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ΠΡΟΣ:
Γραμματεία Τμήματος Οπτικής –
Οπτομετρίας
κ.Θανόπουλο Ιωάννη, Πρόεδρο
Τμήματος Οπτικής – Οπτομετρίας
Κοιν:
κο Χαροκόπο, Εντεταλμένο
Περιφερειακό Σύμβουλο, βοηθό
Περιφερειάρχη για θέματα Υγείας
και Αλληλεγγύης, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
κ.Κουτσογιάννη Κων/νο,
Αναπλ. Πρόεδρο Οικονομικών,
Διοικητικών και Υποδομών, Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Απολογισμός της Οπτομετρικής Δράσης του Τμήματος Οπτικής &
Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (παράρτημα Αιγίου) με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Εαρινό Εξάμηνο Ακ.Έτους 2016-2017,
Περιοχές περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Οπτομετρική δράση - συνδιοργάνωση των Τμήματος Οπτικής &
Οπτομετρίας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στέφθηκε με επιτυχία και πολλά χαμόγελα εκατέρωθεν, παρ’όλες τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο Τμήμα λόγω της θέσης μας σε
μεταβατικότητα!
Εξετάστηκαν συνολικά 126 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων:
• Δ.Σ. Διακοπτού (Τετάρτη 10 Μαΐου 2017) στην Αχαΐα,
• Δ.Σ.Δάφνης και 1ο Δ.Σ. Ακράτας (Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Μαΐου
• 2017 αντίστοιχα) στην Αιτ/νία,
• Δ.Σ. Βάρδας (Τετάρτη 31 Μαΐου 2017) στην Ηλεία,
μέσα σε 4 ημερήσιες διαδρομές.
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Η ημέρα της επίσκεψης απαρτιζόταν αρχικά από μία ειδικά διαμορφωμένη
για την ηλικία τους ομιλία σε όλα τα παιδιά μαζί σχετικά με τα Μάτια και
την Όραση, με επίδειξη του οφθαλμικού μοντέλου αλλά και φακών
οράσεως, οφθαλμικών σκελετών, Οπτομετρικών οργάνων και άλλων
αναλωσίμων/μηχανημάτων που είχαμε μεταφέρει από το Τμήμα, μετά τη
σύμφωνη γνώμη του Τμήματος. Καθώς κάθε σχολείο είχε προηγούμενα
λάβει τα φυλλάδια που ετοιμάσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια για
μαθητές και γονείς, καθώς και τις επιστολές συγκατάθεσης κηδεμόνα,
μοιράζαμε και αυτά στα παιδιά και τα παρουσιάζαμε.
Η επίσκεψη συνεχιζόταν με τη μέτρηση της Όρασης και Οπτικής Οξύτητας
όλων των παιδιών των οποίων οι κηδεμόνες είχαν πριν υπογράψει ειδικά
διαμορφωμένη έγγραφη συγκατάθεση, καθώς και με λοιπές μετρήσεις κατά
περίπτωση, που απαρτίζονταν από: εκτίμηση συνταγής, μέτρηση
ξηροφθαλμίας, τεστ για στραβισμούς/φορίες, φακομέτρηση και λοιπές
οπτομετρικές εξετάσεις.
Οι μαθητές είχαν ταυτόχρονα την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα
Οπτομετρικά όργανα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο ειδικό van της
Περιφέρειας, και να ρωτήσουν ότι ήθελαν σχετικά με τα μάτια τους, την
όραση, τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν.
Στο τέλος ζητήθηκε από όλα τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν κάτι από την
εμπειρία τους και να μας τη δώσουν μαζί μας, έτσι ώστε να κοσμήσει από
το νέο Ακαδημαϊκό Εξάμηνο τους τοίχους των αιθουσών του Τμήματός
μας.
Η πλειοψηφία των μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν από Εθελοντές
Αποφοίτους και Φοιτητές του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας υπό την επίβλεψή μου. Ταυτόχρονα, μετρήσεις λήφθηκαν
και από την επιβλέπουσά μου στην Διπλωματική της εργασία του
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών
«Τεχνικές
Οπτομετρικού
Ελέγχου» του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας της ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
Το κέρδος για την εθελοντική αυτή προσφορά μας ήταν ανεκτίμητο –
πρωταρχικά, πολλά παιδικά χαμόγελα γέμισαν και αντάμειψαν τις
κουραστικές ώρες. Ταυτόχρονα, βρέθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα
σχετικά με την εκτίμηση της όρασης των μαθητών, τα οποία και δόθηκαν
στο διευθυντή του κάθε σχολείου ώστε να ενημερωθούν οι κηδεμόνες και
οι δάσκαλοι, και επίσης θα δημοσιοποιηθούν σύντομα και στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:
• Το κ.Χαροκόπο και τον κ.Κουτσογιάννη για αυτή τη συνεργασία και
συνδιοργάνωση.
• Τους εθελοντές που πήραν μέρος σε αυτή τη δράση:
o εσάς κ.Θανόπουλε για την υποστήριξή σας και σε αυτή τη
δράση,
o τον κ.Ανδρικόπουλο για την ασφαλή επαναφορά των
μηχανημάτων στο Τμήμα αλλά και τη δημοσίευση της δράσης,
o τους εθελοντές φοιτητές και αποφοίτους μας για της μετρήσεις
και τη συνεργασία μας: Παρασκευή Καστελλοριζιού, Στέλλα
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Αποστόλου, Θωμά Τσίτσα, Κωνσταντίνο Γεωργίου, Θάλεια
Λιαπαρίνου, Γεωργία Καραβά-Τσελέπη, και την Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Σταματία Κεφαλα.
Την κα Κανελλακοπούλου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
όλη μας τη συνεργασία,
Την γραμματέα του Τμήματος κα Πετρή, για όλη την επικοινωνία,
Και τελευταίο, αλλά άκρως σημαντικό, τον οδηγό μας κ.Σπυρόπουλο
Μπάμπη, που με υπομονή, άριστη συνεργασία, ασφάλεια και
χαμόγελο μετέφερε εμάς και τα μηχανήματα του Τμήματος προς και
από τα σχολεία!

Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τους διευθυντές, δασκάλους αλλά και
μαθητές των σχολείων που επισκεφθήκαμε, για την υποδοχή τους και τη
συνεργασία τους!
Σας επισυνάπτω φωτογραφικό υλικό από τα σχολεία – παρακαλώ για
οποιαδήποτε αναδημοσίευση να διαμορφωθούν ανάλογα οι φωτογραφίες
έτσι ώστε να μην είναι εμφανή τα πρόσωπα των ανήλικων μαθητών.
Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της δράσης μας, να σας μεταφέρω ότι ο
απόηχος της δράσης αυτής είναι άκρως ενθαρρυντικός για την προσφορά
της – είναι πολλοί αυτοί που με πλησίασαν και προσωπικά αλλά και στο
Τμήμα μας, συνάδελφοι, σύλλογοι, σχολεία, δάσκαλοι, γνωστοί και φίλοι οι
οποίοι έμαθαν για την δράση αυτή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
την συνέντευξη τύπου, και μας πλησιάζουν ζητώντας παρόμοιες δράσεις
και στο δικό τους σχολείο!
Ευελπιστούμε και σε περισσότερες τέτοιες δράσεις από την νέα Ακαδημαϊκή
χρονιά, και με τους νέους φοιτητές που θα έχουμε χάρη στην
επαναλειτουργία του Τμήματος, οπότε και με νέο ανθρώπινο δυναμικό,
οργάνωση και συστηματικότητα, μπορούμε να προσφέρουμε πολλά
περισσότερα και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είμαι
στη διάθεση της Περιφέρειας για οποιαδήποτε εποικοδομητική συνεργασία.
Σας ευχαριστώ θερμά.
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:
1. Φωτογραφικό υλικό Οπτομετρικής Δράσης Τμήματος Οπτικής &
Οπτομετρίας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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