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ERGO
Ασφαλίζω σημαΐνι ι καταλαβαίνω

Ένα Έργο
μια ιστορία

Κ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ή ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΓΡΑΦΗ BRAILLE

Πήρα μία μπαντάνα την έδεσα γύρω
από τα μάτια μου και είπα ότι μία ολόκληρη

μέρα 24 ώρες θα τις περάσω
έτσι Αυτό που κατανόησα στο τέλος
της ημέρας είναι ότι δεν είχα αυτό που
είναι ζωτικής σημασίας για μένα Δηλαδή

τη λογοτεχνία την ποίηση τον
έρωτα

Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος
Γαρούφος μεταπτυχιακός φοιτητής

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης περιγράφει την έμπνευση
που τον οδήγησε στη δημιουργία του
λογισμικού MinaDot ένα πρόγραμμα

ελεύθερο για τον καθένα στο
ίντερνετ που μεταγράφει αυτόματα
οποιοδήποτε ελληνικό ή αγγλικό κείμενο

σε γραφή Braille
Η λογοτεχνία ήταν η αφορμή Ιστορίες

και ποιήματα που αγκαλιάζουν
όλους τους ανθρώπους καταλύουν

έναν κόσμο διακρίσεων που επιμένει
να τους χωρίζει Οι άνθρωποι έχουν
περισσότερες κοινές ευκαιρίες Οι
γραπτές λέξεις μπορούν σήμερα να
διαπερνούν το σκοτάδι

Το πρώτο κείμενο που μεταφράστηκε
από τον Απόστολο σε Braille ήταν

το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη
Αλλά το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα

να μεταγραφούν αμέτρητες σελίδες
βιβλίων περιοδικών λογοτεχνικών ή
επιστημονικών κειμένων Κάθε χρήστης

με προβλήματα όρασης μπορεί να
μεταγράφει κάθε κείμενο που τον ενδιαφέρει

χωρίς κανέναν περιορισμό
Πολύ απλά τα άτομα που δεν βλέπουν
μπορούν να διαβάσουν Με προφανείς
θετικές συνέπειες στη μόρφωση στην
ψυχαγωγία στην αντίληψη της πραγματικότητας

που μας περιβάλλει
Το έργο του Απόστολου Γαρούφου

ενός εφευρετικού νέου ανθρώπου με
βαθιά εθελοντική συνείδηση και στόχο
να συμβάλει στην κοινωνική ενσωμάτωση

ανθρώπων με αναπηρία παρουσιάστηκε

στην εκπομπή Ένα'Εργο μια
ιστορία από την ERGO Ασφαλιστική
κλείνοντας τον κύκλο επεισοδίων Η

εκπομπή που αγαπήθηκε από εκατοντάδες

χιλιάδες τηλεθεατές κατάφερε
να φωτίσει καθημερινούς Έλληνες

που κάνουν με το έργο τους τη διαφορά
στη ζωή πολλών από εμάς Κατάφερε

να μας κάνει να εμπνευστούμε
να ελπίσουμε και γιατί όχι να αναλάβουμε

καινούργιες πρωτοβουλίες
Γιατί έδειξε πόσο σημαντική αλλαγή
μπορεί να συμβεί με μία απλή σκέψη
μία απλή κίνηση προς τον διπλανό μας

Αξίζει να δείτε όλα τα έργα που παρουσιάστηκαν

στο ΣΚΑΙ web TV ή στο
ergohellas.gr
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