αναφέρουμε πως υπάρχει το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (closed
circuit television CCTV), το οποίο αποτελείται από μια οθόνη και μια οπτική κεφαλή ή
«μάτι», όπως χαρακτηριστικά μας είπε μια συμμετέχουσα. Το συγκεκριμένο μάτι
μπορεί να μεγεθύνει από 2 έως 50 φορές το σημείο που βλέπει η οπτική κεφαλή και να
βοηθήσει το αμβλύωπα άτομο να μελετήσει οτιδήποτε θέλει (Παβέλη, 2014).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μουσεία και Προγράμματα
Από τα μέσα του 19ου αιώνα το επιστημονικό πεδίο της ιστορίας τέχνης ανοίγει
προς τους διάφορους λαούς όλων των εποχών. Μέχρι τότε περιοριζόταν στην
περιγραφή και την ερμηνεία της ιστορίας της ευρωπαϊκής τέχνης και ιδιαίτερα της
χριστιανικής εποχής. Παρόλα αυτά ο όρος «ιστορία της τέχνης» παραμένει ασαφής
(Belting, Dilly, Kemp, Sauerlander & Warnke, 1995, p. 11-13).
Ο Berger ισχυρίστηκε την άποψη ότι «η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις. Το
παιδί πριν ακόμη μιλήσει έχει την δυνατότητα να βλέπει και να αναγνωρίζει. Όμως
υπάρχει ακόμη μια έννοια της όρασης, αυτή η οποία έρχεται πριν από τις λέξεις. Είναι
η όραση που εγκαθιστά τη θέση μας στον περιβάλλοντα κόσμο. Εξηγούμε αυτόν τον
κόσμο με λέξεις, αλλά οι λέξεις δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν το γεγονός ότι
περιβαλλόμαστε από αυτόν» (Berger, 1974, p. 7). Αυτό στις μέρες μας έρχεται σε
ταύτιση με τον όρο που ηχεί στους χώρους της εκπαίδευσης ότι «πρέπει να μάθετε να
βλέπετε», να παιδευτείτε προς μια σκέψη εικαστική, προς μια πρακτική της όρασης.
Στην σύγχρονη εποχή τα ΜΜΕ εδραιώνουν το «παθητικό βλέμμα» της εικόνας,
ενώ το ιδεατό στην εκπαίδευση είναι μέσα από επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις και
μέσα από την παρατήρηση των γλυπτών και των έργων τέχνης το βλέμμα να ασκείται
και να αποκτά πολιτισμικές αντιλήψεις (Grossberg, Nelson & Treichler, 1992, p. 276).
Η τέχνη, η ιστορία και η επιστήμη είναι αξίες που συγκροτούν στην κοινωνία
μία πολιτισμική παράδοση και εξελίσσουν την αισθητική και την κουλτούρα μέσα από
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εναλλακτικούς τρόπους όρασης και σκέψης με απώτερο σκοπό την απόκτηση της
γνώσης (Carlgren, Klingborg, 1976).
Μέσα από έρευνες τους οι J. Ruskin, W. Morris, H. Read, F. Oppenheimer, L.
Malaguzzi, G. Rodari, E. Key, C. Malmsten, M. Lindgren-Fridell, διαπίστωσαν πως η
τέχνη κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται
ακράδαντα και μέσα στους χώρους της εκπαίδευσης, στην σύγχρονη εποχή, αν και οι
ρίζες της βρίσκονται πολύ παλιότερα και τις συναντάμε στο έργο του Πλάτωνα (Nobel,
1996, p. 270). Οι οπτικές τέχνες δίνουν την δύναμη να κατανοήσουμε την κουλτούρα,
ως γενικότερο τρόπο ζωής.
Τα έργα της σύγχρονης ζωγραφικής απευθύνονται στην όραση και όχι στο
βλέμμα, θέτουν ερωτήματα και δεν παρουσιάζουν τα γεγονότα ουδέτερα. Η τέχνη δεν
ταυτίζεται με τη ζωή, αλλά η εικαστική αφήγηση είναι ο ιδεώδης χώρος της ελευθερίας
και της αντίστασης, διότι συνιστά ένα τρόπο, ένα δίαυλο όρασης και ερμηνείας
(Βαμβακίδου, & Μπέσσας, 2004).
Εξάλλου, «η διαφύλαξη της αισθητικής μορφής συνδέεται άρρηκτα με την
ουτοπική λειτουργία τέχνης και κοινωνικής πραγματικότητας. Η διατήρηση της
αυτονομίας της τέχνης και η διάσωση της αισθητικής μορφής αποτελούν συνθήκες που
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρουσης της κοινωνίας με το εργαλειακό κομμάτι της
και την ελπίδα για ένα καθολικό αισθητικό μετασχηματισμό της» (Γεωργίου, 1989, σελ.
112).
Η εικαστική Τέχνη λειτουργεί ψυχαναλυτικά (Beardsley, 1989, p. 369) ως προς
τη διάσταση της έκφρασης των υγιών συναισθημάτων, της αγάπης, του θυμού, του
πένθους, της ιερής αγανάκτησης: «τα παραδοσιακά υλικά ενέχουν μια κάποια
τρυφερότητα, προερχόμενη από τον κόπο που χρειάζεται να καταβάλει κανείς για να τα
χειριστεί. η φωτογραφική μηχανή, ο υπολογιστής, τα τυχαία αντικείμενα, η
εννοιοκρατία στην τέχνη είναι πιο εύκολα στο χειρισμό, γιατί από τη φύση τους είναι
φωνακλάδικα και θεαματικά, πράγματα που δεν έχουν εντυπωμένη στη ψυχή τους της
αίσθηση του μέτρου» (Ζενάκος, Βήμα 22/7 2001, 18-19, όπως αναφ. στο Vamvakidou,
(2001)).
Στην Ευρώπη και στην Αμερική, η τέχνη χρησιμοποιήθηκε για θεραπευτικούς
σκοπούς από αρκετά παλιά, σε ενήλικες και παιδιά. Στην Ελλάδα όμως μόλις τα
τελευταία χρόνια άρχισε να χρησιμοποιείται πιλοτικά σε ειδικά σχολεία και νοσοκομεία
(Rubin, 1997).
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Επίσης η Τέχνη έχει την ικανότητα να αναπτύξει αρμονικά όλες τις γνωστικές
δεξιότητες στους ανθρώπους (Κλειτσινίκου, Μίχα & Παπαγιαννάκη, 2012).

2.1 ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ειδικότερα μάς απασχολεί η πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στα
Μουσεία. Γι’ αυτό παρακάτω θα αναφερθούν δράσεις και προγράμματα που έχουν
εφαρμόσει σε διάφορα μουσεία για την προσβασιμότητα και την επαφή με τον
πολιτισμό των ατόμων με οπτική αναπηρία.
Πρωταρχικά όμως θα γίνει μια αναφορά στους όρους που σχετίζονται με το
μουσείο και τη μουσειακή εκπαίδευση.
Η λέξη μουσείο, σύμφωνα με τον επικρατούντα μύθο, μας καθοδηγεί στο
τέμενος των Μουσών, που ενέπνεε τους ανθρώπους στην ενασχόλησή τους με την
Ποίηση και την Τέχνη (Νάκου, 2001). Προς το τέλος του Μεσαίωνα και έπειτα
εμφανίστηκε μία καινούργια έννοια προερχόμενη από τις αριστουργηματικές συλλογές
τέχνης των πριγκιπικών οικογενειών, η έννοια του μουσείου.
Το πρώτο μουσείο στους ελληνιστικούς χρόνους θεωρείται το «Μουσείο των
Πτολεμαίων» στην Αλεξάνδρεια και αποτέλεσε χώρο για την καλλιέργεια των
γραμμάτων και των τεχνών (Γκαζή, 1999· Νάκου, 2001).
Στις μέρες μας όμως, η έννοια του μουσείου καθορίζεται από το άρθρο 3 του
καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων ως ένα ίδρυμα ανοικτό μόνιμα στο
κοινό, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στις υπηρεσίες της κοινωνίας και της
ανάπτυξης. Επίσης, ερευνά τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός
του, τα μαζεύει, τα συντηρεί και τα εκθέτει για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς
σκοπούς (Μαυροπούλου – Τσιούμη, 1991).
Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται, τα μουσεία πρέπει
και αυτά να εξελιχθούν με στόχο να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη της
πολιτισμικής δημοκρατίας (Lundgaard & Jensen, 2013).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το σύγχρονο μουσείο επιθυμεί να
διαδραματίσει ρόλο στον τομέα της ψυχαγωγίας και στη διαμόρφωση της κοινωνικής,
πολιτισμικής και ατομικής ταυτότητας των επισκεπτών του (Xanthoudaki, 1998),
προωθώντας πρακτικές όπως διαλέξεις, ξεναγήσεις, εργαστήρια, εφαρμογές
πολυμέσων και εκπαιδευτικά προγράμματα, που προϋποθέτουν την αλληλεπίδραση του
επισκέπτη με τα αντικείμενα, το έμψυχο και το άψυχο περιβάλλον του. Αποτελεί ένα
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χώρο άτυπης εκπαίδευσης και θεσμό δια βίου παιδείας για όλους, καθώς εκφράζει την
επιλογή της ελεύθερης μάθησης μέσα από μία φιλοσοφία συμπερίληψης (Οικονόμου,
2003).
Τα μουσεία πλέον βάζουν στο κέντρο λειτουργίας τους, τον κοινωνικό και
εκπαιδευτικό τους ρόλο και έτσι αναπτύσσεται η Μουσειακή Εκπαίδευση. Η μουσειακή
εκπαίδευση αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον μέσω της βιωματικής
μάθησης προτείνεται η αναζήτηση και όχι η στείρα απομνημόνευση πληροφοριών.
Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για τη διανοητική και ψυχολογική ανάπτυξη του
ατόμου, με στόχο την απαρτίωση της συγκινησιακής και νοητικής διεργασίας
(Δεδούλη, 2002) όπως και παρέχει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες μάθησης για
όλους (Ιωαννίδη, 2014).
Επίσης, σκοπό έχει να προκαλέσει κρίσεις και συγκρίσεις καθώς και να
σχηματίσει αισθητικές και πολιτισμικές αξίες. Για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει να
μπλέξει τις παλιές με τις νέες εμπειρίες των επισκεπτών ώστε να αφυπνίσει νέα
ενδιαφέροντα τους (Παπαντωνίου, 2003). Εντάσσεται στη σφαίρα της μη τυπικής
εκπαίδευσης, που παρέχει μαθησιακές εμπειρίες συνδεδεμένες με την ψυχαγωγία, τη
συμμετοχή, δίχως να περιορίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και δεν
αξιολογείται με συμβατικούς τρόπους (Κακούρου – Χρόνη, 2005). Πάντα όμως οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα σύγχρονα μουσεία
υποστηρίζονται από θεωρητικό υπόβαθρο, προγραμματισμό και στοχοθεσία (Δάλκος,
2000).
Σύμφωνα με τη Ζαμπέλ Μουρατιάν ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται
«μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει την εξοικείωση με το μουσείο,
την ανάπτυξη των ικανοτήτων του κοινού και τον εφοδιασμό του με τρόπους για
ανεξάρτητη μάθηση» (Άλκηστις, 1995, σελ. 19). Και περιλαμβάνει τη

θεματική

προσέγγιση, τη σύνδεσή του με το αναλυτικό πρόγραμμα, την προσαρμογή του στις
δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού καθώς και τις δυνατότητες του χώρου. Δηλαδή
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινείται στους τέσσερις παραπάνω άξονες (Άλκηστις,
1995).
Τα προγράμματα που σχεδιάζονται και προωθούνται τα τελευταία χρόνια,
αποσκοπούν στην πολύπλευρη διερεύνηση και στη δημιουργική αξιοποίηση του
κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος από άτομα με διαφορετικότητα και
αναπηρίες (Νίκονάνου, Νάκου & Κανέλλοπουλος, 2017).
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Οι εκπαιδευτικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί για τη μελέτη
των μουσείων και της μουσειακής μάθησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν
αυξήσει τα ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της μουσειοπαιδαγωγικής και έχουν
χαρτογραφήσει νέες τάσεις στον χώρο (Νίκονάνου, et al. 2017). Έτσι, προωθούνται
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τις
ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με
τη μουσειακή εκπαίδευση (Νάκου, 2001) και ανάλογα με τα παραπάνω υπάρχουν και
οι ανάλογοι μουσειοπαιδαγωγικοί μέθοδοι.
Οι κυριότερες μουσειοπαιδαγωγικοί μέθοδοι είναι:
2.1.1 Η μέθοδος της αφήγησης
Η μέθοδος της αφήγησης είναι η παθητική στάση του επισκέπτη, καθώς δεν έχει
δυνατότητες προσωπικής έκφρασης, αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες ή
παρέμβασης στο σενάριο της αφήγησης. Διάφορα είδη δραστηριοτήτων που μπορούν
να εφαρμοστούν με τη μέθοδο της αφήγησης στο πλαίσιο του μουσειακού χώρου, είναι:
α) Η ξενάγηση αποτελεί την πιο γνωστή εκπαιδευτική δραστηριότητα που
πραγματοποιείται μέσα στους μουσειακούς ή αρχαιολογικούς χώρους. Ο κύριος λόγος
της ξενάγησης είναι να αποκτήσει ο επισκέπτης επαρκείς πληροφορίες, περισσότερο
επιστημονικές για τα εκθέματα. Ο επισκέπτης ως δέκτης πληροφοριών δεν έχει συχνά
την ευκαιρία να διακόψει την ξενάγηση για να προσφέρει προσωπικές απόψεις ή να
διατυπώσει απορίες του. Επίσης, πρέπει να είναι αρκετά συγκεντρωμένος στην
αφήγηση του ξεναγού, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να συγκρατήσει τις
πληροφορίες.
Για να θεωρηθεί η ξενάγηση πετυχημένη πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από
εκθέματα που θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους καθώς επίσης και να
αναφέρεται σε μία ομάδα επισκεπτών που επίσης έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ
τους, τα οποία μπορεί να είναι η ηλικία ή ακόμη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας
συγκεκριμένης ομάδας, όπως επίσης και από την επικοινωνιακή ικανότητα του ξεναγού
(Νικονάνου, 2012, σελ. 99).
β) Η διήγηση ιστοριών ή παραμυθιών είναι επίσης μία εκπαιδευτική
δραστηριότητα που βασίζεται στην αφήγηση. Μια από τις πρωταρχικές μορφές
επικοινωνίας είναι και η διήγηση ιστοριών με άλλους ανθρώπους, η οποία ιστορικά έχει
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη μετάδοση γνώσεων. Οι διηγήσεις παραμυθιών έχουν
διάφορες θεματικές ανάλογα το είδος του μουσείου και μπορεί να είναι μια ιστορία
σχετική με το είδος του μουσείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει η πρόθεση
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για άμεση ή έμμεση σύνδεση με θεματικές του μουσείου, με την αξιοποίηση
υπαρχουσών ιστοριών ή τη δημιουργία ιστοριών για το συγκεκριμένο μουσείο
(Νικονάνου et al. 2017).

2.1.2 Μαιευτική μέθοδος
Η μαιευτική μέθοδος ορίζεται ως κατευθυνόμενη συζήτηση. Πρόκειται για μία
μέθοδο, η οποία συνδέεται και υποστηρίζεται άμεσα από την ίδια τη φύση των
μουσειακών αντικειμένων και τις δυνατότητες προσέγγισής τους (Μπούνια &
Νικονάνου, 2008, σελ. 95). Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η εισαγωγή στοιχείων
διαλόγου στην παραδοσιακή ξενάγηση με στόχο την ανάδειξη της επικοινωνιακής
διάστασης των εκθεμάτων και των μουσειακών χώρων γενικότερα.
Με τη μέθοδο αυτή τα ειδικευμένα άτομα στο χώρο του μουσείου έχουν στόχο
να διευκολύνουν τους επισκέπτες να βρουν ατομικές διόδους διανοητικής και
συναισθηματικής πρόσβασης, παρακινώντας τους για παρατήρηση, στοχασμό,
διατύπωση προσωπικών απόψεων, κρίσεων και ερμηνειών. Ακόμη, θέτουν ερωτήματα
για τα αντικείμενα, προκαλώντας διάδραση και συζήτηση μεταξύ των ιδίων και των
επισκεπτών (Νικονάνου, 2017). Στη μαιευτική μέθοδο, περιλαμβάνονται και οι
εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε ομοιογενείς ομάδες
έφηβων ή ενηλίκων. Όπως επίσης και οι συζητήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε
ολιγομελείς ομάδες και σε επιδείξεις ειδικών.

2.1.3 Ανακαλυπτική ή αποκαλυπτική μέθοδος
Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμογή κυρίως σε δραστηριότητες εξερεύνησης του
μουσειακού χώρου. Απαραίτητο για τη μέθοδο αυτή είναι η αυτενέργεια του επισκέπτη.
Με την ενεργητική συμμετοχή των επισκεπτών επιτυγχάνεται μια μαθησιακή
διαδικασία κατά την οποία αποκτούνται εμπειρίες, μέσα από την εξερεύνηση του χώρου
(Hein 1998, p. 38). Στόχος της ανακαλυπτικής μεθόδου είναι να ενδυναμωθεί η
ενεργητική συμμετοχή του επισκέπτη, η άμεση επαφή του με τα εκθέματα και η
απόκτηση εμπειριών. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσα στο
μουσείο και να παρατηρήσουν τα εκθέματα (Νικονάνου, 2017).
Η μέθοδος αυτή, είναι η πιο συνηθισμένη στο μουσειακό χώρο, τόσο στον
Ελλαδικό όσο και στο Διεθνή , καθώς ο επισκέπτης λαμβάνει πολλά ερεθίσματα από
την ατμόσφαιρα και τα εκθέματα του μουσείου, τα οποία είναι ικανά να του παρέχουν
μία άτυπη μορφή εκπαίδευσης (Hein 1998, p. 30-33).
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Για να λάβει σωστές διαστάσεις η εξερεύνηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
η επικοινωνία, η ποιότητα του χώρου και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των φύλλων
εργασίας (Νικονάνου, 2017).

2.1.4 Βιωματικές-δημιουργικές μέθοδοι
Το σύγχρονο μουσείο έχει ως θεμελιώδη εργαλείο της μουσειοπαιδαγωγικής
πράξης διαδικασίες που είναι βιωματικές – δημιουργικές και διακρίνονται από δύο
καίριες παραμέτρους, την εμπειρία και την δημιουργική έκφραση/αυτοπραγμάτωση
έχοντας ως στόχο να εξυπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι Βäumler (2003)
και Commandeur & Dennert (2004) υποστηρίζουν ότι η έννοια της εμπειρίας είναι
στενά συνδεδεμένη με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα μουσεία διότι, λόγω χώρου, δεν
προσφέρονται για τυπική εκπαίδευση ενώ τονίζουν την σπουδαιότητα του ελεύθερου
χρόνου

και

επιβεβαιώνουν

ότι

η

μάθηση

και

η

ψυχαγωγία

είναι

δυο

αλληλοσυμπληρωμένα στοιχεία. Όσον αφορά την προβολή και την προοδευτική ώθηση
της δημιουργικότητας και της αυτοπραγμάτωσης, επισημαίνεται ότι οι ατομικές και οι
ομαδικές

δημιουργικές

εκφράσεις

απαρτίζουν

τον

πρωταρχικό

στόχο

των

συγκεκριμένων μεθοδολογικών διαδικασιών επειδή δια μέσω της δημιουργικής πράξης
προσφέρονται διαφορετικές προσεγγίσεις για προσωπικές ερμηνείες. Η Νικονάνου et
all. (2017) κάνει αναφορά στους Simon (2010) και Gesseretal (2012) οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι με αυτήν την διαδικασία ενισχύεται η σημασία της ενεργητικής
συμμετοχής του κοινού επειδή συντελεί με την συμμετοχή του στην διαμόρφωση της
ερμηνείας καθώς και στην παραγωγή εννοιών στην κατεύθυνση που εστιάζει το
συμμετοχικό μουσείο (Νικονάνου, 2017).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου κάθε
φορά από τον κάθε μουσειακό χώρο, ώστε να καταφέρει να προσφέρει ενδιαφέροντα,
κατανοητά και εποικοδομητικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο σε ομάδες ηλικιακές,
με κοινά ενδιαφέροντα ή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι πχ. η αναπηρία
όρασης.

2.2 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ωστόσο στα μουσεία και στην τέχνη που εκτίθεται σ’ αυτά φαίνεται να
λειτουργεί μια σαφή διάκριση ανάμεσα σε βλέποντες και μη βλέποντες.
Για τα άτομα με οπτική αναπηρία η επαφή με την τέχνη είναι από ελάχιστη έως
σπάνια καθώς δεν υπάρχει κρατική μέριμνα. Τα μουσεία κάνουν ολοένα και
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αυξανόμενες προσπάθειες για να σπάσουν το φράγμα που απέκλειε τα ΑμεΑ και να
γίνεται ολοένα και ευκολότερη η πρόσβαση με τη βοήθεια αναπηρικών αμαξιδίων ή
ειδικών ξεναγήσεων για τους κωφάλαλους επισκέπτες. Παρόλο αυτά, τα άτομα με
οπτική αναπηρία αδυνατούν ακόμη να θαυμάσουν τα έργα τέχνης (Boussaid, 2004).
Η τέχνη έχει δημιουργηθεί από βλέποντες και απευθύνεται σε βλέποντες.
Αποτέλεσμα αυτού, τα άτομα με αναπηρία όρασης να στερούνται το δικαίωμα να την
παρακολουθούν. Στις μέρες μας γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να δοθεί η
δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν στην πολιτισμική και κοινωνική
ζωή, αλλά παρόλο αυτά η οπτική αναπηρία αποτελεί μια επιπλέον απαγόρευση (στο
www.nfb.org).
Στο τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου το ζήτημα της πρόσβασης των
ατόμων με οπτική αναπηρία στους μουσειακούς χώρους, απασχόλησε ιδιαίτερα την
Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών, η οποία αποτελεί μια μη κυβερνητική οργάνωση,
εκπροσωπεί τα άτομα με οπτική αναπηρία και προωθεί τα συμφέροντα τους (Boussaid,
2004). «Η κατανόηση της εκάστοτε αναπηρίας αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα στην
επιτυχή εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης π.χ. τα τυφλά άτομα μπορούν να
διευκολυνθούν στην κίνηση τους όταν δεν υπάρχει ηχητική σύγχυση, όταν
υποβοηθούνται στη διαμόρφωση αντίληψης του χώρου μέσω της κατασκευαστικής
διαφοροποίησης χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως οι ήχοι και οι μυρωδιές κυρίως όμως
όταν υπάρχει σταθερή διάταξη στον εξοπλισμό και σήμανση σε όλα τα εμπόδια του
χώρου» (Πολυχρονίου, 2004, σελ. 43-50).
Στους μουσειακούς χώρους, τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να
απολαύσουν και να «δουν» τα εκθέματα με τις άλλες αισθήσεις πλην της όρασης, όπως
αφή, ακοή, όσφρηση. Συνεπώς, οι μη βλέποντες, όταν και εφόσον τους δοθεί η
δυνατότητα μέσω της ηχητικής περιγραφής και κυρίως μέσω της αφής να «δουν» τα
εκθέματα ή τα αντίγραφα τους, σε ένα μουσείο, διαμορφώνουν την αντίληψή τους και
έρχονται σε άμεση επαφή με την μουσειακή εκπαίδευση (Πολυχρονίου, 2004).
Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο μουσειακό χώρο, συνήθως συνδεόταν με
εμπόδια αρχιτεκτονικά. Στην περίπτωση της οπτικής αναπηρίας όμως, οι δυσκολίες
είναι περισσότερες. Εκτός από τη διευκόλυνση της μετακίνησης τους, την αποφυγή των
εμποδίων και τη σωστή τοποθέτηση του οδηγού, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και
στον τρόπο που θα «δει» και θα βιώσει την τέχνη (Boussaid, 2004).
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Ένας τυφλός αντιλαμβάνεται ένα έκθεμα ως μία «συμβολική προσέγγιση της
πραγματικότητας», καθώς στέκει αδύνατο να ακολουθήσει έννοιες όπως προοπτική ή
οπτική γωνία (Dufreney-Trinchinetti, 2004, p. 69).
Με την περιγραφή και τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, οι οπτικές
εντυπώσεις μετουσιώνονται σε λέξεις δίνοντας τη δυνατότητα στους μη βλέποντες να
προσεγγίσουν έργα τέχνης σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η αφή

(Dufreney-

Trinchinetti, 2004). Πολλά μεγάλα μουσεία του κόσμου, όπως το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης ή το Μουσείο της Σύγχρονη Τέχνη στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιούν
προσεγγίσεις ιδιαίτερα ευέλικτες και φιλικές για άτομα με οπτική αναπηρία. Εκεί τα
άτομα με χαμηλή όραση ή τύφλωση μπορούν να βιώσουν κάποια εικαστικά έργα τέχνης
με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο. Χρησιμοποιώντας απτά στοιχεία της απτικής εικόνας,
μπορούν να βιώσουν το έργο τέχνης (Dunja, Runjić & Bilić, 2017).
Η σημερινή κατάσταση όμως είναι απογοητευτική για τους μη βλέποντες και
ιδιαίτερα για όσους δεν ζουν σε μεγαλουπόλεις. Τα μουσεία αποτελούν αφιλόξενους
χώρους καθώς δε διαθέτουν προσεγγίσιμα εκθέματα ή ηχητική περιγραφή (στο
www.nfb.org). Με βάση την αρχή ισότητας των ατόμων, και τις θετικές επιδράσεις της
τέχνης, τονίζεται η ανάγκη να δημιουργηθούν καλλιτεχνικοί χώροι για άτομα με οπτική
αναπηρία και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα σημεία του κόσμου (Dunja, Runjić &
Bilić, 2017).

2.3 Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ
Για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν είναι φανερό πως οι μη βλέποντες
αποκλείονται από τη μουσειακή εκπαίδευση και αναζητούμε λύσεις δια μέσου της αφής
να μπορέσουν να «δουν» και οι ίδιοι την τέχνη.
Τα μουσεία ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένα στις ανάγκες των ατόμων με
οπτική αναπηρία προσπαθούν να διασφαλίσουν στο μέτρο του δυνατού, κατάλληλες
συνθήκες, ώστε οι μη βλέποντες να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό. Για
την επίτευξη αυτού είναι απαραίτητη μία αναβάθμιση και προσαρμογή τόσο στους
χώρους του μουσείου με κατάλληλα βοηθήματα για την ασφαλή μετακίνηση τους, στον
φωτισμό του κτηρίου και των εκθεμάτων, άλλα και στο επίπεδο της ερμηνείας των
εκθεμάτων όπως π.χ. με την υλοποίηση πολυαισθητηριακών δράσεων, όπως η απτική
προσέγγιση (Αντζουλάτου – Ρετσίλα, 1995, σελ. 17-19).
Μείζον πρόβλημα στην εκπαίδευση των τυφλών αποτελεί και η ανάπτυξη της
αισθητικής τους. Όσο και πληρέστερες λεκτικές περιγραφές να υπάρχουν δεν μπορούν
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να αντικαταστήσουν την ικανοποίηση που προσφέρει η όραση. Με την παραπάνω
παραδοχή, οι εκπαιδευτές τυφλών δημιούργησαν ειδικές συλλογές, οι οποίες
εξυπηρετούν, από την 19ο αιώνα κιόλας, την απτική εκπαίδευση των μη βλεπόντων.
(Μπενάκη-Πολυδώρου, 1997). Με αυτό τον τρόπο οι μη βλέποντες έχουν τη
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και να αξιολογήσουν την ποιότητα των
έργων τέχνης μέσω της αφής (Γερασίμου, 2009).
Τα άτομα με οπτική αναπηρία αισθάνονται τις δυνάμεις της αφής όταν αγγίζουν
τα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται τόσο από την
επιφάνεια και τις ιδιότητες του αντικειμένου όσο και από τη θέση, την ταχύτητα και την
κατεύθυνση με την οποία το αγγίζουμε.
Η απτική απόδοση μπορεί να οριστεί ως μία διεργασία, όπου με τις κατάλληλες
δυνάμεις δημιουργείται μια σύνθεση, με την οποία μπορεί να ο χρήστης μπορεί να λάβει
την ψευδαίσθηση εικονικών αντικειμένων (Γκαβογιάννης, 2009). Συνεπώς, οι απτικές
διεπαφές βρίσκουν εφαρμογή στη χαμένη αίσθηση κυρίως της όρασης.
Στην παρούσα έρευνα, προτείνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση, όπως η χρήση
εκμαγείου ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μη βλέποντες να «δουν» ένα έργο
τέχνης και να βιώσουν την απτική αλληλεπίδραση (Wang, Xiao & Zhang, 2014).

2.4 ΜΟΥΣΕΊΑ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
Η αρχή ισότητας των ατόμων, δημιούργησε την ανάγκη να ιδρυθούν μουσεία
που να επιτρέπουν στα άτομα με οπτική αναπηρία να έρθουν σε επαφή με την
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της αφής, μίας από τις πέντε αισθήσεις που
έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη οι μη βλέποντες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Μουσεία
Αφής, που απευθύνονται σε μη βλέποντες, άλλα και στους βλέποντες, καθώς αποτελούν
έναν καινούργιο τρόπο προσέγγισης των έργων Τέχνης.
Τα μουσεία Αφής δίνουν τη δυνατότητα στους μη βλέποντες να έρθουν σε
επαφή με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά διαθέτοντας απτικά έργα τέχνης, τα
οποία ο μη βλέποντας μπορεί να ψηλαφήσει και να κατανοήσει.
Η Helen Keller, αν και από βρεφική ηλικία υπήρξε κωφή και τυφλή, αποτέλεσε
μοναδικό σύμβολο της ανθρώπινης δύναμης, καθώς κατόρθωσε να εξελιχθεί σε μια
ιδιαίτερα καλλιεργημένη προσωπικότητα παγκόσμιας αναγνώρισης. Συγκεκριμένα
γράφει: «…Τα μουσεία είναι πηγές χαράς και έμπνευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
θα φανεί παράξενο σε πολλούς, πώς ανθρώπινο χέρι, χωρίς να έχει τη βοήθεια του
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βλέμματος, μπορεί να νιώσει την κίνηση, το συναίσθημα, την ομορφιά, πάνω στο ψυχρό
μάρμαρο…» (Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 1997, σελ. 86).
Τα μουσεία Αφής ανά τον κόσμο είναι λίγα, όμως υπάρχουν και μουσεία που
χρησιμοποιούν απτικές συλλογές και προγράμματα κατάλληλα προσαρμοσμένα για
οπτική

αναπηρία.

Αυτά

τα

μουσεία

χρησιμοποιούν

πρωτοποριακά

μέσα

προσβασιμότητας και προσανατολισμού όπως είναι οι χρωματικές αντιθέσεις, ο ειδικά
διαμορφωμένος φωτισμός, η επιδαπέδια σήμανση κ.λπ. Χρησιμοποιούν ακόμη
ηχογραφήσεις σε όλες τις εισόδους του κτιρίου, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον
τυφλό επισκέπτη να γνωρίζει σε πιο σημείο του μουσείου βρίσκεται ανά πάσα στιγμή
και έτσι να μπορεί να προσανατολίζεται, καθώς διαθέτουν περιγραφικά ηχητικά
μηνύματα σε κάθε έκθεμα που μπορούν να ψηλαφίσουν ξεχωριστά (Boussaid, 2004).
Ένας χώρος μουσείου που φιλοξενεί μία απτική συλλογή, μπορεί να ονομαστεί
«Αίθουσα Αφής». Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να αγγίξει και ψηλαφίσει όλα τα εκθέματα
που διαθέτει η συλλογή με σκοπό να κατανόηση και να γνωρίσει το έκθεμα και την
ιστορία του. Η συλλογή μπορεί να διαθέτει τρισδιάστατες μακέτες, αντίγραφα από
εκμαγεία με γύψο, ανάγλυφους χάρτες κ.α. με τον τρόπο αυτόν οι μη βλέποντες
μπορούν να αποκτήσουν αντίληψη και προοπτική του χώρου και του όγκου των
εκθεμάτων.
Εκτός από τις «Αίθουσες Αφής», κάποια μουσεία διαθέτουν τις «Εκθέσεις
Αφής», οι οποίες προσφέρουν στον μη βλέποντα με διαδραστικό τρόπο να βιώσει τη
διαδικασία δημιουργίας και τη χρησιμότητα των αντικειμένων μιας συλλογής σε ένα
μουσείο. Την ιδέα της «Έκθεσης Αφής» την έκανε πράξη πρώτη φορά η «Πινακοθήκη
Tate του Λονδίνου».
Παρακάτω ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποια από τα προγράμματα που
ακολουθούν διάφορα μουσεία για να διευκρινίσουμε τα όρια της μελέτης.
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2.4.1 ΑΜΕΡΙΚΗ:
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ-BROOKLYN MUSEUM
Στο Μπρούκλιν λειτουργεί
ένα μουσείο που χρησιμοποιεί τη
δραστηριότητα «Touch Tours», κατά
την

οποία

ο

επισκέπτες

με

προβλήματα όρασης, άλλα και όλοι
οι υπόλοιποι, έχουν τη δυνατότητα
να αγγίξουν τα γλυπτά του Ροντέν,
καθώς και μία ολόκληρη συλλογή
από μάσκες από το μουσείο της
Αφρικής. Έτσι μέσω της αφής
βιώνουν τη λεπτομέρεια και τη
ζωντάνια των εκθεμάτων όλοι οι

Εικόνα: 1
Μουσείο Μπρούκλιν
http://brooklynbridgerealty.com/wpcontent/uploads/2016/11/BrooklynMuseumJa
nuary2007.jpg

επισκέπτες χωρίς αποκλεισμούς (στο
https://www.brooklynmuseum.org).
Έναυσμα της συγκεκριμένης δράσης ήταν η σκέψη του Maribeth Flynn,
συντονιστή του προγράμματος ότι: «η έλλειψη της όρασης δεν θα πρέπει να κρατήσει
κάποιον μακριά από το μουσείο» (Γερασίμου, 2009).
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Β) ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ-SPY MUSEUM
Στην

Ουάσιγκτον,

δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερο μουσείο,
το οποίο ονομάζεται «International Spy
Museum». Το μουσείο χρησιμοποιεί
χάρτες αφής, ειδικές λεζάντες σε μορφή
Braille

και

ηχητικές

περιγραφές,

δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα με
οπτική αναπηρία να εξερευνήσουν τον
κόσμο

της

κατασκοπείας

(στο

https://www.spymuseum.org). Επίσης
στο μουσείο παρέχονται περιηγήσεις με
ειδικό οδηγό, που παρέχει λεπτομερείς
περιγραφές των εκθεμάτων στα άτομα
με

οπτική

αναπηρία

(Γερασίμου,

Εικόνα: 2
Μουσείο International Spy Ουάσιγκτον
(στοhttps://www.dikastiko.gr/wpcontent/uploads/2019/05/40ecac12-96df-458a-b7f3623d9af38fe9-large16x9_SpyMuseumRendering.jpg)

2009).
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Γ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗMETROPOLΙTΑN MUSEUM OF ART ΙN NEW YORK
Στην Νέα Υόρκη έχει δημιουργηθεί το «Metropolίtαn Museum of Art ίn New
York»,

το

οποίο

προσφέρει

δυνατότητες στους μη βλέποντες
για να έρθουν σε επαφή με τη
ζωγραφική και την τέχνη.
Διαθέτει για τα άτομα με
προβλήματα όρασης επιγραφές σε
γραφή

Braille,

εκτύπωση

φυλλαδίων

με

μεγάλους

χαρακτήρες,

περιηγήσεις

με

λεκτική απεικόνιση, καθώς και μία
συλλογή από αντικείμενα που

Εικόνα: 3

μπορούν να προσεγγιστούν απτικά

MetropolίtαnMuseumΝέαςΥόρκης

(Γερασίμου, 2009).
Η απτική συλλογή του
μουσείου περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα έργων τέχνης από τη

(στο https://thumbs.dreamstime.com/b/metropolitanmuseum-art-%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82)%CE%BD%CE%AD%CE%B
1%CF%8286982852.jpg)

μόνιμη συλλογή του Μουσείου, η
οποία συμπληρώνεται με υψηλής ποιότητας αντίγραφα των εκθεμάτων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για
τα άτομα με οπτική αναπηρία και τις οικογένειες τους, ενώ το μουσείο δέχεται τους
σκύλους-οδηγούς (στο https://www.metmuseum.org).
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Δ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗMUSEUM OF MODERN ART IN NEW YORK
Στην πόλη της Νέας Υόρκης
τα άτομα με οπτική αναπηρία
δύναται

να

επισκεφθούν

το

«Museum of Modern Art in New
York» και να «δουν» την απτική
συλλογή που διαθέτει.
Το

μουσείο

εκτός

από

απτικά έργα, τα οποία μπορούν να
τα αγγίξουν, προσφέρει μεγάλη
εκτύπωση,

περιγραφή

των

εκθεμάτων σε γραφή Braille και ένα
ηχητικό πρόγραμμα, το ΜοΜΑ
Audio Prοgram, το οποίο είναι ένα
ακουστικό πρόγραμμα αφιερωμένο
στην

συλλογή

του

μουσείου

Εικόνα: 4
Μουσείο of Modern Art in New York
(στο
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/8/8b/MoMa_NY_USA_1.jpg/337pxMoMa_NY_USA_1.jpg)

(Γερασίμου, 2009).
Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ηχητικές αναλυτικές περιγραφές των
βασικών έργων της συλλογής του μουσείου με ειδικό σχολιασμό και με συνοδεία
μουσικής.
Στο μουσείο διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο για τα τυφλά
παιδιά όσο και για τους ενήλικες για να μάθουν περισσότερα για την τέχνη. Επίσης
επιτρέπονται οι σκύλοι οδηγοί σε όλους τους χώρους του μουσείου. Στη γκαλερί του
μουσείου και στον κήπο γλυπτικής πραγματοποιούνται προγραμματισμένες επισκέψεις
με ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτή ώστε να μπορούν οι μη βλέποντες να
«απολαύσουν» περισσότερο τα εκθέματα του μουσείου (στο www.moma.org).
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Ε) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ Η.Π.Α- UNITED
STΑTES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM
Άλλο ένα πρωτοπόρο
πρόγραμμα διατίθεται στους μη
βλέποντες και στις οικογένειές
τους από το Μουσείο Μνήμης
του

Ολοκαυτώματος,

στις

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Προσφέρει μια ειδική ξενάγηση,
όπου περιλαμβάνει αναφορές
στα ιστορικά γεγονότα που
αφορούν τη ναζιστική άνοδο
στην εξουσία, τις διώξεις και τις
δολοφονίες

των

εκατομμυρίων

έξι

Εικόνα: 5
Μουσείο United Stαtes Holocaust Memorial
(στοhttp://images05.military.com/media/global/newsc
red/united-states-holocaust-memorial-museum-mainjpg-09may-2017.jpeg)

(6)

Εβραίων

(Γερασίμου, 2009).
Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία του ολοκαυτώματος μέσα από
τη χρήση οπτικής περιγραφικής γλώσσας και να αγγίξουν αντίγραφα εκθεμάτων (στο
www.ushmm.org/).
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ΣΤ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΚΑΓΟΥ- CHICAGO HISTORY
MUSEUM

Το Ιστορικό Μουσείο του Σικάγο έχει
ανακαλύψει διάφορους τρόπους κατά τους
οποίους ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει
και να απολαύσει την πόλη από την αρχή της
δημιουργίας της. Οι μη βλέποντες, άλλα και οι
βλέποντες μπορούν να επισκεφθούν την
αίθουσα αφής της προτεινόμενες ώρες. Ο
συγκεκριμένος

χώρος

δεν

έχει

απτικά

αντίγραφα, άλλα μια αυθεντική συλλογή που
μπορεί να ψηλαφηθεί (Γερασίμου, 2009).
Άλλη μία πρωτότυπη δράση του
μουσείου, είναι πως το προσωπικό του
μουσείου μεταφέρει πάνω σε τροχήλατα
τραπεζάκια διάφορα αντικείμενα μέσα

Εικόνα: 6
Ιστορικό Μουσείο Σικάγο
(στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.1_RBa
QYrh0SQ5dWeZTLPYAHaDt&pid=Api&P
=0&w=359&h=180)

στις αίθουσες, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να αγγίξουν.
Δίνεται επίσης, η δυνατότητα στους επισκέπτες με μειωμένη ή καθόλου όραση
να περιφέρονται αυτόνομα με τη βοήθεια ενός ανάγλυφου χάρτη και ενός κυλιόμενου
διαδρόμου μέσα στους χώρους του μουσείου σε εκθέματα που μπορούν να αγγίξουν και
φέρουν επιγραφές σε γραφή Braille. Ταυτόχρονα ακούγεται και ένα ηχητικό μήνυμα το
οποίο παρουσιάζει τη σημασία των αντικειμένων για τους ανθρώπους που τα
χρησιμοποιούσαν (στο https://www.chicagohistory.org/).
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Η) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ, FBC – ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εικόνα: 7
Μουσείο Αφής FBC- Ιδρυμα για Τυφλά Παιδιά, Αριζόνα
(στο https://www.seeitourway.org/about-us/)

Στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 1994 ένα Μουσείο Αφής με κεντρική
ιδέατο σύνθημα «Παρακαλώ Αγγίξτε». Το σύνθημα προτρέπει τον επισκέπτη να
ανακαλύψει αγγίζοντας την συλλογή του μουσείου, η οποία αποτελείται από 120
πρωτότυπα έργα. Τα έργα αποτελούν δωρεές καλλιτεχνών στο μουσείο, όπως ο
Michael Naranjo και ο John Henry Waddell. Οι ίδιοι δημιούργησαν έργα Τέχνης με
γνώμονα να μπορεί ο επισκέπτης να δει το έργο τέχνης παρόλο την απώλεια όρασης
του. Σε δεύτερο στάδιο τα έργα αυτά λειτούργησαν και σαν ένα εργαλείο για να
ερμηνεύσουν καλύτερα οι βλέποντες τον κόσμο των τυφλών (Τζαναβάρα, 2013).
Το 1997 το Μουσείο Αφής ενοποιήθηκε με το Ίδρυμα για Τυφλά Παιδιά και
ανάμεσα στις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές του δράσεις, κύριο μέλημα του
αποτελούσε η συμβουλευτική καθοδήγηση των ατόμων με αναπηρία όρασης και των
οικογενειών τους. Σκοπός του ιδρύματος ήταν να ενσωματωθούν τα άτομα αυτά στην
κοινωνία ως ανεξάρτητα και ισάξια μέλη (Τζαναβάρα, 2013).
Για να γίνει αυτό εφικτό, μέσα στο μουσείο λειτούργησαν ειδικά σχεδιασμένες
βιβλιοθήκες για άτομα με προβλήματα όρασης, βοηθήματα με μεγάλη μεγέθυνση,
υλικό του μουσείου σε γραφή Braille και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα
προγράμματα αυτά είναι προσαρμοσμένα τόσο στις ιδιαιτερότητες των μη βλεπόντων,
όσο και στους βλέποντες για να ενεργοποιούν την αίσθηση της αφής και να κατανοούν
τις ιδιαίτερες ανάγκες των πρώτων καλύτερα (στο www.SeeItOurWay.org ).
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2.4.2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Το

«Αιγυπτιακό

μουσείο

«Αρχαίας Αιγύπτου», γνωστό και
ως

«Μουσείο

Αρχαιοτήτων»

έχει

Αιγυπτιακών
ίσως

την

μεγαλύτερη συλλογή φαραώ στον
κόσμο. Επίσης ακολουθεί ένα από
τα πιο πρωτοπόρα προγράμματα για
άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς
απασχολεί

στους

προσωπικό

το

χώρους

του

οποίο

έχει

προβλήματα όρασης, από ολική
τύφλωση έως και αμβλύωπες.
Ενώ,

στον

χώρο

του

διοργανώνονται
προγραμματισμένες περιηγήσεις και

Εικόνα: 8
Μουσείο Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
(στο
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/7/71/The_Egyptian_Museum.jpg/1280
px-The_Egyptian_Museum.jpg)

μαθήματα σε μαθητές ηλικίας από
5 έως 18 ετών, σχετικά με την ιστορία της Αιγύπτου (στο http://www.eternalegypt.org/).
Ακόμη, το μουσείο προγραμματίζει και ξεναγήσεις σε ιστορικούς χώρους της
Αιγύπτου, εκτός μουσείου, όπου καλύπτονται κάποιες πληροφορίες, οι οποίες για τους
βλέποντες θεωρούνται δεδομένες. Αρχικά περιγράφεται το μέγεθος του αντικειμένου
και δίνονται οι διαστάσεις. Στη συνέχεια περιγράφεται η εποχή και ιστορικές
λεπτομέρειες σχετικές με το έκθεμα.
Η ιδέα του προγράμματος δόθηκε από την διευθύντρια του μουσείου Wafaa El
Saddik, η οποία αναφέρει «Υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια τυφλοί άνθρωποι
στην Αίγυπτο. Αυτός είναι ένας αριθμός που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θέλουμε να
τους ενσωματώσουμε στην κοινωνία» (Γερασίμου, 2009, σελ. 42-43).
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2.4.3 ΑΓΓΛΙΑ
Α) ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-BRITISH MUSEUM
Το Βρετανικό μουσείο,
στην Αγγλία, στεγάζεται σε ένα
κτίριο

του

19ου

αιώνα

σχεδιασμένο από τον Robert
Smirke. Η κατασκευή ξεκίνησε
το 1823 και ολοκληρώθηκε το
1857, ενώ αποτελεί ένα από πιο
φημισμένα

αξιοθέατα

του

Λονδίνου για το αρχιτεκτονικό
του σχέδιο. Το κτίριο στο κέντρο
του

έχει

αποτελεί

αναγνωστήριο
κέντρο

και

μάθησης

(Τζαναβάρα, 2013).

Εικόνα: 9
Βρετανικό Μουσείο
(στο
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/B
ritish_Museum_from_NE_2.JPG)

Επίσης στο μουσείο λειτουργεί
τμήμα «Αφής». Συγκεκριμένα, έχει μια σειρά από σχέδια που βρίσκονται τοποθετημένα
σε σειρά το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε ψηλαφώντας τα να αποκτήσει ο επισκέπτης τα
πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία απ’ όπου αποτελείται η Ακρόπολη και ο
Παρθενώνας.
Την ίδια στιγμή διατίθενται αναλυτικές ηχογραφημένες περιγραφές σε ένα
κασετόφωνο που είναι ατομικό για τον κάθε επισκέπτη.
Επίσης το Βρετανικό μουσείο επιτρέπει την είσοδο των σκύλων οδηγών για τους
τυφλούς επισκέπτες ενώ έχει επιμεληθεί ιδιαίτερα τις λεζάντες των έργων και έχει
προνοήσει για την ύπαρξη Braille.
Οι πρωτοποριακές του μέθοδοι στον τρόπο πρόσβασης των οπτικά αναπήρων
μέσα στους χώρους του μουσείου, διακρίθηκαν και το 2007 το μουσείο πήρε και
βραβείο ως πρότυπο προσβασιμότητας (Γερασίμου, 2009).
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Β) ΤΑΤΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ-ΤATE MODERN
MUSEUM OF LONDON
Και σε αυτό το μουσείο του Λονδίνου, οι ηχογραφημένες περιγραφικές
ξεναγήσεις γίνονται μέσα από μία ατομική συσκευή, σαν κασετόφωνο. Τη συσκευή
αυτή, γνωστή ως «Acoustiguide», ο επισκέπτης την έχει μαζί του καθόλη την επίσκεψή
του σε όλους τους χώρους του μουσείου.
Επίσης

μέλη

του

μουσείου ειδικά εκπαιδευμένη
πάνω

στην

διοργανώνουν

τυφλότητα,
δωρεάν

ξεναγήσεις αφής για τους μη
βλέποντες

(στο

www.tate.org.uk/).
Διατίθενται

επίσης

χάρτες σε μεγεθυσμένη γραφή
και σε μορφή BraiIIe, όπως και
κείμενα τοίχου σε μεγεθυσμένη
γραφή. Και τέλος στο μουσείο
επιτρέπεται και η είσοδος σε

Εικόνα:10
TateModernMuseumΛονδίνου
(στο
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.ROwvRNjnc7dI7YII
Ov7qAQHaE8&pid=Api&P=0&w=242&h=162)

σκύλους οδηγούς (Γερασίμου,
2009).
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Γ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΕΡΤΟΥ-VICTORΪA AND
ALBERT MUSEUM
Το

«Μουσείο

της

Βικτώριας και του Αλβέρτου»
βρίσκεται στο Λονδίνο και
είναι το μεγαλύτερο στον
κόσμο

μουσείο

διακοσμητικών
σχεδιασμού.
πρωτοποριακό

τεχνών και
Διαθέτει

ένα

πρόγραμμα

αφής με ηχητικές ξεναγήσεις
για τους μη βλέποντες και τους
αμβλύωπες επισκέπτες,
δίνοντας τους την ευκαιρία
να πιάσουν αντικείμενα και να

Εικόνα: 11
ΜουσείοVictorϊaandAlbert,Λονδίνο
(στο
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.WFc8PET6zlfmgmk50GW6
swHaDa&pid=Api&P=0&w=338&h=157)

αναπτύξουν δεξιότητες πάνω
στην τέχνη (Γερασίμου, 2009).
Επίσης, τους χώρους πλαισιώνουν πινακίδες για να καθοδηγούνται οι
αμβλύωπες επισκέπτες καθώς φέρουν μεγάλους χαρακτήρες και γραφή Braille. Σε
όλους τους χώρους του μουσείου επιτρέπονται και οι σκύλοι-συνοδοί του τυφλού
επισκέπτη.
Η συλλογή του μουσείου αριθμεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια αντικείμενα, με
φανταστικές συλλογές σε έκταση και ποικιλομορφία (στο www.vam.ac.uk).
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2.4.4 ΓΑΛΛΙΑ
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ-LOUVRE MUSEUM
Στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο «Μουσείο του Λούβρου», οι επισκέπτες με
αναπηρία όρασης μπορούν να αγγίζουν τα πάντα χωρίς να απαγορεύεται. Ειδικότερα,
προτρέπονται κιόλας με μια επιγραφή «παρακαλώ αγγίζετε». Όλοι οι επισκέπτες
μπορούν να αγγίξουν τα γλυπτά, χωρίς να ανησυχούν πως δεν πρέπει (στο
www.louvre.fr/).
Στο μουσείο λειτουργεί έκθεση από περίπου 20 εκμαγεία γλυπτών τα οποία οι
επισκέπτες
αγγίξουν

μπορούν
χωρίς

να

κανέναν

περιορισμό, ενώ σε όλους τους
χώρους

του

μουσείου

βρίσκεται τοποθετημένος ένας
χειρολισθήρας κατά μήκος των
ορίων της κάθε αίθουσας, ο
οποίος

καθοδηγεί

βλέποντα

από

τον

μη

έκθεμα

σε

έκθεμα και από συλλογή σε
συλλογή.

Ο

συγκεκριμένος

χειρολισθήρας έχει πάνω του
χαραγμένη γραφή Braille, για

Εικόνα: 12
Μουσείο Λούβρου
(στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.rLYWkVeTw1
lzLIDYpZzFMwHaDH&pid=Api&P=0&w=383&
h=162)

να προετοιμάζει τον επισκέπτη ότι θα ακολουθήσει ένα γλυπτό ή μια προτομή. Τα
γλυπτά και γενικότερα τα εκθέματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, η οποία
δίνει καλύτερη αντίληψη στον επισκέπτη να παρακολουθήσει την εξέλιξη των τεχνικών
και τη γλυπτική. Δίπλα από κάθε γλυπτό είναι αναρτημένη πινακίδα με περιγραφικές
πληροφορίες σε Braille. Επίσης διατίθενται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε τυπωμένα
φυλλάδια με μεγάλους χαρακτήρες και BraiIIe μορφή (Γερασίμου, 2009).
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Β) ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-CITΕ DES
SCIENCES ET DE L ΊNTUSTRIE
Το

πρωτότυπο

αυτό

μουσείο της Γαλλίας, δίνει την
ευκαιρία στα άτομα με οπτική
αναπηρία να γνωρίσουν μέσα από
120 τρισδιάστατες πλάκες τα
βασικότερα

πειράματα

της

Χημείας και της Φυσικής. Δίπλα
από τις πλάκες αυτές, υπάρχουν
λεζάντες με περιγραφή τους σε
κώδικα Braille (στο www.citesciences.fr/).
Διαθέτει επίσης αίθουσα
Εξερεύνησης του Διαστήματος,
αίθουσα

Εξερεύνησης

του

Εικόνα:13
City des Sciences et de
L΄Ιntustrie, Γαλλία
(στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.yMu90sdiT9TUkF4EO
T4sSwHaE5&pid=Api&P=0&w=238&h=158)

Ωκεανού και διάφορες αίθουσες
που αφορούν τη γεωλογία και την αστρονομία. Στις αίθουσες αυτές κάθε έκθεμα μπορεί
να το αγγίξει και να το ψηλαφίσει ο επισκέπτης, ενώ ταυτόχρονα περιγράφεται ηχητικά.
Για την εύκολη πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία, σε όλους τους
χώρους του μουσείου έχει εγκατασταθεί επιδαπέδιος οδηγός. Απασχολεί

ειδικό

προσωπικό του μουσείου, πραγματοποιεί οργανωμένες ξεναγήσεις και διατίθεται ειδικό
ανάγλυφο έντυπο υλικό (Γερασίμου, 2009).

[53]

Γ) ΜΟΥΣΕΙΟ QUAI BRANLY- ΜUSEΕ DE QUAI BRANLY
Το «Μουσείο Quai Branly»
βρίσκεται στο Παρίσι και δίνει την
δυνατότητα

απτικής

επαφής

σε

διάφορα εκθέματα, διαθέτει ηχητικές
περιγραφές (Γερασίμου, 2009), άλλα
χρησιμοποιεί και την αίσθηση της
όσφρησης
οσφρητικές

μέσα

από

διάφορες

διαδρομές

που

εμφανίζονται στον εκθεσιακό χώρο
για να δώσουν τη δυνατότητα στους
αμβλύωπες και στα τυφλά άτομα να
αποκτήσουν

μια

διαφορετική

Εικόνα:14
Μουσείο Quai Branly, Παρίσι
(στο
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.ADtg9Rb79sothv9
Ndg2VeAHaFj&pid=Api&P=0&w=223&h=168)

εμπειρία και μια καλύτερη αντίληψη της ιστορίας και του πολιτισμού (στο
www.wocmultimedia.biz/).

2.4.5 ΒΕΛΓΙΟ
Α) ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ROYAL
MUSEUMS OF FINE ARTS
Στο Βέλγιο το 2002, εγκαινιάστηκε
στα «Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών»
ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για
επισκέπτες με προβλήματα όρασης. Τα
άτομα με ολική τυφλότητα ή με μερική
έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τα
γλυπτά του μουσείου και μαζί με τη
βοήθεια ενός ξεναγού μαθαίνουν την
ιστορία και την περιγραφή των γλυπτών.
Μέσω

της

απτικής

ψηλάφησης,

ο

επισκέπτης ανακαλύπτει το μέγεθος, το
υλικό και τις λεπτομέρειες του γλυπτού
(Γερασίμου, 2009).
Το 2004, το μουσείο πρότεινε ένα

Εικόνα:15
Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών, Βέλγιο
(στο
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.SSAeNIlYpm
cHXqxyB84Z2AHaFj&pid=Api&P=0&w=230&
h=173)

απτικό πρόγραμμα σε πρωτότυπα γλυπτά και όχι σε αντίγραφα, με θέμα το πρόσωπο
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και το σώμα και το υλικό. Πρωτοπορεί ακόμη και σε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο
μέσα από ένα ειδικό θέμα το παραμύθι παροτρύνει τους επισκέπτες κυρίως μικρών
ηλικιακών ομάδων να ανακαλύψουν τα γλυπτά και την τέχνη. Παράλληλα με την
αφήγηση του παραμυθιού, διάφορα μουσικά όργανα περιβάλλουν την δραστηριότητα
δίνοντας μια νέα ηχητική διάσταση. Συγκεκριμένα, ειδικευμένοι ξεναγοί στην αφήγηση
και στις ξεναγήσεις για άτομα με μειωμένη όραση οδηγούν τους επισκέπτες μέσα στις
αίθουσες για να ανακαλύψουν μαζί τον κόσμο της τέχνης μέσα από το φανταστικό
κόσμο των ιστοριών (στο www.fine-arts-museum.be/en).

Β) ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΝΗΝΤΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ-MUSEE DU
CINQUANTENAIRE
Στις Βρυξέλλες, το Μουσείου Πενηντακονταετίας, φιλοξενεί στους χώρους το
και το Μουσείο Τυφλών. Πρωταρχικός σκοπός του Μουσείου Τυφλών είναι να
εξυπηρετεί τους επισκέπτες με αναπηρία όρασης και μέσω της αφής να έρθουν σε
επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά. Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν έργα
από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία και μέσω της ψηλάφησης οι μη βλέποντες
βιώνουν μία συναρπαστική εμπειρία με την ιστορία και τον πολιτισμό (στο
https://www.artandhistory.museum/).
Τα έργα του Μουσείου
αυτού

δεν

είναι

μόνιμα.

Συγκεκριμένα κάθε δύο χρόνια η
συλλογή

που

φιλοξενεί

το

μουσείο αλλάζει με κάποια άλλη
και έτσι ο επισκέπτης μπορεί κάθε
τόσο να συλλέγει πολύτιμες και
ενδιαφέρουσες πληροφορίες από
την ξενάγησή του στους χώρους
του μουσείου.
Τα
τοποθετούνται

έργα

που

στην

συλλογή

επιλέγονται με κριτήριο πρώτα το
υλικό, δηλαδή κατά πόσο το έργο

Εικόνα:16
Μουσείου Πενηντακονταετίας Βρυξελλών
(στο https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.LSVveP445iCQBTzAaVFwAHaFj&pid=Api&P=0&w=218&h=164)

προτείνεται για απτική
ψηλάφηση, δίχως να εγκυμονεί ο κίνδυνος να φθαρθεί το έργο.
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Άλλο ένα κριτήριο είναι η υψηλή τους αισθητική. Το εθνογραφικό τους
ενδιαφέρον επίσης, καθώς και ο σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στην
ελευθερία και την απλότητα της προσέγγισης (Τζαναβάρα, 2013).

2.4.6 ΣΟΥΗΔΙΑ

Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ-MODERNO MUSEET

Το «Moυσείo Μovτέρνας Τέχνης»
στη Στοκχόλμη προσφέρει με ιδιαίτερο
τρόπο την απεικόνιση των απτικών
αντιγράφων από διάσημα έργα μεγάλων
ζωγράφων.
Συγκεκριμένα, έχουν εφευρεθεί
τρόποι

όπως

η

διαφορετική

χρήση

υλικών

θερμοκρασία

για

με
να

αντιπροσωπεύσουν για παράδειγμα μπλε
και κόκκινες περιοχές αλλά και η χρήση
υλικών όπως ο γύψος, πράγμα το οποίο
συνέβη και με την απεικόνιση ενός μέρους
του

πίνακα

2009).Με

του

τον

Νταλί

τρόπο

(Γερασίμου,
αυτό

οι

μη

Εικόνα:17
Moυσείo Μovτέρνας Τέχνης, Στοκχόλμη
(στο
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.X_eXt80v9onii
zasfQ5bcAHaE8&pid=Api&P=0&w=229&h=153
)

βλέποντες

https://www.modernamuseet.se/).
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«βλέπουν»

καλύτερα(στο

2.4.7 ΙΣΠΑΝΙΑ
Α)

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΥΦΛΩΝ-

MUSEO TIFLOLOGICΟ ONCE
Η Εθνική Οργάνωση Τυφλών Ισπανίας
το 1992, ίδρυσε στην Μαδρίτη το Μουσείο
Τυφλών, προς τιμήν των μη βλεπόντων της
Ισπανίας.
Στους χώρους του μουσείου, προτείνεται
να «βλέπουν» τα εκθέματα δια μέσου της αφής.
Δίνεται η δυνατότητα να ψηλαφήσουν απτικά τα
αντίγραφα
μνημείων

αρχιτεκτονικών
που

έχουν

παγκόσμιων

κατασκευαστεί

σε

υποκλίμακα.

Εικόνα:18
Μουσείο Τυφλών Ισπανίας
(στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.86iJSaqE
wpxAdG4EQPcqIQHaFj&pid=Api&P=0&w
=200&h=151)

Αντίγραφα – μακέτες έχουν δημιουργηθεί για 14 μνημεία από όλον τον κόσμο,
όπως είναι πυραμίδες του Μεξικού από την προκολομβιανή εποχή, το Ταζ Μαχάλ της
Ινδίας, ο Παρθενώνας και ο Πύργος του Άιφελ. Όσον αφορά τα έργα αυτά, οι μη
βλέποντες σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαν να αντιληφθούν το σχήμα και το
φυσικό τους μέγεθος διαφορετικά.
Από τα Ισπανικά μνημεία,
έχουν επιλεγεί επίσης 14 στον
αριθμό

που

θεωρούνται

αντιπροσωπευτικά του Ισπανικού
πολιτισμού

και

δημιουργηθεί
αντίγραφα,

οι
ώστε

έχουν
μακέτες

να

–

μπορούν

έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό
και την ιστορία της Ισπανίας οι μη
βλέποντες.

Κατά

την

απτική

ξενάγηση, ο επισκέπτης έχει την
δυνατότητα

να

ακούσει

ηχογραφημένη
περιγραφή της
περιλαμβάνοντας

και

αναλυτική
κάθε

μακέτας,

ιστορικές

και

Εικόνα: 19
Ταζ Μαχάλ
(στο https://perierga.gr/wpcontent/uploads/2012/10/tajarabia2.jpg)
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κατασκευαστικές πληροφορίες (στο http://museo.once.es/).
Μία σημαντική λεπτομέρεια που προσδίδει ακόμη περισσότερο αίγλη, αξία και
διαχρονικότητα στα αντίγραφα, είναι η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν υλικά ιδίας
προέλευσης με τα πρωτότυπα, όπως π.χ. στη μακέτα του Ταζ Μαχάλ, όπου έχει
χρησιμοποιηθεί μάρμαρο από την ίδια περιοχή της Ινδίας απ’ όπου προήλθε το μάρμαρο
κατασκευής του μνημείου. Την συλλογή του μουσείου έρχονται να συμπληρώσουν
κάποιοι πίνακες ζωγραφικής και γλυπτικής, αυθεντικοί που έχουν δημιουργήσει και
έκαναν δωρεά στο μουσείο τυφλοί καλλιτέχνες. Σε όλους τους χώρους του μουσείου
έχει τοποθετηθεί οδηγός τυφλών, καθώς και ακουστικά συστήματα που προειδοποιούν
τον μη βλέποντα για τον χώρο που εισέρχεται.
Το πρώτο έκθεμα της απτικής συλλογής που συναντά ο επισκέπτης καθώς
εισέρχεται στο μουσείο είναι η βραχογραφία από το Σπήλαιο Αλταμίρα της
Παλαιολιθικής Εποχής (Τζαναβάρα, 2013).
Πρόκειται για μία μακέτα του
βράχου, διαστάσεων 0.70μ. x1,80μ. με
ανάγλυφα τα σχήματα των ζώων.
Επόμενος
περιήγηση

του

σταθμός
επισκέπτη

Παρθενώνας.

Η

κατασκευάστηκε

από

στην
είναι

ο

μακέτα
ρητινούχο

πολυεστέρα και ξύλο και οι διαστάσεις
του 1,10μ. x 0,70μ. x 0,45μ., την κάνουν
ένα ακριβές αντίγραφο σε υποκλίμακα.
Η

μακέτα

του

Παρθενώνα,

συμπληρώνεται από αναπαράσταση των
θεών Ερμή, Διόνυσο και τη θεά
Δήμητρα, που βρίσκεται στις μετόπες

Εικόνα:20
Μακέτα Παρθενώνα
(στο https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t31.08/15235436_1871296586433673_15269715198120
0009_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=cdbe9c
&_nc_ohc=jwBY6MEkGAgAX93bwtl&_nc_ht=scon
tent.fath71.fna&oh=30716aeddeb57c1ad5d0f37eef400136&o
e=60283A8C)

του και έχει διαστάσεις 1,50μ. x1μ. x
0,50μ.
Στην συνέχεια συναντάται το Κολοσσαίο. Μία μακέτα από μαρμαρόσκονη,
αμμοχάλικο και ρητίνη, διαστάσεων 1,25μ. x 1μ. x 0,30μ.
Ανάμεσα τους βρίσκεται η μακέτα της Αγίας Σοφίας. Το έργο έχει διαστάσεις
1,25μ. x 1μ. x ο,60μ.και εκτός από το τον κυρίως ναό, κατασκευάστηκε και το
βαπτιστήριο και οι μουσουλμανικοί μιναρέδες.
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Ακόμη μία μακέτα κατασκευασμένη από μέταλλο αυτή τη φορά είναι ο Πύργος
του Άιφελ. Τοποθετημένος πάνω σε ξύλινη βάση, διαστάσεων 1:200 του φυσικού
μεγέθους του μνημείου.
Επίσης, ένα αντίγραφο – μακέτα αποτελεί και η Αγία Οικογένεια (Sagrada
Familia ), της Βαρκελώνης. Ο νέο – γοτθικός καθεδρικός ναός θεωρείτο μοναδικός,
καθώς ο Γκαουντί αρχιτέκτονας του ναού τον δημιούργησε με ένα μεγαλοφυές σχέδιο.
Η μακέτα είναι κατασκευασμένη από ξύλο και ρητινούχο πολυεστέρα και έχει
διαστάσεις 1,10 μ. x 95εκ. x 95εκ (Τζαναβάρα, 2013).
Ενώ δεν παραλείπεται η περίφημη μακέτα του Ταζ Μαχάλ (Taj Mahal ), μαζί με
όλον τον περιβάλλοντα χώρο του μαυσωλείου, δηλαδή τη λίμνη, τους κήπους, το
κρηπίδωμα, τα μωσαϊκά. Η μακέτα έχει διαστάσεις 1μ. x 1,40μ. x 0,85μ (στο
http://museo.once.es/).

2.4.8 ΚΡΟΑΤΙΑ
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ
Το 1953 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, λειτούργησε για πρώτη φορά το Μουσείο
Τυφλών.Το έναυσμα για την δημιουργία του δόθηκε από τον ειδικό παιδαγωγό για
άτομα με οπτική αναπηρία, VinkoBek, ο οποίος ίδρυσε και το Εθνικό Ινστιτούτο για
την Εκπαίδευση Τυφλών Παιδιών το 1895.
Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως απτικά εκθέματα του
Μουσείου, ήταν δωρεά της οικογένειας του VinkoBek, που είχε συλλέξει ο ίδιος ένα
ένα (στο http://www.eoty.gr/main/text.asp).
Το Μουσείο διαθέτει οδηγό τυφλών, καθώς και επιγραφές με αναλυτικές
περιγραφές σε γραφή Braille. Το κάθε έκθεμα εκτός από την τυπωμένη περιγραφή,
πλαισιώνεται και από ηχητικό ηχογραφημένο μήνυμα που περιέχει ιστορικά και
περιγραφικά στοιχεία.
Η συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν πίνακες και γλυπτά από
καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς και μια πρωτότυπη συλλογή που δημιουργήθηκε
από αυτοδίδακτους τυφλούς γλύπτες (Τζαναβάρα, 2013).
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2.4.9 ΙΤΑΛΙΑ
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ ANTER OΣ –ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΦΛΩΝ
FRANCESCO CAVAZZA (ΜΠΟΛΟΝΙΑ)
Το 1999 εγκαινιάστηκε το
Μουσείο

Αφής

Anteroς

που

συστεγάζεται μέσα στο Ινστιτούτο
Τυφλών Francesco Cavazza στην
Ιταλία

και

συγκεκριμένα

στην

Μπολόνια. Η συλλογή του μουσείου
περιλαμβάνει

40

τρισδιάστατες

αναπαραγωγές διάσημων κλασικών
και σύγχρονων πινάκων.
Το

κάθε

έκθεμα

πλαισιώνεται από ηχητικό μήνυμα
που ενημερώνει τον επισκέπτη για
την

τρισδιάστατη

Εικόνα: 22
Εσωτερική αίθουσα Μουσείου Τυφλών «Όμηρος»
(στο https://www.museoomero.it/wpcontent/uploads/2020/11/opere-1.jpg)

αναπαραγωγή,

καθώς και για τον τρόπο που προτείνεται να ακολουθήσει κατά την απτική του
επαφή(Γερασίμου, 2009).
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από έργα ειδικά σχεδιασμένα για άτομα
με οπτική αναπηρία και συνεπώς τα υλικά κατασκευής τους επιτρέπουν την απτική
επαφή δίχως να αλλοιώνουν ή να φθείρουν το έκθεμα. Χωρίζονται σε ενότητες
διαχωρισμένες κατά χρονολογική σειρά και πλαισιώνονται από επιγραφές
υπομνηματισμού σε γραφή Braille (Τζαναβάρα, 2013).

Β) ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ «OMERO»
Η ιδέα για την δημιουργία του
Μουσείου Τυφλών «Όμηρος», δόθηκε
το 1985, όταν ένα ζευγάρι τυφλών ο
Aldo Grassini και η σύζυγός του
Daniela Bottegoni, λάτρεις της τέχνης
θέλησαν

να

δημιουργήσουν

ένα

μουσείο «όπου όλα θα μπορούν να
αγγιχτούν».

Εικόνα: 21
Εσωτερικός χώρος Μουσείου Τυφλών Κροατίας.
(στο http://www.tifloloskimuzej.hr/en/permanentexhibitions/art-work-by-blind-authors/)
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Το 1933 εγκαινιάστηκε το μουσείο με έδρα την Αγκόνα της Ιταλίας και το 1999
έλαβε τον τίτλο

από το Ιταλικό κοινοβούλιο με το Ν. 452/25-11-1999, για την

μοναδικότητα στο είδος του σε εθνικό επίπεδο (στο http://www.museoomero.it).
Διαθέτει μια συλλογή 150 έργων, όπου αποτελείται από γλυπτά και
αρχιτεκτονικές μακέτες σε υποκλίμακα. Τα έργα είναι αντίγραφα από διάφορα
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα ανά τον κόσμο, όπως επίσης και γλυπτά της αρχαϊκής
και σύγχρονης εποχής. Επίσης διαθέτει και πρωτότυπα γλυπτά από σύγχρονους
καλλιτέχνες.
Οι συλλογές του Μουσείου χωρίζονται σε 4 θεματικές ενότητες. Πρώτη είναι η
αρχαιολογική συλλογή, όπου περιλαμβάνει πρωτότυπα αντικείμενα διαφόρων τύπων
και περιόδων, όπως λίθινα, χάλκινα και κεραμικά έργα. Τα εκθέματα της ενότητας
αυτής χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την κλασική εποχή
(Τζαναβάρα, 2013). Δεύτερη είναι η αρχιτεκτονική συλλογή με αντίγραφα- μακέτες,
όπως του Παρθενώνα και την Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Οι μακέτες αναπαριστούν
μνημεία από την κλασσική εποχή μέχρι τα νεότερα χρόνια.
Τρίτη είναι η αίθουσα γλυπτικής, όπου παρουσιάζονται αντίγραφα γλυπτά, όπως
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης, ο Ποσειδώνας του Αρτεμισίου και ο
Δαυίδ του Μιχαήλ Αγγέλου και του Ντονατέλλο. Τα αντίγραφα απεικονίζουν γλυπτά
από την Αναγέννηση, την ελληνορωμαϊκή εποχή και την γοτθική τέχνη.
Και τέλος η τέταρτη ενότητα εκθέτει πρωτότυπα γλυπτά της μοντέρνας εποχής
, από σύγχρονους Ιταλούς καλλιτέχνες όπως Trubbiani, Mannucci, Ciulla, Demetz,
Sguanci, Annigoni, Mastroianni (στο http://www.museoomero.it). Μέσα στους χώρους
του μουσείου διοργανώνονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δίνουν την
δυνατότητα στους οπτικά ανάπηρους και στους πρεσβύωπες να εξοικειωθούν
περισσότερο με την τέχνη και την γλυπτική, ώστε να επιτευχθεί η πολιτιστική τους και
η κοινωνική τους ενσωμάτωση (Τζαναβάρα, 2013).
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2.4.10 ΕΛΛΑΔΑ
Α) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ – ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, το
1983, η τότε Πρόεδρος του Φάρου
Τυφλών Ελλάδος, κα. Πρωτοπαπαδάκη
και ο κος. Κεφάκης, αναζητώντας έναν
τρόπο να μπορούν να απολαύσουν τα
άτομα

με

αναπηρία

όρασης

την

πολιτιστική μας κληρονομιά, αγόρασαν
τα πρώτα εκθέματα, τα οποία μπορούσες
να

τα

αγγίξεις

και

στη

συνέχεια

ακολούθησαν αρκετές δωρεές εκθεμάτων
από οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.
Έναν χρόνο μετά η ιδέα αυτή βρίσκει την
υλική της υπόσταση, στην Καλλιθέα

Εικόνα: 23
Είσοδος Μουσείου Αφής, Αθήνα
(στο
http://www.tactualmuseum.gr/html/mus.htm)

Αττικής και ιδρύεται το πρώτο Μουσείο Αφής, στην Ελλάδα. Το 1999, έχουμε την
ολοκληρωτική καταστροφή του, από το μεγάλο σεισμό και το 2004 έχουμε την
επανίδρυσή του από την αρχή (Τζαναβάρα, 2013).
Το Μουσείο Αφής άρχισε να λειτουργεί το 1984 και πρόκειται για ένα μουσείο
που αφήνει και παροτρύνει τον επισκέπτη να αγγίξει όλα τα εκθέματα, ενώ ταυτόχρονα
διαθέτει πολύ φιλικό περιβάλλον στα άτομα με αναπηρία όρασης. απόλυτα προσβάσιμο
στα άτομα με αναπηρίες και κυρίως στα άτομα με προβλήματα όρασης, σε όλους τους
χώρους του διαθέτει επιγραφές σε γραφή Braille, για να αφήνει αυτονομία στους μη
βλέποντες να «βλέπουν» τα εκθέματα στον δικό τους χρόνο. Επίσης διαθέτει
συστήματα αυτόματης, επεξηγηματικές πινακίδες και οδηγό τυφλών (Γερασίμου,
2009).
Το 1988 το Μουσείο Αφής «Φάρος Τυφλών», βραβεύτηκε με τον έπαινο του
Ευρωπαϊκού Μουσείου της χρονιάς, για το πρωτότυπο πρόγραμμα που ακολουθούσε
ανάμεσα σε 70 ευρωπαϊκά μουσεία (Τζαναβάρα, 2013). Και το 2004 έλαβε έπαινο για
την προσβασιμότητα του από το Σωματείο Φίλων των Μουσείων (Γερασίμου, 2009).
Στην αρχαιολογική συλλογή του φιλοξενεί αντίγραφα από πρωτότυπα έργα που
καλύπτουν την Κυκλαδική, τη Μινωική, τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή, την Κλασική,
την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Τα μαρμάρινα και τα χάλκινα αντίγραφα
αγάλματα παρέχουν την δυνατότητα της απτικής επαφής από τους επισκέπτες του
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μουσείου και έτσι μπορούν να «απολαύσουν» την ομορφιά της Αφροδίτης της Μήλου,
του Ερμή του Πραξιτέλη, του Ποσειδώνα, του Ηνίοχου των Δελφών, του Κούρου της
Βολαμάνδρας, τα άτομα με οπτική αναπηρία.
Επίσης στην συλλογή του περιλαμβάνεται μία μακέτα με μνημεία από το λόφο
της Ακρόπολης, όπου διατίθεται προς ψηλάφηση, ενώ διαθέτει βυζαντινό τμήμα το
οποίο περιλαμβάνει ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο, ξυλόγλυπτο επιτάφιο, ξυλόγλυπτες
εικόνες, μακέτα βυζαντινού ναού και διάφορα ιερατικά αντικείμενα.
Ο προθάλαμος του μουσείου είναι αφιερωμένος στους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς Αγώνες. Φιλοξενεί τη Μασκότ και τα σύμβολα των Ολυμπιακών
Αγώνων σε ανάγλυφη κατασκευή, καθώς και ανάγλυφους χάρτες της Αττικής με
επισημάνσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όλα τα εκθέματα που διαθέτει στις
συλλογές του το μουσείο πλαισιώνονται με περιγραφικές πινακίδες σε γραφή Braille.
Το μουσείο επίσης διαθέτει ένα εργαστήρι Κεραμικής και Γλυπτικής, ενώ έργα
από τυφλούς καλλιτέχνες, όπως ο γλύπτης Πέτρος Ρουκουτάκης και άλλοι εκθέτουν τα
έργα

τους

σε

μία

ξεχωριστή

συλλογή

(στο

http://www.tactualmuseum.gr/html/cycl.htm).

Β) MOMUS-ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Το MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού

Μουσείου

Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου
(πρώην

Σύγχρονης
Μακεδονικό

Τέχνης
Μουσείο

Σύγχρονης Τέχνης) έχει ως σκοπό
του να προάγει τη σύγχρονης τέχνη
και τη ανάδειξη καλλιτεχνικών
ρευμάτων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Το

μουσείο

Εικόνα: 24

διαχειρίζεται τη συλλογή Ιόλα, Πρόσοψη MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(στο

όπου ήταν και η αρχική συλλογή, https://www.momus.gr/uploads/mouseia_makedoniko/MO
Mus_mst.jpg
τη συλλογή Ξύδη, τη συλλογή
Απέργη και λοιπές συλλογές, άλλα και διάφορα έργα σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος
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«Μακεδονικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», τις συλλογές σύγχρονης τέχνης του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και τη συλλογή γλυπτών του Ιδρύματος
«Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά». Από το 1984 και μέχρι σήμερα τα
εκθέματα παρουσιάζονται σε μια νέα αίθουσα, που βρίσκεται μέσα στους χώρους της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (στο https://www.momus.gr/).
Η συλλογή περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής και άλλες
κατηγορίες που δημιούργησαν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, τα
ζωγραφικά έργα είναι 10, τα γλυπτά είναι 17, επίσης 17 έργα ανήκουν στις κατηγορίες
των εγκαταστάσεων και συναρμογών, ενώ υπάρχει και 1 έργο χαρακτικής.
Ανάμεσα στους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν τα έργα τους στην συλλογή
είναι η Όπυ Ζούνη, η Μαρούδα Κατερίνα, ο ∆ασκαλόπουλος Επαμεινώντας, ο Τάκις
κ.α. Ενώ από ξένους καλλιτέχνες συναντώνται οι Crippa Roberto, Raysse Martial,
Ντέννις Οππενχάϊμ, Άντυ Γουόρχολ, Βίκτωρ Μπράουνερ, Πατρίκ Ρεϋνώ, Μάρτιαλ
Ραΰς κ.α (https://www.momus.gr/).
Το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιεί ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα προσβασιμότητας για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης με τίτλο
«Mind’s Eye» ή αλλίως «Ψηλαφώντας την τέχνη». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός
διεθνούς δικτύου μουσείων συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολιτικού Μουσείου της
Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και θεωρείτο ένα πρόγραμμα με στόχο την εξάλειψη
του κοινωνικού αποκλεισμού των μη βλεπόντων. Το μουσείο σε κάθε έκθεση, που θα
κάνει, έχει δεσμευτεί να μεταφράζει απτικά όποια εκθέματα είναι δυνατόν. Η πρώτη
του απτική έκθεση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με 10 απτικά έργα
πρωτότυπα και αντίγραφα τα οποία μπορούσαν να δουν και να ψηλαφίσουν οι μη
βλέποντες και οι βλέποντες. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε έργο συνοδεύεται από την
απαραίτητη λεζάντα σε μορφή braille, όπως επίσης και ηχογραφημένη περιγραφική
παρουσίαση του εκθέματος (Γερασίμου, 2009).
Τα 10 απτικά έργα που αποτελούν την συλλογή, θα γίνει προσπάθεια να
περιγραφούν στην τρίτη ενότητα της παρούσας εργασίας.
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Γ) ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
-KΕΝΤΡO ΓΑΙΑ

Το

Κέντρο

Περιβαλλοντικής

Έρευνας

και

Εκπαίδευσης

βρίσκεται

μέσα

«Μουσείο
Φυσικής

που
στο

Γουλανδρή
Ιστορίας», στην

Κηφισιά

διαθέτει

ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα
για

άτομα

με

οπτική

αναπηρία

Εικόνα: 25
Μουσείο Γουλανδρή, Αθήνα
(στο
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F
www.athinoramaclub.gr%2Fcreativeactivities%2Fplaces%2
Fdefault.aspx%3Fid%3D3000132&psig=AOvVaw1E1nJhN
8SeNiEv1-xqdxZ&ust=1612113586262000&source=images&cd=vfe&v
ed=0CA)

(στο

https://www.gnhm.gr/).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ηχητικό σύστημα αυτόματης ξενάγησης, το
οποίο περιγράφει ολόκληρη την έκθεση και παράλληλα το ηχογραφημένο μήνυμα
πλαισιώνεται από ήχους που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανάλογη με τον χώρο.
Διαθέτει για παράδειγμα χώρο «Η ζωή στο δάσος». Σε αυτόν τον χώρο εκτός από τα
οπτικά ερεθίσματα, ακούγονται ήχοι του δάσους και ταυτόχρονα υπάρχουν και απτικά
εκθέματα, ώστε ο επισκέπτης με αναπηρία όρασης να απολαμβάνει στο μέγιστο την
εμπειρία (Γερασίμου, 2009).
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Δ) BΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το

«Βυζαντινό

και

Χριστιανικό Μουσείο» με έδρα την
Αθήνα,

είναι

ένα

από

τα

σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για
την τέχνη και τον πολιτισμό των
βυζαντινών

και

μεταβυζαντινών

χρόνων. Περιλαμβάνει οργανωμένες
συλλογές

με

25.000

αντικείμενατου3ου έως το 20ου αιώνα
και προέρχονται κυρίως από τον
ευρύτερο ελλαδικό, μικρασιατικό και
βαλκανικό

χώρο

(στο

www.byzantinemuseum.gr).
Σε συνεργασία με τον «Φάρο

Εικόνα: 26
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
(στο
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2
Fwww.byzantinemuseum.gr%2Fel%2Fmuseum%2F&psi
g=AOvVaw3M4bg1NMLeYA0RgM2hn_EG&ust=161211
3660059000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxq
FwoTCOj4_sWVxO4CFQAAAAAdAAAAABAD)

Τυφλών» και το «Μουσείο Αφής»
σχεδιάστηκε μια ειδική απτική συλλογή για επισκέπτες με προβλήματα όρασης.
Η συλλογή περιλαμβάνει δέκα αυθεντικά αντικείμενα από τη μόνιμη συλλογή
του μουσείου, τα οποία τα άτομα με αναπηρία όρασης μπορούν να ψηλαφίσουν τα ίδια
και όχι αντίγραφά τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν μία ανδρική και μία
γυναικεία ανάγλυφη μορφή από σαρκοφάγο του 3ου αι., έναν κτιστό τάφο του 6ου αι.
και μία μαρμάρινη ανάγλυφη εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας του 12 ου αι.
Καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης υπάρχουν περιγραφικές λεζάντες σε μορφή
Braille και ακουστική περιγραφή των αντικειμένων (Γερασίμου, 2009).
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Ε) ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤOΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Το «Μουσείο της Ιστορίας
των

Ολυμπιακών

Αγώνων

της

Αρχαιότητας» βρίσκεται στην Ηλεία
και σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Προβολής
(ΟΠΕΠ)
έκθεση

Ελληνικού
σχεδίασε
για

Ολυμπιακών

την

Πολιτισμού

μία

ψηφιακή

Ιστορία

των

Αγώνων

της

Αρχαιότητας. Το έργο είναι ειδικά
σχεδιασμένο

ώστε

δυνατότητα

στα

να

δίνει

άτομα

τη
με

προβλήματα όρασης να το «δουν»
(στο http://olympicsmuseum.esy.es/).
Μικρές
δίνονται

στο

φορητές
άτομο

συσκευές
με

οπτική

αναπηρία καθ’ όλη τη διάρκεια
παραμονής του στην έκθεση δίνοντάς

Εικόνα: 27
Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αρχαιότητας, Ηλείας
(στο
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A
%2F%2Fmuseumfinder.gr%2Fitem%2Fmoyseiotis-istorias-ton-olympiakonagonon%2F&psig=AOvVaw3aGIKmHTrooXr_8R
_tY7l&ust=1612116965757000&source=images&cd=
vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDg7PChxO4CFQA
AAAAdAAAAABAD)

του πληροφορίες για κάθε μία από τις
δώδεκα

θεματικές

ενότητες

της

Αρχαιολογικής Έκθεσης (Γερασίμου, 2009).
Το Μουσείο επίσης διαθέτει ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας που
αποτελείται από δύο ρομποτικούς βραχίονες και μια αυτοστερεοσκοπική οθόνη. Το
σύστημα παρουσιάζει εικόνες ακριβώς μπροστά από τον Ερμή του Πραξιτέλη και τον
Ηνίοχο των Δελφών. Με αυτό το τρόπο ο επισκέπτης, έχει την δυνατότητα να «αγγίξει»
τα όρια των αγαλμάτων και να πάρει την αίσθηση πως «αγγίζει» ένα στέρεο
αντικείμενο» (Γερασίμου, 2009).
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Απτική Συλλογή MOMus-Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης
Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες
ενότητες, προκύπτει πως στη σύγχρονη εποχή, ο στόχος για τους χώρους των μουσείων,
είναι ο επισκέπτης να αφιερώσει χρόνο στην παρατήρηση του συνόλου του αντικειμένου
για να «βιώσει» την πολιτιστική εμπειρία (Worts & Douglas, 1990). Να έρθει σε επαφή
με έργα τέχνης και την ιστορία τους, την οποία θα μάθουν μέσα από τους ειδικούς των
μουσείων για να γίνει καλύτερη αυτή την αλληλεπίδραση. Έτσι διαμορφώθηκε μια νέα
κατεύθυνση προς τις τεχνολογίες που μπορούν να βρουν πεδίο στους μουσειακούς
χώρους, όπως π.χ. οι νέες κινητές συσκευές που διαθέτουν αισθητήρες κίνησης και
τοποθεσίας και οι δυνατότητες αναπαραγωγής πολυμέσων. Αυτές οι συσκευές δίνουν
την δυνατότητα να συνδέσει ο επισκέπτης τις προσωπικές του εμπειρίες με την «νέα»
του εμπειρία και «αγγίζοντας» το αντικείμενο να το κατανοήσει καλύτερα και να του
δημιουργήσει ένα συναίσθημα, ώστε να απολαύσει το «ταξίδι» του (Avouris &
Yiannoutsou, 2012).

3.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Πάνω στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη παρατήρηση των εκθεμάτων
από τους επισκέπτες, συναντώνται τα Μουσεία Σύγχρονης ή Μοντέρνας Τέχνης, με τα
Παραδοσιακά αλλά και γενικότερα οι θεσμοί πολιτισμού που προσπαθούν να επιλύσουν
το πρόβλημα αυτό.
Επιπρόσθετα με το παραπάνω, όπως προκύπτει από μελέτες, φάνηκε πως
υπάρχει μία γενικότερη μείωση στον αριθμό των ατόμων που προσέρχονται στα μουσεία
και πως οι επισκέπτες έχουν μέσο όρο ηλικίας όλο και μεγαλύτερο (Simon, 2010).
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα έχουν επινοηθεί διάφορα νέα μέσα,
όπως διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση
νεαρότερων ηλικιών οι οποίοι είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την
προσωποποιημένη

ροή

πληροφοριών.

Επίσης

εφευρέθηκαν

χώρο-ευαίσθητες

τεχνολογίες, οι οποίες συνδυάζονται με τις κινητές συσκευές και ταυτόχρονα με
σύνδεση στο δίκτυο. Ακόμη, αισθητήρες κίνησης, τοποθεσίας και δυνατότητες
αναπαραγωγής πολυμέσων. Μία τέτοια συσκευή δίνει στον επισκέπτη την δυνατότητα
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να κάνει την επίσκεψή του στο μουσείο περισσότερο ελκυστική, ενδιαφέρουσα και
συνάμα εποικοδομητική (Παπαντωνίου, 2003).
Επίσης η στροφή προς διαδραστικές δραστηριότητες και όχι η στείρα παροχή
πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την Τέχνη δίνουν έναν νέο ορίζοντα που
προσπαθεί να δελεάσει συνεχώς αυξανόμενο κοινό σε επαφή με τον πολιτισμό
(Yiannoutsou, Papadimitriou, Komis, & Avouris, 2009).
Στην δεύτερη ενότητα της παρούσας εργασίας αναφερθήκαμε στην ίδρυση του
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Συνοπτικά να αναφερθεί
και εδώ πως τα έργα που αποτέλεσαν την αρχική συλλογή του ΜΜΣΤ 47 στον αριθμό
δωρεά του Ιόλα. Ανάμεσα τους εντοπίζονται ζωγραφικά έργα και γλυπτά (στο
https://www.momus.gr/).
Επιλέγουμε τα 10 από τα 47 έργα, που δώρισε ο Αλέξανδρος Ιόλας και
εκτέθηκαν ως μια συλλογή, σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το «Mind’s Eye», που
αφορά τη θεματική της μελέτης μας.

3.2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΟΛΑ
Ο Αλέξανδρος Ιόλας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στις 25
Μαρτίου του 1907. Το όνομα του ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης, άλλα με το
ψευδώνυμο Ιόλας αναγνωριζόταν παγκοσμίως. Καταγόταν από μια οικογένεια, με
επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως ο ίδιος διέθετε πλούσια καλλιτεχνικά
ερεθίσματα. Η κλίση του στο χορό, τον οδήγησαν από την Αθήνα, στην Ευρώπη
ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα του χώρου της Τέχνης (Σπανάκη, 2019). Ο Ιόλας ως
προσωπικότητα τολμηρή, ριζοσπαστική και αντισυμβατική, μετακόμισε στο Παρίσι,
όπου ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως χορευτής και μοντέλο. Παράλληλα
θεωρούσε την τέχνη ως κινητήριο δύναμη στη ζωή του και παρήγαγε Τέχνη δίχως όρια.
Υπήρξε λάτρης της Αρχαιότητας, του Βυζάντιου, της Αναγέννησης έως και την
σύγχρονη τέχνη και ξεκίνησε συλλέγοντας έργα που έβρισκε ενδιαφέροντα. Το πρώτο
έργο της συλλογής του ήταν ο πίνακας του Giorgio de Chirico, ο οποίος πήρε το όνομα
«Μελαγχολία» και παρίστανε μία πλατεία άδεια, στην μέση ένα άγαλμα και στο βάθος
ένα τρένο με το φουγάρο του που περνούσε (Σταθούλης, 1994).
Μεταξύ των δεκαετιών ΄30 -΄40, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, χόρεψε σε
κορυφαία μπαλέτα όπως το «Ballet Theatre Company» και στη «Μετροπόλιταν Όπερα».
Το 1944, ένας τραυματισμός στο πόδι, του στοίχισε την καριέρα του ως χορευτής
(Σταθούλης, 1994). Η μετέπειτα πορεία του τον βρήκε να δραστηριοποιείται στο
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εμπόριο των εικαστικών τεχνών ενώ άνοιξε την πρώτη του γκαλερί το 1946 στη Νέα
Υόρκη. Ακολούθησαν πολλά παραρτήματα ακόμη στη Νέα Υόρκη και πολλές ακόμη
γκαλερί σε Γενεύη, Παρίσι, Μιλάνο, Ζυρίχη, Μαδρίτη και Ρώμη. Σε κάθε ευκαιρία
προωθούσε τους

Έλληνες καλλιτέχνες, όπως τον Τάκι και προσπαθούσε να

παραλληλίσει την πατρίδα του με ότι συνέβαινε στην τέχνη του 20ου αιώνα παγκοσμίως
(Σπανάκη, 2019). Στα μέσα της δεκαετίας του ΄70 επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί, όπως
ανέφερε: «Αγαπώ το ελληνικό φως. Θέλω να χαρίσω ένα μουσείο στην πατρίδα μου», και
δραστηριοποιήθηκε στην ιδέα αυτή, δίχως όμως να πραγματοποιηθεί μέχρι και το 1987
που απεβίωσε (στο http://www.mmca.gr/). Ο Αλέξανδρος Ιόλας γνώρισε παγκόσμια
καταξίωση ενώ, υπήρξε ο πυρήνας της ίδρυσης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αρχική συλλογή του μουσείου στηρίχτηκε στα έργα,
δωρεά του (Σπανάκη, 2019).

3.3 MOMus-ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «MIND’S EYE»
Το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπως
ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα είναι ένα από τα μουσεία που αναζητεί
τρόπους προσέλκυσης των επισκεπτών ώστε να καλλιεργήσει την αισθητική τους. Η
συλλογή του περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής και άλλες κατηγορίες
που δημιούργησαν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, όπως η Μαρίνα Καρέλλα, η Όπυ
Ζούνη, ο Ακριθάκης, Τάκις, ο Raysse Martial, ο Ντέννις Οππενχάϊμ, ο Άντυ Γουόρχολ
κ.α. (στο https://www.momus.gr/). Από το 1980 κιόλας εφαρμόζει εκπαιδευτικά
προγράμματα, με στόχο την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία μέσα από την τέχνη.
Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό διαδραστικό περιβάλλον μάθησης και
έμπνευσης γι’ αυτό στους χώρους έχει συμπεριλάβει ειδικά διαμορφωμένα
καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά ηλικιών 3,5-13 ετών δοκιμάζουν διάφορες
τεχνικές, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μουσείου. Παράλληλα, το
μουσείο προγραμματίζει και ξεναγήσεις ειδικών ομάδων (Μανώλη, 2015). Αυτή η
πλούσια δραστηριότητα του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ο ιδιαίτερος
ζήλος που δείχνει για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την ανακάλυψη και
υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών, ήταν και το έναυσμα για ένα πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα το «Mind’s Eye - Ψηλαφώντας την τέχνη», που εφάρμοσε και
θα γίνει αναφορά στην παρούσα εργασία. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε για να δώσει
τη δυνατότητα στα άτομα με οπτική αναπηρία να απολαύσουν την εμπειρία της τέχνης.
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Διοργανώθηκε και λειτουργεί από τα μέλη της ομάδας του Mind’s Eye στο πλαίσιο του
START – Create Cultural Change σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το Μητροπολιτικό Μουσείο
Νέας Υόρκης και Λονδίνου.
Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσελκύσει και να «βοηθήσει» τους μη
βλέποντες να «βιώσουν» την εμπειρία των έργων τέχνης και της γλυπτικής. Επίσης,
στόχοι του είναι η άρση του αποκλεισμού και η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης
ατόμων με οπτική αναπηρία στις διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού (Γερασίμου,
2009). Επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία συνέπραξαν με ειδικούς
από την κοινότητα ατόμων με οπτική αναπηρία και δημιούργησαν συμπεριληπτικές
πρακτικές, οι οποίες εξηγούσαν τα εκθέματα της συλλογής, προωθώντας νέους τρόπους
προσέγγισης και πρόσληψης της τέχνης πέρα από την όραση.
Συγκεκριμένα, για κάθε ένα έργο τέχνης που έχει επιλεχθεί, έχει δημιουργηθεί
και ένα αντίστοιχο απτικό αντίγραφο. Το αντίγραφο έχει περιγράμματα και άλλα
στοιχεία, τα οποία αποδίδονται με ανάγλυφες γραμμές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν
χαρτόνια και άλλα υλικά (αδιάλυτη μπογιά, χαρτόνια σε διαφορετικές υφές, μικρά
αντικείμενα) για να γίνει καλύτερη η απόδοση, των επιφανειών, των όγκων, της
τεχνικής, ακόμη και των χρωμάτων του καλλιτέχνη.
Έτσι ξανά-δημιουργήθηκαν 10 απτικά έργα, αντίγραφα της Συλλογής
Κωστάκη, τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής, ως απτικές δημιουργίες
«εξετάζονταν» από εθελοντές με ολική απώλεια όρασης (Μανώλη, 2015).
Επίσης, κάθε απτικό αντίγραφο έχει την δική του ακουστική περιγραφή που
μπορεί να ακούσει, ο επισκέπτης, κατά την επαφή του με το έργο, είτε σκανάροντας με
το κινητό του τηλέφωνο τον QR κωδικό που βρίσκεται στη λεζάντα του έργου, είτε με
τη χρήση συσκευής αναπαραγωγής ήχου (mp3 player), που διατίθεται δωρεάν στην
είσοδο του μουσείου. Οι λεζάντες παρέχουν πληροφορίες για την εικαστική και
ιστορική τεκμηρίωση του έργου (ονοματεπώνυμο καλλιτέχνη, τίτλο έργου, διαστάσεις,
χρονολογία, τεχνική, παραχώρηση καλλιτέχνη, γκαλερί ή συλλέκτη και περιγραφή του
απτικού έργου), σε μεγαλογράμματη γραφή, μεταγραφή σε ελληνική braille, σύμβολα
σήμανσης και QRκωδικούς με ηχητικές περιγραφές που αντλούνται από την ιστοσελίδα
του προγράμματος και εστιάζουν στην ενεργοποίηση του «ματιού του μυαλού»

(Γερασίμου, 2009).
Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη, πρακτικές για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου
όπως, οδηγός όδευσης και ανάγλυφοι χάρτες με δυνατότητα ακουστικής περιγραφής,
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που τονίζουν σημεία ενδιαφέροντος στο χώρο, και επικοινωνούν με τις λεζάντες των
έργων τέχνης.
Κάθε αίθουσα στην είσοδο
της έχει αναρτημένη επιγραφή σε
ανάγλυφη

μορφή,

απεικονίζει

η

τα

οποία
σημεία

ενδιαφέροντος. Επίσης φέρει τα
σημεία όπου υπάρχει ασανσέρ,
έξοδος

κινδύνου

και

άλλες

απαραίτητες πληροφορίες.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την
Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 (Γερασίμου,
Για το σχεδιασμό και την

2009).
εφαρμογή

των

προσβασιμότητας,

Εικόνα: 28
Απτικός χάρτης περιήγησης του ΜΜΣΤ.
(στο www.mmca.gr/?p=428)

πρακτικών
όπως

και

για

απτικά αντίγραφα, τους απτικούς
χάρτες και όλα όσα χρειάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, εργάστηκαν
στενά πολλοί άτομα από διαφορετικούς

επιστημονικούς χώρους, οι οποίοι

οραματίστηκαν την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτιστικό και μοιράστηκαν τις γνώσεις,
την εμπειρία και τις ιδέες τους καταφέρνοντας ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.
Η ομάδα έργου που διεκπεραίωσε το πρόγραμμα αποτελείται από:
Την Στέλα Αναστασάκη, Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του Πολιτισμού,
στην οποία οφείλεται η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η διαχείριση του προγράμματος
Mind’s Eye. Την Χριστίνα Βλάχου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Social Media. Τον Γιώργο
Μικρού, υπεύθυνο για τον σχεδιασμό Απτικών Xαρτών Περιήγησης. Την Ελένη
Καρυπίδου, όπου συντόνισε όλες τις περιγραφές των απτικών έργων, ως Οργανωτική
Γραμματέας. Τους Χρήστος & Δημήτρης Γκεμιτζής, οι οποίοι έκαναν την Τρισδιάστατη
Εκτύπωση και τις

Αναπαραγωγές Έργων Τέχνης. Ενώ, ο Κυριάκος Γεωργιάδης

εργάστηκε για την Τρισδιάστατη Σχεδίαση Έργων Τέχνης και την Μοντελοποίηση τους.
Για την Σχεδίαση και Παραγωγή Διαδραστικών Μουσειοπαιδαγωγικών
Αντικείμενων, υπεύθυνη ήταν η Κατερίνα Μπακαλιού. Ο Αδάμ Σιάγας έκανε την
Ηχογράφηση, Ηχοτοπία & Δημιουργία Ακουστικής Περιγραφής Έργων Τέχνης. Η
Φανή Τσικούρα και ο Θανάσης Σιδέρης, εκπαιδευτής σκύλων οδηγών, όπου έλεγχαν τα
έργα τέχνης από την σκοπιά ατόμων με οπτική αναπηρία. Ο Γιώργος Τριανταφυλλάκος
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και ο Γιώργος Καρβελάς υπεύθυνοι Δημιουργίας και Συμβουλευτικής της Ψηφιακής
Γραμματοσειράς Ελληνικής Braille. Οι Χασάν Σεχ και Γιώργος Γεωργακόπουλος
Κατέγραψαν και Τεκμηρίωσαν τις Φωτογραφίες και τα αντίστοιχα Βίντεο. Το
Σχεδιασμό της Ιστοσελίδας ώστε να είναι προσβάσιμη σε Άτομα με μειωμένη Όραση
έκανε ο Δημήτρης Μουχταρόπουλος. Το Studio Hervik μέσω του Ηρακλή και του
Βίκτωρ Γκουντάρα διετέλεσαν την Οπτική Επικοινωνία, Γραφιστική Επιμέλεια και τον
Σχεδιασμό της Ιστοσελίδα, καθώς επίσης και τους Απτικούς Χάρτες Πλοήγησης. Ο
Χρήστος

και

Δημήτρης

Γκεμιτζής

και

ο

Κυριάκος

Γεωργιάδης

(PLANFAB),εργάστηκαν στο 3Dmodeling/ 3Dprinting για τις αναπαραγωγές των
έργων τέχνης. Για την Οργάνωση και διεξαγωγή του Mind's Eye Meet-Up, οι Αργυρώ
Μπαράτα, Νατάσα Πανάγου, Χριστίνα Βλάχου. Η Διευθύντρια του Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, των Συλλογών Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Αθηνά Ιωάννου. Η Προϊσταμένη ΔιοικητικώνΟικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών-MOMus, Αρετή Λεοπούλου. Ως επιμελητές οι
Κλειώ Γουσίου και Μαρία Ζαμπέτη, ενώ για Δημόσιες Σχέσεις και Κέντρο Τύπου
υπεύθυνοι ήταν οι Στέλιος Θεοδωρίδης, Παντελής Ραμαντάνης και Όλγα Φώτα. Η Βάσω
Μακρή, υπεύθυνη Εκπαιδεύτρια Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Ατόμων με
μερική ή ολική απώλεια όρασης. Ο Καρβελάς Γιώργος - Εκπαιδευτής γραφής Braille,
βοήθησε στις επιγραφές στην ειδική γραφή. Χορηγοί και Υποστηρικτές υπήρξαν το
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης

Τέχνης,

το

Ινστιτούτο

Οφθαλμολογίας

&

Μικροχειρουργικής

(Ophthalmica), το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ»-Σχολή
Τυφλών, το Κτήμα Γεροβασιλείου για την ευγενική του υποστήριξη στην παραγωγή 3D
Απτικού Βοηθήματος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών –Περιφερειακή Ένωση
Κεντρικής Μακεδονίας (στο https://mindseye.gr/)

3.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το πρόγραμμα στηρίζεται σε 10 έργα, που επιλέχθηκαν από την κα. Στέλα
Αναστασάκη, Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του έργου «Mind’s Eye» και την κα.
Λεία

Αβραάμ, Εκπαιδεύτρια

Κινητικότητας/Προσανατολισμού

&

Δεξιοτήτων

Καθημερινής Διαβίωσης Ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης, του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Αρχικά
αποφασίστηκε τα έργα να ανήκουν στη μόνιμη συλλογή του MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, για να μπορούν να εκτίθενται πάντα. Στη συνέχεια,
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προϋπόθεση ήταν η ευκολία απόδοσης τους σε αντίγραφα και την κατανόηση τους από
τα άτομα με προβλήματα όρασης. Έτσι τα δύο πρωτότυπα έργα που μετέχουν στο
πρόγραμμα, δίχως να δημιουργηθούν αντίγραφα, ήταν το πρώτο το «Ενθύμιον
Θεσσαλονίκης», το οποίο δώρισε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Επιλέχθηκε για την υφή του, η
οποία προσδίδει μια τραχύτητα, άλλα και γιατί παραπέμπει η ονομασία του στη
Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο έργο που δεν δημιουργήθηκε αντίγραφο και μπορεί να
ψηλαφηθεί απευθείας είναι η «Μοναχική καρέκλα», την οποία επίσης έκανε δωρεά η
ίδια η καλλιτέχνιδα. Το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε επίσης για την υφή του, η οποία
προσδίδει μια λεία επιφάνεια ταυτόχρονα με μια πλαστικότητα.
Τα υπόλοιπα 8 έργα της συλλογής αποτελούν δωρεά του Ιόλα και χωρίζονται
στα 3 έργα του Τάκι, τα οποία επιλέχθηκαν γιατί χρησιμοποιούν στοιχεία που δεν είναι
ορατά, ούτε στους βλέποντες, όπως είναι ο μαγνητισμός και συνδυάζουν ταυτόχρονα
την ακοή και την υφή. Ακόμη 3 έργα, ο «Μέγας Αλέξανδρος», η «Ιστορία με
κοτόπουλο» και η «Σύνθεση», αποτελούν μια υποενότητα με στοιχεία του προσώπου,
δηλαδή έχουν διαφορετικά σχήματα ματιών, χειλιών κ.α., τα οποία αποδίδονται στα
αντίγραφα με ανάγλυφες γραμμές και είναι στοιχεία ήδη γνωστά για τους μη βλέποντες.
Και τέλος τα άλλα δύο έργα, ο «Εγκέφαλος» και το «Αεροπλάνο», επιλέχθηκαν για να
γίνει η συσχέτιση με την τεχνική του ασσαμπλάζ και της υφής. Στα δύο αυτά έργα
χρησιμοποιήθηκαν μέρη από υλικά που χρησιμοποιούνταν στα πρωτότυπα έργα για να
παραπέμπει περισσότερο σε αυτά. Συγκεκριμένα, στο αντίγραφο του «Εγκέφαλου»
χρησιμοποιήθηκε ως τελευταία φέτα, μία από ξύλο για να θυμίζει το πρωτότυπο και στο
αντίγραφο του «Αεροπλάνου», πάλι χρησιμοποιήθηκε ξύλο φέτα ξύλου πάνω από τα
στοιχεία που παραπέμπουν σε αεροπλάνο.
Σημαντικός κριτήριο επίσης ήταν να δίνεται η δυνατότητα απτικών και
ηχητικών ερεθισμάτων σε συνδυασμό, ώστε να δημιουργείται μια πιο ολοκληρωμένη
εμπειρία επαφής με τα έργα τέχνης. Οπότε σχεδιάστηκαν τα απτικά βοηθήματα με
ταυτόχρονη ακρόαση ακουστικών περιγραφών. Συγκεκριμένα, η κα. Αναστασάκη
ανέφερε: «Τα απτικά βοηθήματα δεν είναι για να χρησιμοποιούνται μόνα τους αλλά
είτε με λεκτική περιγραφή είτε με ακρόαση ακουστικών περιγραφών. To έργο
σχεδιάστηκε για αυτόνομη περιήγηση και επαφή από ένα χρήστη τη φορά και όχι για
ομάδες επισκεπτών».
Η αναπαραγωγή έγινε από μία ειδική ομάδα πολλών ειδικοτήτων (όπως
αναφέρθηκαν πιο πάνω), με την επίβλεψη και οδηγίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου
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Τυφλών-Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας και του Ιδρύματος Προστασίας
Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος».
Ως υλικά εκτός από τα βασικά, όπως ξύλο και plexi-glass, χρησιμοποιήθηκαν
ακόμη χαρτόνι σε διαφορετικές υφές, φτερά, αδιάλυτη μπογιά, μικρά αντικείμενα,
τσόχες κ.α. έτσι ώστε να αποδοθούν τα αντίγραφα στο μέγιστο, τόσο στο χρώμα, όσο
και στην επιφάνεια των σχημάτων, των όγκων και της τεχνικής του καλλιτέχνη, με
βάση την υφή. Επίσης τα περιγράμματα, συνήθως αποδίδονται με ανάγλυφες γραμμές.
(Οι πληροφορίες δόθηκαν προφορικά από την κυρία Στέλα Αναστασάκη,
Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του προγράμματος «Mind’s Eye» καθώς και μέρος
από αυτές είναι αναρτημένες στο https://mindseye.gr/).

3.5 ΛΕΞΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Assemblage: Η λέξη ασσαμπλάζ προέρχεται από το γαλλικό ρήμα ασσαμπλέ
που σημαίνει συναρμολογώ και ως όρος περιγράφει έργα που δημιουργούνται από το
συνδυασμό τρισδιάστατων αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή στοιχείων που συνήθως
κρίνονται άχρηστα και απορρίπτονται ή καταστρέφονται. Το Assemblage είναι μια
καλλιτεχνική μορφή ή μέσο που δημιουργείται συνήθως σε ένα καθορισμένο
υπόστρωμα που αποτελείται από τρισδιάστατα στοιχεία που προεξέχουν από ή από το
υπόστρωμα. Είναι παρόμοιο με το κολάζ, ένα δισδιάστατο μέσο (Μάρκογλου, 2008).
Ο ντανταϊστής καλλιτέχνης, Kurt Schwitters, πρώτη φορά χρησιμοποίησε
συντρίμμια πολέμου και άλλα ετερόκλητα υλικά και προχώρησε στη δημιουργία των
τρισδιάστατων έργων, των λεγόμενων assemblages, δίνοντας πνοή και καλλιτεχνική
ταυτότητα σε άχρηστα και απρόοπτα υλικά (Μάρκογλου, 2008).
Collage: Η τεχνική του κολάζ, συνδεδεμένη με την εποχή του μοντερνισμού,
παρουσιάζεται εντονότερα τον 20ου αι. Η λέξη collage, είναι γαλλικής καταγωγής και
προκύπτει από το γαλλικό ρήμα coller, δηλαδή «κολλάω», διαφορετικά υλικά
αναμεταξύ τους δημιουργώντας έτσι μια σύνθεση. Την τεχνική αυτή πρώτοι την
εμπνεύστηκαν ο Pablo Picasso και ο Georges Braque, ενώ μια παρόμοια τεχνική είχε
πρωτοεμφανιστεί από το 400 π.Χ στην Κίνα (Βουτσά, 2014).
Το collage αποτέλεσε έναν συνδυασμό της ζωγραφικής και της γλυπτικής, για
να αποδώσει καλύτερα τους όγκους σε δύο διαστάσεις και γραμμικές διατάξεις σε
τρισδιάστατα γλυπτά (Βουτσά, 2014). Στη συνέχεια, ο Ernst, συμπεριέλαβε στη
ζωγραφική του διάφορα μικρά αντικείμενα και υλικά, απελευθερώνοντας έτσι τη
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φαντασία και αναδεικνύοντας το ονείρου (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, χ.χ.).Στην
Ελλάδα ο Ακριθάκης, ο Τσόκλης, ο Κεσανλής, η Ρωμανού, ο Σπαχής, ο Λαζόγκας, ο
Ελύτης, ο Βαλαωρίτης, ο Σαχίνης, ο Τσαρούχης, κ.α. ήταν οι πρώτοι που
χρησιμοποίησαν την τεχνική του κολάζ, τη δεκαετία του ΄30 - ΄50 (Αντωνόπουλος &
Δουκάκη, χ.χ.).
Αγκίστρωση: Ο Roland Barthes εισήγαγε την έννοια της αγκίστρωσης (Barthes
1977, p. 7). Τα γλωσσικά στοιχεία μπορεί να χρησιμεύσουν για να αγκιστρώσουν (ή να
περιορίσουν) τις προτιμητέες αναφορές μίας εικόνας. Επίσης, η επεξηγηματική έννοια
της εικόνας μπορεί να αγκιστρώσει ένα λεκτικό κείμενο το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί
με δύο έννοιες (Barthes, 1977).
Ως σημειολογία ονομάστηκε το επιστημονικό ρεύμα, το οποίο δημιουργήθηκε
και αναπτύχθηκε μετά το 1970, στην Γαλλία. Ο σκοπός της, είναι να ανασυστήσει τη
λειτουργικότητα των σημασιακών συστημάτων που είναι έξω από τη γλώσσα (Barthes,
1981, 132).Η έννοια της σημειολογίας αρκετές φορές συγχέεται με την σημειωτικής,
για την οποία ανέφερε πρώτος ο Αμερικάνος Pierce. Οι δύο έννοιες παρουσίασαν πολλά
κοινά στοιχεία, άλλα διαχωρίζονται κυρίως στη λειτουργία, όπου ο Σωσσύρ δίνει
βαρύτητα στην κοινωνική λειτουργία του σημείου, ενώ ο Πιρς στη λογική λειτουργία
του.
Σημείο: Σύμφωνα με το Σωσσύρ, είναι η πιο μικρή ενότητα που έχει μια έννοια
(Saussure, 1978). Ενώ, ο Έκο υποστηρίζει ότι σημείο είναι οτιδήποτε μπορεί να
εκληφθεί ως σημασιακό υποκατάστατο κάποιου άλλου πράγματος (Εκο, 1989,σελ. 26).
Ο ρόλος του σημείου είναι να αναπαριστά, να παίρνει τη θέση ενός άλλου πράγματος,
ανακαλώντας το με την ιδιότητα του υποκατάστατου. Κάθε σημείο έχει δύο όψεις, που
μοιάζουν με τις δύο όψεις ενός φύλλου χαρτιού: Από την μία πλευρά αναφέρεται ως
σημαίνον και η άλλη πλευρά που δεν φαίνεται λέγεται σημαινόμενο. Σημαίνον
θεωρείται το υλικό που είναι γραμμένο ή ακούγεται ηχητικά και αποτελείται από τα
σημαίνοντα και τα σημαινόμενα της καταδήλωσης, ενώ εκφράζει τη ρητορική του.
Σημαινόμενο θεωρείται το εννοιολογικό υπόστρωμα της συνδήλωσης και εκφράζει την
ιδεολογία του συστήματος (Saussure, 1978, p. 33). Το σημαίνον και το σημαινόμενο
στην πραγματικότητα συσχετίζονται μεταξύ τους με την πράξη της σημασίας. Τις
περισσότερες φορές κάθε σημαινόμενο αντιστοιχεί σε ένα σημαίνον, στην περίπτωση
της τέχνης όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο με συνέπεια ένα
σημαίνον να εμφανίζει πολλά σημαίνοντα. Τότε γίνεται η αναφορά της έννοιας
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πολυσημικότητα του σημείου, στην οποία ανήκει και το εικονικό σημείο (Saussure,
1978, p. 34).
Καταδήλωση, είναι το επίπεδο έκφρασης του συστήματος σημασίας και
συνδήλωση ή συνυποδήλωση, είναι το επίπεδο περιεχομένου πάλι του συστήματος
σημασίας. Σχηματικά θα μπορούσε να ειπωθεί πως η γλώσσα των θετικών επιστημών
θεωρείται καταδηλωτική, ενώ αυτή της αισθητικής θεωρείται συνδηλωτική (Saussure,
1978, p. 33).
Ντανταϊσμός: Ξεκίνησε το 1916 και αναφέρεται σε μια εξτρεμιστική κίνηση,
που σκοπό είχε να εκδηλώσει τα συναισθήματα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το
συγκεκριμένο κίνημα χρησιμοποιούσε ανακυκλώσιμα υλικά, όπως εφημερίδες και
κουρέλια και δημιουργούσε διάφορες συνθέσεις. Ο όρος ντανταϊσμός προέκυψε από τις
πρώτες συλλαβές των παιδιών, ντα-ντα, που αντιπροσωπεύουν ένα παιχνίδι, αλλά και
μια επιστροφή στις απαρχές των μορφοποιήσεων του παιχνιδιού. Οι καλλιτέχνες μέσα
από τον ντανταϊσμό παίζουν σαν μικρά παιδιά και κοροϊδεύουν την σοβαροφάνεια της
τέχνης. Ο ντανταϊσμός εμπνέει τους καλλιτέχνες και τους θεατές να δώσουν σημασία
ακόμη και στα απλά καθημερινά πράγματα (Gombrich, 1999).
Ο Σουρεαλισμός δηλώνει επίσημα το κίνημα του μοντερνισμού. Από το 1924,
εκδηλώθηκε στην λογοτεχνία, γρήγορα όμως πέρασε και στην ζωγραφική δηλώνοντας
την απελευθέρωση σε ένα νοητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην παραδοξότητα της
έκφρασης και της συμπεριφοράς, από την οποία διακρίνουμε την ανθρώπινη αγωνία.
Αυτό

που

χαρακτηρίζει

περισσότερο

τον

Σουρεαλισμό

είναι

η

νέα

«υπερπραγματικότητα» που δημιουργείται συνδυάζοντας την πραγματικότητα με το
όνειρο και το γνωστικό με το συναισθηματικό κόσμο και αποτυπώνοντάς το, στην τέχνη
(Ρουμελιώτης, 2006).
Pop Art: Εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950, στη Μεγάλη Βρετανία
και προκύπτει από το pop, δηλαδή popular. Ήταν μια αντίδραση και μια επιστροφή στα
αντικείμενα που πλαισιώνουν τον καταναλωτικό άνθρωπο των σύγχρονων κοινωνιών.
Προσπάθησαν να δημιουργήσουν έργα με μια «λαϊκή» τέχνη, μακριά από την «υψηλή».
Η «νέα» αυτή τέχνη απευθύνεται στα στρώματα του λαού, και αξιοποιεί εικόνες και
αντικείμενα του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού, οι οποίες προκύπτουν από
διαφημίσεις, φωτογραφίες, πρωταγωνιστές της μουσικής και του κινηματογράφου,
κόμικς και άλλα (Κολοκοτρώνης, 2009).
Νέο-ρεαλισμός: Η ίδια τάση, με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά της pop art,
στη Γαλλία, την ίδια χρονική περίοδο, 1950-1960, ονομάστηκε Νέο-ρεαλισμός.
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Επαναφέρεται και εδώ η παραστατικότητα χρησιμοποιώντας ως εκφραστικά μέσα
διαφημίσεις, υλικά συσκευασίας κ.α. (Κολιόπουλος, Σβολόπουλος, et al. 1999)
Κινητική Τέχνη: Η Κinetic Art, είναι η τέχνη, που αναπαριστά την κίνηση.
Υπάρχουν έργα που κινούνται χωρίς μηχανική δύναμη, τυχαία, με μια κίνηση του
χεριού μας ή με μια αλλαγή του αέρα και έργα που κινούνται μηχανικά, που
χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, το νερό ή το φως. Αναφέρεται στην
κίνηση, ως φυσικό στοιχείο, όχι ζωγραφισμένη (π.χ. opart), η οποία δημιουργείται σε
συνδυασμό της τέχνης, κυρίως των γλυπτών, με τη σύγχρονη επιστήμη και τα
μαγνητικά πεδία. Ανάμεσά στους καλλιτέχνες που δημιούργησαν κινητική τέχνη, είναι
οι Έλληνες καλλιτέχνες Τάκις (1925-) και Χρύσα (Χρύσα Βαρδέα, 1933-2013), οι
οποίοι δούλεψαν την γλυπτική ανατρέποντας τους κανόνες και δημιουργώντας νέους
όρους (Κολοκοτρώνης, 2009).

3.6 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Τα 10 έργα τέχνης είναι δωρεές από τον Αλέξανδρο Ιόλα ή από τους ίδιους
τους καλλιτέχνες στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Παρουσιάζουμε σημειωτικά, τα στοιχεία για τον πομπό και το μήνυμα ως
σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη, πληροφορίες για το έργο της συλλογής του
προγράμματος «Mind’s Eye» και έπειτα πληροφορίες για τα Απτικά Βοηθήματα,
που επιτρέπουν στο άτομο με οπτική αναπηρία να «δει» τα έργα της συλλογής,
εφόσον υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, Απτικά Βοηθήματα υπάρχουν στα έργα
«Αεροπλάνο», «Εγκέφαλος», «Μέγας Αλέξανδρος», «Σύνθεση», «Σινιάλα»,
«Μουσικό», «Ιστορία με το κοτόπουλο» και «Ηχητικό». Τα δύο έργα «Ενθύμιον
Θεσσαλονίκης» και «Μοναχική Καρέκλα», μπορούν οι επισκέπτες να τα ψηλαφούν
στην πρωτότυπη μορφή τους.

3.6.1.α Αλέξη Ακριθάκη - Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη
Το πρώτο έργο της συλλογής που παρουσιάζουμε, ονομάζεται «Αεροπλάνο»
και δημιουργήθηκε από τον Αλέξη Ακριθάκη. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1939,
στην Αθήνα. Καταγόταν από πατέρα πρόσφυγα Σμυρνιό και μητέρα από βαυαρική
οικογένεια. Η επαφή του με το σχολείο και τα γράμματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η
συμπεριφορά

του

δημιουργούσε

συνεχώς

προβλήματα

και

σύντομα

περιθωριοποιήθηκε, ώσπου το 1955 αποβλήθηκε «δια παντός». Από μικρός έδειχνε
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την αγάπη του για τη ζωγραφική και ο φιλόσοφος Γιώργος Μακρής, υπήρξε το
πρόσωπο που τον ενθάρρυνε να στραφεί στην τέχνη (Ακριθάκης, 2004).
Το 1957 έως το 1960, έζησε στο Παρίσι, όπου έμαθε την ζωή του δρόμου και έπειτα
των μουσείων και της ζωγραφικής. Το 1958, ξεκίνησε μαθήματα στην Ακαδημία Γκραν
Σωμιέρ, του Παρισίου, άλλα δεν την τελείωσε. Ασχολήθηκε με την ζωγραφική, τα
ασσαμπλάζ, την εικονογραφία, τη σκηνογραφία και το ντιζάιν. Η παραγωγή των έργων
του από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα μέσα της δεκαετία του 1970
χαρακτηρίστηκε από τη χρήση της δικής του ιερογλυφικής γραφής που ο συγγραφέας
Κώστας Ταχτσής αποκάλεσε «τσίκιτσίκι», λόγω του ήχου που έκανε το πενάκι πάνω στο
χαρτί κατά τη σχεδίαση επαναληπτικών μοτίβων που γέμιζαν την επιφάνεια του
(Ζαχαρόπουλος, 2005).
Το «τσίκιτσίκι» είναι η γραφή με την οποία ο Ακριθάκης καθιερώθηκε ως ένας
ανατρεπτικός και αυθεντικός καλλιτέχνης της εποχής του. Ήταν ένα πολύ προσωπικό
στυλ ζωγραφικής, όπου σχήματα όπως κυκλάκια, ευθείες και καμπύλες γραμμές
αναπαραγόντουσαν και πολλαπλασιαζόντουσαν, δημιουργώντας πολύ πυκνές συνθέσεις
με παιχνιδιάρικο ύφος (Ζαχαρόπουλος, 2005).
Το 1961 επέστρεψε στην Αθήνα και πραγματοποιεί την πρώτη ατομική του έκθεση
στην Θεσσαλονίκη. Το 1965, μια δεύτερη έκθεση, στην Αθήνα αυτή την φορά τον έκανε
ιδιαίτερα δημοφιλή στον χώρο και η καλλιτεχνική του πορεία εκτοξεύθηκε αμέσως μετά το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Τα έργα που δημιούργησε εκείνο το διάστημα
περιείχαν αντιχουντικό πολιτικό περιεχόμενο. Το 1968, με μια υποτροφία φεύγει στο
Βερολίνο και πραγματοποιεί τις σπουδές του στη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών
Ανταλλαγών (D.A.A.D.) και πηγαινοέρχεται Αθήνα-Γερμανία, ώσπου το 1984
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα (Ακριθάκης, 2004). Η συνεργασία του με τον Ιόλα,
άρχισε το 1970 και γρήγορα αναπτύχθηκε μια συνεργατική σχέση σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο. Από αυτή την σχέση προέκυψε και η συμμετοχή τουτο 1988 στην
ιδρυτική έκθεση του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Στις
19 Σεπτεμβρίου 1994, ο Αλέξης Ακριθάκης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα
πολύτιμο σύνολο έργων τέχνης που φέρουν την προσωπική του σφραγίδα (Μπογιατζή,
2008). Ο καλλιτέχνης Αλέξης Ακριθάκης αγάπησε τη συμβολική και επαναλαμβανόμενη
γραφή, η οποία ήταν δηλωτική των μεταλλαγών της φόρμας των εννοιών μέχρι και το
1970. Ο καλλιτέχνης μέσα από την τρίτη διάσταση των έργων προσπάθησε να δώσει ένα
μεγαλύτερο «άνοιγμα» στη φαντασία του παρατηρητή. Για τον λόγο αυτόν οι δημιουργίες
του ήταν ένας συνδυασμός από κολάζ και ασσαμπλάζ, με υλικά που έβρισκε στο
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περιβάλλον και τα επιζωγράφιζε (Μπογιατζή, 2008). Κυρίαρχο ρόλο στα έργα του, ήταν
η κίνηση, τόσο στο γήινο όσο και στον εναέριο χώρο. Επίσης, ο έρωτας, η ζωή και τα
ταξίδια στη φαντασία προσκαλούν τον θεατή να ξαναζωντανέψει εικόνες από την παιδική
του ηλικία (Κατάλογος, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 1977).
Το έργο «Αεροπλάνο» ανήκει στη σειρά ασσαμπλάζτου Αλέξη Ακριθάκη,
των έργων δηλαδή που συντίθενται από απλά καθημερινά υλικά και αποκτούν
τρισδιάστατη μορφή.

3.6.1.β «Αεροπλάνο»

Εικόνα: 29
Έργο Ακριθάκη, «Αεροπλάνο»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/5_AlexisAkrithakis.jpg)

Α/Α

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ

Αεροπλάνο

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Συνδυάζει στοιχεία της γλυπτικής (τρισδιάστατο)

ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

και της ζωγραφικής (επιτοίχιο).

ΌΝΟΜΑ

Αλέξης Ακριθάκης

ΓΛΥΠΤΗ
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ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου Ιόλα (Κωνσταντίνος Κουτσούδης) στο
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (1984),
MOMus-Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1982

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

150 x 185 εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Αεροπλάνο», αποτελείται από πάνω προς τα κάτω, αρχικά από μια μαύρη
κυκλική επιφάνεια που εξέχει από το κάδρο του έργου και πάνω της είναι τοποθετημένες
έξι σωληνοειδείς λάμπες φθορίου. Λίγο πιο κάτω, στο κέντρο της σύνθεσης, συναντάται
ένα λευκό οριζόντιο παραλληλόγραμμο κομμάτι ξύλου, μήκους σχεδόν ενός μέτρου, το
οποίο εξέχει διακριτά πάνω από όλα τα στοιχεία της σύνθεσης και έχει την μια του άκρη
στρογγυλεμένη. Πάνω του σχεδόν σε γωνία 45ο φέρει αντικριστά ακόμη δύο οριζόντια
κομμάτια ξύλου. Και τα τρία οριζόντια λευκά κομμάτια της σύνθεσης φέρουν πάνω τους
κόκκινες οριζόντιες πινελιές. Χαμηλά, στη βάση της σύνθεσης, διαμορφώνονται
καμπυλόσχημοι κυματισμοί που καταλήγουν αριστερά σε μια αφηρημένη συσσώρευση
γεωμετρικών στοιχείων. Επίσης, διάφορα πολύχρωμα διακοσμητικά κομμάτια ξύλου σε
σχήμα παραλληλόγραμμο βρίσκονται διάσπαρτα πάνω στο κόκκινο παραλληλόγραμμο
φόντο που βρίσκεται τοποθετημένος πίσω από όλα τα κομμάτια της σύνθεσης και αποτελεί
την πρώτη επιφάνεια ξύλου πάνω στο οποίο βρίσκονται επικολλημένα τα επιμέρους
στοιχεία που συνθέτουν το σύνολο του έργου

(Μπογιατζή, 2008). Το έργο

κατασκευάστηκε από κομμάτια ξύλου που ο καλλιτέχνης συνέλεξε και συνέθεσε μεταξύ
τους τοποθετώντας τη μια επιφάνεια πάνω στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησε
εναλλαγές στο βάθος του έργου με στοιχεία να εξέχουν μεταξύ τους, διαμορφώνοντας μια
επίτοιχια «γλυπτική» σύνθεση (Κατάλογος, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
1977).Ο καλλιτέχνης με την σύνθεση του αυτή αναπαράστησε ένα αεροπλάνο που πετάει
στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη στεριά και την κυματιστή θάλασσα. Η μαύρη κυκλική
επιφάνεια παραπέμπει στον νυχτερινό ουρανό. Οι έξι λάμπες φθορίου, φέγγουν λευκό φως
και σχηματίζουν τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Τα τρία λευκά παραλληλόγραμμα
[81]

της σύνθεσης, όπως είναι τοποθετημένα σχηματίζουν το αεροπλάνο. Διακρίνεται καθαρά
η άτρακτος , η οποία καταλαμβάνει περίπου τη μισή επιφάνεια του έργου, καθώς και τα
φτερά του, από τα οποία το ένα προεξέχει έξω από την σύνθεση. Το ένα φτερό του
αεροπλάνου προεξέχει από το κάτω μέρος που ορίζει τη βάση του, ενώ η μπροστινή πλευρά
του αεροπλάνου είναι στρογγυλεμένη και ξεκινάει από την κάτω άκρη του μαύρου
ουρανού και εκτείνεται κατά μήκος πάνω από το κόκκινο φόντο. Χαμηλά, οι
καμπυλόσχημοι κυματισμοί που διακρίνονται, αναπαριστούν την θάλασσα και καταλήγουν
αριστερά σε μια αφηρημένη συσσώρευση γεωμετρικών στοιχείων που παραπέμπουν σε
ένα λόφο (Μπογιατζή, 2008).
Το ερμήνευμα που προκύπτει παρατηρώντας τα σημεία του έργου, είναι πως το
«Αεροπλάνο» παρακινεί τον παρατηρητή για μια φυγή στην φαντασία, στον ουρανό, στο
σύμπαν. Τα μοτίβα έχουν έντονα χρώματα και όπως απλώνονται στον κατακόκκινο
ουρανό, δίνουν την εντύπωση μιας αναταραγμένης και ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας. Η
Μεγάλη Άρκτος στέκεται ως οδηγός και συντροφεύει το ταξίδι του θεατή.
Ο τίτλος «Αεροπλάνο» αγκιστρώνει αρμονικά το έργο (Μπογιατζή, 2008).

3.6.1.γ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ «ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ»
Το «αεροπλάνο» αποτέλεσε έναυσμα για την μουσειακή εκπαίδευση και
θεωρήθηκε πως αν μπορούσαν να το «αγγίξουν», ακόμη και οι μη βλέποντες θα ήταν
ικανοί να απολαύσουν ένα ταξίδι στην σύγχρονη τέχνη. Έτσι, μέσα από το πρόγραμμα
«Mind’s Eye» ή «Ψηλαφώντας την τέχνη» δημιουργήθηκε ένα αντίγραφο
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3DPrinting), με κατάλληλα
υλικά, όπως plexi glass και ξύλο, ώστε να δίνει στους μη βλέποντες τη δυνατότητα
πρόσληψης.
Διαστάσεις Απτικού Βοηθήματος

ύψος 30 x 25 εκ

Υλικό

Τρισδιάστατη εκτύπωση σε λευκό pla
πλαστικό με

φέτα

ξύλου

στην

ανώτερη επιφάνεια
Μοντελοποίηση-Παραγωγή

Χρίστος

Γκεμιτζής,

Δημήτρης

Γκεμιτζής, Κυριάκος Γεωργιάδης
Αναλογία

σε

πρωτότυπο επί %

σχέση

με

το

Το απτικό βοήθημα είναι το 20% του
πρωτότυπου
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Οι πληροφορίες δόθηκαν προφορικά από την κυρία Στέλα Αναστασάκη,
Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του προγράμματος «Mind’s Eye».

Εικόνα: 30
Απτικό Αντίγραφο έργου «Αεροπλάνο»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/template6.jpg)

3.6.2 Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη – Τάκις
«[…] Μια μέρα, συνειδητοποίησα ότι ο μαγνήτης μπορεί να παράγει ήχο.[…] Ανέβασα
πολύ ψηλά έναν μαγνήτη και το βαρίδι που στην αρχή ήταν ανασηκωμένο, έπεσε πάνω
στη χορδή. Ο ήχος που προκλήθηκε ήταν πολύ συναρπαστικός και σκέφτηκα ότι πλησίαζα
την πραγματική μου επιθυμία: να δημιουργήσω μουσική [...]».
Τάκις, 1996.
Ο Παναγιώτης Βασιλάκης, υπήρξε γόνος Αθηναϊκής οικογένειας και έζησε από
το 1925-2019. Παγκοσμίως αναγνωρίστηκε με το όνομα Τάκις και κατέχει μια από τις
σημαντικότερες θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έζησε στην πατρίδα
του Ελλάδα μέχρι το 1954 και έπειτα ταξίδεψε στην Ευρώπη και την Αμερική. Η
οικογένεια του δεν του επέτρεπε να στραφεί στις καλές τέχνες, παρόλο αυτά ο ίδιος
άρχισε την καλλιτεχνική του πορεία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα 20 του έτη
περίπου, δημιουργώντας γλυπτά επηρεασμένα από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με
γύψο και σφυρήλατο σίδηρο (Τάκις, 1996). Το 1954, μετακόμισε στο Παρίσι, ενώ συχνά
πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο. Τα τεχνολογικά κατασκευάσματα του εξωτερικού, η
επαφή του με τη γλυπτική και ο ανήσυχος χαρακτήρας του, τον ώθησαν να στραφεί στη
σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη χρησιμοποιώντας στοιχεία της φύσης
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και της φυσικής μαζί, και αποδίδοντας τα στα έργα του. Ριζοσπαστικός και ανατρεπτικός
όπως ήταν τον μάγεψε η Τέταρτη Διάσταση, μια δύναμη που δεν γίνεται άλλα δημιουργείται
από μαγνητικά πεδία που περιβάλλουν τα πάντα γύρω μας (Τάκις, 1996). Έτσι
δημιούργησε για πρώτη φορά κινητική τέχνη, με την οποία καθιερώθηκε ως
καλλιτεχνική διάνοια με παγκόσμια αναγνωσιμότητα. Ένα σημείο κορυφή στην γλυπτική
του ήταν η δημιουργία της σειράς «Σινιάλα», τα οποία αρχικά ήταν άκαμπτα και είχαν
φωτεινά σήματα στην κορυφή τους, σταδιακά όμως άλλαξαν μορφή. Απέκτησαν ευελιξία
και κίνηση με τον αέρα και καθώς ταλαντεύονταν μεταξύ τους παρήγαγαν μοναδικούς
ήχους, που έμοιαζαν σαν μελωδίες μιας άρπας. Επηρεάστηκε ακόμη από τις κοσμικές
δυνάμεις και δημιούργησε Τηλεγλυπτά, Τηλεπίνακες, Τηλεφώτα και Μουσικά. Επίσης , ο
Τάκις επιμελήθηκε με μεγάλη επιτυχία μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, όπως και
performances (Λέλα, 2012).
Το 1968 απασχολείται ως ερευνητής, στο Κέντρο Οπτικών Μελετών του ΜΙΤ, της
Μασαχουσέτης και εμπνευσμένος από την υδροδυναμική ενέργεια κατασκευάζει μια σειρά
από Ηλεκτρομαγνητικά γλυπτά, δίνοντάς του το όνομα «Υδροδυναμική της Θαλάσσιας
Ταλάντωσης». Το 1986 με την επιστροφή του στην Ελλάδα, θεμελιώνει το Κέντρο Ερευνών
για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ) (Τάκις, 1996). Τα έργα του διακόσμησαν μερικά
από τα σημαντικότερα μουσεία του πλανήτη, όπως το ΜΟΜΑ και το Guggenheim Museum
της Νέας Υόρκης, τη De Menil Collection στο Χιούστον, την TateM odern του Λονδίνου,
την Peggy Guggenheim Collection στη Βενετία, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης George
Pompidou στο Παρίσι κ.α. Επίσης η γαλλική κυβέρνηση έδωσε στον καλλιτέχνη μια
τεράστια έκταση στην περιοχή La Defense του Παρισίου, το λεγόμενο «δάσος», όπου
διακόσμησε με σαράντα εννιά από τις δημιουργίες του «Φωτεινά Σινιάλα» (Λέλα,
2012).Τα γλυπτά του απεικόνισαν την αδιάκοπη έρευνα στην τεχνολογία του
μαγνητισμού και του φωτός, ενώ ταυτόχρονα εκδήλωσαν τον συσχετισμό από την
κλασική γλυπτική και την αφαίρεση του μοντερνισμού. Ο ίδιος κατάφερε και συνδύασε
την μουσική και τους ήχους μαζί με την εικόνα και όλα αυτά ταυτόχρονα με την κίνηση.
Το έργο του ήταν και παραμένει πολύτιμο. Η ενότητα των τριών έργων, Ηχητικό (1965),
Σινιάλα (1974) και Μουσικό (1977), συνοψίζει το σύνολο της καλλιτεχνικής πορείας
του πρωτοπόρου καλλιτέχνη, ενώ παράλληλα αποκάλυψε το εύρος των αναζητήσεων
και των πειραματισμών του μεταξύ τέχνης και επιστήμης.
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3.6.2.α Γενικές πληροφορίες για τη σειρά των «Μουσικών»
Η μουσική του Eric Satie, επηρέασε αρχικά τον καλλιτέχνη για να δημιουργήσει
ο καλλιτέχνης την σειρά των «μουσικών» γλυπτών, αξιοποιώντας τα μαγνητικά κύματα
που προκαλούσε ο ηλεκτρισμός. Ως πηγή για να ενεργοποιηθούν αυτά τα επαναληπτικά
μουσικά μοτίβα ήχου ήταν μια βελόνα που προσέκρουε σε ένα μεταλλικό έλασμα. Από
το 1959,η σειρά προβλήθηκε μέσα από τις γκαλερί του Αλέξανδρου Ιόλα, ενώ το 1966
χιλιάδες θεατές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ ήρθαν σε επαφή με την κινητική τέχνη
του Τάκι (Τάκις, 1996).Από το 1964, μετά από πειράματα και εφόσον συμπέρανε πως
ο ήχος παραγόταν από τον μαγνήτη, τον χρησιμοποιούσε σχεδόν σε κάθε του έργο.
Στην συνέχεια, καθώς πάντα αναζητούσε κάτι νέο στις δημιουργίες του, πρόσθεσε μία
μουσική χορδή που συνήθως την τοποθετούσε λίγο πιο πάνω από το μαγνήτη και αυτή
παρήγαγε ακόμη πιο ευφάνταστους μουσικούς ήχους. Έτσι από το 1965 και έπειτα
δημιούργησε Μουσικά Γλυπτά, Μουσικά Τηλεγλυπτά, Τρία Μουσικά, Μουσικούς
χώρους κ.α. (Λέλα, 2012).

Στις παρακάτω φωτογραφίες ενδεικτικά παρουσιάζονται

κάποια από τα έργα του.

Εικόνα 31
Τηλεγλυπτό 1963-72
(στο https://takisfoundation.org/wpcontent/uploads/2018/06/TELESCULPTURE_C.1963-1972778x1024-1-1024x683.jpg

Εικόνα 32
Μαγνητικό γλυπτό
[85]1975
(στο https://takisfoundation.org/wpcontent/uploads/2018/06/ELECTRONIC-RELIEFFRONT-1024x683.jpg

Από την σειρά των «Μουσικών» Γλυπτών, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, φιλοξενεί και συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα «Mind’s Eye» το «Μουσικό»
(1977) και το «Ηχητικό» (1965), τα οποία παρουσιάζουμε.

3.6.2.β «Μουσικό»
Το Τετράπτυχο Μουσικό, ανήκει στην σειρά των Μουσικών.

Εικόνα 33
Έργο «Μουσικό», Τάκις
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/10_Takis_Musical.jpg)

Α/Α

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

3.5.2.β
ΤΙΤΛΟΣ

Μουσικό

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Τετράπτυχο / Ξύλο, χορδές, μαγνήτες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΠΤΗ

Παναγιώτης Βασιλάκης (Τάκις)

ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου
Σύγχρονης

Ιόλα
Τέχνης

Σύγχρονης
Μουσείου

στο

Μακεδονικό

(1984),

Τέχνης-Συλλογές
Σύγχρονης

Τέχνης

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
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Μουσείο

MOMus-Μουσείο
Μακεδονικού
και

Κρατικού

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1977

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

200 x 96 εκ. έκαστο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αποτελείται από ένα τετράπτυχο, με τέσσερα λευκά, ξύλινα κουτιά
παραλληλόγραμμου σχήματος, ύψους δύο μέτρων και πλάτους ενενήντα έξι εκατοστών
το καθένα. Το κάθε ένα τοποθετείται δίπλα στο άλλο, σχηματίζοντας έτσι το τετράπτυχο.
Τα τέσσερα λευκά, ορθογώνια κουτιά απέχουν το ένα από το άλλο 4 εκατοστά, δίνοντας
έτσι από αριστερά προς τα δεξιά, μια επιτοίχια σύνθεση μήκους τεσσάρων μέτρων
(Λέλα, 2012). Κάθε λευκό, ξύλινο κουτί στο ανώτερο του τμήμα, έχει ένα ηχείο, το
οποίο αποτελείται από πλήθος μικρών τρυπών, ενώ στα μισά περίπου του κουτιού έχει
τοποθετηθεί μια τεντωμένη μεταλλική χορδή. Η χορδή εκτείνεται σε διαγώνια κλίση ως
προς το έδαφος και ενώνεται με ηλεκτρομαγνήτη που τη φορτίζει μαγνητικά. Η
μαγνητικά φορτισμένη χορδή δημιουργεί μια ταλάντευση της μεταλλικής βελόνας που
κρέμεται κάθετα από μια πλαστική κλωστή στο κέντρο της ξύλινης κατασκευής. Η
βελόνα προσκρούοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την χορδή, παράγει ένα
μοτίβο, μια μουσική σύνθεση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τους ήχους και των τεσσάρων
μουσικών κουτιών της σύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης κατάφερε να
παράγει ήχους σαν από μουσικό όργανο και πιο συγκεκριμένα σαν από «γλυπτικές
κιθάρες» και εισάγει τον θεατή στην έννοια του χρόνου (Τάκις, 1996).
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3.6.2.γ Απτικό Έργο «Μουσικό»

Εικόνα: 34
Απτικό Αντίγραφο
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2021/01/1Musical.jpg)

Εικόνα: 35
Απτικό Αντίγραφο Τετράπτυχου Μουσικού, Τάκι
(στοhttps://mindseye.gr/wp-content/uploads/2021/01/2Musical-scaled.jpg)
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Δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο Διαδραστικό Μουσείοπαιδαγωγικό Κουτί με βάση
το

τετράπτυχο

«Μουσικό»,

αλλά

επιπροσθέτως

επιπλέον

αντικείμενα

για

αλληλεπίδραση του κοινού και πρωτότυπη δημιουργία.
Διαστάσεις μουσειοπαιδαγωγικού

90 ύψος x 50 πλάτος x 50 βάθος εκ.

κουτιού
Απτικό Βοήθημα

Κοπή με λέηζερ επιφάνειας ξύλου

Σχεδίαση-Μοντελοποίηση-Παραγωγή

Κατερίνα Μπακαλιού

Κλίμακα σε σχέση με το
πρωτότυπο

10%

Οι πληροφορίες δόθηκαν προφορικά από την κυρία Στέλα Αναστασάκη,
Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του προγράμματος «Mind’s Eye».

3.6.3 «Ηχητικό»

Εικόνα 36
«Ηχητικό», του Τάκι
(στο https://mindseye.gr/wpcontent/uploads/2018/02/Takis_
Hxitiko.jpg)
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Α/Α

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.5.3
ΤΙΤΛΟΣ

Ηχητικό

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Ξύλο, ηλεκτρομαγνήτης, κινητική τέχνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Παναγιώτης Βασιλάκης (Τάκις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Αλέξανδρου Ιόλα ., Δωρεά Αλέξανδρου Ιόλα στο

ΔΩΡΕΑ

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (1984),
MOMus-Μουσείο

Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1965

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

350 ύψος x 110 εκ. διάμετρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο καλλιτέχνης δημιούργησε ένα έργο, το οποίο εισάγει τον θεατή στη
μουσικότητα και στη γλυπτική. Το «Ηχητικό» αποτελείται από ένα μεγάλο ξύλινο
στρογγυλό καρούλι, διαμέτρου ενός μέτρου, έναν ηλεκτρομαγνήτη που κρέμεται σε
απόσταση περίπου ενάμιση μέτρου από το έδαφος και ένα κυλινδρικό έμβολο που
ενεργοποιείται

από

τις

αόρατες

δυνάμεις

του

ηλεκτρομαγνητισμού.

Ο

ηλεκτρομαγνήτης που στερεώνεται ψηλότερα από το καρούλι με καλώδια και
συρμάτινα ελατήρια, ενεργοποιεί το έμβολο, το οποίο ταλαντεύεται πάνω κάτω με
συγκεκριμένο ρυθμό και περνάει από το μέσο του καρουλιού. Το κυλινδρικό έμβολο
εφάπτεται ελάχιστα στο άνοιγμα της ξύλινης επιφάνειας και με την κίνηση αυτή,
δημιουργείται ένα ρυθμικός ήχος. Συγκεκριμένα, καθώς το έμβολο εφάπτεται στη
ξύλινη επιφάνεια, προκαλεί ένα ανεπαίσθητο ηχητικό σύρσιμο. Όταν το έμβολο
απομαγνητίζεται το κινούμενο έμβολο παύει να κινείται απότομα στο μεταλλικό
ελατήριο δημιουργώντας ένα ήχο που δηλώνει απότομο σταμάτημα (Λέλα, 2012).
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3.6.3.α Απτικό Αντίγραφο «Ηχητικό»
Δημιουργήθηκε ένα Διαδραστικό Μουσείοπαιδαγωγικό Κουτί με αντικείμενα για
αλληλεπίδραση του κοινού και πρωτότυπη δημιουργία.
Διαστάσεις μουσειοπαιδαγωγικού

90 ύψος x 50 πλάτος x 50 βάθος εκ.

κουτιού
Απτικό Βοήθημα

Κοπή με λέηζερ επιφάνειας ξύλου και
χύτευση σε μέταλλο καλουπιού προϊόν
τρισδιάστατης εκτύπωσης

Σχεδίαση-Μοντελοποίηση-Παραγωγή

Κατερίνα Μπακαλιού

Κλίμακα σε σχέση με το πρωτότυπο

10%

Οι πληροφορίες δόθηκαν προφορικά από την κυρία Στέλα Αναστασάκη,
Ιστορικό Τέχνης και Διαχειρίστρια του προγράμματος «Mind’s Eye».

Εικόνα: 37
Απτικό Βοήθημα «Ηχητικό»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2021/01/48-scaled.jpg)
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3.6.4.α Τα «Σινιάλα»

Τα Σινιάλα, αποτέλεσαν την εξέλιξη του καλλιτέχνη από τα πρώτα
ανθρωπομορφικά έργα του προς την αφαίρεση και την κινητική γλυπτική. Θεωρητικά
αποσαφήνισαν τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και αποτέλεσαν την πιο σημαντική
καλλιτεχνική του περίοδο, αφού οι δημιουργίες του αυτές αποτέλεσαν και το μέσο για
την παγκόσμια αναγνωσιμότητα του (Λέλα, 2012).
Την σειρά μελέτησε και δημιούργησε από το 1955. Τα Σινιάλα, καθώς κινούνται
με τον αέρα, «σχεδίαζαν» αφαιρετικά τη μουσική, που αντλούνταν από τις αόρατες
φυσικές δυνάμεις σε ακανόνιστες χρονικές στιγμές. Η όλη ιδέα στηρίχθηκε στη χρήση
των μαγνητικών κυμάτων που προκλήθηκαν από τον ηλεκτρισμό, ως πηγή για την
ενεργοποίηση επαναληπτικών μουσικών μοτίβων. Στην πραγματικότητα, τα Σινιάλα
εξέπεμπαν αέρινους ήχους όταν οι ντίζες τους ακουμπούσαν αναμεταξύ τους. Σταδιακά
τα Σινιάλα εξελίχθηκαν στα Αιολικά Σινιάλα, τα οποία συνήθως στην απόληξή τους
εμφάνιζαν ένα οριζόντιο, επιμηκές, μεταλλικό νήμα, με διάφορα μεταλλικά αντικείμενα
στερεωμένα στις άκρες του και ανάλογα με την ένταση του ανέμου περιστρεφόταν αργά
ή γρήγορα (Τάκις, 1996). Η συνέχεια των Αιολικών Σινιάλων ήρθε με τα Φωτεινά
Σινιάλα, που ακολούθησαν, μόλις το 1961. Τα Σινιάλα είχαν ομοιότητες και διαφορές
μεταξύ τους. Καταρχήν είχαν διαφορετικό ύψος που κυμαίνονταν μεταξύ 2.5-3 μ., ενώ
και κάποιες φορές έφταναν και τα 5 μ. ύψος. Στη συνέχεια διέφεραν στην αναλογία της
ντίζας και τη φόρμα των στοιχείων που ήταν στερεωμένα στην κορυφή της ντίζας
(Λέλα, 2012). Στις ομοιότητες όμως συγκαταλέγονται κυρίως ότι κάθε Σινιάλο τις
περισσότερες φορές είχε τρία κατακόρυφα, λεπτά, μεταλλικά στοιχεία, ενωμένα σε μία
βάση και στην κορυφή κάθε στοιχείου ήταν τοποθετημένη μια μικρή διάτρητη ρόδαή
το σώμα μιας αξίνας, ή ένα χάλκινο αδράχτι ή ακόμη και κάποιο άλλο μεταλλικό
αντικείμενο.
Η εξέλιξη των Σινιάλων, η οποία συνεχώς προέκυπτε από τις ανησυχίες του
ίδιου του καλλιτέχνη, ήρθε όταν στερέωσε πυροτεχνήματα στη βάση μιας ντίζας και τα
άναψε στον αέρα. Με την έκρηξη των πυροτεχνημάτων, το Σινιάλο άρχισε να
περιστρέφεται και να παίρνει τη «ζωή» στην οποία απέβλεπε το σύμβολο. Ο
καλλιτέχνης με αυτόν τον τρόπο ταύτισε την τέχνη του με τη ζωή (Τάκις, 1996).

[92]

Εικόνα: 38
Σινιάλα, ύψος 104-120 εκ., Τάκης, 1955-1959
(στο https://www.lifo.gr/sites/default/files/styles/lifo_lightbox_open/public/articles/202104-13/takis-hong-kong-2020-4.jpg?itok=antLf6_C)

3.6.4.β «Σινιάλα»
Στο πρόγραμμα που αφορά την παρούσα έρευνα, δηλαδή το «Mind’s Eye», θα
αναφερθεί το Σινιάλο του 1974, το οποίο απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία
και βρίσκεται στο ΚΜΣΤ, τόσο το πρωτότυπο, όσο και το αντίγραφο του.

Εικόνα: 39
Έργο «Σινιάλα», του Τάκι
(στο
https://mindseye.gr/wpcontent/uploads/2018/02/T
akis-siniala.jpg)

[93]

Α/Α

Κωδ:

ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

Σινιάλα

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Ενεργειακή γλυπτική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σίδερο, κινητική τέχνη

ΟΝΟΜΑ

Παναγιώτης Βασιλάκης (Τάκις)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

3.5.4.β

ΓΛΥΠΤΗ
ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου Ιόλα στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (1984), MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1974

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

320 x 40 εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο καλλιτέχνης δημιούργησε το συγκεκριμένο έργο, με τρεις μεταλλικές
ράβδους, λεπτής διατομής, ύψους τριών περίπου μέτρων η καθεμία, που συγκρατούνται
πάνω σε μια μεταλλική βαριά βάση και στο ανώτερο τμήμα τους φέρουν από ένα
μεταλλικό γεωμετρικό στοιχείο, διαφορετικό σε κάθε ράβδο. Η πρώτη ράβδος φέρει σε
ένα ρομβοειδές μεταλλικό στοιχείο, η δεύτερη ένα κυλινδρικό και η τρίτη σε ένα
ωοειδές. Οι μεταλλικές βέργες, κινούνται άτακτα ακόμη και στο μικρότερο ερέθισμα
του αέρα και καθώς συγκρούονται η μία πάνω στην άλλη, δημιουργούν έντονους
μεταλλικούς ήχους (Τάκις, 1996).Ο καλλιτέχνης είχε προμελετήσει την κίνηση αυτή
και το «Σινιάλο» αποτέλεσε ένα σύμβολο για εκείνον, ξεφεύγοντας από τις
παραδόσεις. Μέσα από αυτό το έργο ο καλλιτέχνης προσπάθησε να εκμηδενίσει τη
στατικότητα και να δώσει κίνηση και ζωή στα γλυπτά του. Το Σινιάλο επίσης εκτός
από την κίνηση που το καθιέρωσε ως σύμβολο έχει και ρόλο διακοσμητικού
αντικειμένου (Λέλα, 2012).
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3.6.4.γ Απτικό Αντίγραφο Έργου «Σινιάλα»
Η αρχική εικόνα του έργου αυτού δίνει την εντύπωση πως πρόκειται για
παιχνίδι. Αυτός ήταν και ένας σημαντικός λόγος που το εν λόγω πρωτότυπο έργο
επιλέχθηκε για να λάβει μέρος στο πρόγραμμα «Mind’s Eye». Δημιουργήθηκε
Διαδραστικό Μουσείοπαιδαγωγικό Κουτί με αντικείμενα για αλληλεπίδραση του
κοινού και πρωτότυπη δημιουργία. Το προϊόν που παράχθηκε αποτελεί προϊόν σε
τρισδιάστατη- ανάγλυφη εκτύπωση πάνω σε μια επιφάνεια plexi glass και ένα πίνακα
αλληλεπίδρασης (Λέλα, 2012).

Εικόνα: 40
Απτικό Αντίγραφο από έργο «Σινιάλα»
(στοhttps://mindseye.gr/wp-content/uploads/2020/06/1.-MindsEye_Edu-1.jpg)

Διαστάσεις μουσειοπαιδαγωγικού

90 ύψος x 90 πλάτος x 50 βάθος εκ.

κουτιού

Όλα τα στοιχεία έχουν διάσταση
3κυβικά εκατοστά

Απτικό Βοήθημα

Χύτευση μετάλλου σε καλούπι προϊόν
τρισδιάστατης εκτύπωσης

Σχεδίαση-Μοντελοποίηση-Παραγωγή

Κατερίνα Μπακαλιού

Κλίμακα σε σχέση με το πρωτότυπο

10%
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3.6.5 Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη -Μαρίνα Καρέλλα

Η Μαρίνα Καρέλλα υπήρξε γόνος Αθηναϊκής οικογένειας και γεννήθηκε το
1940, λίγο αργότερα από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατάγεται
από τον Θεόδωρο Καρέλλα και την Έλλη Χαλικιοπούλου, ενώ παντρεύτηκε τον
Πρίγκιπα Μιχαήλ της Ελλάδας (Μορτάκη, 2010). Εκπλήρωσε τις σπουδές της στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών το 1963 και στη συνέχεια παρακολούθησε για
τρία ακόμη χρόνια μαθήματα, στη Σχολή «Τέτση –Βακαλό» και την «Ecole Superieure
des Beaux Arts” του Παρισίου

και στην Σχολή Kokoschka, του Σαλτσμπουργκ

(Δεληβοριάς, Katz, & Michel De Grece, 2005).
Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία το 1966, παρουσιάζοντας ζωγραφικά
έργα, τα οποία εμφάνισαν ή υποδήλωσαν ανθρώπινες παρουσίες, σιωπηλές ή έντονα
υπογραμμισμένες. Τα έργα της έδειχναν την παρουσία και την απουσία ταυτόχρονα,
την κίνηση και την ακινησία, ακόμη και το άγχος ή την ηρεμία, ενώ προκαλούσαν στον
θεατή, συναισθήματα λύπης και μοναξιάς.
Η εξέλιξη των έργων της ήρθε με το πέρασμα σε γλυπτικές διατυπώσεις από
γύψο, μάρμαρο και μέταλλο. Η καλλιτέχνιδα έδωσε τρεις διαστάσεις πλέον στα έργα
της, τα οποία αποπνέουν έντονη θεατρικότητα, με μεγάλο μέγεθος και χαρακτηριστική
πτυχολογία. Επηρεασμένη από την ελληνική αρχαιότητα και την Βυζαντινή
αυτοκρατορία, δημιουργούσε γλυπτά με τυλιγμένες μορφές ή σπασμένες καρέκλες,
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στις δημιουργίες της, ελαστικότητα και σκληρότητα
ταυτόχρονα, ένα είδος σουρεαλισμού (Δεληβοριάς, et al. 2005).
Παράλληλα έκανε συνεργασίες με άτομα του κινηματογράφου και του θεάτρου,
δημιουργώντας πολλές φορές τα σκηνικά και τα κοστούμια τους (Δεληβοριάς, et al.
2005). Συνεργάστηκε με τον Τάκι για την παράσταση της Ηλέκτρας, στην Επίδαυρο,
το 1984, με το Εθνικό Θέατρο Πειραιά για την παράσταση Δωδέκατη Νύχτα
του Σαίξπηρ, το 1979 κ.ά. (Δεληβοριάς, et al. 2005).
Η πρώτη προσωπική της έκθεση, πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας,
στη Galleri Iolas το 1970, με τη συλλογή «Λευκούς Πίνακες», οι οποίοι αποτέλεσαν από
τα σημαντικότερα κομμάτια του έργου της. Επίσης, συνεργάστηκε με τις γκαλερί του
Ιόλα και στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, τη Μαδρίτη και του Λονδίνου (Μορτάκη,
2010). Στην Ελλάδα πραγματοποίησε προσωπική της έκθεση, μόλις το 1980, ενώ
συνολικά παγκοσμίως διετέλεσε περισσότερες από τριάντα ατομικές εκθέσεις. Το 2005
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πραγματοποιήθηκε μια έκθεση ακόμη, στο Μουσείο Μπενάκη αυτή τη φορά, όπου
εξέθεσε αναδρομικά το έργο της (Δεληβοριάς, et al. 2005).

3.6.5.α «Μοναχική Καρέκλα»
Η «Μοναχική καρέκλα», περιγράφει ένα χαρακτηριστικό γλυπτό της Μαρίνας
Καρέλλας, το οποίο εκτίθεται στο ΚΜΣΤ και βάση το υλικό του, το οποίο μπορεί να
ψηλαφιστεί στην πρωτότυπη μορφή του.

Εικόνα:41
«Μοναχική καρέκλα»
(στο https://mindseye.gr/wpcontent/uploads/2018/07/Kar
ella_new.jpg)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α3.5.5.α
ΤΙΤΛΟΣ

Μοναχική Καρέκλα

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Γλυπτό από Πορσελάνη, καλυμμένη με

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ρητίνη

ΟΝΟΜΑ ΓΛΥΠΤΗ

Μαρίνα Καρέλλα

ΔΩΡΕΑ

Μαρίνας Καρέλλα (1998)στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, MOMusΜουσείο

Σύγχρονης

Μακεδονικού
Τέχνης

Τέχνης-Συλλογές

Μουσείου

Σύγχρονης

Κρατικού

Μουσείου

και

Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1975

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

90 x 80 x 80 εκ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η καλλιτέχνιδα δεν ακολουθεί τις γενικότερα καθιερωμένες στην Ελλάδα τάσεις
της γλυπτικής, η οποία από το 1850 άρχισε να διαμορφώνεται ως αυτόνομη τέχνη,
ακαδημαϊκού επιπέδου και όχι ως παρακλάδι της αρχιτεκτονικής. Ακολούθησε την
αφαίρεση, όπως πολλοί καλλιτέχνες προς τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και
συστηματικότερα τη δεκαετία του ’60, και συνδυάζοντας την τέχνη με την τεχνολογία,
επιζήτησαν τη συμμετοχή του κοινού, άντλησαν την έμπνευσή τους ή την πρώτη ύλη
από τη φύση και δημιούργησαν μια καινούργια εικόνα γλυπτών, τα οποία βρήκαν
αντίκτυπο στην Ποπ Αρτ και το Νέο Ρεαλισμό (Δεληβοριάς, et al. 2005). Η Καρέλλα,
επηρεασμένη από τον ελληνικό κόσμο, καλύπτει πολλά έργα της καλύπτει με
πανωφόρια, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο μέρος από τη γλυπτική της αρχαιότητας,
όπου η μαεστρία του κάθε γλύπτη αποδεικνύονταν με βάση την αρτιότητα της απόδοσης
των πτυχώσεων των υφασμάτων. Επίσης με την τεχνική αυτή, τα έργα της αποπνέουν
ένα μυστήριο, το οποίο ταξιδεύει τον θεατή σε δικούς του κόσμους (Μορτάκη, 2010).
Χρησιμοποιεί αντίθετες έννοιες και διφορούμενες εικόνες, θέλοντας να δείξει
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ταυτόχρονα την σκληρότητα και την ρευστότητα, την παρουσία και την απουσία, καθώς
και την μοναξιά με την πρόσκληση. Το συγκεκριμένο έργο αποδίδει μια καρέκλα που
από πάνω της έχει ριγμένο έναν ολόλευκο κάλυμμα που ακουμπά μέχρι το πάτωμα. Το
λευκό ύφασμα δημιουργεί έντονο ανάγλυφο καθώς για να αγκαλιάσει την καρέκλα,
κάνει πολλές πτυχώσεις, ενώ το υλικό που χρησιμοποιήθηκε δίνει ταυτόχρονα την
αίσθηση του λείου, του γυαλιστερού ή ακόμα και του γυαλιού αφήνοντας τον θεατή να
«γλιστρήσει» πάνω του (στο https://mindseye.gr/portfolio/marinakarella-url/).

3.7.1 Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη- Martial Raysse
Ο Μάρτιαλ Ραΰς γεννήθηκε το 1936, στο Golfe-Juan της Γαλλίας. Πολλοί
τον χαρακτήρισαν παιδί- θαύμα της γαλλικής ζωγραφικής και θεμελιωτή του Νέου
Ρεαλισμού. Από το 1960 στη Νίκαια άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία,
ενώ πολύ γρήγορα εισέβαλε στους καλλιτεχνικούς χώρους του Λος Άντζελες και της
Νέας Υόρκης. Λίγο αργότερα αναγνωρίστηκε μέσα από τη γκαλερί του Αλέξανδρου
Ιόλα, στο Παρίσι. Η καριέρα του ξεκίνησε με τη ζωγραφική και τη γεωμετρική
αφαίρεση, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με τα ασσαμπλάζ, συνδυάζοντας
διακοσμητικά στοιχεία με καθρέφτες και παιχνίδια. Υιοθέτησε στα έργα του στοιχεία
με έντονη θεατρικότητα και εισήγαγε την έννοια της «υγιεινής της όρασης», με την
οποία δημιούργησε στις συνθέσεις του

«κακόγουστα» αντικείμενα της

καθημερινότητας, για να ασκήσει με αυτό τον τρόπο, κριτική στη σύγχρονη
καταναλωτική

κοινωνία.

Οι

τελευταίες

του

προσωπικές

εκθέσεις

πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο Κέντρο Πομπιντού του Παρισίου και το 2015 στο
Ίδρυμα Francois Pinault της Βενετίας (Bishop, 2011). Το έργο του με το οποίο
συμμετέχει στη μόνιμη συλλογή του ΜΜΣΤ και θα αναλυθεί πιο κάτω, ονομάζεται
“Ιστορία με το κοτόπουλο”, ανήκει στην πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του
και αποτελείται από 12 τελάρα, δίχως κορνίζα (Παπλιάκα, 2009).
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3.7.1.α «Ιστορία με Κοτόπουλο»

Εικόνα: 42
Έργο «Ιστορία με Κοτόπουλο», του Martial Raysse
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/6_%CE%9CartialRaysse.jpg)

Α/Α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.6.1.α
ΤΙΤΛΟΣ

Ιστορία με το Κοτόπουλο

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Μικτή τεχνική “λάδι” – ακρυλικό σε καμβά,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ξύλινο, πλακέ

ΟΝΟΜΑ

Martial Raysse

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου

Ιόλα

(1984)στο

Μακεδονικό

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1968

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

150 x 360 εκ.

[100]

Το έργο ακολουθεί τη λογική των παζλ και βάζει το μυαλό σε παιχνίδισμα, μέσα
από τελάρα που παρατίθενται σε άτακτη διάταξη μεταξύ τους. Αποτελείται από 12
αυτόνομα κομμάτια, μεγέθους 50 x 70 εκ. το καθένα, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο
άλλο, σε τρεις οριζόντιες σειρές των τεσσάρων κάδρων. Καθένα από τα δώδεκα κάδρα
απεικονίζει χαρακτηριστικά ενός γυναικείου προσώπου, όπως ένα μάτι, χείλη χωρισμένα
στη μέση, μια γραμμή της μύτης και τις καμπύλες του προσώπου. Στην σύνθεση,
συναντώνται, ένα στοιχείο ανά ένα τελάρο και το κάθε στοιχείο παρουσιάζεται
παραπάνω από δυο φορές σε άτακτη σειρά μεταξύ τους. Τα στοιχεία του προσώπου σε
συνδυασμό με το λευκό κενό και το μαύρο κοτόπουλο πλάθουν μια αινιγματική ιστορία,
τα μέρη της οποίας δεν συνδέονται λογικά μεταξύ τους. Ο τρόπος που αποδίδεται η
γυναικείας μορφή παραπέμπει σε εικόνες από τον κόσμο του κινηματογράφου, της
διαφήμισης, της μόδας και του ντιζάιν (στο https://mindseye.gr/portfolio/martialraysseurl/). Η τυχαία και άτακτη διάταξη μεταξύ των τελάρων, θέλει να δείξει στον θεατή πως
ο καλλιτέχνης αμφισβητεί την τάξη της εικόνας. Καλεί τους θεατές να προσπαθήσουν να
βάλουν τα κομμάτια στη σειρά με τη φαντασία τους, ώστε να δουν την εικόνα μιας
γυναικείας μορφής στο μυαλό τους.
Ξεκινώντας από την πρώτη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά παρουσιάζονται 4
τελάρα, όπου το πρώτο εμφανίζει ένα τμήμα μετώπου, το δεύτερο απεικονίζει ένα
αριστερό μάτι, το τρίτο ένα τμήμα των χειλιών και το τέταρτο ένα δεξί μάτι. Η δεύτερη
σειρά αποτελείται από τρία τελάρα και από αριστερά προς τα δεξιά, το πρώτο τελάρο
παρουσιάζει τμήμα από το μάγουλο, το δεύτερο κομμάτι αναπαριστά τμήμα των χειλιών,
το τρίτο κατά σειρά στην συλλογή απουσιάζει αφήνοντας με αυτό τον τρόπο κενό τμήμα,
ώστε να φαίνεται ο τοίχος και το τέταρτο απεικονίζει με αφαιρετικό τρόπο τμήμα μύτης.
Η τρίτη και τελευταία σειρά, έχει πέντε τελάρα. Με σειρά των τελάρων από αριστερά
προς τα δεξιά απεικονίζουν, στο πρώτο τελάρο ένα μαύρο κοτόπουλο, από ξύλινο πλακέ
που σκύβει για να τσιμπολογήσει τρεις ξύλινους κύκλους, σαν τελείες. Στο δεύτερο
τελάρο παρουσιάζει πάλι τμήμα των χειλιών, στο τρίτο ένα αριστερό μάτι, στο τέταρτο
ένα τμήμα προσώπου και στο πέμπτο και τελευταίο τελάρο ένα ακόμη τμήμα χειλιών.
Τα χρώματα που απεικονίζονται τα χείλη, αποδίδονται με έντονα κόκκινα-πράσινα και
κόκκινα-κίτρινα, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του προσώπου όπως και το κοτόπουλο
αποδίδονται με μαύρο χρώμα. Το φόντο όλων των κάδρων είναι ελαφρύ ροζ και
παραπέμπει στο χρώμα του δέρματος. (στο https://mindseye.gr/portfolio/martialraysseurl/). Με τη μικτή τεχνική που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή με τη

χρησιμοποίηση

διαφόρων συνδετικών μέσων στο ίδιο έργο, χρειάστηκε για τις ροζ, λευκές και μαύρες
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περιοχές του πίνακα, αλκυδική ρητίνη τροποποιημένη με λάδι. Για τις πράσινες και
κίτρινες επιφάνειες το συμπολυμερές ακρυλικού εστέρα/στυρενίου στο οποίο
προστέθηκε και πολυουρεθάνη, για τις κόκκινες περιοχές, νιτρική κυτταρίνη σε μίγμα
με αλκυδική ρητίνη και τέλος για τη μαύρη ινώδης επιφάνεια, κυτταρινικές ίνες
κολλημένες με άμυλο ρυζιού (Παπλιάκα, 2009).

3.7.1.β Απτικό Αντίγραφο «Ιστορία με Κοτόπουλο»

Εικόνα:43
Απτικό Αντίγραφο «Ιστορία με κοτόπουλο»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/33-scaled.jpg)
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Εικόνα 44
Λεπτομέρεια από Απτικό Αντίγραφο «Ιστορία με κοτόπουλο»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/34.jpg)

Διαστάσεις Απτικού Βοηθήματος

31 x 66εκ

Υλικό

Κοπή με λέηζερ επιφάνειας πλέξιγκλας
σε έντονες χρωματικές αντιθέσεις

Μοντελοποίηση

Κατερίνα Μπακαλιού

Παραγωγή

Mind’sEye

Αναλογία σε σχέση με το πρωτότυπο επί

Το απτικό βοήθημα είναι το 20% του

%

πρωτότυπου

3.8 Dennis Oppenheim - Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη.
Ο Dennis Oppenheim γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1938 στην
Αμερική. Η καλλιτεχνική του πορεία περιλαμβάνει γλυπτική, φωτομοντάζ
και εγκαταστάσεις ή παρεμβάσεις σε φυσικά τοπία. Αντισυμβατικός και
ριζοσπαστικός δημιούργησε μια ξεχωριστή γλυπτική μακριά από τους
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παραδοσιακούς τρόπους. Σπούδασε στο «California College of Art and
Crafts» της Καλιφόρνια, αποκτώντας το πτυχίο Bachelor of Fine Arts, το
1964, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της
Καλιφόρνια, όπου απόκτησε το Masters of Fine Arts το 1965. Τον έλκυαν
πολύ τα τοπία της χιονισμένης Νέας Υόρκης, όπου ζούσε και τα
αναπαρέστησε πολλές φορές στα έργα του.

Ο Dennis Oppenheim,

αρρώστησε

2011

με

ανίατη

ασθένεια

και

το

απεβίωσε

(στο

https://www.tate.org.uk/). Το 1968 εκθέτει τα έργα του στην πρώτη ατομική
του έκθεση, ενώ την ίδια χρονιά παίρνει μέρος και στην έκθεση Earth works,
στην Πινακοθήκη Dwan της Νέας Υόρκης. Το 1979 ακόμη μια ατομική του
έκθεση λαμβάνει χώρα στο Musée d' Art Moderne de la Ville, στο Παρίσι
και η αναγνωσιμότητα του γίνεται διεθνής. Από το 1990 και έπειτα τα έργα
του διακοσμούν μεγάλους δημόσιους χώρους σε διάφορες πόλεις του κόσμου
(Kaye & Oppenheim, 2016).

3.8.1 «Εγκέφαλος»

Εικόνα: 45
Γλυπτό Dennis Oppenheim, «Εγκέφαλος»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/2_DennisOppenheim.jpg)
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Α/Α 3.7.2

Κωδ:

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ

Εγκέφαλος

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Γλυπτό με ξύλο και καθρέπτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Dennis Oppenheim (Ντέννις Όππενχαϊμ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΓΛΥΠΤΗ

Αλέξανδρου

ΔΩΡΕΑ

Ιόλα

(Κωνσταντίνος

Κουτσούδης) στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (1984), MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1984

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
60 x 48 εκ. διάμετρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ξύλο και καθρέπτη και δημιούργησε ένα γλυπτό
για να δείξει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ως όργανο που δέχεται τις πληροφορίες, τις
επεξεργάζεται και τις διαχέει. Πρόκειται για ένα γλυπτό που αποτελείται από δεκαπέντε
φέτες ξύλου τοποθετημένες σε οριζόντιες τομές, με απόσταση μεταξύ τους,
στηριζόμενες σε τέσσερις ξύλινους άξονες (Kaye, & Oppenheim, 2016).Η κάθε φέτα
ξύλου διαφέρει σε ελάχιστα σε διάμετρο και σχήμα από την άλλη άλλα όλες μαζί δένουν
αρμονικά μεταξύ τους. Ο μπροστινός άξονας απεικονίζει στοιχεία του προσώπου, όπως
τη μύτη, το στόμα, το λαιμό. Ο πλαϊνός άξονας απεικονίζει τα αυτιά και ο πίσω άξονας
αποδίδει το ωοειδές σχήμα του κρανίου. Στο εσωτερικό του, το οποίο είναι κενό
αιωρείται μια μπάλα στερεωμένη από μια «αόρατη» πετονιά, η οποία έχει πάνω της
παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, τετραγωνισμένα κομματάκια καθρέπτη. Το ένα
τρίτο της μπάλας αιωρείται στο κέντρο του κεφαλιού ενώ τα δύο τρίτα της μπάλας
εξέχουν

πάνω

από

το

όριο

του

μετώπου

(στο

https://mindseye.gr/portfolio/dennisoppenheim-url/) και συμβολίζει το νου και τη
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λειτουργία του. Με ανάλογο τρόπο, ο εγκέφαλος λαμβάνει τα ερεθίσματα, το φως
χτυπάει πάνω στις μικρές τετραγωνισμένες επιφάνειες του καθρέφτη και αντανακλάται
δημιουργώντας

πολλαπλές

διαδοχικές

λάμψεις

(στο

https://mindseye.gr/portfolio/dennisoppenheim-url/).
Στο συγκεκριμένο έργο, ο καλλιτέχνης προσπαθεί να μας δείξει πόσες
σκέψεις μπορούν να τριγυρίζουν μέσα στον εγκέφαλό μας. Το έργο του
αντικατοπτρίζει έναν προσωπικό του προβληματισμό γύρω από τον ρόλο της τέχνης
και των ορίων της, όπως και τον ρόλο του καλλιτέχνη και της επικοινωνίας του με
το κοινό (στο https://mindseye.gr/portfolio/dennisoppenheim-url/).

3.8.2 Απτικό Βοήθημα «Εγκέφαλος»

Εικόνα: 46
Τρισδιάστατο Αντίγραφο γλυπτού «Εγκέφαλος» (στο
https://www.ethnos.gr/sites/default/files/styles/normal/public/images/2020/04/ergo4.jpg?itok=yS8j26c2)
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Διαστάσεις Απτικού Βοηθήματος

ύψος 30 x 28εκ.

Υλικό

Τρισδιάστατη

εκτύπωση

σε

λευκό

πλαστικό με φέτα ξύλου στην ανώτερη
επιφάνεια
Μοντελοποίηση-Παραγωγή

Χρίστος Γκεμιτζής, Δημήτρης Γκεμιτζής,
Κυριάκος Γεωργιάδης

Αναλογία σε σχέση με το πρωτότυπο

Το απτικό βοήθημα είναι το 50% του

επί %

πρωτότυπου

3.9 Andy Warhol – Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη
Ο Andy Warhol (΄Αντυ Γουόρχολ) γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1928, στο
Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Andrew Warhola, αλλά
αργότερα

καθιερώθηκε

στον

καλλιτεχνικό

χώρο

ως

Andy

Warhol

(στο

https://f2.proxypy.org/). Οι σπουδές του είναι πάνω στο βιομηχανικό σχέδιο στο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κάρνεγκυ του Πίτσμπουργκ. To 1962 έγινε διάσημος με την
σειρά των Κουτιών που δημιούργησε από τη «Σούπα Κάμπελ», «Μέριλυν Μονρώ»,
«Λιζ Τέιλορ» και διάφορων άλλων έργων με κοινωνικά θέματα, όπως η σύγχρονη βία,
τα τροχαία ατυχήματα, η θανατική ποινή και η αυτοκτονία. Υπήρξε ένας από τους
σπουδαιότερους εκπροσώπους της νεϋορκέζικης Ποπ Αρτ. Τα έργα του σχολιάστηκαν
με μεγάλη ένταση και αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα του προσέδωσαν και παγκόσμια
αναγνωσιμότητα. Ο καλλιτέχνης προτεραιότητα στα έργα του δίνει στα πρόσωπα της
επικαιρότητας, Το έργο του καλλιτέχνη δίνει έμφαση στους πολιτικούς, τραγουδιστές
και ηθοποιούς της επικαιρότητας. Επίσης, επηρεάζεται από τα διαφημιζόμενα προϊόντα
της εποχής αδιαφορώντας για τα ρεύματα και τις τάσεις που επικρατούν. Ο ίδιος
ασχολήθηκε εκτός από την ζωγραφική, με τις μεταξοτυπίες, τις φωτογραφίες και με την
ύπαρξη του συγκροτήματος Velvet Underground στο οποίο υπήρξε ως παραγωγός.
Επίσης,

τον

κέρδισε

και

ο

κινηματογράφος

σκηνοθετώντας

περίπου

100

κινηματογραφικά έργα (Warhol, 1991).
Αφού πέρασε από διάφορους καλλιτεχνικούς χώρους, αυτό που τον κέρδισε
ιδιαίτερα και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1987, ήταν τα πορτραίτα διασημοτήτων
από την καλλιτεχνική και πολιτική σκηνή (στο https://mindseye.gr/collection/).
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Τον «Μέγα Αλεξάνδρο», τον δημιούργησε κατόπιν παραγγελίας του
Αλέξανδρου Ιόλα, καθώς ο τελευταίος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Μακεδόνα
στρατηλάτη (στο https://www.andro.gr/empneusi/iolas-alexandre-the-great/).

3.9.1 «Μέγας Αλέξανδρος»

Εικόνα: 47
Μεταξοτυπία «Μέγας Αλέξανδρος»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/3_AndyWarhol.jpg)

Α/Α3.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

7.3.α
ΤΙΤΛΟΣ

Μέγας Αλέξανδρος

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Μεταξοτυπία, 14/15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ

AndyWarhol (ΆντυΓουόρχολ)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου Ιόλα στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (1984), MOMus-Μουσείο
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Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1981

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

100 x 100 εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο καλλιτέχνης μέσα από το έργο του «Μέγας Αλέξανδρος» κάνει μια
προσπάθεια να παντρέψει το κλασικό και την παραδοσιακή ζωγραφικής με το μοντέρνο
και τη διαδικασία της μηχανικής επεξεργασίας της εικόνας. Έτσι, δημιουργεί μια
παγκόσμια προσωπικότητα, το Μέγα Αλέξανδρο, μετά την παραγγελία του Αλέξανδρου
Ιόλα, με στοιχεία σύγχρονα και μοντέρνα. Εμπνευσμένος από τις προτομές των αρχαίων
αγαλμάτων, έχει αποτυπώσει το Μέγα Αλέξανδρο σε γκρι χρώμα πάνω σε ένα μωβ
φόντο. Πάνω στο κεφάλι της μορφής ο καλλιτέχνης έχει τονίσει κάποια στοιχεία με
παχιές και λεπτές γραμμές σε χρώμα κόκκινο, κίτρινο και μπλε δημιουργώντας ένα
παιχνίδι χρωματικών αντιθέσεων και φέρνοντας το πάνω στο δικό του ποπ αρτ
χαρακτήρα. Η σύνθεση έχει σχήμα τετράγωνο και η μορφή απεικονίζεται στο κέντρο
του. Μια έντονη κίτρινη γραμμή πλαισιώνει το προφίλ του προσώπου με αρχή τα μαλλιά,
ακολουθεί το μέτωπο, τη μύτη, το στόμα και το λαιμό και δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του Μέγα Αλέξανδρου. Με παρόμοιο τρόπο πλαισιώνεται το πίσω
μέρος της κεφαλής αποτυπώνοντας τις μπούκλες των μαλλιών με έντονο μπλε χρώμα
αυτήν τη φορά. Ένα κόκκινο σε λεπτότερη γραμμή απεικονίζει τον κυματισμό των
μαλλιών, το σχήμα των φρυδιών, των βλεφάρων, των ματιών, του περιγράμματος της
μύτης, των χειλιών, του πιγουνιού και του λαιμού (στο https://mindseye.gr/collection/).
Ο καλλιτέχνης μέσα από τις έντονες χρωματιστές γραμμές που χρησιμοποιεί,
θέλει να αναδείξει τις αλλαγές επέφεραν ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η εξέλιξη της
τεχνολογίας. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων, άλλα και
την διαδικασία της δημιουργίας έργων τέχνης (Warhol, 1991).
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3.9.2 Απτικό Βοήθημα «Μέγας Αλέξανδρος»

Εικόνα:48
Απτικό Αντίγραφο έργου «Μέγας Αλέξανδρος»
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0913b-scaled.jpg)

Διαστάσεις Απτικού Βοηθήματος

ύψος 40 x 40 εκ.

Υλικό

Ανάγλυφη Εκτύπωση με επιφάνεια
πλέξιγκλας

Σχεδίαση

Στέλα Αναστασάκη

Παραγωγή

Mind’sEye

Αναλογία σε σχέση με το πρωτότυπο

Το απτικό βοήθημα είναι το 40%

επί %

του πρωτότυπου
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3.10 Victor Brauner- πληροφορίες για τον καλλιτέχνη
Ο Βίκτωρ Μπράουνερ γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1903 στην Piatra Neamţ της
Ρουμανίας, άλλα μετακόμισαν οικογενειακώς στη Βιέννη μέχρι που τελείωσε το
δημοτικό και το 1914 επέστρεψαν στη Ρουμανία και συνέχισε τις σπουδές του στο
Ευαγγελικό σχολείο της Μπραϊλά. Αργότερα, σπούδασε στο Βουκουρέστι στη Σχολή
Καλών Τεχνών και επηρεάστηκε από τους Ντανταϊστές και τους Σουρεαλιστές
καλλιτέχνες του Παρισίου. Δημιούργησε γλυπτά και ζωγραφικά έργα, ώσπου το 1934
έκανε την πρώτη ατομική του έκθεση στο Παρίσι , η οποία δεν πήγε όπως περίμενε και
επέστρεψε στο Βουκουρέστι (Jouffroy, 1954).
Το 1938 ένα ατύχημα του κόστισε το αριστερό του μάτι, ενώ ήδη από το 1931
σε κάποιους ζωγραφικούς του πίνακες είχε δημιουργήσει παραμορφωμένες μορφές με
κατεστραμμένα μάτια. Στην συνέχεια δημιούργησε έργα με Αιγυπτιακά ιερογλυφικά και
σύμβολα βασισμένα στις κάρτες του ταρό. Πέθανε στις 12 Μαρτίου 1966 (στο
https://mindseye.gr/portfolio/victorbrauner-url/).

3.10.1 «Σύνθεση»

Εικόνα:49
«Σύνθεση», Βίκτωρ Μπράουνερ
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/1_VictorBrauner-600x600.jpg)
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Το έργο επηρεασμένο από τα έργα του καλλιτέχνη Πάμπλο Πικάσο, ανήκει σε
μια σειρά που περιλαμβάνει έργα με σχηματοποιημένες μορφές, όπως στρογγυλά
κεφάλια σε δύο όψεις.
Α/Α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.7.4.α
ΤΙΤΛΟΣ

Σύνθεση

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Ζωγραφική με μελάνι σε χαρτί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ

Victor Brauner (Βίκτωρ Μπράουνερ)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΔΩΡΕΑ

Αλέξανδρου

Ιόλα

(1984)

στο

Μακεδονικό

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (1984), MOMusΜουσείο

Σύγχρονης

Τέχνης-Συλλογές

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1955

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

65 x 50 εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο καλλιτέχνης δημιούργησε το έργο αυτό από μελάνι για να δείξει έντονα τις
αντιθέσεις άσπρο-μαύρο. Το έργο απεικονίζει δύο πρόσωπα σε προφίλ όψη αντικριστά,
όπου το ένα κοιτάζει το άλλο και ταυτόχρονα τα δύο πρόσωπα απεικονίζουν την εικόνα
ενός τρίτου προσώπου σε ανφάς όψη. Η απόχρωση του μαύρου μελανιού δίνει μια
αίσθηση μουντή και όχι χαρούμενη. Τα δύο αντικριστά ασπρόμαυρα πρόσωπα
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δίνοντας την αίσθηση της
ισότητας, ενώ η σύνθεση του τρίτου προσώπου, με την βοήθεια των άλλων δύο, δίνουν
την αίσθηση της στήριξης και της αλληλοβοήθειας. Ολόκληρη η επιφάνεια του έργου
διαχωρίζεται με δύο οριζόντιες γραμμές και μια κάθετη που τις τέμνει και χωρίζει το
έργο σε έξι παραλληλόγραμμα σχήματα. Τα παραλληλόγραμμα που σχηματίζονται είναι
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άνισα μεταξύ (στο https://mindseye.gr/portfolio/victorbrauner-url/). Στο αριστερό πάνω
παραλληλόγραμμο απεικονίζεται ένα μάτι σε προφίλ με φόντο μαύρες γραμμές, ενώ το
δεξί πάνω παραλληλόγραμμο παρουσιάζει ένα μάτι προφίλ σε λευκό φόντο. Στα δύο
πάνω παραλληλόγραμμα αρκετές μαύρες γραμμές κατά πλάτος του έργου δίνουν την
εντύπωση των μαλλιών. Στην μεσαία ζώνη το φόντο δημιουργεί μια αντίθεση με το
παραπάνω φόντο, δηλαδή κάτω από το μαύρο μάτι υπάρχει ένα άσπρο μάγουλο και κάτω
από το άσπρο μάτι υπάρχει ένα μαύρο μάγουλο. Και στην τρίτη και τελευταία ζώνη, η
αντίθεση με το άσπρο μαύρο πάλι συνεχίζεται, ενώ έχουμε και δύο μικρά ημικύκλια που
συνθέτουν την παρουσία των χειλιών. Το ένα πρόσωπο κοιτάζει με αγωνία το άλλο,
μέσα από τα μουντά χρώματα, προφανώς γιατί έχει ανάγκη για αλληλοστήριξη και ο
καλλιτέχνης προσπαθεί να μας δείξει πως η συνεργατικότητα και η αλληλοστήριξη
μπορεί να δημιουργήσει κάτι αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο.

3.10.2 Απτικό Βοήθημα «Σύνθεση»

Εικόνα:50
Απτικό Αντίγραφο του έργου «Σύνθεση», του Βίκτωρ Μπράουνερ
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/template.jpg)
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Διαστάσεις Απτικού Βοηθήματος

ύψος 40 x 30 εκ

Υλικό

Ανάγλυφη Εκτύπωση με επιφάνεια
πλέξιγκλας

Σχεδίαση

Στέλα Αναστασάκη

Παραγωγή

Mind’sEye

Αναλογία σε σχέση με το πρωτότυπο

Το απτικό βοήθημα είναι το 60% του

επί %

πρωτότυπου

3.11 Πληροφορίες για τον καλλιτέχνη - Patrick Raynaud
Το 1946 γεννήθηκε στη Γαλλία ο Patrick Raynaud. Οι σπουδές ήταν πάνω
στη φιλολογία, αλλά ταυτόχρονα ακολούθησε σπουδές και πάνω στην
κινηματογραφία, όπου και εργάστηκε τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του
σταδιοδρομίας. Τη δεκαετία του 1970, δούλεψε ως τεχνικός του σινεμά σε
κινηματογραφικές ταινίες όπως το Traffic του Ζακ Τατί. Στην συνέχεια σκηνοθέτησε
μια ταινία αφιερωμένη στη Σοφία Ντελωναί, ενώ υπήρξε και ως διευθυντής
παραγωγής σε άλλη μια ταινίας του Ρόμπερτ Ντελωναί (Raynaud & Charre, 1989).
Η αγάπη του για την τέχνη, τον οδηγεί να δημιουργήσει γλυπτοκατασκευές
με χαρτόνι και κόντρα πλακέ. Οι συνθέσεις του, πολλές φορές επηρεασμένες από την
ενασχόληση του με τον κινηματογράφο, περιλαμβάνουν στοιχεία με όγκο και
επανάληψη, όπως θα φανεί και από το έργο του «Ενθύμιον Θεσσαλονίκης», που θα
γίνει αναφορά του, παρακάτω (στο https://mindseye.gr/portfolio/patrickraynaudurl/).
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3.10.11 «Ενθύμιον Θεσσαλονίκης»

Εικόνα:51
Έργο «Ενθύμιον Θεσσαλονίκης», του Πατρίκ Ρεϋνώ
(στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/4_PatrickRaynaud.jpg)

Α/Α

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.10.1
ΤΙΤΛΟΣ

Ενθύμιον Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ

Γλυπτοκατασκευές με Ξύλο και ακρυλικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ

Πατρίκ Ρεϋνώ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΔΩΡΕΑ

Πατρίκ Ρεϋνώστο

Μακεδονικό

Μουσείο

Σύγχρονης Τέχνης (1984), MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1986

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

110 x 80 x 170 εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η σύνθεση αποτελείται από ένα καρότσι και πέντε κτήρια και ο καλλιτέχνης την
δημιούργησε για να δείξει την ποικιλία της αρχιτεκτονικής των κτηρίων και των
χρωμάτων που παραπέμπουν στην Θεσσαλονίκη. Με τη σύνθεση, αφενός θέλει να
προσκαλέσει τον θεατή σε μια περιήγηση της πόλης της Θεσσαλονίκης, αφετέρου
επισημαίνει τη σημασία της μνήμης και της ευθραυστότητάς της, ενώ ταυτόχρονα
αφήνοντας την σύνθεση ελεύθερη, παρακινεί το θεατή να αλλάξει θέση στα κτίρια ώστε
αποκαλύψει διαφορετικές οπτικές της πόλης.
Το έργο περιλαμβάνει ένα ξύλινο παραλληλόγραμμο καρότσι, το οποίο είναι
τοποθετημένο πάνω σε μια επικλινή βάση. Στη σύνθεση συναντώνται ακόμη πέντε
κτίρια διαφορετικής κλίμακας, σε χρώματα του μπλε. Το πιο σκούρο μπλε κτήριο και το
ψηλότερο ταυτόχρονα είναι ένας τετραγωνισμένος πύργος, ο οποίος ακουμπά σε ένα
χαμηλότερο ίδιο χρώμα κτίσμα σε σχήμα ορθογώνιο και παραπέμπει στο τείχους που
περιβάλλει την πόλη της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το τρίτο και
μεγαλύτερο σε όγκο κτίριο έχει στην οροφή του δύο τριγωνικές στέγες, το οποίο
παραπέμπει στη μορφή βιομηχανικού κτιρίου. Το τέταρτο κτίριο είναι επιβλητικό σε
μέγεθος συγκριτικά με τα υπόλοιπα, έχει επικλινή στέγη και είναι στενόμακρο κατά το
πλάτος της μεγάλης του πλευράς, ενώ στην μπροστινή του όψη σχηματίζονται τρεις
ψηλές παραλληλόγραμμες κολώνες. Το κτήριο αυτό παραπέμπει στην αρχιτεκτονική
των κτιρίων της κλασικής αρχαιότητας. Και το τελευταίο και μικρότερο σε κλίμακα
κτίριο έχει το σχήμα ενός κύβου και στο πάνω μέρος εφάπτεται μια πυραμίδα. Με τον
τρόπο αυτό, ο καλλιτέχνης θέλει να δείξει την εικόνα ενός σπιτιού. Στη σύνθεση αυτή,
ο καλλιτέχνης καλύπτει αρκετά από τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης, τόσο από την
αρχιτεκτονική, όσο και από τα χρώματα που παραπέμπουν στην θάλασσα και τον
ουρανό (στο https://mindseye.gr/portfolio/patrickraynaud-url/).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια των συνταγματικών δικαιωμάτων και στην αξιοποίηση του θεσμού
της ισότητας, όλοι ανεξαιρέτως καταγωγής, αναπηρίας κ.α έχουν δικαίωμα συμμετοχής
και ένταξης σε όλες τις δομές εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 5Α, στην παράγραφο 1, αναφέρει ότι «Καθένας έχει
δικαίωμα στην πληροφόρηση……» και το άρθρο 21 στην παράγραφο 6, αναφέρει ότι
«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Επίσης, το άρθρο 116 στην παράγραφο 2,
αναφέρει ότι «….Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην
πράξη…»

(στο

www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/).
Από τα παραπάνω, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως το Σύνταγμα μεριμνά για
πληθώρα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ανάμεσά τους και η αναπηρία
όρασης, η οποία ερευνάται και στην παρούσα εργασία.
Στον χώρο της εκπαίδευσης, έχουν γίνει αλματώδη βήματα για την ένταξη των
ατόμων με αναπηρίες όρασης, καθώς το ποσοστό της αναπηρίας αυτής, συνεχώς και
αυξάνεται (Μελέτη της Eurostat 1995).
Παρόλα αυτά μέσα από την έρευνα, διαπιστώθηκε ένα δίπολο το οποίο από την
μια πλευρά έχει τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν τις κατάλληλες
υποδομές, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τους συλλόγους και τις σχολές με το
εξειδικευμένο προσωπικό, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις κατάλληλες
συνθήκες στήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία.
Από την άλλη πλευρά του διπόλου, διαπιστώνουμε πως στις απομακρυσμένες περιοχές
από τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, υπάρχει εγκατάλειψη και αδιαφορία που
περιθωριοποιεί τους μη βλέποντες ακόμη περισσότερο, οδηγώντας τους στον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Η αυξανόμενη εκπαιδευτική μέριμνα για τους μη βλέποντες, που υφίσταται στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως φάνηκε και βιβλιογραφικά, έχει οδηγήσει στην
προσπάθεια για την ένταξη τους σε ακόμη ένα πεδίο, αυτό της επαφής τους με τον
πολιτισμό. Οι κτηριακές υποδομές, ήταν η πρώτη μέριμνα που εξασφάλισαν τα μουσεία
για τα άτομα με αναπηρίες, άλλα δυστυχώς δεν έφτανε μόνο αυτό.
Μέχρι πρότινος, τα άτομα με οπτική αναπηρία «βίωναν» πολιτιστικό
αποκλεισμό, καθώς η είσοδός τους στους μουσειακούς χώρους της Ελλάδας, σύμφωνα
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με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεν τους εξασφάλιζε και την επαφή με τα εκθέματα.
Και καθώς, η αντίληψη και η κατανόηση της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισμού,
απαιτούσε την δυνατότητα της όρασης από τον επισκέπτη, οι μη βλέποντες στερούνταν
την περιήγηση τους στο μουσείο.
Στο εξωτερικό πολλά μουσεία αντιλήφθηκαν την ανάγκη αυτή και
δημιούργησαν συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες ένα τυφλό άτομο μπορεί να «αγγίξει»
τα εκθέματα και να αντιληφθεί αυτό που ο καλλιτέχνης θέλησε να αποδώσει. Η
Μουσειακή Εκπαίδευση, στοχεύει στην ουσιαστική επαφή του θεατή με το φαινόμενο
της τέχνης. Έτσι, δημιούργησαν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, περιοδικές
θεματικές εκθέσεις με εκθέματα που μπορούσαν να ψηλαφιστούν, ειδικές αίθουσες
αφής και ταυτόχρονα ηχητικές περιγραφές όλων όσων παρατηρούν για την μέγιστη
απόλαυση του μη βλέποντα στο μουσειακό «ταξίδι» και για την επίτευξη της γνώσης
πάνω σε θέματα πολιτισμού, άλλα και της δημιουργίας προσωπικής στάσης του θεατή
απέναντι στον πολιτισμό.
Παρόλη την αυξανόμενη παγκόσμια προσπάθεια των μουσείων, για ένταξη των
ατόμων με αναπηρίες όρασης, στην Ελλάδα οι μουσειακοί χώροι που δημιουργούν
αντίστοιχα προγράμματα ή αίθουσες αφής είναι ακόμη πολλοί λίγοι σε σχέση με το
μεγάλο ποσοστό των μη βλεπόντων. Όπως φάνηκε και βιβλιογραφικά, το πρώτο
«Μουσείο Αφής» της Ελλάδας, ιδρύεται μόλις το 1983 μέσω του Φάρου Τυφλών
Ελλάδος, όπου λειτούργησε για λίγα χρόνια, λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής
του το 1999 και στη συνέχεια επανιδρύθηκε το 2004.
Στη συνέχεια, το μουσείο «Γουλανδρή-Φυσικής Ιστορίας» μερίμνησε για τους
τυφλούς, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ηχητικές περιγραφές και
ανάλογη με την κάθε αίθουσα ατμόσφαιρα. Επίσης, το «Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο», σε συνεργασία με το «Μουσείο Αφής», εκθέτει μια ειδική απτική συλλογή
για επισκέπτες με προβλήματα όρασης. Ενώ, το «Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αρχαιότητας», σχεδίασε μία ειδική ψηφιακή έκθεση για την Ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης
να τη «δουν».
Πάνω στην προσπάθεια επίλυσης μέρους του προβλήματος, συναντάται το
MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το οποίο από το 1980 εφαρμόζει
με πλούσιο ζήλο εκπαιδευτικά προγράμματα, για την ανακάλυψη και υιοθέτηση
καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών. Με αφορμή τα παραπάνω το μουσείο, εφάρμοσε
ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το «Mind’s Eye - Ψηλαφώντας την τέχνη»,
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δίνοντας στα τυφλά άτομα τη δυνατότητα να απολαύσουν την εμπειρία της τέχνης. Το
πρόγραμμα διοργανώθηκε και λειτουργεί από τα μέλη της ομάδας του Mind’s Eye στο
πλαίσιο του START – Create Cultural Change σε συνεργασία με το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης και Λονδίνου, από το τις 23 Ιουνίου 2020. Στην
συλλογή του, περιλαμβάνει 10 επιλεγμένα έργα μεγάλων καλλιτεχνών και 8 απτικά
βοηθήματα, αντίγραφα των πρωτότυπων και ο χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος
υλικοτεχνικά και σε υποδομές, ώστε να δεχτεί βλέποντες και μη βλέποντες, χωρίς την
βοήθεια συνοδών. Παράλληλα, κάθε έκθεμα συνοδεύεται από ηχητικές περιγραφές, για
καλύτερη απόδοση του έργου στα άτομα με αναπηρία όρασης και για την άνεση της
αυτόνομης περιήγησης.
Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διπλωματικής ήταν η ανάδειξη του
προβλήματος που αντιμετωπίζουν καθημερινά, τα άτομα με οπτική αναπηρία, όσον
αφορά την επαφή τους με την εικαστική και γλυπτική τέχνη και κατ επέκταση με τον
πολιτισμό και η διάχυση της γνώσης αυτής σε όλους τους πολίτες με ή χωρίς αναπηρίες.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα έρευνα που παρουσιάζουμε είναι βιβλιογραφική και διεξήχθη εν
μέσω της πανδημίας COVID-19, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, υπό την πίεση της πανδημίας,
έκλεισαν τις πόρτες τους ερμητικά για το κοινό, στερώντας πρώτα από τους επισκέπτες
την χαρά της περιήγησης και ενημέρωσης και στη συνέχεια από τους ερευνητές την
δυνατότητα μελέτης και έρευνας για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο λόγους.
Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία προκύπτει έντονα η ανάγκη να
δημιουργηθούν Απτικά Έργα Τέχνης και μουσειακοί χώροι, ώστε να μπορούν τα άτομα
με οπτική αναπηρία να έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα. Επίσης, προκύπτει η ανάγκη
για ολιστική προσέγγιση του θέματος σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα ενημέρωσης για τα προγράμματα των μουσειακών χώρων, στους μη
βλέποντες, με κάθε τρόπο (διαδίκτυο, σύλλογοι, ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.α).
επίσης, να τους δίνεται η δυνατότητα να προσέλθουν και να περιηγηθούν αυτόνομα στο
χώρο, καθώς και να αντιληφθούν με κάθε τρόπο τον σκοπό παρουσίας του κάθε
εκθέματος και της σημασίας του στην διάρκεια των χρόνων.
Προτείνεται, με γνώμονα πάντα τα αποτελέσματα της έρευνας και την
προσωπική άποψη της γράφουσας, η πιλοτική εφαρμογή του MOMus-Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, να γίνει παράδειγμα και να ακολουθηθεί και από
άλλους μουσειακούς χώρους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Προτείνεται να υπάρξει δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας των μουσείων
με τους συλλόγους και τις σχολές, ώστε να ενημερώνονται για τις ανάγκες και
προδιαγραφές που θα έπρεπε να διαθέτει ένας μουσειακός χώρος, προκειμένου να
δεχτεί επισκέπτες με αναπηρίες όρασης.
Προτείνεται επίσης η εξασφάλιση της συνεργασίας με διαφορετικούς φορείς
τόσο εντός ελλαδικού χώρου (δήμοτική αρχη, περιφέρεια κ.α.), όσο και του διεθνές
χώρου, ώστε με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και τη συμμετοχή σε διεθνείς
οργανισμούς προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (UNESCO,
ICOMOS), να δημιουργούνται προγράμματα κάτω υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση
παγκόσμιων και όχι μόνο φορέων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω, αποτελεί η ύπαρξη και
διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών (οδηγούς, χειρολισθήρες, επιγραφές Braille,
ηχητικά μηνύματα κ.α) ώστε να διευκολύνεται η αυτόνομη πρόσβαση σε κάθε χώρο
του μουσείου στη συνέχεια τα απτικά βοηθήματα, οι αίθουσες αφής κ.ά.
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Τα μουσεία είναι το μέσο που φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τον πολιτισμό,
τον εκπαιδεύει, τον μορφώνει και τον ψυχαγωγεί. Ας είναι ο φορέας που δίνει την
δυνατότητα αυτή σε όλους τους πολίτες, δίχως εξαιρέσεις.
Λόγω των συνθηκών που διεξήχθη η έρευνα, προτείνεται επίσης, μελλοντική
έρευνα για τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι τυφλοί επισκέπτες καθώς «αγγίζουν» τα
έργα τέχνης και κατά πόσο τα Απτικά Βοηθήματα του δημιουργούν την αντίληψη του
πρωτότυπου έργου.
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την

06/02/2021, στις 23:03:10, στο https://www.artandhistory.museum/
18.

Moυσείo Μovτέρνας Τέχνης, Στοκχόλμη. Ανακτήθηκε την 28/01/2021,

στις 21:53:34, από https://www.modernamuseet.se/
19.

Μουσείο Τυφλών Ισπανίας. Ανακτήθηκε την 19/02/2021, στις 23:11:41,

από http://museo.once.es/
20.

Ανακτήθηκε

την

03/02/2021,

στις

21:23:34,

στο

http://www.eoty.gr/main/text.asp
21.

Μουσείου Τυφλών «Όμηρος». Ανακτήθηκε την 02/03/2021, στις

22:38:51, στο http://www.museoomero.it
22.

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε την

11/12/2020, στις 07:55:41, από https://www.momus.gr/
23.

Μουσείο Γουλανδρή, Αθήνα. Ανακτήθηκε την 27/02/2021, στις

08:45:31, από https://www.gnhm.gr/
24.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Ανακτήθηκε την

03/03/2021, στις 22:56:34, στο www.byzantinemuseum.gr
25.

Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας,

Ηλείας. Ανακτήθηκε την 14/02/2021, στις 22:53:24, στο http://olympicsmuseum.esy.es
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
34.

Mind’ s Eye_Ψηλαφώνταε την τέχνη. Ανακτήθηκε την 08/08/2020, στις

09:23:34, από https://mindseye.gr/
35.

Μαρίνα Καρέλλα. Ανακτήθηκε την 12/10/2020, στις 20:53:12, από

https://mindseye.gr/portfolio/marinakarella-url/.
36.

Dennis Oppenheim. Ανακτήθηκε την 13/10/2020, στις 21:27:56, από

https://mindseye.gr/portfolio/dennisoppenheim-url/
37.

Συλλογή mind; s eye. Ανακτήθηκε την 16/10/2020, στις 22:12:44, από

https://mindseye.gr/collection/
38.

Αλέξανδρος Ιόλας. Ανακτήθηκε την 12/08/2020, στις 13:44:21, από

https://www.andro.gr/empneusi/iolas-alexandre-the-great/
39.

Brauner Victor. Ανακτήθηκε την 17/10/2020, στις 21:27:32, από

https://mindseye.gr/portfolio/victorbrauner-url/
40.

Raynaud Patric. Ανακτήθηκε την 30/09/2020, στις 21:43:31, από

https://mindseye.gr/portfolio/patrickraynaud-url
41.

Assamblage. Ανακτήθηκε την 12/01/2021, στις 11:30:46, από

https://en.wikipedia.org/wiki/Assemblage_(art).
42.

Στατιστικά στοιχεία για την μόρφωση των τυφλών. Ανακτήθηκε την

17/08/2020, στις 23:20:55, από www. ec.europa.eu
43.

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία όρασης. Ανακτήθηκε την 20/08/2020,

στις

21:28:44,

από

https://blogs.sch.gr/kdaydideira/files/2015/07/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%
89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AE%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

44.

National federation of the blind. Ανακτήθηκε την 01/09/2020, στις

08:13:45, από www.nfb.org.
45.
09/09/2020,

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 2007:1. Ανακτήθηκε την
στις

23:29:34,

https://www.esamea.gr/downloads?task=download&file=december_pdf&id=157
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από

46.

Μελέτη της Eurostat 1995. Ανακτήθηκε την 05/09/2020, στις 19:56:42,

από http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_sk_how_i&lang=en
47.

Ενημερωτικό φυλλάδιο Φάρου Τυφλών, 1999. Ανακτήθηκε την

22/08/2020, στις 23:53:21, από https://www.fte.org.gr/
48.

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ι.Π.Τ.Β.Ε. 1999. Ανακτήθηκε την 20/08/2020,

στις 22:29:23, από http://diogeneia.library.upatras.gr/upatras-archive/enimerotiko99
49.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του ΚΕΑΤ, 2001, σ. 3. Ανακτήθηκε την

02/08/2020,

στις

08:09:56,

από

http://www.eoty.gr/main/pass.asp?titlenumber_fo=2777
50.

Οppenhaim. Ανακτήθηκε την 21/03/2021, στις 21:33:54, στο

https://www.tate.org.uk/.
51.

Andy Warhol. Ανακτήθηκε την 25/03/2021, στις 19:55:24, στο

https://f2.proxypy.org/o/6c6f687261575f79646e412f696b69772f67726f2e6169646570
696b69772e6e652f2f3a7370747468#
52.
20/08/2020,

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ανακτήθηκε την
στις

22:12:54,

από

https://unric.org/el/.

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%C
F%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
1.

Μουσείο Μπρούκλιν. Ανακτήθηκε την 10/10/2020, στις 22:13:45, από

http://brooklynbridgerealty.com/wpcontent/uploads/2016/11/BrooklynMuseumJanuary2007.jpg
2.
στις

Μουσείο International Spy Ουάσιγκτον. Ανακτήθηκε την 12/10/2020,
20:13:30,

από

στοhttps://www.dikastiko.gr/wp-

content/uploads/2019/05/40ecac12-96df-458a-b7f3-623d9af38fe9large16x9_SpyMuseumRendering.jpg
3.
21:29:54,

Metropolίtαn Museum Νέας Υόρκης. Ανακτήθηκε την 14/10/2020, στις
στο

https://thumbs.dreamstime.com/b/metropolitan-museum-art-

%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C-%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82)%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%8286982852.jpg
4.

Μουσείο of Modern Art in New York. Ανακτήθηκε την 12/12/2020, στις

21:56:31,

από

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/MoMa_NY_USA_1.jpg
/337px-MoMa_NY_USA_1.jpg
5.

Μουσείο United Stαtes Holocaust Memorial. Ανακτήθηκε την

23/11/2020,

στις

22:56:24,

στο

http://images05.military.com/media/global/newscred/united-states-holocaustmemorial-museum-mainjpg-09-may-2017.jpeg
6.

Ιστορικό Μουσείο Σικάγο. Ανακτήθηκε την 24/11/2020, στις 08:27:22,

στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.1_RBaQYrh0SQ5dWeZTLPYAHaDt&pid=Api&
P=0&w=359&h=180
7.

Μουσείο Αφής FBC- Ιδρυμα για Τυφλά Παιδιά, Αριζόνα. Ανακτήθηκε

την 21/10/2020, στις 09:03:16, στο https://www.seeitourway.org/about-us/
8.
21:02:45,

Μουσείο Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων. Ανακτήθηκε την 15/12/2020, στις
στο

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo

ns/thumb/7/71/The_Egyptian_Museum.jpg/1280px-The_Egyptian_Museum.jpg
9.

Βρετανικό Μουσείο. Ανακτήθηκε την 07/11/2020, στις 20:56:38, στο

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/British_Museum_from_NE_2.
JPG
10.

Tate Modern Museum Λονδίνου. Ανακτήθηκε την 05/11/2020, στις
στο

22:53:04,
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https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.ROwvRNjnc7dI7YIIOv7qAQHaE8&pid=Api&P=
0&w=242&h=162
11.

Μουσείο Victorϊa and Albert, Λονδίνο. Ανακτήθηκε την 26/11/2020,

στις

20:49:24,

στο

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.WFc8PET6zlfmgmk50GW6swHaDa&pid=Api&P
=0&w=338&h=157
12.

Μουσείο Λούβρου. Ανακτήθηκε την 23/10/2020, στις 08:02:55, στο

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.rLYWkVeTw1lzLIDYpZzFMwHaDH&pid=Api&
P=0&w=383&h=162
13.

City des Sciences et de L΄Ιntustrie, Γαλλία. Ανακτήθηκε την 21/10/2020,

στις

23:31:11,

στο

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.yMu90sdiT9TUkF4EOT4sSwHaE5&pid=Api&P
=0&w=238&h=158
14.

Μουσείο Quai Branly, Παρίσι. Ανακτήθηκε την 12/11/2020, στις
στο

23:33:48,

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.ADtg9Rb79sothv9Ndg2VeAHaFj&pid=Api&P=0
&w=223&h=168
15.

Βασιλικά Μουσεία Καλών Τεχνών, Βέλγιο.
στις

26/11/2020,

Ανακτήθηκε την

08:54:10,

στο

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.SSAeNIlYpmcHXqxyB84Z2AHaFj&pid=Api&P
=0&w=230&h=173
16.
09/10/2020,

Μουσείου
στις

Πενηντακονταετίας

21:22:56,

στο

Βρυξελλών.

Ανακτήθηκε

την

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.LSVveP-

445iCQBTzAaVFwAHaFj&pid=Api&P=0&w=218&h=164
17.

Moυσείo Μovτέρνας Τέχνης, Στοκχόλμη. Ανακτήθηκε την 14/10/2020,

στις

21:57:34,

στο

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.X_eXt80v9oniizasfQ5bcAHaE8&pid=Api&P=0&
w=229&h=153
18.

Μουσείο Τυφλών Ισπανίας. Ανακτήθηκε την 26/10/2020, στις 20:32:24,

στο
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.86iJSaqEwpxAdG4EQPcqIQHaFj&pid=Api&P=0
&w=200&h=151
19.

Ταζ Μαχάλ. Ανακτήθηκε την 09/12/2020, στις 20:17:55, στο

https://perierga.gr/wp-content/uploads/2012/10/tajarabia2.jpg
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20.

Μακέτα Παρθενώνα. Ανακτήθηκε την 20/12/2020, στις 22:59:14, στο

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t31.08/15235436_1871296586433673_152697151981200009_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2
&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=jwBY6MEkGAgAX93bwtl&_nc_ht=scontent.fath71.fna&oh=30716aeddeb57c1ad5d0f37eef400136&oe=60283A8C
21.
10/11/2020,

Εσωτερικός χώρος Μουσείου Τυφλών Κροατίας. Ανακτήθηκε την
στις

20:43:23,

στο

http://www.tifloloskimuzej.hr/en/permanent-

exhibitions/art-work-by-blind-authors/
22.
24/11/2020,

Εσωτερική αίθουσα Μουσείου Τυφλών «Όμηρος». Ανακτήθηκε την
στις

21:49:24,

στο

https://www.museoomero.it/wp-

content/uploads/2020/11/opere-1.jpg
23.

Είσοδος Μουσείου Αφής, Αθήνα. Ανακτήθηκε την 01/12/2020, στις

08:13:01, στο http://www.tactualmuseum.gr/html/mus.htm
24.

Πρόσοψη MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ανακτήθηκε την

03/12/2020,

στις

07:43:57,

στο

https://www.momus.gr/uploads/mouseia_makedoniko/MOMus_mst.jpg
25.

Μουσείο Γουλανδρή, Αθήνα. Ανακτήθηκε την 04/12/2020, στις
στο

21:45:30,

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.athinoramaclub.gr%2
Fcreativeactivities%2Fplaces%2Fdefault.aspx%3Fid%3D3000132&psig=AOvVaw1E
1nJhN8SeNiEv1-xqdxZ&ust=1612113586262000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
26.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Ανακτήθηκε την

13/12/2020,

στις

09:03:45,

στο

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.byzantinemuseum.gr
%2Fel%2Fmuseum%2F&psig=AOvVaw3M4bg1NMLeYA0RgM2hn_EG&ust=1612
113660059000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj4_sWVxO4CFQ
AAAAAdAAAAABAD
27.
Ηλείας.

Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας,
Ανακτήθηκε

την

20/12/2020,

στις

08:12:23,

στο

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmuseumfinder.gr%2Fitem
%2Fmoyseio-tis-istorias-ton-olympiakonagonon%2F&psig=AOvVaw3aGIKmHTrooXr_8R_tY7-
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l&ust=1612116965757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDg7
PChxO4CFQAAAAAdAAAAABAD
28.

Απτικός χάρτης περιήγησης του ΜΜΣΤ. Ανακτήθηκε την 29/11/2020,

στις 23:13:45, στο www.mmca.gr/?p=428
29.

Έργο Ακριθάκη, «Αεροπλάνο». Ανακτήθηκε την 02/01/2021, στις

10:56:24,
στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/5_AlexisAkrithakis.jpg
30. Απτικό Αντίγραφο έργου «Αεροπλάνο». Ανακτήθηκε την 02/01/2021, στις
08:43:21, στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/template6.jpg
31. Τηλεγλυπτό 1963-72. Ανακτήθηκε την 03/03/2021, στις 21:56:24, στο
https://takisfoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/TELESCULPTURE_C.19631972-778x1024-1-1024x683.jpg
32. Μαγνητικό γλυπτό 1975. Ανακτήθηκε την 03/03/2021, στις 22:26:17, στο
https://takisfoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/ELECTRONIC-RELIEFFRONT-1024x683.jpg
33. Έργο «Μουσικό», Τάκις. Ανακτήθηκε την 05/01/2021, στις 12:43:57, στο
https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/10_Takis_Musical.jpg
34. Απτικό Αντίγραφο. Ανακτήθηκε την 05/01/2021, στις 23:45:32, στο
https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2021/01/1Musical.jpg
35. Απτικό Αντίγραφο Τετράπτυχου Μουσικού, Τάκι. Ανακτήθηκε την
04/01/2021,

στις

23:23:14,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2021/01/2Musical-scaled.jpg
36. «Ηχητικό», του Τάκι. Ανακτήθηκε την 04/01/2021, στις 22:03:54, στο
https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/02/Takis_Hxitiko.jpg
37. Απτικό Βοήθημα «Ηχητικό». Ανακτήθηκε την 04/01/2021, στις 22:23:45,
στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2021/01/48-scaled.jpg
38. Σινιάλα, ύψος 104-120 εκ., Τάκης, 1955-1959. Ανακτήθηκε την 05/01/2021,
στις
09:54:15,
στο
https://www.lifo.gr/sites/default/files/styles/lifo_lightbox_open/public/articles/202104-13/takis-hong-kong-2020-4.jpg?itok=antLf6_C)
39. Έργο «Σινιάλα», του Τάκι. Ανακτήθηκε την 05/01/2021, στις 23:01:32, στο
https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/02/Takis-siniala.jpg
40. Απτικό Αντίγραφο από έργο «Σινιάλα». Ανακτήθηκε την 05/01/2021, στις
23:30:44,

στο

https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2020/06/1.-MindsEye_Edu-

1.jpg
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41. Μοναχική Καρέκλα. Ανακτήθηκε την 10/01/2021, στις 08:43:22, στο
https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/Karella_new.jpg
42. Έργο «Ιστορία με Κοτόπουλο», του Martial Raysse. Ανακτήθηκε την
12/01/2021,

στις

21:46:14,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2018/07/6_%CE%9CartialRaysse.jpg
43. Απτικό Αντίγραφο «Ιστορία με κοτόπουλο». Ανακτήθηκε την 12/01/2021,
στις 22:03:12, στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/33-scaled.jpg)
44. Λεπτομέρεια από Απτικό Αντίγραφο «Ιστορία με κοτόπουλο». Ανακτήθηκε
την

12/01/2021,

στις

22:39:04,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2018/07/34.jpg)
45. Γλυπτό Dennis Oppenheim, «Εγκέφαλος». Ανακτήθηκε την 17/01/2021,
στις

21:48:32,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2018/07/2_DennisOppenheim.jpg
46. Τρισδιάστατο Αντίγραφο γλυπτού «Εγκέφαλος». Ανακτήθηκε την
17/01/2021,

στις

21:03:14,

στο

https://www.ethnos.gr/sites/default/files/styles/normal/public/images/2020/04/ergo4.jp
g?itok=yS8j26c2
47. Μεταξοτυπία «Μέγας Αλέξανδρος». Ανακτήθηκε την 20/01/2021, στις
08:03:17, στο https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/3_AndyWarhol.jpg
48. Απτικό Αντίγραφο έργου «Μέγας Αλέξανδρος». Ανακτήθηκε την
στις

20/01/2021,

08:53:10,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2018/02/IMG_0913b-scaled.jpg
49.
22:01:47,

«Σύνθεση», Βίκτωρ Μπράουνερ. Ανακτήθηκε την 27/01/2021, στις
στο

https://mindseye.gr/wp-content/uploads/2018/07/1_VictorBrauner-

600x600.jpg
50. Απτικό Αντίγραφο του έργου «Σύνθεση», του Βίκτωρ Μπράουνερ.
Ανακτήθηκε

την

27/01/2021,

στις

22:28:27,

στο

https://mindseye.gr/wp-

content/uploads/2018/07/template.jpg
51. Έργο «Ενθύμιον Θεσσαλονίκης», του ΠατρίκΡεϋνώ. Ανακτήθηκε την
29/01/2021,

στις

23:02:35,

στο

content/uploads/2018/07/4_PatrickRaynaud.jpg

[139]

https://mindseye.gr/wp-

