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Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  
Αναπλ. Καθ. κ. Κώστα Βελέντζα  

στην Ημερίδα με θέμα:  
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς  ee--CCoonntteenntt::  DDeessiiggnn  ffoorr  AAllll    

22 Ιουνίου 2001, ώρα 9.00 π.μ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,   
Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, 1ος όροφος 

 
 
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 
 

Η πρόσβαση στην ανάγνωση, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί την 

αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη για την ουσιαστική μας συμμετοχή στην 

εκπαίδευση και γενικά στη γνώση, στην πληροφορία, στην επικοινωνία. Για το λόγο 

αυτό και ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης ήταν ανέκαθεν η αντίληψη του γραπτού κειμένου. Σήμερα χάρη στην 

τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το πρόβλημα αυτό έχει αρχίσει να 

ξεπερνιέται. Οι λύσεις που δόθηκαν σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι ζωτικής 

σημασίας, μια και  χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν  

επιπλέον και ανεπαρκείς  (πχ μετάφραση κειμένων σε σύστημα Braille κα), 

αντικαταστάθηκαν  με εφαρμογές στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  που 

επιτρέπουν  -με τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο λογισμικό- την άμεση, 

έγκαιρη και επίκαιρη πληροφόρηση, δηλαδή την ουσιαστική πρόσβαση σε κάθε 

είδους  γνώση των συνανθρώπων μας με προβλήματα όρασης. 

 

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήδη εφαρμόζει 

τέτοια προγράμματα όπως το πρόγραμμα ACCELERATE που παρουσιάζεται σήμερα 

εδώ. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει την πολύ σημαντική δυνατότητα στα τυφλά και 

μερικώς βλέποντα άτομα να χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όχι μόνο 

για τη σύνταξη και συγγραφή ενός γραπτού κειμένου, αλλά και για την «ανάγνωση» 
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(μέσω φωνητικής ή απτικής απόδοσης) κάθε γραπτού κειμένου εφόσον αυτό 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον τρόπο αυτό, αισθανόμαστε ότι 

συμβάλλουμε αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της οριστικής εξάλειψης του 

αποκλεισμού της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα όρασης στο θαυμαστό 

κόσμο της γνώσης και της επικοινωνίας. 

 

 Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα ήθελα 

να συγχαρώ τη Διευθύντρια  κα  Άννα Φράγκου καθώς και το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης για τη δουλειά τους στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος. Θα 

ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορική του Πανεπιστημίου μας κα Χριστιάνα 

Κωνσταντοπούλου, διότι είχε την αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία να διευκολύνει την 

εισαγωγή φοιτητών με προβλήματα όρασης στο Τμήμα στο οποίο ανήκει. Έκτοτε η 

υποστήριξή της στα θέματα και τα προβλήματα των φοιτητών αυτών είναι συνεχής 

και ουσιαστική.  Επίσης να προτρέψω την Επιτροπή που μόλις δημιουργήθηκε στο 

Πανεπιστήμιό μας, η οποία έχει επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση των θεμάτων που 

σχετίζονται με τις σπουδές και την πορεία των φοιτητών μας με προβλήματα όρασης, 

διότι είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ενδιαφερόμαστε. Θα ήθελα τέλος να διαβεβαιώσω 

όλους εσάς ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών  θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που κάνουν τον 

κόσμο μας καλύτερο. 

 

 Ευχαριστώ 
 


	Ευχαριστώ

