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Πεξίιεςε 

Η δπζιεμία έρεη αλαγλσξηζηεί πιένλ σο κηα κνξθή καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο πνπ εκθαλίδεη πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία, 

θπξίσο ζηα γξαπηά θαη ζηα γισζζηθά καζήκαηα.  

Η αηηηνινγία ηεο δπζιεμίαο είλαη βηνινγηθή, θιεξνλνκηθή θαη θαίλεηαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηνπο άληξεο παξά ζηηο γπλαίθεο. Έξεπλεο 

καξηπξνχλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ δπζιεμηθψλ ζηα ζρνιεία είλαη αγφξηα ζε 

αλαινγία 2-4 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξίηζηα.   

Η αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ αηφκσλ ζξίβεη απφ ιάζε θαη είλαη 

εμαηξεηηθά αξγή ζε ζρέζε κε ην ζχλεζεο, ελψ δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζην 

γξαπηφ ιφγν. Οπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε ρακειή λνεκνζχλε, ηνπλαληίνλ, 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο δπζιεμίαο είλαη ε θαλνληθή ή 

πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ επθπΐα, φπσο επίζεο ε θαλνληθή φξαζε θαη αθνή. 

Σπλήζσο, νη δπζιεθηηθνί, είλαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλα κε δεκηνπξγηθφ 

κπαιφ άηνκα, κε πνιχ θαιφ πξνθνξηθφ ιφγν, δπζθνιεχνληαη φκσο, ζηε 

γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. Τα άηνκα απηά, ζθέπηνληαη θπξίσο κε εηθφλεο θαη 

έρνπλ πνιχ θαιή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ.  

Γε ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε έλα αθξηβέο πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε 

δπζιεμία, δηφηη δελ ππάξρεη αθφκε αληηθεηκεληθή κέζνδνο δηάγλσζεο πνπ λα 

είλαη θνηλά απνδεθηή θαη αλακθηζβήηεηε.  Υπνινγίδεηαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

πνζνζηφ 3%-5% ζηελ Διιάδα.  

Σηελ παξνχζα εξγαζία ηνλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ηα 

άηνκα κε δπζιεμία γεληθά ζηε δσή ηνπο θαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν εηδηθφηεξα. 

Τα πξνβιήκαηα απηά ζπλαληψληαη ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά θείκελα, φπσο 

επίζεο ζηελ άηαθηε θαη πνιχπινθε δηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Ψο βηβιηνζεθνλφκνη, νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, θαη λα εξγαδφκαζηε κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ. 

Η αγνξά θαη ρξήζε βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο ζηηο βηβιηνζήθεο, φπσο 

είλαη ηα ινγηζκηθά πνπ δηαβάδνπλ ην θείκελν δπλαηά, δειαδή ινγηζκηθά «text-

to-speech», νη αλαγλψζηεο νζφλεο θαη ηα νκηινχληα βηβιία είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκβάινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ελφο αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ πνπ καζαίλεη θαη 

δηαβάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Αθφκε, παξάκεηξνη φπσο ε ρξήζε θαηάιιεισλ γξακκαηνζεηξψλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ βηβιηνζεθψλ, ν ζρεδηαζκφο απιψλ θαη εχρξεζησλ ηζηνηφπσλ 

θαη κειινληηθά, ειπίδνληαο ζε ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο θαηάιιεινπο γηα 

ρξήζε απφ δπζιεθηηθνχο, κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα βηβιηνζήθε έλα ρψξν πνπ 

ζα εμππεξεηεί κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα παξέρεη ίζεο 

επθαηξίεο θαη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, κε 

πξνβιήκαηα αλάγλσζεο ή φρη.  

Η εξγαζία απηή παξνπζηάδεη επίζεο, θάπνηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε ηε 

ζπκκεηνρή δπζιεθηηθψλ αηφκσλ. Οη έξεπλεο απηέο αθνξνχλ ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηελ πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο θαη ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γξακκαηνζεηξψλ. Αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
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παξνπζηάζηεθαλ φπσο επίζεο θαη δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αλάγλσζεο.  

Τν πξψην θεθάιαην ιεηηνπξγεί σο κηα εηζαγσγή ζηνλ θφζκν ηεο 

δπζιεμίαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπηψκαηα, νη αηηίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεθηηθνί. Αλαθέξνληαη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί 

απφ εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ηε δπζιεμία, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

καζεζηαθήο απηήο δπζθνιίαο.  

Τν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη πιένλ πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάγλσζε 

ησλ δπζιεθηηθψλ θαη ζην γξαπηφ ηνπο ιφγν ελψ ζην ηξίην, ζην ηέηαξην θαη ζην 

πέκπην θεθάιαην ζα κηιήζνπκε γηα ηηο δπλαηφηεηεο αιιαγψλ  πνπ 

παξνπζηάδεη ην ςεθηαθφ θείκελν θαη γηα ην πψο άιιεο παξάκεηξνη βνεζνχλ 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απφ άηνκα κε δπζιεμία.  

Τα επφκελα δπν θεθάιαηα εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε γξακκαηνζεηξψλ πνπ 

ζεσξνχληαη θαιχηεξεο γηα ηελ αλάγλσζε φπσο επίζεο θαη γηα ηε ρξήζε 

γξακκαηνζεηξψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα δπζιεθηηθνχο αλαγλψζηεο. 

Σην 8ν θαη ζην 9ν θεθάιαην δηαβάδνπκε γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζην 

Γηαδίθηπν θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ πινήγεζε ζε 

ηζηνζειίδεο δπζιεθηηθνί επηζθέπηεο ελψ ζηα επφκελα θεθάιαηα γίλνληαη 

αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, γηα ην ξφιν ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη παξνπζηάδνληαη νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

δπζιεθηηθψλ ρξεζηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο.  
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Δηζαγσγή 

Γηάζεκνη δπζιεθηηθνί ήηαλ ν γλσζηφο ζπγγξαθέαο παηδηθψλ 

παξακπζηψλ  Hans Christian Andersen, ν Leonardo da Vinci, Walt Disney, 

Quentin Tarantino, Nelson Rockefeller, Winston Churchill θαη πνιινί άιινη.  

Οη επηηπρίεο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ δείρλνπλ πσο κπνξεί νη 

δπζιεθηηθνί λα κελ είλαη νη πην θαινί αλαγλψζηεο είλαη σζηφζν άηνκα 

δεκηνπξγηθά θαη εθεπξεηηθά.  

Η παξνχζα εξγαζία ζηνρεχζεη ζην λα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληνχλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ηα άηνκα κε ηε καζεζηαθή απηή δπζθνιία, 

φπσο επίζεο λα πξνηείλεη ιχζεηο πνπ ζα θάλνπλ ηελ αλάγλσζε ιηγφηεξν 

δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη αγρσηηθή.  

Οη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, θαη λα πξνζθέξνπλ 

λένπο ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δπζιεθηηθψλ 

αλαγλσζηψλ. Ψο βηβιηνζεθνλφκνη, σο άλζξσπνη πνπ εξγαδφκαζηε γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο νθείινπκε λα 

εμππεξεηνχκε θαη λα πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο θαηάιιειεο γηα άηνκα κε 

δπζιεμία κε θάζε δπλαηφ ηξφπν.  

 

 

Λέξειρ-κλειδιά: 

 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, δπζιεμία, πξνζβαζηκφηεηα, ςεθηαθφ θείκελν, text-to-

speech, ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο, γξακκαηνζεηξά, βηβιηνζήθεο, νκηινχληα 

βηβιία 
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Introduction: 

 

Famous people who are listed or reported to be dyslexic were the 

famous author of children's fairy tales Hans Christian Andersen, Leonardo da 

Vinci, Walt Disney, Quentin Tarantino, Nelson Rockefeller, Winston Churchill 

and many others. 

The successes of some people with dyslexia indicate that they may not 

be the best readers but they are creative and inventive people.  

This work aims to highlight the problems faced by dyslexics  in the 

digital world, as well as to propose solutions that will make reading less 

difficult.  

Libraries can participate more actively, and offer new easy ways and 

strategies to facilitate reading for dyslexic users. As librarians we have to offer 

services suitable for people with dyslexia in every possible way. 
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1 Τη είλαη ε δπζιεμία: 

 

 

Πξηλ λα κηιήζνπκε γηα ην ξφιν ησλ βηβιηνζεθψλ απέλαληη ζε έλα 

ηδηαίηεξν θαη αξθεηά κεγάιν αλαγλσζηηθφ θνηλφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξσηηθά 

απνηεινχλ ηε δπζιεμία. Σην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα αλαιπζεί 

ν φξνο δπζιεμία, ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ, ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδεη 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε δπζιεμία ζηε δσή ηνπ.  

Η δπζιεμία επεξεάδεη ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν 

θαη εθδειψλεηαη θαηά ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα, ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ ην 

παηδί μεθηλά λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. Τα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ αλάγλσζε ή ηε γξαθή, φπνπ ζπλαληάκε 

πεξηζζφηεξν νξζνγξαθηθά ιάζε, αηνλία θαη αξγή αλάγλσζε.  

Ιζνξξνπψληαο, νη δπζιεθηηθνί θαίλεηαη λα ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα ζηα 

πξαθηηθά καζήκαηα, ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηνπο ε/π απ’ φηη ζηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα. (Βηθηψξηα Καηαλά, Καζεγεηήο Γεψξγηνο Παπιίδεο, 2009) 

Ο φξνο «δπζιεμία» πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά γχξσ ζην 1887 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζπλεπήο πεξηγξαθή γηα κηα κεκνλσκέλε 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία. Βέβαηα, ν φξνο απηφο δελ ηεξείηαη πάληνηε κε 

ζπλέπεηα θαζψο πνιινί απφ ηνπο κειεηεηέο ηεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ζπλδπαζκέλεο δπζθνιίεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο ή γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. (Σηαζηλφο, 1999)  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλδξνκν, κηα ζπιινγή ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπκπησκάησλ πνπ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Η δπζιεμία πιένλ, 

αλαγλσξίδεηαη σο εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνινγηθήο πξνέιεπζεο, πνπ 

δε ζπλεπάγεηαη ρακειή λνεκνζχλε ή θαθή εθπαηδεπηηθή δπλαηφηεηα. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπζιεμίαο, είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή θαη ην θνηλσληθφ 

ππφβαζξν θαη θαίλεηαη πσο ε δπζιεμία είλαη πην δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ 

αλδξψλ, σζηφζν δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία πνπ λα ην απνδεηθλχνπλ.  

(Understanding Dyslexia, 2006) 

Τα αίηηα ηεο, δελ είλαη αθφκε απνιχησο ζαθή, σζηφζν νη κειέηεο 

δείρλνπλ πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ ν εγθέθαινο ελφο 

δπζιεμηθνχ ηφκνπ αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί. (Dyslexia in the classroom: 

What every teacher needs to know, 2013) Dyslexia in the classroom.  

Τα άηνκα κε δπζιεμία είλαη ζπλήζσο άηνκα πςειήο επθπΐαο θαη κε 

πνιχ θαιφ πξνθνξηθφ ιφγν. Η δπζιεμία ζεσξείηαη ζείν δψξν θαζψο ε 

ηδηαίηεξε θαηαζθεπή ηνπ εγθεθάινπ ησλ δπζιεθηηθψλ, πξνηθίδεη ηα άηνκα απηά 

κε δεκηνπξγηθφηεηα θαη εθεπξεηηθφηεηα. (Βηθηψξηα Καηαλά, Καζεγεηήο 

Γεψξγηνο Παπιίδεο, 2009) 
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Σηελ παξαθάησ θσηνγξαθία κπνξνχκε μεθάζαξα λα δνχκε πνηεο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάγλσζε. Απφ ηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ν εγθέθαινο ελφο ηππηθνχ αλαγλψζηε θαη απφ ηελ δεμηά 

ελφο δπζιεθηηθνχ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απεηθνλίδεηαη ε αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ εγθεθάινπ.  

 

Δηθφλα 1. Απεηθφληζε πεξηνρψλ εγθεθάινπ θπζηνινγηθνχ θαη δπζιεθηηθνχ αλαγλψζηε 

Brain Facts    Twomey/Eden, Georgetown University 

Φσηνγξαθία απεηθνλίδεη ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο ησλ θπζηνινγηθώλ θαη ησλ δπζιεθηηθώλ αλαγλσζηώλ.  

 

«Πξόζθαηα, επηζηήκνλεο έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

βηνινγηθνύο κεραληζκνύο ηεο δπζιεμίαο κε ρξήζε ιεηηνπξγηθήο απεηθόληζεο 

ηνπ εγθεθάινπ. Σε ζύγθξηζε κε ηνπο ηππηθνύο αλαγλώζηεο, νη νκάδεο ησλ 

δπζιεμηθώλ αλαγλσζηώλ εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ζηηο νδνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιώζζα (γηα παξάδεηγκα, ην 

αξηζηεξό θξνηαθν-βξεγκαηηθό θινηό), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεπζύλσλ πεξηνρώλ γηα ηελ «πνιύ θαιή» ή απηόκαηε αλάγλσζε - ηελ 

ηθαλόηεηα δειαδή λα δηαβάδνπλ ρσξίο λα ζθέθηνληαη θάζε ιέμε κεκνλσκέλα». 

(Mehta, 2011) 

Έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο πνηθίινη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

φξνπο εμειηθηηθή θαη επίθηεηε δπζιεμία. Η εμειηθηηθή δπζιεμία αλαθέξεηαη ζε 

άηνκα ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ 

απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Η επίθηεηε δπζιεμία απφ ηελ άιιε, αθνξά 

ηα άηνκα εθείλα πνπ ελψ είραλ κάζεη λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, έρνπλ 

ράζεη απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. (Σηαζηλφο, 1999)  

Σε πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο, ν φξνο εμειηθηηθή δπζιεμία ζπρλά αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν εηδηθή 

δπζιεμία, νη πεξηγξαθέο θαη νη νξηζκνί βέβαηα πνπ δίλνληαη αθνξνχλ ηνλ ίδην 

ηχπν δπζιεμίαο.   
Υπνζεκείσζε: Η θσηνγξαθία αλαθηήζεθε από ηελ ηζηνζειίδα Brain Facts 

http://www.brainfacts.org/sensing-thinking-behaving/language/articles/2011/dyslexia-and-the-brain-today/
http://www.brainfacts.org/sensing-thinking-behaving/language/articles/2011/dyslexia-and-the-brain-today/
http://www.brainfacts.org/sensing-thinking-behaving/language/articles/2011/dyslexia-and-the-brain-today/
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Σηα πξαθηηθά ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ, ηνπ Διιεληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Ι.Δ.Π.ΔΚ.), 

δίλνληαη αξθεηά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπζιεμία θαη ηηο κνξθέο 

κε ηηο νπνίεο εθείλε εκθαλίδεηαη.  

Αλαθέξζεθε ινηπφλ, πσο είλαη θαηά ην 85% θιεξνλνκηθή θαη δελ 

ζπλδέεηαη κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε, φπσο επίζεο, δηαθέξεη απφ παηδί ζε παηδί. 

Απηφ είλαη βέβαηα, έλα δεδνκέλν γηα ην νπνίν νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ. 

Αθξηβψο ινηπφλ, επεηδή δελ εκθαλίδεηαη κε ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο ζε φια ηα 

άηνκα, ε αληηκεηψπηζε ηεο πξέπεη λα γίλεηαη εμαηνκηθεπκέλα αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηεο δπζιεμίαο, ην ζηάδην δσήο πνπ έγηλε εκθαλήο θαη ηε βαξχηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

Η δπζιεμία, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, κπνξεί λα είλαη είηε επίθηεηε, 

δειαδή ζε έλα άηνκν νη ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο λα έρνπλ απνθηεζεί, λα 

ράζεθαλ φκσο, ή λα ειαηηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά απφ θάπνην ηξαπκαηηζκφ, 

είηε λα είλαη εηδηθή. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

Καηά ηελ εηδηθή δπζιεμία έλα άηνκν, ιφγσ γελεηηθψλ παξαγφλησλ 

αδπλαηεί λα νινθιεξψζεη ηηο αλαγλσζηηθέο θαη νξζνγξαθηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

Σήκεξα, ε δπζιεμία είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζεί ζε νπηηθή, πνπ είλαη ε πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή δπζιεμίαο, θαη ζε αθνπζηηθή δπζιεμία. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ νπηηθή αληίιεςε θαη δηάθξηζε αιιά θαη ζηελ 

νπηηθή κλήκε.  

Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθή δπζιεμία, νη ειιείςεηο απηέο ζεκαίλνπλ πσο 

έλα παηδί αδπλαηεί λα κεηαηξέςεη γξαπηά ζχκβνια ζε ιεθηηθφ πεξηερφκελν. 

Απηφ ζαθψο δε ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αιιά κε δπζθνιίεο ζηελ 

νπηηθή αληίιεςε, δπζθνιίεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ινγηθή αθνινπζία 

ησλ ζπκβφισλ. Ψο απνηέιεζκα, παξαηεξνχκε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο ην άηνκν 

πξνζπαζψληαο λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηα γξάκκαηα, ράλεη 

ην λφεκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη ζπρλά ηνλίδεη 

ιάζνο ηηο ιέμεηο. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

 

Παξαηεξείηαη αθφκε ην εμήο:  

 

«Από ηελ άιιε έλα παηδί κε νπηηθή δπζιεμία κπνξεί λα δηαβάδεη πνιύ 

θαζαξά θαη γξήγνξα έλα θείκελν, όκσο αλ πξνζέμεη θαλείο κε αθξίβεηα ζα 

παξαηεξήζεη πσο δηαβάδεη θαηά πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηώληαο δηθέο ηνπ 

ιέμεηο κε παξόκνην λόεκα κε απηέο ηνπ θεηκέλνπ. Έξεπλα απέδεημε πξόζθαηα 

όηη ν δπζιεθηηθόο καζεηήο αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη νκάδεο γξακκάησλ θαη όρη 

κεκνλσκέλα γξάκκαηα. Γειαδή ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ 

θαζώο έλα δπζιεθηηθό παηδί αδπλαηεί λα θσδηθνπνηεί ιέμεηο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ νπηηθό-ρσξηθή θσδηθνπνίεζε. Δπηπιένλ θαηά ηελ αλάγλσζε είλαη πηζαλό 
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λα θάλεη ιάζε ηα νπνία δελ αλαγλσξίδεη θαη απηό απνδεηθλύεη πσο ηειηθά δελ 

αληηιακβάλεηαη ην λόεκα ησλ πξνηάζεσλ. Σπγρέεη ζπρλά ιέμεηο ή γξάκκαηα 

πνπ έρνπλ νπηηθή νκνηόηεηα. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

θαζξεθηηθήο αληηζηνηρίαο( π.ρ. 3 αληί γηα ε)». (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: 

Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

Γπζθνιία παξαηεξείηαη επίζεο ζηε ρξνληθή αθνινπζία, ζηε καζεκαηηθή 

ζεηξά, ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο αλάγλσζεο απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

ή ζηελ αθνινπζία ησλ κελψλ ή ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο. Δπεηδή έλα 

άηνκν κε δπζιεμία αληηιακβάλεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ζπγθερπκέλα, 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαη ζηηο νδεγίεο πνπ κπνξεί λα ηνπ δνζνχλ, 

απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο αθνινπζίαο θάπνηνλ πιεξνθνξηψλ θαη γεγνλφησλ πνπ εθηεινχληαη 

θαζεκεξηλψο. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

Σηελ αθνπζηηθή δπζιεμία ηα άηνκα έρνπλ θπζηνινγηθή αθνή φπσο θαη 

ζηελ νπηηθή δπζιεμία ηα άηνκα δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Δδψ παξαηεξνχκε αδπλακία ζηε ζχλδεζε ήρσλ θαη ζπκβφισλ, ηθαλφηεηα 

θαηαιπηηθή γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Έλα παηδί 

πνπ έρεη αθνπζηηθή δπζιεμία δπζθνιεχεηαη λα ζπλδέζεη ηνλ ήρν κε ηα 

ζχκβνια θαη θαζπζηεξεί αξθεηά ζηελ θαζ' ππαγφξεπζε γξαθή. Οη δπζθνιίεο 

ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή αλαθέξνληαη σο δηαηαξαρέο ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο, επνκέλσο, κηα ιέμε πνπ θάπνηνο καζαίλεη ζήκεξα, αχξην ζα έρεη 

μεραζηεί. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, 

5-7 Οθησβξίνπ 2012) 

Βαξχηεξεο κνξθήο δπζιεμία είλαη ε κεηθηή, δειαδή έλαο ζπλδπαζκφο, 

αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δπζιεμίαο. Δπηπιένλ, Η Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΥ) κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηε 

δπζιεμία. Η ΓΔΠΥ απνηειεί δηαηαξαρή πξνζνρήο, ελψ απφ ηελ άιιε ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ απξνζεμία θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα θαη 

εκθαλίδεηαη ζε παηδηά σο ππεξδξαζηεξηφηεηα. (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: 

Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012)  

Σχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, Γεψξγην Θ. 

Παπιίδε, ε δηάγλσζε ηεο δπζιεμίαο απαηηεί θάπνηα θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ 

άιισλ ε θαλνληθή ή πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ επθπΐα, ε αξγή αλάγλσζε θαη 

γξαθή θαη ε θαλνληθή  φξαζε. (Παπιίδεο, 2000) 

Πην αλαιπηηθά, θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί έλα άηνκν έηζη 

ψζηε λα απνθιεηζηνχλ άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή θάπνηα δηαλνεηηθή 

θαζπζηέξεζε έηζη ψζηε λα δηαγλσζζεί ε δπζιεμία είλαη ηα παξαθάησ: 

 

«Δξεπλεηηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα δπζιεμίαο: 

 Καλνληθή ή αλσηέξα επθπΐα 

 Αλαγλσζηηθή θαζπζηέξεζε 

 Οξζνγξαθηθή θαζπζηέξεζε  
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 Καλνληθή ή δηνξζσκέλε όξαζε 

 Καλνληθή ή δηνξζσκέλε αθνή 

 Κακία πξνθαλήο εγθεθαιηθή βιάβε 

 Καλέλα πξνθαλέο ςπρνινγηθό πξόβιεκα  

 Κνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν ίζν ή αλώηεξν ηνπ κέζνπ όξνπ» 

(Παπιίδεο, 2000) 

 

Αθφκε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε επαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ 

ζρνιηθψλ καζεκάησλ φπσο επίζεο θαη νη επαξθείο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο 

γεληθφηεξα. Αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηε δπζιεμία απφ άιιεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε εκθαλήο θαη ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο επίδνζεο 

θάπνηνπ αηφκνπ κεηαμχ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ θαη ε δηαθνξά ηεο 

επίδνζεο ζε γισζζηθά-θηινινγηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε πξαθηηθά καζήκαηα 

θαη καζεκαηηθά. (Παπιίδεο, 2000) 

 

 

1.1 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία αηφκσλ κε δπζιεμία είλαη ηα 

εμήο: 

 

 Αδεμηφηεηα θαη αζπγρξνληζκφο 

 Πξνβιήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηεχζπλζεο 

 Πξνβιήκαηα ζηηο αιιεινδηαδνρηθέο θηλήζεηο ελέξγεηεο (ληχζηκν, δέζηκν 

θνξδνληψλ θηι.) 

 Πξνβιήκαηα δηάθξηζεο ηνπ αξηζηεξά-δεμηά 

 Πξνβιήκαηα απηνζπγθέληξσζεο 

 Πξνβιήκαηα βξαρχρξνλεο κλήκεο 

 Υπεξθηλεηηθφηεηα  

 Πξνβιήκαηα απνζηήζηζεο πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηψλ 

 

Δπηπιένλ είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ νξηζκέλα ηαηξηθά πξνβιήκαηα 

φπσο πνλνθέθαινη, θνηιηαθνί πφλνη, αιιεξγίεο θ.α. Όπσο θαίλεηαη νξηζκέλα 

απφ απηά νθείινληαη ζην θαζεκεξηλφ άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή απνηπρία ζην ζρνιείν. (Παπιίδεο, 2000) 

Σπλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δπζιεμίαο είλαη ε δπζαλαινγία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην 

άηνκν ζην λνεηηθφ επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηε γξαθή θαη ηελ 

αλάγλσζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζιεμίαο, 

απαξαίηεηε είλαη ε εμέηαζε θαη γεληθφηεξα ε παξέκβαζε θάπνηνπ εηδηθνχ 

επηζηήκνλα θαη ζηε ζπλέρεηα ε ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ απφ ην ζηελφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη απφ ην ρψξν εθπαίδεπζεο ηνπ. (Παπιίδεο, 2000) 
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1.2 Σχληνκε επηζθφπεζε νξηζκψλ γηα ηε δπζιεμία: 

 

Η ιέμε δπζιεμία πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο δπζ- θαη ιέμηο. 

(Draft IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia- Revised 

and enlarged -, 2014) Σχκθσλα κε «Διιεληθφ Λεμηθφ, Τεγφπνπινο-

Φπηξάθεο» ε δπζιεμία νξίδεηαη σο «Γηαηαξαρή ηνπ έλαξζξνπ ιόγνπ θαηά ηελ 

νπνία παξνπζηάδεηαη δπζθνιία ή παξακόξθσζε ηεο πξνθνξάο ιέμεσλ, 

ζπιιαβώλ ή θζόγγσλ κε επαθόινπζν, πνιιέο θνξέο, θαη ηε δηαηαξαρή ηεο 

γξαθήο» (Τεγφπνπινο-Φπηξάθεο, 1992) 

  Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη φπσο ζα αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξφθεηηαη γηα κηα καζεζηαθή δπζθνιία πνπ εκθαλίδεη 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο θπξίσο 

ζε θηινινγηθά θαη γισζζηθά καζήκαηα θαη έρεη αίηηα βηνινγηθά. (Παπιίδεο, 

2000) 

Ο νξηζκφο ηεο δπζιεμίαο είλαη θάηη ηφζν πεξίπινθν φζν θαη ε ίδηα ε 

θαηάζηαζε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη θάπνηνο φηαλ έρεη δπζιεμία. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε αιιά θαη ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ηνπ φξνπ 

παξνπζηάδνληαη πνηθίινη νξηζκνί.  

 

Σχκθσλα κε ηνλ νδεγφ πνπ εμέδσζε ε IFLA ην 2009 ε δπζιεμία 

νξίδεηαη σο:  

 

«Μηα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ παξεκβαίλεη κε ηελ απόθηεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο γιώζζαο θαη έηζη ραξαθηεξίδεηαη από πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία, γξαθή, νκηιία ή θαη αθξόαζε: κηα αληθαλόηεηα λα 

κάζνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θαιά παξά ηε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε 

θαη ηελ επαξθή πξνζπάζεηα ". (Draft IFLA Guidelines for Library Services to 

Persons with Dyslexia- Revised and enlarged -, 2014) 

Ο νξηζκφο απηφο ηεο IFLA έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

έλσζεο European Dyslexia Association ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε δπζιεμία 

εκθαλίδεηαη ζαλ κηα δηαθνξά γηα ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ αλάγλσζεο, 

νξζνγξαθίαο θαη γξαπηνχ ιφγνπ θαη είλαη λεπξνινγηθήο πξνειεχζεσο. 

(European Dyslexia Association, 2014) 

Οη γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχλ νη δηαθνξέο απηέο κπνξεί 

επίζεο λα επεξεάζνπλ ηηο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο ή ηηο ηθαλφηεηεο 

ππνινγηζκνχ. Δπηπιένλ νη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλέο αηηίεο ηεο δπζιεμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γελεηηθήο. Γελ 

θαίλεηαη σζηφζν λα ππάξρεη θακία ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν λνεκνζχλεο 

ελφο αηφκνπ. 

 

Έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαιχηεξα ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε ηε δπζιεμία, είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηελ θαζεγεηή 

Παπιίδε θαη ηελ θ.Καηαλά: 
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«Η δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία θπξίσο ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο νξζνγξαθίαο, ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ζηα γξαπηά. Δίλαη 

βηνινγηθήο αηηηνινγίαο, θπξίσο θιεξνλνκηθή. Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα 

παξαπιαλεηηθή θαηάζηαζε, επεηδή δελ θαίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, γηαηί νη δπζιεμηθνί είλαη ζπλήζσο πξνηθηζκέλα άηνκα, πςειήο 

επθπΐαο, κε ηδηαίηεξα κεγάιε δεκηνπξγηθόηεηα, εθεπξεηηθόηεηα θαη θαιό 

πξνθνξηθό ιόγν. Δίλαη ζπλήζσο θιεξνλνκηθή, γηα ηελ ύπαξμε ηεο νπνίαο 

επζύλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα γνλίδηα 1, 6 θαη 15. Γειαδή, ην παηδί ζπλήζσο 

γελληέηαη δπζιεμηθό. Άξα, δελ επζύλνληαη νύηε νη γνλείο, νύηε ην ίδην ην παηδί. 

Δλώ ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δπζιεμία, όκσο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη ην βαζκό βειηίσζεο ή επηδείλσζήο ηεο. Όζν πην ελζαξξπληηθό θαη 

ππνζηεξηθηηθό είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ, ηόζν θαιύηεξεο είλαη νη 

επηδόζεηο ηνπ». (Βηθηψξηα Καηαλά, Καζεγεηήο Γεψξγηνο Παπιίδεο, 2009) 

Απφ ηελ International Dyslexia Association δίλεηαη ν εμήο νξηζκφο:  

 

«Η δπζιεμία είλαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία πνπ είλαη 

λεπξνβηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Φαξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο κε ηελ αθξηβή ή / 

θαη άπηαηζηε αλαγλώξηζε ιέμεσλ θαη από ηελ θαθή νξζνγξαθία θαη 

απνθσδηθνπνίεζε ηθαλνηήησλ. Οη δπζθνιίεο απηέο ζπλήζσο πξνθύπηνπλ από 

έλα έιιεηκκα ζηελ θσλνινγηθή ζπληζηώζα ηεο γιώζζαο πνπ είλαη ζπρλά 

απξνζδόθεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ παξνρή 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε. Γεπηεξεύνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ θαη κεησκέλε 

εκπεηξία αλάγλσζεο πνπ κπνξνύλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ θαη ην γλσζηηθό ππόβαζξν». (Definition of Dyslexia, 2002) 

 

Τέινο δε ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί ε πξνζέγγηζε πνπ δίλεη ν Γξ. 

Παλαγηψηεο Λ. Θενδσξφπνπινο ζην θείκελν ηνπ «Παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε 

δπζιεθηηθψλ καζεηψλ»: 

 

«Οη καζεηέο κε δπζιεμία ζπλαληνύλ, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο ν 

θαζέλαο, δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή, ζηελ νξζνγξαθία θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ζηελ αξηζκεηηθή. Δμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο απηήο νη 

δπζιεθηηθνί καζεηέο δηαβάδνπλ αξγά θαη όρη θαιά. Τα γξάκκαηά ηνπο είλαη 

δπζαλάγλσζηα θαη δελ έρνπλ ζηαζεξή νξζνγξαθία. Η καζεζηαθή απηή 

δπζθνιία νθείιεηαη ζε λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία, ε νπνία επεξεάδεη δηάθνξα 

κέξε ηνπ εγθεθάινπ πνπ ειέγρνπλ ηε γιώζζα. Υπάξρεη κηα αλνκνηόκνξθε 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία κε αλεπαξθή απόδνζε ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη επαξθή 

ζε άιινπο. Αξρηθά ζεσξήζεθε όηη ε δπζιεμία επεξεάδεη κόλν ην γξαπηό ιόγν. 

Σηε ζπλέρεηα απνδείρζεθε όηη κπνξεί λα επεξεάδεη θαη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, 

ηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ, αθόκα θαη ηηο καζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο». 

(Θενδσξφπνπινο) 
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Τέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκήηξε Π. Σηαζηλφ, ε δπζιεμία πεξηγξάθεηαη 

σο εμήο:  

«Πξόθεηηαη, κε άιια ιόγηα, γηα κηα γλσζηηθή δπζθνιία ηνπ παηδηνύ ε 

νπνία επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηόηεηεο πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηε 

γξαπηή απεηθόληζε ή ηε λνεηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε, όπσο είλαη ε επρεξήο 

κεηαβίβαζε από ηνλ νπηηθό ζην ιεθηηθό θώδηθα, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο βξαρύρξνλεο κλήκεο θαη ε ζσζηή αληίιεςε ηεο αθνινπζνύκελεο ζεηξάο 

ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ ζε κηα ζπιιαβή, ιέμε ή πξόηαζε». (Σηαζηλφο, 1999) 
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2 Γπζιεμία, αλάγλσζε θαη γξαπηφο ιφγνο: 

 

 

Τν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη βαζχηεξα ζηα πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο ησλ δπζιεθηηθψλ αηφκσλ. Η αλάγλσζε θαη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη ηα 

θνκκάηηα εθείλα πνπ θάλνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δπζιεμίαο λα εκθαλίδνληαη 

εληνλφηεξα απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

Όπσο έρεη γίλεη ήδε ζαθέο απφ ηηο παξαπάλσ γξακκέο, ε  ηθαλφηεηα 
ελφο δπζιεμηθνχ αηφκνπ ζηελ αλάγλσζε βξίζθεηαη θάησ απφ ην αλακελφκελν 
επίπεδν. Η καζεζηαθή απηή δπζθνιία επεξεάδεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, 
ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία. (Σηαζηλφο, 1999)   

«Οη δπζιεμηθνί είλαη εμαηξεηηθά αλνξζόγξαθνη. Λείπεη ε ζηίμε, μερλνύλ 
λα βάδνπλ ηόλνπο. Μπνξνύλ λα γξάςνπλ 3 θνξέο ηελ ίδηα ιέμε ζηελ ίδηα 
πξόηαζε θαη λα ηελ γξάςνπλ κε 3 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο». (Βηθηψξηα 
Καηαλά, Καζεγεηήο Γεψξγηνο Παπιίδεο, 2009) 

Τα ιάζε ησλ δπζιεμηθψλ παηδηψλ νθείινληαη ζε κηα ρσξν-νπηηθή 
δπζθνιία, ζε κηα δπζθνιία παξαγσγήο ιέμεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη είηε 
θσλνινγηθνχ είηε αξζξσηηθνχ ραξαθηήξα. Γελ είλαη αθφκε ζαθέο θαη είλαη 
δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί αλ ηα ιάζε ησλ δπζιεμηθψλ αθνξνχλ ζην γξάκκα, 
ηε ζπιιαβή ή ηε ιέμε νιφθιεξε. Τέηνηα ιάζε κπνξεί λα είλαη ην αλ/λα, ην 9/ξ 
ή ην 3/ε. (Σηαζηλφο, 1999) 

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απηά πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηα 

ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ άηνκα κε δπζιεμία. Έλα αθφκε ζχλεζεο 

ζχκπησκα  είλαη θαη ε αληηζηξνθή ησλ κελψλ ηνπ ρξφλνπ ή ησλ εκεξψλ ηεο 

εβδνκάδαο ή ε αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο ησλ ιέμεσλ κέζα κε κηα πξφηαζε. 

(Παπιίδεο, 2000) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο έλα δπζιεθηηθφ παηδί, εθηφο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ιαζψλ, θάλεη ιάζε θαη ζηε γξαθή, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ,  

ηα γξάκκαηα λα βξίζθνληαη ζε ιάζνο ζέζε ή νη ιέμεηο λα είλαη γξακκέλεο κφλν 

κε ζχκθσλα,  παξνπζηάδεη αξγφ ξπζκφ, έιιεηςε επειημίαο θαη θαηαλφεζεο ηνπ 

θεηκέλνπ.  

Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη πσο ηα ζχκθσλα δηαβάδνληαη πην εχθνια θαη 

κε ιηγφηεξα ιάζε ζε ζρέζε κε ηα θσλήεληα θαη νη ελφηεηεο ησλ ιέμεσλ 

γξάθνληαη κε έλα δηαρσξηζηηθφ. Η θσλαρηή αλάγλσζε ησλ αηφκσλ κε 

δπζιεμία παξνπζηάδεη ιάζε κελ, είλαη ηαρχηεξε δε θαη ηα θείκελα πνπ 

δηαβάδνληαη δπλαηά γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά. (Σηαζηλφο, 1999) 

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλνπλ πσο ηα άηνκα κε 

δπζιεμία, αληηκεησπίδνπλ έλα ηεξάζηην εκπφδην ζηελ αλάγλσζε, απηφ πνπ 

ζπρλά αλαθέξεηαη σο «ζπλσζηηζκφο γξακκάησλ». Βάζεη απηνχ, ηα 

κεγαιχηεξα θελά αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο, είλαη πηζαλφ λα 

βνεζνχλ άηνκα κε δπζιεμία λα δηαβάζνπλ ηαρχηεξα θαη κε ιηγφηεξα ιάζε. 

(William E. DeLamater, 2010) 
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Μέζα απφ λεφηεξεο έξεπλεο θαίλεηαη πσο κπνξνχκε λα έρνπκε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηελ αιιαγή ηεο γξακκαηνζεηξάο ή ηε κεγέζπλζε ησλ 

γξακκάησλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο φπσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ. 

Σαθψο, πνιινί εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηαθσλήζνπλ κε ηελ 

άπνςε πσο ε αιιαγή ζηε γξακκαηνζεηξά ελφο θεηκέλνπ βειηηψλεη ηελ 

αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ.  

Υπάξρνπλ ελδείμεηο, πσο ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ επαλαγλσζία, γηα φινπο, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κε δπζιεμία. Ψζηφζν, 

δελ ππάξρεη θάπνηα αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε 

αλακθηζβήηεην ηξφπν θαη κε αδηάζεηζηα απνηειέζκαηα, πσο ε κηα 

γξακκαηνζεηξά βνεζά φινπο ηνπο δπζιεθηηθνχο λα δηαβάδνπλ ηαρχηεξα θαη κε 

ιηγφηεξα ιάζε, ελψ θάπνηα άιιε φρη. (Luz Rello R. B.-Y., 2013) 

Ψζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο πνπ παξνπζηαζηήθαλ ζε έξεπλα, 

θάπνηεο γξακκαηνζεηξέο βνεζνχλ ζηελ αλάγλσζε θαη θάπνηεο άιιεο θάλνπλ 

ην θείκελν πεξηζζφηεξν δπζαλάγλσζην. (Luz Rello R. B.-Y., 2013)  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε γξακκαηνζεηξά OpenDyslexic ζρεδηάζηεθε κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε  λα απμήζεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ κε 

δπζιεμία.  Οη ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο έρνπλ βαξηά ζηαζκηζκέλν 

ππζκέλα γηα λα δείμνπλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη γξήγνξα πνην κέξνο ηνπ ραξαθηήξα βξίζθεηαη θάησ θαη λα κε 

δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε θαηά ηελ αλάγλσζε, δειαδή αλαπνδνγχξηζκα ή 

ελαιιαγή ησλ γξακκάησλ, θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη έληνλα ζηελ 

αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ.   

Τν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ πινήγεζε ζε κηα ηζηνζειίδα. Η θαθψο 

νηθνδνκεκέλε, πνιχπινθε θαη ππέξκεηξα γεκάηε ηζηνζειίδα δεκηνπξγεί 

επηπιένλ εκπφδηα ζε άηνκα κε δπζιεμία, δελ είλαη φκσο ζαθέο, πνηνη είλαη 

εθείλνη νη κεραληζκνί πνπ ζα θάλνπλ κηα ηζηνζειίδα πιήξσο αλαγλψζηκε θαη 

πξνζβάζηκε γηα αλζξψπνπο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο. (Areej Al-Wabil, 2007)  

Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεθηηθνί, εθηφο ηνπ 

ζπλσζηηζκνχ ησλ γξακκάησλ, είλαη ην κεγάιν κέγεζνο κηαο ιέμεο θαη ε 

ζπρλφηεηα ηεο. Απηή ε ζπρλφηεηα ζεκαίλεη ην πφζν ζπρλά ζπλαληά έλα άηνκν 

κηα ιέμε ζε έλα θείκελν ζε ζρέζε κε θάπνηα ιέμε πνπ είλαη πην ζπάληα.  

Πείξακα πνπ έγηλε κε παξαθνινχζεζε ηνπ καηηνχ (eye-tracking) ζε 46 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 23 ήηαλ δπζιεθηηθνί, έδεημε πσο ηα άηνκα απηά 

σθεινχληαη φηαλ ζην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ ζπλαληνχλ ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη φρη φηαλ ζπλαληνχλ ιέμεηο πεξηζζφηεξν 

αζπλήζηζηεο. Τν πείξακα απηφ απέδεημε πσο φηαλ νη αζπλήζηζηεο ιέμεηο 

αληηθαζίζηαληαη κε ζπλψλπκεο θαη πεξηζζφηεξν γλσζηέο θαη ζπλεζηζκέλεο 

ιέμεηο, νη δπζιεθηηθνί δηαβάδνπλ ηαρχηεξα θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ην θείκελν. 

(Luz Rello R. B.-Y.-M., 2013) 

Τν παξαπάλσ εχξεκα γηα ηε ζπρλφηεηα ή ηελ απιφηεηα ησλ ιέμεσλ, 

δείρλεη επίζεο πσο κέζσ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ ηερλνινγίαο πνπ ζα 
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αληηθαζηζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο ιέμεηο κε πην απιέο, ε αλάγλσζε ησλ 

δπζιεθηηθψλ κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξε θαη ζαθψο κε ιηγφηεξα ιάζε.  

Απφ ην πείξακα απηφ δηεμήρζεζαλ θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Φξεζηκνπνηψληαο κηθξφηεξεο ιέμεηο ζην θείκελν, νη ζπκκεηέρνληεο κε 

δπζιεμία δηάβαδαλ ηαρχηεξα θαη απμήζεθε ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Η 

ζπρλφηεηα κηαο ιέμεο βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ελψ απεδείρζε πσο νη ζπκκεηέρνληεο πεξλνχζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

θνηηάδνληαο ιέμεηο ρακειήο ζπρλφηεηαο. (Luz Rello R. B.-Y.-M., 2013) 

Δπίζεο, ε παξνπζία ησλ κηθξψλ ζε κέγεζνο, ιέμεσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο κεγάιεο ιέμεηο απμάλεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα γηα ηα άηνκα κε δπζιεμία, 

αληίζεηα, κεγαιχηεξεο ιέμεηο ζην θείκελν ζπλεπάγεηαη θαθή αλάγλσζε θαη 

κεγαιχηεξε πξνζήισζε απφ δπζιεθηηθνχο θαη κε αλαγλψζηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πείξακα. Τα απνηειέζκαηά καο δείρλνπλ φηη νη πην ζπρλέο 

ιέμεηο βειηηψλνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα, ελψ νη κηθξφηεξεο ιέμεηο βειηηψλνπλ 

ηελ θαηαλφεζε, δεδνκέλν πνπ αθνξά θπξίσο ηα άηνκα κε δπζιεμία. (Luz 

Rello R. B.-Y.-M., 2013) 

Τα επξήκαηα ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ κεγάιν 
αληίθηππν γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην θείκελν, φπσο είλαη νη 
θπιινκεηξεηέο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο αξρείσλ. Με ηελ εθαξκνγή 
απινχζηεξνπ ιεμηινγίνπ ή ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ αληηθαηάζηαζεο ιέμεσλ 
κπνξνχκε λα έρνπκε θείκελα πνπ λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ επθνιφηεξα 
απφ δπζιεθηηθνχο. (Luz Rello R. B.-Y.-M., 2013) 

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αζθαιψο ελζαξξπληηθά θαη ζην ζχλνιν 
ηνπο ππφζρνληαη θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλάγλσζε. Μηθξν-αιιαγέο ζηε 
κνξθνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ ή ζηε ρξήζε απινχζηεξνπ ιεμηινγίνπ είλαη 
εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ.  

Φαίλεηαη πσο ηέηνηεο αιιαγέο είλαη βνεζεηηθέο γηα θάπνηνπο 
αλζξψπνπο κε δπζιεμία, δπζηπρψο φκσο, απηφ είλαη έλα ακθηζβεηήζηκν 
ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα. 
 
 
 

2.1 Πσο νη δπζιεθηηθνί βιέπνπλ ην θείκελν: 

 

Υπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη δπζιεθηηθνί βιέπνπλ ηα 

γξάκκαηα θαζψο ε δπζιεμία δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Σε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηα γξάκκαηα θαίλνληαη γηα εθείλνπο δηαθεθνκκέλα, ζε θάπνηεο 

ζνιά ή ιεξσκέλα, κε κεγάια θελά ελδηάκεζα ή ζαλ λα θηλνχληαη. 

 

«Η νπηηθή δπζιεμία είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή δπζιεμίαο. 

Πξόθεηηαη γηα ειιείκκαηα ζηελ νπηηθή αληίιεςε, ηελ νπηηθή δηάθξηζε θαη ηελ 

νπηηθή κλήκε. Σπρλά έλα παηδί κε νπηηθή δπζιεμία αδπλαηεί λα κεηαηξέςεη ηα 

γξαπηά ζύκβνια ζε ιεθηηθό πεξηερόκελν». (Γπζιεμία θαη ΓΔΠΥ: 

Φαξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, 5-7 Οθησβξίνπ 2012).  
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Παξαθάησ βιέπνπκε θάπνηεο εηθφλεο ζηηο νπνίεο αλαπαξηζηψληαη 

θνκκάηηα απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ δπζιεθηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ.   

 

 

Δηθφλα 2 Οπηηθή αληίιεςε δπζιεθηηθψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Read Regular.  

http://www.readregular.com/
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Δηθφλα 3 Οπηηθή αληίιεςε δπζιεθηηθψλ 

 

 

 

Δηθφλα 4 Οπηηθή αληίιεςε δπζιεθηηθψλ 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο  είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Read Regular.  

 

http://www.readregular.com/
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3 Χεθηαθφ θείκελν θαη δπζιεμία: 

 

 

Η ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο παξέρεη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα 
ελεκέξσζε κάζεζε ή ςπραγσγία, παξέρεη επίζεο επθαηξίεο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε αλζξψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν ηξφπν.  

Τν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη εθαξκνγέο γηα θηλεηά, ινγηζκηθά γηα 
ππνινγηζηέο θαη γξακκαηνζεηξέο ζρεδηαζκέλεο εηδηθά απφ άηνκα κε δπζιεμία 
γηα άηνκα κε δπζιεμία. Λνγηζκηθά θαη άιιεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 
ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θεηκέλνπ.  

Η ρξήζε πξνγξακκάησλ αληηθαηάζηαζεο ιέμεσλ ζε θπιινκεηξεηέο ή 
ζε άιια πξνγξάκκαηα πξνβνιήο αξρείσλ θεηκέλνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ 
θείκελα επθνιφηεξα αλαγλψζηκα απφ δπζιεθηηθνχο. (Luz Rello R. B.-Y.-M., 
2013) 

Οη ππνινγηζηέο ζήκεξα, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη έρνπλ αξρίζεη λα 
κεηαηξέπνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε ην 
γξαπηφ ιφγν, εκπινπηίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη επηηξέπνπλ ηε 
ζχλδεζε κε άιια εξγαιεία. (Matthew H. Schneps1, 2013) 

Ο ςεθηαθφο θφζκνο παξέρεη κελ θάπνηεο λέεο επθαηξίεο, δε ιχλεη ην 
πξφβιεκα ηεο δπζιεμίαο δε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο αλνίγεη θάπνηεο 
πφξηεο έηζη ψζηε ν δπζιεθηηθφο αλαγλψζηεο λα έρεη ηελ επηινγή ηεο αιιαγήο 
ησλ γξακκάησλ ζηνρεχνληαο πάληα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο 
εκπεηξίαο. Αθφκε θαη αλ δε ιχλεη ην πξφβιεκα, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο 
γξακκαηνζεηξάο, ζην ζηπι ή ην κέγεζνο, είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 
αλάγλσζεο πνπ δε κπνξνχκε λα ακθηζβεηήζνπκε.  

Ψο βηβιηνζεθνλφκνη, νθείινπκε λα εμεηάδνπκε πάληα θαη απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο έλα ζηνηρείν, έλα γεγνλφο ή κηα πιεξνθνξία, φηαλ εθείλε έρεη λα 
θάλεη κε ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 
ππεξεζηψλ.  

«Η ζεκαζία ησλ ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ (e-Books) γηα ηα άηνκα κε 
δπζιεμία δελ κπνξεί λα ππεξεθηηκεζεί. Παξνρή πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθά 
βηβιία (eBooks) ζεκαίλεη όηη ν αλαγλώζηεο έρεη επέιηθηε πξόζβαζε ζην 
θείκελν. Γελ παξέρνπλ όιεο νη κνξθέο ησλ ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ (eBooks) θαη 
ησλ ειεθηξνληθώλ αλαγλσζηώλ (eReaders) ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο, αιιά ζηελ 
θαιύηεξε πεξίπησζε ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα αιιάδεη ην κέγεζνο θαη ην ζηπι 
ηεο γξακκαηνζεηξάο, λα αιιάδεη ην θόλην ή ελεξγνπνηήζεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 
θεηκέλνπ ( text-to-speech) γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ έμνδν ήρνπ. Δίλαη πξνο ην 
ζπκθέξνλ ησλ αηόκσλ κε δπζιεμία λα αγσληδόκαζηε γηα κηα ππεξεζία 
δαλεηζκνύ ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ θαη λα εξγαδόκαζηε επηκειώο γηα ην 
δηθαίσκα ησλ βηβιηνζεθώλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα  ειεθηξνληθά βηβιία ζηα 
δηθαηώκαηα δαλεηζκνύ ηνπο. Η IFLA αγσλίδεηαη αλαιόγσο θαη δεκνζίεπζε 
πξόζθαηα ηηο Αξρέο ηεο Βηβιηνζήθεο eLending».  (Guidelines for Library 
Services to Persons with Dyslexia – Knowledge base, 2015) 

Ο ςεθηαθφο θφζκνο θαη νη απμαλφκελεο επθνιίεο πνπ πξνζθέξεη ε 
ηερλνινγία, εθηφο φισλ ησλ άιισλ, παξνπζηάδνπλ κεξηθέο λέεο επθαηξίεο γηα 
ηα άηνκα κε δπζιεμία. Έλα ςεθηαθφ θείκελν κπνξνχκε λα ην πξνζαξκφζνπκε 
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εχθνια ζηηο δηθέο καο αλάγθεο, αιιάδνληαο ηε γξακκαηνζεηξά θαη ην κέγεζνο 
ησλ γξακκάησλ. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ην 
«αξγφ» δηάβαζκα ησλ δπζιεθηηθψλ αηφκσλ, δείρλνπλ πσο έλα απφ ηα βαζηθά 
πξνβιήκαηα είλαη απηφ πνπ ιέκε «ζπλσζηηζκφο» ησλ γξακκάησλ ζε κηα 
ζειίδα. (Areej Al-Wabil, 2007)  

Απηφ ζεκαίλεη, πσο αλ δεκηνπξγήζνπκε κεγαιχηεξα θελά αλάκεζα ζηα 
γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο, αλ κεγαιψζνπκε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο 
είλαη δπλαηφλ ε αλάγλσζε λα γίλεη ηαρχηεξε θαη κε ιηγφηεξα ιάζε. Απηφ είλαη 
έλα πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ, πνπ δε δχλαηαη λα πξνζθέξεη ην 
έληππν θείκελν.  

Αθφκε θαη αλ έλαο εθδνηηθφο νίθνο θξφληηδε λα ηππψλεη ηα βηβιία ηνπ, 
ιακβάλνληαο ππφςηλ φιεο ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ θάλνπλ έλα θείκελν 
θηιηθφηεξν ζην δπζιεθηηθφ αλαγλψζηε, δε ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
αιιαγήο γξακκαηνζεηξψλ θαη κεγεζψλ, φπσο επίζεο θαη ε αιιαγή ζην θφλην 
ηνπ θεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο αλαγθεο ηνπ δπζιεθηηθνχ 
αλαγλψζηε. Παξά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία έηε ζρεηηθά κε ην 
θαηά πφζν νη  γξακκαηνζεηξέο κπνξεί λα βνεζνχλ ζηελ αλαγλσζηκφηεηα ηα 
άηνκα κε δπζιεμία, δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη αλακθηζβήηεηα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ κηα γξακκαηνζεηξά επηηαρχλεη ηελ αλάγλσζε ελψ 
κηα άιιε φρη. (Luz Rello R. B.-Y., 2013) 

Υπάξρνπλ κφλν ελδείμεηο γηα θάπνηεο γξακκαηνζεηξέο νη νπνίεο σο επί 
ην πιείζηνλ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνπο δπζιεθηηθνχο αλαγλψζηεο, ελψ 
θάπνηεο άιιεο θάλνπλ ηελ αλάγλσζε ιηγφηεξν αξγή θαη αγρσηηθή.  

 
Απφ ην Dyslexia Scotland γηα ηα θηιηθά πξνο ηνπο δπζιεθηηθνχο 

αλαγλψζηεο θείκελα πξνηείλνληαη ηα εμήο: 
 

 Κείκελν κε κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12pt ή κεγαιχηεξν 
 Φξήζε γξακκαηνζεηξψλ ησλ νπνίσλ νη ραξαθηήξεο είλαη μεθάζαξνη, 

ζηξνγγπιεκέλνη θαη ππάξρεη θελφ αλάκεζα ηνπο 
 Φξήζε γξακκαηνζεηξψλ φπσο Century Gothic , Comic Sans,  Arial,  

Verdana Tahoma ή γξακκαηνζεηξέο πνπ κνηάδνπλ αξθεηά κε ηε γξαθή δηά 
ρεηξφο φπσο είλαη  ε Sassoon Primary, ε Type Primary Cheynes θαη ε 
Sassoon Primary Infant 

 Φξήζε κεγάινπ πεξηζσξίνπ  
 Κελφ γξακκήο 1.5 ή 2.0  
 Απνθπγή καχξνπ θεηκέλνπ ζε θαζαξφ ιεπθφ θφλην 
 Φξήζε θνπθθίδσλ αληί γηα ηε ζπλερφκελε πεδνγξαθία 
 Απνθπγή ρξήζεο γξαθηθψλ ζην θφλην ηνπ θεηκέλνπ 
 Φξήζε πιαηζίσλ θεηκέλνπ γηα καξθάξηζκα ηίηινπ ή ζεκαληηθψλ ιέμεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ 
 Απνθπγή ππνγξάκκηζεο ή πιάγηαο γξαθήο 
 Φξήζε δηαγξακκάησλ ξνήο γηα δηάζπαζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ 
 Φξήζε απιψλ πξνηάζεσλ θαη φρη πνιχπινθσλ 
 Γεδνκέλα, ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα  
 Σε έληππν θείκελν, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ραξηηνχ καη πνπ βνεζά ζηε 

κείσζε ηνπ ζακπψκαηνο (Dyslexia Scotland) 
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Σχκθσλα κε ην British Dyslexia Association νη θαλφλεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ θηιηθφηεξν θαη αλαγλψζηκν απφ άηνκα κε δπζιεμία 
είλαη θπξίσο νη εμήο: 

 
 Απνθπγή  ιεπθνχ θφληνπ. Πξνηείλεηαη ην θξεκ ή θάπνην άιιν παζηέι 

ρξψκα.  Πνιινί δπζιεθηηθνί έρνπλ ηε δηθή ηνπο  πξνζσπηθή 
πξνηίκεζε.  

 Πξνηείλνληαη νη γξακκαηνζεηξέο sans-serif   φπσο είλαη ε Arial, ε 
Comic Sans, Verdana, Tahoma , Century Gothic ,Trebuchet. 

 Τν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πξέπεη λα είλαη 12-14px. Πνιινί 
δπζιεθηηθνί πξνηηκνχλ κεγαιχηεξν κέγεζνο ηνπ 14px. 

 Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη καχξα γξάκκαηα. 
 Να απνθεχγνληαη ηα ρξψκαηα πξάζηλν, θφθθηλν θαη ξνδ. 
 Να απνθεχγεηαη ε ππνγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ ή ηα πιάγηα γξάκκαηα, 

αληί απηνχ πξνηείλνληαη ηα έληνλα γξάκκαηα γηα επηζήκαλζε.  
 Γηα ηηο επηθεθαιίδεο πξνηείλνληαη έληνλα γξάκκαηα θαη κεγάια κεγέζε 

γξακκάησλ . 
 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπηηά ή πίλαθεο  γηα έκθαζε. 
 Γηα ηε ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζηνίρηζε ζηα αξηζηεξά. 
 Να απνθεχγνληαη νη ζηήιεο φπσο είλαη ηα θείκελα ζηηο εθεκεξίδεο. 
 Οη ζεηξέο ζε έλα θείκελν δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιεο, πεξίπνπ 

60-70 ραξαθηήξεο. 
 Να απνθεχγνληαη νη καθξηέο ππθλέο παξάγξαθνη. 
 Τν θελφ αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ελφο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη 1.5 

θαζψο κέρξη ηψξα ζεσξείηαη ην πξνηηκφηεξν. 
 Να απνθεχγεηε λα μεθηλάηε κηα πξφηαζε ζην ηέινο ηεο ζεηξάο. 
 Να ρξεζηκνπνηνχληαη βνχιεο ή αξίζκεζε. 
 Να ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξέο απιέο πξνηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηπι. 
 Να δίλνληαη νδεγίεο απιά θαη μεθάζαξα. Να  απνθεχγνληαη νη κεγάιεο 

πξνηάζεηο κε πνιιέο επεμεγήζεηο. 
 Να ρξεζηκνπνηείηαη ε ελεξγεηηθή θσλή αληί ηεο παζεηηθήο. 
 Να απνθεχγνληαη νη δηπιέο αξλεηηθέο πξνηάζεηο.  
 Τα θείκελα λα είλαη ζπλνπηηθά. 
 Δηθνλνγξάκκαηα θαη γξαθήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ.  
 Λίζηεο κε «πξέπεη» θαη «δελ πξέπεη» είλαη πξνηηκφηεξεο απφ ην 

ζπλερέο θείκελν. 
 Να απνθεχγνληαη νη ζπκπηχμεηο  ή λα παξέρεηαη γισζζάξην κε 

ζπληνκνγξαθίεο ή νξνινγία. 
 Γηα πνιχ κεγάια θείκελα λα πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ  

ζηελ αξρή θαη επξεηήξην ζην ηέινο.   
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4 Τν κεγάιν θελφ αλάκεζα ζηα γξάκκαηα βνεζά ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ: 

 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζε άιιν θεθάιαην έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία θαηά ηελ αλάγλσζε είλαη απηφ ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο «ζπλσζηηζκφο ησλ γξακκάησλ». Σχκθσλα κε θάπνηνπο 

εξεπλεηέο ν ζπλσζηηζκφο απηφο είλαη δπλαηφλ λα πάςεη λα απνηειεί ηφζν 

κεγάιν πξφβιεκα γηα αξθεηνχο δπζιεθηηθνχο κεγαιψλνληαο ην θελφ αλάκεζα 

ζηα γξάκκαηα ή ηηο ιέμεηο.  Τν κεγάιν θελφ αλάκεζα ζηα γξάκκαηα βνεζά 

έλαλ δπζιεθηηθφ αλαγλψζηε, δηφηη πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ  αλαγλψξηζε 

ησλ γξακκάησλ. Σρεηηθά ζηνηρεία απφ έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θελψλ αλάκεζα ζε γξάκκαηα ή ιέμεηο ζα αλαιπζνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην. 

Παξφηη ε αηηία ηεο δπζιεμίαο είλαη αθφκε ππφ ζπδήηεζε, νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζήκεξα ζπκθσλνχλ πσο ην λα βξεζνχλ ηξφπνη έηζη 

ψζηε έλα άηνκν λα δηαβάδεη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ζε ιηγφηεξν ρξφλν απνηειεί 

πξφθιεζε. Έλα δπζιεθηηθφ παηδί δηαβάδεη ζε έλα ρξφλν απηά πνπ δηαβάδεη 

έλαο θαιφο αλαγλψζηεο ζε δχν εκέξεο. (Marco Zorzia, 2012) 

Ο ζπλσζηηζκφο επηβξαδχλεη ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο θαη πξνθαιεί 

ιάζε θαηά ηελ αλάγλσζε επεηδή, ν ζπλσζηηζκφο απηφο ζπλνδεχεηαη απφ 

αλαζηαησκέλε αληίιεςε. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε 

θάπνηεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ απφζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηα γξάκκαηα.  

Σε έξεπλα πνπ έγηλε ζε παηδηά ειηθίαο 8 έσο 14 εηψλ ηα νπνία είραλ 

δηαγλσζηεί κε αλαπηπμηαθή δπζιεμία δνθηκάζηεθε ε αλάγλσζε θεηκέλνπ κε 

εμαηξεηηθά κεγάιε απφζηαζε αλάκεζα ζηα γξάκκαηα. Τν θείκελν πνπ 

δηαβάζηεθε πεξηειάκβαλε απιέο πξνηάζεηο, ηππψζεθε ζε ραξηί Α4, κε 

γξακκαηνζεηξά Times New Roman θαη κέγεζνο 14px. Η απφζηαζε απμήζεθε 

θαηά 2,5 pt αλάκεζα ζηα γξάκκαηα. Τν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ 

απμήζεθε επίζεο. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην θείκελν κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ γξακκάησλ ήξζε πξψην ή δεχηεξν, ηα παηδηά κε δπζιεμία έθαλαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ιηγφηεξα ιάζε δηαβάδνληαο ην θείκελν κε ηε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε κεηαμχ γξακκάησλ θαη ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ην θαλνληθφ θείκελν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο νη δηαπηζηψζεηο απηέο θξχβνπλ θαη 

θάπνηεο ζεκαληηθέο, αηνκηθέο σζηφζν δηαθνξέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, παξά 

ην γεληθφ ρακειφ αξηζκφ ζθαικάησλ ζην θείκελν κε ηα κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα, θάπνηα απφ ηα παηδηά, δελ έθαλαλ θαζφινπ ιάζε, ήηαλ βέβαηα ε 

αλάγλσζε ηνπο βξαδχηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε ελφο θαινχ αλαγλψζηε. Τα 

επξήκαηα απηά, δείρλνπλ πσο ν ζπλσζηηζκφο ησλ γξακκάησλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα γηα ηελ δπζιεμία, κπνξεί φκσο λα βειηησζεί ε αλάγλσζε 

κε ηε δεκηνπξγία θεηκέλσλ κε κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα αλάκεζα θαη ζηα 
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γξάκκαηα θαη ζηηο ιέμεηο. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, 

κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ εμεηάζηεθαλ εθ λένπ δχν κήλεο αξγφηεξα, ζην ίδην 

θείκελν, θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πάιη ζεηηθά. (Marco Zorzia, 2012) 

Σπλνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα επξήκαηα απηά, δείρλνπλ πσο 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ηεο αλάγλσζεο, ρσξίο βέβαηα, 

απηφ λα ζεκαίλεη θαη ηελ πιήξε βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο ή απνθαηάζηαζε 

ηεο δπζιεμίαο.  

Τίζεηαη ινηπφλ ην εμήο εξψηεκα: Λακβάλνληαο ππφςηλ θάπνηεο 

παξακέηξνπο θηιηθφηεξεο πξνο ην δπζιεθηηθφ αλαγλψζηε, δειαδή, 

γξακκαηνζεηξέο κε κνλαδηθνχο ραξαθηήξεο ή γξακκαηνζεηξέο πην 

επαλάγλσζηεο ζε ζρέζε κε ην ζχλεζεο, κε ηε ζχληαμε θεηκέλσλ κε 

κεγαιχηεξα θελά αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο, λα θάλνπκε ηελ 

αλάγλσζε ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε γηα έλαλ δπζιεθηηθφ αλαγλψζηε; 

Σχκθσλα κε ηε δεκνζίεπζε «Size Matters (Spacing not): 18 Points for 

a Dyslexic-friendly Wikipedia» (Luz Rello M. P.-C., 2013) επαλαιακβάλεηαη 

κηα γεληθή δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ην πφζν ε γξακκαηνζεηξά επεξεάδεη ηελ 

αλάγλσζε. Τειηθά νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα δηαβάδνπλ επθνιφηεξα φηαλ ην 

κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλεζεο. Παξακέλεη 

βέβαηα αζαθέο, απφ πνην ζεκείν θαη έπεηηα, πνην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 

παχεη λα είλαη επεξγεηηθφ. Η έξεπλα ζπλερίδεη αλαθεξφκελε ζην δηάζηηρν σο 

έλαλ αθφκε βαζηθφ παξάγνληα αλαγλσζηκφηεηαο γηα άηνκα κε δπζιεμία. Σε 

γεληθέο γξακκέο, ζηα θείκελα πνπ βξίζθνπκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ζπρλά 

βξίζθνπκε ηηο ηηκέο ρσξίο κνλάδεο, φπσο 1.0.  Απηέο νη ηηκέο πεξηγξάθνπλ ην 

δηάζηηρν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεπηιεγκέλε απφζηαζε. «Γηα παξάδεηγκα, γηα έλα 

πξνεπηιεγκέλν δηάζηηρν ηνπ 16px, ν ζπληειεζηήο 1.5 παξάγεη κηα γξακκή 

απόζηαζε 24px». (Luz Rello M. P.-C., 2013) 
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5 Η επηζήκαλζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κέζα ζην θείκελν 

βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ: 

 

 

Έρεη γίλεη ήδε ζαθέο πσο ε  ρξήζε νξηζκέλσλ ηχπσλ γξακκαηνζεηξψλ 

θαη κεγεζψλ, θαίλεηαη πσο βνεζά ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ησλ δπζιεθηηθψλ 

αηφκσλ, σζηφζν ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαζηνινγία ηνπ θεηκέλνπ δελ έρεη κειεηεζεί αθφκε 

ηδηαίηεξα.  

Σε έξεπλα πνπ έγηλε κε παξαθνινχζεζε ηνπ καηηνχ (eye-tracking) ε 

νπνία έγηλε ζε 62 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 31 ήηαλ δπζιεθηηθνί, κειεηήζεθε 

θαηά πφζν επεξεάζηεθε ε απφδνζε ηνπο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνλίδνληαο κε 

έληνλε γξαθή ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ. Απηή ε έξεπλα ίζσο απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ νπηηθή αληίιεςε φηαλ θάπνηεο ιέμεηο 

κέζα ζην θείκελν είλαη ηνληζκέλεο. (Luz Rello H. S.-Y., 2014) 

Η έξεπλα απηή, έδεημε πσο ε έληνλε πξνβνιή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ηνπ 

θεηκέλνπ βειηίσζε ηελ θαηαλφεζε ηνπ απφ άηνκα κε δπζιεμία. Καηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καηηνχ (eye-tracking) θαίλεηαη πσο ην κάηη δελ θηλνχληαλ 

ζπλερφκελα πάλσ απφ ην θείκελν αιιά κε κηθξά άικαηα ζε κέξε ηνπ 

θεηκέλνπ. Η δηάξθεηα θαζήισζεο ηνπ καηηνχ πάλσ ζην θείκελν δειψλεη πσο 

απηφ, ζηεξίδεηαη κφλν ζε έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ. (Luz Rello H. S.-Y., 2014) 

Η πξψηε ππφζεζε ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ πσο νη κηθξφηεξνη ρξφλνη αλάγλσζεο 

θαη θαζήισζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα. Η ρξήζε 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ε  

ππφζεζε απηή ζηάζεθε αδχλαην λα επηβεβαησζεί.  

Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα απηφ, είλαη φηη ε παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη θάπνηα ζεκαληηθή, ίζσο θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αλαγλσζηκφηεηα, φηαλ ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη φρη κφλν 

ηκήκαηα απηνχ, δειαδή ηνλίδνληαο κφλν ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ κε 

έληνλε γξαθή.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππφζεζε πσο ε ρξήζε ιέμεσλ- 

θιεηδηψλ βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, επηβεβαηψζεθε. 

Πηζαλφηαηα, ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκνχληαη θαιχηεξα ην θείκελν, φηαλ ρξεηάζηεθε λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ή ηελ αλαγλσζηκφηεηα. (Luz Rello H. S.-Y., 2014)   

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ δίλνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 

Σε θείκελα πνπ πξφθεηηαη λα δηαβαζηνχλ απφ δπζιεθηηθνχο, κπνξνχκε λα 

ηνλίδνπκε θάπνηεο ιέμεηο, ηηο πην ζεκαληηθέο θαη εθείλεο πνπ δίλνπλ ην βαζηθφ 

λφεκα ζε έλα θείκελν έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ εκπεηξία ηεο 
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αλάγλσζεο. Τν ίδην ζηνηρείν βέβαηα, ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαζψο, ν ηνληζκφο 

απηφο δε ζα πξέπεη λα είλαη κε ππνγξάκκηζε ηεο ιέμεο ή κε πιάγηα γξαθή. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ππνγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ θαη ε 

πιάγηα γξαθή είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε ζχγρπζε ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ δπζιεθηηθψλ. (αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3) Σηελ ηζηνζειίδα 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο, ζθφπηκα ηνλίζηεθαλ 

νη ζεκαληηθφηεξεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 
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6 Γξακκαηνζεηξέο θαηαιιειφηεξεο γηα άηνκα κε 

δπζιεμία: 

 

 

Πεξίπνπ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη δπζιεμία, κηα λεπξνινγηθή 

αλαπεξία πνπ παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα κάζεη λα γξάθεη 

θαη λα δηαβάδεη. (Luz Rello R. B.-Y., 2013) 

Υπάξρνπλ ελδείμεηο πσο ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαη έρεη επίδξαζε ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ελφο αηφκνπ κε 

δπζιεμία. Γελ ππάξρνπλ βέβαηα απφιπηα θαη αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ ηεο γξακκαηνζεηξάο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο 

αλάγλσζεο.  Έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ζηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ 

ζπληζηψληαη, θακία απφ ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ 

επθνιφηεξε αλάγλσζε θαη απφ άηνκα κε δπζιεμία. (Luz Rello R. B.-Y., 2013) 

Σε κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Ιζπαλία απφ κηα εξεπλεηηθή νκάδα (lstraigh, 

2014) παξνπζηάδεηαη έλα πείξακα πνπ ρξεζηκνπνηεί παξαθνινχζεζε καηηνχ 

(eye-tracking) γηα λα κεηξεζεί  ν ηχπνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαρχηεηα αλάγλσζεο. Γηα ην πείξακα, ρξεζηκνπνηήζεθε αληηθεηκεληθφο 

ζρεδηαζκφο, ζε 48 άηνκα κε δπζιεμία, ηα νπνία δηάβαζαλ 12 θείκελα κε 12 

δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο. (Luz Rello R. B.-Y., 2013)    

Σπκπεξαζκαηηθά, απφ ηε κειέηε απηή δηεμήρζεζαλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη ηχπνη γξακκαηνζεηξψλ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ αλαγλσζηκφηεηα 

απφ άηνκα κε δπζιεμία. 

 Καιέο γξακκαηνζεηξέο γηα άηνκα κε δπζιεμία είλαη νη: Helvetica, Courier, 

Arial, Verdana θαη Computer Modern Unicode. 

 Αληίζεηα, ε γξακκαηνζεηξά Arial It. ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα θαίλεηαη 

απφ ηε κειέηε πσο κεηψλεη ηελ επίδνζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο. 

 Sans serif, roman θαη monospaced γξακκαηνζεηξέο απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αλάγλσζεο ελψ ε πιάγηα γξαθή θέξλεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα.  (Luz Rello 

R. B.-Y., 2013) 

Σην ίδην άξζξν ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην εμήο:  

 

«Η British Dyslexia Association ζπληζηά λα ρξεζηκνπνηείηαη Arial, 

Comic Sans ή ελαιιαθηηθά σο πξνο απηά Verdana, Tahoma, Century Gothic 

θαη Trebuchet. Ωζηόζν, ε ηζηνζειίδα δελ απνθαιύπηεη βάζεη πνηώλ ελδείμεσλ 

ππάξρνπλ απηέο νη ζπζηάζεηο».  

Απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, πσο δελ 

ππάξρεη δειαδή κηα βέβαηε θαη αλακθηζβήηεηε απφδεημε νχηε θαη 

αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ ηεο γξακκαηνζεηξάο 
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ζηηο επηδφζεηο ηεο αλάγλσζεο, παξφηη θαίλεηαη πσο θάπνηεο απφ απηέο 

ηείλνπλ λα θάλνπλ ηελ αλάγλσζε επθνιφηεξε ή θάπνηεο άιιεο δπζθνιφηεξε.  

 

Σχκθσλα κε ηε δεκνζίεπζε «Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG)», ε δπζιεμία αληηκεησπίδεηαη σο κηα γλσζηηθή αλαπεξία θαη δελ 

αλαθέξεηαη θακία γξακκαηνζεηξά γηα απηή ηελ θνηλσληθή νκάδα. (Web 

Content Accessibility)  

Δλδείμεηο γηα ηηο θαηαιιειφηεξεο γξακκαηνζεηξέο γηα άηνκα κε 

δπζιεμία δίλνληαη απφ ηελ iansyst Ltd. κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο 

dyslexic.com πνπ παξνπζηάδνληαη βνεζεηηθή ηερλνινγία, ινγηζκηθά θαη 

γξακκαηνζεηξέο θαηάιιειεο γηα δπζιεθηηθνχο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμίαο θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα αλζξψπνπο κε 

δπζιεμία. (Penney, 2012) (Dyslexic) 

Γξακκαηνζεηξέο φπσο νη serif κε ηηο «νπξέο» ζην ηέινο ηνπ ραξαθηήξα, 

φπσο είλαη ε Georgia θαη ε γξακκαηνζεηξά Times New Roman είλαη πην 

εχθνιν λα δηαβαζηνχλ θαη πξνηηκψληαη θαζψο ζπκίδνπλ ηε γξαθή κε ην ρέξη. 

Όζνλ αθνξά ην ιαηηληθφ αιθάβεην, κε γξακκαηνζεηξέο serif ζχγρπζε 

δεκηνπξγείηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο φπσο “oa” and “oo” “rn” and 

“m”. Γηα ην ειιεληθφ αιθάβεην δε βξέζεθε βηβιηνγξαθία, σζηφζν ε serif 

γξακκαηνζεηξέο έρνπλ «νπξέο» ζηηο άθξεο ησλ γξακκάησλ θαη ζην ειιεληθφ 

αιθάβεην.  

Τν κέγεζνο ησλ νπξψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηαηί νη δπζιεθηηθνί 

άλζξσπνη βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή κνξθή κηαο ιέμεο θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα 

ζχγρπζεο ζηα ζηειέρε ησλ γξακκάησλ ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, φπσο 

δειαδή ησλ γξακκάησλ “p” “b”. Αλ νη αλαβαηήξεο θαη νη νπξέο είλαη πνιχ 

ζχληνκεο θαη κηθξέο είλαη πην δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη θάλνπλ ηελ 

αλάγλσζε πην αξγή θαη πηζαλφλ ιηγφηεξν αθξηβή.  

Άιιεο γξακκαηνζεηξέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Dyslexic είλαη νη Read 

Regular, Lexia Readable, Tiresias,  Century Gothic, Calibri, Sassoon, Myriad 

Pro, ε γξακκαηνζεηξά  Arial γηα ππνινγηζηέο κε Windows θαη ε Geneva γηα 

ππνινγηζηέο Mac.  

*\Οη γξακκαηνζεηξέο ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ αλαηεζεί απφ ηε Microsoft 

κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηελ αλάγλσζε απφ ηελ νζφλε πην εχθνιε. Μεξηθέο 

γξακκαηνζεηξέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε θαζψο νη 

ραξαθηήξεο ηνπο δηαζέηνπλ κεγάια ζψκαηα θαη ζχληνκεο νπξέο. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο, θάλεη ηα γξάκκαηα ιηγφηεξν επαλάγλσζηα. Πξνηείλεηαη γηα 

ηζηνζειίδεο έλαο ζπλδπαζκφο γξακκαηνζεηξψλ Arial θαη Verdana.  

Πνιινί δπζιεθηηθνί έρνπλ αλαθέξεη πσο ε γξακκαηνζεηξά Comic Sans 

είλαη κηα απφ ηηο πην επαλάγλσζηεο γξακκαηνζεηξέο ησλ Windows. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, άιια άηνκα κε δπζιεμία βξίζθνπλ ηε γξακκαηνζεηξά 

παηδαξηψδε θαη άηππε. Η ηζηνζειίδα  iansyst ρξεζηκνπνηνχζε ηε 

γξακκαηνζεηξά Comic Sans παιαηφηεξα ελψ πιένλ ρξεζηκνπνηεί ηε 

γξακκαηνζεηξά FS Me, πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα βνεζά ηελ αλάγλσζε 

αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. (Dyslexic)   
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Σην Ability Net.  πξνηείλεηαη ε γξακκαηνζεηξά Courier θαζψο είλαη πην 

εχθνιν γηα λα δηαβαζηεί απφ έλα άηνκν κε δπζιεμία. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα 

ηζηνζειίδα, αλαθέξεηαη πσο ζεσξήζεθε επαλάγλσζηε γξακκαηνζεηξά ε MS 

Sans Serif ησλ Windows. (Ability Net) 

Σηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ INTERACT,2013 «Do People with 

Dyslexia Need Special Reading Software» ζρεηηθά κε ηε γξακκαηνζεηξά πνπ 

είλαη θαηαιιειφηεξε ζε έλα θείκελν, δηαβάδνπκε πσο νη ζπζηάζεηο 

ζπκθσλνχλ ζηε ρξήζε θάπνησλ γξακκαηνζεηξψλ φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ε Arial θαη ε Comic Sans φπσο επίζεο θαη θάπνηεο άιιεο ελαιιαθηηθέο φπσο 

ε Verdana, ε Tahoma, Century Gothic θαη Trebuchet.  

Σπζηήλνληαη επίζεο γξακκαηνζεηξέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε δπζιεμία θαη είλαη νη: Sassoon Primary, Times New 

Roman θαη Courier. Άιιεο γξακκαηνζεηξέο πνπ ζπζηήλνληαη θαη κάιηζηα, 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε δπζιεμία είλαη ε Sylexiad, ε 

Dyslexie, ε Read Regular θαη ηέινο ε OpenDyslexic πνπ παξέρεηαη δσξεάλ 

ζην Γηαδίθηπν. (Luz Rello S. D., INTERACT 2013) 

Απφ ηε Βξεηαληθή Έλσζε γηα ηε Γπζιεμία πξνηείλνληαη 

γξακκαηνζεηξέο φπσο Arial, Comic Sans, Century Gothic, Verdana, 

Trebuchet θαη Calibri. Δπηπξνζζέησο, πξνηείλνληαη γξακκαηνζεηξέο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε δπζιεμία φπσο ε Sassoon 

γηα παηδηά θαη ε Sylexiad γηα ελήιηθεο κε δπζιεμία. Αθφκε, γξακκαηνζεηξέο 

πνπ έρνπλ ραξαθηήξεο κε «θαινχο» αλαβαηήξεο θαη νπξέο, δηαθνξέο ζηα 

γξάκκαηα “b” “d”  θαη “p” “q”, ζηξνγγπιεκκέλν “g” φπσο ζπκβαίλεη ζηε γξαθή 

κε ην ρέξη θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο “L” θαη ηνπ αξηζκνχ 

“1” ζεσξνχληαη θαιέο. 

Σε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξεηηθή γξακκαηνζεηξά, είλαη πηζαλφ φηη ην 

κήθνο ηεο γξακκήο, ην δηάζηηρν θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθά. Γηα ηηο ελδείμεηο απηέο απφ ηε BLA, δελ είλαη γλσζηφ αλ νη 

εξεπλεηέο έρνπλ δνθηκάζεη ηελ αλαγλσζηηθή ηαρχηεηα, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

αθξίβεηα γηα ηηο παξαπάλσ γξακκαηνζεηξέο πνπ δελ είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο.  

Η γξακκαηνζεηξά Arial Δίλαη αξθεηά ζπρλή ζηε ρξήζε θαη πξνηείλεηαη 

απφ  ηε  British Dyslexia Association, ηε κειέηε “Good Fonts for Dyslexia”, ηελ 

ηζηνζειίδα “Dyslexic” θαη ηελ έξεπλα “Do People with Dyslexia Need Special 

Reading Software”. (Dyslexia Style Guide)  

Η Arial είλαη κηα παληαρνχ παξνχζα γξακκαηνζεηξά, αξθεηά νηθεία 

ζηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξεο 

ησλ απφςεσλ ζπγθιίλνπλ ζε απηή ηε γξακκαηνζεηξά.  Eίλαη κηα δηαδηθηπαθή 

γξακκαηνζεηξά sans serif, πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Robin Nicholas θαη ηελ 

Patricia Saunders ην 1992, έρεη έλα ζρεηηθά κεγάιν χςνο  ζε ζχγθξηζε κε 

πξνγφλνπο θαη ηηο νπξέο ησλ ραξαθηήξσλ θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηαηξηάδεη 

κε ηηο αλαινγίεο, ην βάξνο θαη ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηεο Helvetica, επηιέρζεθε 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Microsoft σο ε ηππνπνηεκέλε κνξθή 

γξακκαηνζεηξάο γηα ηα Windows. (Hillier, 2006)  
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Οη απφςεηο θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ θαη γηα ηε γξακκαηνζεηξά Courier. 

Η Courier είλαη κηα ζηαζεξνχ πιάηνπο γξακκαηνζεηξά κε ειαθξηά γξακκή θαη 

ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Howard "Bud" Kettler ην 1955. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αξρηθά 

αλαηέζεθε γηα ηε ρξήζε γξαθνκεραλψλ θαη έρεη αλαλεσκέλε ρξήζε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ θφζκν κε ηελ Courier New. Ήηαλ ε πξφηππε γξακκαηνζεηξά 

(Courier 12p.) ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ησλ ΗΠΑ κέρξη ην 2004 φπνπ 

αληηθαηαζηάζεθε κε Times New Roman 14p. Γηα ιφγνπο κνληεξληζκνχ θαη 

επαλαγλσζίαο. (Typedia)  
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7 Γξακκαηνζεηξέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άηνκα κε 

δπζιεμία: 

 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πιένλ γξακκαηνζεηξέο νη νπνίεο 

έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα έλα ζθνπφ, γηα λα είλαη δειαδή πην 

επαλάγλσζηεο απφ άηνκα κε δπζιεμία. Απφ ηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ 

εληνπίζηεθαλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο κφλν κηα 

δηαζέηεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. Οη γξακκαηνζεηξέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

δηαβάδνληαη απφ άηνκα κε δπζιεμία, αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ έξεπλεο θαη 

ζηνρεχνπλ ζην λα βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο ησλ δπζιεθηηθψλ. 

Τα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά, σζηφζν θξίλεηαη ζθφπηκν γηα αθφκε κηα 

θνξά λα αλαθεξζεί πσο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηελ 

αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ ή λα εμαιείςνπλ ηε δπζιεμία. Οη γξακκαηνζεηξέο 

απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία θαη λα πξνζθέξνπλ κε θάζε ζεηηθφ 

ηξφπν έλα αθφκε θνκκάηη ζην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνπκε ππφςηλ καο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ. Απηέο νη 

γξακκαηνζεηξέο είλαη ε FSme, ε DyslexieFont, ε Sylexiad, ε Read Regular 

θαη Open Dyslexic ε νπνία δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν. Οη δηαθνξέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη γξακκαηνζεηξέο απηέο ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο, 

έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ 

ραξαθηήξσλ, κε ηε δηάθξηζε ησλ αλαβαηήξσλ θαη ησλ νπξψλ ησλ γξακκάησλ 

θαη ηελ μεθαζαξε δηάθξηζε ελφο γξάκκαηνο απφ έλα άιιν.  

 

 

7.1 Γξακκαηνζεηξά «FS me»: 

 

Η γξακκαηνζεηξά FS Me εξεπλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηε Mencap θαη 

πξνηείλεηαη σο πην επαλάγλσζηε απφ ηελ ηζηνζειίδα Dyslexic. Δίλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε 

ηεο αλαγλσζηκφηεηαο απφ απηά ηα άηνκα. Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθα άηνκα θαη 

είλαη ζρεδηαζκέλε κε ιεπηνχο ραξαθηήξεο, νπξέο θαη αλαβαηήξεο γηα 

επηπιένλ ζαθήλεηα. Η γξακκαηνζεηξά δηαηίζεηαη ζηελ απιή έθδνζε γηα ηε 

ιαηηληθή γξαθή θαη ζηελ έθδνζε pro γηα ηελ ειιεληθή θαη θπξηιιηθή γξαθή. (FS 

Me) 
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Δηθφλα 5 Αλαβαηήξεο γξακκάησλ γξακκαηνζεηξάο "FSme" 

 

 

 

Δηθφλα 6 Αλαβαηήξεο γξακκάησλ γξακκαηνζεηξάο "FSme" 

 

 

 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο FSme 

http://www.fontsmith.com/fonts/fs-me
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7.2 Γξακκαηνζεηξά «Dyslexie-font»:  

 

Η γξακκαηνζεηξά απηή ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ γξαθίζηα Christian Boer. 

Όληαο ν ίδηνο δπζιεθηηθφο, ζηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία απνθάζηζε λα 

ζρεδηάζεη κηα γξακκαηνζεηξά  ε νπνία λα θάλεη ηελ αλάγλσζε ιηγφηεξν 

επίπνλε.  Με ηε γξακκαηνζεηξά απηή ν Boer θέξδηζε ηνλ ηίηιν “Smart Future 

Minds Award 2010” ζην Άκζηεξληακ, ελψ ην 2011 θέξδηζε ην πξψην βξαβείν 

Smart Urban Stage, ζην Άκζηεξληακ.  

Σε κηα γεληθή πεξίιεςε ηεο κειέηεο  πνπ έγηλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

γξακκαηνζεηξά ην 2012, βιέπνπκε πσο βνεζά ζηε γξεγνξφηεξε αλάγλσζε 

θαηά 84,3%, γίλνληαη θαηά 77,8% ιηγφηεξα ιάζε θαηά ηελ αλάγλσζε θαη 

76,8% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζπλέζηεζαλ ηε γξακκαηνζεηξά θαη ζε 

άιινπο. Απνηειέζκαηα ζεηηθά δηεμήρζεζαλ ην 2010 απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Twente, ελψ ζε δχν κειέηεο ζεηηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ην 2013 απφ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Άκζηεξληακ. (Dyslexie Font) 

Η γξακκαηνζεηξά Dyslexie ζρεδηάζηεθε κε εκη-θαιιηγξαθηθά 

γξάκκαηα, κε βαξηά βάζε γξακκήο, ελαιιαζζφκελα κήθε θαη «νπξέο» ζηα 

γξάκκαηα. Τα παξαπάλσ βεβαηψλνπλ πσο ν θάζε ραξαθηήξαο είλαη 

κνλαδηθφο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ αλάγλσζε επθνιφηεξε, θαζψο ηα άηνκα κε 

δπζιεμία έρνπλ ηελ ηάζε λα κπεξδεχνπλ ηα γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηε ιαηηληθή γξαθή, είλαη ζχλεζεο, νη δπζιεθηηθνί 

λα κπεξδεχνπλ ην “d” κε “b” θαη αληίζηξνθα ή ην κηθξφ γξάκκα κε ην 

αληίζηνηρν θεθαιαίν ηνπ.  

Οη γξακκαηνζεηξέο πνπ ζρεδηάδνληαη κέρξη ζήκεξα, γίλνληαη θπξίσο γηα 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο, ρσξίο νη ζρεδηαζηέο απηψλ λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο 

ηα παξαπάλσ.  (Dyslexie Font)  

Η Dyslexie απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, ζπλδέεηαη κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office. Μπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε ππνινγηζηέο Mac θαη Windows. Δπίζεο, είλαη ζπκβαηή κε 

ειεθηξνληθνχο αλαγλψζηεο φπσο ν Kobo.  

Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο ε γξακκαηνζεηξά είλαη 

θαηάιιειε γηα ην ιαηηληθφ αιθάβεην θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα γιψζζεο φπσο 

ηα αγγιηθά, ηα γεξκαληθά, ηζπαληθά, ηνχξθηθα, ηηαιηθά, γαιιηθά, ζνπεδηθά, 

δαλέδηθα θαη λνξβεγηθά.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο αξθεηά βηβιία ηππψλνληαη κε ηε 

γξακκαηνζεηξά Dyslexie, φπσο παηδηθά βηβιία απφ ηνλ εθδφηε  Kluitman, 

βηβιία γηα ελειίθνπο απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν AW Bruna arbeiderspers θαη απφ 

ηνλ εθδνηηθφ νίθν Dyslexion πνπ ηδξχζεθε ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

γξακκαηνζεηξάο. Ο ηειεπηαίνο, εθδίδεη κφλν βηβιία ηππσκέλα κε ηε 

γξακκαηνζεηξά Dyslexie θαη εδξεχεη ζηελ Οιιαλδία. (Dyslexie Font) 

Δπίζεο, κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο γηα ηε γξακκαηνζεηξά 

Dyslexie παξέρεηαη πξφζζεην ηζηνζειίδαο (web plugin). Πξνζζέηνληαο ην 

ζηελ ηζηνζειίδα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα επηιέμνπλ ηε 
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γξακκαηνζεηξά θάλνληαο έλα θιηθ ζην ινγφηππν ηεο αιιά θαη λα επηζηξέςνπλ 

ζηε γξακκαηνζεηξά πνπ πξνυπήξρε. Τν “Dyslecan” ην “Association Dyslexia 

suisse romande” θαη ην “Alles Over DNA” είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο 

πνπ παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο απηή ηε δπλαηφηεηα. (Dyslexie Font) 

Αθφκε, επέθηαζε δίλεηαη γηα ηνπο θπιινκεηξεηέο Google Chrome, 

Firefox, Safari. Με απηή ηελ επέθηαζε νη ρξήζηεο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε 

γξακκαηνζεηξά ηνπ θπιινκεηξεηή απφ ηελ επίζεκε ζηελ Dyslexia φπσο 

επίζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ην ρξψκα. 

(Dyslexie Font) 

 

Δηθφλα 7 Φαξαθηήξεο γξακκαηνζεηξάο DyslexieFont 

 

 

Δηθφλα 8 Φαξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο DyslexieFont 

 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Dyslexie Font 

 

http://dislecan.es/%23,
http://www.adsr.ch/index.php/en/
http://www.adsr.ch/index.php/en/
http://www.allesoverdna.nl/
https://www.dyslexiefont.com/
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7.3 Γξακκαηνζεηξά «Sylexiad»: 

 

Η Sylexiad γξακκαηνζεηξά αλαπηχρζεθε κε ηε βνήζεηα ζπγθξηηηθψλ 

δνθηκψλ γηα γξακκαηνζεηξέο. Σχκθσλα κε ηε δεκνζίεπζε “Sylexiad. A 

typeface for the adult dyslexic reader”  ζην ζχλνιν ηνπο νη δνθηκέο απηέο 

πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά απφ επνηθνδνκεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο δνθηκέο κηθξήο 

θιίκαθαο πνπ ζηέγαδαλ δχν θαζηεξσκέλα κνληέια αλαγλψξηζεο ιέμεσλ - 

ζρήκα ιφγνπ θαη παξάιιειε αλαγλψξηζε γξακκάησλ. Απηή ε λέα κέζνδνο 

κέηξεζεο ηεο αλαγλσζηκφηεηαο νλνκάδεηαη “Developmental typeface testing” 

δειαδή «αλαπηπμηαθή δνθηκή γξακκαηνζεηξάο».  

Η Sylexiad είλαη κηα έξεπλα πνπ μεθίλεζε ζην Norwich University 

College of the Arts ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001. (Hillier, 2006) Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα ζπιινγή γξακκαηνζεηξψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ ηε Sylexiad Serif θαη ηε Sylexiad Sans φπσο κπνξεί λα δεη θαλείο ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο Adrian Williams 

θαη Robert Hillier. (Adrian Williams) 

 

 

 

Δηθφλα 9 Γξακκαηνζεηξά Sylexiad 

 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Sylexiad Serif-Sylexiad Sans 

 

http://www.robsfonts.com/
http://www.robsfonts.com/
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Δηθφλα 10 Γξακκαηνζεηξά Sylexiad 

 

 

Δηθφλα 11 Γξακκαηνζεηξά Sylexiad 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Sylexiad Serif-Sylexiad Sans 

 

http://www.robsfonts.com/
http://www.robsfonts.com/
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7.4 Γξακκαηνζεηξά «Read Regular»:  

 

Η γξακκαηνζεηξά Read Regular ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα βνεζήζεη 

άηνκα κε δπζιεμία λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ πην απνηειεζκαηηθά. 

Σρεδηάζηεθε κε κηα αηνκηθή πξνζέγγηζε γηα θάζε έλα απφ ηνπο επηκέξνπο 

ραξαθηήξεο δεκηνπξγψληαο εκθαλή δηαθνξά γηα ηνπο ραξαθηήξεο “b” θαη “d” 

έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θαηλφκελν ηνπ θαηνπηξηζκνχ, φπσο επίζεο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα θαη νη ραξαθηήξεο έρνπλ «γδπζεί» απφ 

ηηο πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο.  

Η εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε ε 

γξακκαηνζεηξά Read Regular δεκηνπξγεί ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάκκαηα έηζη 

ψζηε ν δπζιεθηηθφο αλαγλψζηεο λα είλαη ζίγνπξνο πσο ν θάζε ραξαθηήξαο 

ζηέθεηαη απφ κφλν ηνπο, ιεηηνπξγεί σζηφζν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πξνεγνχκελν θαη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα.  

Οη ιαηηληθνί ραξαθηήξεο κε νπξέο (gjpqy) ή αλαβαηήξεο (bdfhkl) είλαη 

ζρεδηαζκνχ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη γξακκέο είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα 

θάησ λα είλαη κεγάιεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπο.  

Φαξαθηήξεο κε εζσηεξηθέο γξακκέο φπσο (o, e, a, u) ζρεδηάζηεθαλ κε κεγάια 

αλνίγκαηα γηα λα απνηξαπεί ην θιείζηκν νπηηθά. Τν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ εμαζθαιίδνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ άζπξνπ θαη καχξνπ ζρεηηθά 

κε ην ραξαθηήξα θαη ην θφλην ηνπ. (Frensch, 2003) 

 

 

Δηθφλα 12 Read Regular γξακκαηνζεηξά 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Read Regular.  

 

 

 

http://www.readregular.com/
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Σηελ πξνεγνχκελε εηθφλα (εηθ.12) βιέπνπκε  ηνπο  ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο κε νπξέο (gjpqy) ή αλαβαηήξεο (bdfhkl) νη νπνίνη ζρεδηάζηεθαλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε νη γξακκέο είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ λα είλαη 

κεγάιεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπο απφ άηνκα κε δπζιεμία.  

Σηελ εηθ.13 βιέπνπκε ηνπο ραξαθηήξεο κε εζσηεξηθέο γξακκέο φπσο 

(o, e, a, u) ζρεδηάζηεθαλ κε αξθεηά κεγάια αλνίγκαηα γηα λα απνηξαπεί ην 

νπηηθφ θιείζηκν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

Τα ζηνηρεία απηά θάλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο 

κνλαδηθνχο θαη ηε γξακκαηνζεηξά θηιηθφηεξε ζην δπζιεθηηθφ αλαγλψζηε.  

 

 

 

 

 

Δηθφλα 13 Read Regular γξακκαηνζεηξά 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο Read Regular.  

 

http://www.readregular.com/
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7.5 Γξακκαηνζεηξά «Open Dyslexic»: 

 

Γεκηνπξγήζεθε επίζεο γηα λα απμήζεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ 

αλαγλσζηψλ κε δπζιεμία θαη παξέρεηαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν. Απνηειείηαη 

απφ ηελ OpenDyslexic θαη ηελ OpenDyslexic-Alta. Πεξηιακβάλεη θαλνληθή, 

πιάγηα, έληνλε γξαθή θαη πιάγηα έληνλε γξαθή. Έρεη ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά 

γηα άηνκα κε δπζιεμία, ελεκεξψλεηαη θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο βάζεη 

ζηνηρεηψλ θαη παξαηεξήζεσλ ρξεζηψλ κε δπζιεμία.  

Οη ραξαθηήξεο ηεο γξακκαηνζεηξάο έρνπλ βαξηά ζηαζκηζκέλν ππζκέλα 

γηα λα δείμνπλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ν αλαγλψζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη γξήγνξα πνην κέξνο ηνπ ραξαθηήξα βξίζθεηαη θάησ. Ο θάζε 

ραξαθηήξαο είλαη κνλαδηθφο γηα λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ηνπ 

αλαπνδνγπξίζκαηνο θαη ε ελαιιαγή ησλ γξακκάησλ. Γξακκαηνζεηξέο πνπ 

απφ ηηο νπνίεο εκπλεχζηεθε ε OpenDyslexic είλαη νη Andika, Apple Casual, 

Lexia Readable, Sassoon, Comic Sans. (Open Dyslexic) 

  

 

 

 

 

Δηθφλα 14 Γξακκαηνζεηξά OpenDyslexic 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο OpenDyslexic. 

http://opendyslexic.org/
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Δηθφλα 15 Γξακκαηνζεηξά OpenDyslexic 

 

 

 

Σηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε ηε γξακκαηνζεηξά OpenDyslexic ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο γλσζηέο γξακκαηνζεηξέο φπσο είλαη ε Verdana, ε Times 

New Roman, ε Helectiva θαη ε Gill Sans. Ο ηνληζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ζηηο 

βάζεηο θαη ηηο νπξέο είλαη εκθαλήο θαη εληνλφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

γξακκαηνζεηξέο πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Η δεκηνπξγία κνλαδηθψλ ραξαθηήξσλ ζηελ γξακκαηνζεηξά 

OpenDyslexic βνεζά ζην λα απνθεπρζεί ε ζχγρεζε πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ 

θάπνηα γξάκκαηα είλαη φκνηα. Σηελ εηθφλα παξαηεξνχκε πσο ηα γξάκκαηα 

«r» θαη «n»  φηαλ είλαη δίπια κνηάδνπλ κε ην γξάκκα «m» ελψ ζηε 

γξακκαηνζεηξά OpenDyslexic νη ραξαθηήξεο είλαη πην μεθάζαξνη νπηηθά.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Υπνζεκείσζε: Η παξαπάλσ εηθόλα είλαη ζηηγκηόηππν νζόλεο πνπ πάξζεθε από ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο OpenDyslexic. 

http://opendyslexic.org/
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8 Πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν γηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

 

Η πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν ζεκαίλεη πσο άηνκα κε αλαπεξίεο 

θαη άιιεο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη, λα θαηαλννχλ, λα 

πεξηεγεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην Γηαδίθηπν. Η πξνζβαζηκφηεηα 

ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαπεξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, 

ζσκαηηθψλ, γλσζηηθψλ, θαη λεπξνινγηθψλ αλαπεξηψλ φπσο θαη αλαπεξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκηιία. (Shawn Lawton Henry, 2005, Updated 7 

September 2012) 

Δπί ηνπ παξφληνο, νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο, δηαηεξνχλ εκπφδηα γηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο θαη δπζθνιίεο κάζεζεο. Δκπφδηα κπνξεί λα είλαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο δηάηαμεο, ην πιήζνο ησλ γξαθηθψλ, νη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο, ε πνιππινθφηεηα ηνπ κελνχ πινήγεζεο.  

Όζν πην πξνζηηέο είλαη νη ηζηνζειίδεο θαη ηα δηάθνξα ινγηζκηθά, ηφζν 

πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ Ιζηφ.  Ο Ιζηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο πφξνο ζε δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, 

αλαςπρή θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ.  

Τα εκπφδηα πξνζβαζηκφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα 

είλαη δπλαηφλ λα μεπεξαζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςηλ θάπνηεο παξακέηξνπο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο άηνκα κε αλαπεξίεο, θαη γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, 

άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο, λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε. 

(Shawn Lawton Henry, 2005, Updated 7 September 2012) 

Σε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί ν φξνο "print-disabled 

person". Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ ζπλαληνχλ 

αδπλακίεο ζηελ αλάγλσζε εθηππσκέλσλ θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

άηνκν κε αδπλακίεο αλάγλσζεο δε κπνξεί λα δηαβάζεη απνηειεζκαηηθά έλα 

έληππν θείκελν ιφγσ νπηηθψλ, θπζηθψλ, αληηιεπηηθψλ, εμειηθηηθψλ, 

γλσζηηθψλ ή καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. (Maarno, 2015) Library for all  

Αθφκε, ν φξνο απηφο αθνξά ηα άηνκα εθείλα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφηππν έληππν πιηθφ γηα ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζήο 

ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ν φξνο “print-disabled” πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ θάπνην νπηηθφ κεηνλέθηεκα, φπσο ρακειή φξαζε ή ηχθισζε, άηνκα κε 

δπζιεμία ή άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ θάλνπλ αδχλαηε ηε ρξήζε 

βηβιίσλ ή πεξηνδηθψλ απφ κέξνπο ηνπο. (Jan Engelen, 2002) 
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Σηελ ειιεληθή γιψζζα ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε 

«άηνκα κε πξνβιήκαηα εθηχπσζεο» ή «άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

εθηππσκέλνπ θεηκέλνπ».  

Σηε Φηιαλδία, αλαπηχρζεθε ην 2013 ην πξφγξακκα «Library for all» 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη άηνκα κε ηηο αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.  Τν πξφγξακκα απηφ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα νινθιεξσζεί ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2015, ζηνρεχεη ζην λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ηα νκηινχληα 

βηβιία ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε βηβιηνγξαθία θαη πιεξνθνξίεο γηα άηνκα κε αδπλακίεο 

αλάγλσζεο.  

Σχκθσλα κε ην καληθέζην ηεο IFLA γηα ηηο βηβιηνζήθεο ην 2012, ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ νινέλα θαη απμάλεηαη. "Υπάξρνπλ πάλσ από 

161.000.000 ηπθινί θαη κεξηθώο βιέπνληεο άλζξσπνη ζηνλ θόζκν. Υπάξρνπλ 

αθόκα πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κε άιιεο αλαπεξίεο εθηύπσζεο, όπσο θπζηθή, 

αληηιεπηηθή, αλαπηπμηαθή, γλσζηηθή θαη καζεζηαθή αλαπεξία. Σπλνιηθά, απηό 

απνηειεί έλα πνιύ κεγάιν αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

δηαβάζνπλ έλα ζπκβαηηθό βηβιίν, πεξηνδηθό ή ηζηόηνπν". (Maarno, 2015) 

Η δπζιεμία είλαη κηα αξθεηά ζπρλή κνξθή καζεζηαθήο δπζθνιίαο θαη ε 

αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε νκηινχλησλ βηβιίσλ είλαη θαηά ζπλέπεηα 

απμαλφκελε. (Maarno, 2015) 

Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ε πξνζβαζηκφηεηα Γηαδίθηπν δελ αθνξά κφλν 

ηε ζχλδεζε ή απιά ην άλνηγκα κηαο ηζηνζειίδαο. Γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο 

ππάξρνπλ εκπφδηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πιεξνθφξεζε, θάηη πνπ γηα 

πνιινχο είλαη δεδνκέλν. Τα εκπφδηα απηά κπνξνχλ θαη ειπίδνπκε κειινληηθά 

λα μεπεξαζηνχλ έηζη ψζηε φιεο νη κεξίδεο ηνπ πιεζπζκνχ λα έρνπλ ίζε 

πξφζβαζε ζηνλ Ιζηφ θαη ζηελ πιεξνθφξεζε.  

Η ηερλνινγία θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά βνεζεηηθή ζε θάπνηα ζεκεία θαη 

ζε θάπνηα φρη. Τν Γηαδίθηπν παξέρεη πιήζνο βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

ινγηζκηθψλ γηα ηε δπζιεμία, απφ ηελ άιιε δηαζέηεη θαη πιήζνο ηζηνζειίδσλ 

πνπ δελ είλαη θηιηθέο πξνο ηνπο δπζιεθηηθνχο επηζθέπηεο.  

Η βνεζεηηθή ηερλνινγία, δελ απνηειεί ηελ ζεξαπεία γηα ηε δπζιεμία, 

πξνζθέξεη φκσο κηα δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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8.1 Η δεκνθξαηηθή πιεπξά ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

   

 
Τν παξφλ θεθάιαην έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην πξνεγνχκελν, θαζψο 

ε πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη εθηφο φισλ ησλ άιισλ έλα ζέκα 

πνπ έρεη λα θάλεη ζαθψο κε ηελ ηζφηεηα θαη κε ηε δεκνθξαηηθή αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ κεξίδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηε ηεξάζηηα δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηίζεληαη ζηηο κέξεο καο λέα δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε. Θέκαηα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, δειαδή θαηά πφζν ε 

πξφζβαζε απηή αθνξά φινπο, δίρσο ειηθηαθέο, θνηλσληθέο, θπιεηηθέο ή άιιεο 

δηαθξίζεηο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί ε ηζφηεηα ζηελ 

πξφζβαζε.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην ειεθηξνληθφ θείκελν αλνίγνπλ πιένλ λένπο 

νξίδνληεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, εηδηθφηεξα, γηα άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Η ίζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία έρεη πνιηηηθέο θαη έληνλα 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα απφ ηηο 

νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ IFLA γηα ηηο βηβιηνζήθεο πνπ εμππεξεηνχλ 

άηνκα κε δπζιεμία.  

 

«Τν δεκνθξαηηθό δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο επεθηείλεηαη ζε όινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε 

δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο ζηηο δπζθνιίεο αλάγλσζεο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην 

όηη όινη νη πνιίηεο είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία. Πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηά 

ηνπ θαη λα ειέγρεη ηε δσή ηνπ, θάζε πνιίηεο πξέπεη λα είλαη θαιά 

ελεκεξσκέλνο. Η πνηόηεηα δσήο είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο. Η 

ηθαλόηεηα αλάγλσζεο δίλεη ζηνπο αλζξώπνπο έλα ηεξάζηην πνζό ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. Τνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επεθηείλνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα 

ηνλ θόζκν θαη λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Μέζα από ηελ αλάγλσζε, 

νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα κνηξαζηνύλ ηηο ηδέεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο, θαη λα αλαπηπρζνύλ σο αλζξώπηλα όληα».  (Guidelines for Library 

Services to Persons with Dyslexia) (Nielsen, 2006:2) 

 

Σχκθσλα κε ην Public  Library Manifesto ηεο UNESCO: 

 

 «Η δεκόζηα βηβιηνζήθε είλαη  ην ηνπηθό θέληξν ηεο πιεξνθόξεζεο 

θαζώο θάλεη όια ηα είδε ηεο πιεξνθόξεζεο δηαζέζηκα γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο. 

Οη ππεξεζίεο ηεο δεκόζηαο βηβιηνζήθεο παξέρνληαη βάζεη ηεο ηζόηεηαο 

πξόζβαζεο γηα όινπο, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ηε θπιή, ην θύιν, ηε 

ζξεζθεία, ηελ εζληθόηεηα, ηε γιώζζα ή ηελ θνηλσληθή ζέζε. Πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο ππεξεζίεο θαη πιηθά γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ κπνξνύλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαλνληθέο ππεξεζίεο θαη ηα 
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πιηθά, γηα παξάδεηγκα νη γισζζηθέο κεηνλόηεηεο, άηνκα κε αλαπεξίεο ή άηνκα 

πνπ βξίζθνληαη ζε λνζνθνκείν ή ζηελ θπιαθή». 

Τν παξαπάλσ θείκελν ηεο UNESCO πξνβιεκαηίδεη θαη δεκηνπξγεί λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθψλ. Μέζα ζε έλα έληνλα 

αλαπηπζζφκελν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, νη βηβιηνζήθεο, εθηφο ησλ άιισλ, 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε κηα λέα πξφθιεζε, ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, βέβαηα, δε κπνξεί λα κελ αλαξσηεζεί θαλείο, πσο ζα 

ήηαλ πξαγκαηνπνηήζηκν λα εμππεξεηεζνχλ άηνκα πνπ δηαβάδνπλ 

δηαθνξεηηθά, ηίλη ηξφπσ; 

Γηα ηελ Διιάδα, ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθηήζεθε ζρεηηθά κε ηε 

λνκνζεζία γηα ηε δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε δπζιεμία ή γεληθφηεξα γηα άηνκα κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο, αθνξά κφλν ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ δπζιεμηθψλ 

καζεηψλ. Σχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην Γ2/1846/17-5-2000 ΥΠ.Δ.Π.Θ. νη 

καζεηέο κε δηαγλσζκέλε δπζιεμία κπνξνχλ αλ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ γξαπηή εμέηαζε. 

 

Σπγθεθξηκέλα: 

 

 «Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ε αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ απηώλ κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γίλεηαη κε 

πξνθνξηθή εμέηαζε, δεδνκέλνπ όηη δπζθνιεύνληαη λα δηαηππώζνπλ γξαπηά ηηο 

ζθέςεηο ηνπο θαη ηελ όπνηα απνθηεκέλε γλώζε ηνπο. 

Η εμέηαζή ηνπο πξέπεη λα δηεμάγεηαη κέζα ζ' έλα θιίκα αζθάιεηαο, απνδνρήο 

θαη ζεβαζκνύ ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηνπο. 

Γη απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ην πξόρεηξό ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηώζνπλ ζ' απηό νηηδήπνηε θξίλνπλ 

απαξαίηεην γηα ην ζέκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα αλαπηύμνπλ πξνθνξηθά. Σε 

θακία πεξίπησζε νη πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ηειηθό 

βαζκό. Πξέπεη αθόκα λα ηνπο παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο θαη λα ηνπο δίλεηαη 

επηπιένλ ρξόλνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεηεζεί. 

Σηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ελδέρεηαη ν εμεηαδόκελνο λα κελ κπνξεί ή λα 

δπζθνιεύεηαη λα απνδώζεη ζε ζπλερή ιόγν έλα γλσζηηθό αληηθείκελν, νπόηε 

θξίλεηαη ζθόπηκν λα απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπ ππνβάιινληαη. 

Ωο πξνο ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο, ε αμηνιόγεζε λα 

επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ. 

Σηελ εμέηαζε ζηα πξαθηηθά καζήκαηα π.ρ. Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Φεκεία είλαη 

πηζαλό ν καζεηήο/ηξηα λα κε ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα πξόζεκα ή λα θάλεη ιάζε 

ζηηο πξάμεηο. Τόηε ν θαζεγεηήο ρξεηάδεηαη λα παξεκβαίλεη, λα επηζεκαίλεη ην 

ιάζνο θαη λα ηνλ/ηελ ππνβνεζεί λα πξνρσξήζεη. 

Δπηπιένλ, νη εμεηαζηέο αο έρνπλ ππόςε ηνπο, πσο ν δπζιεμηθόο καζεηήο/ηξηα 

παξνπζηάδεη αηζζεηή αδπλακία ζηελ απνκλεκόλεπζε ηύπσλ θαη νξηζκώλ» 

(Τξφπνο εμέηαζεο δπζιεθηηθψλ καζεηψλ) 

Απφ ηελ άιιε, ε Διιεληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο, πνπ ηδξχζεθε ην Μάην 

ηνπ 1984, απφ κηα νκάδα γνλέσλ, ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε, ηε κειέηε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. 
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Σήκεξα, πιαηζηψλεηαη απφ κηα νκάδα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, 

ςπρνιφγσλ, ηαηξψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Διιεληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο ζηνρεχεη κεηαμχ ησλ 

άιισλ ζηελ πιεξνθφξεζε γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηεο θνηλήο 

γλψκεο γεληθφηεξα, θαη επηδηψθεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επλντθφηεξεο γηα ηνπο 

δπζιεθηηθνχο καζεηέο. (Διιεληθή Δηαηξία Γπζιεμίαο )   

Έλα ζεκαληηθφ βήκα πνπ έγηλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζε δεκνζηεπκέλα έξγα γηα άηνκα πνπ είλαη ηπθιά, κε 

κεησκέλε φξαζε ή άιια πξνβιήκαηα αλάγλσζεο εληχπσλ είλαη ε ππνγξαθή 

ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μαξαθέο.  

Η ζπλζήθε ηνπ Μαξαθέο πξνβιέπεη πσο άηνκα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξέπεη λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε βηβιία θαη 

έληππα ψζηε λα έρνπλ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία.  

 

Η ζπλζήθε νξίδεη ηηο εμήο δηαηάμεηο: 

 

«Οη δηθαηνύρνη ηεο ζπλζήθεο είλαη άηνκα πνπ είλαη ηπθιά, έρνπλ 

πξνβιήκαηα όξαζεο ή αληηιεπηηθέο ή αλαγλσζηηθέο αλαπεξίεο ή είλαη άιισο 

αλίθαλα, ιόγσ ζσκαηηθήο αληθαλόηεηαο, λα θξαηνύλ ή λα ρεηξίδνληαη έλα 

βηβιίν ή λα εζηηάδνπλ ή λα κεηαθηλνύλ ην βιέκκα ηνπο ζε βαζκό πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε θαλνληθά ηελ αλάγλσζε. Η ζπλζήθε ππνρξεώλεη θάζε 

ζπκβαιιόκελν κέξνο λα πξνβιέςεη, ζην πιαίζην ηεο νηθείαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πεξηνξηζκνύο ή εμαηξέζεηο ζηα 

δηθαηώκαηα αλαπαξαγσγήο, δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ζην θνηλό, ώζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαζεζηκόηεηα ησλ έξγσλ ζε πξνζβάζηκνπο κνξθόηππνπο γηα 

ηνπο δηθαηνύρνπο ηεο ζπλζήθεο. Τα ζπκβαιιόκελα κέξε κπνξνύλ λα 

απνθαζίζνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνύο ή εμαηξέζεηο ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ηα αληίγξαθα ζε πξνζβάζηκν κνξθόηππν δελ είλαη δηαζέζηκα 

ζην εκπόξην ππό εύινγνπο όξνπο γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. 

Η ζπλζήθε νξίδεη σο «έξγα» ηα ινγνηερληθά θαη θαιιηηερληθά έξγα, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 1 ηεο ζύκβαζεο ηεο Βέξλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθώλ θαη θαιιηηερληθώλ έξγσλ («ε ζύκβαζε ηεο 

Βέξλεο»), ππό κνξθή θεηκέλνπ, ζεκείσζεο ή/θαη ζπλαθώλ εηθνλνγξαθήζεσλ, 

είηε δεκνζηεπκέλσλ είηε άιισο δηαζέζηκσλ ζην θνηλό από νπνηνδήπνηε κέζν 

καδηθήο επηθνηλσλίαο. Βάζεη θνηλήο δήισζεο, ε έλλνηα απηή θαιύπηεη επίζεο 

ηα ερνβηβιία(audiobooks). Ωο «αληίγξαθν ζε πξνζβάζηκν κνξθόηππν» λνείηαη 

αληίγξαθν ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ θαη κνξθήο ζε ζρέζε κε ηνλ κνξθόηππν ππό 

ηνλ νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην έξγν θαη ην νπνίν παξέρεη ζηνπο δηθαηνύρνπο 

πξόζβαζε ζην έξγν κε ηνλ ίδην βαζκό άλεζεο όπσο θαη γηα ηα άηνκα κε 

θαλνληθή όξαζε. Τν αληίγξαθν ζε πξνζβάζηκν κνξθόηππν πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο δηθαηνύρνπο θαη λα ζέβεηαη ηελ 

αθεξαηόηεηα ηνπ πξσηόηππνπ έξγνπ». 

(Απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μαξαθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε 
δεκνζηεπκέλα έξγα γηα άηνκα πνπ είλαη ηπθιά, κε κεησκέλε φξαζε ή κε άιια 
πξνβιήκαηα αλάγλσζεο εληχπσλ, 2014) 
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Οη πεξηζζφηεξνη λφκνη πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ δηαθέξνπλ απφ 
ρψξα ζε ρψξα. Απηφ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε κηα ρψξα, κπνξεί ζε κηα 
άιιε λα είλαη παξάλνκν. Σήκεξα πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο 
παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ε 
Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
(Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο) 

Σπγθεθξηκέλα φκσο γηα ηε δπζιεμία δελ είλαη ζαθέο ζε πνιιέο ησλ 
ρσξψλ αλ ε δπζιεθηηθνί ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 
εθηχπσζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιεο έσο αδχλαηεο ηηο ίδηεο παξνρέο 
ππεξεζηψλ φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ηπθινχο.  

Η πξνζθάησο εγθξηζείζα Σπλζήθε ηνπ Μαξαθέο λα δηεπθνιπλζεί ε 
πξφζβαζε ζε δεκνζηεχζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ηπθιά, ή γηα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα εθηχπσζεο (Μαξαθέο, 27 Ινπλίνπ, 2013) σζηφζν ππάξρνπλ 
αθφκε πνιινί πεξηoξηζκνί ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα. (Guidelines for Library 
Services to Persons with Dyslexia – Knowledge base, 2015) 

Υπάξρεη επίζεο έλα επξσπατθφ κλεκφλην ζπκθσλίαο, ην Μλεκφλην 
Καηαλφεζεο, (Memorandum of Understanding, MoU)  πνπ πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηα άηνκα κε δπζιεμία ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ 
κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηελ εμαίξεζε. (Guidelines for Library 
Services to Persons with Dyslexia – Knowledge base, 2015) 

Τν κλεκφλην απηφ ζπζηάζεθε ην 2009 θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε πξφζβαζε 
ζε έξγα απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εθηχπσζεο είλαη λα απμεζεί ν αξηζκφο 
ησλ εξγαζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθέο κνξθέο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 
δηαλνκή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Ο δηάινγνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο 
ζρεηηθήο θνηλφηεηαο (εθδφηεο, ζπγγξαθείο, νη εηαηξείεο ζπιινγηθήο 
δηαρείξηζεο) θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο νη ελψζεηο γηα ηνπο ηπθινχο 
θαη ηα δπζιεθηηθά άηνκα. 
Τν Μλεκφλην πξνσζεί κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηνρεχεη ζην λα 
ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθδνηψλ λα παξάγνπλ πξνζβάζηκν 
πεξηερφκελν, λα αλαπηχμεη έλα δίθηπν έκπηζησλ ελδηάκεζσλ ζε φια ηα θξάηε 
κέιε ηεο ΔΔ θαη λα ηνλψζεη ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο Δπξψπεο 
πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ φπσο είλαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία. (Access to 
copyright works for people with print disabilities (ETIN), 2014)  

Βέβαηα, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο απηφ είλαη κφλν έλα πξψην 
βήκα, φπσο είλαη θαη ε Σπλζήθε ηνπ Μαξαθέο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η δςζλεξία ζηον τηθιακό κόζμο: οι πποκλήζειρ για ηιρ ζύγσπονερ βιβλιοθήκερ 

45 | 85

9 Πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο: 

 

 

Τα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Ιζηφ απφ 

δπζιεθηηθνχο ρξήζηεο είλαη ειάρηζηα ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο  

British Dyslexia Association, (British Dyslexia Association) φπσο πνιιάθηο 

έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ. Η βηβιηνγξαθία πνπ αλαθηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ 

πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο απφ άηνκα κε δπζιεμία είλαη ινηπφλ κηθξή.  

Όπσο αλαθέξζεθε 8ν θεθάιαην, ε πινήγεζε ζε κηα ηζηνζειίδα γηα 

θάπνηνπο απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία, γηα θάπνηνπο άιινπο φκσο είλαη 

θάηη δχζθνιν. Σπρλά ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη γηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεκαίλνπλ θαη ηελ παξαίηεζε ηνπο απφ ηελ αλάγλσζε 

ελφο θεηκέλνπ ή ηελ πεξηήγεζε ζε κηα ηζηνζειίδα.  

Η πινήγεζε γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

είλαη έλα πνιχ κεγάιν εξεπλεηηθφ θνκκάηη πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν 

ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. Σε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηα εκπφδηα 

πξνζβαζηκφηεηαο πνπ είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ.  

Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζιεθηηθνί ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην “Disability Rights Commission of Great Britain” ην 

2004. Τα πην επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα ήηαλ ε ζχγρπζε φζνλ αθνξά 

ηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο, ε αζαθήο πινήγεζε, ε θαθή επηινγή ρξψκαηνο, 

πνιιά γξαθηθά, θείκελν πάξα πνιχ κηθξφ θαη ηέινο ε πνιχπινθε γιψζζα. 

Σπκπιεξσκαηηθά, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηψλεη κηα αθφκε 

έξεπλα “Empirical Results from an Evaluation of the Accessibility of Websites 

by Dyslexic Users” θαηά ηελ νπνία βξέζεθε πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζε ηνπο ζε ηζηνζειίδεο, είλαη 

θπξίσο πξνβιήκαηα αξρηηεθηνληθήο ηεο ζειίδαο. (André P. Freire) 

Απφ ηε κηα πιεπξά ην κνλνπάηη πνπ αθνινχζεζαλ γηα λα βξνπλ απηφ 

πνπ αλαδεηνχλ δελ ηνπο νδήγεζε ηειηθά εθεί πνπ ήζειαλ θαη ζεψξεζαλ πσο 

νη ηζηνζειίδεο δελ πεξηέρνπλ ηειηθά φηη αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ, ελψ 

απφ ηελ άιιε εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα πινήγεζεο. Οη δπζιεθηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζνρήο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ ζεσξψληαο πσο ηα ζηνηρεία πινήγεζεο δε 

βνεζνχλ ηνπο επηζθέπηεο λα απνθαζίζνπλ πξνο ηα πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ. 

Άιια πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζε κηα ζειίδα θαζψο πνιινί δήισζαλ πσο δε κπνξνχλ λα ζαξψζνπλ ηε 

ζειίδα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιφγσ ηεο έιιεηςεο νπηηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ βνεζεκάησλ. (André P. Freire) 
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Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζπγθιίλνπλ κε εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη 

απφ ηελ Βξεηαληθή Έλσζε γηα ηε δπζιεμία. (British Dyslexia Association) Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα παξνπζίαζεο ηνπ θεηκέλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πιάγηα γξαθή, ηελ αλεπαξθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη 

παξαγξάθσλ, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην αθαηάιιειν ζηπι 

γξακκαηνζεηξάο θαη ην ρξψκα ηνπ θφληνπ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο πνιινί 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζην ζπλδπαζκφ ιεπθφ θφλην/ καχξν θείκελν. 

(André P. Freire) Ψζηφζν ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θεηκέλνπ αλαιχνληαη εθηελψο ζε άιια θεθάιαηα. (θεθ.2,3,4,5) 

Λεπηνκεξή ζηνηρεία βξέζεθαλ απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζην Λνλδίλν, ζην 

Centre for HCI Design, ζε 10 ελήιηθα άηνκα κε δπζιεμία, πξνέθπςε πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο πινεγνχληαλ ζε κηα ηζηνζειίδα κε πιαίζηα αλαδήηεζεο, 

ράξηεο θαη επξεηήξην ηζηνηφπνπ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ ζειηδνδείθηεο θαη θνπκπί 

επηζηξνθήο ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα ελψ νη ζχλζεηεο δνκέο πινήγεζεο 

αλαθέξζεθαλ σο  «πεγέο απνπξνζαλαηνιηζκνχ» θαη πξνθάιεζαλ 

απνγνήηεπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σηελ έξεπλα αλαθέξεηαη πσο φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιαίζην αλαδήηεζεο πνπ πξνζθεξφηαλ 

ζηνλ ηζηφηνπν, σζηφζν κφλν 2 απφ ηνπο 10 ζεψξεζαλ πσο είλαη ρξήζηκν 

θαζψο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο νπηηθήο επεμεξγαζίαο θαη 

απεηθφληζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην πιαίζην αλαδήηεζεο γηα πξψηε θνξά. (Areej 

Al-Wabil, 2007) 

Η δπζθνιία ζρεηηθά κε ηα πιαίζην αλαδήηεζεο αθνξά δχν ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη δεχηεξνλ, ην 

γεγνλφο πσο ηα νξζνγξαθηθά ιάζε  ησλ δπζιεθηηθψλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

ήηαλ αλαγλσξίζηκα απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

επίζεο, δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία. Μάιηζηα θάπνηνο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: «Έρσ ζπλήζσο έλα έγγξαθν ηνπ 

Word αλνηρηό ηελ ίδηα ζηηγκή, έηζη ώζηε λα κπνξώ λα πιεθηξνινγώ θαη λα 

ειέγρσ ηελ νξζνγξαθία... γηαηί πιαίζηα αλαδήηεζεο ζε ηζηνζειίδεο δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε κνπ». Κάπνηνη ρξήζηεο δήισζαλ 

«παξαίηεζε» κεηά απφ κεξηθέο πξνζπάζεηεο κε ην πιαίζην αλαδήηεζεο, 

φπσο επίζεο, δήισζαλ πσο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο Google γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζε ή γηα έλαλ ηζηφηνπν. (Areej 

Al-Wabil, 2007) 

Αθφκε, ηα κελνχ πινήγεζεο, δε  θάλεθαλ ρξήζηκα ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο  ελψ θάπνηνη δπζθνιεχηεθαλ κε ηελ αλάγλσζε κηθξφηεξσλ 

κεγεζψλ ζηηο γξακκαηνζεηξέο. Μφλν έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ βξήθε 

ρξήζηκα ηα καλνχ πινήγεζεο. (Areej Al-Wabil, 2007)  

Όζνλ αθνξά ηνπο ράξηεο ηζηνηφπσλ, πνιινί ηζηφηνπνη, ρξεζηκνπνηνχλ 

ράξηε ηζηνηφπνπ πξνο φθεινο ησλ επηζθεπηψλ. Σηνρεχνπλ ζην λα βνεζνχλ 

ηνπο επηζθέπηεο λα πινεγεζνχλ επθνιφηεξα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ 

ηζηνηφπνπ σο ελαιιαθηηθή κέζνδν πινήγεζεο. Οη ράξηεο απηνί ζπλήζσο 
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εκθαλίδνληαη σο ιίζηα κε θνπθθίδεο ή σο ηεξαξρηθφ δέληξν. (Areej Al-Wabil, 

2007) 

Σηελ παξαπάλσ έξεπλα, ηέζζεξηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

παξαηήξεζαλ πσο ππήξρε ράξηεο αθφκε θαη ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

επηζθέπηνληαλ ζπρλά ελψ ηξεηο δήισζαλ πσο ν ράξηεο επηδείλσλε ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη επηβεβαηψζεθε δπζθνιία ζε ράξηεο θάζε είδνπο. 

Μφλν δχν εθ ησλ δέθα ζπκκεηερφλησλ αλέθεξαλ πσο βξήθαλ ηνπο ράξηεο 

ρξήζηκνπο θαη απηφ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είραλ «ραζεί» θαη θάζε άιιε 

επηινγή αλαδήηεζεο είρε ήδε εμαληιεζεί. Βέβαηα, αλ ππήξρε δπλαηφηεηα 

επηινγήο, ε πιεηνςεθία δήισζε πσο ζα πξνηηκνχζε ηελ ηεξαξρηθή δνκή 

δέληξνπ ζε έλα ράξηε ηζηνηφπνπ. (Areej Al-Wabil, 2007) 

Γηα ηηο ηζηνζειίδεο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επξεηήξην φπσο 

αιθαβεηηθή ιίζηα ή ιίζηα ζεκάησλ, νη δπζιεθηηθνί επηζθέπηεο έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ αιιεινπρία γξακκάησλ θαη αξηζκψλ.  Έλαο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζε πσο δπζθνιεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

επξεηήξην θαζψο πνιιέο θνξέο δε γλσξίδεη πσο ζπιιαβίδεηαη κηα ιέμε, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ιέμε μπιφθσλν, θαη ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε αθνχ 

αθνινπζνχζε πξψηα ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο, ςάρλνληαο ηε ιέμε ζην 

Microsoft Word ή ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζεζαπξφ. Έλαο ζπκκεηέρσλ, ηφληζε 

πσο έλα αιθαβεηηθφ επξεηήξην πάληα ηνλ κπεξδεχεη, δηφηη ρξεηάδεηαη πξψηα 

λα ζπιιαβίζεη ην αιθάβεην ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεη ηε 

ζσζηή ιέμε. (Areej Al-Wabil, 2007) 

Αθφκε, ζηηο ηζηνζειίδεο ζπλαληνχκε θνπκπηά «εκπξφο» θαη «πίζσ» 

πνπ βνεζνχλ ηνπο επηζθέπηεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζειίδεο πνπ έρνπλ 

επηζθεθζεί πξφζθαηα, ελψ ην θνπκπί «εκπξφο» επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδξνκή πινήγεζεο ηνπο κεηά ηελ ππαλαρψξεζε. Τα 

θνπκπηά απηά, θαίλεηαη λα ήηαλ πην επθνιφρξεζηα ζε ζρέζε κε ηνπο ράξηεο ή 

ηα πιαίζηα αλαδήηεζεο θαη ηα επξεηήξηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ πσο ήηαλ 

επθνιφηεξα ζηε ρξήζε θαζψο βξηζθφηαλ πάληα ζην ίδην ζεκείν θαη γλψξηδαλ 

αθξηβψο ηη πξέπεη λα παηήζνπλ. Έλησζαλ πην άλεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάηη 

κε ην νπνίν ήηαλ πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη θαη ήηαλ γηα απηνχο πην εχθνιν 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα βήκαηα ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε. (Areej Al-Wabil, 

2007) 

Σηε ζπλέρεηα ησλ εξγαιείσλ πινήγεζεο ελφο ηζηνηφπνπ, ζπλαληνχκε 

ηα κελνχ πινήγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

χπαξμεο κελνχ πινήγεζεο πνπ είλαη ζπλεπήο ζην ρψξν -δειαδή ην κελνχ λα 

κελ θηλείηαη αλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα ζχλδεζκν- άζρεηα απφ ην αλ ην 

κελνχ βξίζθεηαη αξηζηεξά, δεμηά ή πάλσ θαη νξηδφληηα. Η αζπλεπήο 

πινήγεζε, εληείλεη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη θάλεη ηνπο επηζθέπηεο λα 

πηζηεχνπλ πσο έρνπλ κεηαβεί ζε κηα δηαθνξεηηθή ηζηνζειίδα. Τνλίζηεθε 

επίζεο, ε ζεκαζία ηεο εκθάληζεο ηεο κπάξαο ηνπ κελνχ αλά πάζα ζηηγκή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα δπλακηθά κελνχ, θαη εθείλα πνπ φηαλ ν 

θέξζνξαο πιεζηάδεη ζε κία ιέμε θαη εκθαλίδεηαη έλα αθφκε ππφ-κελνχ, 

κπέξδεςαλ αξθεηά ηνπο κηζνχο απφ ηνπο δπζιεθηηθνχο ζπκκεηέρνληεο, 
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θαζψο ηε ζηηγκή πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαγλψζνπλ κηα ιέμε, έλα αθφκε ππφ-

κελνχ αλαδχεηαη ή ράλνπλ ηελ εζηίαζε θαη ην αλαδπφκελν κελνχ εμαθαλίδεηαη.  

Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζρνιίαζαλ ζεηηθά, δηφηη απηφ ην είδνο κελνχ 

βνεζνχζε λα επηιέμνπλ κηα δηαδξνκή πινήγεζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πξάγκαηη λα θάλνπλ βήκα- βήκα απηή ηε δηαδξνκή. Θεηηθά ζρφιηα έγηλαλ γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, θαζψο έηζη, 

απνθεχγεηαη ε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ.  

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη ηφζν ηνπ δπλακηθνχ κελνχ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

δπζθνιεχηεθαλ φηαλ ην  θφλην πίζσ απφ ην θείκελν άιιαδε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πινήγεζεο , φηαλ ε γξακκή κελνχ ήηαλ εκη-δηαθαλέο θαη φηαλ ην ππφ-

κελνχ εκθαληδφηαλ πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ κελνχ. (Areej Al-Wabil, 2007) 
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10 Assistive Technology- Υπνζηεξηθηηθή ή βνεζεηηθή 

ηερλνινγία: 

 

 

Η ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία νξίδεηαη σο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή 

θνκκάηη εμνπιηζκνχ ή έλα ζχζηεκα πνπ βνεζά λα αληηζηαζκηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο ηεο κάζεζεο ελφο αηφκνπ. Γελ είλαη κηα ζεξαπεία 

γηα ηε δπζιεμία, σζηφζν πξνβιέπεη ελαιιαθηηθέο  ζηξαηεγηθέο γηα λα 

αληηζηαζκίζεη ηηο πεξηνρέο ηεο αδπλακίαο ζηε κάζεζε θαη βνεζά καζεηέο 

αιιά θαη ελήιηθεο λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, θάπνηνο καζεηήο πνπ δπζθνιεχεηαη κε ηελ 

αλάγλσζε, κε ηελ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα καζαίλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο αθνπζηηθά βηβιία ή λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά αλάγλσζεο 

θεηκέλνπ. Η ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλε 

ηεο, δειαδή κε ηε ζθέςε πσο ζα απνθαηαζηήζεη ηε δπζιεμία αιιά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο. (Karen Huppertz)  

Βνεζεηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα είλαη ηα ινγηζκηθά text-to-speech, ηα 

αθνπζηηθά βηβιία, ηα ζηπιφ αλάγλσζεο (reading pen), νη αλαγλψζηεο νζφλεο 

θαη πνηθίιεο άιιεο εθαξκνγέο γηα ππνινγηζηέο θαη θηλεηά ηειέθσλα. 

 Αθφκε έλαο νξηζκφο πνπ δίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία είλαη ν εμήο: «Υπνζηεξηθηηθή ηερλνινγία είλαη νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ή εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

λα θάλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έθαλαλ πάληα αιιά λα ηηο θάλνπλ κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν». Απηά ηα εξγαιεία κεξηθέο θνξέο απνθαινχληαη 

«πξνζαξκνζηηθέο ζπζθεπέο». Υπάξρεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ηέηνησλ 

ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ, απφ εμνπιηζκφ πνπ ξπζκίδεη έλα αλαπεξηθφ 

ακαμίδην κε ηε θσλή κέρξη ηξνπνπνηεκέλα πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. . 

(Assistive Technology , 2003) 

 Σηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζζνχλ κφλν εθείλα ηα ινγηζκηθά θαη νη 

ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ηε δπζιεμία 

Σχκθσλα κε ηε δεκνζίεπζε «Do People with Dyslexia Need Special 

Reading Software», αλαθέξεηαη πσο πεξίπνπ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη 

δπζιεμία ελψ ζην άξζξν γίλεηαη ιφγνο γηα ην αλ ηειηθά νη άλζξσπνη κε 

δπζιεμία, ρξεηάδνληαη έλα ινγηζκηθφ πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο. (Luz Rello S. D., INTERACT 2013)  

Μηα βαζηθή ηερλνινγία γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ αλάγλσζε είλαη 

ην ινγηζκηθφ text-to-speech. Η ηερλνινγία TTS αλαγηγλψζθεη δπλαηά ην 

θείκελν αθξηβψο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Οη ιέμεηο δηαβάδνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλίδνληαη φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Τν πην 

ζηαζεξφ φθεινο ζηελ ηερλνινγία TTS είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο αξγνχο 
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αλαγλψζηεο, φπσο είλαη ηα άηνκα κε δπζιεμία λα δηαβάδνπλ θαη λα καζαίλνπλ 

πην γξήγνξα.  

Φνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε κειέηεο γηα ηελ ηερλνινγία TTS έρνπλ 

αλαθέξεη πσο ε αλάγλσζε έγηλε ιηγφηεξν θνπξαζηηθή θαη κάιηζηα, είραλ 

ιηγφηεξν άγρνο. Μαζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δήισζαλ πσο ν ρξφλνο 

πνπ κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απμήζεθε. (Luz Rello S. 

D., INTERACT 2013) 

Γηα ηηο βηβιηνζήθεο απηά ηα επξήκαηα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, δηφηη κε 

ηα λέα απηά δεδνκέλα, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηήζνπλ άηνκα κε δπζιεμία εγθαζηζηψληαο ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ηεο βηβιηνζήθεο ηέηνηνπ είδνπο βνεζεηηθή ηερλνινγία πξνο 

φθεινο ησλ ρξεζηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε πνπ 

έρεη πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά άξζξα, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

ζπνπδαζηέο λα δηαβάζνπλ πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπο παξέρνληαο ηερλνινγίεο αλάγλσζεο θεηκέλνπ ή νζφλεο.  

Παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ, εθηεινχλ νη 

αλαγλψζηεο νζφλεο φπσο ην JAWS.  Οη αλαγλψζηεο απηνί δηαβάδνπλ δπλαηά 

ην ζχλνιν ηεο νζφλεο ηνπ ρξήζηε θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

Σηηο ηερλνινγίεο γηα άηνκα κε δπζιεμία βξίζθνπκε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

αλαγλψζηεο πνπ δηαβάδνπλ δπλαηά θείκελα απφ έγγξαθα ηνπ ππνινγηζηή, 

ειεθηξνληθά βηβιία ή απφ ηζηνζειίδεο.  

Τέηνηεο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο αλάγλσζεο ζπλαληνχκε ζήκεξα 

ελζσκαησκέλεο ή κε, ζε ειεθηξνληθνχο αλαγλψζηεο ή θαη ζε θπιινκεηξεηέο 

φπσο είλαη ε εθαξκνγή Chrome Speak ηνπ θπιινκεηξεηή Google Chrome, ην 

FoxVox ηνπ Mozilla Firefox. 

Απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Yale πξνηείλνληαη εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά 

βνεζεηηθά γηα άηνκα κε δπζιεμία, βνεζεηηθφ ζηπιφ αλάγλσζεο, αλαγλψζηεο 

θεηκέλσλ. Η βνεζεηηθή ηερλνινγία αλνίγεη λέεο πφξηεο θαη βνεζά ηνπο 

δπζιεμηθνχο ρξήζηεο κηαο βηβιηνζήθεο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη λα 

μεπεξάζνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ή ηε γξαθή.  Μηα ηερλνινγηθή βνήζεηα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ην 

Dragon Naturally Speaking, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο. Δίλαη έλα πξφγξακκα αλαγλψξηζεο 

νκηιίαο πνπ κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππαγφξεπζε πξνηάζεσλ θαη 

νιφθιεξσλ θεηκέλσλ. (Caryl Frankenberger)   
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11 Ηιεθηξνληθνί αλαγλψζηεο θαη δηαδξαζηηθά ειεθηξνληθά 

βηβιία: 

 

 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ πνπ δε 

ζπλαληάηαη ζην έληππν βηβιίν είλαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ θεηκέλνπ 

κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ 

αηφκσλ. Η δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ αλαγλσζηψλ δίλεη λέεο επθαηξίεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αλάγλσζεο απφ δπζιεθηηθνχο θαη κε αλαγλψζηεο ιφγσ 

ηεο επειημίαο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

θεηκέλνπ. Φξεηάδεηαη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ 

κπνξεί λα θαιπηεξεχζεη ηελ αλάγλσζε ησλ δπζιεθηηθψλ θαη λα λα κεηψζεη 

θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, δε κπνξεί σζηφζν λα ηα 

εμαιείςεη ή  λα ζεξαπεχζεη ηε δπζιεμία.  

Πνιιά ππνζρφκελεο έξεπλεο δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ειεθηξνληθά βηβιία θαη νη ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

θαη λα ππνζηεξίμνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλάγλσζεο θαη πσο επίζεο 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπ νπνίνπο δηαβάδνπλ θαη 

καζαίλνπλ αλαγλψζηεο κε δπζιεμία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα ειεθηξνληθφ 

θείκελν πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί ζε θνξεηή ζπζθεπή ρεηξφο κε κηθξή νζφλε, 

κπνξεί λα δηαβαζηεί πην εχθνια, πην γξήγνξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ 

άηνκα κε δπζιεμία. 

«Έρεη βξεζεί όηη ε αλάγλσζε γξαπηνύ πεξηερνκέλνπ ζε κηα νζόλε 3,5 

ηληζώλ κε ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ παξνπζίαζεο θεηκέλνπ, έηζη 

ώζηε ην θείκελν λα εθηείλεηαη κόλν κεξηθέο ιέμεηο αλά γξακκή, βειηηώλεη ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ζε καζεηέο κε δπζιεμία». (Gianluca Schiavo)  

Οη ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο είλαη δπλεηηθά επσθειείο θαη πξνζθέξνπλ 

δπλαηφηεηεο ζηα άηνκα κε δπζιεμία πνπ ην έληππν θείκελν δε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη. Η ρξήζε ειεθηξνληθνχ αλαγλψζηε έδεημε πσο ε αλάγλσζε ήηαλ 

ζεκαληηθά βειηησκέλε σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 

ζε ζχγθξηζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, φπσο ε αλάγλσζε απφ ην ραξηί. 

(Matthew H. Schneps1, 2013) Mέζνδνο αλάγλσζεο πνπ νλνκάδεηαη Span 

Limited Tactile Reinforcement (SLTR), φπνπ ην θείκελν εκθαλίδεηαη ζε κηα 

κηθξή νζφλε θνξεηήο ζπζθεπήο (φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα 

smartphone), έδεημε ηα νθέιε  ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαγλψζηε ζε ζχγθξηζε κε 

ην έληππν θείκελν. Καηά ηελ SLTR ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεγάιεο 

γξακκαηνζεηξέο, έηζη ψζηε ην θείκελν λα θαιχπηεη κφλν ιίγεο ιέμεηο αλά 

γξακκή.  

Δπηπιένλ, ζηε κέζνδν SLTR, ην θείκελν πξνσζείηαη κε ην ρέξη, κε ηελ 

θχιηζε ηνπ θεηκέλνπ θαηαθφξπθα, ζαλ λα ήηαλ κηα κεγάιε ζπλερήο ζηήιε 

δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 103, φινη κε καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα αλάγλσζεο. Γηα ηε ζχγθξηζε, ρξεζηκνπνηήζεθε 

θείκελν ζε έληππε κνξθή, ην νπνίν εθηππψζεθε ζε θαλνληθφ ιεπθφ ραξηί 

ρξεζηκνπνηψληαο γξακκαηνζεηξά Times 14pt. Γε ρξεζηκνπνηήζεθε 

κνξθνπνίεζε φπσο έληνλα γξάκκαηα θαη πιάγηα γξαθή, παξά κφλν γηα ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε θαη ηε ζηίμε. (Matthew H. Schneps1, 2013) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην αλαγλσζηηθφ πιηθφ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ 

αλαγλψζηε ήηαλ πξνεγθαηεζηεκέλν ζε έλα κε ηξνπνπνηεκέλν ηξίηεο γεληάο 

Apple iPod Touch. Η ζπζθεπή είρε αλάιπζε νζφλεο 640 × 960 pixel ζηα 128 

pixels αλά εθαηνζηφ. Η θσηεηλφηεηα είρε νξηζηεί ζε έλα καχξν επίπεδν 

πεξίπνπ 0,9 cd / m2 θαη έλα ιεπθφ επίπεδν ησλ 66 cd / m2. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην θείκελν εκθαληδφηαλ κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 

42pt, κε απνηέιεζκα ε απφζηαζε ηνπ ςειφηεξνπ αλαβαηήξα κε ηεο 

ρακειφηεξεο νπξάο λα κεηξηέηαη πεξίπνπ ζηα 0,65εθ. Δπίζεο δελ ππήξμε 

κνξθνπνίεζε. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ν ειεθηξνληθφο αλαγλψζηεο 

βνεζά ηελ ηαρχηεηα αλάγλσζεο ζε θάπνηνπο, ελψ ζε άιινπο φρη. (Matthew H. 

Schneps1, 2013) 

Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζπλαληήζακε ζε άιια θνκκάηηα απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ελψ ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ έλα κέξνο 

ησλ δπζιεθηηθψλ ζπκκεηερφλησλ, θάπνηνη άιινη δε βνεζηνχληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν.  
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12 Ο ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ βηβιηνζεθψλ απέλαληη ζηα 

άηνκα κε δπζιεμία: 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο πσο ην 4% κε 10% ηνπ πιεζπζκνχ 
έρεη δπζιεμία, είλαη ζεκαληηθφ νη βηβιηνζήθεο λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζζεηεο 
ππεξεζίεο γηα απηή ηε κεξίδα αλζξψπσλ. " Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ 
πξνβιήκαηα ζηελ αληηκεηώπηζε κε ηνλ γξαπηό ιόγν, ηδίσο δπζιεμία, είλαη 
καθξάλ ε κεγαιύηεξε νκάδα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο". (Abi James, 
2004)(dyslexic.com)  

Πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη νξζνγξαθίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα 
κε δπζιεμία, φπσο επίζεο θαη ε ζχγρπζε κε ηφπνπο, ρξφλνπο θαη ηηο 
εκεξνκελίεο ε δπζθνιία ζην λα ζπκεζνχλ νδεγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ρακειή απηνεθηίκεζε θάλνπλ κηα βηβιηνζήθε λα θαληάδεη έλα κέξνο 
ηξνκαθηηθφ θαη αθηιφμελν. Κάπνηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ θφζκν έθαλαλ θάπνηεο 
αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή φπσο ε κεγαιχηεξε πεξίνδνο δαλεηζκνχ γηα ρξήζηεο 
κε δπζιεμία αιιά θαη κεηψζεηο ζηα πξφζηηκα. (Abi James, 2004) 

Απηά ηα κηθξά βήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε λα μεπεξαζηνχλ αξθεηά 
πξνβιήκαηα θαη λα θάλνπλ ηηο βηβιηνζήθεο θηιηθφηεξεο. (Abi James, 2004) 

Δξγαιεία text-to-speech κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε 
νπηηθέο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην θείκελν 
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ.  Απηφ επίζεο, βνεζά ηνπο 
ρξήζηεο κε δπζιεμία ή πξνβιήκαηα φξαζεο λα δηαβάζνπλ  θαηαιφγνπο ή 
θείκελα πνπ απνζεθεχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα. (Abi James, 2004) 

Απφ ηελ ηζηνζειίδα Dyslexic πξνηείλνληαη γηα ηηο βηβιηνζήθεο 
ην CapturaTalk, ην Texthelp Read and Write Gold θαη ην Kurzweil 3000. 
Πξνηείλεηαη επίζεο ην ζηπιφ αλάγλσζεο ReadingPen TS ην νπνίν έρεη 
ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο ζάξσζεο θαη αλάγλσζεο, φρη φκσο γηα 
κηα νιφθιεξε ζειίδα απηφκαηα. Παξφηη δε κπνξεί λα δηαβάζεη νιφθιεξε ηε 
ζειίδα κε ηε κηα θνξά απηφκαηα, κπνξεί λα δηαβάζεη θξάζε, ιέμε ή γξάκκα 
γξάκκα βνεζψληαο ηαπηφρξνλα ζηελ νξζνγξαθία. (Abi James, 2004) 

Δθηφο ησλ άιισλ, απνζηνιή ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ 
ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο επνρήο αιιά θαη ηεο θνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηνχλ. Καζψο νη 
βηβιηνζήθεο απνηεινχλ θέληξα πφξσλ γηα ηελ αλάγλσζε, ρξεηάδεηαη λα είλαη 
ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνηθίισλ θαηεγνξηψλ 
ρξεζηψλ.  

Μέρξη ζήκεξα, θάπνηεο βηβιηνζήθεο παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα άηνκα κε 
θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη αλαπεξίεο γεληθφηεξα, δπζηπρψο φκσο, ειάρηζηεο 
είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ εληάμεη ζην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ αλζξψπνπο κε 
δπζιεμία δηφηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο θαη ζηελ 
παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ. (Rutledge, 2002)  

Απφ ηελ άιιε, ε δπζιεμία ζπρλά αλαθέξεηαη σο «θξπκκέλε αλαπεξία» 

γηαηί δελ παξνπζηάδεη νξαηά ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζία ηεο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν ν εληνπηζκφο ησλ δπζιεθηηθψλ αηφκσλ είλαη δχζθνιε ππφζεζε. Καηά 

http://web.archive.org/web/20110622074541/http:/www.capturatalk.com/
http://web.archive.org/web/20110622074541/http:/www.dyslexic.com/read-write-gold
http://web.archive.org/web/20110622074541/http:/www.dyslexic.com/kurzweil3000
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ζπλέπεηα, απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο 

ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ αιιά 

θαη ηελ απξνζπκία λα ελεκεξσζνχλ. (Rosenthal, 2006) 

Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα λα γίλνπλ γλσζηά ζην πξνζσπηθφ, νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα δπζιεθηηθφ άηνκν θαη νη παξάκεηξνη πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ γηα ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε 

λα εληαρζνχλ ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ νη δπζιεθηηθνί άλζξσπνη ρσξίο λα 

παξεκπνδίδεηαη ε ρξήζηε ηεο βηβιηνζήθεο απφ ηελ ίδηα. (Rosenthal, 2006) 

Δκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη έλαο δπζιεθηηθφο ζε κηα 

βηβιηνζήθε, εθηφο ηεο αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ είλαη ε δηαξξχζκηζε ησλ 

ρψξσλ, ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο, ε ζήκαλζε, ε έιιεηςε νκηινχλησλ βηβιίσλ 

θαη ινγηζκηθψλ αλάγλσζεο θεηκέλσλ, φπσο επίζεο θαη νη ίδηνη νη ππάιιεινη. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο αξθεηνί δπζιεθηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο 

βηβιηνζήθεο σο έλα πνιχ αγρσηηθφ κέξνο. (Coxon, 2003:1).  

Απηφ ζπκβαίλεη φρη κφλν γηα φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

αιιά θαη γηα ην ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ έλα βηβιίν, θαζψο 

δηαβάδνπλ πην αξγά ζε ζρέζε κε έλα θαιφ αλαγλψζηε κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνιαβαίλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ην βηβιίν κέζα ζην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ 

επηηξέπεη ν δαλεηζκφο. (Rosenthal, 2006)  

 

 

 

12.1 Η θνηλνπξαμία DAISY (Digital Accessible Information 

Systems) 

 

Η Κνηλνπξαμία DAISY ηδξχζεθε ην 1996 θαη απνηειείηαη απφ 100 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ 35 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σθνπφο 

ηεο θνηλνπξαμίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε δηεζλψλ πξφηππσλ θαη 

ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ίζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο.  

Απφ ην αξρηθφ ηνπ πξφηππν, ην 1994, θηάλνπκε ζήκεξα ζηελ έθδνζε 

3.0, έλα αλνηρηφ βνεζεηηθφ πξφηππν πνιπκέζσλ κε επξείεο εθαξκνγέο γηα 

βειηησκέλε πξφζβαζε ζην θείκελν πνπ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ αιιά θαη 

ζε άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο θαη αλαπεξίεο.  

Φξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν DAISY, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

εμεηάζεη ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ ή λα θάλεη αλαδήηεζε ζην θείκελν, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθφ αλαπαξαγσγήο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Σπγρξνλίδνληαο ηνλ ήρν κε ην θείκελν, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλάγθεο 

αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο φπσο ν 

αθνπζηηθφο. 

 (Varju Luceno, Spring 2009) 
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Daisy Pipeline: 

 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα πιαηθφξκα αλνηρηήο πξφζβαζεο πνπ παξέρεη ιχζεηο 

γηα ηε κεηαηξνπή θεηκέλσλ ζε κνξθέο πξνζβάζηκεο απφ άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο εθηχπσζεο.  

 

Obi:  

 

Δξγαιείν αλνηρηήο πξφζβαζεο πνπ αλαπαξάγεη ςεθηαθά νκηινχληα 

βηβιία ζχκθσλα κε ην πξφηππν DAISY 3 θαη πξφζβαζε κε EPUB 3 & DAISY 

2.02 πξνηχπσλ. 

 

AMIS DAISY player: 

 

Λνγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θαη παξέρεηαη δσξεάλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ κε ην πξφηππν DAISY. Γηα ηε ρξήζε ηνπ, δελ είλαη 

απαξαίηεην ινγηζκηθφ αλάγλσζεο νζφλεο. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

πινεγεζεί αλά κέξνο, αλά ζειίδα ή θξάζε θαη λα εληάμεη ζειηδνδείθηεο, λα 

αιιάμεη ηε γξακκαηνζεηξά -κέγεζνο θαη ρξψκα- λα επηηαρχλεη ή λα 

επηβξαδχλεη ηνλ ήρν.   

(Daisy Consortium ) 

 

 

12.2 Σπλεξγαζία Libraries for the Blind Section (LBS) of 

International Federation of Libraries Association (IFLA) θαη the 

DAISY Consortium Working Together LBS and the DAISY 

Consortium 

 

Με κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη πσο ε IFLA-LBS θαη ε θνηλνπξαμία DAISY δελ 

έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο, έρνπλ φκσο έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, IFLA-LBS αληηπξνζσπεχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ βηβιηνζεθψλ εθείλσλ 

πνπ εμππεξεηνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θνηλνπξαμία DAISY αλαπηχζζεη πξφηππα, εθαξκνγέο θαη εξγαιεία θαη 

πξνσζεί ηελ ηερλνινγία πνπ εμππεξεηεί ηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο. Οη δχν απηέο νξγαλψζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, κνηξάδνληαη 

σζηφζν έλα θνηλφ ζέκα θαη ζπλάκα ζθνπφ, ηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο απφ φινπο. (Kerscher, 2006) 
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13 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο απφ ηελ IFLA: Παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο ζε ρξήζηεο κε 

δπζιεμία: 

 

 

Σ’απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

δεκνζίεπζε ε IFLA ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ζε 

ρξήζηεο κε δπζιεμία. Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρνπλ σο θχξην ζηφρν 

ηνπο λα βνεζήζνπλ ηηο βηβιηνζήθεο αλά ηνλ θφζκν λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θηιηθφηεξεο ζε άηνκα κε δπζιεμία αιιά θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο κε 

δπζθνιίεο αλάγλσζεο.  

Σ’ απηφ ηνλ «νδεγφ» πξνηείλνληαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην 

ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηελ πεξηήγεζε ζε απηφλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο κε νκηινχληα βηβιία, θάπνηεο κνξθνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ βηβιηνζήθε ζε έληππε κνξθή 

ή θείκελα δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηέινο 

πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αλάγλσζεο ζηνπο ε/π ηεο βηβιηνζήθεο.  

Η IFLA δεκνζίεπζε ην βνεζεηηθφ θείκελν “Guidelines for Library 

Services to Persons with Dyslexia” ην 2001 θαζψο έγηλε πην ζπλεηδεηή ε 

ζεκαζία θαη νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο δπζιεμίαο. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

νη απμαλφκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε δπζιεμία βνήζεζαλ λα αιιάμεη θαη ν 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο. Σε πνιιέο ρψξεο νη εμαηξέζεηο  απφ ην copyright 

πνπ αθνξνχζαλ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ αξρίζεη λα δηεπξχλνληαη 

ψζηε λα θαιχςνπλ άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία.  (Gyda Skat Nielsen, 2001) 

Τν έγγξαθν απηφ πνπ παξέρεη ε IFLA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

βηβιηνζεθνλφκνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο θαζψο ζπλνςίδεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ άηνκα κε δπζιεμία θαη δίλεη ζπκβνπιέο θαη ηδέεο γηα 

θαηαιιειφηεξεο ππεξεζίεο απφ ηηο βηβιηνζήθεο. Γελ παξέρνληαη κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ηεο δπζιεμίαο νχηε θαη εξγαιεία δηάγλσζεο παξά κφλν ιχζεηο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εκπεηξία ησλ δπζιεθηηθψλ ρξεζηψλ.  

Σχκθσλα κε ηελ IFLA γηα λα παξέρεη έλαο βηβιηνζεθνλφκνο ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ζε άηνκα κε δπζιεμία ζα πξέπεη λα έρεη 

βαζχηεξε επίγλσζε ησλ λνκηθψλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλ ππάξρεη εμαίξεζε 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλ πεξηιακβάλεη άηνκα κε δπζιεμία. 

Αλ φρη, ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ηνπο εθδφηεο  

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ βηβιηνζήθε. Απηέο νη ππεξεζίεο κπνξεί 

λα είλαη αθνπζηηθά βηβιία ή ινγηζκηθά text-to-speech θαη γη’ απηφ ηίζεηαη ζέκα 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. (Gyda Skat Nielsen, 2001) 
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Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ νη βηβιηνζήθεο λα παξνπζηάδνπλ πιηθφ 

(πηλαθίδεο θαη εηθνλνγξάκκαηα) επαλάγλσζην θνληά ζην γξαθείν 

πιεξνθνξηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία πιεξνθνξηθήο 

γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία φπσο είλαη ηα ζηπιφ αλάγλσζεο, 

νκηινχληα βηβιία, αλαγλψζηεο νζφλεο θαη εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα 

θαηάιιειεο γηα άηνκα κε δπζιεμία. (Gyda Skat Nielsen, 2001) 

 

 

 

Αναλςηικόηεπα: 

 

 Σην θηίξην ηεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθή ζεκάδηα θαη 

εηθνλνγξάκκαηα γηα λα είλαη πξνζηηφ ζε ρξήζηεο κε δπζιεμία 

 Η ζήκαλζε δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θεθαιαία γξάκκαηα, πιάγηα ή 

ππνγξακκηζκέλα 

 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ αλάγλσζεο φπνπ νη ρξήζηεο θαινχληαη λα 

θαζίζνπλ αιιά θαη λα πεξηεγεζνχλ ζηε ζπιινγή  

 Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζαθψλ αλαγλσξίζηκσλ ζεκάλζεσλ ζηα ξάθηα γηα 

επθνιφηεξε πεξηήγεζε ζηε βηβιηνζήθε 

 Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε επαλάγλσζηνπ πιηθνχ θνληά ζηα αθνπζηηθά βηβιία 

 Σπλδπαζκφο έληππνπ θαη αληίζηνηρνπ βηβιίνπ ήρνπ DAISY 

 Σαθήο αλαθνξά γξακκάησλ, εηθνλνγξακκάησλ θαη εηηθεηψλ ζηα βηβιία αιιά 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιηθφ 

 Πξνηείλνληαη ηα νκηινχληα βηβιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνψζεζε απφ ηε 

κεξηά ηεο βηβιηνζήθεο δεκηνπξγψληαο μερσξηζηφ ηκήκα γηα άηνκα κε 

δπζθνιίεο αλάγλσζεο. Τν ηκήκα απηφ ζα κπνξνχζε λα θέξεη ηελ νλνκαζία 

«Γηαβάζηε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο»  

 Αθφκε, ηα βηβιία κε κεγάια ηππνγξαθηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια απφ ηνπο ρξήζηεο κε 

δπζιεμία 

(Gyda Skat Nielsen, 2001) 
 

 

Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

πνπ ζα νδεγεί ζε επράξηζηε θαη επθνιφηεξε εκπεηξία αλάγλσζεο. Η 

δηακφξθσζε ρψξνπ αλάγλσζεο κε ζπιινγή νκηινχλησλ βηβιίσλ ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ ππεξεζία 

απηή, κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 Οξηζκέλα αθφκε θξηηήξηα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή 

δεκνζίεπζε γηα άηνκα κε δπζιεμία ή άιιεο δπζθνιίεο αλάγλσζεο αθνξνχλ ηηο 

ζχληνκεο θξάζεηο, απνθπγή θεηκέλνπ γξακκέλνπ ζε κπινθ θαη ή θεηκέλνπ 

γξακκέλνπ κε έληνλα ρξψκαηα. (Gyda Skat Nielsen, 2001) 

Καζψο ηα άηνκα κε δπζιεμία κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίδεηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ην επίπεδν 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηέο θαη ν ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο. Δπηπιένλ, νη ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη θνληά ζηα αθνπζηηθά βηβιία θαη λα εγθαηαζηαζεί ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή φρη κφλν ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ 

ρξεζηψλ αιιά θαη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ.  

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη λα δίλνληαη νδεγίεο βήκα-βήκα γηα 

ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη γεληθφηεξα γηα ηηο ηερλνινγίεο θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε γηα άηνκα κε δπζθνιίεο 

αλάγλσζεο. (Gyda Skat Nielsen, 2001) 

Σηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ IFLA κεηαμχ 

ησλ άιισλ πξνηείλεηαη κελνχ ηζηνζειίδαο γηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε, ξπζκίζεηο γξακκαηνζεηξάο, ζχλδεζκνη θαη εθαξκνγέο γηα απηή ηελ 

θνηλσληθή νκάδα θαη γλσζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο πνπ εηδηθεχεηαη ζηε δπζιεμία.  (Gyda Skat 

Nielsen, 2001) 

Όζνλ αθνξά ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο, έρνπλ αλαιπζεί 

ζηα θεθάιαηα 6, 7 8 θαη 9 δηάθνξνη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςηλ απφ ην ζρεδηαζηή θαη ζα αλαιπζνχλ εθηελψο. Έρνπλ αλαθεξζεί νη 

γξακκαηνζεηξέο πνπ είλαη θαηαιιειφηεξεο θαη πην επαλάγλσζηεο απφ άηνκα 

κε δπζιεμία θαη ζα πξνηαζνχλ εξγαιεία πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θαιχηεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο. 

 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαίλνληαη αξθεηά ρξήζηκεο θαη κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαο ζεκαληηθφ νδεγφο ελεκέξσζεο γηα φινπο ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ  θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο, σο ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο 

κε νκηινχληα βηβιία θαη ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θηιηθφηεξεο γηα άηνκα κε 

δπζιεμία, κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πνηνηηθφηεξε  

εμππεξέηεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ.  
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14 Μέζα θαη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ  λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ δπζιεθηηθψλ: 

 

 

Σε απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα κέζα 

βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο θαη θάπνηεο εθαξκνγέο γηα ε/π πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πιένλ απφ ηηο ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο γηα ηε ζσζηή 

εμππεξέηεζε απέλαληη ζε άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο. Τα κέζα πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, δελ επηιέρζεθαλ 

ηπραία αιιά νχηε θαη κε ζθνπφ λα πείζνπλ ηνλ αλαγλψζηε πσο είλαη ηα πην 

ρξήζηκα ή ηα κνλαδηθά. Σην Γηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη πιήζνο 

πξνγξακκάησλ πνπ επηηεινχλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο.  

Με κηα απιή αλαδήηεζε ινηπφλ, θαηαιαβαίλεη γξήγνξα θαλείο πσο ην 

Γηαδίθηπν ζξχβεη απφ πξνηάζεηο γηα πξνγξάκκαηα θαη κέζα; ππνζηεξηθηηθήο 

ηερλνινγίαο. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, επηιέρζεθαλ θάπνηα, ηα νπνία 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πνπ 

αλαθηήζεθαλ. Γφζεθε ζεκαζία ζηα ζρφιηα θαη ζηηο θξηηηθέο πνπ έγηλαλ γηα 

απηά, φπσο επίζεο θαη ζηελ πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπο ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο φπνπ πξνβάιινληαη. Οη 

πεξηζζφηεξεο ησλ πιεξνθνξηψλ πάξζεθαλ απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο. 

Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ίζσο λα κελ 

έρνπλ εθαξκνγή αθφκε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, σζηφζν απηφ δε ζηάζεθε 

εκπφδην γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπο. Σθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη θπξίσο 

λα παξνπζηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγηθή εμέιημε σο 

έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη δξάζε, έξεπλα θαη δεκηνπξγία.  
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14.1 Δθαξκνγέο γηα θπιινκεηξεηέο: 

 

Chrome Speak: 

 

Ο Google Chrome δίλεη δσξεάλ ηελ εθαξκνγή Chrome Speak ε νπνία 

δηαβάδεη ην θείκελν κε κηα γπλαηθεία θσλή, αθνχ ν ρξήζηεο ην επηιέμεη. 

Λεηηνπξγεί θαη κε κεγάιεο έθηαζεο θείκελα, κεηαθξάδεη ζηα ειιεληθά θαη 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο θαη έρεη ηελ επηινγή «δηαθνπήο αλάγλσζεο». 

Παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην Chrome Web Store θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

Windows θαη Mac. (Chrome Speak ) 

 

 

FoxVox 

Ο Mozilla Firefox παξέρεη ηελ πξφζζεηε εθαξκνγή (plugin) FoxVox ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί κε παξφκνην ηξφπν κε ην Chrome Speak. Ο ρξήζηεο αλαδεηθλχεη 

ην θείκελν επηιέγνληάο ην θαη ην plugin FoxVox ην  

«δηαβάδεη» δπλαηά ζην ρξήζηε.  Γελ απαηηεί πξφζζεην ινγηζκηθφ, εθηφο απφ 

ηηο πξνεπηιεγκέλεο εγθαηαζηάζεηο γηα Windows θαη Linux (Ubuntu), εθηφο  αλ 

ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη  βηβιία ζε κνξθή Mp3. Ο FoxVox κηιάεη 

αγγιηθά, ελψ γηα πξφζζεηεο γιψζζεο ρξεηάδεηαη λα επηιεγεί ε Pro version. 

Δίλαη ηδαληθφ γηα ηνπνζεζίεο blog, e-mail, άξζξα εηδήζεσλ θαη ειεθηξνληθά 

βηβιία. (Fox Vox) 

 

 

 

14.1.1 Άιιεο εθαξκνγέο βνεζεηηθέο γηα ηε δπζιεμία: 

 

 

VoiceOver: 

 

Τν VoiceOver είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε θαη 

ηνπ «δηαβάδεη» αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη ζηελ νζφλε ηνπ. Γε «δηαβάδεη» απιψο 

έλα επηιεγκέλν θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ ή νιφθιεξν ην θείκελν, επηζεκαίλεη ηη 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, φπσο έλα κελνχ ή θαη ε επηινγή θάπνηνπ 

ζπλδέζκνπ. Τν VoiceOver δίλεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ Mac ππνινγηζηή, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα δεη θάπνηνο ηελ νζφλε. Δίλαη ήδε ελζσκαησκέλν θαη 

πξνζθέξεηαη ζε ππνινγηζηέο Mac.  Ο Άιεμ είλαη ε θσλή ηνπ Mac, θαη 

ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα λα πξνζθέξεη θπζηθφ ήρν νκηιίαο. 

Δλψ ηα πεξηζζφηεξα text-to-speech ζπζηήκαηα αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ 

θείκελν ζε κηα κφλν θξάζε ηε ζηηγκή, ην  VoiceOver αλαιχεη ην θείκελν κε κηα 

παξάγξαθν ζε κηα ζηηγκή γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ην πεξηερφκελν ησλ 

ιέμεσλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απηφ βνεζά ηε θσλή ηνπ VoiceOver , δειαδή 
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ηνλ Alex λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο απνρξψζεηο ηεο θπζηθήο 

αλζξψπηλεο θσλήο. Αθνχγεηαη θπζηθφ, θαζψο ν Άιεμ ζηακαηά αθφκα θαη γηα 

κηα αλάζα κεηαμχ κεγάισλ απνζπαζκάησλ.  (Accessibility ) 

 

 

 

Φςλλομεηπηηήρ ER Browser - Dyslexia Web Browser: 

 

ER Browser - Dyslexia Web Browser είλαη έλαο iPhone & iPad 

θπιινκεηξεηήο εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα άηνκα κε δπζιεμία πνπ έρεη ζηφρν λα 

θάλεη επθνιφηεξε ηελ πεξηήγεζε ην Γηαδίθηπν γηα έλα δπζιεθηηθφ ρξήζηε.  

 

Γηαζέηεη: 

 Αζθαιή θαη απιή πεξηήγεζε. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο γξακκαηνζεηξψλ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα 

δπζιεθηηθνχο ρξήζηεο. 

 Θέκαηα δηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ην πψο λα εκθαλίδνληαη νη ηζηνζειίδεο. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο θφλην. 

 Δπηινγή απφζηαζεο απφ ηε κηα ιέμε ζηελ άιιε. 

 Σειηδνδείθηεο. 

 Ιζηνξηθφ πεξηήγεζεο 

 Πξνηάζεηο αλαδήηεζεο 

 Πεξηήγεζε κε θαξηέιεο 

 

Τν ER Browser είλαη έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζρεδηαζκέλν ψζηε 

λα βνεζήζεη ηα άηνκα δπζθνιίεο ζηελ  αλάγλσζε λα  πινήγεζνχλ ζην 

Γηαδίθηπν.  

Οη βηβιηνζήθεο είλαη δπλαηφλ λα  πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ηνπ ER Browser  

έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα επαλεμεηάδεη ηε κνξθή θάζε ηζηνζειίδαο  πνπ βιέπεη 

κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ρξψκα, ζέκαηα, 

γξακκαηνζεηξέο, κέγεζνο θεηκέλνπ θαη  δηάζηεκα αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη 

ηηο ιέμεηο . Όια ηα ζέκαηα θαη ηα ρξψκαηα βαζίδνληαη ζε ζεσξία ηνπ Arnold 

Wilkins ηνπ Παλεπηζηήκην ηνπ Essex πνπ πξνέθπςε κέζα απφ έξεπλεο. 

Ο θπιινκεηξεηήο απηφο είλαη ζπκβαηφο κε iPhone, iPad, and iPod 

touch. (ER Browser - Dyslexia Web Browser) 
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IDEAL: a Dyslexic-Friendly eBook Reader +A Mobile Application for 

Displaying More Accessible eBooks for People with Dyslexia 

 

Τν πξφγξακκα αλάγλσζεο IDEAL γηα ζπζθεπέο Android δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε έλαλ δπζιεθηηθφ ρξήζηε λα ξπζκίζεη ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ, ην ρξψκα ή ην δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο.  Απηή ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ηα ebooks πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ePub, έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηφ πξφηππν 

ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ απφ ηηο Γηεζλήο Χεθηαθέο Δθδφζεηο Φφξνπκ (IDPF).   

Όηαλ ηα ειεθηξνληθά βηβιία αθνινπζνχλ απηφ ην πξφηππν, κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα επθνιία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε κηα επξεία 

πνηθηιία απφ πιαηθφξκεο θαη ζπζθεπέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θέξλνπκε 

πξνζπειαζηκφηεηα ζε πξνζαξκνζκέλα πεξηβάιινληα αλάγλσζεο έηζη ψζηε 

νη ρξήζηεο λα κε ρξεζηκνπνηνχλ κφλν εηδηθά βηβιία DAISY θαη ζπζθεπέο. 

Μφιηο αλνίγεη ν ρξήζηεο έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν κπνξεί λα επηιέμεη ηε 

"dyslexicfriendly" επηινγή ή λα πξνζαξκφζεηε ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο: 

 

 Πξνζαξκφδεη ην θείκελν έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ απφ ηελ νζφλε αθφκε θαη φηαλ ν ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί κεγάιν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 

 Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα  πξνζαξκφζεη θαη λα απνζεθεχζεη ην 

πσο ζα εκθαλίδεηαη ην θείκελν. 

 Δκθαλίδεη ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ 

επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε πινήγεζε θαη ηε κεηάβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. 

 Υπνζηεξίδεη ηερλνινγία text-to-speech πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αθνχλ ην πεξηερφκελν σο έλα αθνπζηηθφ βηβιίν. 

 

 

 

Γηα ηελ θσλαρηή αλάγλσζε, νη ιέμεηο είλαη δπλαηφλ λα δηαβάδνληαη ιέμε 

πξνο ιέμε ή γξάκκα-γξάκκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν έλα άηνκν κε δπζιεμία 

κπνξεί λα κάζεη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο 

νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ην IDEAL βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο ρξεζηψλ κε δπζιεμία. (Gaurang Kanvinde, October 22–24, 2012) 
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Freda e-book reader: 

 

Τν Freda είλαη έλαο αλαγλψζηεο γηα ειεθηξνληθά βηβιία θαηάιιειν γηα 

πιαηθφξκα ησλ Windows Phone (θαη Windows Mobile πξηλ απφ απηφ) θαη 

πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηα Windows 8. Μπνξεί λα δηαβάζεη αξρεία EPUB 

(DRM-free), FB2, HTML θαη βηβιία TXT. Η εθαξκνγή θαηαλνεί EPUB 

πιεξνθνξηεο κνξθνπνίεζεο (έληνλα / πιάγηα γξαθή / κεγάια γξάκκαηα, ηα 

πεξηζψξηα θαη ζηνίρηζε) θαη κπνξεί λα εκθαλίζεη ηηο εηθφλεο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα ζηα βηβιία. Παξέρεη πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθνχο θαηαιφγνπο 

βηβιίσλ (Feedbooks, Smashwords, Gutenberg, Manybooks, Ebooksgratuits, 

Fibusta ...) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε Calibre ebook library manager θαη 

πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα άηνκα κε δπζιεμία φπσο ηε γξακκαηνζεηξά 

OpenDyslexic γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ. (Freda epub ebook reader) (Freda: the 

free ebook reader) 

 

 

 

Αναγνώζηηρ οθόνηρ για άηομα με πποβλήμαηα όπαζηρ JAWS  (Job 

Access With Speech): 

 

Τν JAWS  (Job Access With Speech) είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

γλσζηνχο αλαγλψζηεο νζφλεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άηνκα 

πνπ έρνπλ δπζιεμία. Τν JAWS  είλαη πνιχγισζζν, επηηξέπεη ηελ 

εγθαηάζηαζε κε νκηιία θαη ιεηηνπξγεί κε Microsoft Office, Internet Explorer, 

Firefox θ.α. Υπνζηεξίδεηαη πιένλ θαη απφ ηα Windows 8 θαη επηηξέπεη ηελ 

αλάγλσζε ζε έγγξαθα pdf αθφκε θαη εθείλα κε ζαξσκέλεο εηθφλεο πνπ 

αλαθέξνληαη σο θελά έγγξαθα απφ άιινπο αλαγλψζηεο νζφλεο. Δπηπιένλ ην 

JAWS είλαη ζπκβαηφ κε MAGic, κε ινγηζκηθφ κεγέζπλζεο νζφλεο, κε 

OpenBook, ζάξσηεο θαη πξφγξακκα αλάγλσζεο. (Freedom Scientific, The 

World's Most Popular Windows Screen Reader)  (JAWS for Windows) 

 

 

 

Dragon Naturally Speaking: 

 

Τν πξνγξακκα Dragon Naturally Speaking, πνπ πξνηείλεηαη θαη απφ ην 

παλεπηζηήκν ηνπ Yale, είλαη έλα βνεζεηηθφ πξφγξακκα γηα άηνκα κε 

δπζιεμία. Αλαγλσξίδεη ηελ νκηιία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ππαγφξεπζε θεηκέλσλ θαη e-mail. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πινήγεζε ζην δαδίθηπν κε ηε ρξήζε θσλεηηθψλ εληνιψλ.  

(Caryl Frankenberger) 
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Gabby's Wordspeller & Phonetic Dictionary: 

 

Τν Gabby's Wordspeller & Phonetic Dictionary είλαη έλα θσλεηηθφ 

ιεμηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ζην ρξήζηε λα εληνπίζεη ηηο ιέμεηο  

θσλεηηθά, ζχκθσλα δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ αθνχγνληαη θαη φρη ζχκθσλα 

κε ηνλ ηξφπν πνπ γξάθνληαη.  Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ νη ιέμεηο 

κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη είλαη θαηάιιειν γηα δπζιεθηηθνχο. Δπηπιένλ 

παξέρεη ζχληνκνπο θαη πεξηεθηηθνχο νξηζκνχο έηζη ψζηε λα εληνπίδεηαη ε ιέμε 

ηελ νπνία ςάρλεη ν ρξήζηεο εχθνια θαη γξήγνξα. (Dictionaries for those with 

Dyslexia) 

 

 

 

Εθαπμογή Read&Write: 

 

Η Texthelp Ltd είλαη κηα εηαηξεία γλσζηή γηα ηα θαηλνηφκα ινγηζκηθά πνπ έρεη 

αλαπηχμεη θαη ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε 

δπζιεμία αιιά θαη γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ άιιεο δπζθνιίεο ζην λα 

κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ, λα κειεηνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε 

επθνιία. Η εηαηξία Texthelp Ltd ζπλεξγάδεηαη κε κεγάινπο εθδφηεο πνπ 

θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε Pearson, McGraw Hill, 

Houghton Mifflin Harcourt, DiscoverY Education θαη έρεη θέξεη ηελ ηερλνινγία 

SpeechStream ζε εθαηνκκχξηα ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ακεξηθή, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά εχθνιν γηα απηνχο λα δηαβάζνπλ. Σπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηε 

Microsoft, ηελ Apple θαη ηελ Adobe γηα λα εμαζθαιίζεη πσο ηα πξντφληα πνπ 

αλαπηχζζεη  είλαη ζπκβαηά κε ηα Windows, Mac, Acrobat Reader, ην Microsoft 

Office θαη ηνλ Internet Explorer. ABOUT 

Τν Read&Write γηα ηα Windows είλαη κηα επέιηθηε εθαξκνγή πνπ θάλεη ηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ έξεπλα επθνιφηεξε γηα εθείλνπο πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Texthelp Ltd  θαη πεξηιακβάλεη έλα 

πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Τν ινγηζκηθφ 

απηφ, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ νη 

άλζξσπνη κε δπζιεμία αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, δειαδή ηελ αλάγλσζε θαη 

ηε γξαθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνβιήκαηα κε ηελ νξζνγξαθία θαη ηε 

γεληθή ππνζηήξημε αιθαβεηηζκνχ. 

 

Φαξαθηεξηζηηθά: 

 Πξφθεηηαη γηα έλα πξνζαξκφζηκν toolbar πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε 

Microsoft Word, Internet Explorer, Adobe Reader, Chrome, Firefox θαη ην 

Google Docs.  

 Τν Read&Whrite, κε ηελ ηερλνινγία Speech-to-Text δηαβάδεη ην θείκελν 

κεγαινθψλσο,απφ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηνλ ππνινγηζηή. Τν ινγηζκηθφ 
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δηαβάδεη θείκελν απφ ηζηνζειίδεο, e-mails, έγγξαθα ηνπ Microsoft Word θαη 

έγγξάθα PDF.  

 Τν Screenshot Reader έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη ην θείκελν ρσξίο 

λα έρεη ζεκαζία πνπ βξίζθεηαη αθφκε θαη αλ είλαη κέξνο κηαο εηθφλαο ή 

ελφο θιεηδσκέλνπ pdf αξρείνπ. Τν Screenshot Reader ζα δηαβάζεη ην 

θείκελν δπλαηά θαη ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη 

επεμεξγαίαο ηνπ θεηκέλνπ Microsoft Word. 

 DAISY-BOOKS: Μηα αθφκε επηινγή ηνπ Read&Write κε ηελ νπνία ην 

πξφγξακκα κπνξεί λα δηαβάζεη ηα βηβιία DAISY ηνλίδνληαο ηηο ιέμεηο 

αθξηβψο φπσο αθνχγνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 Τν Screen Masking βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο πνπ δπζθνιεχνληαη κε ηελ 

εζηίαζε ζηελ νζφλε ή ρξεηάδνληαη έλα νπηηθφ βνήζεκα παξαθνινχζεζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ αλάγλσζε απνθξχπηνληαο ηα ελεξγά ή κε 

ελεξγά ηκήκαηα ηεο νζφλεο, αθξηβψο φπσο κηα έγρξσκε επηθάιπςε. Τν 

Read&Write δίλεη κνλαδηθέο επηινγέο ρξσκαηηζκνχ ηεο νζφλεο εηζί ψζηε 

λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ρξσκαηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο νζφλεο, ηεο 

ππνγξάκκηζεο ελφο ζεκείνπ πνπ «δείρλεη» ν θέξζνξαο ή 

ππνγξακκίδνληαο ην ζεκείνπ ηνπ εγγξάθνπ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο.  

 Τν PDF Aloud είλαη έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν πνπ δηαβάδεη «δπλαηά» 

έλα έγγξαθν ζε κνξθή pdf ή θνκκάηηα ηνπ πνπ είλαη ηζεθαξηζκέλα. 

Γηαβάδεη ην θείκελν ηνλίδνληαο ηηο ιέμεηο φπσο αθνχγνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 Dictionary: Λεμηθφ πνπ δίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο, ην βαζηθφ, ην πξνεγκέλν 

θαη εθείλν πνπ βξίζθεηαη On-line ζην Γηαδίθηπν. Έλαο νξηζκφο ή έλα 

δείγκα πξφηαζεο παξέρνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ην ρξήζηε λα θαηαλνήζεη 

ην λφεκα κηα ιέμεο ή ελφο φξνπ καδί κε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.  

 To Picture Dictionary είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ ιεμηθνχ πνπ δηαηίζεηαη απφ ην 

Read&Write. Παξάιιεια κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ έλλνηα κηαο ιέμεο δίλεηαη 

κηα εηθφλα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο. Σηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ιεμηθψλ πεξηιακβάλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο δπλαηά απφ ην 

πξφγξακκα.  

 Τν Speech Maker ίζσο είλαη έλα απφ ηα ρξήζηκα εξγαιεία. Μέζσ απηνχ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηα ειεθηξνληθά ηνπ θείκελα ζε αθνπζηηθή 

κνξθή θαη λα ηα απνζεθεχζεη ζε κνξθή mp3.  

 Pronunciation Tutor: Με απηφ ην εξγαιείν ζηελ νζφλε, ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα δεη θαη λα αθνχζεη πσο πξνθέξνληαη θάπνηεο ιέμεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπιιαβψλ ηνπο. Τν Pronunciation Tutor 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν ζε ζπνπδαζηέο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

δεδνκέλνπ φηη βνεζά ζηελ πην αθξηβή εθκάζεζε ηεο γιψζζαο.  

 Translator: Μπνξεί λα κεηαθξάζεη κεκνλσκέλεο ιέμεηο, νιφθιεξεο 

πξνηάζεηο ή θνκκάηηα ελφο θεηκέλνπ.  

 Spell Checker: Φαξαθηεξηζηηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ειέγρνληαη ιάζε ζηελ 

νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ ζε έλα θείκελν πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο, αθφκε 

θαη ηα πην πνιχπινθα θαη ζπάληα ιάζε. Τα ιάζε απηά «δηαβάδνληαη» 

δπλαηά απφ ην πξφγξακκα θαη δίλεηαη ε ζσζηή ιέμε αληηθαηάζηαζεο.  
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 Τν εξγαιείν Word Prediction «καζαίλεη» ην ζηπι γξαθήο ηνπ ρξήζηε θαη 

πξνβιέπεη ηε ιέμε πνπ εθείλνο ίζσο λα ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη. Καζψο 

ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί, εκθαλίδεη έλα πίλαθα απφ ιέμεηο θαη δηαβάδεη ηε 

ιίζηα απηή κεγαιφθσλα. Απηφ ην εξγαιείν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ γξαθήο θαη νηθνδφκεζεο ιεμηινγίνπ.  

 Τν Word Wizard παξέρεη λέεο ή ελαιιαθηηθέο ιέμεηο θαζψο θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φξν. 

 Τν  Sounds Like and Confusable Words είλαη έλα εξγαιείν πνπ 

μερσξίδεη ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ αθνχγνληαη κελ ην ίδην, γξάθνληαη δε 

δηαθνξεηηθά. Πξνβάιιεη κηα ιίζηα απφ επηινγέο έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 

είλαη ζίγνπξνο πσο έρεη επηιέμεη ηε ζσζηή ιέμε. Η ιίζηα απηή δηαβάδεηαη 

κεγαιφθσλα. Έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν γηα άηνκα κε δπζιεμία. 

 Τν Verb Checker βνεζά ην ρξήζηε λα θαζνξίζεη πην είλαη ην ζσζηφ ξήκα 

θαη αλ ην ρξεζηκνπνηεί ζην ζσζηφ ρξφλν.  

 Speech Input: Μηα αθφκε επθνιία γηα άηνκα κε δπζιεμία. Μεηαηξέπεη ην 

ιφγν ζε ςεθηαθφ θείκελν. Ο ρξήζηεο ππαγνξεχεη ζε έλα κηθξφθσλν 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πξφγξακκα δεκηνπξγεί ην ςεθηαθφ 

θείκελν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν θαη γηα αλζξψπνπο πνπ εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε.  

 Speak While Typing: Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αθνχεη απηά πνπ γξάθεη 

ηε ζηηγκή πνπ ηα γξάθεη. Δπηηξέπεη επίζεο, λα δηαβαζηεί έλα νιφθιεξν 

θείκελν αθνχ ν ρξήζηεο ην έρεη νινθιεξψζεη.  

 Calculator: Κάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη κπνξεί λα κεηαηξέςεη 

ην κήθνο, ηε κάδα, ην ρξφλν, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ φγθν. Αθφκε, κπνξεί 

λα ππνινγίζεη ηηο εμηζψζεηο ζε έλα έγγξαθν.  

 Τν Fact Finder είλαη έλα εξγαιείν πνπ θάλεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

ζην Γηαδίθηπν πην εχθνιε. Τνλίδεη ηε ιέμε πνπ έρεη αλαδεηεζεί θαη θάλεη 

ηελ αλάγλσζε πην εχθνιε.  

 Τν Fact Folder νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αλαθηεζεί ζε 

θαθέινπο. Φξήζηκν επίζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθίαο κε 

δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Τν Fact Mapper είλαη εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο ηδεψλ θαη παξαγσγήο 

δνθηκίσλ. Βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε εξγαζηψλ θαη είλαη 

θαηαιιειφηεξν γηα «νπηηθνχο» καζεηέο.   

 Study Skills Highlighters: Δξγαιείν πνπ ηνλίδεη ηηο ιέμεηο κε δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα, κέξε ελφο θεηκέλνπ ή ιίζηα ιεμηινγίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο 

λα εμάγεη  θείκελν απφ ηζηνζειίδεο ή απφ έγγξαθν θαη λα δεκηνπξγήζεη 

νδεγνχο κειέηεο.  

 Vocabulary Tool: Βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε ιεμηινγίνπ είηε κε ηελ επηινγή 

ιέμεσλ ζε κηα ζειίδα εγγξάθνπ ή web ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επηζεκάλζεηο 

ή εηζάγνληαο ηηο ιέμεηο κε ην ρέξη. Τν Vocabulary List Builder δεκηνπξγεί 

έλα έγγξαθν ηνπ Microsoft Word κε ην ιεμηιφγην πνπ έρεη επηιερζεί, ηνπο 

νξηζκνχο θαη ηηο εηθφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάζε ιέμε. 

 Voice Notes: Δξγαιείν πνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη θσλεηηθέο ζεκεηψζεηο ζε έγγξαθν Word.  
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 Word Cloud: παξέρεη κηα νπηηθή απεηθφληζε ηνπ Word Banks, δειαδή 150 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη παξνπζηάδνληαη σο επηιεγκέλν θείκελν ζε ιίζηα 

ή ζε “cloud”  

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Read&Write γηα Windows είλαη ην Scanning, 

Teacher’s Toolkit, Flow Editor, Testmaker, Google Docs Support, Office 365.   

Τν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη θαη γηα ππνινγηζηέο Mac.  

(Read&Write) 

 

 

ReadHear, PC: 

 

Πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηαβάδεη θείκελν απφ NIMAS, 

DAISY Digital Talking Books, ePub/HTML θαη αξρεία απινχ θεηκέλνπ. Παξέρεη 

ζε άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα αλάγλσζεο πξφζβαζε ζε πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απιψλ θεηκέλσλ, δεκνζηεχζεσλ θαη 

εγρεηξηδίσλ. Έρεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηερλνινγία 

speech tν text, ελίζρπζε ηεο αληίζεζεο ηεο νζφλεο, ζπγρξνληζκέλε πξνβνιή 

θεηκέλνπ, ππνζηήξημε γηα ην MathML κε δπλαηφηεηα NIMAS θαη ςεθηαθά 

νκηινχληα βηβιία. (ReadHear 3.0 Review) 

 

 

 

Browse Aloud: 

 

Τν Browse Aloud είλαη κηα πξφζζεηε εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ζε κηα ηζηνζειίδα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε νκηιία.  Η 

εθαξκνγή απηή, κεηαηξέπεη ην θείκελν κηαο ηζηνζειίδαο ζε νκηιία 

κεηαθξάδνληαο ην ζε 35 γιψζζεο. Σηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε 

κεγέζπλζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε γξαπηή κεηάθξαζε ζε 78 γιψζζεο. Δπηπιένλ, 

αθαηξεί ηηο πεξηηηέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ νζφλε, πιεξνθνξίεο φπσο είλαη νη 

δηαθεκίζεηο θαη εηθφλεο πνπ ηξεκνπαίδνπλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα 

θαηαζηήζεη κηα ηζηνζειίδα θηιηθφηεξε ζε έλα δπζιεθηηθφ ρξήζηε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί εθηφο ησλ άιισλ θαη 

κηα εκη-αδηαθαλή καχξε κάζθα πνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νζφλε, 

αθήλνληαο έλα παξάζπξν-γξακκαηνθηβψηην γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Αθφκε,  δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο  θεηκέλνπ ζε αξρείν 

MP3. Τν θείκελν κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα αθνπζηεί απφ ηνλ ρξήζηε ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Δίλαη θαηάιιειν γηα άηνκα κε αδπλακίεο αλάγλσζεο 

θαη πξνβιήκαηα φξαζεο. (Browse Aloud) (Browse Aloud uk) 
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15 Ιζηνζειίδα: 

 

 

Η ηζηνζειίδα http://accessibility.markup.gr/ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεί έλαο ηζηφηνπνο 

ν νπνίνο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαηάιιεια γηα λα δηαβαζηεί κε επθνιία απφ 

άηνκα κε δπζιεμία.  

Σθνπφο είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε ην πψο είλαη 

δπλαηφλ λα ζρεδηαζηεί κηα ηζηνζειίδα θηιηθή πξνο άηνκα καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ιακβάλνληαο ππφςηλ, πνηθίιεο παξακέηξνπο φπσο είλαη νη 

γξακκαηνζεηξέο, ηνπο ηχπνπο απηψλ θαη ηα κεγέζε, ε δνκή θαη ε επθνιία ζηελ 

πινήγεζε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο.  Σηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ηζηνζειίδαο 

είλαη ε πξνβνιή κηαο άιιεο νπηηθήο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηε γλψζε. 

Ύζηεξα απφ κειέηε αξθεηψλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηηο γξακκαηνζεηξέο 

πνπ είλαη θαηαιιειφηεξεο θαη πην επαλάγλσζηεο απφ άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο επηιέρζεθε ε γξακκαηνζεηξά Arial κε κέγεζνο 14px ζην θπξίσο 

θείκελν. Η ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ έγηλε ζηα αξηζηεξά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

θελφ αλάκεζα ζηα γξάκκαηα κεγέζνπο 8px (word-spacing: 8px). 

Τν πξφηππν “Hello, world” πνπ επηιέρζεθε είλαη φκνην κε εθείλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο  

“OpenDyslexic”. 

Δίλαη ζπλεηφ λα αλαθεξζεί αθφκε κηα θνξά πσο φιεο εθείλεο νη 

παξάκεηξνη πνπ θαίλεηαη κέζα απφ πξφζθαηεο έξεπλεο πσο βνεζνχλ ζηελ 

αλαγλσζηκφηεηα, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεξαπεχζνπλ έλα δπζιεθηηθφ άηνκν 

παξά κφλν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη ηελ πινήγεζε ζηηο 

ηζηνζειίδεο. Απηέο νη παξάκεηξνη θαίλεηαη λα βνεζνχλ έλα δπζιεθηηθφ άηνκν 

λα δηαβάδεη πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην ζχλεζεο θαη κε ιηγφηεξα ιάζε.   

Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα παξέρνληαη ρξήζηκεο παξαπνκπέο απφ 

νξγαληζκνχο πνπ δξνπλ πξνο φθεινο ησλ αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ζχλδεζκνί πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο γξακκαηνζεηξψλ, 

ζρεδηαζκέλεο εηδηθά γηα δπζιεθηηθνχο θαη ηέινο πξνηείλνληαη παξαπεκπηηθνί 

ζχλδεζκνη ζρεηηθά κε πξντφληα βνεζεηηθήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία είλαη 

σθέιηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο πξνο φθεινο ηεο 

αλάγλσζεο θεηκέλσλ θαη ηεο παξνρήο ηζφηηκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθψλ.  

 

http://accessibility.markup.gr/


Η δςζλεξία ζηον τηθιακό κόζμο: οι πποκλήζειρ για ηιρ ζύγσπονερ βιβλιοθήκερ 

69 | 85

 

Δηθφλα 16.  Τνληζκφο ζεκαληηθψλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ 

 

 

 

Σηελ εηθφλα 16 βιέπνπκε θάπνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνλίζηεθαλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαη ηελ επθνιφηεξε αλάγλσζε φπσο αλαιχεηαη ζηα 

θεθάιαηα 4 θαη 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.  
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Γηα ηε αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ γξακκάησλ ρξεζηκνπoηήζεθε πξφζζεηε 

εθαξκνγή πνπ παξέρεηαη απφ ην Wordpress. Η αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

γξακκάησλ θαίλεηαη ζηαδηαθά ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. Σηα δεμηά ηεο νζφλεο 

ππάξρεη ε επηινγή «ΑΑΑΑ». Ο επηζθέπηεο, θάλνληαο θιηθ ζην γξάκκα «Α» 

επηιέγεη ην κέγεζνο ηεο αξεζθείαο ηνπ.  

 

 

Δηθφλα 17. Αιιαγή κεγέζνπο γξακκάησλ 

 

 
 

Δηθφλα 18. Αιιαγή κεγέζνπο γξακκάησλ 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.  
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Γηα ηε δπλαηή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ινγηζκηθφ επηιέρζεθε ε 

πξφζζεηε εθαξκνγή “ResponsiveVoice”. Δπηιέρζεθε θαζψο ππήξρε 

ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν ηζηνζειίδαο πνπ επηιέρζεθε θαη θπξίσο γηαηί 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα «δηαβάδεη» ην θείκελν θαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

 

 

 

 

Δηθφλα 19 Πξφζζεηε εθαξκνγή γηα θσλαρηή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.  
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Αληηγξάθνληαο ηελ εληνιή κε ην θφθθηλν ρξψκα πνπ βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 

θαη επηθνιιψληαο ηελ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, ελεξγνπνηνχκε 

ην θνπηάθη πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο αλάξηεζεο «Listen to Post» αθνχ 

πξψηα έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

Ο επηζθέπηεο θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη «Listen to Post» κπνξεί λα αθνχζεη 

ην θείκελν θαζψο ε εθαξκνγή ην δηαβάδεη γηα εθείλνλ.  

(ResponsiveVoice) 

 

 

 

 

Δηθφλα 20 Δληνιή γηα ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ResponsiveVoice 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 
ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη από ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο πξόζζεηεο εθαξκνγήο Respoinsive Voice. 

http://responsivevoice.com/
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Γηα ηελ ηζηνζειίδα επηιέρζεθε ην ζέκα “Hello, world”. Η επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηνζεηξάο “OpenDyslexic” ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ζέκα.  

Γηα ράξε ηεο απιφηεηαο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζειίδαο αθαηξέζεθαλ ε 

εηθφλα ζηα δεμηά φπσο επίζεο θαη νη πξφζζεηεο ζειίδεο  ζην θάησ κέξνο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ βιέπνπκε ζην παξαθάησ ζηηγκηφηππν κε θφθθηλν ρξψκα.  

 

 

 

 

Δηθφλα 21Θέκα ηζηνζειίδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο 
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Γηα ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γιψζζα CSS (Cascading Style Sheets) γηα αιιαγέο ζην κέγεζνο ηνπ ηίηινπ, 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζειίδαο θαη ζην δηάζηηρν ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ.  

Γε ρξεζηκνπνηήζεθε γιψζζα CSS γηα άιιεο αιιαγέο ζηε δηάηαμε ηεο 

ηζηνζειίδαο παξά κφλν φζα αλαθέξνληαη.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπνζεκείσζε: Οη παξαπάλσ εηθόλεο είλαη ζηηγκηόηππα νζόλεο πνπ πάξζεθαλ από ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 
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16 Μεζνδνινγία θαη Δληππψζεηο: 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζθηαγξαθεζεί ε πνξεία ηεο 

ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εληππψζεηο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθνκίζζεθαλ. 

Δπηιέρζεθαλ έξεπλεο θαη άιια επηζηεκνληθά άξζξα πνπ παξνπζίαζαλ 

πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζαθή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν νη άλζξσπνη κε δπζιεμία.  

Η μελφγισζζε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

θπξίσο ηε δπζιεμία είλαη ππέξνγθε ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ εζηηάδεη ζε ζεκεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγλσζε ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ ή ηελ πινήγεζε 

ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Σηελ ειιεληθή γιψζζα ε βηβιηνγξαθία γηα ηε βνεζεηηθή 

ηερλνινγία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ γηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Η ειάρηζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

αλαθηήζεθε εζηηάδεη ζε βνεζεηηθή ηερλνινγία πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη φρη ηφζν απφ άηνκα 

κε πξνβιήκαηα αλάγλσζεο.  

Δπίζεο ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάδεημε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνλ δπζιεθηηθψλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ γεληθή παξνπζίαζε 

ηεο δπζιεμίαο φπσο επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηε βνεζεηηθή ηερλνινγία γηα άηνκα 

κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Απφ ηελ επηινγή θαηάιιεισλ γξακκαηνζεηξψλ θαη 

κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ έσο ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ πνπ 

βνεζνχλ ηε κάζεζε θαη ηελ αλάγλσζε ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία επηιέρζεθε 

βηβιηνγξαθία απφ βηβιία, ηζηνζειίδεο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, αλαθνξέο, 

έξεπλεο θαη άξζξα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά.   

Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο πξηλ απφ δεθαεηίεο δελ ήηαλ ηφζν 

γλσζηή ε δπζιεμία σο καζεζηαθή δπζθνιία, ελψ πιένλ ε βηβιηνγξαθία γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δπζιεθηηθψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο νινέλα θαη απμάλεηαη. 

Απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν, πνπ ζα ζεκάλεη ηελ έλαξμε κηαο λέαο επνρήο 

φπνπ ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξέζεθαλ 

ήηαλ έλα δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην θνκκάηη. Δθηφο απφ ηα ζεηηθά, ππήξμαλ 

θαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο απηή ήηαλ 

ππέξνγθε ζε θάπνηα ζεκεία ελψ ζε άιια, κε δπζθνιία αλαθηήζεθε.  

Η αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ησλ επηκέξνπο κειεηεηψλ θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία γηα 

ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ κνπ γχξσ απφ ηε δπζιεμία αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκψλ. Δπηπιένλ, νη γλψζεηο κνπ 

εκπινπηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηηο ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία θαη ν Παγθφζκηνο Ιζηφο φπσο είλαη νη εθαξκνγέο αλάγλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ .  
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Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα κε θαλεξψλνπλ 

ηνλ ζσζηφ ή ηνλ ιάζνο δξφκν γηα ηε δηεπθφιπλζε  ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

δπζιεθηηθψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο κε έλαλ 

απφιπην θαη αλακθηζβήηεην ηξφπν, σζηφζν παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα 

ζηνηρεία ζπγθεληξσηηθά. Γφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ξεαιηζηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθηήζεθαλ, γη’ απηφ θαη δελ ππάξρεη έλα 

ζαθέο ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ ή ηελ 

πινήγεζε ζε έλαλ ηζηφηνπν. Δπίζεο ε έξεπλα πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ 

αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ παξνπζίαζε πηζαλψλ ιχζεσλ 

αληίζηνηρα.  

Καηά ηελ δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνηφπνπ παξνπζηάζηεθαλ 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ βνεζεηηθψλ γηα άηνκα κε δπζιεμία, 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηελ ρξήζε γξακκαηνζεηξάο ζρεδηαζκέλεο 

εηδηθά γηα άηνκα κε δπζιεμία. Τα πξνβιήκαηα απηά νθείινληαη ζηε κε 

αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ζηελ έιιεηςε 

εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γξακκαηνζεηξψλ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο.   
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17 Πξνηάζεηο- ζπκπεξάζκαηα: 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην κεγάινο κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

δπζιεμία γίλεηαη πιένλ ζαθέο πσο ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ έρεη γίλεη έλα κηθξφ βήκα ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ δπζιεθηηθψλ 

ζηα ζρνιεία θαη ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απφ πιεπξάο 

λνκνζεζίαο. Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, νη 

δπζιεθηηθνί καζεηέο κπνξνχλ πιένλ λα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη φρη 

απαξαηηήησο γξαπηά.  Γπζηπρψο ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ειιεληθέο 

βηβιηνζήθεο, γηα ην πψο είλαη δπλαηφλ ζην κέιινλ λα εμππεξεηνχλ άηνκα κε 

δπζιεμία θαη άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε δπζιεμία ζε βηβιηνζήθεο ην 

πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο ρξεηάδεηαη λα έρεη βαζηά γλψζε ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δπζιεθηηθφο φπσο επίζεο λα έρεη επίγλσζε ησλ 

λνκηθψλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία ή άιισλ 

αηφκσλ πνπ ρξήδνληαη βνήζεηα. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 8 θαη 8.1 ε βηβιηνγξαθία γηα ηε 

λνκνζεζία πνπ αλαθηήζεθε πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ 

δπζιεθηηθψλ αηφκσλ θαη δελ είλαη αθφκε μεθάζαξν αλ εμαηξνχληαη απφ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα  θαη νη δπζιεθηηθνί ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εμαηξνχληαη άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Η ζπλζήθε 

ηνπ Μαξαθέο αλαθέξεη άηνκα πνπ έρνπλ δπζθνιίεο αλάγλσζεο εθηππσκέλνπ 

θεηκέλνπ σζηφζν ην ηνπίν δελ είλαη αθφκε μεθάζαξν.  

Όζνλ αθνξά ην θείκελν, απνηειέζκαηα εξεπλψλ, έρνπλ δψζεη 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηξφπνπο πνπ ζα 

θαζηζηνχλ ην θάζε θείκελν αλαγλψζηκν απφ δπζιεθηηθνχο αλαγλψζηεο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δφζεθε απφ πιήζνο εξεπλψλ είλαη ην κεγαιχηεξν 

κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ βνεζά ζηελ ηαρχηεξε θαη κε ιηγφηεξα ιάζε 

αλάγλσζε. Γξακκαηνζεηξέο ζρεδηαζκέλεο εηδηθά απφ θαη γηα άηνκα κε 

δπζιεμία ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ είλαη 

δπλαηφλ λα θάλνπλ ην θείκελν πην επαλάγλσζην. Η ρξήζε κηθξψλ θαη 

ζπλεζηζκέλσλ ιέμεσλ ζπκβάινπλ αξθεηά ζηελ αλαγλσζηκφηεηα αιιά θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Τν θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ IFLA είλαη αξθεηά βνεζεηηθφ γηα 

ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ απφ πιεπξάο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη 

αλαπηχζζεη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε εμππεξέηεζε 

αηφκσλ κε δπζιεμία. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα κε 

δπζιεμία λα δηαβάδνπλ θαη λα καζαίλνπλ γξεγνξφηεξα θαη πνπ έγηλαλ γλσζηά 

απφ ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία κπνξνχλ λα 
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θάλνπλ ηε βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα  

κε ζχκκαρνπο ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνινγία.  

 

Απφ ηε κειέηε αξθεηψλ εξεπλψλ αιιά θαη πξνζσπηθή ζθέςε θξίλεηαη 

ζθφπηκν παξαθάησ λα αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά κεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ:  

 Δλεκέξσζε ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

δπζιεμία.  

 

 Σήκαλζε ζηα βηβιία θαη ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο γεληθφηεξα κε 

θαηάιιειεο γξακκαηνζεηξέο ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζε ζρέζε κε ην 

ζχλεζεο. 

 

 Να απνθεχγνληαη ηα θεθαιαία γξάκκαηα, ηα πιάγηα θαη ηα πνιχ κηθξά 

ζε κέγεζνο γξάκκαηα ζηηο αθίζεο, ζηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ρψξνπο θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή-δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

 Σαθήο αλαθνξά γξακκάησλ, εηθνλνγξακκάησλ θαη εηηθεηψλ ζηα βηβιία 

αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

 Παξνρή νκηινχλησλ βηβιίσλ θαη ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηελ 

αλάγλσζε ησλ νκηινχλησλ βηβιίσλ. 

 

 Σπλερήο εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο κε αθνπζηηθά βηβιία. 

 

 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ αλάγλσζεο θεηκέλνπ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηεο βηβιηνζήθεο. (text to speech technology) 

 

 Δγθαηάζηαζε πξφζζεηεο εθαξκνγήο αλάγλσζεο θεηκέλνπ ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

 Αχμεζε ησλ εκεξψλ δαλεηζκνχ ησλ βηβιίσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηα άηνκα κε δπζιεμία. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, αλ νη εκέξεο δαλεηζκνχ ελφο βηβιίνπ είλαη 15 εκέξεο γηα φινπο 

ηνπο ρξήζηεο, γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αλάγλσζεο λα απμεζνχλ 

ζε 25 κέξεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθ.4, νη δπζιεθηηθνί αλαγλψζηεο 

δηαβάδνπλ πνιχ πην αξγά απφ φηη έλαο νπνηνζδήπνηε αλαγλψζηεο.  

 

 Τνληζκφο ζεκαληηθψλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ, φρη φκσο κε ππνγξάκκηζε. 

(αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2, 3, 4 θαη 13) 

 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο, κηθξέο θαη εχθνια θαηαλνεηέο ιέμεηο ζηα 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζηηο αθίζεο, ζηα θείκελα γεληθφηεξα πνπ 

ππνγξάθεη ε βηβιηνζήθε φπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα. 
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 Γηα ηνπο θπιινκεηξεηέο ησλ ππνινγηζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζνχλ εθαξκνγέο πνπ δηαβάδνπλ «δπλαηά» ην 

θείκελν κηαο ηζηνζειίδαο ή εθαξκνγέο πνπ ελεκεξψλνπλ «δπλαηά» ηνλ 

ρξήζηε δηαβάδνληαο ην ζχλνιν ηεο νζφλεο πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά 

ηνπ.  

 

 Γηα φια ηα παξαπάλσ, νη ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη κε ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζηε βηβιηνζήθε. Αλ πξφθεηηαη γηα παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, 

είλαη δπλαηφλ λα νξγαλψλνληαη εηζαγσγηθά ζεκηλάξηα απφ ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη φπσο γηα ηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ θαηάιιεισλ γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ 

ζην παλεπηζηήκην.  

 

 Σπλερήο έξεπλα απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε 

ησλ  πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.  

 

 Μνξθνπνίεζε ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ έηζη ψζηε λα δηαβάδνληαη 

επθνιφηεξα απφ ηνπο δπζιεθηηθνχο ρξήζηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

δεκηνπξγνχο ησλ θεηκέλσλ. Τα θείκελα απηά κπνξεί λα είλαη 

ειεθηξνληθέο δεκνζηεχζεηο, ζπγγξάκκαηα θαη ζεκεηψζεηο θαζεγεηψλ, 

ειεθηξνληθά βηβιία.  

 

 

 

Γηα ηε κνξθνπνίεζε ηεο παξνπζίαζεο ελφο θεηκέλνπ, ηελ αγνξά 

ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ αλάγλσζεο,  ν 

βηβιηνζεθνλφκνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη φπσο επίζεο ρξεηάδεηαη 

λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ βνεζεηηθή 

ηερλνινγία θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί.  

Ψο βηβιηνζεθνλφκνη νθείινπκε επίζεο λα αλαγλσξίδνπκε ηα 

θελά ζηελ εμππεξέηεζε πνπ παξέρνπκε θαη λα ηα γεκίδνπκε 

βειηηψλνληαο ηηο ππεξεζίεο καο κε θάζε δπλαηφ ηξφπν.   
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