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Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα Ρόλων για τον κόσμο των Ακουόντων

Σε αυτόν τον Οδηγό χρησιμοποιούμε τον όρο
«Κωφός» (με Κ κεφαλαίο) για να αναφερθούμε σε
κωφά και βαρήκοα άτομα (παιδιά ή ενήλικες) για τα
οποία η τεχνική ενίσχυση με ακουστικά και κοχλιακά
εμφυτεύματα είναι ανεπαρκής για να αποκτήσουν
προφορική γλώσσα μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης.

Οι περισσότεροι Κωφοί (περίπου 95%), σε όλο τον κόσμο, έχουν ακούοντες γονείς και
δεν έρχονται σε επαφή με Κωφούς ενήλικες και τη νοηματική γλώσσα πριν από την ηλικία
που ξεκινά η επίσημη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των ακουόντων γονέων
δεν έρχονται σε επαφή με την αναπηρία της κώφωσης, ακόμη και μετά τη διάγνωση του
παιδιού τους με κώφωση. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλο τον
κόσμο. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό για τις οικογένειες αυτές να έχουν την απαραίτητη
πληροφόρηση και υποστήριξη που να τους επιτρέπει να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε
να αναπτύξει μια γλώσσα με την οποία θα έχει πλήρη αλληλεπίδραση με την οικογένειά
του.
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Επειδή σε πολλές οικογένειες οι γονείς/κηδεμόνες και οι φροντιστές είναι ακούοντες
οι οποίοι ποτέ δεν έχουν γνωρίσει έναν Κωφό ενήλικα, οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα
μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των αντιλήψεων των Κωφών παιδιών. Όταν λοιπόν τα παιδιά στερούνται προτύπων με τα
οποία μπορούν να ταυτιστούν, είναι στατιστικά πιο πιθανό να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,
να έχουν περιορισμένες κοινωνικές και επαγγελματικές επιλογές (Hintermair, 2008).
Τα Κωφά παιδιά επωφελούνται από το να βλέπουν πώς οι Κωφοί ενήλικες κινούνται
καθημερινά στον κόσμο τους. Για παράδειγμα, πώς ζητούν μια συσκευή υπότιτλων σε ένα
μουσείο, ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση τους σε μια τράπεζα ή σε
ένα εστιατόριο, πώς χειρίζονται την αγενή ματιά ή τις ερωτήσεις από άτομα στο μπακάλικο.
Επιπλέον, για τα Κωφά παιδιά, ένα Κωφός ενήλικας ως Πρότυπο μπορεί να χρησιμεύσει ως
μέντορας τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια του παιδιού (Cawthon κ. συν., 2006).
Πριν αναφερθούμε όμως αναλυτικά στα οφέλη των Κωφών παιδιών όταν βλέπουν τους
Κωφούς ενήλικες-Πρότυπα, ας δώσουμε τον ορισμό του όρου.
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Αποσαφηνίζοντας τον όρο «Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα»
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί των Προτύπων
στη βιβλιογραφία, τόσο όσον αφορά στα
προσωπικά χαρακτηριστικά των μοντέλων
όσο και τη λειτουργία μιας σχέσης
Προτύπου:
άτυπη
καθοδήγηση,
έως
προγραμματισμένη καθοδήγηση, όπως
το πρόγραμμα Big Brothers / Big Sisters
(Thompson & Kelly-Vance, 2001),
σχέση καθοδήγησης, ως μια σχέση στην
οποία το Πρότυπο παρέχει προσωπική
υποστήριξη σε ένα άτομο που χρειάζεται
μια υποδομή και μια καθοδήγηση
(Rhodes, 2005).

Η διαδικασία διαμόρφωσης Προτύπων: Εμπειρίες και
προοπτικές
Η διαδικασία διαμόρφωσης Προτύπων περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και οι σχέσεις των
ατόμων με τα πρότυπα τους ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Οι διαδικασίες διαμόρφωσης
προτύπων μπορεί να περιλαμβάνουν υποστήριξη, καθοδήγηση ή απλά φιλική υποστήριξη
(Thompson & Kelly-Vance, 2001), διδασκαλία ή καθοδήγηση του ατόμου μέσω σημαντικών
μεταβάσεων της ζωής ή παροχή συναισθηματικής κατανόησης (ενσυναίσθησης)
(Cawthon κ. συν., 2016· Foster & MacLeod, 2004).
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Οι Κωφοί ενήλικες μπορούν να είναι εξαιρετικά Πρότυπα για τα Κωφά παιδιά και τις
οικογένειές τους. Οι Κωφοί ενήλικες έχουν βιωματική γνώση και εμπειρία από το κοινωνικό
και το εκπαιδευτικό σύστημα του κόσμου των Ακουόντων. Γνωρίζουν και μπορούν να
κάνουν υποδείξεις για το τι ήταν αποτελεσματικό στη ζωή τους και τι δεν ήταν. Μέσα από
την προσωπική τους εμπειρία και τα βιώματά τους, όχι πάντοτε ευχάριστα ή με θετικό
αντίκτυπο, οι Κωφοί έμαθαν πώς να είναι περισσότερο λειτουργικοί τόσο στον κόσμο των
Κωφών όσο και στον κόσμο των Ακουόντων (Κουρμπέτης & Χατζοπούλου 2010). Βασιζόμενοι
στις εμπειρίες τους, μπορούν να δείξουν στις οικογένειες ότι η κώφωση δεν αποτελεί
εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων. Η προοπτική συνάντησης και γνωριμίας Κωφών
ενηλίκων που μπορούν να μεταφέρουν την εμπειρία του πως μεγαλώνουν οι Κωφοί και η
δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς είναι να είσαι Κωφός, θα μπορούσαν
να ανατρέψουν τα αρνητικά στερεότυπα για τους Κωφούς (Sutherland κ. συν., 2003). Με
άλλα λόγια, το «βλέποντας πιστεύεις» (Sutherland κ. συν., 2003 σελ. 5).
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Ο αντίκτυπος και τα οφέλη των Κωφών ενηλίκων ως
Πρότυπα
Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πολλούς τρόπους που τα Πρότυπα μπορούν να έχουν
αντίκτυπο στη ζωή των Κωφών παιδιών και των οικογενειών τους. Πρώτον, μπορούν
να επηρεάσουν θετικά τις γονικές συμπεριφορές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια
να επηρεάσουν και το Κωφό παιδί (Rogers & Young 2011). Δεύτερον, οι άπταιστες
δεξιότητες νοηματικής γλώσσας και η σχέση με την κοινότητα των Κωφών μπορούν να
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της γλώσσας και της ταυτότητας του Κωφού (Cawthon κ.
συν. 2016). Οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα που συνδέονται με την κοινότητα των Κωφών,
βοηθάνε επίσης στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και της υπερηφάνειας τους
για το ότι είναι Κωφοί (Nikolaraizi και Hadjikakou 2006).
Οι Cawthon κ. συν. (2016) υποστήριξαν επίσης ότι οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα
είναι πιο αποτελεσματικοί όταν έχουν υψηλές προσδοκίες και επικοινωνούν
αποτελεσματικά με το Κωφό παιδί (π.χ., μοιράζονται έναν παρόμοιο τρόπο
προσβάσιμης επικοινωνίας όπως η νοηματική γλώσσα). Όλα αυτά ενισχύουν
την ανθεκτικότητα ενός παιδιού στην ψυχοπαθολογία και τα ανθεκτικά Κωφά
παιδιά
μπορούν ευκολότερα να επιβιώσουν στον κόσμο των Ακουόντων
(Hauser 2015). Αυτό βελτιώνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης
για τη μελλοντική επιτυχία αυτού του παιδιού (Foster και MacLeod 2004).
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Gale κ. συν. (2019), τα αποτελέσματα της μελέτης τους
έδειξαν ότι οι Κωφοί ενήλικες χρησιμεύουν και ως γλωσσικά Πρότυπα και συνήθως
παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη και πληροφόρηση.
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Η Leeson (2006 σελ. 14) τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των Κωφών ενηλίκων στην
εκπαίδευση. Έτσι, «… ο στιγματισμός των νοηματικών γλωσσών στην εκπαίδευση Κωφών
σε πολλές χώρες αγνοεί τις εμπειρίες των Κωφών ενηλίκων, οι εμπειρίες των οποίων
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση μελλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής».
Αυτή η μελέτη έδειξε, επιπλέον, πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία για τους Κωφούς
να είναι Πρότυπα. Βοηθούν τις οικογένειες να εντοπίσουν πρακτικές λύσεις για την
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Κωφά παιδιά και νέοι κατά
τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση.

Οι Gale κ. συν. (2019) θεωρούν ότι, όταν οι Κωφοί ενήλικες έρχονται τακτικά σε επαφή με
μικρά Κωφά παιδιά, εκτός από τη γλώσσα και την κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη,
επηρεάζεται θετικά και η γνωστική ανάπτυξη. Επίσης, οι Cawthon κ. συν. (2016)
υποστηρίζουν ότι τα Πρότυπα δείχνουν να συμβάλλουν σε ένα πλήθος αναπτυξιακών
διαδικασιών (για παράδειγμα, μετατόπιση των γονικών στάσεων, ανάπτυξη γλώσσας,
ανάπτυξη ταυτότητας και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη) όχι μόνο για Κωφά άτομα αλλά και
για τις οικογένειές τους, τα οποία αναφέρουμε παρακάτω.
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α. Συμπεριφορά των γονέων
Η σύσταση, οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα να έρθουν σε επαφή με οικογένειες για να
τους παρέχουν υποστήριξη αλλά και να συνεργαστούν και με άλλους επαγγελματίες
έχει δημοσιευθεί ως βέλτιστη πρακτική (Moeller κ. συν., 2013). Η δεύτερη ρητή
σύσταση επικεντρώνεται στη συνεργατική εργασία και συνιστά στις ομάδες πρώιμης
παρέμβασης να περιλαμβάνονται «άτομα που είναι Κωφά ή βαρήκοα (πρότυπα
/ μέντορες)» (Moeller κ. συν., 2013, σελ. 440). Η πρόθεση αυτής της αρχής είναι να
δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα που μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, να
εστιάζει στην οικογένεια και να «περιλαμβάνει επαγγελματίες με εμπειρία στην
πρώιμη ανάπτυξη παιδιών που είναι Κωφοί ή με προβλήματα ακοής» (Moeller κ. συν.,
2013, σ. 440) .
Τα
συνολικά
ευρήματα
έδειξαν ότι οι γονείς που
είχαν πρόσβαση σε μέντορες
ή Πρότυπα έδειξαν μια
θετική μεταβολή στη στάση,
προχωρώντας προς μια πιο
αισιόδοξη προοπτική σχετικά
με τις δυνατότητες των Κωφών
παιδιών τους (Cawthon κ. συν.,
2016· Rogers & Young, 2011·
Watkins, Pittman, & Walden,
1998).
Οι γονείς που δεν ήρθαν σε επαφή με τους Κωφούς ενήλικες ως πρότυπα, επικεντρώθηκαν
περισσότερο στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Συνολικά, οι γονείς που είχαν ένα Κωφό
ενήλικα ως Πρότυπο που εργαζόταν με την οικογένειά τους ανέδειξαν μια θετική αλλαγή
στις προσδοκίες τους για το μέλλον του παιδιού τους (Rodgers & Young, 2011· Watkins κ.
συν., 1998).
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Επιπλέον, οι γονείς που συνεργάστηκαν με Κωφούς ενήλικες ως Πρότυπα κατέληξαν στην
κατανόηση ότι η ανάπτυξη μιας ταυτότητας Κωφού συμβάλλει σημαντικά στη συνολική
ευημερία του παιδιού τους (Selwood, 2005). Επιπλέον, η εκπροσώπηση διαφορετικών
επαγγελματιών με άρτια εξειδίκευση, που τυχαίνει να είναι Κωφοί, σε ηγετικούς ρόλους
σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης είναι σημαντική για τους γονείς ώστε να δουν ότι
οι Κωφοί επαγγελματίες μπορεί να έχουν διαφορετικές ικανότητες και επαγγέλματα
(Gale κ. συν., 2019· Yoshinaga-Itano, 2014).

β. Γλωσσική ανάπτυξη
Η γλωσσική ανάπτυξη ορίζεται ως μια σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία που οι Κωφοί
ενήλικες ως Πρότυπα μπορούν να υποστηρίξουν τους Κωφούς νέους. Και πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη ενός Κωφού
παιδιού.
Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η ακαδημαϊκή πρόοδος και η κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη των Κωφών παιδιών σχετίζεται άμεσα με την κατάκτηση της νοηματικής
γλώσσας ως πρώτης γλώσσας (Hoffmeister & Caldwell-Harris, 2014· Hrastinski & Wilbur,
2016· Mayberry, 2007· Ormel, Hermans, Knoors & Verhoeven, 2012). Έρευνες σχετικά με την
κατάκτηση των νοηματικών γλωσσών από τα Κωφά παιδιά Κωφών γονέων που μαθαίνουν
μια νοηματική γλώσσα με φυσικό τρόπο έχουν αποδείξει ότι αυτά τα παιδιά ακολουθούν
παράλληλη γλωσσική ανάπτυξη με τα ακούοντα παιδιά της ίδιας ηλικίας (Hatzopoulou
2008) κάτι που καμία έρευνα δεν έχει αποδείξει για Κωφά παιδιά ακουόντων γονέων χωρίς
καμία έκθεση στην νοηματική γλώσσα. Αντίθετα, τα ακούοντα παιδιά που μεγαλώνουν σε
επικοινωνιακό περιβάλλον νοηματικής γλώσσας από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους
επιτυγχάνουν την αναμενόμενη ανάπτυξη της γλώσσας τους, στη νοηματική γλώσσα
(Κουρμπέτης & Χατζοπούλου 2010). Σε τέτοια γλωσσικά περιβάλλοντα τα Κωφά παιδιά
Κωφών γονέων μαθαίνουν την Νοηματική Γλώσσα φυσικά, όπως τα ακούοντα παιδιά
ακουόντων γονέων μαθαίνουν την ομιλούμενη γλώσσα. Η σημαντικότερη διαφορά των
γλωσσικών αυτών περιβαλλόντων είναι ότι τα Κωφά παιδιά με νοηματική επικοινωνία έχουν
ένα φυσικό γλωσσικό ερέθισμα στην κρισιμότερη φάση (critical period) της γλωσσικής
τους ανάπτυξης, ενώ τα Κωφά παιδιά χωρίς νοηματική επικοινωνία δεν το έχουν.
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Οι γονείς που συνεργάστηκαν με Κωφούς ενήλικες ως Πρότυπα, παρείχαν πιο προσιτά
και προσβάσιμα γλωσσικά μοντέλα (τόσο με τη χρήση νοηματικής γλώσσας όσο και με
τη χρήση της ομιλούμενης γλώσσας), για τα Κωφά παιδιά τους. Επιπλέον, και τα παιδιά
τους έδειξαν να έχουν μεγαλύτερα γλωσσικά οφέλη τόσο σε εκφραστικό όσο και σε
αντιληπτικό επίπεδο και στις δύο γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν (νοηματική και
ομιλούμενη γλώσσα), γεγονός που δείχνει ότι ένας Κωφός ενήλικας ως Πρότυπο

ή μέντορας μπορεί να συμβάλει άμεσα στην γλωσσική ανάπτυξη των
μικρών Κωφών παιδιών, αν και μέσα σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, αυτό της
πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το κατά πόσον οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα μπορούν να
υποστηρίξουν τη γλωσσική ανάπτυξη των Κωφών ατόμων κατά τις μεταγενέστερες
αναπτυξιακές περιόδους, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς (Cawthon κ. συν. 2016).
Από εμπειρικές μελέτες, πιλοτικά προγράμματα και εφαρμοσμένες πρακτικές τα
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνονται συνεχώς. Στόχος όλων είναι η
αποφυγή της συνέχισης της γλωσσικής αποστέρησης Κωφών σε οποιαδήποτε ηλικία.
Κωφοί ενήλικες, φυσικοί νοηματιστές έχουν χρησιμοποιηθεί ως γλωσσικά μοντέλα
για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε πολλές χώρες όπως στην Ελλάδα, την
Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την διδασκαλία νοηματικών γλωσσών
ως πρώτη γλώσσα και την δίγλωσση εκπαίδευση (Kourbetis, 2018· Kourbetis& Karipi,
2021).
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γ. Πολιτισμός και ανάπτυξη της ταυτότητας

Ο πολιτισμός
ορίζεται από την Parasnis (1996) ως τρόπος ζωής. Είναι ένα
ολοκληρωμένο πρότυπο ανθρώπινης γνώσης, πεποιθήσεων και συμπεριφοράς που
αποκτάς ως μέλος της κοινωνίας. Περιλαμβάνει τις ιδέες, τις υποθέσεις και τις αξίες
μιας ομάδας και διαμορφώνει όλα όσα κάνουμε. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι
θέασης της κώφωσης: η κώφωση ως αναπηρία και μια ιατρική παθολογία ή η κώφωση
ως πολιτισμός με τις δικές της αξίες, παραδόσεις και έθιμα (Wald & Knutson, 2000).
Η ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και
πώς το άτομο ορίζεται από άλλους. Έτσι, ενώ αποτελεί προσωπική επιλογή, η ταυτότητα
διαμορφώνεται και από εξωτερικές επιρροές. Ο σχηματισμός ταυτότητας συνεχίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Η εξέλιξη της ταυτότητας ενός
Κωφού ατόμου είναι μια μακρά
διαδικασία
αυτό-ανακάλυψης,
ενώ συχνά δεν υπάρχει διάδοση
της κουλτούρας των Κωφών από
τους γονείς στα παιδιά, εκτός
εάν ένα άτομο γεννιέται σε μια
οικογένεια με Κωφά μέλη. Η
Parasnis (1996) το περιγράφει
ως οριζόντια μετάδοση της
κουλτούρας αφού γίνεται από
συνομήλικο σε συνομήλικο, παρά
κάθετη, από γονέα σε παιδί.
Η ταυτότητα των Κωφών ή των
ατόμων με προβλήματα ακοής
αναπτύσσεται με βάση τον βαθμό
στον οποίο το να είσαι Κωφός ή βαρήκοος είναι πιο σημαντικός στην καθημερινή
ζωή. Η ταυτότητα Κωφού ατόμου εξαρτάται από το αν οι γονείς είναι Κωφοί ή
ακούοντες και συχνά από το πώς περιγράφουν οι γονείς τα παιδιά τους (Leigh,
2009).
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Εάν το περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη ταυτότητας, τότε τα Κωφά παιδιά
χρειάζονται σημαντικό χρόνο και εμπειρίες
με ενήλικες που τα έχουν καταφέρει
(Cawthon κ. συν. 2016). Οι Κωφοί ενήλικες
ως Πρότυπα φαίνεται να συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη ταυτότητας για
Κωφούς εφήβους, παρέχοντας ευκαιρίες
για ανάπτυξη, εξέλιξη και «δοκιμή» της
ταυτότητας κάποιου. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι ένας βασικός μηχανισμός
με τον οποίο τα άτομα αναπτύσσουν την
ταυτότητά τους. Ο Hintermair (2008)
περιγράφει μια θεωρητική προσέγγιση σε
αυτό που αποκαλεί «εργασία ταυτότητας»,
κατά την οποία τα άτομα επιδιώκουν
να ενώσουν διαφορετικά μεμονωμένα
στοιχεία της ζωής τους σε ένα ουσιαστικό,
στοχευμένο σύνολο (Chandler & RobertsYoung, 1998). Έτσι, οι ταυτότητες
προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται στις
καθημερινές αλληλεπιδράσεις ενός ατόμου,
μια διαδικασία κοινωνικής συγκρότησης που
οδηγεί σε διαφορετικές αντιλήψεις του εαυτού και των άλλων σε διαφορετικές εμπειρίες
και καταστάσεις (Baumeister, 1997)
Επειδή πολλά από τα Πρότυπα για τα Κωφά άτομα προέρχονται από την κοινότητα των
Κωφών, φαίνεται η κοινότητα να είναι ένας βασικός πόρος τόσο για τις επίσημες όσο και
για τις άτυπες σχέσεις με τους Κωφούς ενήλικες ως Πρότυπα για τους Κωφούς νέους.
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Συνοπτικά θα λέγαμε πως οι ρεαλιστικές προσδοκίες για τους Κωφούς, οι θετικές
αντιδράσεις απέναντι στην αναπηρία της κώφωσης και η επαφή με Κωφούς ενήλικες
ως Πρότυπα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας πολιτισμικής ταυτότητας και θα
συμβάλλουν στην δημιουργία υγιών σχέσεων Κωφών και ακουόντων. Οι ακούοντες
ενήλικοι που ζουν ή εργάζονται με Κωφά άτομα όλων των ηλικιών θα επωφεληθούν από
την επαφή με Κωφούς ενήλικες όσον αφορά στην κατανόηση και αποδοχή της κώφωσης
και της Κουλτούρας των Κωφών.

δ. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη

Τα θετικά οφέλη στις κοινωνικές
σχέσεις που δημιουργούνται μέσω
της αλληλεπίδρασης με Πρότυπα
φαίνεται να έχουν ευρύτερα
ψυχοκοινωνικά οφέλη που μπορεί να
μεταφέρονται σε πολλαπλά πλαίσια.
Οι ευκαιρίες των Κωφών νέων να
χτίσουν πολιτισμικές σχέσεις με
την κοινότητα των Κωφών φαίνεται
να συμβάλλουν σημαντικά στην
ψυχοκοινωνική ευημερία (Hintermair
2008· Jambor & Elliot, 2005).
Οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα και οι μέντορες μπορούν να βοηθήσουν ένα Κωφό άτομο
να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες, καθώς επίσης ανθεκτικότητα και δύναμη
(Hintermair, 2008). Επίσης, Κωφοί ενήλικες που είχαν μέντορα στο χώρο εργασίας, είτε
ήταν Κωφός είτε όχι, ανέφεραν επίσης ότι έχουν αυξημένη αίσθηση αυτοπεποίθησης
(Foster & MacLeod, 2004).
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Οι Κωφοί νέοι που συνεργάστηκαν με έναν Κωφό ενήλικα ως μέντορα ή Πρότυπο είχαν
αυξημένη αυτοπεποίθηση (Rogers & Young, 2011) και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από
ό,τι τα άτομα που δεν είχαν μέντορα (Selwood, 2005). Και σε άλλη έρευνα, Κωφοί νέοι
που συνεργάστηκαν με Κωφούς ενήλικες ως μέντορες παρουσίασαν επίσης βελτίωση
στις μεταξύ τους σχέσεις και στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση (Selwood, 2005).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αυτές
οι
ψυχοκοινωνικές διεργασίες, η αυξημένη
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, η αποδοχής
της κώφωσης και η βελτίωση των σχέσεων με
τους συνομήλικους, συμβάλλουν ουσιαστικά στη
ανθεκτικότητα και στην ψυχοκοινωνική υγεία
τους. Αυτά τα οφέλη φέρεται να επηρεάζουν και
σημαντικά τη ζωή των νέων ενηλίκων, πέρα από
την εφηβεία.

Συμπεράσματα
Συνοπτικά, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήσαμε, έδειξε ότι
οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα για τα Κωφά άτομα συμβάλλουν σε ουσιαστικές
αναπτυξιακές διαδικασίες σε πολλές περιόδους της ζωής τους, που κυμαίνονται από την
πρώιμη παιδική ηλικία έως την ενήλικη.
Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκάλυψε επίσης δύο βασικά στοιχεία για την
αποτελεσματική επίδραση των Προτύπων στα Κωφά άτομα: υψηλές προσδοκίες και
αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτά τα δύο στοιχεία αφορούν στη μετάβαση, από το σπίτι
στο σχολείο και στο χώρο εργασίας. Οι τρόποι με τους οποίους οι υψηλές προσδοκίες
εκφράζονται και επηρεάζουν την επικοινωνία από τους Κωφούς ενήλικες ως Πρότυπα
για τα Κωφά άτομα σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μπορεί να αντικατοπτρίζουν αυτό
που φαίνεται στις αναλύσεις της αποτελεσματικής καθοδήγησης των νέων που ανήκουν
σε μειονοτικές ομάδες (Allen κ. συν., 2004· Cawthon κ. συν., 2016) .
Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση των μακροπρόθεσμων οφελών
που ενδέχεται να προσφέρουν οι Κωφοί ενήλικες ως Πρότυπα.
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ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΦΩΝ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ

Η Helga Stevens γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1968 και παρακολούθησε Ειδικό Σχολείο
Κωφών στο Hasselt ενώ στη συνέχεια φοίτησε σε Σχολείο ακουόντων στο Sint-Truiden.
Σπούδασε Νομική στο Katholieke Universiteit Leuven και έγινε η πρώτη Kωφή δικηγόρος
στο Βέλγιο. Ακολουθήσαν οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της California
στην Αμερική.
Από το 1996 ξεκίνησε την ενεργό δράση της στην κοινότητα Κωφών του Βελγίου , αλλά και
της Ευρώπης συμμετέχοντας στην European Union of the Deaf (EUD).
Είναι Πολιτικός στο κόμμα New Flemish Alliance, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από το 2014. Είναι εκλεγμένη βουλευτής της Φλαμανδικής Βουλής από το
2004, ενώ είναι Γερουσιαστής από το 2007.
Τον Οκτώβριο του 2016 έθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (President of the European Parliament).
Είναι γνωστή για το υποστηρικτικό έργο της για τα Άτομα με Αναπηρίες.
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Ο Δρ Robert Davila γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 1932 στη
Νότια Καλιφόρνια από Μεξικανοαμερικανούς γονείς. Σε
ηλικία 8 ετών χάνει την ακοή του από μηνιγγίτιδα.
Οι γονείς του τότε τον στέλνουν στο Σχολείο Κωφών της
Καλιφόρνια στο Berkeley.
Ο Davila αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Gallaudet, με
Bachelor’s in Education το 1953. Το 1963 ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή στο Hunter
College και αργότερα το 1972, ανακηρύχτηκε διδάκτορας
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Syracuse University.
Υπήρξε ο ένατος πρόεδρος του Πανεπιστημίου Gallaudet,
του μοναδικού πανεπιστημίου στον κόσμο στο οποίο
όλα τα προγράμματα και οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για να φιλοξενούν Κωφούς και βαρήκοους φοιτητές.
Διορίστηκε στην θέση αυτή μετά τις διαμαρτυρίες του
κινήματος «Deaf President Now». Παρέμεινε στη θέση
αυτή από το 2006 έως το 2009.
Ο Davila έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας για
το Γραφείο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης του
Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ από το 1989 έως το 1993
κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Τζορτζ Μπους.
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Ο Benjamin James Bahan είναι καθηγητής της Αμερικάνικης Νοηματικής Γλώσσας (ASL)
και στην Εκπαίδευση Κωφών στο Πανεπιστήμιο Gallaudet και μέλος της κοινότητας
των Κωφών. Αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην αμερικανική λογοτεχνία της ASL, ως
αφηγητής και συγγραφέας της κουλτούρας των Κωφών .

Ο Bahan γεννήθηκε από Κωφούς γονείς στο New Jersey και φοίτησε στο Σχολείο Κωφών
Marie Katzenbach που βρίσκεται στο West Trenton του New Jersey . Αργότερα το 1978
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Gallaudet με πτυχίο στην Βιολογία. Ακολούθησαν
οι σπουδές του στο The Salk Institute στη La Jolla της Καλιφόρνια στην Γλωσσολογία
και στην απόκτηση της ASL. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Boston University
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εκπαίδευση Κωφών και διδακτορικό στην
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Το 1996, γίνεται καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος
ASL και Εκπαίδευση Κωφών στο Πανεπισήμιο Gallaudet.

Είναι διάσημος για το συγγραφικό του έργο το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
“Bird of a Different Feather”
Πρόκειται για
μια αλληγορική
ιστορία
ενός
πουλιού
που
γεννιέται σε μια οικογένεια αετών.
Ουσιαστικά
αποτυπώνει
στο
βιβλίο του αυτό τις εμπειρίες των
Κωφών παιδιών που γεννιούνται σε
οικογένειες με ακούοντα μέλη. Στο
βιβλίο θέτει διάφορα θέματα για
την θρησκεία, την ταυτότητα και
τα κοχλιακά εμφυτεύματα.
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‘‘A Journey into the Deaf-World’’
Το 1996 γράφει μαζί με τους Robert
J. Hoffmeister και Harlan Lane, ένα
από τα διασημότερα βιβλία που έχουν
γραφτεί για τον Κόσμο των Κωφών και
την γλώσσα τους. Το βιβλίο περιέχει
πολύτιμες πληροφορίες για την
εκπαίδευση των Κωφών, την φυσική
ανάπτυξη και κατάκτηση της ASL,
καθώς και περαιτέρω πληροφορίες
όπως τα πλεονεκτήματα και στα
μειονεκτήματα της τεχνολογίας για τα
Κωφά άτομα.

‘‘Audism Unveiled’’
Το 2008 μαζί με τον συνεργάτη
του Dirksen Bauman
γράφει
και συν-σκηνοθετεί την ταινία
«Audism Unveiled». Πρόκειται για
ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται
στην καταπίεση των Κωφών και
την, κατά συνέπεια, δυσκολία τους
να αναπτύξουν την αίσθηση της
κοινότητας και της ταυτότητας των
Κωφών.
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Το Όνομα μου
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Τα Επιτεύγματά μου
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Τι σημαίνει ο όρος «audism»;

Οι Κωφοί και τα άτομα με προβλήματα ακοής
τα τελευταία
χρόνια εκπροσωπούνται
δυναμικά μέσα από συνδικαλιστικά όργανα
και οργανώσεις και διεκδικούν περισσότερο
από κάθε άλλοτε πρόσβαση και ίσα
δικαιώματα με εκείνα των ακουόντων.
Δυστυχώς όμως, πολλοί άνθρωποι στην
κοινότητα των Κωφών και των βαρήκοων
συνεχίζουν να βιώνουν μορφές διακρίσεων
στην καθημερινή τους ζωή. Είτε πρόκειται για
διακρίσεις στην επικοινωνία, είτε με θεωρίες
και εικασίες σχετικά με το τι μπορούν ή δεν
μπορούν να κάνουν οι Κωφοί ή τα άτομα με
δυσκολία ακοής, είτε είναι αποκλεισμένοι από
τα κοινωνικά ή τα εργασιακά περιβάλλοντα.
Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν αναφέρεται στην βιβλιογραφία με τον όρο «audism»
(Bauman, 2018· Eckert, & Rowley, 2013). Ο όρος περιγράφει την διάκριση και την
προκατάληψη που υφίστανται τα Κωφά και βαρήκοα άτομα.
Ο «audism» είναι μια παθολογική προσέγγιση της αναπηρίας της Κώφωσης που
στιγματίζει αρνητικά τα άτομα με προβλήματα ακοής. Ο «audism» αντανακλά την
ιατρική άποψη της κώφωσης ως μια αναπηρία- αρρώστια που πρέπει να θεραπευτεί.
Οτιδήποτε αποκλίνει από το φυσιολογικό είναι μη αποδεκτό. Περιγράφει λοιπόν αυτήν
την αρνητική στάση απέναντι στα Κωφά και βαρήκοα άτομα. Θεωρείται ως μια μορφή
διάκρισης, προκατάληψης ή γενικής έλλειψης προθυμίας για αποδοχή αυτών που
δεν μπορούν να ακούσουν. Τα άτομα που ασκούν «audism» ονομάζονται «audists». Οι
«audists» μπορεί να είναι ακούοντες ή κωφοί.
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Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι όροι «audism» και «audist» δεν αναφέρονται
απαραίτητα σε άτομα που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα των
Κωφών. Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες του ιστότοπου Deaf Choice, εάν δεν είστε
εξοικειωμένοι με την κοινότητα των Κωφών, προφανώς και δεν μπορείτε να γνωρίζετε
τους «κανόνες» που ισχύουν στην κοινότητα αυτή. Αντίθετα, η ετικέτα «audist»
χρησιμοποιείται συχνότερα για όσους έχουν γνώση της κουλτούρας των Κωφών αλλά
επιλέγουν, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, να την αγνοήσουν ή να την απορρίψουν. Όπως
συμβαίνει με κάθε μορφή διάκρισης, η πρόθεση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν
συζητείται ο «audism» .
Ο όρος «audism» επινοήθηκε από τον Tom
Humphries το 1977. Ο όρος παρέμενε αδρανής
έως ότου ο Lane (1992) αναβίωσε τη χρήση του
15 χρόνια αργότερα. Ο Humphries εφάρμοσε
αρχικά τον όρο σε μεμονωμένες στάσεις
και πρακτικές, αλλά ο Lane και άλλοι έχουν
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του για να
συμπεριλάβει θεσμικές και ομαδικές στάσεις,
πρακτικές και καταπίεση των Κωφών ατόμων.
Το πρώτο μισό του βιβλίου του Harlan Lane,
The mask of benevolence: disableting the deaf
community, είναι η πιο εκτενής δημοσιευμένη έρευνα και συζήτηση για τον «audism»
μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με τον Humphries, ο «audism» εκδηλώνεται «από τα άτομα εκείνα που κρίνουν
συνεχώς την ευφυΐα και την επιτυχία των Κωφών με βάση την ικανότητά τους στη
γλώσσα και την κουλτούρα των ακουόντων». Εμφανίζεται επίσης όταν οι ίδιοι οι Κωφοί
«συμμετέχουν ενεργά στην καταπίεση άλλων κωφών απαιτώντας από αυτούς το ίδιο
σύνολο προτύπων, συμπεριφοράς και αξιών που απαιτούνται από τους ακούοντες».
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Ο Αμερικανός ψυχολόγος Harlan Lane περιέγραψε
τον «audism» ως έναν τρόπο για να κυριαρχήσει
«η ακοή» στην κοινότητα των Κωφών. Αυτή η
ιδέα υποστηρίχθηκε από το γεγονός ότι τα
προσαρμοσμένα περιβάλλοντα για τα Κωφά άτομα
πρόσεφεραν περιορισμένα οπτικά ερεθίσματα
ενώ συνέχιζαν να εννοούν τους ακούοντες. Έτσι, ο
Lane επικαλέστηκε την ιδέα του θεσμικού «audism»
σύμφωνα με τον οποίο προάγεται μόνο η ικανότητα
«να ακούς».
Οι συνεισφορές των Humphries και Lane στην έννοια του «audism» βοήθησαν στο
να γίνουν ορατές προηγουμένως κρυμμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Η θεσμική
καταπίεση είναι εγγενώς δύσκολο να εντοπιστεί, γιατί συχνά παρουσιάζεται με τη μορφή
πρακτικών που ακολουθούν την «κοινή λογική». Η παρουσίαση της «κοινής λογικής» —
δηλαδή της ικανότητας να ακούει κάποιος ως κυρίαρχη αξία— έχει ρίζες που εκτείνονται
σε θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ταυτότητας. Η ιδέα του μεταφυσικού «audism»
η οποία βασίζεται στην έννοια ότι η ομιλία είναι θεμελιώδης αρχή για την ανθρώπινη
ταυτότητα, εμφανίστηκε στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα, με το έργο
των Brenda Brueggemann και H-Dirksen L. Bauman. Η Brueggemann προσδιόρισε τον
προβληματικό συλλογισμό στον οποίο βασιζόταν ο μεταφυσικός «audism»: «Η γλώσσα
είναι ανθρώπινη. Ο ομιλία είναι γλώσσα. Επομένως, οι κωφοί είναι «μη άνθρωποι» και η
κώφωση είναι πρόβλημα».
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Ωστόσο, η συνειδητοποίηση της γραμματικής φύσης των νοηματικών γλωσσών και
η έρευνα στη νευρογλωσσολογία υποδηλώνουν ότι κάθε άνθρωπος είναι σε θέση να
επικοινωνεί μέσω προφορικής, νοηματικής ή γραπτής γλώσσας. Έτσι, η ομιλία δεν
είναι η μόνη μορφή γλώσσας της ανθρωπότητας.
Ο «audism» (από το λατινικό audire, που σημαίνει «ακούω», και η κατάληξη -ism, που
τοποθετείται για μια συμπεριφορά, πεποίθηση ή στάση) έχει διάφορες ερμηνείες:
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«Η αντίληψη ότι κάποιος είναι ανώτερος με κριτήριο την ικανότητά του να
ακούει ή να συμπεριφέρεται με τον τρόπο των ακουόντων», Tom Humphries,
Communicating across cultures (deaf-hearing) and language learning.
(Doctoral dissertation. Cincinnati, OH: Union Institute and University,1977), σελ.
12.

«Οι φορείς που ασχολούνται με τα κωφά άτομα, την αντιμετώπισή τους
κάνοντας δηλώσεις για αυτούς, εξουσιοδοτώντας τις απόψεις τους,
περιγράφοντάς τους, διδάσκοντας για αυτούς, καθορίζουν πού πηγαίνουν
στο σχολείο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πού ζουν. Ο «audism» είναι ο
τρόπος με τον οποίο «η ακοή» ασκεί κυριαρχία, αναδιάρθρωση και εξουσία
στην κοινότητα των Κωφών. Περιλαμβάνει επαγγελματίες όπως υπεύθυνους
σχολείων για κωφά παιδιά και εκπαιδευτικά προγράμματα για κωφούς
ενήλικες, διερμηνείς και ορισμένους ακουολόγους, λογοθεραπευτές,
ωτολόγους, ψυχολόγους , ψυχίατρους, βιβλιοθηκονόμους, ερευνητές,
κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς σε βοηθήματα ακοής». Harlan Lane,
The mask of benevolence: disableting the deaf community (Νέα Υόρκη: Knopf,
1992), σελ.43.
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«Η πεποίθηση ότι η ζωή χωρίς ακοή είναι μάταιη και μίζερη, ότι η απώλεια
ακοής είναι μια τραγωδία και η «μάστιγα της ανθρωπότητας», ότι οι κωφοί
πρέπει να αγωνίζονται για να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με
τους ακούοντες. Οι Κωφοί ακτιβιστές Heidi Reed και Hartmut Teuber στην
D.E.A.F. Inc., μια οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας και υπεράσπισης στη
Βοστώνη, θεωρούν ότι ο «audism» είναι «μια ειδική περίπτωση διάκρισης
υπέρ των αρτιμελών (ableism)». Όσοι ασκούν «audism»- audists , ακούοντες
ή κωφοί, δεν αποδέχονται την κουλτούρα των Κωφών και τη χρήση της
νοηματικής γλώσσας και έχουν αυτό που περιγράφουν οι Reed και Teuber
ως «μια εμμονή για χρήση της υπολειπόμενης ακοής, της ομιλίας και
χειλειανάγνωσης από τους κωφούς .» Fred Pelka, Τhe ABC-CLIO companion
to the disability rights movement (Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 1997),
σελ.33.

«Μια στάση που βασίζεται στην παθολογική άποψη που οδηγεί σε αρνητικό
στίγμα προς τα άτομα που δεν ακούνε· όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, ο
«audism» κρίνει, χαρακτηρίζει και περιορίζει τα άτομα με βάση την ικανότητα
τους να ακούνε και μιλάνε». Janice Humphrey and Bob J. Alcorn, So you want
to be an interpreter? : an introduction to sign language interpreting (Amarillo,
TX: H&H Publishers, 1995), σελ.85.
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Μορφές «audism»
Ο «audism» μπορεί να εντοπιστεί με διαφορετικές μορφές σε διάφορες κοινωνικές
περιστάσεις. Μπορεί να επηρεάσει την εργασία, την εκπαίδευση, τις συνθήκες
διαβίωσης κάποιου, κ.ά..

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «audism» είναι η άρνηση ή η αποτυχία χρήσης
της νοηματικής γλώσσας σε Κωφά άτομα που είναι νοηματιστές, παράλληλα με
την απαξίωση τους για την αδυναμία τους στην προφορική γλώσσα. Όροι όπως
«κωφάλαλοι» ή «μουγγοί» απεικονίζουν ακριβώς αυτή την απαξίωση.
Άλλα τέτοια παραδείγματα «audism» που συμβάλλουν στην άρνηση επικοινωνίας
είναι όταν ζητείται από ένα Κωφό άτομο να διαβάσει τα χείλη ή να γράψει όταν
έχει δηλώσει ότι αυτό δεν το επιθυμεί. Επίσης όταν κάποιος αρνείται να καλέσει
διερμηνέα όταν του έχει ζητηθεί.

Οι Κωφοί και τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν μερικές «περίεργες»
ερωτήσεις όπως για παράδειγμα, «Μπορείτε να οδηγείτε;» που πολλές φορές
προσβάλλουν τις ικανότητες τους σε σύγκριση με αυτές των ακουόντων. Οι Κωφοί
μπορούν να κάνουν τα πάντα, εκτός από το να ακούσουν.

Η κώφωση δεν είναι ασθένεια και οι Κωφοί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους
άρρωστους ή ανάπηρους. Στην πραγματικότητα, πολλοί Κωφοί και βαρήκοοι – πολλοί
από τους οποίους θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος της κοινότητας των Κωφών και
χρησιμοποιούν το Κ (Κωφός) αντί για κ (κωφός) – είναι περήφανοι για την κωφότητα
τους και την γλώσσα τους. Το να τους αντιμετωπίζει η κοινωνία των ακουόντων σαν
άρρωστους που χρειάζονται τον οίκτο τους, θεωρείται προσβλητικό.
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Όπως είπαμε και πριν, οι Κωφοί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Το να λέτε φράσεις
όπως: «Κάνεις κάτι τόσο καλά, αν και είσαι κωφός» μπορεί να είναι ιδιαίτερα
προσβλητικό. Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα είναι ο σχολιασμός του πόσο
«καλά» μιλάει κάποιος και οι φραστικές επιθέσεις όταν κάποιος δεν μιλάει «σωστά».

Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας για τα Κωφά άτομα είναι πολλές και γίνονται συχνά.
Οι Κωφοί και οι βαρήκοοι πρέπει αλλά δεν έχουν ίσες εργασιακές ευκαιρίες. Παρά τις
ακαδημαϊκές και επιστημονικές τους ενίοτε γνώσεις, υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω
της έλλειψης ακοής. Τα ποσοστά ανεργίας των Κωφών είναι σημαντικά μεγαλύτερα
από αυτά των ακουόντων
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Ακουϊσμός «audism» και Κουλτούρα Κωφών

Η κοινότητα των Κωφών ορίζεται από την κουλτούρα και την γλώσσα της για τις οποίες
είναι περήφανη. Όπως είναι λογικό, ο «audism» αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης
αυτής της κοινότητας. Ακριβώς όπως γίνονται συζητήσεις για τον ρατσισμό ή τον
σεξισμό σε όλες τις κοινωνίες, έτσι γίνονται αντίστοιχα συζητήσεις για τον «audism»
στην κοινότητα των Κωφών.
Για παράδειγμα, αρκετοί άνθρωποι που έχουν συναντήσει τέτοιες υποτιμητικές
συμπεριφορές έχουν γράψει για αυτές βιβλία, θεατρικά έργα, ποίηση και άλλα.
Είναι επίσης ένα κοινό θέμα για Κωφούς φοιτητές, εφημερίδες και ερευνητές που
ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας.
Ομοίως, οργανώσεις που συνηγορούν υπέρ
της κοινότητας των Κωφών συχνά
συμμετέχουν στον αγώνα κατά του «audism». Η Καναδική Ένωση Κωφών σημειώνει ότι ο
«audism» εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και τον βρίσκει εξίσου απαράδεκτο
με κάθε άλλη μορφή φανατισμού. Η Εθνική Ένωση Κωφών στις ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης
«την εξάλειψη του «audism», του «linguism»- (απόδοση στα ελληνικά: γλωσσισμόςγλωσσικός ηγεμονισμός), του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων» στη δήλωσή
της για τις αξίες της κοινότητας.
Η ευαισθητοποίηση για τον «audism» έχει διαδοθεί στις κοινότητες Κωφών και των
ακουόντων, και θεωρείται πλέον ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας
για μια γλωσσική μειονότητα να έχει πρόσβαση σε μια πλήρως ανθρώπινη γλώσσα
που ταιριάζει καλύτερα στις οπτικές ανάγκες των Κωφών. Έτσι, ο λόγος γύρω από τον
«audism» επιτρέπει στους χρήστες του να αντιληφθούν την ακουοκεντρική τάση που
επικρατεί για τα Κωφά άτομα ως μια σοβαρή περίπτωση διάκρισης και καταπίεσης.

34

Βιβλιογραφικές αναφορές

Lane H. (1993). The mask of benevolence: Disabling the deaf community. New York: 		
Random House.
Humphries, T. (1977). Communicating across cultures (deaf -hearing) and language
learning. PhD dissertation, Available from ProQuest One Academic. (302878949).
Eckert, R. C., &amp; Rowley, A. J. (2013). Audism: A theory and practice of audiocentric
privilege. Humanity &amp; Society, 37(2), 101-130.
doi:http://dx.doi.org/10.1177/0160597613481731

35

Τι είναι το «Deafhood»;

Το Deafhood είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τον Paddy Ladd στην Διδακτορική
Διατριβή του (1998) και στο ομώνυμο βιβλίο του Understanding Deaf Culture: In Search
of Deafhood (2003). Η σημασία της λέξης παραμένει εσκεμμένα ασαφής.

Ο ορισμός του Ladd για τον όρο «Deafhood» είναι:
«Η κώφωση δεν πρέπει να θεωρείται ως μια τετελεσμένη
κατάσταση, αλλά ως μια διαδικασία μέσω της οποίας
τα Κωφά άτομα ανακαλύπτουν την ταυτότητα τους ως
Κωφοί, θεωρώντας ότι την διαμορφώνουν από πολλές
και διαφορετικές προτεραιότητες και αρχές, οι οποίες
επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως το
έθνος, η εποχή και η κοινωνική τάξη» (Ladd, 2003) σελ.
xviii. .

Σε αντίθεση με την ιατροπαθολογική προσέγγιση της κώφωση, η οποία περιγράφει
τους Κωφούς μόνο από την απώλεια ακοής τους, ο όρος «Deafhood» υποστηρίζει
ότι η κώφωση έχει και μια θετική θεώρηση και δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως
ασθένεια που χρειάζεται θεραπεία. Πολλοί άλλοι Κωφοί, όπως η Ella Mae Lentz
(2007), έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο για να εξηγήσουν το μοναδικό προσωπικό
ταξίδι ενός Κωφού να ανακαλύψει και να κατανοήσει τον εαυτό του ως Κωφό άτομο.
Σύμφωνα με τον Ladd, το Deafhood απαιτεί από τους Κωφούς να απελευθερωθούν
από την καταπίεση που έχουν αντιμετωπίσει ιστορικά από την κοινωνία των
ακουόντων. Σε αυτή τη διαδικασία αυτο-απελευθέρωσης, ο Ladd γράφει:
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«...επινόησα μια νέα ετικέτα, «Deafhood». Ωστόσο, το «Deafhood» δεν είναι μια «στατική»
ιατρική κατάσταση όπως η «κώφωση». Αντίθετα, αντιπροσωπεύει μια διαδικασία - τον
αγώνα κάθε Κωφού παιδιού, Κωφής οικογένειας και Κωφού ενήλικα να εξηγήσουν στον
εαυτό τους και στους άλλους, το λόγο της ύπαρξης τους στον κόσμο. Με το να μοιράζονται
τις ζωές τους μεταξύ τους ως κοινότητα και με το να εφαρμόζουν αυτά που έχουν
αποκομίσει, αντί να γράφουν βιβλία για αυτούς, οι Κωφοί μπαίνουν σε μια καθημερινή
διαδικασία, έναν συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό διάλογο» (Ladd, 2003,) σελ.3.
Ακριβώς επειδή στην ιστορία των Κωφών
καταγράφεται πλήθος διακρίσεων και
στερεοτυπικών απόψεων, η ιδέα του
«Deafhood» έχει στόχο να ενδυναμώσει
και να εμψυχώσει τους Κωφούς, ώστε
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον
«audism» - όρος που χρησιμοποιείται για
τη διάκριση κατά των Κωφών.

Στα πλαίσια του «Deafhood» πολλοί Κωφοί αντικαθιστούν τη λέξη «Κώφωση» με τη λέξη
«Κωφότητα». Συγκεκριμένα περιγράφουν τις δύο αυτές λέξεις με τον εξής τρόπο:
«Κώφωση»: Η κώφωση είναι μια ιατρική/παθολογική κατάσταση. Η λέξη εμπεριέχει μια
αρνητική εμπειρία καταπίεσης από άτομα της ιατρικής κοινότητας όπως γιατροί ΩΡΛ,
ακουολόγοι κ.ά.
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Περιγράφει:
Μια κατάσταση
Μια αρνητική εμπειρία καταπίεσης από ακούοντα άτομα που θέλουν την
ιατρικά αποκατάσταση της κώφωσης π.χ. κοχλιακό εμφύτευμα, ακουστικά βαρηκοΐας
Μια ιατρική κατάσταση
Την καταπίεση της χρήσης της νοηματικής γλώσσας
Την επιβολή του «φωνοκεντρισμού»- phonocentrism, η ιδέα ότι οι ήχοι/ ο λόγος είναι
εγγενώς ανώτεροι από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
Τον όρο «audism» που περιγράφει την διάκριση κατά των Κωφών, και τον όρο
«colonialisation» που περιγράφει την καταπίεση των Κωφών από τους ακούοντεςαντίστοιχη με την καταπίεση που βιώνουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί στις
αποικισμένες χώρες.

«Κωφότητα»: Η Κωφότητα είναι μια ταυτότητα όπου ένα Κωφό άτομο έχει την πρώτη
του γλώσσα - τη νοηματική γλώσσα και την κοινότητα των Κωφών, την κουλτούρα των
Κωφών και μια ολόκληρη οικογένεια που είναι Κωφοί.
Περιγράφει:
Μια διαδικασία
Μια θετική εμπειρία του «Είναι»
Την ανθρωπιά
Τη χρήση των φυσικών γλωσσών των Κωφών
Την αποδοκιμασία στον προφορισμό (ως αποτέλεσμα του φωνοκεντρισμού)
Την επικέντρωση στη γλώσσα και τον πολιτισμό
Την αποδοχή του διαφορετικού
Την προσέγγιση ότι το να είσαι Κωφός έχει ένα θετικό πρόσημο.
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Ο Paddy Ladd δηλώνει ότι η καρδιά του Deafhood είναι το διεθνές πνεύμα. Η
επικοινωνία είναι δύσκολη σε διεθνές επίπεδο, επειδή οι νοηματικές γλώσσες δεν
είναι διεθνείς και κάθε χώρα μπορεί να έχει μία ή περισσότερες νοηματικές γλώσσες.
Η νοηματική γλώσσα πρέπει να διατηρείται στην πιο αγνή της μορφή, χωρίς επιρροές
από την προφορική γλώσσα και άλλα πρόσθετα εφέ. Ο Ladd δηλώνει ότι «η εθνική
ταυτότητα κάποιου ξεκινά μια διαδικασία «διεύρυνσης» σε μια διακρατική κοινότητα
της Κώφωσης». Αυτό δείχνει το γεγονός ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την
Κώφωση. Η μία βασίζεται στην προσπάθεια διατήρησης της Κώφωσης εντός των ορίων
της καταπίεσης του κόσμου των Κωφών όπως ήταν ιστορικά. Η δεύτερη προσέγγιση
επικεντρώνεται στην προσπάθεια να κάνουμε το αντίθετο - να διευρύνουμε την ιδέα
του τι μπορεί να σημαίνει η Κωφότητα, να παίρνουμε ιδέες από οπουδήποτε και να τις
προσαρμόζουμε στη ζωή των Κωφών.
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Επίσης, ο Ladd προσδιόρισε επτά αρχές του «Deafhood», οι οποίες είναι:

Οι κοινότητες Κωφών έχουν τις νοηματικές γλώσσες που έχουν το χάρισμα να
πουν πράγματα που η ομιλία δεν μπορεί.
Αυτές οι νοηματικές γλώσσες είναι ακόμη πιο ιδιαίτερες επειδή μπορούν να
προσαρμοστούν ώστε να υπερβαίνουν τα διεθνή σύνορα όταν οι ομιλούμενες
γλώσσες αποτυγχάνουν. Αυτό έχει να κάνει με τις τεράστιες γραμματικές
ομοιότητες μεταξύ των νοηματικών γλωσσών.
Κατά συνέπεια, οι Κωφοί μπορούν να γίνουν οι πρώτοι αληθινά παγκόσμιοι
πολίτες στον κόσμο και έτσι να χρησιμεύσουν ως πρότυπο για την υπόλοιπη
κοινωνία.
Οι Κωφοί δημιουργήθηκαν επίτηδες στη γη για να εκδηλώσουν αυτές τις
ιδιότητες και η αξία της ύπαρξής τους δεν πρέπει να αμφισβητηθεί.
Τα ακούοντα άτομα που δεν μπορούν να μιλήσουν τις νοηματικές γλώσσες είναι
στην πραγματικότητα ανάπηροι.
Οι νοηματικές γλώσσες προσφέρονται ως δώρο σε ακούοντες, καθώς εάν
ενώνονταν με Κωφούς και μάθαιναν αυτές τις γλώσσες, η ποιότητα της ζωής
τους θα βελτιωνόταν.
Ενώ είναι κατανοητό ότι η πλειοψηφία των Κωφών δεν είχε ακόμη την ευκαιρία
μιας εκπαίδευσης με επίκεντρο τους Κωφούς και την κοινωνικοποίηση σε
κοινότητες με νοηματική γλώσσα, οι Κωφοί πρέπει να δεσμευτούν ότι θα
συνεχίσουν να αγωνίζονται για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Κωφοί έχουν το
«δικαίωμα» σε αυτές τις εμπειρίες.
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Καταλήγοντας στη φράση «Το Deafhood είναι η θεραπεία
της κώφωσης!»

Το «Deafhood» υιοθετήθηκε από το Πανεπιστήμιο Gallaudet στην Ουάσιγκτον κατά
την περίοδο των διαδηλώσεων τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2006. Το Πανεπιστήμιο
Gallaudet εξακολουθεί να είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στον κόσμο στο οποίο όλα τα
προγράμματα και οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενούν Κωφούς και
βαρήκοους φοιτητές.
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Η έγκυρη απόκτηση νοηματικής γλώσσας από φυσικούς νοηματιστές,
Πρότυπα νοηματικής γλώσσας, είναι ζωτικής σημασίας για την
γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των Κωφών παιδιών!
Τα Κωφά Πρότυπα (Deaf Role Models) μπορούν να συμβάλλουν
καθοριστικά στην απόκτηση αυτής της πρώτης γλώσσας και να
στηρίξουν τις οικογένειες των Κωφών παιδιών, εδραιώνοντας την
επικοινωνία και βοηθώντας στην αποδοχή!

Τι σημαίνει όμως «Κωφό Πρότυπο»;
Η απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται σ’ αυτό το βιβλίο
το οποίο απευθύνεται σε Κωφούς, γονείς, εκπαιδευτικούς
και άλλους ειδικούς του κόσμου των Κωφών
και του κόσμου των Ακουόντων.
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