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Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ   

Περίληψη 

Σηελ ζεκεξηλή θνηλσλία ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε είλαη έλα επίθαηξν θαη 

νπζηαζηηθά πνιπδηάζηαην ζέκα, θπξίσο δύν κεγάισλ θαηεγνξηώλ αλζξώπσλ 

όπσο είλαη ηα άηνκα κε θάζε είδνπο αλαπεξίεο, αιιά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο, 

ηνπο νπνίνπο θαη αθνξά άκεζα. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε κε ηελ ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ βνεζεκάησλ λα θαηαλνήζνπκε ηειηθά πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο 

ηξόπνπο αλεμαξηεηνπνίεζεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ. Απηά πάληα κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαη ζην άκεζν κέιινλ. 

Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε γεληθά ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε σο εληα κε ηελ 

αλαθνξά ζηελ λνκηθή ηεο δηάζηαζε, πνπ πξνζηαηεύεη θπξίσο ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Σηελ ζπλέρεηα ζα δώζνπκε πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηα πξνβιήκαηα 

ζηνλ θνηλσληθό ξαηζηζκό θπξίσο πνπ βηώλνπλ απηέο νη θαηεγνξίεο 

αλζξώπσλ, πξνβάιινληαο ηελ θάζε δηάζηαζε ηνπο. Καηαβάιινληαο έηζη κηα 

γεληθή εηθόλα ηνπ όινπ ςπρηζκνύ ελόο αλζξώπνπ κε πξνβιήκαηα. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιύζνπκε εθηελέζηεξα ηηο εθαξκνγέο πνπ 

αθνινύζνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ζαλ ηδέα, 

επειπηζηώληαο λα αλνίμνπλ λένη νξίδνληεο ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε θαη 

ππνβνήζεζε ησλ αηόκσλ κε δηάθνξεο κνξθέο αλαπεξίαο. 

Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αλαθέξνληαη νη εηδηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζην λα παξαηείλνπλ θαη λα θαιπηεξεύνπλ ηε δσή ηνπο, είηε είλαη 

πγηώλ είηε όρη. Παξαζέηνληαο ζην ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήγνπλ 

από ηελ κειέηε όισλ ησλ εθαξκνγώλ ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: αλεμάξηεηε δηαβίσζε, άηνκα κε αλαπεξία, ηξίηε ειηθία, 

εθαξκνγέο, ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα, πξνβιήκαηα εππαζώλ νκάδσλ, νξηζκνί, 

λνκνζεζία, θνηλσληθή πξνθαηάιεςε θαη βνεζεηηθή παξέκβαζε ηερλνινγηώλ. 
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Abstract 

In today's society, independent living is a timely and effective 

multidimensional issue, mainly two major categories of people such as people 

with all kinds of disabilities and the elderly people, whom directly concerned. 

In this paper we will try to use appropriate aids to finally understand 

that independent living can be applied, the actual needs of serving and how 

independence these people are. These always with the help of technologies 

available today and in the near future. 

Initially we will generally mention independent living as one with the 

reference to the legal dimension, which primarily protects people with 

disabilities and the elderly. 

Then we will give more weight to the problems in the social racism 

mainly experiencing these categories of people, highlighting their every 

dimension. so by paying an overview of the whole psyche of a man with 

problems. 

We will try to analyze in more detail the following applications 

implementing independent living as an idea, hoping to open new horizons for 

the independence and helping people with various forms of disability. 

For older people are the specific applications which will help to prolong 

and to ameliorate their lives, whether they are healthy or not. Citing the end of 

the conclusions resulting from the study of all applications for independent 

living. 

Keywords: independent living, disabled, elderly, applications, 

technology systems, vulnerable groups, problems, definitions, laws, social 

prejudice and assistive technology intervention. 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  1 

Πεξηερόκελα 
 

Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή ..................................................................................... 3 

1.1 Δηζαγσγή ............................................................................................ 3 

1.2 Οξηζκφο θαη λνκνζεζία γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ......................... 4 

1.3 Δππαζείο νκάδεο ................................................................................ 8 

Κεθάιαην 2. Βνεζεηηθή παξέκβαζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

εππαζείο νκάδεο ............................................................................................ 11 

2.1 Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εππαζείο νκάδεο ..................... 11 

2.2 Κνηλσληθή πξνθαηάιεςε θαη απνθιεηζκφο ........................................... 21 

Κεθάιαην 3. Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο .................. 25 

3.1 Οξηζκφο ηεο αλαπεξίαο ........................................................................ 25 

3.2 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε κεξηθή ε νιηθή ηχθισζε ................................ 26 

3.2.1 Μεγεζπληήο νζφλεο CCTV ............................................................. 29 

3.2.2 Λνγηζκηθά πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη δηαβάδνπλ ηελ νζφλε ................. 32 

3.2.3 Οζφλεο κε θίιηξα πξνζηαζίαο, κε κεγάιε αλάιπζε θαζψο θαη 

νζφλεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ .................................................................. 35 

3.2.4 Οζφλε Braille .................................................................................. 36 

3.2.5 Δθηππσηήο Braille .......................................................................... 38 

3.2.6 Λνγηζκηθφ κεηάθξαζεο θαη κνξθνπνίεζεο ..................................... 41 

3.2.7 Λνγηζκηθφ νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) .................... 44 

3.3 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε κεξηθή ή νιηθή θψθσζε ................................ 47 

3.3.1 Γεληθά βνεζήκαηα ........................................................................... 49 

3.3.2 Αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ..................................................................... 53 

3.3.3 Δκθπηεχζηκεο πξνζέζεηο ................................................................ 55 

3.3.4 Δκθπηεχζηκα ζπζηήκαηα ................................................................ 57 

3.4 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα νκηιίαο ...................................... 59 

3.4.1 Δληζρπηήο θσλήο ............................................................................ 60 

3.4.2 Λαξπγγφθσλν ................................................................................ 62 

3.5 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα .................................... 64 

3.5.1 Ακαμίδηα θαη νρήκαηα κεηαθίλεζεο ................................................. 65 

3.5.2 Γηάθνξα βνεζήκαηα βάδηζεο θαη ηερλεηά κέιε .............................. 71 

3.5.3 Γηάθνξα νηθηαθά θαη δεκνζίσλ ρσξψλ βνεζήκαηα ........................ 74 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  2 

Κεθάιαην 4. Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ειηθησκέλνπο ................................. 78 

4.1 Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ .................................................................. 79 

4.2 Δθαξκνγέο γηα πγηείο ειηθησκέλνπο .................................................. 80 

4.2.1 Δθαξκνγή CARE ........................................................................ 81 

4.2.2 Δθαξκνγή AGNES ..................................................................... 83 

4.2.3 χζηεκα DOMEO ....................................................................... 85 

4.2.4 χζηεκα ECAALYX .................................................................... 87 

4.2.5 χζηεκα ALIAS .......................................................................... 90 

4.2.6 Δθαξκνγή AWARE .................................................................... 93 

4.2.7 χζηεκα HEARMEFEELME ....................................................... 94 

4.2.8 Third Age Online ........................................................................ 96 

4.2.9 SilverGame ................................................................................ 98 

4.2.10 χζηεκα PAMAP ........................................................................ 99 

4.3 Δθαξκνγέο γηα ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα άλνηαο ......................... 103 

4.3.1 χζηεκα Aladdin ...................................................................... 104 

4.3.2 χζηεκα Bedmond ................................................................... 107 

4.3.3 χζηεκα Smart Home For Elderly People (ΖOPE) .................. 108 

4.3.4 χζηεκα Cogknow Day Navigator ............................................ 109 

4.3.5 χζηεκα Rosseta ..................................................................... 112 

4.3.6 Δθαξκνγή Brainport ................................................................. 114 

4.3.7 Δθαξκνγή CCE ........................................................................ 115 

4.3.8 Δθαξκνγή HERA ...................................................................... 117 

4.3.9 Δθαξκνγή ENABLE ................................................................. 119 

Κεθάιαην 5. πκπεξάζκαηα ......................................................................... 123 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ............................................................................................ 126 

 

 

  



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  3 

Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγή 

Αξθεηέο ρψξεο απφ ηελ Δπξψπε έσο ηελ Ακεξηθή, ην θίλεκα γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε, ην νπνίν ήηαλ έλαο πξνπνκπφ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θηλήκαηνο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, έδσζε αγψλα γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαζθάιηζε ίζεο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

ην θπζηνινγηθφ δηθαίσκα ζηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ηνλ εππαζψλ νκάδσλ 

έρεη αξρίζεη ζηγά ζηγά λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θίλεκα γηα 

ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, έγηλε ζην Μπέξθιευ ηεο Καιηθφξληαο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηεο αξρέο ηνπ 1972 θαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα εμαπιψζεθε ζε φιεο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Αξγφηεξα ην θίλεκα απηφ ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

πνπ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν βεηεξάλνη ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη θνηηεηέο, 

εμαπιψζεθε θαη ζηελ Δπξψπε θαη άιιεο ρψξεο ζηνλ πιαλήηε. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηλήκαηνο είλαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα 

πνπ έρνπλ σο άλζξσπνη θαη απηνί, φηη κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα δνπλ 

αλεμάξηεηα, ρσξίο λα εμαξηψληαη απφ άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγά κειή κηαο θνηλφηεηαο. Να κπνξνχλ αθφκα 

θαη απηνί λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο επηινγέο φπσο φινη νη 

άλζξσπνη θαη λα κπνξνχλ λα αζθνχλ φια ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Όιν απηφ ην 

επηρείξεκα είρε σο ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζηελ 

θνηλσλία, έηζη ψζηε λα ζηακαηήζεη ε απνκφλσζε ηνπο κε ηνλ εγθιεηζκφ ζε 

θάπνην ίδξπκα, ή λνζνθνκείν, ή νπνπδήπνηε ήηαλ απνκνλσκέλνη, αθφκα θαη 

κεο ζην ζπίηη ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο νξηζκέλεο θνξέο. 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ είρε λα αληηκεηψπηζε ην θίλεκα ήηαλ ε 

πξνθαηάιεςε ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ππήξραλ κέρξη ηφηε γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε βαζηά θνηλσληθή βάζε φπνπ ζειαλ ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν ηνλ αηφκσλ απηψλ, φπσο ήηαλ λα κελ ππάξρνπλ. Σα απνηειέζκαηα 

φιεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα κπνξέζνπλ ηειηθά ηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο αλάγθεο πνπ είραλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, αξρηθά κφλν κέζα ζηελ θνηλφηεηα ηνπ θηλήκαηνο, αιιά 
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αξγφηεξα θαη κέζα ζηελ θνηλσλία. Καηαθέξλνληαο ηελ έληαμε ηνπο ζηελ 

δεκφζηα παηδεία κε πξφζβαζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ εξγαζία αλάινγα ηεο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θάζε αηφκνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη λα αληακείβεηε γηα απηφ, 

ηέινο αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζθέδαζε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο γηα λα κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ κε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο πνπ δελ έρνπλ πξνβιήκαηα ζαλ ίζνη κε απηνχο. 

Οξίζηεθε έηζη ν φξνο ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε είλαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα απνθαζίδεη κε βάζε ηεο 

ηθαλφηεηεο ηνπ έηζη ψζηε λα ηηο αμηνπνηεί ζην έπαθξνλ θαη θπζηθά κε ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ψζηε λα κπνξεί λα ελεξγεί κνλφο ηνπ. Φπζηθά πάληα 

κε ηελ βνήζεηα απφ εηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ή αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε αλαπεξία ηνπ. 

Δίλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζε έλα άλνηγκα ζηελ θνηλσλία αθήλνληαο ηελ 

απνκφλσζε ζηελ άθξε κε ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ ηνλ θνηλσληθφ θαη θάζε 

άιιν είδνο ξαηζηζκνχ. 

 

1.2 Οξηζκόο θαη λνκνζεζία γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε 

Ζ «Αλεμάξηεηε Γηαβίσζε» νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην 

βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ ζε έλα παξαγσγηθφ θαη αλεμάξηεην ηξφπν δσήο, 

φπνπ νη άλζξσπνη κε αληθαλφηεηεο θαη αλαπεξίεο έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ ίδησλ επηινγψλ κε απηψλ ησλ ζσκαηηθά ηθαλψλ.  

Απφ ηνλ αγγιηθφ φξν «independent living» πξνθχπηεη απηφο ν νξηζκφο 

ηεο «αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο». Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα, έλα πνιηηηθφ θίλεκα θαη 

έλα ηξφπν δσήο θαη απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα, ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δσήο κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε αλαπεξία θαη 

αληθαλφηεηα παγθνζκίσο. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα εμειίρζε 

είλαη ε δπλαηφηεηα γηα ηα ζεκεία δηάβαζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ησλ 
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κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, φια ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ππεξεζία 

ηεο βνήζεηαο ζην ζπίηη, λα αλαπηχμεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, κε φια 

εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπκκεηνρή 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην θφζηνο απηφ φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ε αλάπηπμε θαη κφληκε ρξίζε ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ε δηεζλέο επίπεδν, φπσο δηαπηζηψλνπκε, ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία έρεη επεξεαζηεί, θαηά θχξην ιφγν φπσο θαίλεηαη απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη δηαθεξχμεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Οη πξψηεο βάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ ΑΜΔΑ ηέζεθαλ κε ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

εληζρχζεθαλ κε δηάθνξεο επξσπατθέο ζπκβάζεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. ήκεξα, θαη ε Διιάδα έρεη 

πξνζαξκνζζεί λνκνζεηηθά ζηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο 

έρεη απνδερζεί ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη δηαθεξχμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Έηζη, ζην πιαίζην απηφ, ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία δηαηάμεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ ζε 

βάξνο ηνπο. 

Ζ απηφλνκε δηαβίσζε ζηελ Δπξψπε φπνπ θαίλεηαη φηη πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο εμφδνπ απφ ην άζπιν. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ηνπ λα κπνξνχλ λα απηνλνκεζνχλ, ηα νπνία έρνπλ δήζεη γηα αξθεηά 

ρξφληα ζηα ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, είλαη νπζηαζηηθά ε θαηλνχξηα 

ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ. Ζ Δπξψπε ιεηηνπξγεί δηάθνξεο δνκέο 

απηφλνκεο δηαβίσζεο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, αθνινπζψληαο αξρηθά ην 

επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην θαη πινπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο έληαμεο γηα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηηο δνκέο ηεο απηφλνκεο 

δηαβίσζεο. 

Σν 1989 άξρηζε λα ζηήλεηαη έλα επξσπατθφ δίθηπν γηα ηελ Απηφλνκε 

Γηαβίσζε. ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε απηφλνκε δηαβίσζε πξνβιέπεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία. Οη βφξεηεο ρψξεο εθαξκφδνπλ ηηο δνκέο ηεο απηφλνκεο 
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δηαβίσζεο κε ηαπηφρξνλε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλαπεξία. Όπσο έρεη δηαπηζησζεί ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο ππάξρνπλ ηα 

θαιχηεξα παξαδείγκαηα απντδξπκαηνπνίεζεο θαη απηφλνκεο δηαβίσζεο, 

φπσο είλαη ε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ έρνπλ νξγαλψζεη έλα 

κεγάιν δίθηπν δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. 

ε πξψηκν ζηάδην δπζηπρψο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο. Έρνπλ γίλεη αξθεηέο ελέξγεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πνπ αθνξνχλ ηε κέξηκλα αλζξψπσλ κε αλαπεξία θαη αληθαλφηεηεο, αιιά 

δπζηπρψο κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο φπσο 

ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ην φπνην εθαξκφδεηαη κε κεγάιε 

επηηπρία ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε θξαηηθή επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο είλαη ε δπζιεηηνπξγία 

ηεο θνηλφρξεζηεο ππνδνκήο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνζπειάζηκνη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηα πξνζπειάζηκα κέζα κεηαθνξάο ζπαλίδνπλ. Με ηα 

δίθηπα βνεζψλ θαη ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα απφ ηελ άιιε ζπκβαίλεη 

αθξηβψο ην ίδην.  

Μηα κε θεξδνζθνπηθή ππνζηεξηθηηθή εηαηξεία δεκηνπξγήζεθε ην 1997 

κε ην φλνκα «ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΧΡΑ», ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα 

εζεινληψλ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο. 

Πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο είλαη θαηλνηφκεο θαη ππνζηεξηθηηθέο αλαπηχζζνληαη 

ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, παξά ηνλ εζεινληηθφ ηεο ραξαθηήξα, απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο. πληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ ππνζηήξημε 

θαη βνήζεηα ησλ αλζξψπσλ κε αληθαλφηεηεο θαη παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ 

θξαηηθή θαη θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε. 

Αθινπζψληαο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ε Διιάδα έρεη ιάβεη ζεκαληηθά 

λνκνζεηηθά κέηξα άζθεζεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο γηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Μία αλζξσπνθεληξηθή θαη θνηλσληθή αληίιεςε ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ 

θξάηνπο εηζάγεη ην Διιεληθφ χληαγκα, θαηνρπξψλνληαο κε ην άξζξν 4 ηελ 

αξρή ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ, ε νπνία απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ΑΜΔΑ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θξάηνο. 

Δλψ κε ην άξζξν 21 ζεκειηψλεηαη ην θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ θαη ε θνηλσληθή 
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πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, θαζψο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ αλαπεξία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο απφ ην χληαγκα. Αθφκα κε ην άξζξν 22 ζεκειηψλεηαη ην 

δηθαίσκα ησλ ΑΜΔΑ ζηελ εξγαζία θαη ε πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο πνπ 

παξέρνπλ. Έηζη κε ηα πην πξννδεπηηθά πληάγκαηα άιισλ ρσξψλ 

ελαξκνλίδεηαη ην χληαγκα ηεο ρψξαο καο κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, πηνζεηείηαη 

ην θνηλσληθφ κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία θαη ζπλεπψο ην Διιεληθφ θξάηνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα εθζπγρξνλίζεη ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

Τπάξρνπλ ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο γηα απαζρφιεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Έρνπλ νξηζηεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα 

θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ζην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνζιήςεσλ ησλ 

ΑΜΔΑ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Με ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 

ηνπνζέηεζεο θαη κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπο νξίδεηαη θαη ην πφζεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πξννξίδνληαη γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία. Σα εκπφδηα θαη νη 

δπζθνιίεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ, κε κηα πιεηάδα λνκνζεηηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαηαθέξλνπλ λα άξνπλ ηνπο απνθιεηζκνχο απηνχο, 

θπζηθά ζην θνηλσληθφ απηφ πιαίζην πξνζηαζίαο πνπ ππάξρεη. Δπίζεο, 

παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ επεξγεηήκαηα θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο, πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηνπο εμήο ηνκείο: 

- Σηην εκπαίδεςζη ηυν ΑΜΕΑ, ε νπνία ζε δεκφζηα ζρνιεία παξέρεηαη 

δσξεάλ απφ ην θξάηνο, ελψ απφ ην βαζκφ θαη ην είδνο ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ απηψλ πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ησλ 

ζρνιείσλ απηψλ. 

- Σηην επγαζία και ζηην απαζσόληζη, πνπ ζηνρεχεη ζηελ άξζε θάζε 

είδνπο απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ ΑΜΔΑ, ζηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηελ παξαγσγή αθφκα. 

- Σηην ςγεία, ηην αζθάλιζη και ηην κοινυνική ππόνοια, πνπ έρεη σο 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ 

ΑΜΔΑ, κε ηελ πξφζβαζε ζε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηε 
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ζεκειίσζε κηαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία ηδξπκάησλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη επαλέληαμεο, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ ςπρηθή ζηήξημε ζηα άηνκα απηά, άλεηε θαη αζθαιή δηαβίσζε, 

θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 

- Σηιρ μεηαθοπέρ και ηιρ επικοινυνίερ, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ειεχζεξε 

ρσξίο πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. 

Όπσο έρνπκε πεη, ην Διιεληθφ χληαγκα νξίδεη ζην άξζξν 4 φηη νη 

Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη φηη νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο 

έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Καζηεξψλεηαη έηζη κε ην άξζξν απηφ ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ έλαληη ηνπ λφκνπ, φπσο επίζεο θαη ε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Ζ αξρήο ηεο ηζφηεηαο έλαληη ηνπ λφκνπ, 

ζπληαγκαηηθά απνηειεί απηή ηελ θαηνρχξσζε θαη ην ζεκέιην ιίζν ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ΑΜΔΑ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θξάηνο, 

ελψ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ εμαζθαιίδεη φηη απνηεινχλ ηζφηηκα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη 

απφ ην θξάηνο φπσο θαη νη άλδξεο κε αλαπεξία. 

Δπίζεο, ην άξζξν 21 παξ. 6, αλαθέξεηαη ξεηά ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, νξίδνληαο ηα εμήο: «Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο.». Πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, θαζψο απφ ην Πνηληθφ ,αιιά θαη απφ ην Αζηηθφ Γίθαην ηεο ρψξαο, 

φπσο πξνθχπηεη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζεσξνχληαη σο άηνκα κε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα πξνο θαηαινγηζκφ, θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε 

ηνπο ζα πξέπεη λα ηπγράλεη εηδηθήο κεηαρείξηζεο. 

 

1.3 Δππαζείο νκάδεο 

Ζιηθησκέλν άηνκν πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο κία «βίν - ςπρνθνηλσληθή 

ελφηεηα», κπνξνχκε βεβαία λα πξνζεγγίζνπκε θαη απφ βηνινγηθή θαη 
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θνηλσληθφ - ηζηνξηθή, φπσο θαη απφ ςπρνινγηθή άπνςε. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γήξαηνο είλαη ε κεγάιε δηαθνξεηηθφηεηα ζε έλα ζχλνιν 

ειηθηψλ, αιιά θαη δπλαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ψζηε λα κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί κε αηζζεηηθνχο ή βίνζσκαηηθνχο θαλφλεο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε βηνινγηθή ζεσξία ηνπ γήξαηνο, ζπκπίπηνπλ φιεο 

φκσο ζην φηη σο πξνο ην κέγηζην φξην δσήο ππάξρεη κηα γελεηηθή βάζε, πνπ 

γηα ην θάζε είδνο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. Τπάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία θαη 

δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ειηθησκέλα, 

παξφιν πνπ ζην γήξαο θαζνξηζκέλν ξφιν παίδνπλ ηα βηνινγηθά θαηλφκελα. Ζ 

ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ γήξαηνο είλαη έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Οη 

δηαδηθαζίεο νη βηνινγηθέο απφ ηα άηνκα αιιά θαη απφ νιφθιεξεο πνιηηηζκηθέο 

νκάδεο βηψλνληαη δηαθνξεηηθά. Γηαθνξεηηθφο αλάινγα κε ηελ θάζε πνιηηηζκηθή 

νκάδα κπνξεί λα είλαη ν ηξφπνο πνπ βηψλεηαη ε ζσκαηηθφηεηα. 

Ζ ζσκαηηθφηεηα ζπλδέεη ηε βηνινγηθή ηαπηφηεηα δηαρξνληθά θαη 

εθδειψλεηαη αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ 

βαζίδεηαη κφλν ζηηο ζηελά βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά εθθξάδεηαη ζηε 

βηνινγηθή απηνλφεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζηε βηνινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεξαηεηψλ είλαη ε ειάηησζε ηεο 

δσηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θπηηάξσλ ζηα δηάθνξα φξγαλα, πνπ 

δε γίλεηαη ζχγρξνλα θαη παξάιιεια ζε φια. Άιινηε γεξλά πξψηα ην κπαιφ 

ελψ ησλ άιισλ νξγάλσλ ε ηθαλφηεηα δηαηεξείηαη πνιχ θαιά θαη άιινηε 

πξψηα ε θαξδηά ή ηα πφδηα, ή νη ζθηγθηήξεο, ή άιιε ιεηηνπξγία. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη νη βηνινγηθέο κεηαβνιέο είλαη αλαπφθεπθηεο, είλαη κε 

αλαζηξέςηκεο θαη ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Μεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γήξαηνο είλαη: 

α) Δίλαη κία πνιχπινθε δηεξγαζία δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία θαη εκθαλίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηνπ 

ρξφλνπ. 

β) Έρεη αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή ε θάζε κεηαβνιή πνπ 

ζπκβαίλεη πξνζηίζεηαη ζε απηέο πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί. 
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γ) πλίζηαηαη ζε αιιαγέο πνπ κεηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

δ) Δίλαη πξννδεπηηθφ ζηε δηακφξθσζή ηνπ θαη δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά. 

ε) Οθείιεηαη ζε εζσηεξηθέο αηηίεο. 

ζη) Δίλαη αλαπφδξαζην, δειαδή δε κπνξεί λα ην απνθχγεη θαλείο. 

δ)Δίλαη θαζνιηθφ, δειαδή εκθαλίδεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ είδνπο. 

ε) Δίλαη κε αλαζηξέςηκν, δειαδή δε κπνξεί λα αλαζηαιεί ε πνξεία ηνπ. 

ζ) Αξρίδεη κεηά ηε ζσκαηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή σξηκφηεηα. 

η) Καηαιήγεη ζην ζάλαην. 

Οη βιαπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ γήξαηνο δηαθαίλνληαη, πξψηνλ ζηελ 

κηθξφηεξε επειημία αληνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμσηεξηθψλ 

πηέζεσλ θαη δεχηεξνλ, ζηελ απμαλφκελε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ. 

Παξά ηνλ ππνρξεσηηθφ θαη θαζνιηθφ ραξαθηήξα ησλ βηνινγηθψλ 

κεηαβνιψλ, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζρέζε ηνπο κε ηελ ειηθία απφ ηελ άιιε, 

δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη παίξλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο ή φηη απηέο αξρίδνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία. Με πνηα κνξθή 

θαη ην πφηε ζα εκθαληζζνχλ είλαη ζπλάξηεζε θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 
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Κεθάιαην 2. Βνεζεηηθή παξέκβαζε ησλ ηερλνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο εππαζείο νκάδεο 

Πέξα απφ ηνπο νξηζκνχο θαη ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηηο εππαζείο 

νκάδεο ζε εζληθφ αιιά θαη δηεζλή επίπεδν, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, 

πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηέο νη νκάδεο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα είλαη θνηλσληθφ νηθνλνκηθά θαη 

αθνξνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ηνλ εππαζψλ νκάδσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμνκαιπλζνχλ θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ίζνη. Δθηφο φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπζηαζηηθά, 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ κε αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επίπεδνπ ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ, είλαη θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αιιά θαη ν θνηλσληθφο 

ξαηζηζκφο πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο 

νκάδεο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ, πξέπεη λα αλαιχζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα. ε απηφ ην θεθάιαην 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε θαη λα εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλερψο αληηκεησπίδνπλ νη εππαζείο νκάδεο. 

 

2.1 Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εππαζείο νκάδεο 

ηα γεξαηεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ζπρλά ζπλέπεηα 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλήζσο νη ειηθησκέλνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

δσή ηνπο ζε κηθξφηεξε ειηθία, φπσο ε απαζρφιεζε, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεκέλεο κε ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο. Σεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ έρνπλ ήδε αιιάμεη θαη έρνπλ 

απνθηήζεη κηα άιιε πνηφηεηα, πνπ ζα θάλνπλ πην παξαγσγηθά θαη απηφλνκα 

ηα γεξαηεηά ηνπο. 

Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ειηθησκέλνη είλαη: 
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α) Η μοναξιά, ε απψιεηα ζηελψλ ζπγγελψλ θαη θπξίσο ησλ ζπδχγσλ, 

δεκηνπξγεί θελά ζπλαηζζεκαηηθά. Σαπηφρξνλα ν θχθινο ησλ θίισλ θαη ησλ 

γλσζηψλ ζηελεχεη αξθεηά κε ην πέξαο ηεο ειηθίαο. Ζ αίζζεζε ηεο κνλαμηάο 

κεγαιψλεη θαζψο ζπλνδεχεηαη πνιχ ζπρλά θαη κε ηελ αλεζπρία ηνπ ζαλάηνπ 

πνπ ππνζέηνπλ πσο πιεζηάδεη. 

β) Πποβλήμαηα οικονομικά, κεγάιε νηθνλνκηθή αληζφηεηα ραξαθηεξίδεη 

ηνλ ειιεληθφ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. Θα απνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε 

ειηθησκέλνπο κε πςειά εηζνδήκαηα, κεζαία, αιιά θαη πνιινχο λα είλαη ζην 

επίπεδν ηεο θηψρεηαο εθφζνλ ε ζχληαμε είλαη ε κφλε πεγή εηζνδήκαηνο θαη 

είλαη αξθεηά κηθξή. 

γ) Οι διάθοπερ αζθένειερ ηηρ ηλικίαρ και ηα διάθοπα πποβλήμαηα πος 

πποκαλούν. 

δ) Το σαμηλό επίπεδο εκπαίδεςζηρ, πνπ πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ ειηθησκέλσλ. 

ε) Οι δςζσεπείρ και δςζκολονόηηερ ζςνθήκερ μεηαθοπάρ και 

επικοινυνίαρ γηα έλαλ ειηθησκέλν. 

ζη) Πποβλήμαηα πεπιβάλλονηορ και καηοικίαρ, ε γεληθφηεξε 

πνιενδνκηθή νξγάλσζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηνηθηψλ ζε έλα αζηηθφ 

θέληξν, αλαγθάδεη ηνπο ππεξήιηθεο λα δηακέλνπλ ζε ρψξνπο πνπ δελ είλαη 

θαηάιιεινη γηα ηελ άλεηε δηακνλή ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο κε 

πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη αίζζεζε εγθαηάιεηςεο. 

δ) Η πεπιοπιζμένη ππόζβαζη και οι ανεπαπκείρ ςπηπεζίερ ςγείαρ, ησλ 

ππεξειίθσλ πνπ αλήθνπλ ζηα θαηψηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, γηα ηνπο 

νπνίνπο απνηειεί θαη κνλαδηθφ ηξφπν πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

ε) Η έλλειτη ςπηπεζιών κοινυνικό-ιαηπικών, θπξίσο ζην ζπίηη ελφο 

ειηθησκέλνπ θαη ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρψξν πνπ ηνπ παξαρσξείηε. 

ζ) Η λανθαζμένη απένανηι ζηοςρ ηλικιυμένοςρ κοινυνική 

ζςμπεπιθοπά, ε θνηλσλία ζπρλά θέξεηαη κε ζπγθαηάβαζε ή ηνλ ζεσξεί 
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βάξνο, βιέπεη ηνλ ειηθησκέλν κε κηα πξνζηαηεπηηθή καηηά ρσξίο λα ηνλ αθήλεη 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο απηέο έηζη ψζηε λα είλαη θαιχηεξεο γηα απηφλ. 

η) Η έλλειτη ζεβαζμού ζηα ανθπώπινα δικαιώμαηα ηυν ηλικιυμένυν. 

ηα) Η απώλεια ηηρ αςηονομίαρ και η ανάγκη βοήθειαρ ηπίηος πποζώπος. 

 

 

Δηθφλα 2.1 

Υαξαθηεξηζηηθά βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 2.1 ηνλ απνθιεηζκφ πνπ ληψζεη 

έλαο ειηθησκέλνο θαη ηελ πηζαλή άζρεκε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε πνπ έρεη, 

λα θνίηα κε ζθεπηηθφηεηα έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, βηψλνληαο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ. 
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Βεβαίσο πνιινί πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ 

ειηθησκέλσλ δελ αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα θαη ραίξνληαη δεκηνπξγηθά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά σθέιεη ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία ησλ εππαζψλ νκάδσλ είλαη θαη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, πνπ φπσο είλαη θαλεξφ αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζα είλαη πνιιά θαη κε αλάγθε 

άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

Βαζηθφ θαη θχξην πξφβιεκα φπσο είλαη θπζηθφ, ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία είλαη ε πξνζπειαζηκφηεηα ησλ πφιεσλ. ηελ Διιάδα κε 

επηθεθαιήο πάληα ηελ Αζήλα είλαη απξνζπέιαζηεο φιεο νη πφιεηο ζηηο νχηνο 

ε άιινο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο λα θηλνχληαη 

ζε απηέο. Γηα παξάδεηγκα ζηα κνπζεία ηεο Αζήλαο είλαη πιήξε πξνζβάζηκν 

κφλν έλα κνπζείν γηα αλαπεξηθφ ακαμίδην, ηα ππφινηπα έρνπλ έλα 

ππνηππψδεο ππφβαζξν έσο θαη αλχπαξθην.  

Δθηφο απφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ πξνζπειαζηκφηεηα ησλ 

πφιεσλ ππάξρεη έλα αθφκα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη. Δίλαη 

θπζηθφ φηη νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ ζε ζπίηη ην 

νπνίν ζα είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα ηνπο 

εμππεξεηεί. Γηα απξνζπέιαζηα δηακεξίζκαηα δίλνληαλ ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα 

ηελ απφθηεζε ζηέγεο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη. 

Οη θαηνηθία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα έρεη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηέο ηηο νκάδεο. Υσξίο 

επθνιία κεηαθίλεζεο κέζα ζην ζπίηη ή αθφκα θαη θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν 

απφ ην ζπίηη, ην άηνκν είλαη θαηαδηθαζκέλν λα είλαη εμαξηψκελν απφ ηξίηνπο 

θαη γηα ηελ παξακηθξή ηνπ αλάγθε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ απηφ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πνιιέο θνξέο λα παξαπέκπνληαη ζε 

ηδξχκαηα, κε έρνληαο άιιε ιχζε. Γηαθνξεηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζρεηηθήο αδπλακίαο ζηελ πξφζβαζε ζην ζπίηη, ηα άηνκα κε αλαπεξία 
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απνθνηλσληθνπνηνχληαη κε εμαηξεηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ςπρηζκφ 

ηνπο, αιιά θαη ζηελ εμέιημε πνιιέο θνξέο ηεο πάζεζεο ηνπο. 

Οη απνθιεηζκνί απηνί ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξία είλαη ζηελ νπζία φπσο αλαθέξακε παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ αλαπήξσλ. 

 

Δηθφλα 2.2 

Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο επίζεο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη φζνη έρνπλ 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, είλαη ε αδχλαηε πξφζβαζε ηνπο ζε δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. ηελ Δηθφλα 2.2 βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά κηα εηθφλα πνπ 

αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά έλα άηνκν κε αλαπεξία νπνχ ζηέθεηαη κπξνζηά ζηα 

ζθαιηά θαη αλαξσηηέηαη πσο ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη. Δθηφο απφ απηφλ θαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ, έρεη λα αληηκεησπίζεη ηέηνηα πξνβιήκαηα, δηφηη είλαη 

αδχλαηνλ λα θπθινθνξεί αζπλφδεπην έλα άηνκν κε αλαπεξία ζηελ ρψξα καο, 

ρσξίο λα έρεη βνήζεηα φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.3. ρεδφλ ζε φιεο ηηο 

δεκφζηεο θαη κε ππεξεζίεο, δπζηπρψο, ππάξρνπλ πάληνηε ζθάιεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηά. 

Δίλαη αδηαλφεην ζε κηα Δπξσπατθή ρψξα λα κελ κπνξνχλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία λα έρνπλ πξφζβαζε ελψ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο επνρέο είλαη 
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γεληθά πνην κεγάινο ν αξηζκφο ηνπο. Φπζηθά νη αηηίεο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία πνηθίινπλ θαη δπζηπρψο ε θαηάζηαζε γίλεηαη νινέλα θαη 

πνην αλεπίηξεπηε φηαλ, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

 

Δηθφλα 2.3 

Ζ ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη ζρεηηθά εχθνιε, άπια κε ην λα 

θαηαζθεπαζηνχλ εηδηθέο ξάκπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη κε 

επθνιία ηα άηνκα κε αλαπεξία. Έηζη απνηξέπεηαη κε απηφλ ηνλ απιφ ηξφπν ε 

αίζζεζε ηνπ παξαγθσληζκνχ θαη δείρλνπλ πσο αλήθνπλ θαη απηνί ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, απνηξέπνληαο έηζη θαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξακε πνην πάλσ πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχληαη. Απηφ φκσο δελ 

ζπκβαίλεη σο θαη ζήκεξα θαη είλαη έλα κεγάιν πιήγκα γηα ηα ίδηα ηα άηνκα 

αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, φπνπ ζα θάληαδε ε δσή ηνπο ζίγνπξα ιίγν 

πνην δηαθνξεηηθή. Όινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία άιισζηε 

λα κεηέρνπλ σο ελεξγά κέιε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ρσξίο φινη νη άιινη λα 

ηνπο απνθιείνπλ, αληηζέησο πξέπεη λα ηνπο εληζρχνπλ. Οη κεραληθνί ινηπφλ, 

ζα ιέγακε ραξηηνινγψληαο, πνπ θαηαζθεπάδνπλ απηά ηα θηίξηα πξέπεη λα 
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βάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη έλα βήκα παξαπάλσ ψζηε λα ππνινγίδνπλ θάηη 

θαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Έηζη ζηελ Διιάδα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δίλνπλ ηηο 

ηηκέο γηα ηα παηδία κε αλαπεξία πνπ είλαη καζεηέο λα θπκαίλνληαη ζην 12-15% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ. Απηά ηα παηδία πξέπεη λα έρνπλ έλα 

δεκφζην ζρνιείν πνπ λα κπνξεί λα ηα εμππεξεηεί. Αληηζέησο ζηα ζρνιεία 

απηά ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηδξχκαηα εηδηθήο αγσγήο 

αληηζηνηρεί ζην 0,73% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, επνκέλσο θαη ην 

κνλαδηθφ πνζνζηφ πνπ εμππεξεηείηε επαξθψο. Βιέπνπκε φηη ζε άιιε κηα 

δεκφζηα ππεξεζία φπνπ ν ξφινο ηεο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη πνιχ ζεζκηθφο 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία. 

Παξάιιεια κε ηελ πξφζβαζε ζηα ζρνιεία, ζηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο 

ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο είλαη πνην ζεκαληηθά θαη κε 

παξαιείςεηο ζε επίπεδν ζεζκηθφ. Καζεκεξηλά αθνχκε γηα ην αίηεκα γηα 

ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα πνπ ζηεξνχληαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα κελ ππάξρεη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Με ηελ αλεπαξθή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξία ε κε, πσο ζα κπνξέζεη λα νξηζηεί σο έλα αμηνθξαηηθφ 

θαη κε ίζεο επθαηξίεο ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επαξθήο, δελ ζα 

έρεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο, ψζηε λα εθπαηδεχνληαη σο ίζνη κε ηνπο άιινπο ηα 

παηδία κε αλαπεξία.  

Δθηφο απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ππάξρεη γεληθή έιιεηςε θαη σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ελ γέλεη. Γελ δηαζέηνπλ 

επνκέλσο, νχηε θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, νχηε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ αθφκα, 

ψζηε λα γίλεηαη ζσζηή ε εθπαίδεπζε ζηα παηδία κε αλαπεξίεο θαη έηζη λα 

κπνξέζεη λα ππάξρεη δνκή γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, αιιά θαη 

ηελ παηδεία. Σν πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα ζρνιηθφ ίδξπκα, ζηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, ζα έρεη κηα ζηνηρεηψδε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο. πκβαίλεη φκσο απηφ ιφγν θαη ηεο έιιεηςεο 
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ηεο ζρεηηθήο παλεπηζηεκηαθήο θαηάξηηζεο ζε απηά ηα ζέκαηα ζηελ Διιάδα, 

ψζηε λα κελ κπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο λα εληξπθήζεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαζηξαηεγείηαη, ην ζπκβνχιην ησλ 

ππνπξγψλ θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα ψζηε 

λα νξίζεη σο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηελ ζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

ζηέγαζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

Έηζη ινηπφλ, ην θάζε θξάηνο έρεη σο ππνρξέσζε ηε ιεηηνπξγία ελφο 

αμηνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ νη ζηφρνη ζα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ζρνιηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε κηα ηζφηηκε βάζε. Οπφηε άξρηζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θάπνηα πξνγξάκκαηα, πνπ δελ είραλ σο ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ, αιιά πξνσζνχζαλ ηελ ελζσκάησζε 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε πξνβιήκαηα, αλάκεζα ζε απηά θαη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μηα απφ ηηο αξρηθέο ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο ήηαλ ην Horizon, απφ ηελ νπνία θαη κεηά ππήξμαλ θαη άιιεο κε 

Δπξσπατθά, αιιά θαη κε θξαηηθά θνλδχιηα, ηα νπνία ζηήξηδε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κπνξνχκε λα ηα 

ραξαθηεξίζνπκε ζηελ ρψξα καο σο ειιηπή ή θαη αλχπαξθηα. Οπφηε έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα γηα λα κπνξέζεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Σα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο βαζηθφ θξηηήξην ηελ ειηθία θαη φρη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ αλάινγα κε ην πξφβιεκα ηνπ. Δπνκέλσο πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ νξηζκέλεο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή θάπνηεο απφ απηέο είλαη: 

α) σο πξνο ηε δηδαθηέα χιε ε δπλαηφηεηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αθνινπζεζεί ελαιιαθηηθή πνξεία θαη φρη ηελ πεπαηεκέλε,  

β) ε άκεζε ζρέζε θαη εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη ηα δεδνκέλα απηήο,  

γ) ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ρξφλν σο πξνο ηελ δηδαθηέα χιε λα 

βξίζθεηαη ζε κηα ηζνξξνπία, ρσξίο λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε βαζηθά θαη 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα,  
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δ) ν δηαρσξηζκφο ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ,  

ε) ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο βαζηθφο θαλφλαο επηηπρίαο. 

Ζ ειιηπή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

πξνθαιεί αληίζεην απνηέιεζκα απφ ηελ έληαμε θαη ηζνξξφπεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Αληηζέησο ελίζρπζαλ ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε 

θπζηνινγηθά θαη κε θπζηνινγηθά άηνκα, νδεγψληαο έηζη ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο. Έηζη ηα λνκηθά θελά είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εληαρηνχλ σο εληαίν ζψκα θαη απηνί ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οκνίσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, είηε επαγγεικαηηθήο είηε 

παλεπηζηεκηαθήο, ηα ζηνηρεία καο δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη παξά πνιχ κηθξφ. 

Μφιηο έλα 5% ηνλ αηφκσλ πνπ απνθνηηνχλ απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζπλερίδεη ζηελ ηξηηνβάζκηα ή ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ψζηε λα κπνξέζεη λα έρεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σα πξνβιήκαηα 

είλαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη νπζηαζηηθά θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πιηθέο 

δνκέο αιιά θαη ηελ απνπζία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζηελ βνήζεηα απηψλ ησλ 

αηφκσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δσή. Έηζη απφ ην λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα ηηηάληα πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ηα 

αδηαθνξνχλ θαη απιφο ηνπο παξακέλεη έλα αίζζεκα αληζφηεηαο θαη πάιιεη. 

Οπζηαζηηθά πξέπεη κέζα απφ έλα πιέγκα ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ππεξεζηψλ, πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Λφγν ηεο ειιηπήο εθπαίδεπζεο, ιφγν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη 

ζπληξηπηηθά ηεξάζηην, αλαινγηθά κε εθείλν ησλ ππφινηπσλ αλέξγσλ. Έλαο 

ζηνπο ηέζζεξηο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, είλαη άηνκν 

κε εηδηθέο αλάγθεο. Οπφηε ην πνζνζηφ είλαη ηεξάζηην, αλ ζθεθηνχκε φηη ην 

ζρεδφλ 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο έρεη θάπνηα ζρεηηθή αλαπεξία. 
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Δπνκέλσο αθνχ δελ ππάξρεη εξγαζία δεκηνπξγείηε ην πξφβιεκα ηεο θηψρηαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. ήκεξα ζηελ ρψξα καο ην λα ζεσξνχκε 

θάπνηνο φηη έρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, ζεσξείηε αλ θαη άηππα, σο 

θπζηνινγηθφ. Φαληαζηείηε φκσο θαη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο πνπ έρεη έλα 

άηνκν κε αλαπεξία ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, ζε νξηζκέλεο δε ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη ζε πιηθνηερληθέο αλάγθεο. Όπνπ ην θφζηνο φισλ απηψλ ησλ 

αλαγθψλ είλαη ζε κεληαία βάζε πηζαλφλ θαη πνιχ πάλσ απφ ην κέζν βαζηθφ 

κηζζφ ελφο κηζζσηνχ. 

Δπνκέλσο ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα είλαη έλα φρη απφ ηα βαζηθφηεξα 

αιιά ην κεγαιχηεξν θαη πνην δπζβάζηαθην πξφβιεκα πέξα ησλ άιισλ πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε αλαπεξία. Οξηζκέλνη απφ ηα άηνκα απηά έρνπλ 

ηελ ηχρε θάπνηαο ζχληαμεο ή θάπνησλ πξνληαθψλ επηδνκάησλ, αιιά ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ έρεη θάπνηα πεγή εζφδσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

έρεη θάπνην εηζφδεκα νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη ηέηνηεο ψζηε 

δπζηπρψο λα κελ κπνξεί λα ηηο θαιχςεη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νχηε θαλ 

ηηο βαζηθέο. Απηφ θπζηθά νθείιεηε ζηελ βαζεηά θξίζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά 

είλαη θαηά θχξην ιφγν ηεο παληεινχο απνρήο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ απφ ην 

θνηλσληθφ θξάηνο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πφζν κάιινλ ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ θαη πεξηζζφηεξε αλάγθε απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπο. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη φια απηά ηα πξνβιήκαηα ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ είλαη γχξσ απφ απηνχο, 

καδί κε απηνχο. Έηζη νη ζπζζψξεπζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε κφλε θαλεξή 

εμέιημε. Πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηά απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα γίλνληαη 

νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο, φρη άπιεο επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο. 

Οπφηε θχξηεο θαηεπζχλζεηο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα θαηνρπξψλεη 

λνκνζεηηθά θαη νπζηαζηηθά φηη πξέπεη λα ππάξρεη ε ζρεηηθή θξνληίδα κέζα 

απφ πξνγξάκκαηα πνπ θπξίσο πινπνηεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη 

νξγαλψζεηο ησλ αλαπήξσλ θαη θπζηθά ην θξάηνο. 
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2.2 Κνηλσληθή πξνθαηάιεςε θαη απνθιεηζκόο 

Χο θπζηθφ επαθφινπζν φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξακε θαη 

αληηκεησπίδνπλ ζπλερψο νη εππαζείο νκάδεο είλαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ 

θνηλσληθή πξνθαηάιεςε έρεη δηάθνξεο κνξθέο εθδήισζεο θαη κε ηελ 

παξνπζία ηεο δεκηνπξγεί δπζηπρψο θαη λέα πξνβιήκαηα. Πξέπεη φκσο λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ θνηλνχ κε ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα ψζηε λα επέξρεηαη 

ηζνξξνπία, έηζη ψζηε ην άηνκν λα κελ ληψζεη ηελ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε 

ιφγν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη σο παληαρνχ παξνχζα. 

 

Δηθφλα 2.4 

ηελ Δηθφλα 2.4 βιέπνπκε έλα παηδί ζε αλαπεξηθφ θαξφηζη λα 

παξαηεξεί απφ καθξηά κηα νκάδα άιισλ παηδηψλ λα είλαη φια καδί. Σν 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ νκάδα ησλ άιισλ παηδηψλ, 

ζην παηδί κε ηελ αλαπεξία θαλεξψλεηαη καδί κε ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε ηελ πξνβνιή κφλν κηαο εηθφλαο θαη φρη κε ηελ 

αίζζεζε ηνπ βηψκαηνο. Ζ αίζζεζε ηελ πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ είλαη εκθαλήο ζε απηήλ ηελ εηθφλα γεκίδνληαο φια ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα πεξεηαίξσ πεξηγξαθήο ηεο. 
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Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο κε ππνηηκεηηθφ θαη πεξηθξνλεηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα, ιφγν γήξαηνο ε αλαπεξίαο, είλαη γλσζηφο 

απφ ηελ αξραηφηεηα. Αιψζηε θαη ε θχζε απφ κφλε ηεο έρεη έλα ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο δηαθνξεηηθφ σο πξνο ηα εππαζή άηνκα θαη αλήθεη ζηελ ηζηνξία 

ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο. Βέβαηα ε αληηκεηψπηζε ζήκεξα ζίγνπξα είλαη ζε 

πνιχ θαιχηεξν επίπεδν κε ηελ παξάιιειε εμέιημε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ καο. 

Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά 

θπξίσο κε ηελ απφξξηςε, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ζε φια ηα 

επίπεδα. Έλα ερζξηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ, ηελ βία θαη ηελ επηθξάηεζε ελφο 

αληαγσληζηηθνχ κνληέινπ ηεο επηβίσζεο ησλ ηζρπξφηεξσλ, ζπλζέηνπλ θαη 

αλαπαξάγνπλ, απηφ ην πεξηβάιινλ νπνχ δελ αλέρεηαη ηελ χπαξμε ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ ησλ ππεξειίθσλ θαη ησλ αλαπήξσλ, εμνξίδνληαο ηνπο ζηελ 

απνκφλσζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ. Έηζη ε ζχλζεζε ησλ 

απξνζπέιαζησλ πφιεσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ πνπ είλαη γηα φινπο εθηφο απφ 

απηνχο, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο αθνχζηα.  

ηηο θνηλσλίεο, αθφκα θαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, είλαη ζπρλφ 

θαηλφκελν λα ζπκπεξηθέξνληε κε κεησηηθφ ηξφπν ζηνπο αλζξψπνπο κε 

πξνβιήκαηα. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο κε πξνβιήκαηα 

πνπ είλαη κηθξφηεξε αξηζκεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο, είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο γέλλεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξνθαηάιεςεο, ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Έλα άηνκν γίλεηαη ζχκα 

θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο, επεηδή θαη κφλν αλήθεη ζε κηα νκάδα κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επέξρεηαη ν απνθιεηζκφο ηνπ φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ πάζρνπλ απφ νξγαληθή, 

πλεπκαηηθή ή ςπρηθή αζζέλεηα, αιιά θαη ηνλ ειηθησκέλσλ κε παξφκνηεο 

παζήζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη κηα έθθξαζε 

πξνθαηάιεςεο πνπ αθνξά ηελ απνμέλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. πρλά ε θνηλσληθή 

πξνθαηάιεςε ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηε απφ κηα θνηλσληθή 

ηάμε, απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη πσο απηά 
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επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ζηηο ίζεο επθαηξίεο. Οπφηε φπνηνο είλαη εθηφο 

ησλ δεδνκέλσλ σο ζηάληαξ κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο κπνξεί λα ππνζηεί 

άκεζα ή εκκέζσο κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ηηο κέξεο καο ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, δελ πεξηγξάθεη θάηη ην θαηλνχξην δηφηη ην θαηλφκελν 

ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο πξνθαηάιεςεο άξρηζε λα απαζρνιεί ηνπο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα σο ζνβαξφ 

πξφβιεκα, κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηηο νκάδεο πνπ ηνλ πθίζηαληαη. 

Κνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο κειέηεο, θαζψο θαη λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνζπαζνχλ λα εμνκαιχλνπλ ηηο αηηίεο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Πξνζπαζψληαο έηζη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ επηδέρνληαη ηελ απνμέλσζε, 

βηψλνληαο θαζεκεξηλά ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο δσήο, κελ κπνξψληαο 

λα έρνπλ ηελ άζθεζε ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη ειηθησκέλνη βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, νη ηνκείο απηνί είλαη: 

-ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είηε σο απνζηέξεζε ηεο εηζφδνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είηε σο έμνδν πξνθαινχκελε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο. 

-ηνλ ηνκέα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, πνιχ ζπρλά ηα άηνκα κε αλαπεξία 

απνθιείνληαη απφ ππεξεζίεο θαη αγαζά ιφγσ εκπνδίσλ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

-ηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ςπραγσγίαο, ηα εκπφδηα 

πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά ζην λα αλαπηπρζνχλ επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

-ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο σο θαζεκεξηλνί 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο θαη 

ηζφηηκεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα ιφγσ 

έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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-ηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε έιιεηςε 

παξνρήο ππνζηεξηθηψλ ππεξεζηψλ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηνλ 

εγθιεηζκφ ησλ αηφκσλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο. 

Παξαηεξνχκε φηη φπσο πξναλαθέξακε νη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρνπλ άκεζε αλ φρη ηαπηφζεκε 

ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ φιεο νη εππαζείο 

νκάδεο. πλεπψο ζα πξέπεη λα γίλεη θάηη ψζηε θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη κε 

πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εππαζείο νκάδεο, λα αληηζηαζνχλ ζε 

θάζε ηη πνπ ηνπο ρξεψλεη απζαίξεηα ην ζηίγκα ηνπ άξξσζηνπ, ηνπ αλίθαλνπ, 

ηνπ επηθίλδπλνπ θαη ηνπ κε ρξεζηηθνχ. Θα πξέπεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη ην 

θξάηνο αιιά θαη ε θνηλσλία αλαιφγσο, ψζηε λα ληψζνπλ ηελ ηζφηεηα, 

απνπέκπνληαο ηελ απνκφλσζε ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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Κεθάιαην 3. Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία φπσο αλαθέξακε θαη 

πην πάλσ είλαη πνιιά. Μεξηθά έρνπλ άκεζε θαη εχθνιε ιχζε, αιιά 

ρξεηάδνληαη θαη ηελ βνήζεηα ηξίησλ, ή θαη αθφκα θαη ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ 

γηα λα εμαιεηθζνχλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία, έξρεηαη λα βνεζήζεη ε ηερλνινγία. 

Με ηελ βνήζεηα ινηπφλ ηεο ηερλνινγίαο ζήκεξα, κπνξνχλ νξηζκέλα 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ ηα άηνκα απηά λα κεησζνχλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα κελ πθίζηαληαη θαλ. Δθηφο φκσο απφ ηελ ιχζε 

πξνβιεκάησλ, πνπ νπζηαζηηθά γηα απηφ είλαη ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, έρνπλ θαη σο ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ απηψλ ησλ αηφκσλ ψζηε λα κπνξνχλ θαη λα ληψζνπλ πην 

αλεμάξηεηα. 

Έηζη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα γεληθή 

παξάζεζε ησλ αλαγθψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ απηέο νη 

ηερλνινγίεο, μεθηλψληαο θπζηθά απφ ηελ νξζή θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

3.1 Οξηζκόο ηεο αλαπεξίαο 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ελφο άηνκνπ κε αλαπεξία πξέπεη 

πξψηα λα γλσξίδνπκε γηαηί ραξαθηεξίδεηαη κε απηφλ ηνλ φξν. Ο φξνο 

αλαπεξία ινηπφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, πξνέξρεηαη φπσο γλσξίδνπκε απφ 

ηελ αξραία Διιεληθή έθθξαζε «αλά ηνλ πήξν», δειαδή κε βνήζεκα, κε 

βνεζεηηθά κέζα. 

αλ νξηζκφο, αλάπεξν ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ ζηελ ζθαίξα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, είηε εθ γελεηήο, είηε ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έρεη θάπνηνλ 

πεξηνξηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν άλζξσπν. Απηνί νη πεξηνξηζκνί πνπ έρεη ην 

άηνκν, ην εκπνδίδνπλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη φια ηα 
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πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε θάπνηεο ζηηγκέο, ή θαη 

νινθιεξσηηθά. Δμαηηίαο ηεο πλεπκαηηθήο, ή ζσκαηηθήο κεηνλεθηηθφηεηαο ηνπ, 

ην άηνκν απηφ δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κφλν ηνπ, ελ κέξεη ή θαη εμ’ 

νινθιήξνπ, ηηο αλάγθεο κηαο αηνκηθήο ή γεληθφηεξα κηαο θνηλσληθήο δσήο. 

Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα νξίδνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή 

αλάπεξνη πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο 

ησλ ζσκαηηθψλ, ησλ δηαλνεηηθψλ, ησλ ςπρνινγηθψλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο. 

Απφ ηελ εκέξα ηεο χπαξμεο καο σο αλζξψπηλα φληα έρνπκε ην 

δηθαίσκα ηεο δσήο θαη είλαη δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα ππάξρεη, αθνχ 

ππάξρεη δεκηνπξγεί απηνκάησο ππνρξεψζεηο αιιά θαη δηθαηψκαηα, ζηνλ 

ηξφπν πνπ ζα δεη θαη ζα εθθξάδεηαη. Σα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ σο θξηηήξην ηελ αξηηκέιεηά ηνπο, ηελ φξαζε ή ηελ αθνή 

ηνπο. ηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο πνπ δνχκε ε πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε 

λα αλαγλσξίδεη λνκνζεηηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ 

αηφκσλ πνιηηψλ ηεο. 

Έηζη γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε πξνζπαζνχκε φινη 

ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ αληζφηεηα πνπ ππάξρεη. Λέγνληαο αληζφηεηα 

ελλννχκε ην δηθαίσκα ζηελ ίδηα πνηφηεηα δσήο, κέζν ηεο χπαξμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ζα αλαπηχμνπκε παξαθάησ. 

 

3.2 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε κεξηθή ε νιηθή ηύθισζε 

Οη ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρηεί γηα κηα βαζηθή πξνυπφζεζε θαη 

δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε ηχθισζε ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη πνιιέο. ήκεξα 

ππάξρνπλ εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά πνιιέο ζηνλ αξηζκφ φπνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλαλ ηπθιφ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη. Βέβαηα 

ζε απηφ βνήζεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο γξαθήο Braille πνπ απεπζχλεηαη ζε 

άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθφκα θαη κε ηχθισζε. 

Σν ζχζηεκα Braille είλαη έλα ζχζηεκα γξαθήο φπνπ θάζε γξάκκα 

εκθαλίδεηαη κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή κνξθή απφ κηα ζπζηνηρία απφ ηειείεο πνπ 
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πξνεμέρνπλ ζε κηα θφιια ραξηηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην γξάκκα άιθα πεξηέρεη 

κηα ηειεία ζηελ ζέζε έλα πάλσ αξηζηεξά, απφ ηεο έμη πνπ έρνπλ νξηζηεί φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3.1 παξαθάησ, φπνπ ππάξρεη φιν ην αιθάβεην ζε 

γξαθή Braille. 

 

Δηθφλα 3.1 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο γίλεηαη κε ηελ αθή θαζψο ην άηνκν κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο κε ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ ηνπ ςειαθεί θαη αλάινγα κε 

ηελ ζέζε ησλ ηειείσλ κπνξεί θαη αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα νπφηε θαη ηελ ιέμε 

πνπ είλαη γξακκέλε. ηελ Δηθφλα 3.2 θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

αλάγλσζε κε ηελ βνήζεηα ηεο γξαθήο Braille. Δίλαη ζίγνπξα έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν ε χπαξμε ηεο γξαθήο Braille, αιιά ηη γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζέιεη λα πεξηεγεζεί ζην 

δηαδίθηπν ή αθφκα θαη λα δηαβάζεη θάηη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ή αθφκα θαη λα 

κπνξεί λα δηαβάζεη θάηη πνπ δελ είλαη ζηελ γξαθή Braille. 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο 

πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα κπνξεί ην άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα κπνξεί 

λα αλαγλψζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζεη γηα παξάδεηγκα λα ζεξθάξεη ζην 

δηαδίθηπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαγλψζηε. Ο αλαγλψζηεο είλαη κηα 

εθαξκνγή φπνπ φηαλ αλνίγεη ζε απηφ έλα θείκελν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή 

έλαο web browser ζην ίληεξλεη λα μεθηλά ηελ αλάγλσζε ηνπ θείκελνπ. Οπφηε ν 

άλζξσπνο πνπ δελ κπνξεί λα δεη απιά ζα αθνχζεη ην θείκελν πνπ είλαη ζηελ 

νζφλε ηνπ. Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηνπ αλαγλψζηε ζθάλεξ φπνπ κπνξεί κε 
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ηελ βνήζεηα κηαο ζπζθεπήο λα ζθαλάξεη έλα βηβιίν πνπ δελ είλαη γξακκέλν 

ζηελ γξαθή Braille λα ην ζθαλάξεη θαη λα αξρίδεη ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ ζθαλάξεη ή αθφκα θαη λα κεηαηξέπεη ην απιφ θείκελν ζε θείκελν ηεο 

γξαθήο Braille. Τπάξρνπλ επίζεο νη κεγεζπληέο νζφλεο φπνπ ζηα άηνκα κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ έλα θείκελν ζε 

ειεθηξνληθή ε ζε εθηππσκέλε κνξθή ζε πνιχ κεγάιε δηάζηαζε. ε απηφ 

βνεζάλε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη νη νζφλεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

 

Δηθφλα 3.2 

Σέινο ππάξρνπλ θαη εηδηθέο εθαξκνγέο φπνπ κεηαηξέπνπλ έλα θείκελν 

ζηελ γξαθή Braille αιιά θαη κηα εηθφλα, φπνπ κεηά κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 

εθηππσηή κπνξνχκε λα ην εθηππψζνπκε. Παξάιιεια κπνξνχκε κε ηελ 

ρξήζε ησλ νζνλψλ Braille λα κπνξνχκε απηφ ην θείκελν λα ην κεηαθξάζνπκε 

ζε Braille θαη λα ην δηαβάζνπλ ζηελ ίδηα ηελ νζφλε κε ηελ χπαξμε ησλ νζνλψλ 

αλάγλσζεο Braille ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σα δπν ηειεπηαία 

ηερλνινγηθά εξγαιεία ζα ηα αλαιχζνπκε παξαθάησ 
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3.2.1 Μεγεζπληήο νζόλεο CCTV 

Ο κεγεζπληήο νζφλεο γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

κε ηελ φξαζε αιιά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο. Μηα 

απφ απηέο ηεο ζπζθεπέο είλαη θαη απηή ηνπ κεγεζπληή. Αθφξα κηα ζπζθεπή 

ιήςεο θαη κηα ηειεφξαζε ή θαη νζφλε, ε νπνία απεηθνλίδεη ζηελ νζφλε ηε 

εηθφλα πνην κεγεζπκέλε. Ζ εθαξκνγή είλαη πνιχ απιή δηφηη ν άλζξσπνο 

θάζεηαη ζε ζρεδφλ θπζηνινγηθή απφζηαζε απφ ηελ ζέζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη 

δηαβάδεη ην θείκελν πεξηθέξνληαο ην αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ ή θάησ, ζηε 

κεγέζπλζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ νπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Με ηελ ζπζθεπή 

απηή ε κεγέζπλζε κπνξεί λα θζάλεη κέρξη ηηο 60 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 

θπζηνινγηθφ κέγεζνο. Τπάξρεη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε αιιά θαη κε έγρξσκή ή 

αζπξφκαπξή απεηθφληζε, κε απμνκείσζε ζηελ αληίζεζε ησλ ρξσκάησλ θαη 

ηνπ κεγέζνπο. Τπάξρεη επίζεο θαη θνξεηή κηθξνχ κεγέζνπο, αιιά θαη κηα 

πνιχ κηθξή, θνξεηή θάκεξα, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζε κηα θνηλή 

ζπζθεπή ηειεφξαζεο ή κηα νζφλε θαη λα  κεγεζχλεη θάζε αληηθείκελν πνπ 

ηνπνζεηείηε απφ θάησ θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη επάλσ ζε νπνηαδήπνηε 

επηθάλεηα. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα κεγεζχλνπκε ηειεθσληθνχο 

θαηαιφγνπο, ζπληαγέο, θσηνγξαθίεο, εθεκεξίδεο, ρξήκαηα, ινγαξηαζκνχο θαη 

νηηδήπνηε ζέινπκε λα δηαβάζνπκε. 

Σν θνξεηφ κνληέιν, ην νπνίν είλαη πνιχ ειαθξφ ζχζηεκα, ιεηηνχξγεη 

κε κπαηαξίεο ή απεπζείαο ζην ξεχκα, κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο απφ 5 - 10 

θνξέο ζε νζφλε 16" ηληζψλ γηα νπνηαλδήπνηε κεγέζπλζε ζέινπκε λα θάλνπκε 

εθηφο ζπηηηνχ. ε νξηζκέλα κνληέια ηνπ κεγεζπληή νζφλεο ε θάκεξα κπνξεί 

λα ζπλδεζεί θαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ψζηε λα κπνξεί λα βιέπεη θαλείο 

ηελ εηθφλα ηνπ ππνινγηζηή θαη απηήλ πνπ ηνπ δίλεη ε θάκεξα ηαπηφρξνλα. 

Μπνξεί λα βνεζήζνπλ επίζεο θίιηξα πνπ ειαηηψλνπλ ην ζάκβνο θαη 

απνξξνθεηηθνί θαθνί, θαζψο θαη λα απμάλνπλ ηηο αληηζέζεηο θαη λα επηιέγεηαη 

ν θαηάιιεινο θσηηζκφο. Πξνζθέξνπλ έηζη απηέο νη ζπζθεπέο θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
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Δηθφλα 3.3 

ηελ Δηθφλα 3.3 βιέπνπκε έλα ηέηνην κεράλεκα βνεζήκαηνο ρακειήο 

φξαζεο φπνπ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ζε κεγέζπλζε φηη ππάξρεη θαη θπζηθά 

ρσξέζεη θάησ απφ ην κεράλεκα κεγέζπλζεο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο 

κεραλεκάησλ φπσο αλαθέξακε πνπ είλαη πνην εχρξεζηεο θαη κεηαθηλνχληαη 

επθνιφηεξα ψζηε λα είλαη ρξήζηκεο νπνπδήπνηε απφ ηνλ ρξήζηε, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3.4. 

 

Δηθφλα 3.4 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  31 

Ο νθζαικίαηξνο, αιιά θαη ν εμεηδηθεπκέλνο νπηηθφο πξέπεη λα 

εμεγήζνπλ ζην άηνκν ην ζθνπφ πνπ πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηνπ 

θαηαιιήινπ βνεζήκαηνο, αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη θάζε βνήζεκα, 

έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη λα κπνξέζεη λα ην απνδερζεί. Πξέπεη 

δειαδή λα εμεγεζνχλ ιεπηνκεξψο νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ φια ηα 

βνεζήκαηα θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ απηά λα δεκηνπξγνχλ. Γηα 

θάζε είδνο εξγαζίαο απαηηείηαη ζπλήζσο θαη δηαθνξεηηθφ είδνο βνεζήκαηνο, 

ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ν γηαηξφο ηνπ θάζε άηνκνπ κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο. εκαληηθφ βέβαηα είλαη φηη κεξηθέο ιεηηνπξγίεο κε θαλέλα βνήζεκα 

δπζηπρψο δελ κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ, φπσο ε ρξήζε ελφο νπηηθνχ 

βνεζήκαηνο ελ θηλήζεη, ή ην γξήγνξν ζάξσκα ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθνληαη. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ ησλ 

κεγεζπληψλ φξαζεο είλαη φηη: 

Α) Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο. 

Β) Ζ εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη πνιχ εχθνιε. 

Γ) Έρνπλ δπλαηφηεηεο επηινγψλ θαη εχξνπο πξνβιεκάησλ αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

Γ) Παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα ζε νζφλε ππνινγηζηή (VGA). 

Δ) Δπηηξέπνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή. 

Σ) Τπνζηεξίδνπλ θπζηθφ ρξψκα, ηερλεηά ρξψκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

αληηζέζεσλ θαζψο θαη αληηζηξνθή ρξσκάησλ θαη εληάζεηο ρξσκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε βέβαηα ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηάθνξσλ απηψλ 

εθαξκνγψλ είλαη ιηγφηεξα αιιά κπνξεί λα κελ επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε απηέο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο φπσο φηη : 

Α) Γελ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

φξαζεο, αιιά θπζηθά θαη ηα άηνκα κε πιήξε απψιεηα φξαζεο. 

Β) Σν θφζηνο είλαη αξθεηά πςειφ γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. 
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Πεξά φκσο απφ ηελ χπαξμε ησλ βνεζεκάησλ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο 

έηζη ψζηε λα επλννχληαη θαη λα γίλνληαη απνδεθηά. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη :  

i) Ζ έληνλε επηζπκία γηα θαιχηεξε θαη πην βειηησκέλε φξαζε.  

ii) Σν λεαξφ ηεο ειηθίαο είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεξε ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ. 

iii) Όξαζε πνπ επεξεάζηεθε ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο θαη 

ππνβάζκηζε ηελ θαιή φξαζε. 

iv) Γπλαηφηεηα θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο θαη πςειφηεξε επθπΐα.  

v) ηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο 

δηαθπκάλζεηο. 

vi) Καιχηεξε αληίιεςε ησλ επηζπκεηψλ νπηηθψλ ζηφρσλ.  

 

3.2.2 Λνγηζκηθά πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη δηαβάδνπλ ηελ νζόλε 

Γηα λα κπνξέζεη λα επηιπζεί ην πξφβιεκα ησλ αλζξψπσλ κε πνιχ 

κεησκέλε ή θαζφινπ φξαζε ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλεο εθαξκνγέο. Οη 

εθαξκνγέο απηέο νλνκάδνληαη αλαγλψζηεο νζφλεο φπσο αλαθέξακε θαη 

έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ ηθαλφηεηα ελφο ρξήζηε λα κπνξεί λα μέξεη ηη θείκελν 

ππάξρεη ζηελ νζφλε πνπ δπζηπρψο δελ κπνξεί λα δεη θαη λα δηαβάζεη. ηελ 

Δηθφλα 3.5 βιέπνπκε έλα ρξήζηε φπνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ηπθιφο, 

έρεη θιεηζηά κάηηα κε έλα καληίιη θαη αθνπζηηθά ελψ φπσο θαίλεηαη κπνξεί 

άλεηα λα πεξηεγεζεί ζηνλ ππνινγηζηή πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ κηαο θαη ν 

αλαγλψζηεο νζφλεο ηνλ βνεζά ζην λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηη ππάξρεη 

κεηαδίδνληαο αθνπζηηθά ην θείκελν. 

Σν ζχζηεκα αλάγλσζε νζφλεο είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ εληνπίδεη φιεο 

ηηο κνξθέο θεηκέλνπ θαη ηηο ζηέιλεη ζε έλα άιιν ζχζηεκα φπνπ κεηαηξέπεη ην 

θείκελν ζε νκηιία ή αθφκα θαη ζε κηα δηάηαμε Braille. Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε 

ηελ πινήγεζε ηνπ ζε φιν πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηηο 
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εθαξκνγέο ηνπ, έρνληαο ηνλ γεληθφ έιεγρν απφ ην πιεθηξνιφγην κε ηελ 

πιεθηξνιφγεζε.  

 

Δηθφλα 3.5 

ηελ Δηθφλα 3.6 βιέπνπκε ηα παθέηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

αλάγλσζεο νζφλεο θαη ηα παξειθφκελα πνπ έρνπλ φπσο CD εγθαηάζηαζεο 

θαη νδεγίεο ρξήζεο 

 

Δηθφλα 3.6 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ θαηά θνηλή νκνινγία ηα πξνγξάκκαηα είλαη ε 

ρξήζε ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ Windows αιιά θαη ζε αιιά ιεηηνπξγηθά 
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ζπζηήκαηα πιένλ. Μπνξνχλ λα εθθσλνχλ θάζε είδνπο θείκελν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, φπσο είλαη έλα θείκελν ζε έλα έγγξαθν, ηνλ ηίηιν 

ελφο αξρείνπ, ην κελνχ ηνπ ππνινγηζηή ή κηαο ηζηνζειίδαο, ηα ειεθηξνληθά 

κελχκαηα ηαρπδξνκείνπ θαη νηηδήπνηε πεξηέρεη θείκελν. Δθηφο φκσο απφ ηα 

θείκελα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθσλνχλ θαη εηθνλίδηα ηνπ ππνινγηζηή αιιά 

θαη γξαθηθά ζηνηρεία φπσο κηα εηθφλα. Φπζηθά κε ηηο εηθφλεο θαη ηα εηθνλίδηα 

είλαη πνην πνιχπινθα ηα πξνγξάκκαηα νπφηε δελ έρνπλ πάληα ζσζηή 

αληαπφθξηζε. Μπνξνχλ επίζεο νη εθαξκνγέο λα είλαη ζπκβαηέο κε πνιιέο 

εθαξκνγέο φπσο: ην MS Office, ηνλ MSN Messenger, ην Adobe Acrobat 

Reader, ηνλ Internet Explorer, ην Firefox θαη πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο. 

Οξηζκέλεο πεξηγξάθνπλ φιν ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ψζηε ν ρξήζηεο λα 

κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη αθνπζηηθά ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη λα έρεη κηα 

εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. 

Γηα λα κπνξνχλ λα εθθσλνχλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ 

ππνινγηζηή ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνηαο εμεηδηθεπκέλεο 

ζπζθεπήο εθθψλεζεο. Γνπιεχνπλ νη εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ζπληνκεχζεσλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πιεθηξνιφγην γηα γξήγνξε πξφζβαζε θαη 

ιεηηνπξγηά. Μπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πάλσ ζε 

κηα νζφλε Braille φπνπ γίλεηαη θαη ε θαηάιιειε κεηάθξαζε ησλ ιέμεσλ ζην 

ζχζηεκα γξαθήο Braille. 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 3.7 βιέπνπκε ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ ρξήζε ηνπ αλαγλψζηε νζφλεο θαη ην πνζνζηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Δηθφλα 3.7 
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3.2.3 Οζόλεο κε θίιηξα πξνζηαζίαο, κε κεγάιε αλάιπζε θαζώο θαη 

νζόλεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Γηα ηελ επθνιία ζηελ αλάγλσζε ππάξρνπλ πάιη νξηζκέλεο εθαξκνγέο 

φπνπ αλαιφγσο κε ην πξφβιεκα θαζνξίδνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πην πξηλ αλαθέξακε ηηο εθαξκνγέο αλάγλσζεο νζφλεο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα ηθαλφηεηα πεξηνξηζκέλεο φξαζεο ππάξρεη ν 

κεγεζπληήο ηεο νζφλεο. Με ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απηήο ζηα ζεκεία πνπ 

θηλείηαη ν θέξζνξαο ηνπ πνληηθηνχ ηα ζεκεία έρνπλ κηα κεγέζπλζε ηεο ηάμεο 

πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο θαη έηζη θάλεη δπλαηή ηελ αλάγλσζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ πνπ έρνπλ αλνηρηεί ζηελ νζφλε.  

ηελ Δηθφλα 3.8 βιέπνπκε πσο θαίλεηαη ε κεγέζπλζε ηεο νζφλεο ζε 

ζρέζε κε ην θαλνληθφ πεξηβάιινλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνινγηζηή. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη απηή ε εθαξκνγή θάλνληαο επθνιφηεξε 

ηελ πξφζβαζε κε ηελ δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο κέρξη θαη 32 θνξέο. ε απηφ 

βνεζά ηελ εθαξκνγή ε παξάιιειε ρξήζε θαη νζφλε ζε κεγάιε δηάζηαζε 

ψζηε λα είλαη αθφκα πνην εκθαλή ηα πεξηερφκελα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 

ηνπ ππνινγηζηή. 

 

Δηθφλα 3.8 
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Οη νζφλεο κε θίιηξα πξνζηαζίαο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

επηιέμεη ην επηζπκεηφ «θνληξάζη» κεηαμχ θεηκέλνπ θαη θφληνπ. Απηή ε ηερληθή 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζε έληαζε θσηφο θαη 

νξηζκέλεο ζπρλφηεηεο θαη ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ λα κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαιχηεξε εηθφλα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή. ηελ Δηθφλα 3.9 

βιέπνπκε κηα απεηθφληζε ηεο ρξήζεο ησλ θίιηξσλ απηψλ ψζηε λα βειηηψλνπλ 

ηελ νπηηθή ηεο νζφλεο. Καηαθέξλνληαο έηζη λα έρνπλ ηελ επηζπκεηή πξνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα νζφλε. 

 

Δηθφλα 3.9 

 

3.2.4 Οζόλε Braille 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή έρεη νιηθή 

ηχθισζε θαη δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ην πεξηερφκελν ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν 

είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ρξεζηκνπνίεη ηεο νζφλεο Braille. Οη νζφλεο Braille 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε πνπ είλαη ηπθιφ λα δηαβάδεη κε ηελ βνήζεηα 

ηεο γξαθήο Braille. Ζ ιεηηνπξγηά ηνπ είλαη ζρεηηθά απιή θαζψο φηη ππάξρεη 

ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή, εθηφο θπζηθά απφ θάπνηα γξαθηθά 

ηα απεηθνλίδεη ζε κηα εηδηθά δηακνξθσκέλε θαη κε εηδηθά πιηθά θαηαζθεπήο 

νζφλε ζηε γξαθή ρξήζηε. 
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ηελ Δηθφλα 3.10 βιέπνπκε κηα εμειηγκέλε νζφλε απφ ηακπιέηα φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ επηθάληα αθήο ηα πεξηερφκελα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κε ηελ κνξθή ηεο γξαθήο Braille. Δπνκέλσο θάλεη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφ ην πεξηβάιινλ ζε έλα ρξήζηε κε πξφβιεκα νιηθήο ηχθισζεο. 

Πεξηέρνπλ απφ 40 κέρξη 70 θειηά απφ ηα νπνία αλαδχνληαη θάζε θνξά πνπ 

ππάξρεη κηα ιέμε, νη αληίζηνηρεο αθίδεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο επηζπκεηνχο 

ραξαθηήξεο ζε γξαθή Braille.  

 

Δηθφλα 3.10 

πλήζσο εθηφο απφ ηεο θαζεαπηνχ νζφλεο ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην 

ζπκβαηηθφ πιεθηξνιφγην ε ιεγφκελεο νζφλεο Braille, κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα 

πξνεμέρεη ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο θαη έηζη λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ 

ρξήζηε. 

Δπεηδή ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζήκεξα θξίλεηαη απαξαίηεηε δελ ζα 

κπνξνχζακε λα κελ αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε εηδηθψλ πιεθηξνιφγησλ φπνπ ηα 

πιήθηξα είλαη ζε γξαθή Braille θαη ν ρξήζηεο ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγεί έλα 

θείκελν. Αληηζηξφθσο ππάξρνπλ θαη πιεθηξνιφγηα αλάγλσζεο θείκελνπ φπνπ 

έρνληαο ηα δάρηπια επάλσ ζην πιεθηξνιφγην κπνξεί λα αλαγλψζεη ην 

θείκελν πνπ είλαη ζηελ νζφλε. ηελ Δηθφλα 3.11 βιέπνπκε ηέηνηα 
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πιεθηξνιφγηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη σο νζφλεο Braille, φπνπ βνεζά ζηελ 

αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ ζηελ γξαθή ελφο θεηκέλνπ, ζηελ εθκάζεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ γξαθή Braille.  

 

Δηθφλα 3.11 

Πνιιέο απφ ηεο νζφλεο Braille είλαη πιήξσο ζπλεξγάζηκεο κε 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ φπσο ν αλαγλψζηεο νζφλεο, 

θάλνληαο έηζη ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή αθφκα πνην ειθπζηηθή θαη εχθνιε γηα 

ηνπο αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

 

3.2.5 Δθηππσηήο Braille 

Οξηζκέλεο θνξέο εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε, πνπ είδακε ηνπο ηξφπνπο 

πνπ κπνξνχκε λα ην θαηαθέξνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο 

εθαξκνγέο, πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηππψλεη. Δθηφο 

απφ ηνλ ρξήζηε, γεληθά ε εθηχπσζε, είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη, κε ηελ ρξήζε βέβαηα ελφο εηδηθνχ κεραλήκαηνο πνπ λα κπνξεί λα 

εθηππψζεη ζε γξαθή Braille έλα θείκελν γηα ηελ άκεζε αλάγλσζε ηνπ. Σέηνηα 

κεραλήκαηα είλαη θαη νη εθηππσηέο Braille πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
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εθηχπσζε θεηκέλσλ ζε γξαθή Braille γηα ηελ αλάγλσζε ηνπο απφ άηνκα κε 

νιηθή ζπλήζσο ηχθισζε. 

Σνπο εθηππσηέο Braille κπνξνχκε λα ηνπο δηαθξίλνπκε ζηνπο 

εθηππσηέο γηα πξνζσπηθή ρξήζε απφ έλαλ άλζξσπν κε ηχθισζε ή απφ έλαλ 

νξγαληζκφ θαη ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηππνγξαθεία Braille γηα ηελ 

εθηχπσζε βηβιίσλ. 

Ο εθηππσηήο ηεο Δηθφλαο 3.12 έρεη ηελ νλνκαζία Everest θαη είλαη έλαο 

πξνζσπηθφο εθηππσηήο ζε γξαθή Braille. Απνηειεί έλα κεράλεκα γηα 

πξνζσπηθή ρξήζε φπσο έλαο θνηλφο εθηππσηήο κε ηελ λνεηή δηαθνξά φηη 

εθηππψλεη γξαθή Braille, έρεη ινγηθφ θφζηνο, εμαηξεηηθή πνηφηεηα, αξθεηά 

γξήγνξε ηαρχηεηα εθηχπσζεο, αληνρή θαη θπζηθά εχθνιε ρξήζε. Δίλαη ε 

βαζηθή επηινγή ησλ ρξεζηψλ πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ ην κεραλνγξαθηθφ 

έληππν θαη ζέινπλ λα αλαπαξάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα. 

 

Δηθφλα 3.12 

Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθηχπσζε ζε Braille, ρξεηάδεηαη θπζηθά έλαλ 

εθηππσηή θαη έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ ζε κνξθή txt, ή αξρείν word (doc, 

docx). Σν θείκελν πξέπεη λα είλαη φκσο θαη ζην αξρείν ζε κνξθή ηεο γξαθήο 

Braille, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθηχπσζε. Κάζε εθηππσηήο Braille, 

ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ινγηζκηθφ, ην νπνίν κεηαηξέπεη ην θείκελν πνπ 

ππάξρεη ζην αξρείν ζε θνπθίδεο. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο 
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εθηππσηέο ζπλήζσο είλαη γηα ηνπο εθηππσηέο Index θαη Everest 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα Winbraille. Δλψ νη εθηππσηέο Braillo απφ 

ην πξφγξακκα Duxbury. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθηχπσζε ζηελ γξαθή 

Braille πξέπεη φπσο είπακε λα εθθηλήζνπκε ην πξφγξακκα ηνπ εθηππσηή θαη 

λα εληνπίζνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε  λα ηππψζνπκε. Απφ ην παξάζπξν 

πνπ ζα αλνίμεη επηιέγνπκε ηελ γιψζζα πνπ ζέινπκε λα γίλεη ε κεηάθξαζε θαη 

θνξηψλνπκε ην αξρείν ψζηε λα γίλεη ε κεηάθξαζε. Έηζη ην θείκελν 

κεηαθξάδεηαη ζε θνπθίδεο ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα έρεη κηα ηδέα πφζεο 

ζειίδεο ζε γξαθή Braille ζα βγεη ην θείκελν πνπ κεηαηξέςακε. 

Ζ εθηχπσζε γίλεηαη πάληα κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ ραξηηνχ ην νπνίν 

έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηνλ εθηππσηή πξηλ ηελ εθηχπσζε. 

Έλαο πνιχ γξήγνξνο επαγγεικαηηθφο εθηππσηήο είλαη ν BRAILLO 200, 

έρεη δπλαηφηεηα λα ηππψλεη κε ηαρχηεηα 600 ζειίδσλ ηελ ψξα θαη είλαη 

θαηάιιεινο γηα εηαηξείεο παξαγσγήο εληχπσλ, νξγαληζκνχο, ζρνιεία ψζηε λα 

εθηππψλεη έληππα θάζε είδνπο ζε κνξθή Braille. ηελ Δηθφλα 3.13 βιέπνπκε 

έλαλ ηέηνην εθηππσηή. Όπσο δηαπηζηψλνπκε ην κέγεζνο ηνπ είλαη θπζηθά πνην 

κεγάιν απφ ηνλ εθηππσηή γηα πξνζσπηθή ρξήζε. 

 

Δηθφλα 3.13 

Ζ ηερληθή ηεο εθηχπσζεο είλαη ίδηα φπσο θαη ζηνλ νηθηαθφ εθηππσηή 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθίδεο πνπ πηέδνπλ ην εηδηθφ ραξηί ψζηε λα 

εκθαληζηνχλ ζηελ επηθάληα νη αθίδεο ησλ γξακκάησλ ζε Braille. Ζ ιεηηνπξγηά 

γηα ηελ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα θαη φιεο νη εληνιέο ζηελ δηάξθεηα ελφο 

πξνβιήκαηνο αλαθνηλψλνληαη θαη θσλεηηθά ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ε 

ρξήζε θαη απφ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σα θνπκπηά θαη ηα πιήθηξα 
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πνπ δηαζέηε έρνπλ πάλσ εληνιέο θαη ζε κνξθή Braille ψζηε λα γίλεηαη 

επθνιφηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Δηθφλα 3.14 

ηελ Δηθφλα 3.14 βιέπνπκε ηελ θεθαιή ηνπ εθηππσηή ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νπνίν ππάξρνπλ νη αθίδεο φπνπ βνήζα ζηελ εθηχπσζε ζε κνξθή Braille. 

Δπεηδή φκσο ιφγν ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο παξάγεη πνιχ ζφξπβν 

ππάξρεη θαη κηα θακπίλα κείσζεο ζνξχβνπ φπνπ ηνπνζεηείηε ζηνλ εθηππσηή 

γηα λα κελ ππάξρεη ζέκα ζνξχβνπ ζε ρψξνπο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαηήξεζε ηεο εζπρίαο. 

 

3.2.6 Λνγηζκηθό κεηάθξαζεο θαη κνξθνπνίεζεο 

Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθηχπσζε 

πξέπεη λα αλνίμνπκε ην αξρείν πνπ είλαη πξνο εθηχπσζε κε κηα εθαξκνγή 

νπνχ κπνξεί λα θάλεη ηελ κεηάθξαζε. Οη εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζην 

εκπφξην είλαη πνιιέο θαη κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ κεηάθξαζε πνπ 

πξέπεη λα γίλεη είλαη απφ ην θείκελν ηνπ αξρείνπ, πνπ είλαη ζηελ γξαθή ησλ 

βιεπφλησλ ζηε γξαθή Braille, ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκε απφ ηνπο 

αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Σα πην γλσζηά ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη ην 

Duxbury Braille Translator ή αιιηψο DBT θαη ην WinBraille ηα νπνία 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ κεηάθξαζε ζε Braille. Όπσο 

βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 3.15 παξαθάησ, κηα αλνηρηή εθαξκνγή νπνχ φηη 

ππάξρεη ζε θαλνληθφ θείκελν αξηζηεξά, ππάξρεη θαη κεηαθξαζκέλν ζε γξαθή 

Braille δεμηά. Έηζη κπνξεί λα γίλεηαη πνην θαηαλνεηή θαη ε γξαθή αιιά θαη ε 

κεηάθξαζε, βνεζψληαο έηζη θαη ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηεο γξαθήο Braille 

απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

Δηθφλα 3.15 

Ζ εθαξκνγή Duxbury Braille Translator ή DBT, ηελ νπνία βιέπνπκε θαη 

ζηελ Δηθφλα 3.16, είλαη παγθνζκίσο ην πην δεκνθηιή πξφγξακκα 

πξνεηνηκαζίαο θεηκέλνπ γηα εθηχπσζε ζε Braille πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ην πνην δεκνθηιή, είλαη θπξίσο ιφγν ηνπ φηη είλαη 

πνιχ εχρξεζην ζαλ πξνγξάκκαηα θαη ππνζηεξίδεη εηζαγσγή θεηκέλνπ απφ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο θφξκεο, φπσο MS Word, ε Wordperfect, SGML, ICADD, 

HTML, TXT ή Braille text, νη νπνίεο είλαη θαη νη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο αιιά 

θαη νη πην απαξαίηεηεο. Δίλαη κηα εθαξκνγή νπνχ κπνξεί λα επέκβνπκε ζην 
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θείκελν πνπ είλαη θνξησκέλν, πξνζζέηνληαο θαη αθαηξψληαο θείκελν ή αθφκα 

θαη λα ζπληάμνπκε φιν ην θείκελν ζηελ εθαξκνγή DBT. 

 

Δηθφλα 3.16 

Απφ ηελ άιιε ε εθαξκνγή WinBraille ζπλνδεχεη ζπλήζσο καδί κε ηνπο 

εθηππσηέο ηεο Index θαη δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 

εθηππψζεη κε πνιχ απιφ ηξφπν, ηφζν απιά φπσο ζρεδφλ ζα κπνξνχζε λα 

θάλεη κε νπνηνδήπνηε άιιν εθηππσηή ζηα Windows. Σν βαζηθφ φκσο 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ρξήζηεο κε ην WinBraille είλαη φηη δελ κπνξεί 

εχθνια θαλείο λα αληηιεθζεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ DBT, παξ' φια απηά φκσο είλαη έλα ηζρπξφ θαη εχρξεζην 

εξγαιείν ζηα ρέξηα αθφκα θαη ελφο απινχ ρξήζηε. 

 

 

 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  44 

3.2.7 Λνγηζκηθό νπηηθήο αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

Δίδακε κέρξη ηψξα φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα, απφ 

ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ εθηππσηή, απφ ηνλ εθηππσηή ζηνλ ρξήζηε, απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ζην ρξήζηε θαη νχησ θαζεμήο. ηελ πεξίπησζε νπνχ δελ ππάξρεη 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη είλαη έγγξαθν ρεηξφο ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζε 

κνξθή Braille, ηη κπνξεί λα γίλεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπφλ λα δψζνπκε ζε έλαλ άλζξσπν κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο, λα δηαβάζεη έλα έληππν ζε κνξθή γηα βιέπνληεο, 

πξέπεη λα ηνλ εληζρχζνπκε κε έλα ζχζηεκα νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ. Ζ ιεγφκελε νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (OCR) κεηαθξάδεη 

εηθφλεο θεηκέλνπ, απφ έγγξαθα πνπ έρεη ζαξψζεη, ζε ραξαθηήξεο θεηκέλνπ 

πξαγκαηηθνχο. ηελ Δηθφλα 3.17 βιέπνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθφινπζνπ ηα 

ζπζηήκαηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, είλαη απφ ην ζθάλεξ, ζην 

πξφγξακκα απεηθφληζεο θαη ηέινο ζηελ εθηχπσζε ή ηελ απνζήθεπζε ζε 

αξρείν ή ηελ επαλαπξνψζεζε ζε άιιε εθαξκνγή. Με ρξήζε πνιχπινθνπ 

ινγηζκηθνχ αλαγλψξηζεο ππνδεηγκάησλ, γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θεηκέλνπ, 

ζε έλα έγγξαθν πνπ έρεη ζαξσζεί, ην νπνίν ζπγθξίλεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ έρεη ζαξψζεη κε έλα ελζσκαησκέλν ιεμηθφ ζρεκάησλ θαη 

αθνινπζηψλ ραξαθηήξσλ πνπ πεξηέρεη. Σν ιεμηθφ έρεη ελζσκαησκέλα φια ηα 

θεθαιαία θαη πεδά γξάκκαηα, ηφλνπο θαη ζεκεία ζηίμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ γιψζζα πνπ έρεη γίλεη ε επηινγή. 

πγθξίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζηε ζπλέρεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γξακκψλ απηψλ απφ κειάλε ή απφ ην έληππν πνπ έρνπλ ζαξψζεη θαη κε 

καζεκαηηθά κνληέια, αιιά θαη αιγφξηζκνπο, πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

πνην γξάκκα ή αξηζκφο ή άιιν ζχκβνιν είλαη ην πηζαλφηεξν λα εκθαλίδεηαη 

ζην θείκελν απηφ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ρεηξφγξαθσλ ραξαθηήξσλ πνπ 

γξάθηεθαλ είηε κε ην ρέξη ή θαη ηππνγξαθηθά κε αξθεηά θαθή πνηφηεηα, είλαη 

πην δχζθνια ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζεκάδηα ή πνιιέο κνπηδνχξεο, 

γηαηί πξέπεη λα βγεη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία απφ κηα ζηαηηθή εηθφλα πνπ έρεη 

ιαλαξηζηεί, λα θαζαξηζηεί απφ ηηο κνπηδνχξεο θαη ηα ηπραία ζεκάδηα πνπ 

πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη κεηά λα εληνπηζηνχλ ηα γξάκκαηα. Ζ αλαγλψξηζε 

ζηαηηθνχ ρεηξφγξαθνπ ζε ραξηί, φρη ζε ππνινγηζηή είλαη αθφκα πην δχζθνιε 
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θαη γη' απηφ γίλεηαη αθφκα κφλν ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. Οη ηερληθέο 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ παιηφηεξα, βαζίδνληαλ ζε έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αιγνξίζκσλ πνπ ζχγθξηλε απιά ηα κνηίβα. ήκεξα ην ινγηζκηθφ 

ρξεζηκνπνίεη πνιινχο αιγνξίζκνπο θαη κεηά κειέηα ηα πηζαλά απνηειέζκαηά 

ηνπο γηα λα βγάιεη ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ζηελ νζφλε. Παιηφηεξα θπζηθά 

ρξεηαδφηαλ αξθεηά ιεπηά ηεο ψξαο γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία κηαο ζειίδαο, 

ελψ ζήκεξα γίλεηαη απηφ κέζα ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα. 

 

Δηθφλα 3.17 

Σν αληρλεπκέλν πεξηερφκελν αθνχ έρεη γίλεη ε αλαγλψξηζε απφ ην 

ινγηζκηθφ κπνξεί έπεηηα λα εηζαρζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή φπσο ην 

OpenOffice ή ην MS Word ησλ Office θαη λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία είηε γηα 

αλάγλσζε κε εθθσλεηή, είηε ζηελ δηαδηθαζία γηα παξνπζίαζε ζε νζφλε 

Braille, είηε ζε κηα εθαξκνγή κεηαθξαζηεί ζε Braille, είηε αθφκα θαη γηα 

εθηχπσζε, είηε θαη γηα απεπζείαο αλάγλσζε απφ ηνλ ρξήζηε κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο φπσο θαίλεηαη κε ηελ ζπζθεπή ηεο Δηθφλαο 3.19. 

ηηο Δηθφλεο 3.18 θαη 3.19 βιέπνπκε ην ζχζηεκα ηνπ ζθαλαξίζκαηνο 

θεηκέλνπ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αλαγλσξίζηκν απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη αληίζηνηρα ην αληίζηνηρν κεράλεκα ζθάλεξ ρεηξφο. ε θάζε 

πεξίπησζε γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ εθαξκνγψλ νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ. ηελ Δηθφλα 3.18 ε ζπζθεπή θάλεη ην ζθαλάξηζκα θαη εθθσλεί 

ην απνηέιεζκα ζηνλ ρξήζηε, ελψ ζηελ Δηθφλα 3.19 ην κεηαηξέπεη ζε κνξθή 

Braille γηα άκεζε αλάγλσζε απφ ηνλ ρξήζηε, αιιά κπνξεί παξάιιεια λα 

γίλεηαη θαη εθθψλεζε απφ ηελ ζπζθεπή. 
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Δηθφλα 3.18 

 

Δηθφλα 3.19 

Σν ινγηζκηθφ ηεο ηερλνινγίαο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο Υαξαθηήξσλ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηνπο θαλφλεο ή θάπνηα θίιηξα πνπ αληηζηνηρνχλ κφλν ζε 

νξηζκέλεο εηθφλεο θεηκέλσλ θαη εμάγεη ην θείκελν. Γηα παξάδεηγκα, θάπνην 

ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ηαπηφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζεη εηδηθά θίιηξα θαη λα δηαβάζεη νξηζκέλεο πεξηνρέο γηα λα είλαη πην 

πεηπρεκέλε ε αλαγλψξηζε. 
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3.3 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε κεξηθή ή νιηθή θώθσζε 

Ζ απψιεηα ηεο αθνήο είλαη έλα ηεξάζηην εκπφδην ηεο θπζηνινγηθφηεηαο 

ελφο αλζξψπνπ. Έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ βαζηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη ε αθνή, επνκέλσο θαη ηεο νκηιίαο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ απψιεηα ηεο αθνήο ε νπνία είλαη κηα βαζηθή 

αίζζεζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ε νκηιία, γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο ελφο αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

επηθέξεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη 

είλαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ κάζεζε επηθέξνληαο κηα ζεηξά άιισλ 

πξνβιεκάησλ φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε, άγρνο θαη κειαγρνιία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα παηδία 

ζπλήζσο πνπ γελληνχληαη κε πξνβιήκαηα αθνήο, ψζηε λα είλαη πην εθηθηφ λα 

κπνξέζνπλ λα δηνξζψζνπλ ην πξφβιεκα ηνπο. Με ηελ γλψζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ, ψζηε λα έρεη έλα δείθηε ζνβαξφηεηαο θαη 

πηζαλήο απνθαηάζηαζεο ζην κέιινλ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε πην ζσζηψλ 

εξγαιείσλ γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπηζηεί. 

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά ηερλνινγηθά κέζα φπνπ βνεζνχλ 

αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ, λα εθπαηδεχνληαη θαη λα εληάζζνληαη κε 

επθνιφηεξν ηξφπν, παξφιν ην πξφβιεκα ηεο αθνήο, κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο. Ζ έγθαηξε επέκβαζε ησλ ιχζεσλ ηεο ηερλνινγίαο ζηελ λεαξή 

ειηθία απηψλ ησλ αηφκσλ ηνπο βνεζά θαιχηεξα ζηελ εθκάζεζε ηεο νκηιίαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έραζαλ γηα θάπνην ιφγν ηελ 

αθνή ηνπο ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο, δίλεη ε ηερλνινγία ηελ δπλαηφηεηα 

λα κπνξέζνπλ λα μαλά επηθνηλσλήζνπλ. 

Αξρηθά γηα λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κε νιηθή 

θψθσζε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ λνεκαηηθή, κε ηελ νπνία κπνξεί λα εθθξάδνπλ 

ηνλ ιφγν ηνπο θαη αο κελ αθνχγνληαη. Έηζη επηλνήζεθε απηφ ην κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ γλψξηδαλ φκσο ηελ γιψζζα. ηελ 

Δηθφλα 3.20 βιέπνπκε ην Διιεληθφ αιθάβεην ζηελ λνεκαηηθή, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εθκάζεζε ησλ θσθψλ. 
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Δηθφλα 3.20 

Σα ηερλνινγηθά βνεζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα ηνπο 

αλζξψπνπο κε βαξεθνΐα είλαη ζπλήζσο ηα γεληθά βνεζήκαηα, ηα αθνπζηηθά 

βαξεθνΐαο, νη εκθπηεχζηκεο πξνζέζεηο θαη ηα εκθπηεχζηκα αθνπζηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο 

ελφο αηφκνπ κε πξνβιήκαηα αθνήο. Δθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ απηηνχ θαη έρνπλ θπζηθά σο ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ρξήζηε 

λα κπνξεί λα αθνχζεη. Πέξα φκσο απφ απηέο ηεο εθαξκνγέο ησλ θάζε είδνπο 

αθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ θαη εκθπηεπκάησλ ππάξρνπλ θαη εθαξκνγέο πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηελ νκηιία ζε γξαθή ψζηε λα κπνξεί λα δηαβάζεη θάηη πνπ δελ 

κπνξεί λα αθνχζεη έλαο ρξήζηεο. Αθφκα ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηαβίσζε φπσο ηειέθσλα κε θσο, ή θνπδνχληα ή ηα ξνιφγηα κε 

θσηηζκφ θαη δφλεζε, ηα θηλεηά κε ηα κελχκαηα θαη ηφζα αιιά πνπ βνεζνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αθνχνληεο. 
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3.3.1 Γεληθά βνεζήκαηα 

Σα γεληθά βνεζήκαηα πνπ ζα αλαθέξνπκε, είλαη ηα βνεζήκαηα ή ηα 

εμαξηήκαηα πνπ απεπζχλνληαη γηα ηνπο βαξήθννπο, ηα νπνία είηε απηφλνκα, 

είηε ζε ζπλδπαζκφ κε αιιά ζπζηήκαηα, φπσο ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή ηα 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα, βνεζνχλ ή αθφκα θαη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ελφο αλζξψπνπ κε πξνβιήκαηα αθνήο. Πεξηιακβάλνπλ ηα 

γεληθά βνεζήκαηα ηξία ζπζηήκαηα : 

1) πζηήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο αθνπζηηθέο ελδείμεηο, έηζη κπνξνχλ 

λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνλ βαξήθνν κε ηελ φξαζε ή θαη κε ηελ αθή. Οη 

ζπζθεπέο πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλεο είλαη νη θσηεηλέο ελδείμεηο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ην θνπδνχλη ηεο εμψπνξηαο ή ηνπ ηειεθψλνπ, φπσο θαη 

ηα μππλεηήξηα κε δφλεζε. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ζπζθεπέο πνπ είλαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο, φπσο ην θιαο πνπ αλαβνζβήλεη ζην θιάκα ελφο κσξνχ ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεπηεί θαπλφο θαη απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε άηνκα 

κε βαξηέο βαξεθνΐεο. 

 

Δηθφλα 3.21 
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Οξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

εμππεξέηεζε ησλ αλζξψπσλ κε βαξεθνΐα ε θψθσζε θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 

3.21. Βιέπνπκε κηα ζπζθεπή ηειεθψλνπ κε θσηηζκφ ψζηε λα γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη θηππάεη ην ηειέθσλν, κηα ζπζθεπή μππλεηήξη κε δφλεζε ψζηε 

λα θαηαθέξεη λα μχπλα ηνλ ρξήζηε, κηα ζπζθεπή ήρνπ θαη θιαο γηα θνπδνχλη 

εμσηεξηθήο πφξηαο θαη θιαο γηα ηελ έλδεημε φηη έλα κσξφ θιαίεη. 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαξεθνΐαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη 

δεξκαηηθνί αηζζεηήξεο ζσκαηηθνχ ηχπνπ. ε ζρήκα κηθξνχ θνπηηνχ, είλαη 

εμσηεξηθέο πξνζέζεηο θαη κεηαηξέπνπλ φινπο ηνπο ήρνπο ζε δνλήζεηο νη 

νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζπρλφηεηα εξεζηζκνχ ηνπ δέξκαηνο, 

ζπλήζσο θπκαίλνληαη  δειαδή κεηαμχ 10 έσο 1000Hz. Πξνζθέξνπλ απηνί ε 

δεξκαηηθνί αηζζεηήξεο κηα δηάθξηζε ζπρλνηήησλ πνπ είλαη πεξίπνπ 20% 

αξθεηά πςειή ζε ζρέζε κε ην 0,2% ηνπ απηηνχ θαη ην δπλακηθφ εχξνο ζε 

έληαζε είλαη πεξίπνπ 30dB ζρεηηθά πην κηθξφ απφ ηα 100dB ηνπ απηηνχ. 

πλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζην ζηήζνο ησλ παηδηψλ κε ηε ζπγθξάηεζε ηνπο απφ 

κηα ειαζηηθή δψλε ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ειεπζεξία ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

ρξήζηε. Έηζη απνθηάεη θαιχηεξν έιεγρν ηεο θσλήο ν ρξήζηεο κε ηνπο 

δεξκαηηθνχο αηζζεηήξεο ηνπ ήρνπ, επηηξέπνληαο έηζη θαη ηελ γξεγνξφηεξε 

απφθηεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ήρνπ. ηελ αλαγλψξηζε θαη ζηε δηάθξηζε φκσο 

ηεο νκηιίαο, αζθαιψο δε βνεζνχλε. πλήζσο ε ρξήζε ηνπο είλαη γηα κηθξά 

παηδηά κε βαξηέο βαξεθνΐεο ή θσθψζεηο, φπνπ καδί κε ηα αθνπζηηθά 

βαξεθνΐαο, γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ θνριηαθή εκθχηεπζε. 

2) πζηήκαηα πνπ εθπέκπνπλ ζε απφζηαζε ηελ παξαγφκελε θσλή, 

έηζη ψζηε λα θαιπηεξεχνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζήκα θαη ηνπο 

ζνξχβνπο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αθξφαζεο. Με ιίγα ιφγηα επηηξέπνπλ ηελ 

επηιεθηηθή αθξφαζε ηνπ νκηιεηή ζε έλα ζνξπβψδεο πεξηβάιινλ ρσξίο λα 

κπνξεί λα γίλεηαη παξέκβαζε φισλ απηψλ ησλ ζνξχβσλ πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ηνπο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

εθπέκπνπλ ηε θσλή ηνπ νκηιεηή απφ έλα κηθξφθσλν ην νπνίν ηαπηφρξνλα 

είλαη θαη πνκπφο, κε πςειήο ηερλνινγίαο ξαδηνζπρλφηεηεο (FM), ζην δέθηε 

φπνπ ιακβάλεη ην ζήκα ηεο ξαδηνζπρλφηεηαο θαη ελψλεηαη ζε εηδηθέο 
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ππνδνρέο ζηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα, 

θαηαθέξλνληαο έηζη λα γίλεη παξάθακςε ηνπ ζνξχβνπ πνπ ππήξρε ζην 

πεξηβάιινλ. Γπζηπρψο απηφ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ 

αλζξψπσλ κε βαξεθνΐα αληίιεςεο νη γεληθφηεξνη πεξηηηνί ζφξπβνη πνπ 

κπεξδεχνπλ ηνλ βαξήθνν. 

 

Δηθφλα 3.22 

ηελ Δηθφλα 3.22 βιέπνπκε ηα ζπζηήκαηα FM ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη ζηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θαη είλαη ελζσκαησκέλα ζηνλ 

επεμεξγαζηή νκηιίαο ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο. Γίπια ζε θάζε ζχζηεκα 

ππάξρεη θαη ν πνκπφο πνπ είλαη ην κηθξφθσλν φπνπ γίλεηαη ε απνκφλσζε ηεο 

νκηιίαο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα αθνπζηηθήο. 

Τςειή πνηφηεηα ήρνπ θαη ειάρηζην κέγεζνο ηνπ δέθηε είλαη δπλαηφλ 

ζήκεξα ε λέα ηερλνινγία λα επηηξέςεη, ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε 

παξάιιεια θαη αηζζεηηθή θαη πςειέο απνδφζεηο δηαηεξψληαο πνιχ κηθξφ ην 

βάξνο ηνπ αθνπζηηθνχ. Οη ηχπνη κηθξνθψλσλ είλαη δπν, ν έλαο ηχπνο είλαη έλα 

εηδηθήο ζρεδίαζεο κηθξφθσλν πνπ νλνκάδεηαη θαηεπζπληηθφ, ζην νπνίν ν 

ρξήζηεο κπνξεί απιά λα ζεκαδεχεη ηνλ νκηιεηή πνπ παξαθνινπζεί θαη ην 

δεχηεξν είλαη κηα πην ζηαζεξή ιχζε ζηελ νπνία επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

κηθξνθψλνπ κπξνζηά ζηνλ νκηιεηή, αιιά νξηζκέλεο θνξέο θαη πάλσ ζηνλ 

νκηιεηή εάλ απηφ είλαη εθηθηφ θπζηθά. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

είλαη νπζηαζηηθή θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζηε ζσζηή εθθνξά 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Πνιχ ρξήζηκν είλαη επίζεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

βαξήθννπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ινγνζεξαπείαο, δίλνληαο ηα επηζπκεηά 
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απνηειέζκαηα πνιχ ηαρχηεξα θαη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε. 

3) πζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ, 

αθήλνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε γξαπηφ ιφγν φπσο FAX, κελχκαηα απφ 

θηλεηφ θαη αιιά πνιιά ψζηε λα θαιπηεξεχνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

επηθνηλσλίεο. 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ φπσο είλαη θπζηθφ είλαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη βαξήθννη αιιά θαη νη ρξήζηεο 

αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο ή θνριηαθψλ εκθπηεπκάησλ. Απηφ γηαηί ε γξακκή ηνπ 

ηειεθψλνπ επηηξέπεη κφλν ζε έλα ζηελφ θάζκα ήρνπ δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ 

έιιεηςε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ, δπζθνιεχνληαο αθφκα πην πνιχ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ νκηιεηή. 

 

Δηθφλα 3.23 

Με απεπζείαο ή επαγσγηθήο ζχλδεζεο ηνπ θάζε είδνπο βνεζεηηθνχ 

αθνπζηηθνχ κε ην ηειέθσλν μεπεξληνχληαη απηέο νη δπζθνιίεο, απμάλνληαο 

έηζη ηελ πνηφηεηα ηεο αθξφαζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζνξχβσλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε θαη ζπζθεπέο φπσο 

ηα ηειέθσλα κε εληζρπκέλα κεγάθσλα αθνπζηηθνχ, αιιά θαη εηδηθά ηειέθσλα 

πνπ αληί γηα κεγάθσλν πεξηέρνπλ έλαλ ηζρπξφ δνλεηή ψζηε λα 

αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο ηηο δνλήζεηο. ηελ Δηθφλα 3.23 βιέπνπκε κεξηθέο 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  53 

ηέηνηεο ζπζθεπέο ηειεθψλνπ κε δνλήζεηο θαη κε νζφλε γηα βνήζεηα ηεο αθνήο. 

ήκεξα ππάξρνπλ θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κε νπηηθναθνπζηηθή 

επηθνηλσλία, ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε θαη ηεο αλάγλσζεο ησλ ρεηιηψλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο κε πξφβιεκα ηα βαξεθνΐαο. 

 

3.3.2 Αθνπζηηθά βαξεθνΐαο 

Σα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο εληζρπηέο 

ηνπ ήρνπ, πνπ αθνινπζψληαο θαη απηά ηελ ζεκεξηλή ηερλνινγία έρνπλ 

εμειηρζεί. Απνηεινχληαη απφ ηξία βαζηθά εμαξηήκαηα, ην κηθξφθσλν πνπ 

ζπιιέγεη ηνλ ήρν, ηνλ εληζρπηή πνπ εληζρχεη ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ θαη ην 

κεγάθσλν πνπ κεηαδίδεη εληζρπκέλν ηνλ ήρν. Αλαιπηηθφηεξα νη ήρνη 

ζπιιέγνληαη απφ ην κηθξφθσλν, φπνπ κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα, 

εληζρχνληαη κε παξάιιειε επεμεξγαζία απφ ηνλ εληζρπηή θαη εμέξρνληαη πξνο 

ηνλ αθνπζηηθφ πφξν κέζσ ηνπ κεγαθψλνπ. Δίλαη απαξαίηεηε θπζηθά ε 

ηνπνζέηεζε κπαηαξίαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηε ε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθνπζηηθνχ. 

Οη βαζηθνί ηχπνη ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο πνπ ππάξρνπλ είλαη πέληε 

θαη έρνπλ πάξεη ηελ νλνκαζία ηνπο απφ ηελ αλάινγε ζέζε πνπ πξέπεη λα ηα 

εθαξκφδνπκε. Έηζη έρνπκε ηα νπηζζσηηαία, ηα ελδσηηαία, ηα ελδνθαλαιηθά, ηα 

αθνπζηηθά γπαιηά θαη ηα αθνπζηηθά ζσκαηηθνχ ηχπνπ. Σα νπηζζσηηαίνπ, 

ελδσηηαίνπ θαη ελδνθαλαιηθνχ ηχπνπ αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα εθαξκφδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπο. Αληίζεηα ηα αθνπζηηθά γπαιηά θαη ηα αθνπζηηθά 

ζσκαηηθνχ ηχπνπ εθαξκφδνληαη πιένλ πνιχ πεξηνξηζκέλα. 

ηελ Δηθφλα 3.24 βιέπνπκε ηνπο ηξείο ηχπνπο αθνπζηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζπρλφηεξα, δειαδή ηα νπηζζσηηαία, ηα ελδσηηαία θαη ηα 

ελδνθαλαιηθά αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Όπσο αλαθέξεη θαη ην φλνκα ηνπο 

ηνπνζεηνχληαη αληίζηνηρα ηα νπηζζσηηαία εθαξκφδνπλ ζην απηί αιιά ζηελ 

πίζσ κεξηά ηνπ, ηα ελδσηηαία εθαξκφδνπλ κέζα ζην απηί ζπγθξαηνχκελα ζηηο 

εζνρέο ηεο αλαηνκίαο ηνπ απηηνχ, ελψ ηα ελδνθαλαιηθά εθαξκφδνπλ 

απεπζείαο κέζα ζηνλ αθνπζηηθφ ζάιακν. ηελ Δηθφλα 3.25 αληίζηνηρα 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  54 

βιέπνπκε ηνπο δπν ηχπνπο αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο πνπ ηείλνπλ λα 

εμαιείςνπλ, είλαη αξηζηεξά ηα αθνπζηηθά γπαιηά θαη δεμηά είλαη ηα αθνπζηηθά 

ζσκαηηθνχ ηχπνπ. Οη νλνκαζίεο θαη εδψ πξνθχπηνπλ απφ ην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο ησλ αθνπζηηθψλ, έηζη ηα αθνπζηηθά γπαιηά εθαξκφδνπλ ζην απηί 

κε ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε γπαιηά θαη ηνπ ζσκαηηθνχ ηχπνπ εθαξκφδνπλ 

ζην ζψκα κε ηελ ππνδνρή ηνπ αθνπζηηθνχ λα εθαξκφδεη ζην απηί, ελψ ην 

κηθξφθσλν θαη ν εληζρπηήο εθαξκφδνπλ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο νπνχ 

κπνξεί λα θξεκαζηεί ε ζπζθεπή ζε θάπνην ξνχρν. 

 

Δηθφλα 3.24 

 

Δηθφλα 3.25 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδνληαη ην ερεηηθφ ζήκα ηα θαηαηάζζεη 

ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηα αλαινγηθά θαη ηα ςεθηαθά. Σα αλαινγηθά 

αθνπζηηθά είλαη ζπκβαηηθά θαη ζπλήζσο ξπζκίδνληαη είηε πξνγξακκαηηδφκελα, 

είηε ηειερεηξηδφκελα, αιιά θαη απηφκαηα. Δλψ απφ ηελ άιιε ηα ςεθηαθά είλαη 

λέαο ηερλνινγίαο αθνπζηηθά κε κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα 

αλαινγηθά. Σα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε θαη ζε 

άιιεο θαηεγνξίεο, νη φπνηεο εμαξηψληαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπο, ηνλ ηξφπν 

ζχδεπμεο απηηνχ θαη αθνπζηηθνχ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθψλνπ ζην ρψξν, ηνλ 

αξηζκφ ησλ κηθξνθψλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ θαηεγνξία ηνπ εληζρπηή, 

ην λνχκεξν ησλ πεξηνρψλ ησλ ζπρλνηήησλ, ην λνχκεξν ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ηελ χπαξμε εηζφδνπ γηα εμσηεξηθέο πεγέο ήρνπ. 

 

3.3.3 Δκθπηεύζηκεο πξνζέζεηο 

Οη εκθπηεχζηκεο πξνζέζεηο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, είλαη πξνζέζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ρεηξνπξγηθά. Δίλαη ζπλήζσο 

πξνγξακκαηηδφκελεο ή ςεθηαθέο, θαη ηνπνζεηνχληαη κεξηθψο ή νιφθιεξεο κε 

ρεηξνπξγείν φπσο έρνπκε πεη, ζην κέζν απηί. Ζ δηαθνξά ηνπο, 

θαηαζθεπαζηηθψο, κε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο είλαη φηη ην εληζρπκέλν ζήκα 

πνπ ιακβάλνπλ ηα αθνπζηηθά, κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα θαη 

δελ θηλεί ηελ κεκβξάλε ηνπ κεγαθψλνπ, νπφηε δελ παξάγεηαη ήρνο, αιιά 

πξνθαινχληαη δνλήζεηο απφ έλα ζπκπαγέο κηθξνζχζηεκα πνπ ηηο πξνθαιεί. 

Μπνξνχκε λα Υσξίζνπκε ηηο εκθπηεχζηκεο πξνζέζεηο ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζε απηά πνπ ην ζχζηεκα δνλεηνχ ηνπνζεηείηαη ζην καζηνεηδέο 

νζηφ θαη ζε απηά πνπ ν δνλεηήο ζηεξεψλεηαη ζηνλ άθκνλα ή κπνξεί αθφκα θαη 

λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Σν ζχζηεκα πνπ ηνπνζεηείηε ζην καζηνεηδέο νζηφ ε 

αιιηψο ην φζηεν-ελνπνηεκέλν ζχζηεκα (bone anchored hearing aid), θαη ελ 

ζπληνκία BAHA κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ρεηξνπξγηθά ζην καζηνεηδέο νζηφ θαη 

θάλεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηά κε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο δηα ηεο νζηηθήο νδνχ. 

Απηά πξνθαινχλ εξεζηζκφ ηνπ θνριία, κε δνλήζεηο, απεπζείαο δηα ηεο νζηηθήο 

νδνχ θαη φρη δηα ηεο αθνπζηηθήο αιπζίδαο φπσο ην ηχκπαλν θαη ηα νζηάξηα, 

κε πνιχ θαιχηεξε πξφζθπζε. ηελ Δηθφλα 3.26 βιέπνπκε ηνλ ηξφπν 
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ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο νζηεφ-ελνπνηεκέλν θαζψο θαη ην ζεκείν φπνπ 

έρεη ηνπνζεηεζεί, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδεηαη ην ερεηηθφ ζήκα. 

 

Δηθφλα 3.26 

ήκεξα, πην δηαδεδνκέλεο πξνζέζεηο ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη δχν, νη 

νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηηθά θαη 

απφ ηνπο αζζελείο γηα ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη: 

1) Ζ πξφζεζε Vibrant Soundbridge, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, 

έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ, κε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο κε κία θεξαία 

κέζσ επαγσγηθψλ θπκάησλ θαη νλνκάδεηαη εκηεκθπηεχζηκε πξφζεζε. ηελ 

νπζία είλαη έλα ςεθηαθφ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ην εμσηεξηθφ ηνπ ηκήκα, ρσξίο 

φκσο λα πεξηέρεη κεγάθσλν, κεηαδίδεη ηα ζήκαηα κέζσ ελφο πελίνπ ζην 

εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαη κεηαθέξνληαη ζε έλαλ ειεθηξνκαγλεηηθφ δνλεηή γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεγαθψλνπ πνπ ιείπεη, ην νπνίν είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν απεπζείαο πάλσ ζηνλ άθκνλα.  

2) Σν δεχηεξν ζχζηεκα είλαη ην TICAR (Tubinger Implantierbaren 

Communications Assistenten), ην νπνίν είλαη φιν εκθπηεχζηκν. Έλαο 

πηεδνειεθηξηθφο δνλεηήο ρξεζηκνπνηείηε απφ απηήλ ηελ πξφζεζε θαη 

ηνπνζεηείηαη ζηελ θεθαιή ηνπ άθκνλα. Λεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελε 
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κπαηαξία ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε γηα 50 ψξεο κε κηα απιή εμσηεξηθή 

θφξηηζε κφιηο ησλ 2 σξψλ. Ζ κπαηαξία έρεη δηάξθεηα δσήο ε νπνία είλαη 

ζπλήζσο απφ 3 κε 5 ρξφληα θαη κεηά απαηηείηαη πάιη ρεηξνπξγηθά ε αιιαγή 

ηεο. 

Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηηο εκθπηεχζηκεο πξνζέζεηο είλαη θαη’ αξράο ε 

αλάγθε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ε πηζαλφηεηα επηδείλσζεο ηεο βαξεθνΐαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ιφγσ ρεηξηζκψλ. Απεπζχλνληαη ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν θαη κηθξφ θάζκα βαξεθντψλ θαη δπζηπρψο απνηεινχληαη απφ 

ηδηαίηεξα επάισηα κεραληθά κέξε. Δπίζεο παξφιν πνπ ηθαλνπνηνχλ απφιπηα 

ην αηζζεηηθφ κέξνο, ρξεηάδνληαη ζε ζπρλέο πεξηφδνπο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

εληζρπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νπφηε γηα ην ιφγν απηφ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά. 

 

3.3.4 Δκθπηεύζηκα ζπζηήκαηα 

Σα εκθπηεχζηκα ζπζηήκαηα έρνπλ δπν είδε ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα 

θαη ηα εκθπηεχκαηα εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Δίλαη ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα 

έλα απφ ηα ηειεπηαία επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο. ηελ νπζία απνηειεί κηα 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ε νπνία αληηθαζηζηά φιν ην ζχζηεκα ηεο αθνήο θαη 

κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ερεηηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Απηά κε ηε 

βνήζεηα ειεθηξνδίσλ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην θνριηαθφ λεχξν, φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη εθεί θαηφπηλ κηαο ιεπηήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ζπλήζσο 

ζε αζζελείο κε βαξεθνΐα ζηα φξηα ηεο θψθσζεο ή κε θψθσζε. 

Σν θνριηαθφ εκθχηεπκα ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή απνηειείηαη απφ δχν 

ηκήκαηα, ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ. Σν εμσηεξηθφ ηκήκα, ηνπνζεηείηαη 

νπηζζσηηαία ν επεμεξγαζηήο νκηιίαο, έρεη ζπλήζσο ην κέγεζνο ελφο θνηλνχ 

αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο θαη δέρεηαη ηνπο ήρνπο κε έλα κηθξφθσλν, ηνπο 

νπνίνπο θαη θηιηξάξεη, ηνπο θσδηθνπνηεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 
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Δηθφλα 3.27 

Γηαζέηνπλ εμσηεξηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ρξήζηε θαη κλήκεο 

πξνγξακκάησλ (maps), ζρεδφλ φινη νη επεμεξγαζηέο νκηιίαο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αθξφαζεο. Δπίζεο 

δηαζέηνπλ θαη είζνδν γηα εμσηεξηθέο πεγέο ήρνπ ή βνεζήκαηα ηχπνπ FM πνπ 

πξνζαξκφδνληαη πάλσ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα. Σν εζσηεξηθφ ηκήκα, ην 

εκθχηεπκα, απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεηά φπσο έλα πελίνδέθηε, έλαλ 

κηθξνυπνινγηζηή θαη απφ έλα ιεπηφηαην θαιψδην πνπ θέξεη ζεηξά 

ειεθηξνδίσλ. Σν ζεηηθφ κε απηά ηα εκθπηεχκαηα είλαη φηη δελ πεξηέρεη 

κπαηαξία θαη ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη, 

κεηαθέξεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ επεμεξγαζηή νκηιίαο παξάιιεια κε ηηο 

πιεξνθνξίεο. Όια ηα εκθπηεχκαηα ηνπνζεηνχληαη κε κηα ιεπηή ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζπλήζσο είηε απφ ζηιηθφλε, ε απφ 

θεξακηθά πιηθά, ε αθφκα θαη απφ ηηηάλην. 

ηελ Δηθφλα 3.27 βιέπνπκε ην ζχζηεκα θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο ην 

νπνίν ηνπνζεηείηε ζηα άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

μεθηλά απφ ην πελίν, ην νπνίν ζπιιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο κεηαθέξεη 

ζην κηθξνυπνινγηζηή ψζηε λα απνθσδηθνπνηεζνχλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ ζηα 

επηκέξνπο ειεθηξφδηα. Απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηελ ηπκπαληθή 

θιίκαθα ηνπ θνριία, θαηαλεκεκέλα ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηνπ θνριηαθνχ 

λεχξνπ, ψζηε ην θάζε ειεθηξφδην λα εξεζίδεη ηηο αληίζηνηρεο λεπξηθέο ίλεο ηνπ 
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αθνπζηηθνχ λεχξνπ ζην ζπεηξνεηδέο γάγγιην θαη λα πξνζνκνηψλνπλ 

ειεθηξνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνριία. Ζ πνξεία ηεο αθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο 

απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά αθνινπζεί ηε θπζηνινγηθή νδφ κέρξη ην θέληξν 

ηεο αθνήο ζην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ πξνθαιείηαη ε αίζζεζε ηεο αθνήο. 

Σα θνριηαθά εκθπηεχκαηα ελδείθλπληαη γηα αζζελείο άλσ ησλ 12 κελψλ 

κε θψθσζε θαη ζηα δπν απηηά ή γηα κεγάινπ βαζκνχ λεπξναηζζεηήξηα 

βαξεθνΐα, πνπ δε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ 

αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο. Ζ επηινγή γίλεηαη κε απζηεξά επηζηεκνληθά θξηηήξηα 

φπσο ε ειηθία, ε δηάξθεηα ηεο θψθσζεο, ε αλάπηπμε ηεο νκηιίαο πξηλ ή κεηά 

ηελ θψθσζε, ε θαιή εμέιημε ηεο ρεηιεναλάγλσζεο, ην πεξηβάιινλ θαη νη 

πξνζδνθίεο γηα ην απνηέιεζκα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο. 

Σα εκθπηεχκαηα εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηερλεηή 

πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ, ζην ζεκείν πνπ 

εξεζίδεη ηνλ θνριηαθφ ππξήλα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Απεπζχλνληαη 

ζπλήζσο ζε ελήιηθεο αζζελείο κε νπηζζνθνριηαθή θψθσζε θαη ρξεζηκνπνηεί 

ην ίδην θνριηαθφ εκθχηεπκα, αιιά κε ηελ κνλαδηθή δηαθνξά φηη αληί γηα άμνλα 

ειεθηξνδίσλ έρεη πιαθίδην κε ηα επηκέξνπο ειεθηξφδηα πάλσ ζε απηφ θαη 

ηνπνζεηείηαη ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο αθφκε δελ είλαη ηα αλακελφκελα θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. 

Ζ ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζήκεξα κφλν ζηηο επίθηεηεο θσθψζεηο απφ 

φπνπ απνθνκίδνπκε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα εξεζίδνπλ ην αθνπζηηθφ θέληξν. 

 

3.4 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα νκηιίαο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θσλή είλαη έλα ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα φπσο φια ηα άιια, κε βαζηθφηεξε κνξθή φκσο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο επηθνηλσλίαο. Υσξίο ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

άκεζε επηθνηλσλία πέξα κφλν απφ ηελ γξαθή ή ηελ λνεκαηηθή. πλήζσο ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία ζρεηίδνληαη ζε έλα πςειφ πνζνζηφ κε ηα 
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πξνβιήκαηα ηεο αθνήο. Αξθεηέο φκσο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο ςπρνινγηθήο 

θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ε νκηιία ζε έλαλ άλζξσπν σο κνλαδηθφ πξφβιεκα 

είλαη δχζθνιν λα ππάξρεη ρσξίο ηελ παξνπζία θαη θάπνηνπ άιινπ 

πξνβιήκαηνο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε απψιεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο νκηιίαο είλαη πξφβιεκα θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί φηαλ 

παξνπζηάδεηαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο ελφο νκηινχληα. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε πνπ είλαη εθ γελεηήο ππάξρεη ζπλήζσο παξάιιειν πξφβιεκα κε 

ηελ αθνή πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο νκηιίαο.  

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία γηα ηα 

πξνβιήκαηα νκηιίαο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κε ηελ νκηιία ιφγν ηελ πηζαλήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπο. Σα βνεζήκαηα ε νη εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νκηιίαο είλαη θπξίσο ηξία. Σν πξψην είλαη ν εληζρπηήο ηεο 

θσλήο φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ έληαζε ηεο θσλήο, ην δεχηεξν έρεη λα 

θάλεη κε ιαξπγγηθά πξνβιήκαηα θαη είλαη ην ιαξπγγφθσλν θαη ηξίην είλαη ν 

εθθσλεηήο θεηκέλνπ πνπ είδακε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο κε θάπνηεο δηαθνξέο. 

 

3.4.1 Δληζρπηήο θσλήο 

Ο εληζρπηήο θσλήο απεπζχλεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα κε ρακειή έληαζε 

ζηελ νκηιία ηνπο πνπ έρνπλ πξφβιεκα λα αθνπζηνχλ απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Ο εληζρπηήο θσλήο πεξηιακβάλεη έλα κηθξφθσλν ην νπνίν είλαη θνληά 

ζηα ρείιηα ηνπ ρξήζηε ην ιεγφκελν ρεηιφθσλα φπνπ εηζέξρεηαη ν ήρνο θαη κε 

ηελ βνήζεηα ελφο εληζρπηή θαη ελφο κεγαθψλνπ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ρξήζηε, κεηαδίδεη ηελ θσλή ηνπ εληζρπκέλα. Ζ ζπζθεπή 

πεξηιακβάλεη θαη κπαηαξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ. 

ηελ Δηθφλα 3.28 βιέπνπκε ηνλ ρξήζηε πνπ έρεη ηνπνζεηεκέλν πάλσ 

ηνπ ηνλ εληζρπηή θσλήο ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε επθνιία κε ηνπο 

γχξσ ηνπ. Παξαθάησ βιέπνπκε επίζεο θαη ηα εμαξηήκαηα ελφο εληζρπηή 
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θσλήο φπσο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3.29 πνπ πεξηιακβάλεη ην ρεηιφθσλα θαη 

ηελ ζπζθεπή κεγαθψλνπ κε ηνλ εληζρπηή θαη ηελ ζρεηηθή ζήθε κεηαθνξάο. 

 

Δηθφλα 3.28 

 

Δηθφλα 3.29 

O εληζρπηήο νκηιίαο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ζε πξνβιήκαηα κε 

πνιχ ρακειήο έληαζεο θσλή, κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα ηνπ ρξήζηε, ηφζν γηα 

λέα άηνκα φζν θαη γηα ειηθησκέλνπο. Βνήζα κε ηηο δηαθνξέο δηαηαξαρέο ηεο 

θσλήο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε θαη απφ λφζν πάξθηλζνλ, ε απφ 
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ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ε λφζν ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα, ε απφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην ή θάπνην άιιν αηχρεκα.  

Δίλαη κηα εχθνιε ιχζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα κηθξφ 

δηάζηεκα λα έρνπλ απηφ ην βνήζεκα επεηδή κπνξεί λα βαζίδνληαη 

επαγγεικαηηθά ζηελ θσλή ηνπο φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη μελαγνί θαη νη 

παξνπζηαζηέο. Άιια θαη γηα ρξήζε γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ν 

εληζρπηήο νκηιίαο ζα δηαηεξήζεη ηελ έληαζε ηεο νκηιίαο πςειή. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη είλαη απιφ ζηε ρξήζε ηνπ, άλεην, πνιχ ειαθξχ, 

θαη δηαθξηηηθφ, άιια θαη εχθνιν ζηε κεηαθνξά. 

 

3.4.2 Λαξπγγόθσλν 

Σν ιαξπγγφθσλν είλαη ηδηαίηεξα εχθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ βνήζα 

ζπλήζσο αλζξψπνπο ζε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ νκηιία κε κεδεληθή έληαζε 

ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ή κε πξνβιήκαηα ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο. ηελ Δηθφλα 

3.30 βιέπνπκε ηελ εθαξκνγή ζηνλ ιάξπγγα θαη ηηο δηαθνξέο ιεηηνπξγηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην ιαξπγγφθσλν πξέπεη 

απιά ν ρξήζηεο λα θέξεη ζε επαθή ην ιαξπγγφθσλν κε ην καιαθφ κέξνο ηνπ 

ιαηκνχ θαη κφιηο έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ ρξήζηε ζα ελεξγνπνηεζεί 

απηφκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί ν ρξήζηεο λα έρεη κηα ηππηθή αίζζεζε 

νκηιίαο ξπζκίδνληαο θαη ηελ έληαζε πνπ ζέιεη λα αθνχγεηαη. 

Τπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα ην ιαξπγγφθσλν λα ζπλδεζεί κε Ζ/Τ κέζσ 

ζχξαο USB θαη έηζη λα δψζεη ζηνλ αζζελή ηελ επειημία, κέζσ ινγηζκηθνχ, λα 

επηιέμεη θαη λα απνζεθεχζεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ επηζπκεί, ψζηε λα κπνξεί λα 

έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιεη. 
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Δηθφλα 3.30 

Δθηφο απφ ηεο ξπζκίζεηο ππάξρνπλ θαη έλδεημε κε ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη εηδνπνηήζεηο γηα ην ππφινηπν ηεο κπαηαξίαο ηελ 

έληαζε θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο. Καζψο επίζεο ππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο 

ελαιιαγήο καιαθνχ ε ζθιεξνχ ήρνπ. 

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί έλαο ζηνκαηηθφο πξνζαξκνγέαο ν νπνίνο κε 

δπν δηαθνξεηηθνχο ζσιήλεο φηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ε ρξήζε ηνπ 

ιαξπγγφθσλνπ ζην ιαηκφ είλαη απαξαίηεηνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο 

έξρεηαη ζε έθζεζε κε αθηηλνβνιία, ή έρεη εγρεηξηζηεί. Τπάξρνπλ ηξείο 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ζσζηψλ 

ερεηηθψλ δνλήζεσλ ζηελ θνηιφηεηα ηνπ ιαηκνχ, είηε ζηελ θνηιφηεηα ηνπ 

ζηφκαηνο. Δίλαη ν πξνζαξκνγέαο κε καθξχ ζηνκαηηθφ ζσιήλα (κηθξφ 

θηιηξάξηζκα ηνπ ζάιηνπ), ν πξνζαξκνγέαο κε θνληφ ζηνκαηηθφ ζσιήλα (πην 
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καιαθφο ζην ζηφκα) θαη ν πξνζαξκνγέαο ρσξίο ζηνκαηηθνχο ζσιήλεο (γηα 

ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή έληαζε) Σν ιαξπγγφθσλν κπνξεί λα ζπλδεζεί φπσο 

αλαθέξακε κε Ζ/Τ θαη πεξηιακβάλεη ην θαιψδην ζχλδεζεο USB, αιιά θαη ην 

ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο. 

Δηθφλα 3.31 

ηελ Δηθφλα 3.31 βιέπνπκε ζηελ δεμηά κεξηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ιαξπγγφθσλνπ ζην ζηφκα θαη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ιαξπγγφθσλνπ ζηνλ Ζ/Τ κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 

 

3.5 Δθαξκνγέο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

Σα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ θαη απηά έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ γηα λα βνεζνχλ 

φια ηα άηνκα κε αλαπεξία θάζε είδνπο. Όηαλ ιέκε άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα ελλννχκε άηνκα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κε 

επθνιία είηε θαζφινπ, αιιά νχηε θαη λα απηφ εμππεξεηνχληαη κεξηθψο είηε 

θαζφινπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη ζηελ δηάζεζε ηνπο κηα κεγάιε γθάκα 

απφ δηάθνξεο εθαξκνγέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απηφ εμππεξεηνχληαη θαη λα 
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θαηαθέξνπλ λα έρνπλ ηελ θαηά η’ αιιά δεδνκέλε γηα φινπο αλεμάξηεηε 

δηαβίσζε. 

Ζ εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ σο 

απηνζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία θαη 

αθξσηεξηαζκνχο. Σα θπξηφηεξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θίλεζεο. Έηζη ππάξρνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο φπσο ακαμίδηα 

ή ζθνχηεξ ειεθηξνθίλεηα, ή ρεηξνθίλεηα, κπαζηνχληα, παηεξίηζεο νξζνζηάηεο 

θαη κηα αθφκα πιεζψξα απφ αιιά βνεζήκαηα φπσο ρεξνχιηα, γεξαλνχο, 

δηάθνξνη ηχπνη αζαλζέξ, ξάκπεο θαη νηηδήπνηε άιιν βνήζα ζηελ θίλεζε ηνπ 

αζζελνχο ζην πεξηβάιινληα ρψξν. 

Δθηφο φκσο απφ ηεο κεραληθέο θαη αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο γηα άηνκα 

κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα 

κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ, λα επηθνηλσλνχλ θαη 

λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα απφ αλαγλψζηεο νκηιίαο θαη δηαθφπηεο πνδηψλ ή ρεξηψλ κέρξη 

θαη πλεπκαηηθνχο δηαθνπέο, αιιά θαη ζπζηήκαηα ρεηξηζκνχ δηάθνξσλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ κε δηαθφπηεο θαη ρεηξηζηήξηα, αιιά θαη ππνινγηζηή κε 

ην θεθάιη.  

 

3.5.1 Ακαμίδηα θαη νρήκαηα κεηαθίλεζεο  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή ελφο αλζξψπνπ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

παίδεη ε κεηαθίλεζε ηνπ. ήκεξα ππάξρνπλ επηπρψο κηα πιεζψξα επηινγψλ 

κε νρήκαηα θαη ακαμίδηα πνπ κπνξνχλ λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ, αλάινγα θαη κε 

ην επίπεδν ηεο δπζθνιίαο θίλεζεο.  

Σα θπξηφηεξα απφ ηα απηά ηα εξγαιεία γηα ηνπο αλζξψπνπο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα ρεηξνθίλεηα ακαμίδηα, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 3.32, νπνχ κε ηελ βνήζεηα ελφο ζπλνδνχ αιιά θαη κφλνο ηνπ, 

κπνξεί λα θηλείηε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο νπνχ έρεη πξφζβαζε. Οη εθαξκνγέο 

θαη ε εμαηνκίθεπζε ζην ζηήζηκν θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπ αζζελνχο ζηα 

ακαμίδηα απηά είλαη πιεζψξα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 
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ζπλνδεχεηαη απφ ηαηξηθή κειέηε γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο ψζηε λα 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη άλεζε κε παξάιιειε θαηαιιειφηεηα 

γηα ηελ πάζεζε ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 3.32 

Φπζηθά ππάξρνπλ θαη ρεηξνθίλεηα ακαμίδηα ηα νπνία είλαη έηζη 

θαηαζθεπαζκέλα φπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 3.33 πνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχλ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αξηζηεξά βιέπνπκε έλα θαξφηζη γηα ρνξφ, ζηελ 

κέζε έλα θαξφηζη γηα κπάζθεη θαη ζηα δεμηά έλα θαξφηζη πνπ βνεζά γηα ηελ 

κεηάβαζε ζηελ παξαιία. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθψλ ακαμηδίσλ γηα ηελ 

ζπκκέηνρε ζε δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ζηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα εληάζζνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο θνηλέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, βειηηψλνληαο έκκεζα 

θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

Δηθφλα 3.33 
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Δθηφο απφ ηα ρεηξνθίλεηα ακαμίδηα γηα κεηαθίλεζε θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππάξρνπλ θαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ακαμίδηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πγηεηλή, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.34, κε ακαμίδηα γηα ρξήζε ζην κπάλην, ε 

ζηελ ηνπαιέηα. Έηζη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο κε 

ζρεηηθή επθνιία είηε κφλνο ηνπ είηε κε ηελ βνήζεηα θπζηθά ελφο ζπλνδνχ. 

 

Δηθφλα 3.34 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ νη άλζξσπνη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

αθφκα πην κεγάιε επειημία θαη επθνιία ζηελ κεηαθίλεζε ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ 

θαη εθαξκφδνληαη κε κεγάιε επηηπρία ηα ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηα ηα νπνία 

βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 3.35 ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. 

 

Δηθφλα 3.35 
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Όπσο είλαη θαλεξφ κπνξνχλ θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαθηλνχληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ πνπ δηαζέηνπλ, κε πνιχ άπιεο 

θηλήζεηο. Μπνξνχλ λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα θάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

εχθνιε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ρσξίο θακία 

απνιχησο βνήζεηα. Απηφ θπζηθά πξνυπνζέηεη θαη ηελ θαηάιιειε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο, δηφηη κπνξεί λα μεπεξάζεη εκπφδηα ην ακαμίδην αιιά κέρξη ελφο 

ζεκείνπ. Όηαλ ππάξρεη γηα παξάδεηγκα κεγάινο αξηζκφο ζθαιηψλ, κηα 

αληζφπεδε δηάβαζε κε αξθεηά ςηιφ πξαλέο, ή κεηαθίλεζε ζε έλαλ φξνθν κηαο 

πνιπθαηνηθίαο ή κηαο ππεξεζίαο ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ θαη αιιά βνεζεηηθά 

κέζα ψζηε λα θαηαθέξεη ν άλζξσπνο κε ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα θηάζεη 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

Σα ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηα είλαη κηα ηξνκεξή δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη 

ζηνπο αλζξψπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα απηνεμππεξεηνχληαη θάλνληαο 

κε κεγάιε επθνιία ηελ θαζεκεξηλή ηνπο κεηαθίλεζε. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ 

Δηθφλα 3.36 ηα ακαμίδηα είλαη εμνπιηζκέλα κε κπαηαξία γηα λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ, 

θαζψο θαη ρεηξηζηήξην κε πιεζψξα επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

ειεθηξνθηλνχκελε κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ. Με ηελ ρξήζε ησλ 

ειεθηξνθηλνχκελσλ ακαμηδίσλ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ιφγν ηεο 

κπαηαξίαο ησλ ακαμηδίσλ λα έρνπλ απηνλνκία θίλεζεο 8 θαη πιένλ ψξεο. Έηζη 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ επειημία λα κεηαθηλνχληαη θαη λα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ 

γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο ρσξίο ζπλνδφ θαη λα πεγαίλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε 

άλεζε. 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 3.36 βιέπνπκε αλαιπηηθά ηα δηάθνξα κέξε απφ 

ηα νπνία απνηειείηε έλα ειεθηξνθίλεην ακαμίδην, ρξεζηκνπνηεί κπαηαξία γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Γηαζέηεη ρεηξηζηήξην θαη δηάθνξα 

αμεζνπάξ φπσο ζηεξίγκαηα γηα ηα πφδηα θαη ην θεθάιη, επίζεο θαη ρεξνχιηα 

γηα ηελ άλεηε ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηψλ 
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Δηθφλα 3.36 

Οξηζκέλα ακαμίδηα έρνπλ θαη πεξεηαίξσ δπλαηφηεηεο φπσο λα 

αλεβαίλνπλ θαη λα θαηεβαίλνπλ ζθάιεο λα αλπςψλνληαη θαη λα βπζίδνληαη 

ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ. Δπίζεο κπνξνχλ 

λα θηλεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο αθφκα θαη εμαηξεηηθά αλψκαιν, κε 

ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ειαζηηθψλ. ηελ Δηθφλα 3.37 βιέπνπκε κεξηθά 

απφ απηά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, δεμηά λα αλέβεη θαη λα θαηεβαίλεη 

ζθάιεο, ζηελ κέζε έλα 4ρ4 αλαπεξηθφ ακαμίδην γηα δχζθνια εδάθε θαη δεμηά 

έλα ακαμίδην κε έμη ξφδεο γηα επζηάζεηα ζε αλψκαια εδάθε. 

 

Δηθφλα 3.37 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  70 

Πέξα φκσο απφ ηα ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηα ππάξρνπλ θαη εηδηθά 

ζθνχηεξ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σα νρήκαηα 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο απφ άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζηαζνχλ 

θαη λα πεξπαηήζνπλ νξηζκέλα κέηξα. ηελ Δηθφλα 3.38 βιέπνπκε ηέηνηα 

νρήκαηα ζθνχηεξ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο γίλεηαη ζπλήζσο, 

φπσο θαη ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηα κε κπαηαξία αιιά ππάξρνπλ θαη νρήκαηα 

πνπ θηλνχληαη κε θαχζηκα. Ο ρεηξηζκφο ηνπο είλαη απιφο θαη παξφκνηνο κε 

απηφλ ελφο θνηλνχ ζθνχηεξ, δειαδή ν ρξήζηεο ηα νδεγεί δηφηη δηαζέηνπλ ηηκφλη 

ζε αληίζεζε κε ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα πνπ δηαζέηνπλ ρεηξηζηήξην. 

 

Δηθφλα 3.38 

Μηα άιιε θαηεγνξία βνεζεκάησλ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

είλαη θαη νη νξζνζηάηεο. Με ηελ βνήζεηα ησλ νξζνζηαηψλ κπνξνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ θπξίσο αζζελείο ρσξίο ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ψζηε λα 

παξακέλνπλ θαζεισκέλα ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα. Παξαθάησ βιέπνπκε ζηελ 

Δηθφλα 3.39 κεξηθνχο ηχπνπο απφ ηνπο νξζνζηάηεο κε δηάθνξνπο 

ζρεδηαζκνχο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ζηήξημε θαηά ην βάδηζκα θαη 

νξηζκέλα δηαζέηνπλ θαη θάζηζκα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θνπξαζηεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Τπάξρνπλ ρεηξνθίλεηνη άιια θαη 

ειεθηξνθίλεηνη νξζνζηάηεο, απινί ζην ρεηξηζκφ θαη δηαζέηνπλ κπαηαξία γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα αιιά θαη ρεηξηζηήξην γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Δηθφλα 3.39 

Όπσο αλαθέξακε ππάξρεη κηα πιεζψξα απφ δηάθνξα βνεζήκαηα πνπ 

ειεπζεξψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθίλεζε 

ηνπο ρσξίο πνιιέο βνήζεηεο ή έζησ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ απηψλ γηα ηνπο αζζελείο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο πιένλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ κε απηά ηα εξγαιεία κηα θάπνηα 

πνηφηεηα δσήο. 

 

3.5.2 Γηάθνξα βνεζήκαηα βάδηζεο θαη ηερλεηά κέιε  

Πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ππάξρεη πξφβιεκα αιιά δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη πνιπδάπαλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, είλαη ε ρξήζε δηάθνξσλ βνεζεκάησλ 

βάδηζεο φπσο είλαη ηα κπαζηνχληα, νη παηεξίηζεο θαη νη πεξηπαηεηήξεο.  

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 3.40 βιέπνπκε κεξηθνχο ηχπνπο κπαζηνπληψλ, 

φπσο πηπζζφκελα κπαζηνχληα, κε ηεηξάπνδν πέικα ψζηε λα ζηέθεηαη κφλν 

ηνπ αλ ην αθήζεη ν ρξήζηεο, αιιά θαη κπαζηνχληα κε βνεζεηηθή ιαβή γηα 

θαιχηεξε εθαξκνγή ζην ρέξη γηα θαιχηεξν θαη πην ζηαζεξφ βάδηζκα. 
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Δηθφλα 3.40 

Παξφκνηα ρξήζε έρνπλ θαη νη παηεξίηζεο φπνπ βνεζνχλ ζηελ ζηήξημε 

θαη ζηελ βάδηζε αλζξψπσλ ζπλήζσο κε πξνζσξηλά πξνβιήκαηα βάδηζεο 

ιφγν ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ. ηελ Δηθφλα 3.41 βιέπνπκε δηάθνξνπο 

ηχπνπο απφ παηεξίηζεο φπνπ έρνπλ φιεο ξπζκηδφκελν χςνο γηα λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ηελ ξπζκίδεη ζην επηζπκεηφ χςνο πνπ ηνλ βνιεχεη.  

Τπάξρνπλ επίζεο θαη δηάθνξεο ιαβέο φπσο απηέο πνπ έρνπλ ιαβή θαη 

ζηήξημε ζηηο καζράιεο θαη νη άιιεο πνπ έρνπλ ζηήξηγκα θαη ιαβή ζηνλ 

αγθψλα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζπλήζσο απφ αινπκίλην πνπ είλαη θαη 

αλζεθηηθφ θαη ειαθξχ ψζηε λα γίλεηε ε θίλεζε κε επθνιία. 
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Δηθφλα 3.41 

Οη πεξηπαηεηήξεο είλαη κηα εηδηθή θαηαζθεπή ζε ζρήκα Π φπνπ ν 

ρξήζηεο πηάλεη ηνλ πεξηπαηεηή θαη αθνχ ηνλ κεηαθίλεζε κπξνζηά 

αθνπκπψληαο ηνλ θάλεη κεξηθά βήκαηα κέρξη λα ην επαλαιάβεη. Βιέπνπκε 

ηνπο πεξηπαηεηέο ζηελ Δηθφλα 3.42, νη νπνίνη είλαη θαη απηνί θαηαζθεπαζκέλνη 

απφ αινπκίλην γηα ηνλ ίδην ιφγν φπσο θαη νη παηεξίηζεο. 

 

Δηθφλα 3.42 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ αθξσηεξηαζκνί εθηφο απφ ηηο 

εθαξκνγέο θαη ηα βνεζήκαηα πνπ αλαθέξακε ππάξρνπλ θαη ηα ηερλεηά κέιε 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Τπάξρνπλ ηερλεηά κέιε γηα φια ηα άθξα, ζε δηάθνξα κεγέζε θαη κε 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 3.43 

ηα νπνία είλαη απιήο θαηαζθεπήο. Φπζηθά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

ηερλεηά κέιε πςειήο ηερλνινγίαο φπνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

ζρεδφλ θπζηθά κειή. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θαη αιιά είδε ηερληηψλ 

κειψλ φπσο είλαη ηα πξνζζεηηθά ζηήζνπο, φξρεσλ θαη πξνζψπνπ. 

 

Δηθφλα 3.43 

Ζ ηερλνινγία γηα ηα ηερλεηά κέιε είλαη ζε ζπλερή αλάπηπμε θαη κε 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Παξ’ φια απηά ην θφζηνο ηνπο είλαη 

απαγνξεπηηθφ γηα ηνλ κέζν άλζξσπν κε αθξσηεξηαζκνχο ιφγν ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε κεραληζκνχ θαη ηνλ ιεπηψλ επεκβάζεσλ γηα λα 

κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζηνλ θάζε άλζξσπν. 

 

3.5.3 Γηάθνξα νηθηαθά θαη δεκνζίσλ ρσξώλ βνεζήκαηα 

Δίλαη ινγηθφ φηη γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί έλαο άλζξσπνο κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα ρξεηάδεηαη πνιιά παξαπάλσ πέξα θαη απφ ηα 

βνεζήκαηα γηα ηελ κεηαθίλεζε. Υξεηάδεηαη δηάθνξεο κηθξέο θαη κεγάιεο 
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εθαξκνγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, είηε 

γηα ζέκαηα πγείαο, είηε γηα ζέκαηα βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα βνεζεκάησλ ζε φηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζην ζπίηη φπνπ δηακέλεη απφ ηελ ρξήζε 

θάπνησλ ρεξνπιηψλ ψζηε λα κπνξεί λα ζηέθεηαη θαη λα ζεθψλεηαη κέρξη ηελ 

ρξήζε αζαλζέξ κε εηδηθή θαηαζθεπή γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζπίηη, αιιά θαη 

γεξαλνχο γηα ηελ κεηάβαζε ησλ αλζξψπσλ απφ ην θξεβάηη ζην αλαπεξηθφ 

ακαμίδην, ή απφ ρεηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην ζην ειεθηξνθίλεην, ή ζε 

άιινλ ρψξν. 

ηηο Δηθφλεο 3.44 θαη 3.45 βιέπνπκε νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο νη άλζξσπνη κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, θαηαθέξλνληαο λα βειηηψζνπλ ιίγν παξαπάλσ ηελ δηαβίσζε 

ηνπο. Οξηζκέλα βνεζήκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3.44 είλαη θπξίσο γηα 

ηελ αηνκηθή εμππεξέηεζε, δειαδή ρεξνχιηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ 

γηα ζηήξημε θαη βνήζεηα αλαζήθσζεηο αξηζηεξά ζηελ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 3.44 

 

Δηθφλα 3.45 
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ηελ κέζε βιέπνπκε ην βνεζεηηθφ θάζηζκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην 

κπάλην θαη ηέινο έλα εξγαιείν γηα λα κπνξεί ν αζζελήο λα πηάλεη θαη λα 

κεηαθέξεη πξάγκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη καθξηά ηνπ κε απηφ ην βνήζεκα.  

Παξαθάησ ζηελ επνκέλε Δηθφλα 3.45 βιέπνπκε αξηζηεξά έλα βνήζεκα 

γηα ηελ κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε πξφβιεκα ζηελ θίλεζε απφ ην απηνθίλεην 

ζην ακαμίδην κε ηελ βνήζεηα ελφο νιηζηηθνχ ελφηεξα ψζηε λα γίλεηαη 

επθνιφηεξα ε κεηάβαζε. Γίπια βιέπνπκε κηα θαξέθια αλαξξίρεζεο ζθαιηψλ 

θαη δεμηά νη δπν άιιεο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ειεθηξνθίλεηνπο αλαξξηρεηέο 

ζθαιηψλ κε ξάγεο, είηε ζηαζεξέο είηε κεηαθηλνχκελεο.  

Αιιά ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα είλαη θαη ε ρξήζε ησλ γεξαλψλ. Όπνπ απφ ηελ ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη ν αζζελήο κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ελφο θαζίζκαηνο κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί κε αζθάιεηα ρσξίο πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ ζέζε πνπ ζέιεη λα 

ηνπνζεηήζεη, Δηθφλα 3.46 φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 3.46 

Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα θξεβάηηα ηα νπνία είλαη δηαζπψκελα θαη 

νξζνπεδηθά γηα ηα άηνκα πνπ πεξλνχλ αξθεηέο ψξεο ζε θαηάθιηζε. Γηαζέηεη 

δηάθνξεο ρξεζηηθέο εθαξκνγέο θαη ππάξρεη θαη ζε ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε θαη 

ειεθηξνθίλεηα, πνπ ξπζκίδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο  
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Δηθφλα 3.47 

Καηαιαβαίλνπκε ηελ ζεκαζία ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο γηα 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ηελ αιιεινπρία ηεο 

επνρήο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ 

κε πξνβιήκαηα. 
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Κεθάιαην 4. Σερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ειηθησκέλνπο 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ φπσο είλαη γλσζηφ 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ειηθησκέλσλ, δειαδή ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

πεξάζεη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαη πάλσ. Ο πιεζπζκφο απηφο φπσο θαη θάζε 

άιιε θαηεγνξία ειηθηαθή, έρεη θαη απηή ηα πξνβιήκαηα ηεο, πνπ ζε νξηζκέλεο 

θνξέο είλαη ηαπηφρξνλα ειηθησκέλνη θαη κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο. ήκεξα 

ιφγν θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη ησλ ππεξήιηθσλ είλαη θαηά πνιχ απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

 

Δηθφλα 4.1 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε 

θαη νη ειηθησκέλνη έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

ιφγν ηνπ πέξαο ηεο ειηθίαο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα είλαη παξφκνηα κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε αλζξψπνπο κε αλαπεξία, φπσο ην 

πξφβιεκα ζηελ βάδηζε, ή πξνβιήκαηα ζηελ αθνή, ή ζηελ φξαζε, αθφκα θαη 

λνεηηθά πξνβιήκαηα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη ιίγεο θαη αθνξνχλ ζπλήζσο 

ζηελ απιή θξνληίδα ηνλ ειηθησκέλσλ αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα απφ ηηο 

αζζελέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηά απφ θάπνηα ειηθία θαη θπζηθά αθνξνχλ 

ηνπο ειηθησκέλνπο. 
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ηελ εξγαζία απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε θαη λα 

παξνπζηάζνπκε, ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη θαηλνηνκίεο πνπ ππάξρνπλ, 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, ψζηε λα έρνπλ θαη απηνί κηα 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Θα αλαθέξνπκε εθαξκνγέο γηα ηελ πξνζηαζία, 

βνήζεηα, αιιά θαη εθαξκνγέο γηα ηελ έληαμε μαλά ησλ ειηθησκέλσλ ζηα θνηλά, 

απεγθισβίδνληαο ηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηελ Δηθφλα 4.1 

βιέπνπκε έλαλ ειηθησκέλν άληξα ζην γπκλαζηήξην, θαηαιαβαίλνληαο φηη 

θπζηθά έρεη θαη απηφο δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή δσή, δηφηη θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ άζιεζε είλαη ππεξάλσ ειηθηψλ. 

 

4.1 Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ 

Σν γήξαο ή αιιηψο γεξαηεηά, σο θπζηθή θαη βηνινγηθή αθνινπζία, 

ζπλδχαδε πάληα απφ έλα κείγκα αληηιήςεσλ, αληηκεησπίζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. Σν γήξαο είλαη κία έλλνηα ελ κέξε ρξνλνινγηθή κε έλαξμε 

ακθίβνια θαζνξηζκέλε θαη δηαθνξεηηθή σο έλλνηα ζηηο δηάθνξεο επνρέο, ιφγν 

θαη ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο. Σν θπζηθφ, αιιά θαη κπζηήξην ζπλάκα, ηεο θπζηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο θαηάπησζεο ζπλππήξρε πάληα κε ην ζεβαζκφ, ηελ ζνθία, 

αιιά θαη ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηνλ ξαηζηζκφ πνπ δερφηαλ ηα ειηθησκέλα 

άηνκα ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δσήο ηνπο. Αληίζεηα, ε θνηλσληθή πιεπξά ηεο 

έλλνηαο φηη έλα άηνκν κπνξεί λα θαιείηε ειηθησκέλν, ππεξβαίλεη ηε βηνινγηθή 

δηάζηαζε θαη ζπρλά ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην θχιν, αιιά θαη 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαζελφο. 

Ηζηνξηθά ππάξρνπλ δηάθνξεο αλαθνξέο ζε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ειηθίαο ζε δηάθνξα ζηάδηα. Βέβαηα ν δηαρσξηζκφο απηφο εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη ην επίπεδν ηεο βησζηκφηεηαο. Ο Ππζαγφξαο 

μερψξηδε ηε δσή ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο, κε εχξνο 20 ρξφλσλ ε θάζε κία θαη 

ηηο παξνκνίαδε κε ηηο ηέζζεξηο επνρέο. Όξηδε σο παηδηθή ειηθία ή άλνημε ηηο 

ειηθίεο απφ 0 έσο 20 εηψλ, ηελ εθεβεία ή θαινθαίξη απφ ηηο ειηθίεο 20 έσο 40 

εηψλ, ηελ λεφηεηα ή θζηλφπσξν απφ ηηο ειηθίεο ησλ 40 έσο 60 εηψλ θαη ηα 

γεξαηεηά ή ρεηκψλαο απφ 60 έσο 80 εηψλ.  
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Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο ησλ ειηθηψλ είλαη θαη απηή ηνπ Αξηζηνηέιε, 

νπνχ απηφο εληφπηδε ηε θπζηθή σξηκφηεηα ζηα 35 θαη ηελ πλεπκαηηθή ζηα 49. 

Τπάξρνπλ γεληθά δηάθνξνη νξηζκνί θαη θαζνξηζκνί ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ, 

ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο ε ειηθία ησλ 65 εηψλ σο ηππηθή ειηθία γηα 

ηελ έλλνηα ηνπ ειηθησκέλνπ. Απηή φπσο είλαη θπζηθφ ηαπηίδεηαη κε ηελ ειηθία 

ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, σο ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν έλαο αζζελήο ζεσξείηαη 

θαη αληηκεησπίδεηαη σο γεξηαηξηθφο, αιιά θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

γηα εξγαζία. 

Γηαπηζηψλνπκε απφ φιεο απηέο ηηο ζεσξίεο θαη νξηζκνχο φηη ε 

νξηνζέηεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ σο ειηθησκέλνπο είλαη πνιπδηάζηαην θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ θπζηνινγία θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

Όπσο αλαθέξακε ζε πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ζηελ δηθή καο ν πιεζπζκφο 

είλαη γεξαζκέλνο. Απηφ έρεη πνιιέο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ, γηα λα 

κπνξνχλ λα απεγθισβηζηνχλ απφ έλα θαχιν θχθιν ππνρξεψζεσλ θαη νη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνη ζπγγελείο, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ιφγν ηεο 

ειηθίαο δηάθνξα πξνβιήκαηα. 

 

4.2 Δθαξκνγέο γηα πγηείο ειηθησκέλνπο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα επηζθφπεζε 

θαη αλαθνξά ησλ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηερλνινγίεο 

ησλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ησλ πγηψλ ειηθησκέλσλ. Οη εθαξκνγέο πνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε βξίζθνληαη αθφκα ζε πηινηηθφ θαη πεηξακαηηθφ ζηάδην 

επφκελνο δε δηαηίζεληαη αθφκα φιεο ζην εκπφξην. 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγηέο ησλ εθαξκνγψλ γηα ηα πγηή ειηθησκέλα άηνκα 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη κε ηελ 

πξφιεςε, αιιά θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απνπζίαο ελφο κέινπο πνπ ηα επηβιέπεη ή ηα θξνληίδεη. Γειαδή 

φηαλ ηα ειηθησκέλα άηνκα δνπλ κφλα ηνπο ή ν επηβιέπσλ γηα ηελ θξνληίδα 

ηνπο απνπζηάδεη γηα αξθεηέο ψξεο, ππάξρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ ηνπο 
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επηηξέπεη, λα ηνπο θξνληίδνπλ θαη λα επεκβαίλνπλ, φηαλ ρξεηαζηεί κε κηα 

εηδνπνίεζε. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα είλαη ε Care, 

ε Agnes, ην Domeo, ην Ecaalyx, ην Alias, ε Aware, ην HearMeFeelMe, ην 

SilverGame, ην Third Age Online θαη ην Pamap, ηα νπνία θαη ζα αλαιχζνπκε 

παξαθάησ. 

 

4.2.1 Δθαξκνγή CARE 

Ο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο Care είλαη ε πινπνίεζε ελφο έμππλνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη εληνπηζκνχ θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ειηθησκέλν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ελφο 

λεπξνκνξθηθνχ νπηηθνχ αηζζεηήξα, ν νπνίνο κπνξεί κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη λα ειέγρεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα εληνπίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ειηθησκέλνπ κέζα ζην ζπίηη ηνπ, θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ρψξνπο πνπ θηλείηαη 

πεξηζζφηεξν, αιιά θαη ζε φιν ην ζπίηη. Σν ζήκα πνπ ιακβάλεηαη 

επεμεξγάδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αληρλεχνληαο έηζη ηηο θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πηψζε ηνπ αηφκνπ ή ηελ 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ, αιιά θαη ηελ απνπζία ηνπ απφ έλα ρψξν πνπ 

παξαθνινπζείηε γηα ψξα. 

Απηνί νη νπηηθνί αηζζεηήξεο ελζσκαηψλνληαη ζην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο EVEROΝ, ην νπνίν είλαη κνλίκσο 

ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS. Οπφηε φηαλ νη αηζζεηήξεο 

εληνπίζνπλ θαηάζηαζε θηλδχλνπ, δειαδή πηψζε ή αθηλεζία ή απνπζία ην 

ζχζηεκα ζηέιλεη απηφκαηα απεπζείαο ζήκα θηλδχλνπ ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη νξηζηεί σο αξκφδην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ειηθησκέλνπ. Σν ζχζηεκα κφιηο επηβεβαηψζεη φηη ην κήλπκα έρεη ζηαιεί θαη ην 

επηβιέπσλ άηνκν έιαβε ηελ εηδνπνίεζε θηλδχλνπ ζηέιλεηαη έλα επηπιένλ 

κήλπκα πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη 

ιεπηνκέξεηεο, φπσο ηελ αθξηβή ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία ζηάιζεθε θαη ην 

πηζαλφ θίλδπλν πνπ ζπληξέρεη. Τπάξρεη ζηελ ζπλέρεηα, αλ δελ ππάξμεη 

αληαπφθξηζε ζηελ θιήζε απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ηειεθψλνπ, ε δπλαηφηεηα λα 
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κπνξεί λα πξνσζείηαη απηή ε εηδνπνίεζε ζε δεχηεξν αξκφδην πξφζσπν, πνπ 

πηζαλψλ λα είλαη πην θνληά ή λα έρεη άκεζε πξφζβαζε. Αλ θαη πάιη δελ 

ππάξρεη αληαπφθξηζε θαη απφ ην δεχηεξν άηνκν πνπ έγηλε ε θιήζε, ην ζήκα 

θηλδχλνπ ζηέιλεηαη θαηεπζείαλ ζην θέληξν ειέγρνπ πνπ έρεη νξηζηεί, φπσο ηελ 

άκεζε δξάζε ή έλαλ πάξνρν πγείαο. 

 

Δηθφλα 4.2 

ηελ Δηθφλα 4.2 βιέπνπκε κε απιά βήκαηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγηάο ηεο 

εθαξκνγήο Care. Απφ ην ζπίηη φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη θάκεξεο, κέζν 

δηθηχνπ GPRS ζην ηειέθσλν ησλ αξκφδησλ ή κέζν δηαδηθηχνπ φιεο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα λα είλαη αθφκα πην αζθαιέο ην ζχζηεκα EVERON 

πνπ εθαξκφδεηε ζηελ εθαξκνγή Care δηαζέηεη εθεδξηθέο κπαηαξίεο γηα 

πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. Δπίζεο πάιη γηα νινθιεξσκέλε αζθάιεηα ν 

δηαθνκηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινπζεί ζπλερψο ην ζχζηεκα θαη 

ελεκεξψλεη ζηέιλνληαο αλαθνξά ζθάικαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Ζ αλαθνξά ηνπ ζθάικαηνο κπνξεί λα ζηαιεί 

απεπζείαο κε email ζην ηκήκα ζπληήξεζεο, αλ είλαη δηαζέζηκν ή ζε θάπνηνλ 

αξκφδην πνπ κπνξεί λα ην επηιχζεη. 

Ζ εθαξκνγή απηή δπζηπρψο πξνο ην παξψλ βξίζθεηαη ζε δνθηκαζηηθή 

θαηάζηαζε, φπνπ εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ε αμηνπηζηία ηνπ θαη ε 

πξαθηηθφηεηα ηνπ. Απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
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δνθηκαζία απηήο ηεο εθαξκνγέο, φπσο ειηθησκέλα άηνκα, λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, θξνληηζηέο θαη άιινη, ζα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα εθαξκνζηεί κε 

επηηπρία. 

 

4.2.2 Δθαξκνγή AGNES 

Ζ εθαξκνγή Agnes έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα ζηεξίδεη θαη λα βειηηψλεη 

ηηο ςπρηθέο θαη θπζηθέο θαηαπηψζεηο ησλ ειηθησκέλσλ νη νπνίνη δνπλ κφλνη 

ηνπο. Λφγν απηήο ηεο απνκφλσζεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ σο ζρεδφλ θπζηθφ 

επαθφινπζν θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. αλ απνηέιεζκα ηεο 

απνκφλσζεο πξνθαιείηε κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ γλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ηελ θαθή ςπρνινγηθή δηάζεζε ιφγν ηεο 

απνκφλσζεο θαη ελ ηέιεη ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηνλ ζθνπφο απηφ θξίλεηε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο 

νηθηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα αιιειεπηδξά θαη 

λα κπνξέζεη έηζη λα θνηλσληθνπνηεζεί. 

Δίλαη δπλαηφλ κε ηελ εθαξκνγή απηή λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα 

κπνξέζεη λα θαηαγξάθεη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ειηθησκέλνπ, θαζψο 

θαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη λα εληνπηζηνχλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δνζεί θξνληίδα, ε νπνία ζα είλαη αλάινγε κε ηελ 

θάζε πεξίπησζε, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα έγθαηξεο αληηκεηψπηζε ζε 

νπνηνδήπνηε πηζαλφ πξφβιεκα εκθαληζηεί. Μηα αθφκα δπλαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο απηήο είλαη φηη κπνξεί λα παξέρεη έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ζχζηεκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνζαξκνζκέλν πάληα ζηνλ θάζε ρξήζηε, ην 

νπνίν κε ηελ ρξήζε ηνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο. Βειηηψλνληαο έηζη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

θνηλσληθφηεηα ηνπ ρξήζηε, αληηκεησπίδνληαο νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα. 

Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πιαηθφξκαο είλαη θαη ε ελζσκάησζε ελφο 

θαλαιηνχ πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη εηδήζεηο, ελεκεξψζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγγεληθνχ ή ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ηνλ 
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ελδηαθέξεη, αιιά θαη πνιιά άιια πην πξαθηηθά, φπσο ππελζπκίζεηο γελεζιίσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ. 

Δπεηδή αθνξά δηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ειηθησκέλν 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηερλνινγίεο θαη ζπζθεπέο πνπ ζα είλαη νη θαηάιιειεο 

ζε θάζε πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε: 

 Πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ρξήζηε κηα θαηάιιειε ηερλνινγία, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζε ρακεινχ θφζηνπο ζπζθεπέο, φπσο θάκεξεο, 

θηλεηά ηειέθσλα θαη άιια. 

 Δθαξκνγή κηαο πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Αλαγθαία είλαη θαη ε επθνιία πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, παξέρνληαο έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπ 

ειηθησκέλνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ. 

 Αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ θαη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. 

 Λεηηνπξγηθφηεηα ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνξνχλ θαη 

νη ζπγγελείο, αιιά θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ ρξήζηε, λα νξγαλψλνληαη θαη λα 

ζπλελλννχληαη, κε πηζαλά ηξίηα πξφζσπα πνπ θξνληίδνπλ ηνλ 

ειηθησκέλν. 

Σν βαζηθφηεξν πνπ ζέιεη λα επηηχρεη απηή ε εθαξκνγή είλαη ε πξφιεςε 

θαη θαζπζηέξεζε ρξφλησλ θαη άιισλ παζήζεσλ φπσο είλαη ε άλνηα, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, αιιά θαη γεληθφηεξα ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε 

αληηκεηψπηζε απηψλ ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ παξάηαζε ηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο, κε ηαπηφρξνλε ειάηησζε ησλ εμφδσλ πνπ ζα έπξεπε λα 

δηαηεζνχλ γηα ηαηξηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε ρσξίο ηελ ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

Ζ εθαξκνγή ήηαλ ζε πεηξακαηηθφ θαζεζηψο γηα αξθεηά ρξφληα θαη 

επειπηζηνχκε ζε ιίγν θαηξφ λα κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν ζην εκπφξην. 
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Πεηξακαηηθέο δνθηκέο έρνπλ γίλεη θαη ζηελ Διιάδα κε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

4.2.3 ύζηεκα DOMEO 

Σν ζχζηεκα Domeo είλαη έλα ξνκπνηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηεο θαη ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ειηθησκέλσλ. Έηζη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαηείλνπλ θαη 

λα κεγαιψζνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη λα ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην ζπίηη. Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ηξεηο ξνκπνηηθέο πιαηθφξκα, ε RobuMaster, ε 

RobuMate θαη ε RobuWalker. 

Ζ πιαηθφξκα RobuMaster ζηελ νπζία είλαη έλα θνκπηνχηεξ πνπ δελ 

αιιειεπηδξά θαζφινπ κε ηνλ ρξήζηε, αιιά επηθνηλσλεί κε άιια δχν ξνκπφη 

θαη δηάθνξεο άιιεο ζπζθεπέο. Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη θαηά θχξην ιφγν 

νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ξπζκίδεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ δσκαηίνπ, ή ην άλνηγκα ε θιείζηκν ηνπ ειεθηξηθνχ θσηφο απηφκαηα 

αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο θαη ηελ επνρή, αιιά θαη κε άιιεο παξφκνηεο 

ζπζθεπέο. εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ άιισλ δχν 

ξνκπφη, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ, κε ην νπνίν ππάξρεη 

απνκαθξπζκέλε δσληαλή, φηαλ ρξεηαζηεί, επηθνηλσλία. Με απηήλ ηελ 

επηθνηλσλία θαζηζηάηε ην ζχζηεκα αξκφδην γηα ηε απνζηνιή ησλ 

θπζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζην ηαηξηθφ θέληξν πνπ γίλεηε δηαδηθηπαθά, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη κηα θαζεκεξηλή αλάιπζε, αιιά θαη δπλαηφηεηα ζε 

πεξηπηψζεηο αλάγθεο γηα θιήζεηο θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, ππξνζβεζηηθή, γείηνλεο, θέληξα πγείαο θαη άιια. 

Σν ξνκπφη  RobuMate έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά είηε 

ιεθηηθά, είηε θαη νπηηθά κε ηνλ ρξήζηε, φπσο βιέπνπκε θαη ζηε Δηθφλα 4.3, γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ραξαθηεξίδεηε θαη σο ξνκπφη ζχληξνθνο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζε πεξίπησζε πνπ αληηιεθηεί εληνιή θηλδχλνπ, λα ζηέιλεη βίληεν ζηνλ 

δηαρεηξηζηή ή ζε φπνηνλ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο γηα ηνλ ειηθησκέλν, γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο ζθελήο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ηεο εληνιήο θηλδχλνπ. Αθφκε 
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κπνξεί λα πξνθαιεί εξεζίζκαηα ψζηε λα παξνηξχλεη ηνλ ρξήζηε λα 

ζπκκεηέρεη καδί γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζσκαηηθή άζθεζε, κε ηαπηφρξνλε 

θαηαγξάθεη ησλ δηάθνξσλ ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 4.3 

Σν δεχηεξν βνεζεηηθφ ξνκπφη είλαη ην RobuWalker, ην νπνίν έρεη σο 

ζθνπφ λα βνεζάεη ηελ θίλεζε, αιιά θαη ην πεξπάηεκα ηνπ ρξήζηε 

ειηθησκέλνπ. ηελ Δηθφλα 4.4 βιέπνπκε ην RobuWalker θαη δηαπηζηψλνπκε 

φηη έρεη θαηάιιειν ζρεκαηηζκφ γηα ηελ βνήζεηα ζηελ βάδηζε θαη δπλαηφηεηεο 

πξνηξνπήο άζθεζεο. Όπσο θαη ην πξνεγνχκελν αιιειεπηδξά ζσκαηηθά κε 

ηνλ ειηθησκέλν, ηνλ επηβιέπεη θαη θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα θαη ηνλ θαξδηαθφ 

ηνπ ξπζκφ, ζηέιλνληαο ηα δεδνκέλα ζε εηδηθά θέληξα επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηεί. 
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Δηθφλα 4.4 

Τπάξρεη θπζηθά δπλαηφηεηα ν δηαρεηξηζηήο λα έρεη πξφζβαζε θαη 

έιεγρν ζηα ξνκπφη, εμ απνζηάζεσο κέζν δηθηχνπ, πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ηηο 

αιιαγέο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέιεη, αιιά κπνξεί θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θάζε ξχζκηζεο. Απηφ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζηηθφ 

ζηάδην απφ ην 2009 θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δνθηκέο ζε δηάθνξεο 

νηθίεο ρξεζηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε ιεηηνπξγηθφ ηνπ. 

Οη δνθηκέο έρνπλ ζπλέρεη παξαθνινχζεζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη απφ ηα 

ζπλεξγαδφκελα ηαηξηθά θέληξα ψζηε λα γίλεη θαιχηεξα ε αμηνιφγεζε ηνπ. 

 

4.2.4 ύζηεκα ECAALYX 

Σν Ecaalyx είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα εμαηξεηηθά αμηφπηζην θαη ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαίεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ειηθησκέλσλ αηφκσλ, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηάθνξσλ δεηθηψλ νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ησλ ειηθησκέλσλ θαη αμηνινγνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ 

πξφβιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ θηλδχλσλ. Ζ θαηλνηνκία ηεο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαζηζηά εθηθηή ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ 

άκεζε αληηκεηψπηζε ηπρφλ αλεπαξθεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη έηζη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα νη δηάθνξεο παζήζεηο, παξαηείλνληαο έηζη ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε ηνπο. Παξέρεη επίζεο κηα ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε 

απφ δηάθνξνπο γηαηξνχο αζζελψλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο νδεγψληαο έηζη ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Δηθφλα 4.5 

ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ε πξψηε έθδνζε ηνπ 

πεξηείρε ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε 

εθαξκνγή θαη αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο αλάπηπμεο 

ηεο. Σα ζπζηήκαηα ηα νπνία απνηειείηαη, είλαη θαηαξρήλ ην ζχζηεκα HOME, 
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ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινλ ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ πειάηε. Έηζη έρνπκε 

ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζπίηη ηνπ ρξήζηε θαη νη νπνίεο 

επηθνηλσλνχλ απφ έλα θαλάιη ηειεπηθνηλσληψλ. Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη 

ζπλήζσο ην ηειέθσλν θαη o δξνκνινγεηήο γηα ηελ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Έλα άιιν βνεζεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο HOME είλαη ην Set Top 

Box (STB) ην νπνίν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ελφο κφληηνξ 

κε κηα εμσηεξηθή πεγή ζήκαηνο, έηζη κπνξεί λα κεηαηξέπεη απηφ ην ζήκα ζε 

πιεξνθνξία ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ή αθφκα θαη ζε θάπνηα άιιε 

ζπζθεπή απεηθφληζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζήκαηνο. Αθφκα πεξηέρεη 

αηζζεηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζπζθεπή αλίρλεπζεο, αλάιπζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο ηελ νπνία ιακβάλεη, επεμεξγάδνληαη ηα 

θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα θαη νλνκάδεηε tricorder. 

Δθηφο απφ ην HOME ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζχζηεκα MOBILE ην 

νπνίν πεξηέρεη άιια ππνζπζηήκαηα φπσο ην Wearable Body Sensors (WBS). 

Απνηειείηε απφ εηδηθεπκέλνπο αηζζεηήξεο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ, 

λα δηεγείξνπλ, λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα αληηθαζηζηνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο 

βαζηθέο βηνθπζηθέο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειηθησκέλνπ ρξήζηε. Λφγν 

ηεο εμειηγκέλεο κηθξνειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη λαλνηερλνινγίαο πνπ 

δηαζέηνπλ απηά ηα πιηθά, νδήγεζε ζηελ δπλαηή θαηαζθεπή ησλ θηλεηψλ απηψλ 

αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο πάλσ ζην 

αλζξψπηλν ζψκα θαη λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

ην νπνίν είλαη θαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε ρξήζε έλαο λάξζεθαο ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ειεθηξφδην θαη 3 αηζζεηήξεο ην 

επηηαρπλζηφκεηξν, ην γπξνζθφπην θαη αηζζεηήξα πίεζεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε.  

Με ηελ ρξήζε ησλ κε επεκβαηηθψλ αηζζεηήξσλ επηθάλεηαο δέξκαηνο, 

νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα είλαη ζε άκεζε επαθή ή αθφκα θαη λα 

βξίζθνληαη πάλσ ζην ζψκα ηνπ ρξήζηε, κπνξνχλ έηζη λα θαηαγξάςνπλ έλα 

ζεκαληηθά κεγάιν αξηζκφ ζσκαηηθψλ παξακέηξσλ φπσο είλαη νη δσηηθέο 

ελδείμεηο, ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη αηζζεηήξηεο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

γλσζηαθέο αληηδξάζεηο. Ζ ηδηφηεηα ηεο κε επεκβαηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπο, 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο αλψδπλεο κέηξεζεο, άλεζε θαη απνθπγή 
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κνιχλζεσλ, κε ηαπηφρξνλε φκσο πνιππινθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ε νπνία 

απαηηείηε, φπσο επίζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

απηνί νη αηζζεηήξεο κε πνιινχο ηξφπνπο, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζην ζψκα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία, φπσο γχξσ απφ θπθιηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο φπσο ην 

θεθάιη, ηελ κέζε, ηνλ ιαηκφ, ηνπο θαξπνχο θαη ηνπο αζηξάγαινπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά θαπέια, δψλεο, πεξηθάξπηα, θάιηζεο θαη παπνχηζηα 

γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

Σέινο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε κηαο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ε θαηαζθεπή ελφο δηαδηθηπαθνχ 

ρψξν φπνπ ζα αλαπηχρζεθε ε εθαξκνγή, ψζηε επαγγεικαηίεο πνπ ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, φπσο γηαηξνί, λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ελφο θέληξνπ πγείαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ην ζχζηεκα, λα 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πγεία ηνπ αζζελή θαη λα ηνπ παξέρνπλ 

βνήζεηα αλ ρξεηαζηεί άκεζα. 

ηελ Δηθφλα 4.5 βιέπνπκε ηνλ φιν ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα 

δηάθνξα θαηά κέξνπο ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ, πξνζθέξνληαο πςειέο ππεξεζίεο ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ. 

 

4.2.5 ύζηεκα ALIAS 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ελφο θνξεηνχ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνηειεί ην ζχζηεκα ALIAS. Όπσο θαη άιια ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξακε έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ην ρξήζηε. ηελ Δηθφλα 4.7 βιέπνπκε απηήλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο 

γλσζηαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ, ή ηελ 

επαλέληαμε ηνπ ζηα θνηλά, θέξλνληαο ηνλ ζε έκκεζε θαη άκεζε επαθή κε 

αλζξψπνπο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ην 

ξνκπφη γηα λα θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο ηηο αλάγθεο ελφο 

ειηθησκέλνπ πνπ δεη κφλνο ηνπ ζην ζπίηη ή αθφκα θαη ζε θάπνην λνζειεπηηθφ 

ίδξπκα. Απηφ ην θαηαθέξλεη ζπλδένληαο ηνπο ειηθησκέλνπο ρξήζηεο κε ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη 
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θαηαπνιεκά ηαπηφρξνλα θαη ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο πνπ ληψζνπλ έληνλα 

δψληαο κφλνη, κέζα απφ έλα επξχ θάζκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγν απηνχ ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηέο, 

πξνγξακκαηηζηέο, νηθνλνκηθνί ζπλεξγάηεο θαη θπζηθά κηα νκάδα ρξεζηψλ ε 

νπνία θάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ο βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε ελζσκάησζε ζην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο βίληεν, ηειεφξαζε, ηειέθσλν, ξαδηφθσλν, αιιά 

θαη ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ξνκπφη 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο, αιιά ζην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα 

εηζαρζνχλ ηξεηο θαηλνηνκίεο φπσο: 

1) Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζηε κηαο δηεπαθήο ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα κελ ππάξρεη ν 

θφβνο ηνπ ρξήζηε ειηθησκέλνπ ζην λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην ξνκπφη. 

2) Λεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο φπνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο είλαη 

ζε επαθή κε ην θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη εληζρχεη ή ζπληεξεί ηηο 

γλσζηαθέο θαη δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 

3) Ζ ηξίηε θαηλνηνκία έρεη λα θάλεη κε ηελ ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα 

κηαο δηεπαθήο πνπ είλαη γλσζηή σο Brain-Computer Interface (BCI). 

Δίλαη έλαο άκεζνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ θαη κηαο εμσηεξηθήο ζπζθεπήο φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ 

Δηθφλα 4.6 θαη βνεζάεη ζηελ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαλνεηηθψλ, 

ςπρηθψλ, αιιά θαη γλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρξήζηε. 

 

Δηθφλα 4.6 
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Δηθφλα 4.7 

Σν ζχζηεκα ηνπ ALIAS έρεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο ζα 

ζπλνςίζνπκε παξαθάησ: 

• Γπλαηφηεηα θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο ζπλερνχο 

πξνζαξκνζκέλεο ζχλδεζεο ηνπ ζε κέζα επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

• Δπθνιία ζηε ρξήζε θαη εμαηξεηηθά αλεθηηθφ ζχζηεκα ζηα 

ζθάικαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

• Δπέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε ρξήζηε, φπσο πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε, ε πξνβιήκαηα ζηελ 

αθνή. 

• Δχθνιε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε δηαδηθηπαθέο πιεξνθνξίεο 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο νη γλψζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαιείσλ. 

• Δπειημία ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνίεη γηα λα ππάξρεη 

πνηθηινκνξθία κε πινχζην πεξηερφκελν ζηηο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη 

πινχζην ιεμηιφγην. Έηζη ηα εξεζίζκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

γλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ειηθησκέλνπ ζα είλαη ζε δηέγεξζε. 

• Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε ψζηε λα 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέεο επαθέο θαη λα δηαηεξεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο. 

• Πεξηιακβάλεη ηελ θαηλνηφκα δηεπαθήο BCI. 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  93 

• Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη επέθηαζε ηεο δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο κε δπλαηφηεηα πηζαλψλ 

αλαβαζκίζεσλ. 

 

4.2.6 Δθαξκνγή AWARE 

Ζ αίζζεζε ησλ ειηθησκέλσλ φηη δελ είλαη παξαγσγηθνί θαη ρξήζηκνη 

ζηελ θνηλσλία, κπνξεί λα ζρεηηζηεί νξηζκέλεο θνξέο, αλ φρη φιεο κε ηελ 

θαηάζιηςε θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε ησλ ειηθησκέλσλ. Ζ εθαξκνγή 

AWARE έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο ιχζεο γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ, αιιά θαη ηελ 

νκαιή κεηάβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπληαμηνδφηεζε. Δζηηάδεη δειαδή ην 

πξφγξακκά AWARE ζηελ δεκηνπξγία κηαο ηειεκαηηθήο πιαηθφξκαο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη θαηλνηφκεο 

ππεξεζίεο ζηνπο ειηθησκέλνπο ρξήζηεο θαη ζπληαμηνδνηεκέλνπο 

ειηθησκέλνπο. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

1) Παξνρή ελφο ζρεδίνπ πξνζαξκνγήο γηα θάζε είδνπο πεξηβάιινληνο 

φπσο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζην ζπίηη, θαη αιινχ. 

2) Γεκηνπξγία κηαο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ δηάδνζε ηεο γλψζεο ηνπο, 

φζνλ αθνξά ζπληαμηνδνηεκέλνπο ειηθησκέλνπο, κνηξάδνληαο ηελ πείξα θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο κε άιινπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη λα έξρνληαη ζε επαθή ν 

έλαο κε ηνλ άιινλ. Δπίζεο ζα κπνξνχλ εάλ ην επηζπκνχλ λα έρνπλ κεξηθή 

απαζρφιεζε απφ ην ζπίηη ηνπο. Απηά κπνξνχλ λα εληζρχνπλ θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

πνιχηηκε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο. 

3) Έλα θχξην εξγαιείν εθπαίδεπζεο ηεο πιαηθφξκαο θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, βαζηζκέλν ζε παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο 
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πξνζαξκνζκέλε γηα ειηθησκέλα άηνκα. Ζ ηερλνγλσζία απηή είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε θαιχηεξε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο θαη αμηνπνίεζε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη. 

Σα νθέιε ηειηθά πνπ πξνζδνθνχκε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαπάλσ 

εθαξκνγήο είλαη φηη ν ειηθησκέλνο κεηά θαη απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ζα 

παξακέλεη δξαζηήξηνο θαη ελεξγφο. Αθφκα ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κέζσ απφ ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ, 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Έηζη κπνξεί λα ζπληεξεί ηελ νηθνλνκηθή θαη ςπρηθή 

επεκεξία ηνπ, δίλνληαο έηζη ιχζε ζε νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ. Σέινο ζα εληζρπζνχλ απφ ηελ κεηαθνξά θαη 

δηαηήξεζε ηεο γλψζεο νη επηρεηξήζεηο θαζψο επίζεο ζα δηαηεξνχληαη θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο πξψελ εξγαδφκελνπο. 

 

4.2.7 ύζηεκα HEARMEFEELME 

Γεληθά ζηα ειηθησκέλα άηνκα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ φξαζε απνηεινχλ κηα αλαπφθεπθηή ζπλέπεηα ηεο 

γήξαλζεο ηνπ αλζξψπνπ. Όπσο είλαη θπζηθφ ε θπζηνινγία ησλ νθζαικψλ 

είλαη ζίγνπξν φηη κπνξεί λα αιιάμεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γηα ην ιφγν φηη 

νη ηζηνί γίλνληαη ιηγφηεξν εχθακπηνη, θαηαζηξέθνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

ζηαδηαθή θζίλνπζα θζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ. Ο 

δηαβήηεο θαη ε αξηεξηαθή πίεζε κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ φξαζε 

φπσο θαη δηάθνξεο άιιεο παζήζεηο. Μαο δίλεη ε ηερλνινγία ζήκεξα, 

δπλαηφηεηεο ζηελ ηαηξηθή, ζηελ πξφιεςε, αιιά θαη ζηελ απνθπγή ησλ 

πξνβιεκάησλ φξαζεο θαηά ηε γήξαλζε, νη νπνίεο είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο, παξφια απηά ζην ηκήκα ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ε 

εθαξκνγή παξέρεη γηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηέηνηα πξνβιήκαηα. 

Αλ νη γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζνπλ ηα άηνκα 

απηά, κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα βνεζεζνχλ αληηθαζηζηψληαο ηα κε αθνπζηηθέο 

(Hear Me), φπσο επίζεο θαη αλ έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κε ηελ 

ρξήζε ηεο αθήο ηνπο (Feel Me). ηελ νπζία αμηνπνηεί ηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο 
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ην HearMeFeelMe (ΖMFM), εηδηθφηεξα ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θνληηλνχ 

πεδίνπ (Near Field Communication, NFC) θαη έηζη κέζσ απηψλ δχλεηαη ε 

βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε ζε ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη δηαηξνθήο. 

Έρεη ηε δπλαηφηεηα ε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ θνληηλνχ πεδίνπ λα 

ζπλδέζεη ην θπζηθφ κε ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

αλαγλσξηζηηθψλ εηηθεηψλ, ην νπνίν αθφκα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο. Οπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζε απηή ην HMFΜ θαη δνπιεχεη κε ηελ βνήζεηα 

κηαο θνξεηή ζπζθεπή κε θάκεξα, φπσο έλα θηλεηφ ηειέθσλν, ζπιιέγεη ηα 

δεδνκέλα ζε θνληηλή απφζηαζε ηα νπνία θαη ηα ζπλδέεη κε ηελ αλαγλσξηζηηθή 

ηνπο εηηθέηα. Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη, γηα παξάδεηγκα, κηα ζπζθεπαζία ελφο 

θαξκάθνπ θαη κέζσ ηνπ θσλεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ζα αλαθνηλσζεί, ν 

ρξήζηεο λα αθνχζεη ηελ νλνκαζία ηνπ. 

 

Δηθφλα 4.8 

ηελ Δηθφλα 4.8 βιέπνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

HearMeFeelMe. Ζ ηερλνινγία απηή, φπσο αλαθέξακε θαη πξηλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εληνπίδεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηε ζπζθεπαζία ηνπ 

θαξκάθνπ πνπ πξέπεη λα πάξεη, λα αθνχεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη 

δνζνινγίαο, φπσο θαη λα ιακβάλεη ππελζπκίζεηο θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα 
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πάξεη θάπνην θάξκαθν ε λα θάλεη θάηη ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην. εκαληηθφ 

δήηεκα είλαη θαη ηα ζέκαηα ηεο δηαηξνθήο, γηα ην νπνίν ν ειηθησκέλνο ζα 

κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κνλφο ηνπ αλαγλσξίδνληαο ηα ηξφθηκα θαη λα αθνχζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο. 

 

4.2.8 Third Age Online 

Σα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο. Σν 

βαζηθφ φκσο πξφβιεκα είλαη, φηη νη ειηθησκέλνη δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο θαη 

νξηζκέλεο θνξέο θαη θαζφινπ, απηέο ηηο δπλαηφηεηεο. Οη δηαδηθηπαθέο απηέο 

θνηλφηεηεο, επηπιένλ, επηζπκνχλ θαη θξίλνπλ απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή 

αηφκσλ άλσ ηνπ 60 έηνπο δξάζεηο, δηφηη πξφθεηηαη γηα άηνκα κε πείξα θαη 

εκπεηξία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ, είλαη ε αλάδεημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο νη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα, ηηο πνιιέο θαη 

αλαξίζκεηεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλνπλ απηέο νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο. 

Απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζε απηέο ηηο 

θνηλφηεηεο, κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ αθφκα θαη ηα θηιαλζξσπηθά θαη 

εζεινληηθά έξγα ησλ θνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα TAO θηλείηαη 

ζηνπο δχν παξαθάησ άμνλεο: 

- Πξψηνλ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 

παξαθίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη φζν κπνξνχλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο θνηλφηεηεο. 

- Γεχηεξνλ ζην ζρεδηαζκφ αθφκα θαη ζηελ πξνζαξκνγή δηαδηθηπαθψλ 

πιαηθφξκσλ πάληα ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ίδηα ε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Θα δηαηίζεληαη εγρεηξίδην απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

θνηλνηήησλ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ ηελ βέιηηζηε ελεξγνπνίεζε, αιιά θαη ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ 

ζε απηέο, φπσο θαη γηα ην πψο λα αλαπηχμνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
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θαηάιιειεο γηα απηνχο. Θα επσθειεζνχλ επηπιένλ θαη απφ ηηο βειηησκέλεο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ κε βάζε απηά ηα πξφηππα. 

Όια ηα κέιε ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, δεκηνπξγψληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

γελεψλ. Νέα ελδηαθέξνληα ζα απνθηήζνπλ παξάιιεια νη ειηθησκέλνη, αιιά 

θαη ζα ληψζνπλ παξαγσγηθνί θαη ζα θνηλσληθνπνηνχληαη επθνιφηεξα. 

 

Δηθφλα 4.9 

ηελ Δηθφλα 4.9 βιέπνπκε δπν αλζξψπνπο ειηθησκέλνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο. Καηαθέξλνληαο 

θπζηθά έηζη λα θνηλσληθνπνηνχληαη θαη λα εληζρχνπλ ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο 

νξίδνληεο. 

Τπάξρεη ηξηπιφ φθεινο ζπλεπψο, απφ ην έξγν απηφ θαη εθεί αθξηβψο 

ζηεξίδεηαη ην ζελάξην ηεο επηηπρίαο ηνπ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ. Θα 

σθειήζεη πξψηα απφ φια, ηνπο ειηθησκέλνπο, παξάιιεια θαη ηηο 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο αιιά ηέινο θαη φιε ηελ θνηλσλία. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

έξγνπ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη απηφ ην θάλεη λα δηαθέξεη απφ άιιεο αλάινγεο 

εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη εθαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ. 
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4.2.9 SilverGame 

Ζ θνηλσληθή απνκφλσζε είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ, ην νπνίν θαη απνηειεί ην 

αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ. ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

φκσο, γίλεηαη κηα πξσηφηππε πξνζπάζεηα κε κηα ςπραγσγηθή πιαηθφξκα 

παηρληδηψλ ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα θνηλσληθνπνηήζεη ηνλ 

άλζξσπν ρξήζηε, δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα παίμεη παηρλίδηα κε άιινπο 

ρξήζηεο, λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπο θαη απηφ φρη 

κφλν κέζσ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Δηθφλα 4.10 

Ζ πιαηθφξκα πνιπκέζσλ Silvergame, ε νπνία θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 4.10 πξνζθέξεη πνιιέο ειθπζηηθέο εθαξκνγέο παηρληδηψλ πνπ 

επλννχλ ηε ζχλδεζε ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα ρφκπη ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο 
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θαη απηφ απνηειεί ηε βαζηθή ηδέα, είλαη δειαδή ζε κηα εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο ν ρνξφο, ην ηξαγνχδη θαη αιιά, θάηη ην νπνίν ζα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ επαθψλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ 

πξαγκαηηθέο. 

Δπηπιένλ, ζα βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θνηλσληθά απνκνλσκέλα θαη 

κνλαρηθά άηνκα νη δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απηέο, ψζηε λα είλαη 

δξαζηήξηα, ελεξγά θαη ραξνχκελα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Πνηθίιεο 

εθαξκνγέο πνιπκέζσλ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

ν ρξήζηεο, φπσο είλαη έλαο πξνζνκνησηήο νδήγεζεο νρεκάησλ, κηα εηθνληθή 

ιέζρε θαη ζρνιή ηξαγνπδηνχ, καζήκαηα ρνξνχ, αιιά θαη γπκλαζηηθήο. Πέξα 

φκσο απφ ηελ ςπραγσγία, ζα εληζρχνπλ παξάιιεια ηε θπζηθή αιιά θαη ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. 

Ο ρξήζηεο ζα ζπκκεηέρεη ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

ζπλδένληαη κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, φπσο είλαη νη πξνζθνξέο γηα ζπλαπιίεο 

θαη πιεξνθνξίεο γηα ζρνιέο ηξαγνπδηνχ, αιιά θαη ρνξνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ. Δπίζεο, ζα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηαμίδηα, γλσξηκίεο θαη αιιά ζρεηηθά κε ηξφπνπο αλαςπρήο θαη 

δηαζθέδαζεο. Παξάιιεια φιεο απηέο νη εθαξκνγέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο ηειεδηάζθεςεο. Οηθνγέλεηα θαη θίινη έηζη ζα κπνξνχλ λα παίμνπλ καδί 

ηνπο παηρλίδηα, αληαιιάδνληαο ηαπηφρξνλα εληππψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Παξέρεη έμππλνπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο ε πιαηθφξκα πνιπκέζσλ φπσο θαη 

ειθπζηηθέο εθαξκνγέο παηρληδηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηαπηφρξνλε ρξίζε 

αηζζεηήξεο θαη επηπξφζζεηεο εθαξκνγέο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 

4.2.10 ύζηεκα PAMAP 

Ζ θαιή πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζπλδέεηαη άκεζα κε κηα 

ηζνξξνπεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο 

νξγαληζκνχο. Γλσξίδνπκε φηη είλαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθή ε ζσκαηηθή άζθεζε 

ιφγν ηνπ φηη πξνζηαηεχεη απφ κηα ζεηξά παζήζεηο, δηεγείξεη θαη ελεξγνπνηεί ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, θαηαπνιεκά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θαηάζιηςε θαη 

ειαηηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Ζ παξαθνινχζεζε 
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ινηπφλ, ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη έλα πεδίν κεγάινπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα πιαίζηα πάληα ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε. 

Έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα είλαη ην PAMAP ην νπνίν κπνξεί θαη 

θαηαγξάθεη αιιά θαη παξαθνινπζεί ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ειηθησκέλνπ, παξέρνληαο έηζη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε δηάγλσζε θαη πξφιεςε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ζε αξρηθφ ζηάδην. Σν 

ζχζηεκα ΡΑΜΑΡ, απνηειείηε απφ δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία 

αλαθέξνπκε παξαθάησ: 

 Σν δίθηπν πνπ αιιειεπηδξά κε ην ζψκα ηνπηθά. Σν δίθηπν απηφ 

είλαη γλσζηφ θαη σο Body Area Network (BAN), θαη αθνξά ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθά ηα νπνία 

πξνζαξκφδνληαη πάλσ ζην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα. Σν Body Area 

Network ζπλεξγάδεηαη θαη εκπεξηέρεη ηνπο αηζζεηήξεο PAMAP, κηα 

θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ πνπ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνπο αηζζεηήξεο 

θαη ηηο απαξαίηεηεο ζε αξηζκφ ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο. 

 Έλα κφληηνξ ηειεφξαζεο κε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην 

ρξήζηε (i-TV). Απηφ ην κφληηνξ εμππεξεηεί γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ δηάθνξσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηε 

ρξήζε ηνπ, γηα ην ιφγν φηη νη ειηθησκέλνη ρξήζηεο ηνπ δελ είλαη θαη 

ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Παξέρεη επίζεο 

νξηζκέλεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη δεδνκέλα έρνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ην Body Area Network. 

Μέζσ ηειεδηάζθεςεο κε ηελ βνεζεηηθή ρξήζε κηαο θάκεξαο ν 

ειηθησκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα έξζεη ζε άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνπο 

θξνληηζηέο ηνπ. 

 Γηα ηε ζπιινγή θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, κηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή γηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν πγείαο ηνπ θάζε ρξήζηε. Σν νπνίν 

ειεθηξνληθφ αξρείν πγείαο πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα κε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη κηα 

ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ ρξήζηε. 
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 Γηαδηθηπαθέο ζπλεδξίεο Με ηελ βνήζεηα ησλ ηειεδηαζθέςεσλ 

επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε ειηθησκέλν, λα παξαθνινπζήζεη θαη λα κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη εάλ ζέιεη, δηάθνξεο παξνπζηάζεηο, λα πξνπνλεζεί θαη λα 

εθπαηδεπηεί ζε φηη επηζπκεί. 

 

Δηθφλα 4.11 

ηελ Δηθφλα 4.11 βιέπνπκε ζε δξάζε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

PAMAP κε έλαλ ειηθησκέλν ρξήζηε λα ην εθαξκφδεη. Σν δίθηπν ησλ 

αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν εκβηνκεραληθήο, γηα λα κπνξέζεη 

λα ζπιιέμεη ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο απφ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Πξνζπαζψληαο ινηπφλ λα θάλνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

βιέπνπκε φηη, απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν 

επηηαρπλζηφκεηξν, γπξνζθφπην θαη καγλεηφκεηξν, κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο 

κεηξήζεηο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Οη κηθξέο δηαζηάζεηο ησλ αηζζεηήξσλ θαη 

ην ρακειφ βάξνο ηνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε θαη είλαη νπζηαζηηθά ζαλ 

αλχπαξθηα. 

Ο αηζζεηήξαο πνπ εθαξκφδεηε ζηνλ ρξήζηε, παξέρεη δεδνκέλα γηα ηηο 

επηηαρχλζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. Έηζη κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη 

έκκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ ζψκαηνο ζην νπνίν 

εθαξκφζηεθε ν αηζζεηήξαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία πάλσ ζην ζψκα ηνπ ρξήζηε νη 

αηζζεηήξεο, ψζηε λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε θαη ηελ θίλεζε 
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ησλ άθξσλ. Σα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπγθξίλνληαη 

κε ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε έλα εκβηνκεραληθφ κνληέιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Σν ζρήκα ζηελ νζφλε πνπ απεηθνλίδεη είλαη ζπλήζσο 

έλα απιφ κνληέιν βξαρίνλα, ππνδεηθλχνληαο έηζη κε πνην ηξφπν ην άθακπην 

κέξνο ηνπ βξαρίνλα (νζηά), λα ζπλδέεηαη κέζσ ησλ αξζξψζεσλ. Απηφ 

απνηειεί κηα απινπνηεκέλε αιιά αξθεηά επαξθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Με ηελ 

βνήζεηα ηνπ θίιηξνπ Kalman, γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ κε ην 

κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηηο γσλίεο πνπ θάλνπλ νη αξζξψζεηο, αιιά θαη 

ηελ θίλεζε ηνπο, γηα λα πεξηγξάςεη ζσζηφηεξα ηελ ζηάζε θαη ηελ θίλεζε ησλ 

δηάθνξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. 

Δπίζεο ην ζχζηεκα PAMAP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα ππνινγίζεη ηελ θηλεκαηηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε, γηα λα κπνξέζεη έηζη λα δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα ην 

ζχζηεκα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 

Δπφκελνο ην PAMAP απνηειεί έλα ηερληθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο, πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο θξνληηζηέο λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ πνπ παξαθνινπζνχλ. Μπνξεί λα γίλεη 

ε ρξήζε ηνπ γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε κεηά 

απφ θάπνην αηχρεκα ή απνθαηάζηαζε απφ ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. Αθφκα, 

επηηξέπεη έλαλ ζρεηηθά αλεμάξηεην ηξφπν δσήο, θαζψο ν ειηθησκέλνο κπνξεί 

λα ην δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο απφ ην ζπίηη ηνπ. Σν ζχζηεκα απηφ βξίζθεηαη αθφκα 

ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαη νη εξεπλεηέο πνπ ην κειεηνχλ 

πξνζπαζνχλ λα ην εμειίμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. 

Πηζαλφλ ζην κέιινλ λα πξνζηεζνχλ λένη αηζζεηήξεο γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

θαξδηαθψλ παικψλ, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ ξπζκνχ ηεο 

αλαπλνήο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, φπσο επίζεο θαη γσληφκεηξα, 

πςφκεηξα, GPS θαη ππέξερνη. 
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4.3 Δθαξκνγέο γηα ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα άλνηαο 

ήκεξα, έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο άλνηαο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ελψ 

ηειεςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο βνεζνχλ αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη έρεη απνδεηρζεί πσο ε 

πξφιεςε είλαη ε θαιχηεξε κνξθή αληηκεηψπηζεο ηα ζπζηήκαηα ΣΔΠ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ δελ απνζθνπνχλ κφλν ζηελ γξήγνξε θαη 

αμηφπηζηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κεηά ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο, αιιά θαη 

ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή κνληέισλ θαη ηελ αλάιπζε θαη 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. 

Ζ παξάηαζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ησλ αζζελψλ ζπλεπάγεηαη ηε 

δεκηνπξγία κηαο πην επέιηθηεο ππνδνκήο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Χζηφζν ε θαη’ νίθνλ θξνληίδα ησλ αζζελψλ, εκπιέθεη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο 

(πρ νηθνγέλεηα), νη νπνίνη δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο. πλεπψο ρξεηάδνληαη θαη απηνί ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αζζέλεηαο ηνπ θνληηλνχ 

ηνπο αλζξψπνπ, ζηηο γλσζηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ζηηο 

αιιαγέο ηηο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Με ηελ βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

γίλεηαη εθηθηή ε απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θξνληηζηή παξάιιεια κε ηνπ αζζελή, σο εθ 

ηνχηνπ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρεη ν θξνληηζηήο θαη 

ησλ ζπκπησκάησλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ επηδείλσζε ηεο λφζνπ ηνπ αζζελή. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ησλ εθαξκνγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην 

θεθάιαην είλαη ε δηέγεξζε ησλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αζζελψλ, ν 

ζπλερήο έιεγρνο ηεο αζζέλεηαο, θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηε δσήο, φρη 

κφλν ηνπ αζζελή αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπ. 

Δπηθεληξψλνληαη φκσο, ζηελ πξφιεςε θαη πξφβιεςε κέζσ ηεο έγθαηξεο 

αλαγλψξηζεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη φρη ηφζν ζηηο ηαηξηθέο επεκβάζεηο 

κεηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο. 

 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  104 

4.3.1 ύζηεκα Aladdin 

ηφρνο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ 

απηνδηαρείξηζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ ζπζθεπψλ γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ε νπνία επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο. Σν 

ινγηζκηθφ ηεο πιαηθφξκαο απηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη ζηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ, έηζη ψζηε 

λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ λέεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο. Σν πξφγξακκα θηινδνμεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν 

γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα, κε 

ζηφρν ηε ζπλερφκελε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

απηνδηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ. 

 

Δηθφλα 4.12 

ηελ Δηθφλα 4.12 βιέπνπκε ηνλ απιφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Aladdin παξαζηαηηθά. 
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Ζ εθαξκνγή ρξήζηε - θξνληηζηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζπίηη γηα 

αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο πιαηθφξκαο ALLADIN. Μέζσ απηήο, 

νη θξνληηζηέο ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε λεπξνπαζνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, επηηξέπνληαο ηε γλσζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ αζζελή. Δπηπιένλ, ν θξνληηζηήο ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο, φπσο ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε. Οη ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ αζζελή πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη: 

- Πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηνινγία ηνπ αζζελή. 

- Δθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο γλσζηαθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη 

ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

- Σε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή θαη παξαθνινχζεζε ησλ παξελεξγεηψλ 

πνπ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη. 

Οη θξνληηζηέο παξαθνινπζνχληαη ζηελά, ζπκπιεξψλνληαο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο επηβάξπλζεο. Σα ππνβαιιφκελα δεδνκέλα 

αλαιχνληαη απηφκαηα απφ ην ππνζχζηεκα γηα ηελ πξφβιεςε θαη εληνπηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ θαη δεκηνπξγνχληαη πξνεηδνπνηήζεηο θάζε θνξά πνπ αληρλεχεηαη 

θξίζηκε θαηάζηαζε. Οη πξνεηδνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο εηδνπνίεζεο, ζε θηλεηά ηειέθσλα ή ζε κνξθή ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο. 

Δίλαη επίζεο δπλαηή, ε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

παηρλίδηα πνπ δηεγείξνπλ ηηο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κέζσ ελφο ελζσκαησκέλνπ πινεγνχ δηθηχνπ. ην ζρήκα θαίλεηαη 

κηα απεηθφληζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο ρξήζηε – θξνληηζηή. Ζ 

επηινγή My Tasks πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ν θξνληηζηήο θαη ν αζζελήο ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ή ηε κέηξεζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ επηινγή Contact Us ζηελ 

αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ρξήζηε-θξνληηζηή ηεο πιαηθφξκαο Aladdin, 

επηηξέπεη ζην θξνληηζηή λα ζηείιεη κήλπκα θηλδχλνπ ζε αξκφδην επαγγεικαηία 
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αηηψληαο λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Ζ επηινγή Social Network παξέρεη δχν 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κηα γηα ηνλ αζζελή θαη κηα γηα ηνλ 

θξνληηζηή. Σέινο ε επηινγή ALLADIN TV πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

ηνλ θξνληηζηή. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε εθαξκνγή Aladdin ζηνρεχεη: 

• ηελ ππνζηήξημε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο, ηεο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ησλ αζζελψλ. Απηφ 

γίλεηαη εθηθηφ κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο, ηελ έγθαηξε 

αλίρλεπζε ζπκπησκάησλ πνπ ππνδεηθλχνπλ επηδείλσζε, θαη ηελ 

έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπο. Ο αζζελήο παξαθνινπζείηαη θαη 

αληρλεχνληαη πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ αληίιεςε θαη ζηε 

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε κε έμππλεο ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξνπο πφξνπο. 

• ηελ παξνρή ησλ κέζσλ γηα λα κπνξέζνπλ νη αζζελείο λα 

θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη αζζελείο ζα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ 

άλνηα θαζψο θαη κε ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα 

θαηάζηαζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο. Σν ζχζηεκα 

ζα πεξηιακβάλεη επίζεο δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θαη ελεκεξσηηθά 

εξγαιεία ηα νπνία ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα θαιχηεξν ηξφπν 

δσήο φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιέο γηα βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπ αζζελή, ηελ έλδπζε θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. 

• ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελή, δίλνληαο αμία 

θαη έκθαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ππνζηεξίδνληαη 

εζηθά θαη πλεπκαηηθά νη αζζελείο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο παξέρνληαο 

ηνπο πξνζσπηθά θίλεηξα, ελδπλάκσζε θαη απνδνρή. 

• Ζ ελίζρπζε ηεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο κέζσ ηεο παξνρήο 

ζπζηεκάησλ θη εξγαιείσλ θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε γηα ηε ζπλερή αιιά 

δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. 
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Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο, 

επηηξέπνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή απηνδηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα κεηψλνπλ ηνλ θφζηνο ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, 

ελψ θαζπζηεξεί ηε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

θάλνληαο εθηθηή ηελ παξάηαζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 

 

4.3.2 ύζηεκα Bedmond 

Μέρξη ζήκεξα, νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχζε λα αληιήζεη έλαο 

γηαηξφο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ελφο ειηθησκέλνπ 

κε ήπηεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ήηαλ απφ ηηο ζπλεδξίεο πνπ είρε κε ηνλ ίδην 

ηνλ αζζελή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ αζζελή ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ κπνξεί λα δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε θαη αθξηβή πξνζέγγηζε 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο. 

Δίλαη γλσζηφ, πσο φζν λσξίηεξα δηαγλσζηεί κηα λφζνο ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθά αληηκεησπίδεηαη θαζπζηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ επηδείλσζε 

ηεο. Σν έξγν απηφ αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ απνζθνπεί 

ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ΝΑ θαη άιισλ ζπλαθψλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ 

λνζεκάησλ ην νπνίν είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ 

ζην ζπίηη. Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή 

αληινχληαη απφ έλα κε παξεκβαηηθφ ζχζηεκα αηζζεηήξσλ, εγθαηεζηεκέλν 

ζην ζπίηη, ην νπνίν παξαθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελή θαη ζπιιέγεη 

δεδνκέλα. 

Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζα δεκηνπξγεζεί ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

παξαθνινχζεζεο, θαη έπεηηα ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζπγθξίλνληαο ην κε ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ειηθησκέλνπ. Ο γηαηξφο ζα επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αμηνινγήζεη ην αλ νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε 

ζεκαίλνπλ φηη εκθαλίδεηαη θάπνην λφζεκα ζε πξψηκν ζηάδην ή αλ απιά είλαη 
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θάηη πεξηζηαζηαθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ ζπκπηψκαηα θάπνηαο 

λφζνπ, ν γηαηξφο ζα εθαξκφζεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ν αζζελήο ζα 

ζπλερίζεη λα παξαθνινπζείηαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ππνζηεξηδφκελε 

ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζπληειεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

επηδείλσζεο ηεο λφζνπ.  

 

4.3.3 ύζηεκα Smart Home For Elderly People (ΗOPE) 

Σν έμππλν ζπίηη γηα ειηθησκέλα άηνκα είλαη κηα νινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα πνπ κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν alzheimer έρνπλ κηα πην αλεμάξηεηε 

δσή, εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. πλνπηηθά ε εθαξκνγή απνζθνπεί: 

• ηελ παξάηαζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο απμάλνληαο ηελ 

απηνλνκία, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελή. 

• ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 

• ηελ πξνψζεζε ελφο θαιχηεξνπ θαη πην πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

• ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ απνθπγή ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο. 

• ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπ 

αηφκνπ. 

• ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. 
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Δηθφλα 4.13 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν δηθηχσζεο Zigbee, κηα 

αζχξκαηε ηερλνινγία επηθνηλσλίαο ζπζθεπψλ κε κηθξή εκβέιεηα πνπ απνηειεί 

ππνζχλνιν ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ ηνπ πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.15, φπσο 

βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 4.13, ην νπνίν αθνξά αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηθηχσλ Zigbee 

είλαη ε επθνιία ζηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία γίλεηαη κε πξαγκαηηθή 

plug 'n' play θηινζνθία. Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ 

ππνζηήξημε αξρηηεθηνληθήο ηχπνπ "mesh", θάηη πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη 

κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ νπνπδήπνηε ζπζθεπέο, ελψ ππνζηεξίδεηαη 

πιήξεο ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

απηφλνκν θαη απηνδηαρεηξηδφκελν επθπέο ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα 

δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηφ κέζα 

ζην ζπίηη ηνπ ειηθησκέλνπ. 

 

4.3.4 ύζηεκα Cogknow Day Navigator 

O πινεγφο Cogknow είλαη έλα πιήξεο ζχζηεκα ππνβνήζεζεο γηα 

άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ήπηεο κνξθέο άλνηαο. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ βαζίδνληαη 

ζηελ επηζηεκνληθή θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη ζε 

εθηεηακέλεο δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζηε νπεδία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ 

Ηξιαλδία. θνπφο είλαη, ε αχμεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αζζελψλ ρσξίο λα 
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ρξεηάδνληαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε απφ ηξίηα άηνκα. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη 

ηα άηνκα κε άλνηα δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κηα δηαθνξεηηθή νκάδα, 

πξέπεη λα έρνπλ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ρξεζηκνπνηψληαο απιά απμεκέλε 

ππνζηήξημε ζηηο γλσζηαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο 

αλζξψπνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα παξάδεηγκα εκεξνιφγηα θαη άιια 

βνεζήκαηα κλήκεο. 

 

Δηθφλα 4.14 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 4.14 νη βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην ζχζηεκα είλαη: 

- Έλδεημε εκεξνκελίαο θαη ψξαο 

- Απνκαθξπζκέλεο δηακνξθψζηκεο ππελζπκίζεηο 

- Μνπζηθή – ξαδηφθσλν 

- Βηληενθιήζεηο 

- Βνήζεηα γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

- Δηδνπνηήζεηο θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζην ζπίηη 

- Τπεξεζίεο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο κε νδεγίεο γηα ηελ επηζηξνθή 

ζην ζπίηη 

Ο πινεγφο Cogknow ρξεζηκνπνηεί εμνπιηζκφ κε ινγηζκηθφ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη 
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ζπκβαηφ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο κε νζφλε αθήο θαη κε θηλεηέο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο γηα αλίρλεπζε θαη έιεγρν κέζα ζην ζπίηη ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

πξφηππν Υ.10 θαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή ηερλνινγία ηεο Tynetec Ltd. 

Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ην πιαίζην OSGI, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο αλάγθεο ησλ αζζελψλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ Android. 

Οη κέζνδνη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαζηζηνχλ 

ζηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη φρη ζηηο επηδξάζεηο πνπ ζα έρνπλ ζην 

ρξήζηε. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηερλνινγηψλ αηρκήο ζηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: 

• ηηο δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο 

• ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ππελζχκηζεο 

• Απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

• ηελ παξνρή αλζξσπνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ 

Κάζε ππνζχζηεκα, αμηνινγείηαη σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην νιηθφ ζχζηεκα θαη φρη κφλν σο κεκνλσκέλεο 

ζπζθεπέο. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο αλαβάζκηζεο 

ινγηζκηθνχ, ηηο πηζαλέο αηηίεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο κπαηαξίαο θ.α.. 

Σέινο, ην COGKNOW δηαζθαιίδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ρξήζε 

θξππηνγξαθεκέλσλ κέζσλ επηθνηλσληψλ ηα νπνία ζα πηζηνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν TCSEC (επίπεδν C2). 
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4.3.5 ύζηεκα Rosseta 

Ζ εθαξκνγή απηή απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή άλνηαο ή απφ ηε λφζν Πάξθηλζνλ. Πεξηιακβάλεη ηξία 

δηαθνξεηηθά παθέηα ινγηζκηθνχ, κε δηαθνξεηηθέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ: 

Advance Awareness and Prevention Service (ΑΑPS): Ζ πξνεγκέλε 

ππεξεζία εηδνπνίεζεο θαη πξφιεςεο δίλεη έκθαζε ζηελ πξφιεςε απφ 

αηπρήκαηα, ζηε δηεπθφιπλζε ησλ θξνληηζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ 

παζήζεσλ. Απνηειείηαη απφ: 

- Ζιεθηξηθφ-νπηηθνχο αηζζεηήξεο νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδνληαη επθπψο ηελ εηθφλα πνπ ιακβάλνπλ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. 

- Αζχξκαηνπο ζεκαληήξεο γηα αθξηβή εληνπηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ κέζα ζην ζπίηη. 

- Τπεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζην ζπίηη, 

φπσο απελεξγνπνίεζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

ην παξειζφλ, πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ παξφκνηεο 

ιχζεηο, αιιά ε αμηνπηζηία ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

ρακειή. Οη λέεο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ έδσζαλ ιχζε ζην πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδεη θάζε αιγφξηζκνο επεμεξγαζίαο εηθφλαο: Ζ κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο εγγξαθήο θαη ηα δχζθνια ζεκεία εζηίαζεο. Οη ηερληθέο απηέο 

βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη θάζε εηθφλα είλαη κηα δηζδηάζηαηε πξνβνιή ελφο 

ηξηζδηάζηαηνπ θφζκνπ. Ζ πιεξνθνξία ινηπφλ αλαιχεηαη κε έλα ηξηζδηάζηαην 

κνληέιν δηαηεξψληαο ηα ζρήκαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ρξψκα 

αλαιινίσην. 

Δarly Detection System (EDS) Σν ζχζηεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειηθησκέλνπ. 

Μαθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά εληνπίδνληαη απηφκαηα θαη ε 

θξηζηκφηεηα ηνπο αμηνινγείηαη κε βάζε δηάθνξα ηαηξηθά κνληέια θαη ηα 
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πξνζσπηθά αξρεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελή. Ζ πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη 

ζπλδπάδεηαη κε άιιεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηη ζπλέβε πξηλ αληρλεπηεί ε 

αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά γηα λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ 

ζπκβάληνο. Απνζεθεχεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε 

ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηα ππφινηπα ινγηζκηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν EDS βαζίδεηαη ζηελ επξσπατθή εθαξκνγή EMERGE, ε νπνία 

απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνκελχνπλ θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. Ζ εθαξκνγή ROSSETA επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

αλίρλεπζεο ηεο EMERGE. 

Οη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθε ην EDS είλαη: 

- Ζ κεζνδνινγία. Ο ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κεζφδσλ πηζηεχεηαη φηη 

δίλεη ηα πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, φπσο δηαγξάκκαηα ρξφλνπ, δίθηπα petri 

θαη κέζνδνη βαζηζκέλεο ζε θαλφλεο ή ππνζέζεηο. Ο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο 

ησλ κεζνδνινγηψλ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο. 

- Πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη 

φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδπάδνληαη γλψζεηο απφ δηάθνξνπο ηνκείο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε απηή ηελ εθαξκνγή ε ηαηξηθή επηζηήκε ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. 

- Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πνιιέο 

ζηαηηζηηθέο κειέηεο γηα ηελ πξφσξε αλίρλεπζε ηεο επηδείλσζεο ηνπ αζζελή. 

Με ην EDS ζα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα εκπεηξηθή αμηνιφγεζε θαη ζηαηηζηηθή 

νχηνο ψζηε ζην κέιινλ ε πξφσξε αλίρλεπζε λα κπνξεί λα βαζηζηεί ζε απηά 

ηα δεδνκέλα αιιά θαη λα κειεηεζνχλ πεξεηαίξσ νη ιφγνη επηδείλσζεο. 

- Καηλνηνκία. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν βήκα γηα κηα ιεπηνκεξή 

κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Elderly Day Navigator (ΔDN) Ζ πιαηθφξκα ππνζηήξημεο EDN βνεζάεη 

αλζξψπνπο κε ήπηα κνξθή άλνηαο κέζα θαη έμσ απφ ην ζπίηη. Βαζίδεηαη ζην 

COGKNOW Day Navigator θαη απνηειείηαη απφ κηα επηηξαπέδηα θαη κηα 

θνξεηή ζπζθεπή. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ πνπ 
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βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα ζπκάηαη, λα δηαηεξεί ηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο, λα 

αζθεί ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ληψζεη αζθαιήο.  

Σα ηξία παξαπάλσ ινγηζκηθά ζα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα δψζνπλ έλα 

πξνεγκέλν θαη έμππλν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε πξνζνρή γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη θαη ηα ηξία θνκκάηηα ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ ηηο ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Πξέπεη λα γίλεη έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ 

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη φζν πην ζχλζεην είλαη ην ζχζηεκα ηφζν πην δχζθνιε ζα είλαη ε 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο 

δηάθνξνπο θξνληηζηέο δίλνληαο ηνπο ζαθή εηθφλα γηα ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελή. 

 

4.3.6 Δθαξκνγή Brainport 

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε άκεζε ζεξαπεία βνεζάεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο άλνηαο θαη κε ηελ εθαξκνγή απηή 

επηηπγράλνπκε ζην ζπίηη ηνπ αζζελή θαη φρη ζε θάπνην λνζειεπηηθφ θέληξν. 

ηφρνο ησλ εξεπλεηψλ είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δηάγλσζε θαη ππνζηήξημε απηήο ηεο αζζέλεηαο. 

Ζ εθαξκνγή Brainport απνζθνπεί ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο άλνηαο 

θαη επεκβαίλεη φηαλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα γίλνπλ εκθαλή. Αξρηθά 

ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα ην αλ νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειηθησκέλνπ 

ππνδεηθλχνπλ θάπνηα κνξθή άλνηαο. Ζ ρξήζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

εμαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα απηά ζα πξνσζεζνχλ ζε φινπο ηνπο θξνληηζηέο 

ηνπ αηφκνπ έηζη ψζηε λα εθαξκνζηνχλ άκεζα κέζνδνη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αζζελή. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ δηάθνξσλ 

παηρληδηψλ κλήκεο ηα νπνία παξέρνληαη απφ κέζσ κηαο εηδηθήο δηθηπαθήο 

πχιεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε βνεζάεη ζηελ 

πξφιεςε αιιά θαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ. Δθαξκνγέο 
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πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο Wii κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη. 

Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρνπ ηα νπνία 

ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο απφ ην ζπίηη κέζσ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα 

επηθπξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη 

παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα κε ηε βνήζεηα κηαο νκάδαο ππνζηήξημεο 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ εθαξκνγή αληηπξνζσπεχνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο φπσο ηεο θξνληίδαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο ηερλνγλσζίαο θαη απνηεινχλ κηα ηζρπξή νκάδα ε νπνία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κηα θαιά κειεηεκέλε θαη ζρεδηαζκέλε εθαξκνγή. Ζ 

δηάγλσζε ηεο άλνηαο ζα επηηπγράλεηαη πην έγθαηξα απφ πξηλ θαη ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη επνπηεία. Δπνκέλσο νη 

αζζελείο ζα κπνξνχλ λα δνπλ αλεμάξηεηα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε. 

 

4.3.7 Δθαξκνγή CCE 

Ζ εθαξκνγή CCE (Connected Care for Elderly Persons Suffering from 

Dementia) είλαη έλα επξσπατθφ έξγν πνπ ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Σν έξγν πινπνηείηαη κεηά απφ 

ζρεηηθή πξσηνβνπιία ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο κε έδξεο θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ (Οξγαληζκνί 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία, ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε 

Οιιαλδία θαη θνξνινγηθήο βάζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην), κε ζθνπφ λα 

αλαπηχμεη θαη λα εθηηκήζεη επαγγεικαηηθά κνληέια ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ γεληθή ηάζε πξνζθνξάο ιχζεσλ ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο φπσο ηελ 

παξαηεξνχκε ζήκεξα. Αλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζε φζνπο πάζρνπλ απφ άλνηα, ε 
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εθαξκνγή ζα πξνζθέξεη ζην κέιινλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο ρξφληεο παζήζεηο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Ζ αλαγλψξηζε/εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε ν 

νπνίνο ππνθέξεη απφ άλνηα, φπσο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ πεξίζαιςή ηνπο ζε δηάθνξα θξάηε-κέιε (ηνηνπηνηξφπσο 

νξίδνληαη θαη εζληθέο νκάδεο ρξεζηψλ), κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ην φηη ε 

αλάπηπμε ηεο ηάζεο απηήο πξνο ηηο ηερλνινγίεο ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο 

παξακέλεη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θάζε 

ρξήζηε μερσξηζηά, φπσο επίζεο θαη ην φηη πάληα ζα είλαη γλσζηά ηα φξηα ηα 

νπνία πξέπεη λα ηεζνχλ. 

2. Ζ ζέζε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ζηελ απφδνζε ηέηνησλ 

δηαιεηηνπξγηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ ππνβνεζνχκελε δηαβίσζε γηα 

ηνπο ειηθησκέλνπο ζηελ ΔΔ. 

3. Ζ αλάπηπμε επηιεγκέλσλ ιχζεσλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ηφζν ζε 

επίπεδν πιηθνχ φζν θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ππνζηήξημε 

αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα. Δπίζεο, ζην κέιινλ ζα αλαπηπρζεί έλαο 

θνκβηθφο κεραληζκφο πγείαο ν νπνίνο ζα ελζσκαηψζεη ηέηνηεο ιχζεηο 

ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο ηφζν γηα νηθηαθή φζν θαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε. 

Απηέο νη ιχζεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα 

πεηξακαηηζκνχο, εθηηκήζεηο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο αιιά 

θαη έιεγρν ησλ αγνξψλ απηψλ θάζε απηψλ, φπσο επίζεο ηελ αληηκεηψπηζε 

πεξαηηέξσ επηρεηξεζηαθψλ δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αξγφηεξα ζρεηηθά 

κε ην έξγν. 

4. Να έξζνπλ εηο πέξαο πεηξακαηηθέο κειέηεο νη νπνίεο επηδεηθλχνπλ 

θαη εθηηκνχλ ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, ζηα φξηα βέβαηα πνπ ηέηνηεο κειέηεο πξνζεγγίδνπλ ζσζηά φζα 

δεηήκαηα εζηθήο κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Σα απνηειέζκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζσζηή αλαγλψξηζε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

έξγνπ, θαη γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ζσζηήο θαζνδήγεζεο. 
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5. Ζ εμαθξίβσζε ησλ κε-ηερλνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ππάξρνπζα 

ηάζε πξνο ηηο ηερλνινγίεο ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο, κε ζθνπφ ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ (εζηθά, πνιηηηθά, 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά θαη λνκηθά) ζηα δηάθνξα θξάηε-κέιε. 

6. Ζ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία ζα ζπλππνινγίδνπλ 

ηηο αλάγθεο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κνληέια ζηα δηάθνξα θξάηε-κέιε. 

7. Ζ κεηαιακπάδεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ επξέσο. 

 

4.3.8 Δθαξκνγή HERA 

Σν HERA ζηνρεχεη, γηα ηνπο ειηθησκέλνπο κε αλαγλσξηζκέλνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ πάζρνπλ απφ ήπηαο κνξθήο ηεο λφζνπ alzheimer, 

ζηελ δεκηνπξγία κίαο πιαηθφξκαο κε φζν ην δπλαηφλ πξνζηηφ θφζηνο, γηα 

ππεξεζίεο ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο. Φπζηθά απηή ζα πξνζπαζήζεη λα 

βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ ζην ζπίηη, είλαη 

δπλαηφ επίζεο λα επηκεθχλεη ηελ δηάξθεηά ηεο δσήο ηνπο θαη παξάιιεια ζα 

εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε ηνπο. Σν HERA έρεη ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

1. Τπεξεζίεο λνεηηθήο θαη θπζηθήο ελίζρπζεο. Έλα ζπκπιήξσκα κε-

θαξκαθεπηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζα είλαη απηέο νη ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο ζα δίλνληαη ζηνλ αζζελή ειηθησκέλν απφ θάπνην εηδηθεπκέλν θέληξν 

ζεξαπείαο ηεο λφζνπ alzheimer. 

2. Τπεξεζίεο εμαηνκηθεπκέλεο γηα θάζε αζζελή πεξίζαιςεο θαη’ νίθνλ. 

Θα πεξηιακβάλεη απηή ε θαηεγνξία ππεξεζηψλ, ππεξεζίεο φπσο, θνηλσληθή 

ελίζρπζε, δσληαλέο ππεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δηαθφξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηεο λφζνπ alzheimer νη 

νπνίεο ζα παξαθνινπζνχληαη. 

3. Τπεξεζίεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη’ νίθνλ γεληθφο. Ζ θαηεγνξία 

απηή ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο, ππεξεζίεο 
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πιεξνθφξεζεο, ππελζχκηζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, φπσο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο δχζθνισλ ζπλζεθψλ πγείαο ππεξεζίεο αθχπληζεο. 

Με βάζε απνηειέζκαηα απφ παξειζνληηθέο έξεπλεο θαη πξνεγκέλεο 

εθαξκνγέο, νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 

• Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ πάζρνπλ απφ ήπηα κνξθή ηεο λφζνπ 

alzheimer θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο INHOME 

θαη ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ASK-IT κε πξάθηνξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

• Ζ λνεηηθήο ελίζρπζεο ζηα πξψηα ζηάδηα ήπηαο κνξθήο άλνηαο 

ππάξρεη κηα παξνρή ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ, φπσο επίζεο θαη ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ αζθήζεσλ αιιά θαη παηρληδηψλ ηα νπνία ζα δηεγείξνπλ 

θαη ζα ζπληεξνχλ ηηο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ αζζελψλ ειηθησκέλσλ. 

• Παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε λφζν alzheimer θαη 

άιιεο κνξθέο άλνηαο κπνξνχλ λα απνηξαπνχλ απφ ηηο παξνρέο 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, νη νπνίεο ζα πξνηείλνπλ ζηνπο ειηθησκέλνπο δηάθνξεο 

ζσκαηηθέο αζθήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο αηκαηηθήο 

πίεζεο θαη ξνήο πξνο ζηνλ εγθέθαιν, ηελ αλάπηπμε λέσλ εγθεθαιηθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαξδηαθήο ζπγθνπήο, 

εγθεθαιηθνχ θαη δηαβήηε, πξνζηαηεχνληαο ηνπο. 

• Με ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε λεφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ελίζρπζεο ησλ 

ειηθησκέλσλ κε θίινπο ή ζπγγελείο, θαηαθέξλνληαο έηζη λα κεηψλεη ηα 

επίπεδα άγρνπο θαη βνεζάεη ηελ δηαηήξεζε πγηψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ. 

• Γηα λα κεηψλνληαη νη πξνζσξηλέο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο παληθνχ, 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

εθηθηή, κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ ζπκβαίλεη θαη 

εκθαληζηεί έλα ζηηγκηαίν πεξηζηαηηθφ απψιεηαο κλήκεο. 
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• Γηα λα εληνπίδνληαη κε πξνβιεπφκελα ζπκβάληα ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, πίεζε αίκαηνο θαη κέηξεζε ησλ θαξδηαθψλ 

ζθπγκψλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν alzheimer, κέζσ 

εγθαηάζηαζεο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη αηζζεηήξσλ πάλσ ζηελ 

πιαηθφξκα, έηζη ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ 

άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ (βάξνο ζψκαηνο, ζπλζήθεο θαηξνχ θηι). 

• Όζνλ αθνξά ηε ζσζηή δφζε θαη ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, ε παξνρή 

γεληθψλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο θαη’ νίθνλ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο φπσο, ππεξεζίεο ππελζχκηζεο 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, αιιά θαη ππεξεζίεο αθχπληζεο. 

• ηηο ρψξεο πνπ εθηεινχληαη νη δνθηκέο, ε επηθχξσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επηζηεπμηκφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη 

ππεξεζηψλ (Απζηξία, Διιάδα) φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο. 

 

4.3.9 Δθαξκνγή ENABLE 

Οη θχξηνη ζηφρνη πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ε εθαξκνγή ENABLE 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη είλαη: 

• Να θξαηάλε απαζρνιεκέλν ηνλ αζζελή ειηθησκέλν θαη φρη κφλν, κε 

επράξηζηεο αζρνιίεο έρεη αλαπηπρηεί έλα ζχλνιν δνθηκαζηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία, 

λα ελδπλακψλνπλ ηε κλήκε, αιιά θαη λα αμηνινγνχλ πξντφληα πνπ 

είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα. 

• Γηα αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα ε αλάπηπμε κηαο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

πξντφλησλ θξίλεηε απαξαίηεηε γηα ειηθησκέλνπο πνπ δνπλ ζην δηθφ 

ηνπο ζπίηη κφλε ηνπο. 
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• Βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία πνπ είραλ απφ ην πξντφλ νη ρξήζηεο αιιά 

θαη νη θξνληηζηέο έγηλε πξνζπάζεηα γηα κία ζσζηή πξνζέγγηζε θαη 

αλάιπζε γηα ην θφζηνο θαη ηα νθέιε απφ ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή 

εθηίκεζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη. 

• Γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα ε εμέηαζε ηνπ θαηά ην 

πφζν ηέηνηεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ πην ηθαλέο, αιιά θαη 

λα βνεζήζνπλ πξνο κία θαιχηεξε γεληθά αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

απνθέξνληαο ζεηηθέο εκπεηξίεο, κεηψλνληαο άγρε θαη γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θξνληηζηέο πνπ ζεθψλνπλ ην βάξνο. 

• Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηέηνησλ πξντφλησλ, ε κεηαιακπάδεπζε ηεο 

γλψζεο κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα, ησλ θξνληηζηψλ 

ηνπο θαη ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θξίλεηε ζρεδφλ απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθά 

επεξγεηηθή. 

• Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ αζζελψλ ειηθησκέλσλ φζν θαη ησλ 

θξνληηζηψλ ηνπο, ε δεκηνπξγία κίαο νινθιεξσηηθήο ζχλνςεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ ην θάζε πξντφλ πξνζπαζεί λα 

ιχζεη, είλαη απηνζθνπφο. 

Ζ εθαξκνγή ENABLE έρεη λα θάλεη κε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ 

άλνηα κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλέο αζρνιίεο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πξηλ. Λφγσ ηεο αζζέλεηάο ηνπο ε αλάπηπμε θαη ε 

πξνζαξκνγή ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

φπσο ε εθαξκνγή ENABLE θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σα επηιεγκέλα πξντφληα ηεο 

εθαξκνγήο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. πζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κλήκε (πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, 

ππελζχκηζε δφζεο θαη πξφζιεςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θηι.). 

2. πζθεπέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα παξέρνπλ επραξίζηεζε θαη 

αλαθνχθηζε φπσο πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ. 



Τεχνολογικά Συςτθματα Υποβοθιηςησ Ανεξάρτητησ Διαβίωςησ 

Νεραντζοφλησ Αλκιβιάδησ  Σελ.  121 

3. πζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία φπσο 

πξνγξακκαηηζκέλα ηειέθσλα, θάκεξεο θαη άιια. 

Οη άλζξσπνη απηνί πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα πξέπεη λα δνθηκάζνπλ ηα 

πξντφληα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν έσο θαη ελφο έηνπο, νη επηδξάζεηο απφ ηελ 

ρξήζε ηνπο θαηαγξάθνληαη θαη κειεηψληαη κέζα απφ ζπλεληεχμεηο, ηφζν κε 

ηνπο ειηθησκέλνπο φζν θαη κε ηα άηνκα πνπ ηνπο θξνληίδνπλ. Ζ νξηζηηθή 

επίιπζε ε αθφκα θαη ε κεξηθή επίιπζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ κε άλνηα, κπνξεί λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα 

ρακειψλεη ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν ηα 

πξνβιήκαηα. Μειεηήζακε ηα δεηήκαηα εζηθήο σο κία κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

ελφο κέξνπο ηνπ έξγνπ, κέζσ ησλ επηδξάζεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ 

κεζνδνινγία απηή βνήζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξσηφθνιινπ γηα ηελ 

πξφβιεςε ησλ πξνβιεκάησλ. Οπφηε κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, 

αιιά θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα ζχλνιν κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, 

ζρεηηδφκελα έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο, ηεο 

δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο ησλ ειηθησκέλσλ, αιιά θαη 

πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ φπσο πξνζσπηθφηεηα, εθπαίδεπζε, άιια επίζεο 

θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ παξαγφλησλ ζαλ ην νηθηαθφ πεξηβάιινλ. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη λα θξαηάλε 

απαζρνιεκέλνπο ηνπο ειηθησκέλνπο ρξήζηεο πνπ πάζρνπλ απφ άλνηα κε 

επράξηζηεο αζρνιίεο παξέρνληαο ππνζηήξημε ηεο κλήκεο θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Γελ ζεσξνχληαη φπσο είλαη γλσζηφ νη άλζξσπνη απηνί 

γεληθά ηθαλνί ρξήζηεο λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, κε εμαίξεζε αλ 

κπνξνχκε λα πνχκε, απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπο. Ζ εθαξκνγή 

απηή πξνζπαζεί λα δείμεη πσο κε ηελ ρξήζε ηνπο κπνξνχλ ζηελ πξάμε λα 

ζρεδηαζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα νθέιε ζε 

απηήλ ηελ νινέλα απμαλφκελε νκάδα ρξεζηψλ, φπσο θαη ζηα άηνκα πνπ ηνπο 

θξνληίδνπλ. Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δνθηκέο δείμνπλ πσο απνθέξνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφηε είλαη θπζηθφ φηη ζα κεγαιψζεη θαη ε ζρεηηθή αγνξά. 

Όια απηά ηα πξντφληα απεπζχλνληαη ζε θνηλά πξνβιήκαηα ειηθησκέλσλ κε 

άλνηα θαη είλαη ηθαλά λα ζπκβαδίζνπλ κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 
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Παξαθάησ βιέπνπκε κία γεληθή ιίζηα κε ηηο ζπλνπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζσζηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ: 

• Να δίλνπλ ζηνλ ειηθησκέλν ηελ αίζζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

• Να ηνπο βνεζνχλ ζην λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

• Να έρνπλ πάληα ζηε δσή ηνπ ζεηηθφ αληίθηππν 

• Να πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ήδε έρνπλ δηαηεξεζεί θαη λα κελ εζηηάδνπλ ζε απηέο πνπ έρνπλ 

ήδε ραζεί 

• Να ππελζπκίδνπλ ηηο ιχζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ 

• Να είλαη εθηθηή ε ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη λα είλαη δηαζέζηκεο, αιιά 

θαη νξαηέο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλά πάζα ζηηγκή. 
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Κεθάιαην 5. πκπεξάζκαηα 

Όπσο δηαπηζηψζακε γηα λα κπνξέζεη έλα άλζξσπνο κε πξνβιήκαηα 

πγείαο, δειαδή είηε κε αλαπεξίεο, είηε είλαη ειηθησκέλνο ρσξίο πξνβιήκαηα 

πγείαο, είηε είλαη ειηθησκέλνο κε πξνβιήκαηα πγείαο, ην πξφβιεκα ηεο 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο παξακέλεη έλα πνιπδηάζηαην κε αξθεηέο δπζθνιίεο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ ρψξα καο. Παξφια ηα πξνβιήκαηα φκσο, ππάξρνπλ 

φπσο είδακε κηα ζεηξά απφ δίθνξεο επηινγέο, κε εθαξκνγέο, κε κεραλήκαηα, 

κε νιφθιεξα έξγα, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε θαη λα κπνξέζνπλ ζίγνπξα λα βειηηψζνπλ ηελ δσή ησλ 

εθάζηνηε ρξεζηψλ, είηε είλαη άηνκν κε αλαπεξία, είηε είλαη ειηθησκέλνο. 

Πξνζπαζήζακε ζε απηήλ ηελ εξγαζία λα παξνπζηάζνπκε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ θάζε πιεπξά θαη ην θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί. Αλαθεξζήθακε ζηελ θάζε εθαξκνγή πνπ έρεη λα παξνπζηάζεη 

θάπνηα ιχζε ζηα θαηά κέξνπο πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εππαζείο 

νκάδεο. Οη ιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε ησλ αζζελψλ 

απηψλ έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε ην ζχλνιν ηνλ νκάδσλ πνπ ηνπο αθνξά 

άκεζα, δειαδή φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο γηα παξάδεηγκα πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ηπθινχο, αιιά θαη δηάθνξα αιιά παξαδείγκαηα. 

Καηαιαβαίλνπκε φηη νη δπζθνιίεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ιπζνχλ θαη καδί κε ηελ επραξίζηεζε απφ ηελ ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ, ζα κπνξέζνπλ λα ληψζνπλ ηελ ίδηα ηθαλνπνίεζε θαη ηα 

άηνκα πνπ θξνληίδνπλ απηά ηα άηνκα. Απηφ γηαηί είηε ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ επραξίζηεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζέρνπλ αιιά θαη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ ζα ηνπο δίλεηε απφ εδψ θαη πέξα λα κπνξνχλ λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν, είηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ησλ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο αλά πάζα ζηηγκή, κε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο, αιιά θαη λα 

κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δπλαηνχο θηλδχλνπο. 

Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ απηψλ πνπ αλαθεξφκαζηε 

έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ, εθηφο απφ ηελ άκεζε αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπο, κηα ζεηξά απφ άιιεο αλαβαζκίζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο, ςπρνινγηθήο, αιιά αθφκα θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο ζσκαηηθήο 
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ηνπο βειηίσζε. Πξνβάινπλ ηηο ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ κε άκεζε θαη 

νπζηαζηηθή ιχζε, άκεζα ζην πξφβιεκα πνπ εθαξκφδνληαη, αιιά παξάιιεια 

βνεζνχλ θαη ζε κηα αιιεινπρία πξαγκάησλ πνπ είλαη πίζσ απφ ηελ άκεζε 

ζεαηή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο. Γειαδή ε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο πξνβάιεη 

θαη κηα ζεηξά άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ήηαλ πίζσ απφ ην εθάζηνηε 

πξφβιεκα θαηαθέξλνληαο λα ηα ιχζε θαη απηά νπζηαζηηθά. 

Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ αλφξζσζε ηεο 

ςπρνινγίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ ειηθησκέλσλ πνπ είλαη έκκεζα 

πξνβαιιφκελα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ιχλεηαη 

έκκεζα είλαη ε ζσκαηηθή πγεία πνπ βειηηψλεηαη αξγά αιιά ζηαζεξά κε ηελ 

ρξήζε θάπνησλ εθαξκνγψλ. Μεγάιε είλαη θαη ε νηθνλνκηθή βειηίσζε πνπ 

πξνζηίζεηαη κε ηελ ιχζε πνπ δίλνπλ νξηζκέλεο εθαξκνγέο, γηαηί θαηαθέξλνπλ 

λα κεηψζνπλ ηελ απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ηελ ζπζσξεπηηθή 

νηθνλνκηθή βειηίσζε απφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ έρεη 

λα θάλεη έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, είηε έλαο ειηθησκέλνο. 

Καηαιήγνληαο βιέπνπκε φηη ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζαλ ηδέα ήηαλ εμ' 

αξρήο κηα θαηλνηνκία πνπ μεθίλεζε απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο γηα λα κπνξέζεη 

λα βειηηψζεη ηελ δσή κηα νκάδαο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αθνπκπήζεη ζηελ 

άθξε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Δθαξκνγέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ νπζηαζηηθή 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, ραξαθηεξίδνληαο απηήλ ηελ ιχζε σο 

αλεμαξηεηνπνηήζεη ηνπ ρξεζηή ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ ζπλερή επηηήξεζε 

ελφο ζπγγελή, ελφο νηθείνπ, ή ελφο αλζξψπνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

είλαη εθεί γηα λα ηνλ βνήζα αλά πάζα ζηηγκή. Σν επίπεδν θπζηθά ηεο 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο είλαη νξηζκέλεο θνξέο νινθιεξσηηθφ, αιιά ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη απιά ζε έλαλ ζεκαληηθφ - βαζηθφ ηνκέα ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. 

ηελ ρψξα καο ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

πξνζπαζεί αιιά παξακέλεη πξφβιεκα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ επξσπατθά 

θνλδχιηα θαη βνεζήκαηα, ζηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο ζηηο δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο δνκέο ηεο ρψξαο καο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα. Ζ κνλαδηθή εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, έρνπλ λα θάλνπλ ζηελ ρψξα καο, 
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απνθιεηζηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

νηθνλνκηθά ζηελ πξαγκάησζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο γηα ηνλ ίδην. Πξέπεη 

δειαδή ην άηνκν κε αλαπεξία ε ειηθησκέλνο λα κπνξέζεη λα πξνβιέςεη θαη 

λα αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ ηα δηάθνξα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηεο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνλ έμσ θφζκν. 

πκπεξαζκαηηθά φιεο νη εθαξκνγέο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα εμππεξεηνχλ ηηο εππαζείο νκάδεο, είλαη ζίγνπξα σθέιηκεο θαη κε 

πνιιέο δπλαηφηεηεο βειηηψζεσλ. Οξηζκέλεο πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη είλαη ζίγνπξν φηη κε νξηζκέλεο βειηηψζεηο ζα 

κπνξνχλ λα βγνπλ ζηελ άκεζε παξαγσγή. Έηζη ηα κεγάια νθέιε πνπ έρεη λα 

επηδηψμεη θάζε κηα απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, 

είλαη έλα ηεξάζηην βήκα ζην κέιινλ ην νπνίν απιά θνηηάδεη ην παξειζφλ γηα 

λα δηνξζψλεη ην παξφλ. 
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