Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ LOUIS BRAILLE

O Louis Braille, γελλήζεθε ζηηο 4 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1809, ζε κηα
κηθξή πόιε θνληά ζην Παξίζη, πνπ νλνκάδεηαη Κνππβξέ
(Coupvray). Ο Louis ηπθιώζεθε από αηύρεκα ζηελ ειηθία ησλ 3
εηώλ. Κνληά ζηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο είρε έλα κηθξό εξγαζηήξην,
ήζειε λα γίλεη ζαλ ηνλ παηέξα ηνπ, αιιά ηα πξάγκαηα πήγαλ
πνιύ ιάζνο. Ο παηέξαο ηνπ έθηηαρλε ζέιεο δεξκάηηλεο γηα ηα
άινγα θαη ηνλ άθεζε κόλν γηα ιίγν. Σόηε ν κηθξόο Louis, πήξε έλα
αηρκεξό αληηθείκελν θαη πξνζπάζεζε λα ηξππήζεη ην δέξκα, όπσο
ν παηέξαο ηνπ. Καηά ιάζνο πιήγσζε ην κάηη ηνπ, κνιύλνληάο ην.
Η κόιπλζε εμαπιώζεθε γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηελ
όξαζε ηνπ ηειείσο θαη από ηα δύν κάηηα.
Η δίςα ηνπ γηα κάζεζε ήηαλ κεγάιε. Γηα δύν αθόκε ρξόληα
παξέκεηλε ζην παιηό ηνπ ζρνιείν, κα δελ κπνξνύζε λα κάζεη ηα
πάληα, παξά κόλν όζα άθνπγε. Σα πξάγκαηα έδεηρλαλ λα
πεγαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ν Louis θέξδηζε κηα ππνηξνθία γηα ην
Βαζηιηθό Ιλζηηηνύην ησλ Σπθιώλ ζην Παξίζη, ζηελ ειηθία ησλ 10
ρξόλσλ. Αιιά αθόκε θαη εθεί, νη πεξηζζόηεξνη δάζθαινη, κόλν
κηινύζαλ ζηνπο καζεηέο.
Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ήηαλ θαθέο, αθνύ νη ηπθινί
καζεηέο έηξσγαλ κόλν ςσκί θαη λεξό θαη πνιιέο θνξέο ηνπ
εθκεηαιιεπόληνπζαλ γηα ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο. Ο Louis Braille
αγαπνύζε πνιύ ηε κνπζηθή θαη έκαζε λα παίδεη ην εθθιεζηαζηηθό
όξγαλν ηόζν άξηζηα, πνπ ζπλόδεπε ηηο ιεηηνπξγίεο ζε όιε ηε
Γαιιία.
Η βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ είρε 14 ηεξάζηηνπο ηόκνπο, κε κεγάια
γξάκκαηα πνπ ηα έθαλαλ πνιύ δύζθνια λα δηαβαζηνύλ. Οη
άλζξσπνη πνπ ηύπσλαλ ηα βηβιία πνιιέο θνξέο ηύπσλαλ δύν
ηζηνξίεο καδί κέζα ζε έλα βηβιίν. Απηό έθαλε ηα βηβιία λα δπγίδνπλ
πάλσ από 100 θηιά πνιιέο θνξέο θαη κε ηα αλάγιπθα κεγάια
γξάκκαηα ηα παηδηά κάζαηλαλ κνλάρα λα δηαβάδνπλ αιιά δελ
θαηάθεξλαλ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ. Ο Louis ήηαλ αλππόκνλνο
γηα λα κάζεη θαη απνγνεηεπκέλνο.
Σόηε ην 1821 έλαο ζηξαηεγόο κε ην όλνκα Charles Barbier, έθαλε
ηελ επίζθεςε ηνπ ζην ζρνιείν. Δίρε εθεύξεη έλα θαηλνύξγην θώδηθα
επηθνηλσλίαο, πνπ ηνλ νλόκαδε «λπρηεξηλό γξάςηκν», ν νπνίνο
πεξηείρε 12 αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο. Απηόο επέηξεπε ζηνπο
ζηξαηηώηεο κεηαμύ ηνπο λα κνηξάδνληαη άθξσο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη κπζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κάρε, ρσξίο λα

ρξεηαζηνύλ λα κηιήζνπλ. Γπζηπρώο, ν θώδηθαο απηόο ήηαλ πνιύ
δύζθνινο γηα ηνπο ζηξαηηώηεο, αιιά όρη γηα ηνλ 12ρξνλν Louis
Braille.
Ο Louis ηξνπνπνίεζε ηνλ θώδηθα ηνπ ζηξαηεγνύ θαη από ηνπο 12
αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο, έθηηαμε έλα θαηλνύξγην ζύζηεκα κε 6.
Σόηε νη 6 αλάγιπθνη ραξαθηήξεο κε ηνπο ζπλδπαζκνύο ηνπο,
απνηύπσλαλ ην αιθάβεην θαη κπνξνύζε ν ηπθιόο καζεηήο λα
δηαβάζεη, ηα γξάκκαηα κόλν κε ην έλα δάρηπιν. Υξεζηκνπνηώληαο
θαη κηα αξηζκεηηθή αθνινπζία ζηνπο ζπλδπαζκνύο ηνπ, θαηέζηεζε
ην ζύζηεκά ηνπ, εύθνιν γηα απνκλεκόλεπζε! Σν αιθάβεην πνπ
εθεύξε ν Louis Braille, κε αλάγιπθεο ζηηγκέο θαη πνιινύο
ζπλδπαζκνύο, θαζηζηνύζαλ έλα νινθιεξσκέλν θείκελν, ην νπνίν
νη ηπθινί κπνξνύζαλ κεηά από εμάζθεζε λα ην δηαβάζνπλ θαη
κάιηζηα κε ηαρύηεηα, αλ κάζαηλαλ ζσζηά λα εμαζθνύλ ηελ αθή
ηνπο.
Η εθεύξεζε ηνπ θξάηεζε γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα θαη κέρξη ηελ
ειηθία ησλ 15 ν Louis όρη κόλν είρε εθεύξεη ην ζύζηεκα Braille,
αιιά ηππώζεθε θαη ην πξώην βηβιίν κε ην ζύζηεκα ηνπ ζηα 1829,
κε ηίηιν «|Methods of Writing Words». Γελ ζηακάηεζε όκσο εθεί!
Σν 1837, πξόζζεζε θαη άιια ζύκβνια γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε
κνπζηθή. Σα βηβιία ηνπ πνπ ηππώζεθαλ είραλ ηίηινπο: «Music and
Plain Songs by Means of Dots for Use by the Blind and Arranged
for Them». Σν 1839 εμέδσζε βηβιία κε ιεπηνκέξεηεο γηα ην
ζύζηεκά ηνπ θαη ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηπθιώλ θαη
βιεπόλησλ αλζξώπσλ. Αιιά αθόκε ην θνηλό αληηκεηώπηδε κε
ζθεπηηθηζκό ην ζύζηεκά ηνπ. Οη ηπθινί καζεηέο έπξεπε κόλνη ηνπο
λα κειεηνύλ ζθιεξά ην ζύζηεκα Braille θαη αθόκε θαη όηαλ
απνθνίηεζε ν Louis, ζπλέρηζε λα δηδάζθεη ζην Βαζηιηθό Ιλζηηηνύην
γηα ηνπο Σπθινύο ζην Παξίζη. Παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
όκσο, ην ζύζηεκα Braille, άξρηζε λα δηδάζθεηαη επξέσο κεηά ην
ζάλαηό ηνπ, ν νπνίνο ζπλέβε ην 1852. Γύν ρξόληα κεηά ην ζάλαηό
ηνπ, αλαγλσξίζηεθε ην ζύζηεκά ηνπ σο επίζεκν ζύζηεκα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ηπθιώλ από ηε Γαιιία θαη ηηκήζεθε
αλαγλσξίδνληαο ηνλ. Δθαηό ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ ζηήζεθε
κηα αλδξηάληα ζηε γελέηεηξά ηνπ.
Σν ζύζηεκα Braille, άξρηζε λα εμαπιώλεηαη ην 1868, όηαλ θάπνηνη
βξεηαλνί ην πήξαλ θαη ην κεηέθεξαλ ζην Βαζηιηθό Ιλζηηηνύην γηα
ηνπ ο ηπθινύο εθεί. Σέινο ν Louis Braille, εθεύξε κηα γξαθνκεραλή
κε ηελ νπνία κπνξνύζαλ λα γξάθνπλ νη ηπθινί ηηο ηδέεο θαη ηηο
ζθέςεηο ηνπο, δίλνληαο ηνπο ηελ δπλαηόηεηα λα έρνπλ ηελ ίδηα
αλεμαξηεζία ζην γξαπηό ιόγν, όπσο απηή ησλ βιεπόλησλ.
Σώξα πηα ην ζύζηεκα Braille, δηδάζθεηαη ζε όιν ηνλ θόζκν! Σα
βηβιία Braille, είλαη ηππσκέλα κπξνο –πίζσ κε ην ζύζηεκα, γηα λα

εμνηθνλνκεζεί αξθεηόο ρώξνο. Απηό έδσζε ζηνπο ηπθινύο
αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ θόζκν, ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ
δπλακηθά ζηελ εθπαίδεπζε, λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ
ηνπο, ρσξίο ηε βνήζεηα από βιέπνληεο θαη ηελ αλεμαξηεζία πνπ
ρξεηαδόληνπζαλ ζηε γλώζε. Ο Louis Braille ηηκάηαη από όιν ηνλ
θόζκν απνδεηθλύνληαο όηη αλ θάπνηνο άλζξσπνο έρεη ηζρπξά
θίλεηξα, ηόηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμηνζαύκαζηα έξγα.

