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το 1986 (Φεκ 146 τ.Α’ 30/9/1986).
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Αθήνα 2022

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού προγράμματος « Κωφοί
Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Σύνδεσμοι της Ίδιας Αλυσίδας »
με τίτλο Sign Links.
Μέσα από τις ομάδες Υποστήριξης Γονέων και Κωφών παιδιών, η συμμετοχή
Κωφών ενηλίκων, που λειτουργούν ως Πρότυπα Ρόλων, αποτέλεσε
μια συνεισφορά πολύτιμη και ταυτόχρονα μια καινοτόμο ιδέα για τις χώρες
των εταίρων του προγράμματος και όχι μόνο.
Στόχος μας ήταν και είναι η ενημερότητα προς Κωφούς και ακούοντες, εκπαιδευτικούς,
ειδικούς επαγγελματίες, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία, προκειμένου να γνωρίσουν
τη κώφωση και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με τα Κωφά παιδιά.
Παράλληλος στόχος είναι η ενθάρρυνση και η αξιοποίηση δεξιοτήτων,
έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην
επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς επίσης και ο εμπλουτισμός και η διεύρυνση των
γνώσεων, αλλά και η αλλαγή στάσης και αντίληψης απέναντι στην κώφωση.
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Γεια σας! Με λένε Παναγιώτη. Είμαι 6 χρονών κι είμαι
Κωφός! Όπως όλα τα παιδιά, μου αρέσει να παίζω με
τα σκυλάκια μου. Διασκεδάζω μαζί τους κι έχω ένα
γεμάτο πρόγραμμα, για το οποίο θα σας μιλήσω.
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Για μεγάλους...

Στη Διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι έρευνες
καταδεικνύουν πως 1 στα 1000 παιδιά γεννιέται Kωφό.
Ο κάθε γονιός έχει μια διαφορετική αντίδραση όταν
ανακαλύπτει πως το παιδί του είναι Kωφό.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σωστή
ή λανθασμένη αντίδραση. Υπάρχει ένα
ευρύ φάσμα υποστήριξης διαθέσιμο για εσάς για
να καταλάβετε την κώφωση του παιδιού και τι
εννοούμε με τον όρο αυτόν. Η υποστήριξη μπορεί να
προέρχεται από επαγγελματίες, από υπηρεσίες, από
τους ενήλικες Κωφούς Πρότυπα, από οργανισμούς,
είτε από άλλους γονείς Kωφών παιδιών.

Για μικρούς...
Τα αυτιά των Κωφών ατόμων λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο
σε σχέση με τα αυτιά των ακουόντων. Υπάρχουν περίπου 10.000
Κωφοί στην Ελλάδα, αλλά ο καθένας είναι διαφορετικός.
Μερικοί δεν ακούν τίποτε (κωφοί) , ενώ άλλοι ακούν κάποιους
ήχους (βαρήκοοι).
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Το να είσαι Κωφός σημαίνει πως δεν ακούς. Για το λόγο αυτό φοράω
στα αυτιά μου ακουστικά, που με βοηθάνε να ακούω καλύτερα τους
ήχους και μερικές φορές με βοηθούν να κάνω διάκριση στην ομιλία.
Επίσης προκειμένου να καλύψω τις ελλείψεις λόγω της απώλειας
ακοής, χρησιμοποιώ όλες τις άλλες αισθήσεις μου.

Βλέπεις τα γράμματα στο κάτω μέρος της τηλεόρασης;
Λέγονται υπότιτλοι κι έτσι μπορώ να τους διαβάζω και να παρακολουθώ.
Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω τι λένε οι άνθρωποι στην τηλεόραση.
Και όταν δεν υπάρχουν υπότιτλοι; Προσπαθώ να κάνω χειλανάγνωση,
δηλαδή να «διαβάσω» τα χείλη των συνομιλητών μου!

Γι’ αυτό θυμήσου, να μη μου μιλάς με γυρισμένη την πλάτη,
εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου!

7

Η Ελλάδα προχώρησε σε υποτιτλισμό εκπομπών και ειδήσεων, βάσει
της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρει πως τα διοικητικά όργανα
και οι αρχές, όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ, υποχρεούνται να παρέχουν
πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση.
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Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής
χρησιμοποιούν διάφορα βοηθήματα για να ενισχύσουν
την υπολειμματική τους ακοή.
Μερικοί φοράνε ακουστικά βαρηκοΐας και άλλοι
έχουν τοποθετήσει χειρουργικά ένα κοχλιακό
εμφύτευμα. Όλοι όμως είναι άτομα με προβλήματα
ακοής!

Τα ακουστικά μου και ο επεξεργαστής
του κοχλιακού μου εμφυτεύματος είναι πολύ
ακριβά! Γι’ αυτό πρέπει να τα προσέχω πολύ
για να μην πάθουν κάτι ή τα χάσω!
Και δεν πρέπει κανένας από περιέργεια
να μου τα πάρει ή να μου τα πειράξει!
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Είμαι εκ γενετής Κωφός.
Ζω στην Αθήνα με την μαμά και τον μπαμπά μου,
οι οποίοι είναι επίσης Κωφοί. Τα Κωφά άτομα συνηθίζουν
να γράφουν τη λέξη Κωφός με Κ κεφαλαίο,
επειδή νιώθουν περήφανοι που είναι Κωφοί και έχουν
τη δική τους κοινότητα και τη δική τους κουλτούρα.
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Ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά που είναι Κωφά, έχουν γονείς που ακούν.
Το 95% των Κωφών παιδιών γεννιούνται από ακούοντες γονείς
και μόνο ένα 5% των Κωφών παιδιών έχουν Κωφούς γονείς
Τα μωρά μπορούν να γεννηθούν κωφά. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν την ακοή
τους, εξαιτίας άλλων λόγων, για παράδειγμα από σοβαρό τραυματισμό,
κάποια μόλυνση ή κάποιες ασθένειες. Οι μεγάλοι όταν γίνονται ηλικιωμένοι
μπορεί να κι αυτοί να χάσουν την ακοή τους.

Ο ερχομός ενός νέου παιδιού είναι η στιγμή της αλλαγής σε μια οικογένεια. Όταν υπάρχει ένα Κωφό
παιδί στην οικογένεια μπορεί να σημαίνει πως ως γονείς έχετε επιπλέον πράγματα που θα πρέπει να
μάθετε. Κάθε συναίσθημα που νιώθετε είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος συναίσθημα.
Η αποδοχή του Κωφού παιδιού αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία.

Είναι πολύ χρήσιμο να συναντήσετε άλλους γονείς και οικογένειες, αλλά κυρίως Κωφούς ενήλικες
που θα αποτελέσουν Πρότυπα ρόλων για τα Κωφά παιδιά.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα να μάθετε τι έκαναν και πως εκείνοι αντεπεξήλθαν σε ό,τι εμπόδιο

συνάντησαν στη ζωή τους. Η συλλογή πληροφοριών και η συνάντηση με άλλους γονείς μπορούν να
βοηθήσουν ξεδιαλύνοντας το μυστήριο, διώχνοντας τον φόβο για την κώφωση και το Κωφό παιδί.

Το Κωφό παιδί έχοντας επαφή με έναν Κωφό ενήλικα-Πρότυπο Ρόλου μπορεί να βιώσει μία θετική
εμπειρία που θα του επιτρέψει να έχει μία θετική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα.
Αποτελεί επιπλέον και μια ευκαιρία να δείτε μια προοπτική του Κωφού παιδιού σας.
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Κάνω ό,τι κάνουν όλα τα παιδιά της ηλικίας μου!
Μου αρέσει να διαβάζω, να ζωγραφίζω,
να παίζω με τους φίλους μου.
Κάνω και διάφορα αθλήματα, είτε σε αθλητικούς
συλλόγους ακουόντων ή σε αθλητικούς
συλλόγους Κωφών.
Τα Κωφά άτομα μπορούν να κάνουν τα πάντα
και μπορούν να διακριθούν!
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Πρότυπα
Συνήθως οι άνθρωποι έχουν ως ίνδαλμα ένα αστέρι του αθλητισμού, έναν ηθοποιό,
έναν πολιτικό, έναν δάσκαλο ή ακόμα και ένα μέλος της οικογένειας,
που αποτέλεσε το πρότυπο τους καθώς μεγάλωναν.
Τα πρότυπα αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής του κάθε ανθρώπου.
Για τους Κωφούς, η εύρεση αυτών των προτύπων είναι ακόμη πιο σημαντική.
Οι Κωφοί ενήλικες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά πρότυπα για τα Κωφά παιδιά
και τις οικογένειές τους. Αξιοποιώντας τις δικές τους εμπειρίες, μπορούν να δείξουν
στις οικογένειες ότι η κώφωση δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο
για την επίτευξη των στόχων τους.
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Κωφός Ολυμπιονίκης

Ο Αλέξανδρος Παπαδάτος (γεννήθηκε

στις 31 Ιουλίου 1993) είναι Έλληνας αθλητής
της Εθνικής Ομάδας Πάλης και μέλος της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών.
Είναι γνωστός και με το ψευδώνυμο

“Χρυσό Λιοντάρι” λόγω της δυναμικότητάς του
και των χρυσών τίτλων που κατέχει.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλές

διοργανώσεις Κωφών με πολλές διακρίσεις.

Κατέκτησε

το

Χρυσό

μετάλλιο

στην

ελληνορωμαϊκή πάλη το 2017 στους 23ους

Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών που έγιναν στην
Σαμψούντα της Τουρκίας.

Έκτοτε έχει κατακτήσει πολλά χρυσά μετάλλια
και διακρίσεις.
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Κωφοί - Πρότυπα Ρόλου

Πολλές φορές συναντάμε τον όρο «Deaf Role Model», ο οποίος περιγράφει τους Κωφούς,
συνηθέστερα ενήλικες, με Ρόλο Μοντέλου, δηλαδή με ρόλο ενός θετικού Προτύπου.
Οι Κωφοί Πρότυπα Ρόλου μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και στήριξη,
από ιδίας πείρας, μοιραζόμενοι την εμπειρία τους από ειδικούς και υπηρεσίες
που έχουν ήδη απευθυνθεί.
Κατανοούν και μοιράζονται τα συναισθήματα γονέων και παιδιών, μιλώντας γι΄ αυτά
και για το πως έχουν αντιμετωπίσει τα εμπόδια που συνάντησαν, με το πέρασμα του χρόνου.
Μπορούν να προσφέρουν στήριξη στην επικοινωνία και μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις
που πιθανόν να υπάρχουν σχετικά με την κώφωση.
Το Κωφό παιδί μεγαλώνοντας θα δει κι άλλους Κωφούς ενήλικες, οι οποίοι θα αποτελέσουν
μία χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την κοινότητα των Κωφών και την κουλτούρα τους.

15

Οι Κωφοί Πρότυπα ρόλου συνεργάζονται με Κωφά παιδιά και νέους βοηθώντας τους
να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση, τις φιλοδοξίες,
τις δεξιότητες αυτοπροστασίας και τη θετική ταυτότητα των Κωφών.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες ενός Προτύπου είναι η κοινή εμπειρία. Και έχοντας
αυτό κατά νου, οι νέοι Κωφοί χρειάζονται την παρουσία ενηλίκων, ώστε να μπορούν να δουν
πώς συμπεριφέρονται εκείνοι και πώς ανταποκρίνονται σε καταστάσεις, όπως απέναντι σε
προκλήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στον εργασιακό χώρο.
Αναμένεται, λοιπόν, να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες ως Κωφοί και
να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα για τα Κωφά παιδιά και τους νέους με τους
οποίους συνεργάζονται.
Βοηθούν τις οικογένειες να εντοπίσουν πρακτικές λύσεις για τη διαχείριση κοινών προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν τα Κωφά παιδιά και οι νέοι καθώς περνούν στην ενήλικη ζωή.
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Καλές πρακτικές για τους ΚωφούςΠρότυπα Ρόλου
Οι Κωφοί Πρότυπα Ρόλου θα πρέπει να
συνεισφέρουν με τις γνώσεις και εμπειρίες
τους παρέχοντας:
- πληροφορίες και υποστήριξη σε γονείς.
- ενημερότητα για την κώφωση.
- αντίληψη και ανάλυση των εμποδίων.
Επίσης μπορούν:
- να ενισχύσουν τους γονείς να αισθάνονται
λιγότερο ανήσυχοι και περισσότερο
ικανοί να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες.
- να ενισχύσουν την ενδυνάμωση δεσμού
γονέων-παιδιού.
- να ενισχύσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης
και αυτοεκτίμησης των παιδιών και να
ενδυναμώσουν το αίσθημα αξίας του
Εαυτού και τη δόμηση μια σθεναρής
ταυτότητας.
- να αναπτύξουν δεξιότητες στην ΝΓ και
να διευρύνουν τις δυνατότητες για
προσβάσιμη επικοινωνία

Ακόμη, μπορούν να προσφέρουν:
Περαιτέρω εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα,
στη θεωρία της συμμετοχής, στην ταυτότητα των
Κωφών, στην κουλτούρα και στην ισότητα.

Οφέλη για γονείς από Κωφούς Πρότυπα
Ρόλου :
- Αντιλαμβάνονται πως οι Κωφοί επιτυγχάνουν
τους στόχους τους.
- Έχουν ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις, που
δεν έκαναν ποτέ στους ειδικούς.
- Εξερευνούν την παιδική ηλικία διαμέσου της
οπτικής του Κωφού παιδιού.
- Αποκτούν ενημέρωση για την κώφωση –
θετική στάση και περισσότερη εμπιστοσύνη για
το μέλλον.
- Έχουν προσωπική και ευθεία καθοδήγηση σε
επιμέρους θέματα που σχετίζονται με το παιδί.
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Με τους γονείς μου και άλλους φίλους μου Κωφούς μιλάμε
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιούν τα Κωφά άτομα στην Ελλάδα και η οποία μας
επιτρέπει να επικοινωνούμε αμφίδρομα
και αποτελεσματικά χωρίς εμπόδια.
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Τα άτομα που χρησιμοποιούν την ΕΝΓ έχουν ένα ιδιαίτερο «νοηματικό
όνομα», προκειμένου να μην χρειάζεται να το δακτυλοσυλλαβίζουν
συνεχώς. Το «νοηματικό όνομα» δίνεται από κάποιο Κωφό άτομο σε Κωφό
(ή σε ακούων) και προκύπτει από κάτι που συνηθίζει, αγαπά ή από κάποιο
άλλο χαρακτηριστικό.

Το δικό μου «νοηματικό όνομα» ,
μου το έδωσαν οι γονείς μου!
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Το Δακτυλικό Αλφάβητο
αποτελείται
από
24
χειρομορφές που αντιστοιχούν
στα 24 γράμματα της
ελληνικής αλφαβήτου και
χρησιμοποιείται
για
την
απόδοση των κύριων ονομάτων
ή ακρωνυμιών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα των Kωφών στην Ελλάδα,
οι οποίοι εκτός από άτομα με αναπηρία, αποτελούν και μια γλωσσική μειονότητα, και μια ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα. Η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για να γίνει κάποιος μέλος της κοινότητας των Κωφών. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των Ελλήνων Κωφών, από ακούοντα παιδιά Κωφών γονέων
(CODA), από ακούοντες ειδικούς που ασχολούνται με Κωφούς και από ακούοντες γονείς Κωφών
παιδιών.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
ως Ισότιμης με την Ελληνική. Στο κείμενο του νομοσχεδίου έχουν ενσωματωθεί διατάξεις για
την υλοποίηση της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία.
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Πολλοί συγχέουν τη γλώσσα με την ομιλία. Η γλώσσα είναι έμφυτος μηχανισμός, γεγονός
που σημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν αυτήν την ικανότητα-τάση και μπορούν να την
αναπτύξουν, άρα και τα Κωφά παιδιά. Η ομιλία, δηλαδή ο προφορικός λόγος, είναι τρόπος
παραγωγής μιας γλώσσας, όπως ένας άλλος τρόπος παραγωγής είναι και ο γραπτός λόγος.
Οι Νοηματικές Γλώσσες είναι πλήρεις γλώσσες, που επιτρέπουν στους Κωφούς
να επικοινωνούν αβίαστα, εύκολα, φυσικά, αμφίδρομα και αποτελεσματικά, καθώς δεν
υπάρχει εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη της πληροφορίας, αλλά και ούτε στην παραγωγή,
μιας και ταιριάζουν ιδιαίτερα με την οπτική φύση των Κωφών, με «τη δυνατότητα τους
να βλέπουν».
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Πάω στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης.
Εκεί έχω πάντα δύο δασκάλες, μια ακούουσα και μια Κωφή. Με διδάσκουν
και τις δύο γλώσσες, την ΕΝΓ – που είναι η πρώτη και βασική γλώσσα
του σχολείου - αλλά και την ελληνική γραπτή και προφορική γλώσσα.
Κάνω τόσα πράγματα στο σχολείο μου
και μου αρέσει τόσο πολύ!!
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Δεν πάνε όλα τα Κωφά παιδιά στο δικό μου σχολείο. Κάποια πάνε στο
γενικό σχολείο και προκειμένου να έχουν υποστήριξη μπαίνουν στα
τμήματα ένταξης ή έχουν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης στην τάξη
τους για να τους ενισχύει. Κάποια πάλι χρησιμοποιούν διερμηνέα ΕΝΓ για
να κατανοούν τη δασκάλα τους ενώ άλλα δεν χρειάζονται ενδοσχολικά
καμία βοήθεια, καθώς κάνουν καθημερινά συνεδρίες ατομικές με ειδικούς
παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές.

Στην δίγλωσση εκπαίδευση η νοηματική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα
– στόχος και διδάσκεται και καλλιεργείται συστηματικά. Η διδασκαλία της γραπτής γλώσσας της κοινότητας των ακουόντων διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα, συγκριτικά με την νοηματική γλώσσα. Στόχος είναι οι Κωφοί μαθητές να
μεταφέρουν τις γλωσσικές δεξιότητες από την πρώτη γλώσσα στη δεύτερη!
Στα δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα, η διγλωσσία συνεπάγεται και διαπολιτισμικότητα, δηλαδή κατανόηση της κουλτούρας και του πολιτισμού της
κοινότητας των Κωφών. Δεν υπάρχει ένα κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για όλα τα
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Κωφά παιδιά.
Ωστόσο, η επιλογή σχολείου είναι μια από τις σημαντικές επιλογές για την πρόοδο
του παιδιού, αλλά δεν είναι μη αναστρέψιμη. Η απόφαση λαμβάνεται από γονείς,
μετά την πρόταση των ειδικών επαγγελματιών ή φορέων,
ανάλογα τη δεδομένη στιγμή, βάσει της οποίας αξιολογούν τι καλύπτει
καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κωφού παιδιού.

Δεν χρειάζεται να υπάρχει αέναος ανταγωνισμός σχετικά με το ποια είναι η
καλύτερη μέθοδος και προσέγγιση επικοινωνίας για τα Κωφά παιδιά. Είναι σημαντικό
να δίνονται σε όλους ανεξαιρέτως, όλες οι πληροφορίες και όλο το εύρος των
μεθόδων επικοινωνίας και εκπαίδευσης.
Ο σωστός τρόπος προσέγγισης της επικοινωνίας είναι αυτός που λειτουργεί
καλύτερα για την κάθε οικογένεια, με στόχο να καλύψει τις επικοινωνιακές ανάγκες
του Κωφού παιδιού. Υπάρχουν πολλές επιλογές σχετικά με την προσέγγιση
επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσετε με το Κωφό παιδί, όμως είναι σημαντικό να
θυμάστε πως η επιλογή δεν γίνεται μία φορά εφ΄όρου ζωής.
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε προσέγγιση, καθώς μαθαίνετε περισσότερα για
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του δικού σας παιδιού.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΦΙΛΟΙ

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί η ευρύτερη οικογένεια, οι συγγενείς
ή οι φίλοι να μείνουν να φροντίσουν το παιδί σας, επιτρέποντάς σας
να έχετε ένα μικρό διάλειμμα.
Οι Άλλοι, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή στήριξης
για εσάς και το παιδί σας.
Μπορούν να είναι κοντά σας επίσης, για να συζητήσετε όταν χρειαστείτε
να μοιραστείτε σκέψεις και συναισθήματα.
Για το λόγο αυτό, αν δεν είναι εξοικειωμένοι με την κώφωση,
θα χρειαστούν τη δική σας βοήθεια για να εξοικειωθούν με το παιδί.
Αναζητήστε τους Κωφούς-Πρότυπα Ρόλου ώστε να γνωρίσουν φίλους
και συγγενείς, καθώς έτσι θα ενισχύσουν την οικογένεια και το ευρύτερο
περιβάλλον του Κωφού παιδιού.
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Οι συγγενείς μου ζουν στην Πάτρα.
Εκεί μένουν οι θείοι και τα ξαδέρφια μου
που τους αγαπώ πάρα πολύ!
Ευτυχώς μπορώ να επικοινωνώ εύκολα
μαζί τους καθημερινά. Παλιότερα,
αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο αλλά
με την βοήθεια της τεχνολογίας και με μια
απλή βιντεοκλήση μπορώ να επικοινωνώ
μαζί τους όποτε θέλω!
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Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια βελτίωσε πάρα πολύ
τις ζωές των Κωφών ατόμων. Τα ακουστικά βαρηκοΐας,
τα κουδούνια με φως, τα ξυπνητήρια με δόνηση και
βέβαια τα κινητά τηλέφωνα με τις δυνατότητες που
έχουν, έχουν βοηθήσει τους Κωφούς να έχουν μια
προσβάσιμη και άνετη ζωή.

Συσκευές ειδοποίησης
Οι συσκευές ειδοποίησης λειτουργούν με οπτική ειδοποίηση (φως),
ειδοποίηση αφής (δόνηση) ή ειδοποίηση ακοής (ήχο), ενώ πολλές από αυτές
έχουν το προνόμιο να συγχρονίζονται μεταξύ τους.
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Οι γονείς Κωφών παιδιών χρειάζονται, μερικές φορές, να
καλέσουν Διερμηνέα ΕΝΓ για να εξυπηρετηθούν σε κάποιες
υπηρεσίες. Μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ τους
διερμηνείς. Και εμείς μερικές φορές καλούμε διερμηνείς
στο σχολείο , όπως εάν θέλουμε να πάμε στο θέατρο ή σε
κάποιο μουσείο και πρέπει να έχουμε ισότιμη πρόσβαση.
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Η δουλειά του Διερμηνέα ΕΝΓ είναι πολύ ιδιαίτερη
και δύσκολη. Υπάρχουν αρκετοί Διερμηνείς τα
τελευταία χρόνια που εξυπηρετούν Κωφούς για
καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας ή κάποιες πιο
εξειδικευμένες ανάγκες. Επίσης, λειτουργεί μια
υπηρεσία στην Ελλάδα που λέγεται relay service και
μας βοηθάει στην εξ αποστάσεως διερμηνεία. Για να
γίνει κάποιος Διερμηνέας πρέπει να σπουδάσει την
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και να την γνωρίζει πολύ καλά. Ουσιαστικά, όπως οι Κωφοί, έτσι και οι
Διερμηνείς είναι δίγλωσσοι!
Ο Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας είναι ένας επαγγελματίας που κάνει εφικτή την επικοινωνία
ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Ακολουθούν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας,
ο οποίος τους δεσμεύει να κρατούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αφορούν τη διερμηνεία και
τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν.
Ο Διερμηνέας ΝΓ, πολλές φορές , λειτουργεί ως γλωσσικό πρότυπο ιδιαίτερα για τα Κωφά παιδιά
μικρότερης ηλικίας. Η παρουσία του Διερμηνέα ΝΓ σε διάφορες περιστάσεις συμβάλλει στη διαμόρφωση της
αντίληψης του παιδιού για το τι σημαίνει Διερμηνέας ΝΓ και πώς μπορεί να τον βοηθήσει στην τωρινή
ή μετέπειτα ζωή του.
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Όταν μεγαλώσω θέλω να σπουδάσω…
Θέλω να γίνω και εγώ σπουδαίος και να αποδείξω
ότι η κώφωση δεν είναι πρόβλημα και ότι κανένα
από τα εμπόδια που βιώνω δεν είναι αξεπέραστο!
Τίποτα δεν πρόκειται να με εμποδίσει να κάνω
αυτό που ονειρεύομαι!
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Το Πανεπιστήμιο Gallaudet είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην
Ουάσινγκτον της Αμερικής και λειτουργεί από το 1864 για Κωφούς
σπουδαστές. Προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά

προγράμματα σπουδών σε πολλές ειδικότητες. Το Πανεπιστήμιο Gallaudet
ακολουθεί δίγλωσση εκπαίδευση και η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των
μαθημάτων είναι η Αμερικάνικη Νοηματική Γλώσσα (ASL).
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Ο κόσμος των Κωφών μέσα στην κοινότητα των ακουόντων

Ο κόσμος των Κωφών επιδιώκει τη συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία ακουόντων.
Τα κύρια εμπόδια είναι η επικοινωνία και η ισότιμη πρόσβαση σε όλους του επιμέρους τομείς της
ζωής. Συχνά οι Κωφοί αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως αρνητικές συμπεριφορές, προκαταλήψεις,
ή ακόμη κι εκφοβισμό. Στην ευρύτερη κοινωνία των ακουόντων, τα Κωφά άτομα συχνά πρέπει
να πλοηγηθούν διαπερνώντας πολλαπλά κοινωνικά, ψυχολογικά και σωματικά εμπόδια.
Για το λόγο αυτό, συχνά προτείνουμε Κωφούς που αποτελούν Πρότυπα Ρόλου, δηλαδή
παραδείγματα προς μίμηση και καλύπτουν μια σημαντική ανάγκη για επιτυχημένη πλοήγηση σε
τέτοια περιβάλλοντα.
Ο κόσμος των Κωφών διεκδικεί την επίτευξη της πλήρους αναγνώρισης της ταυτότητας
των Κωφών, της Νοηματικής Γλώσσας και της κοινότητας τους.
Ο στόχος επιτελείται αποκαλύπτοντας τη γνώση ότι η κοινότητα των Κωφών είναι δυνατή
και ικανή για οτιδήποτε.
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Χάρη στην κοινότητα των Κωφών και στους συμμάχους της, τους υποστηρικτές της,
τους Διερμηνείς Νοηματικών Γλωσσών, τα ακούοντα άτομα που μαθαίνουν,
ζουν ή/και επικοινωνούν στη Νοηματική, όλοι υποστηρίζουν ακούραστα,
πως οι Κωφοί μπορούν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους σε όλες τις υπηρεσίες Κωφών
και πως ένας Κωφός μπορεί να γνωμοδοτεί ή και να παίρνει αποφάσεις που οδηγούν
στη βελτίωση προσβασιμότητας σε οργανισμούς ή υπηρεσίες.
Έτσι, για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις, οι Κωφοί πρέπει να συνηγορούν για τον
εαυτό τους και να εκπαιδεύσουν και άλλους Κωφούς ανθρώπους γι΄αυτά τα ζητήματα.
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Το Deaf Gain ορίζεται ως η αναπλαισίωση του όρου «Κωφός» ως μια μορφή αισθητηριακής
και γνωστικής ποικιλομορφίας που έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει
στο μεγαλύτερο καλό της ανθρωπότητας.
Ο όρος «Deaf Gain» επινοήθηκε το 2005, κατανοώντας την κώφωση, όχι ως αναπηρία,
αλλά ως όφελος και ζωτική πτυχή της διαφορετικότητας της ανθρωπότητας. Πλαισιώνοντας την κώφωση ως προς τα πνευματικά, δημιουργικά και πολιτιστικά οφέλη της, το Deaf
Gain αναγνωρίζει τη φυσική και γνωστική διαφορά ως ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο
πολυμορφισμό..
Η έννοια Deaf Gain εις βάθος, σημασιοδοτεί την προσέγγιση της κώφωσης ως έναν ξεχωριστό τρόπο ύπαρξης, έναν τρόπο που ανοίγει αντιλήψεις, προοπτικές και ιδέες, λιγότερο
κοινές, στην πλειονότητα των ακουόντων.
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Οι γονείς των Κωφών παιδιών συχνά αναφέρουν πως αποκτούν τον γονεϊκό τους ρόλο με

πολλούς τρόπους. Μαθαίνουν και γίνονται γονείς για ένα Κωφό παιδί, όπως ακριβώς για ένα

οποιοδήποτε παιδί. Απλά υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και τα
Κωφά παιδιά, χρειάζονται αγάπη, υποστήριξη, ασφάλεια και καθοδήγηση.

Οι διαφοροποιήσεις αναδεικνύονται επειδή ο γονεϊκός ρόλος βασίζεται στην επικοινωνία.
Η ανάπτυξη μίας καλής επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τα Κωφά παιδιά και
για τις οικογένειές τους. Η καλή επικοινωνία και οι καλές δεξιότητες επιτρέπουν
στο παιδί να μαθαίνει από τους άλλους και να επηρεάζει τον κόσμο γύρω του.

Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο συναισθηματικής και προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το να είσαι ικανός για καλή επικοινωνία με το παιδί σου, αυτό κάνει την ανάληψη

του γονεϊκού ρόλου ευκολότερη. Το να γίνεις γονιός ενός Κωφού παιδιού μπορεί να γίνει
μία θετική εμπειρία.

Η έρευνα σε όλο τον κόσμο υποδεικνύει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν

την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των Κωφών παιδιών είναι η επιρροή της
οικογένειας, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του Κωφού παιδιού και ακόμα οι

κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες που η οικογένεια πρέπει να μεταφέρει άμεσα ή
έμμεσα στο παιδί μέσα από την καθημερινή φροντίδα και επικοινωνία.
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Το προβάδισμα αυτό επιβεβαιώθηκε και για τον ελληνικό πληθυσμό των Κωφών μαθητών,

όπου από έρευνα προέκυψε ότι η ανάπτυξη της προσωπικής εικόνας των Κωφών παιδιών

Κωφών γονέων είναι υψηλότερη, συγκρινόμενη με αυτή των Κωφών παιδιών ακουόντων γονέων.
Στην περίπτωση των Κωφών παιδιών η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο του παιδιού.

Η στήριξη ολόκληρης της οικογένειας θα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα όλων των

υπηρεσιών και των ειδικών που ασχολούνται με αυτή, ώστε να μπορέσει η οικογένεια να
αποδεχθεί την κώφωση ενός μέλους της, σαν μια πραγματικότητα που πρέπει να
ενσωματωθεί, λειτουργικά, μέσα στην καθημερινή της ζωή.

Μερικοί γονείς έχουν αναφέρει ότι έχουν βιώσει πως βρίσκονται κάτω από μεγάλη
πίεση για να πάρουν απόφαση για μία επιλογή αναφορικά με το παιδί τους.

37

Υπάρχουν πολλές επιλογές σχετικά με την προσέγγιση επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσετε
με το παιδί σας, όμως είναι σημαντικό να θυμάστε:

Μπορεί να χρειαστεί να θελήσετε να αλλάξετε προσέγγιση, καθώς μαθαίνετε περισσότερα
για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του δικού σας παιδιού.
Ο σωστός τρόπος προσέγγισης της επικοινωνίας είναι αυτός που λειτουργεί
καλύτερα για εσάς, την οικογένεια σας και το παιδί σας.
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Ο «Συνήγορος Κωφών» είναι μια έννοια διεθνούς βεληνεκούς, η οποία αναφέρεται
στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Κωφών από Κωφούς Πρότυπα ρόλου.
Είναι, δηλαδή, η υποστήριξη από Κωφούς για Κωφούς.
Στο πλαίσιο αυτό πολλοί Κωφοί, ενεργά μέλη της κοινότητας των Κωφών,
δραστηριοποιούνται με ηγετικό ρόλο, προασπιζόμενοι την ισότιμη πρόσβαση για όλους τους
Κωφούς, σε όλους τους τομείς της ζωής.
Ο ρόλος ενός Κωφού ηγέτη-Συνηγόρου είναι η διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με τα
δικαιώματα που θα πρέπει να απολαμβάνουν ανεξαιρέτως όλα τα Κωφά άτομα.
Ωστόσο, ο απώτερος σκοπός δεν είναι η μόνιμη εκπροσώπηση των Κωφών από άλλους
Κωφούς, αλλά η ενδυνάμωση όλων των Κωφών για την Εαυτό-συνηγορία, δηλαδή την
αυτοσυνηγορία, την υπεράσπιση του εαυτού τους.
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Όλοι οι Κωφοί πρέπει να γνωρίζουν τους νόμους που προστατεύουν
τα πολιτικά τους δικαιώματα και να γνωρίζουν πώς να τα ασκούν.
Ακόμη, οι Κωφοί μαθαίνουν να περιγράφουν τις δικές τους δεξιότητες και ανάγκες,
θέτουν τους δικούς τους στόχους και δημιουργούν ένα σχέδιο για να τους επιτύχουν.
Γνωρίζουν πώς, από ποιόν και πότε μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.
Λαμβάνουν αποφάσεις και στη συνέχεια αναλαμβάνουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων.
Μέσω της υποστήριξης από Κωφούς-συνήγορους αυξάνονται οι δεξιότητες
αυτοσυνηγορίας, αυξάνεται η ποιότητα ζωής και η γενική ευημερία.

Δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η συνεχής επιμόρφωση είναι
σημαντικές δεξιότητες που χρειάζεται οποιοσδήποτε είναι Συνήγορος Κωφών.
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Ο μικρός Παναγιώτης είναι Κωφός με «Κ» κεφαλαίο
και θέλει να μοιραστεί μαζί σας πληροφορίες
σχετικά με τη ζωή του ίδιου αλλά και άλλων
Κωφών ατόμων της κοινότητάς του.
Το βιβλίο απευθύνεται σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς
και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν μία ιδέα για
την κώφωση και την καθημερινότητα των ατόμων με
προβλήματα ακοής.
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