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ΝΝΟΟΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ::  ΦΦΘΘΟΟΓΓΓΓΟΟΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΟΟΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ»»  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να λύσει τις όποιες απορίες που  πιθανόν 

έχει κάποιος ακούων- χρήστης φθογγογλώσσας απέναντι στο φαινόμενο της 

Νοηματικής γλώσσας και να εισαγάγει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο κόσμο της 

επικοινωνίας μέσω οπτικών και μόνο καναλιών ( ή λογοτεχνικά στη «γλώσσα της 

σιωπής).  

Ορμώμενοι από προηγούμενες προσεγγίσεις άλλων ερευνητών Ελλήνων και 

ξένων θα γίνει η προσπάθεια αφενός να καταγραφούν οι στάσεις ατόμων-ακουόντων 

που προηγουμένως δεν είχαν καμία επαφή με τη Νοηματική γλώσσα και αφετέρου να 

δοθεί η αντίστοιχη απάντηση της επιστήμης της γλωσσολογίας κυρίως αλλά και 

άλλων που ασχολούνται με τη κοινότητα των κωφών όπως η ψυχολογία και η ειδική-

παιδαγωγική. 

Όσον αφορά στο σκέλος της καταγραφής των στάσεων, θα παρατεθεί έρευνα η 

οποία διεξήχθη αρχικά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2004 στο Εθνικό 

Ίδρυμα  Κωφών με δείγμα 50 ατόμων τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν 

είχαν καμία επαφή με τη Νοηματική γλώσσα στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα 

πρόκειται για ακούοντες οι οποίοι αποτελούν το τμήμα αρχαρίων του τμήματος 

εκμάθησης της Νοηματικής γλώσσας του Ιδρύματος στους οποίους, πριν αρχίσει το 

πρώτο μάθημα του χειμερινού εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους 2004-2005, προτού 

δηλαδή αποκτήσουν οποιαδήποτε  πληροφόρηση από τους εκπαιδευτικούς του 

ιδρύματος σχετικά με τη Νοηματική γλώσσα. δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο 20 

ερωτήσεων όπου κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα και αφού διευκρινίστηκε ότι η 

έρευνα καταγράφει στάσεις κυρίως και όχι γνώσεις ούτως ώστε να απαντήσουν 

ελεύθερα και αυθόρμητα. 

Παρόλα αυτά  δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι το συγκεκριμένο 

δείγμα αναμενόμενο είναι να αποτελεί ένα κοινό που πράγματι από τη μία πλευρά δεν 

είχε καμία ουσιαστική προηγούμενη επαφή με τη Νοηματική γλώσσα .. Από την 
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άλλη πλευρά ωστόσο πρόκειται για άτομα που εφόσον εκδήλωσαν την επιθυμία τους 

να εκπαιδευτούν και να την κατακτήσουν  και δεν πρόκειται για κωφά ή βαρήκοα 

άτομα των οποίων θεωρείται ο φυσικός τρόπος επικοινωνίας τους,  λογικό είναι να 

συμπεράνουμε ότι σε μία πρώτη φάση τουλάχιστον έχουν μία θετική προδιάθεση 

απέναντι σε αυτήν. 

Για να παρουσιαστεί λοιπόν μία έρευνα η οποία θα αποτελεί όσο το δυνατόν 

πιο  αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού της κοινότητας των 

ακουόντων-χρηστών φθογγογλώσσας, κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθεί  και σε άλλους 

χώρους όπου το δείγμα δεν έχει εκδηλώσει κανενός είδους ενδιαφέρον για την 

κατάκτηση της γλώσσας των κωφών και κατά συνέπεια να μπορούμε να προβούμε σε 

ασφαλέστερα και γενικότερα συμπεράσματα για τη στάση της «ακούουσας» 

κοινότητας έναντι της «κωφής». 

Λίγες ημέρες λοιπόν μετά τη διεξαγωγή της έρευνας στο Εθνικό Ιδρυμα 

Κωφών, ακριβώς το ίδιο ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν φοιτήτριες-

φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 

σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Για την 

διεξαγωγή της έρευνας θα έπρεπε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον καθηγητή του 

τμήματος κ. Γεώργιο Κρουσταλάκη, ο οποίος δέχτηκε να διεξαχθεί η έρευνα αυτή τις 

ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικής αγωγής. Στο ερωτηματολόγιο λοιπόν 

απάντησαν 50 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων και πάλι δεν είχε καμία 

επαφή με το χώρο. 

Αρχικός σκοπός του ερευνητή ήταν η σύγκριση των δύο δειγμάτων με την 

προϋπόθεση, εάν οι μεταξύ τους διαφορές ήταν μεγάλες, να δοθεί μεγαλύτερο βάρος 

στο δεύτερο δείγμα και επιπλέον αυτό να επεκταθεί. Τα αποτελέσματα ωστόσο της 

σύγκρισης όπως και η πρόθεση του ερευνητή θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Ως προς το δεύτερο σκέλος της εργασίας, τον σχολιασμό του ερωτηματολογίου 

δηλαδή από επιστημονική σκοπιά, θα προηγείται το σκεπτικό της επιλογής και 

παράθεσης του εκάστοτε ερωτήματος ενώ θα έπονται των αποτελεσμάτων αυτού, 

παρατηρήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα της γενικότερης έρευνας των 

Νοηματικών γλωσσών. Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι ο όρος «ορθές 

απαντήσεις» είναι αδόκιμος και δε θα χρησιμοποιηθεί στο σχολιασμό της έρευνας 

εξαιτίας της φύσης των ίδιων των ερωτημάτων , αλλά και του γεγονότος ότι οι 

ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους και όχι τις γνώσεις τους για τη 

Ν.Γ. γενικά.  
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Η παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνει για λόγους οικονομίας τις πέντε 

σημαντικότερες και ουσιωδέστερες ερωτήσεις- προσεγγίσεις πάνω στο θέμα της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, από ένα σύνολο είκοσι ερωτήσεων- προσεγγίσεων. 

 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ίδιο ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις δυο ομάδες, αποτελείται από είκοσι 

ερωτήσεις με δύο ή το πολύ τρεις επιλογές ως απάντηση και έχει την εξής μορφή: 

 

1) Η Νοηματική γλώσσα είναι διεθνής; : Ναι…….Όχι……. 

2) Η Νοηματική γλώσσα έχει γραμματική και συντακτικό; : 

Ναι…….Όχι…… 

3) Η Νοηματική γλώσσα έχει περιορισμένο λεξιλόγιο; : 

Ναι……Όχι……. 

4) Η Νοηματική γλώσσα είναι αναπαράσταση της Ελληνικής 

φωνητικής γλώσσας; : Ναι……Όχι……. 

5) Η Νοηματική γλώσσα έχει γραπτή αναπαράσταση; : 

Ναι…….Όχι……. 

6) Η Νοηματική γλώσσα είναι λειτουργική σε όλες τις 

περιστάσεις, όπως μια φωνητική γλώσσα; : Ναι…….Όχι…….Μόνο σε 

ορισμένες περιπτώσεις……. 

7) Η Νοηματική γλώσσα είναι μόνο παντομιμική; ; 

Ναι…….Όχι……. 

8) Οι μορφασμοί στη Νοηματική γλώσσα είναι γλωσσικό ή 

θεατρικό στοιχείο; : ……………… 

9) Η Νοηματική γλώσσα είναι «αντίγραφο» άλλης γλώσσας; : 

Ναι…..Όχι…… 

10) Η χρήση μόνο Νοηματικής γλώσσας επηρεάζει αρνητικά την 

ευφυΐα ενός ατόμου; : Ναι…….Όχι……. 

11) Η Νοηματική γλώσσα είναι ατελής γλώσσα; : 

Ναι…….Όχι……. 

12) Η χρήση νοημάτων αποτελεί φυσικό τρόπο επικοινωνίας του 

ανθρώπου; : Ναι…….Όχι……. 

13) Η Νοηματική γλώσσα χρησιμοποιεί στοιχεία της φωνητικής 

γλώσσας; : Ναι…….Όχι……. 
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14) Η φωνητική γλώσσα χρησιμοποιεί στοιχεία της Νοηματικής 

γλώσσας; : Ναι…….Όχι……. 

15) Η Νοηματική γλώσσα είναι κινητική δραστηριότητα παρόμοια 

με αυτή των ζώων; : Ναι…….Όχι……. 

16) Η φωνητική γλώσσα είναι φωνητική δραστηριότητα παρόμοια 

με αυτή των ζώων; : Ναι…….Όχι……. 

17) Η εκμάθηση Νοηματικής γλώσσας απαιτεί την ίδια προσπάθεια 

με οποιαδήποτε άλλη γλώσσα; : Ναι…….Όχι……. 

18) Η Νοηματική γλώσσα είναι τεχνητή ή φυσική γλώσσα; : 

……………... 

19) Η Νοηματική γλώσσα είναι ισότιμη με μία φωνητική γλώσσα; : 

Ναι…….Όχι……. 

20) Η Νοηματική γλώσσα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα; : 

Ναι…….Όχι…….  

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου βασίστηκε από τη μία 

πλευρά στο έργο προηγούμενων ερευνητών γλωσσολόγων και μη, Ελλήνων και 

ξένων ενώ ορισμένες από αυτές τέθηκαν από την επιτροπή για την προώθηση της 

Νοηματικής γλώσσας που λειτουργεί στα πλαίσια του τμήματος εκμάθησης ΕΝΓ 

του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, μέλος της οποίας είναι ο γράφων. Οι ερωτήσεις 

αποσκοπούν στο να εντοπιστούν οι ελλείψεις στη ενημέρωση του γενικού 

πληθυσμού σχετικά με την ΕΝΓ  και αυτές να καλυφθούν σε μια πρώτη φάση 

μέσω της διδασκαλίας των πρωτοετών σπουδαστών του Ιδρύματος. 

Αφενός λοιπόν δημιουργήθηκαν μέσα από πορίσματα και διαπιστώσεις της 

επιστημονικής κοινότητας, αφετέρου αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των κωφών 

δασκάλων της ΕΝΓ ( Σύμφωνα με το νόμο μόνο κωφοί μπορούν να διδάξουν 

Νοηματική γλώσσα στην Ελλάδα) να καταγραφούν οι απορίες των ακουόντων 

σχετικά με τη γλώσσα τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο λοιπόν αξιολογήθηκε και 

εμπλουτίστηκε από επίσημα αναγνωρισμένους δασκάλους της ΕΝΓ, από κωφούς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, από επαγγελματίες Διερμηνείς ενώ και οι 

σπουδαστές του τμήματος Διερμηνέων του Ε.Ι.Κ. το αξιολόγησαν θετικά . 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 10, 20 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Η Νοηματική γλώσσα είναι διεθνής;  

Σε ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Κωφών το 1999 ο 

τότε επιστημονικός διευθυντής του ιδρύματος Β. Κουρμπέτης παραθέτει «είκοσι 

μύθους γύρω από τις Νοηματικές γλώσσες». Πρόκειται στην ουσία για στάσεις 

των ακουόντων απέναντι στη γλώσσα των κωφών αλλά και από την άλλη πλευρά 

οφείλεται στην  έλλειψη ενημέρωσης του γενικότερου πληθυσμού. Από αυτούς 

τους «μύθους» τέσσερις αποτυπώθηκαν σχεδόν αυτούσιοι ( ερωτήσεις 1,2,3,4) με 

τη μορφή ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο, ενώ κάποιοι άλλοι που είναι εκτός 

ερωτηματολογίου θα αναπτυχθούν στη συνέχεια μέσω γενικών σχολιασμών. 

Ας δούμε λοιπόν τι απάντησαν σε αυτό το ερώτημα οι δυο ομάδες: 

Η ΟΜΑΔΑ Ι 

 

Η ομάδα Ι σε μεγάλη πλειοψηφία 62% (31 άτομα) απαντά ότι η Νοηματική 

γλώσσα είναι μια διεθνής γλώσσα κοινή για όλους τους κωφούς, ενώ μόλις το 38% 

(19 άτομα) θεωρεί ότι δεν υπάρχει μια Νοηματική που μιλούν όλοι οι κωφοί του 

κόσμου. Τέλος σε αυτή την ερώτηση απάντησαν και τα πενήντα άτομα του 

δείγματος 

 

Η ΟΜΑΔΑ Π 

 

Στην ομάδα του Πανεπιστημίου το ποσοστό που θεωρεί τη Νοηματική 

γλώσσα ως μια και παγκόσμια παρουσιάζεται αυξημένο καθώς το 80% (40 άτομα) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΟΜ Ι

62%

38%

0%

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

Δ.Γ/Δ.Α.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:ΟΜ Π

80%

20% 0%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ
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του δείγματος επέλεξε τη θετική απάντηση και20% (10 άτομα) μόνο την αρνητική 

ενώ και εδώ δέχτηκαν να απαντήσουν όλοι. 

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης ήταν 

αναμενόμενα. Η πλάνη αυτή είναι εξαιρετικά συνήθης σε πολλά άτομα εκτός του 

χώρου της Νοηματικής, γεγονός που σημειώνουν οι ίδιοι οι κωφοί και πολλοί 

διερμηνείς αναφέροντας ότι πρόκειται για συνηθισμένο φαινόμενο να θεωρείται 

ότι η Νοηματική γλώσσα ομιλείται η ίδια π.χ. στην Αγγλία και η ίδια στην 

Ουγκάντα (παρεμπιπτόντως η Ουγκάντα έχει αναγνωρίσει τη Νοηματική γλώσσα 

ως μια από τις επίσημες ομιλούμενες). 

Στη πραγματικότητα ωστόσο ισχύει κάτι το εντελώς διαφορετικό και 

αξιοπερίεργο, ακόμα και εν συγκρίσει με τις φωνητικές γλώσσες ανά τον  κόσμο. 

Δεν πρόκειται λοιπόν για μια Νοηματική διεθνή γλώσσα γνωστή σε όλους τους 

κωφούς του κόσμου με ίδιο λεξιλόγιο, ίδια γραμματική και ίδιο συντακτικό. Το 

καθολικό χαρακτηριστικό σε όλες τις Νοηματικές γλώσσες του κόσμου είναι ο 

τρόπος διεμπραγματώσεως, το κανάλι αυτό το οποίο οι κωφοί αξιοποιούν στο 

μέγιστο βαθμό, δηλαδή το οπτικό και ό,τι συνεπάγεται από αυτό σε όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα (τα οποία σαφώς επηρεάζει). 

Πέραν τούτου, ο διαχωρισμός των Νοηματικών γλωσσών είναι σαφής. 

Υπάρχουν πολλές Νοηματικές γλώσσες σε όλες τις ηπείρους και κυρίως όπου 

υπάρχει συνειδητοποιημένη κοινότητα κωφών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν όχι 

μόνο την κουλτούρα της κωφής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας και του 

κράτους και του έθνους στο οποίο αυτή ανήκει (χαριτολογώντας αναφέρουμε ότι 

για τη λέξη «κοκορέτσι» υπάρχει ειδικό νόημα μόνο στην Ε.Ν.Γ., ενώ στις άλλες 

δηλώνεται μάλλον περιφραστικά). 

Ο απόλυτος αριθμός των Νοηματικών γλωσσών δε μπορεί να καταγραφεί με  

ακρίβεια, όπως γενικότερα στη γλωσσολογία δεν είναι απόλυτα δυνατή η 

καταγραφή όλων των φωνητικών γλωσσών του πλανήτη. Όπως  όμως μιλάμε για 

Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Σουηδική γλώσσα το αυτό ισχύει και για 

τις Νοηματικές γλώσσες με την αντίστοιχη για κάθε χώρα Νοηματική (Ε.Ν.Γ,  

B.S.L., L.S.F., G.K.S, κ.α.). 

Αν σταματούσαμε εδώ κάποιος εξωτερικός εξωτερικός παρατηρητής θα 

θεωρούσε ότι ισχύουν οι ίδιες καταστάσεις με τις φθογγογλώσσες. Ότι π.χ. η 

Αγγλική Νοηματική Γλώσσα (British Sign Language) κυριαρχεί στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ή πιο κοντά σε μας η Ε.Ν.Γ. στην Κύπρο όπως με τις αντίστοιχες 

φωνητικές.  

Όχι μόνο δεν ισχύει κάτι τέτοιο αλλά οι διαφορές μεταξύ των Νοηματικών 

μεταξύ των χωρών (ειδικά στο πρώτο ζευγάρι) να είναι τέτοιες που να μιλάμε για 

μια εντελώς διαφορετική γλώσσα. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά ότι υπάρχει λεξικό 

της B.S.L. και ένα εντελώς διαφορετικό της Αμερικάνικης Νοηματικής γλώσσας 

(A.S.L.). Ακόμα πιο έντονα φαίνεται η διαφοροποίηση των Νοηματικών όταν στις 

Η.Π.Α. έχει εκδοθεί ειδικό εικονογραφημένο λεξικό με τις ποικιλίες σε λεξιλογικό 

επίπεδο ανά πολιτεία. Οι Shroyer & Shroyer λοιπόν αναφέρουν στο λεξικό τους 

“signs across America” εκατόν τριάντα λέξεις και τις ποικιλίες αυτων σε διάφορες 

πολιτείες των Η.Π.Α.. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη λέξη «κεράσι»-«cherry» 

υπάρχουν δεκαπέντε διαφορετικά νοήματα για δεκαεπτά διαφορετικές πολιτείες 

ενώ μια περισσότερο συχνή λέξη, όπως η «about» (σε προτάσεις: tell me about 

your friend, όπως αναφέρει το λεξικό) δηλώνεται με το ίδιο νόημα  μόνο στις 
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πολιτείες της Καλιφόρνια, του Μέην, της Μασσαχουσέτης, του Νέου Μεξικού, της 

Νέας Υόρκης, της Βόρειας Ντακότα, της Πενσυλβανίας και της Βιρτζίνια ενώ σε 

άλλες με διαφορετικά ( αναφέραμε τις πολιτείες αυτές, διότι όπως παρατηρεί 

κανείς παρουσιάζουν τεράστιες γεωγραφικές αποκλίσεις μεταξύ τους).  

Εντούτοις, όσον αφορά στην παράμετρο αυτή παρουσιάζεται μια ιδιομορφία 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και άξια περαιτέρω διερεύνησης. Οι ίδιοι οι κωφοί 

λοιπόν (τουλάχιστον οι Έλληνες, από τους οποίους έγινε η διαπίστωση) 

ισχυρίζονται ότι  μπορούν να επικοινωνήσουν ευκολότερα με έναν χρήστη μιας 

ξένης Νοηματικής Γλώσσας από ότι δυο ομιλητές διαφορετικών φθογγογλωσσών 

και ιδίως σε απλά καθημερινά θέματα. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά μια πρώτη 

λογική εξέταση στο γεγονός ότι οι Νοηματικές Γλώσσες εμπεριέχουν σε μεγάλο 

αριθμό εικονοποίητες λέξεις ( ο όρος χρησιμοποιείται κατά αναλογία προς τον όρο 

«ηχοποίητες» που ισχύει για τις φθογγογλώσσες και θα επεξηγηθεί σε επόμενο 

ερώτημα) οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν μια ιδιότυπη μορφή αποτύπωσης 

εικόνων. Σε συνδυασμό λοιπόν με την γλωσσική εμπειρία των κωφών ως προς τα 

οπτικά κανάλια διεμπραγματώσεως μια βασική επικοινωνία είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί ανάμεσα σε δυο χειριστές εντελώς διαφορετικών Νοηματικών 

γλωσσών. Άλλωστε μπορούμε να φανταστούμε και εμάς τους ίδιους σε μια 

προσπάθεια επικοινωνίας με κάποιον πιθανό ομιλητή κάποιας πιθανής διαλέκτου 

της Μογγολίας. Τα χέρια και η έκφραση θα αντικαταστήσουν  ακόμα και τις 

απλούστερες γλωσσικές εκφράσεις. 

Με τις Νοηματικές γλώσσες ισχύει επίσης κάτι αντίστοιχο με τις φωνητικές 

όσον αφορά στην ύπαρξη προσπαθειών για τη δημιουργία μιας πρότυπης διεθνούς 

γλώσσας. Όπως λοιπόν για τις φωνητικές γλώσσες υπάρχουν παραδείγματα 

γλωσσών όπως η Esperado, έτσι και για τη γλώσσα των κωφών υπάρχουν 

προσεγγίσεις για μια παγκόσμια Νοηματική γλώσσα. Εκτός όμως από κάποιες 

περιορισμένες φράσεις (όπως π.χ. «σε αγαπώ» το νόημα παρατίθεται στη σελ.25), 

δεν υπάρχει μια ευρέως χρησιμοποιούμενη διεθνής Νοηματική και πολύ 

περισσότερο κάποια στοιχειώδης αναγνώριση ή έστω θεσμοθέτηση της 

διδασκαλίας και της έρευνας αυτής από έγκυρους φορείς .     

Συμπερασματικά, η Ε.Ν.Γ. αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα στο παγκόσμιο 

γλωσσικό χάρτη των Νοηματικών γλωσσών, όπως και κάθε άλλη Νοηματική 

γλώσσα ανά τον κόσμο. Η αίσθηση του γενικότερου πληθυσμού περί 

παγκοσμιότητας της Νοηματικής γλώσσας ίσως οφείλεται στο μέγεθος της 

κοινότητας των κωφών και σε μια υπόθεση μεγαλύτερης ομοιογένειας αυτής και 

ειδικά στο γλωσσικό τομέα. Ίσως από την άλλη να θεωρείται η Νοηματική ως 

γλώσσα τεχνητή (κάτι αντίστοιχο της μεθόδου γραφής braille για τους τυφλούς, 

Κουρμπέτης 1999), για την εξυπηρέτηση των κωφών και για αυτό να θεωρείται 

διεθνής. Την παράμετρο αυτή θα εξετάσουμε σε επόμενο ερώτημα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

 

Η Νοηματική γλώσσα έχει γραμματική και συντακτικό;    

Πάλι η ερώτηση αυτή καταγράφεται ως ένας μύθος γύρω από τις 

Νοηματικές γλώσσες όπως αναφέρεται από τον οδηγό του Ιδρύματος Κωφών αλλά 

και κυρίως η Κοινωνιογλωσσολογία έχει ήδη καταγράψει παρόμοιες στάσεις γύρω 

από τις γλώσσες ορισμένων κοινωνικών ομάδων-γλωσσικών μειονοτήτων (π.χ. 

κοινωνιόλεκτος των νέων). Δεν αναμένεται βέβαια από το δείγμα να γνωρίζει τους 
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ακριβείς γλωσσολογικούς ορισμούς των εννοιών γραμματική και συντακτικό, 

αλλά περισσότερο με την έννοια ενός συστήματος που παρουσιάζει μια σχετική 

τάξη στα στοιχεία του και διέπεται από κάποιους στοιχειώδεις κανόνες, με απλά 

λόγια ως μια γλώσσα με κανόνες όπως η αντίστοιχη φωνητική. Τα αποτελέσματα 

είναι τα εξής: 

Η ΟΜΑΔΑ Ι 

ΕΡΩΤΗΣΗ Ι:ΟΜΑΔΑ Ι

68%

28%

4%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

 

Τα «νέα» είναι πιο ευχάριστα από αυτή την ερώτηση. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό, 68% (34 άτομα) θεωρούν ότι η Νοηματική γλώσσα διέπεται από κανόνες 

που απαρτίζουν με τη σειρά τους ένα γραμματικό σύστημα, ενώ το 28% (14 

άτομα) θεώρησαν ότι αυτό δεν υφίσταται σε μια Νοηματική γλώσσα. Δύο άτομα 

μόνο δεν απάντησαν. 

Η ΟΜΑΔΑ Π 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:ΟΜΑΔΑ Π

64%

34%

2%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

 

Το ποσοστό που θεωρεί εδώ ότι η Νοηματική γλώσσα δεν έχει γραμματική 

και συντακτικό παρουσιάζεται ελαφρώς προσαυξημένο με ποσοστό 34% (17 

άτομα) έναντι του αντιστοίχου της ομάδας Ι. Όσοι απάντησαν θετικά αποτελούν το 

64% (32 άτομα) και ένα δεν συμπλήρωσε την ερώτηση. 

Η Γλωσσολογία έχει ήδη αποφανθεί: Κάθε γλώσσα εμπεριέχει κανόνες 

σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να παραχθεί άπειρος αριθμός γραμματικώς 

ορθών προτάσεων.(Γενετική-μετασχηματιστική θεωρία). Έτσι όπως όλες οι 

γλώσσες του κόσμου, έτσι και οι Νοηματικές έχουν γραμματική και συντακτικό με 

δικούς τους κανόνες και μηχανισμούς αντίστοιχους αλλά και διαφορετικούς από 

αυτούς των φωνητικών γλωσσών. 

Το πρόβλημα της Γλωσσολογίας σε αυτό το επίπεδο δεν έγκειται στο να 

αποδείξει την ύπαρξη αυτών των κανόνων, αλλά στο να τους καταγράψει και να 

τους αναλύσει. Η δυσκολία αυτή οφείλεται αφενός μεν στο ότι οποιαδήποτε έως 
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τώρα προσέγγιση της γλώσσας έγινε με βάση τις φθογγογλώσσες και αφετέρου 

στο γεγονός της διαφορετικότητας των καναλιών διεμπραγματώσεως μεταξύ 

Νοηματικών και φωνητικών γλωσσών. Όταν π.χ. δυο από τα σημαντικότερα 

επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας έχουν χρησιμοποιούν τον όρο «φωνητική» και 

«φωνολογία», αντιλαμβάνεται κανείς ακόμα και από τους τυπικούς ορισμούς ότι 

υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή των μέχρι τώρα διδαγμάτων της Γλωσσολογίας 

στις Νοηματικές γλώσσες. 

Μια αναλυτική επισκόπηση των γραμματικών των γλωσσών αυτών θα 

χρειαζόταν τεράστιο χώρο για να αναπτυχθεί και για αυτούς τους λόγους θα 

περιοριστούμε σε μια γενική περιγραφή κυρίως των συστατικών δόμησης μιας 

λεξικής μονάδας-νοήματος. Κατά τον Stokoe  λοιπόν  τρεις παράμετροι συντελούν 

ώστε να δημιουργηθεί ένα Νόημα. 

 

 Η χειρομορφή (tab): Πρόκειται για το σχήμα που παίρνει η παλάμη και 

τα δάκτυλα σε διάφορους συνδυασμούς. Ενδεικτικά:  

 

 

   

 

Οι εικόνες προέρχονται από το λεξικό Ε.Ν.Γ. φύση-όμορφη ζωή 

 

Μία χειρομορφή από μόνη της δεν είναι φορέας σημασίας (Κατσογιάννου 

2005) και πράγματι αυτό συμβαίνει σε ένα θεωρητικό επίπεδο και στις 

περισσότερες περιπτώσεις σε πρακτικό. Ωστόσο και οι τρεις αυτές χειρομορφές 

από μόνες τους χωρίς κίνηση του χεριού και συνεπαγόμενη κατεύθυνση στο χώρο 

μπορούν να φέρουν σημασία. Η πρώτη εικόνα π.χ. «όπλο στραμμένο προς τα 

επάνω», η δεύτερη «αβγό» και η Τρίτη «σε αγαπώ» (πρόκειται για διεθνές 

νοηματικό σύμβολο για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω).  

 

 Η θέση στο χώρο (dez): για να δηλωθούν τα νοήματα οι χειρομορφές 

πρέπει να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένο χώρο. Οποιαδήποτε αλλαγή 

του χώρου, αλλάζει και τη σημασία του Νοήματος.(π.χ. το νόημα 

«αβγό» σε χώρο πλάγια και μπροστά από την κοιλιακή χώρα σημαίνει 

«ωοθήκη»). 
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 Τα ελληνικά λεξικά ορίζουν το χώρο αυτό στα είκοσι με τριάντα εκατοστά 

από τα δυο μπράτσα και από τις δυο πλευρές. Πέραν αυτού το αποτέλεσμα δεν 

είναι αναγνωρίσιμο ως νόημα (Κατσογιάννου 2005). Εντούτοις ο καθορισμός 

αυτός μπορεί να καταστεί προβληματικός καθώς μπορεί να γίνει εσκεμμένη 

υπέρβαση του από τον χειριστή για να δοθεί επιρρηματική ή εμφατική σημασία 

στο νόημα. Γενικά ο καθορισμός της έννοιας γραμματικώς ορθών και 

αντιγραμματικών νοημάτων είναι εξαιρετικά σχετικός και ισχύει ο πρακτικός 

διαχωρισμός με βάση την ανατομία του σώματος του εκάστοτε νοηματιστή. Όπως 

υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι κωφοί μη αποδεκτό είναι ένα νόημα που αντιβαίνει τη 

φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος . 

 

 Η κίνηση της χειρομορφής (sig): Σε συνδυασμό με τη χειρομορφή και 

τη θέση αυτής στο χώρο ολοκληρώνει τη σημασία του νοήματος. 

Αλλαγή στη κίνηση μετατρέπει και τη σημασία του νοήματος (π.χ. στη 

χειρομορφή τρία διαγώνια κίνηση από κάτω προς τα επάνω μπορεί να 

σημαίνει «απογείωση αεροπλάνου» ενώ το αντίθετο «προσγείωση 

αεροπλάνου») 

Ο ρόλος της κίνησης στο νόημα είναι εξίσου σημαντικός με αυτό των άλλων 

συστατικών του. Εκτός των προαναφερθέντων μπορεί να δηλώνει επιρρηματικές 

σημασίες όπως κίνηση από-σε τόπο, τρόπο (π.χ. ταχύτητα) ή και ποιόν ενεργείας 

(όταν η κίνηση επαναλαμβάνεται) κ.α.. 

Ο διαχωρισμός του Stokoe για τα συστατικά του νοήματος σταματά εδώ. Άλλοι 

ερευνητές αναγνωρίζουν και άλλα όπως τον προσανατολισμό της παλάμης (κατά 

τη γνώμη μας μπορεί άνετα να συμπεριληφθεί στη κατηγορία των χειρομορφών ή 

έστω σε μια υποκατηγορία αυτών για λόγους οικονομίας), όπως αναφέρεται στο 

ελληνικό λεξικό. 

Αυτό όμως που δεν αναγνωρίζει ο Stokoe και όμως διαδραματίζει τόσο σημαντικό 

ρόλο στο νόημα ούτως ώστε να του αλλάξει τη σημασία είναι η έκφραση του 

προσώπου. Ενδεικτικά το νόημα «απογείωση του  αεροπλάνου» με μια αρνητική 

έκφραση του προσώπου και κίνηση του κεφαλιού σημαίνει ότι «το αεροπλάνο δεν 

απογειώνεται/απογειώθηκε/θα απογειωθεί»( την αξία των εκφράσεων του 

προσώπου θα αναπτύξουμε σε επόμενη ερώτηση). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Η Νοηματική γλώσσα έχει περιορισμένο λεξιλόγιο;  

Ως γνωστόν οι γλωσσικές κοινότητες ενίοτε «ανταγωνίζονται» η μια την 

άλλη ως προς το θέμα του λεγόμενου γλωσσικού πλούτου. Εντούτοις υπάρχει και 

η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, όταν δηλαδή μια γλώσσα χαρακτηρίζεται ως 

φτωχή λεξιλογικά. Σε αυτό το ερώτημα οι δυο ομάδες απάντησαν ως εξής. 
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ΟΜΑΔΑ Ι 

 

Η ομάδα Π φαίνεται να θεωρεί τη Νοηματική γλώσσα, ως γλώσσα με μικρές 

δυνατότητες ως προς το λεξιλόγιο της σε περιορισμένο ποσοστό 26% (13 άτομα). 

Αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί με την άποψη ότι έχει περιορισμένο 

λεξιλόγιο σε ποσοστό 72% (36 άτομα). Δεν απάντησε μόλις ένα άτομο. 

 

Η ΟΜΑΔΑ Π 

 

Από την άλλη πλευρά όλα τα μέλη της ομάδας Π έδωσαν απάντηση. Ένα τεράστιο 

ποσοστό της τάξεως του 84% (42 άτομα) θεωρούν ότι η Νοηματική έχει να επιδείξει 

ένα σημαντικό λεξιλογικό απόθεμα και μόνο το 16% (8 άτομα) διαφωνεί με την 

άποψη αυτή. 

Σε ένα κεφάλαιο του έργου του «semiotics and human sign languages» ο 

William Stokoe απαντά στη θέση ότι μια Νοηματική γλώσσα έχει περιορισμένο 

λεξιλόγιο με έναν εξαιρετικά ευφυή, πρωτότυπο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Παραθέτει λοιπόν ένα πίνακα των πιο συχνά εμφανιζόμενων λέξεων της Αγγλικής 

γλώσσας. Ενδεικτικά στην πρώτη δεκάδα συναντάμε κατά σειρά συχνότερης 

εμφάνισης τις λέξεις: The, of, and, to, a, in, is, that, for, it. εκ των οποίων οι 

περισσότερες δεν έχουν απόλυτη αντιστοίχηση με λέξεις της Αμερικάνικης 

Νοηματικής Γλώσσας. Αυτό που θέλει να υποδείξει ο ερευνητής είναι ότι  

σύγκριση του λεξιλογίου μιας φωνητικής και μιας Νοηματικής γλώσσας δεν 

μπορεί να επιτευχθεί τουλάχιστον με τα συμβατικά κριτήρια που ισχύουν για τις 

φθογγογλώσσες. Άλλωστε και η επιστήμη της Γλωσσολογίας αποφεύγει τέτοιου 

είδους συγκρίσεις και πολύ περισσότερο χαρακτηρισμούς που κατατάσσουν άλλες 

γλώσσες σε πλούσιες και άλλες σε φτωχές, σε ανώτερες και κατώτερες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:ΟΜ Ι

26%

72%

2%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:ΟΜ Π

16%

84%

0%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ
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Από την άλλη πλευρά μια προσεκτικότερη ανάλυση των δομών της 

Νοηματικής γλώσσας φέρνει στην επιφάνεια μηχανισμούς παραγωγής και 

σύνθεσης που μια φθογγογλώσσα δεν διαθέτει. 

Κυριότερη παράμετρος είναι αυτή της έκφρασης του προσώπου. Σε αντίθεση 

με τη φωνητική γλώσσα όπου παρόλη την ένταση ή το χρώμα της φωνής μια λέξη 

διατηρεί τη σημασία της, απλά αλλάζει το επικοινωνιακό της αποτέλεσμα, ένα 

νόημα μπορεί να αλλάξει και σημασία και επικοινωνιακό αποτέλεσμα ανάλογα με 

τον συνδυασμό αυτού καθεαυτού του νοήματος και της έκφρασης του προσώπου. 

Μπορεί δηλαδή με το ίδιο νόημα να δοθεί κατάφαση ή άρνηση επί της ίδιας 

σημασίας ανάλογα με τη κίνηση του κεφαλιού, ή να εμπλουτίζεται ένα νόημα με  

επιρρηματικές σημασίες που δηλώνουν τρόπο, ποσό, τόπο κ.α. μέσω της έκφρασης 

του προσώπου.   

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος που πρέπει να τίθεται υπόψιν είναι η 

απαρεμφατική μορφή των νοημάτων των Νοηματικών γλωσσών που τυπικά 

μειώνουν το αριθμό των λημμάτων του λεξιλογίου. Ισχύει δηλαδή κάτι αντίστοιχο 

με τύπους της Αγγλικής γλώσσας όπως τα  “rest”,”drink”,”miss” και εκατοντάδες 

ή χιλιάδες άλλους που έχουν πολλαπλές γραμματικές λειτουργίες και 

χρησιμοποιούνται συντακτικά σε διαφορετικές θέσεις. 

Έτσι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα το νόημα «αγαπώ» που 

σχηματίζεται με εφαπτόμενες τις δυο παλάμες με την εσωτερική τους πλευρά στο 

σημείο της καρδιάς και κίνηση σε οριζόντιο άξονα με κατεύθυνση μακριά από το 

στήθος, σημαίνει επίσης «αγάπη», ενώ με ταυτόχρονη έκφραση του προσώπου και 

σε συνδυασμό με τα συμφραζόμενα μπορεί να σημαίνει «λατρεύω», «λατρεία», 

«παθιάζομαι», «πάθος» ή σύνθετα όπως «υπεραγαπώ» ή ακόμα «δεν αγαπώ» όταν 

συνοδεύεται από αρνητική κίνηση του κεφαλιού. 

Κλείνοντας με το θέμα του λεξιλογίου να αναφέρουμε τυπικά ότι εδώ και 

χρόνια κυκλοφορούν πολλά και αξιόλογα λεξικά ξένων Νοηματικών γλωσσών, 

αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τη συνδρομή του Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας Λόγου κυκλοφόρησε λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

σε ηλεκτρονική μορφή με τρεις χιλιάδες περίπου λήμματα.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Η χρήση μόνο Νοηματικής γλώσσας επηρεάζει αρνητικά την ευφυΐα ενός  

ατόμου;   

Η ερώτηση 10 βασίζεται περισσότερο σε μια παρωχημένη άποψη σχετικά με τη 

γλώσσα των κωφών και την κοινωνία τους γενικότερα και αντικατοπτρίζει αντιλήψεις 

προηγούμενων εποχών. Σε προηγούμενες λοιπόν δεκαετίες, οι κωφοί 

αντιμετωπίζονταν ως άτομα με νοητική υστέρηση τόσο από την ειδική εκπαίδευσή, 

όσο και από την ευρύτερη κοινωνία. Όπως προαναφέρθηκε η χρήση Νοηματικής 

τιμωρούνταν με χρήση βίας από τους τότε εκπαιδευτικούς, ωστόσο ακόμα και 

σήμερα η εκπαίδευσή τους εντάσσεται στην ειδική εκπαίδευση και ουδέποτε έχει 

γίνει λόγος για δημιουργία γλωσσικής στρατηγικής στο χώρο των σχολείων κωφών. 
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Μια ιστορική αναδρομή της αντιμετώπισης των κωφών από τις διάφορες 

κοινωνίες θα αποκαλύψει φρικαλεότητες εναντίον τους, από δολοφονίες και 

βασανισμούς (π.χ. ως φορείς δαιμονίων) μέχρι περιθωριοποίηση και πλήρη απαξία ( 

από τον Αριστοτέλη π.χ. εξισώνονται με ζώα)  

Τέτοιες απόψεις ευτυχώς έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο 

χώρο της επιστημονικής κοινότητας και η κώφωση έχει αποσυνδεθεί από την έννοια 

της νοητικής υστέρησης. Εντούτοις κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί αυτό το ερώτημα, για 

να διαπιστωθεί κατά πόσο επιβιώνουν αυτές οι αντιλήψεις σήμερα. 

Η ΟΜΑΔΑ Ι 

  

Τα αποτελέσματα ήταν και τα αναμενόμενα. Το ποσοστό του 98%(49 άτομα) 

είναι ολικό και δεν αφήνει περιθώρια για οποιονδήποτε σχολιασμό. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι είναι από τις λίγες ερωτήσεις όπου απάντησε ολόκληρο το δείγμα και η 

μόνη που παρουσιάστηκε τόσο υψηλό ποσοστό σε όλη την έρευνα. 

Η ΟΜΑΔΑ Π 

 

Το αυτό ισχύει και για την ομάδα Π με τη συντριπτική πλειοψηφία του 86%(43 

άτομα) να απαντά αρνητικά και 12%(6 άτομα) θετικά. 

Η ερώτηση αυτή δεν επιδέχεται κάποιας ουσιαστικής και διεξοδικής ανάλυσης 

από την άποψη ότι καμία επιστημονική έρευνα δεν αποδεικνύει την νοητική στέρηση 

ενός μέσου ατόμου με προβλήματα ακοής εξαιτίας αυτών. Αντίθετα τα διδάγματα της 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:ΟΜ Π

12%

86%

2%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ
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Παιδαγωγικής και της Γλωσσολογίας κάνουν λόγο για γλωσσική μειονότητα με 

ιδιαίτερους κώδικες επικοινωνίας, ιδιαίτερη κουλτούρα και πολιτισμό. 

Επιβιώσεις τέτοιων απόψεων οφείλονται ίσως στην εικόνα που δίνει ένας 

κωφός μέσα στο χώρο μια πανίσχυρης γλωσσικής πλειονότητας, ακριβώς την ίδια 

που θα δίναμε και εμείς αν βρισκόμασταν μόνοι σε έναν γιαπωνέζικο γάμο, σε ένα 

χώρο δηλαδή με ομιλητές μιας εντελώς ξένης γλώσσας, διαφορετικής κουλτούρας και 

σχεδόν άγνωστου σε εμάς πολιτισμού (το ευφυολόγημα διατυπώθηκε κατά τη 

διάρκεια ενός συνεδρίου με θέμα τον αυτισμό και συγκεκριμένα για την 

αντιμετώπιση ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

Η Νοηματική γλώσσα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα; : 

 

Η τελευταία ερώτηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Αυτή τη φορά 

αναφέρεται η ανάγκη πολιτικής και θεσμικής αναγνώρισης της Νοηματικής γλώσσας 

που θα επισφραγίσει την ουσιαστική αλλά άτυπη αναγνώριση της ισοτιμίας της. 

Θα έπρεπε λοιπόν η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα να είναι νομικά 

αναγνωρισμένη και κατοχυρωμένη δίπλα στη επίσημη Ελληνική; Η Βρετανική 

Νοηματική δίπλα στη Αγγλική; Η Γερμανική, η Σουηδική κ.ο.κ.; Ας δούμε λοιπόν τι 

απάντησαν οι δυο ομάδες στην τελευταία ερώτηση. 

 

ΟΜΑΔΑ Ι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20:ΟΜΑΔΑ Ι

90%

4% 6%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

 

Η έρευνα αυτή κλείνει με το τελευταίο ερώτημα και ίσως την πιο αισιόδοξη 

απάντηση για το μέλλον της γλωσσικής κοινότητας των «Νοηματιστών». Το 90%(45 

άτομα) δεν αφήνει περιθώρια για την θέση του δείγματος απέναντι στην επικρότηση 

μιας επίσημης αναγνώρισης της Νοηματικής γλώσσας στη χώρα μας και το ποσοστό 
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του 4%(2 άτομα) που δεν βρίσκει λόγο για κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρό μαζί με το 

6%(3 άτομα) που δεν πήρε θέση.   

Η ΟΜΑΔΑ Π 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20:ΟΜΑΔΑ Π

90%

8% 2%

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

 

Ως προς τις καταφατικές απαντήσεις τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα με 

αυτά της ομάδας Ι. Πάλι το 90%(45 άτομα) σε μια σπάνια απόλυτη ταύτιση μεταξύ 

των δυο ομάδων αναγνωρίζει την ανάγκη επισημοποίησης της Νοηματικής, με το 

8%(4 άτομα) να διαφωνεί και το ελάχιστο 2%(1 άτομο) να μη δίνει απάντηση. 

 

Στην τελευταία ερώτηση θα βρει απάντηση κάποιος στο Νόμο2817(ΦΕΚ 

78/14-3-00). Εκεί θα διαπιστώσει ότι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μπήκε στη νέα 

χιλιετία ως επίσημα αναγνωρισμένη γλώσσα του Ελληνικού Κράτους και επιτέλους 

έλαβε θέση ανάμεσα σε άλλες επίσης αναγνωρισμένες εθνικές Νοηματικές άλλων 

κρατών. Μπήκαμε στον «πειρασμό» να θέσουμε ένα θέμα που ήδη έχει λυθεί με 

σκοπό κυρίως να καταγραφεί όχι πλέον η θέληση του κράτους, αλλά του γενικού 

πληθυσμού να αναγνωριστεί και κατά συνέπεια να αναβαθμιστεί η Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα. Για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα του δείγματος ήταν 

αποστομωτικά για επίδοξους ερευνητές που αναζητούν «λαβράκια» (ο 

αυτοσαρκασμός πάντα είναι απαραίτητος στην έρευνα). 

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μέσα από αυτή την όχι μικρή (για τα μέχρι τώρα δεδομένα του ελλαδικού 

χώρου) έρευνα έγινε η προσπάθεια να καταγραφούν οι αντιλήψεις των μελών της 

κυρίαρχης γλωσσικής κοινότητας της ελληνικής φωνητικής γλώσσας σχετικά με τα 

μέλη της γλωσσικής κοινότητας των χειριστών Νοηματικής και της ίδιας της 

γλώσσας αυτής. Από την άλλη πλευρά, οι σύντομοι σχολιασμοί που συνόδευαν κάθε 
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ερώτημα αποσκοπούσαν στο να αποσαφηνίσουν, όσο ήταν αυτό δυνατόν, ορισμένες 

πλάνες επί συγκεκριμένων θεμάτων της γλώσσας αυτής και να αποτελέσουν έναν 

εισαγωγικό οδηγό για όσους επιθυμούσαν να λάβουν σχετικές πληροφορίες ή ακόμα 

περισσότερο εκδήλωσαν ενδιαφέρον να την κατακτήσουν. 

Τα πιο χρήσιμα ωστόσο συμπεράσματα προκύπτουν τόσο όχι από την πλάνη 

των ερωτηθέντων, αφού πρόκειται στην ουσία για έλλειψη ακριβών γνώσεων σχετικά 

με το θέμα και οι οποίες με μια σχετική ενημέρωση μπορούν να διευθετηθούν και 

σημαντικά ερωτήματα να βρουν απάντηση χωρίς κόπο, αλλά από μια άλλη ομάδα 

που μέχρι τώρα τουλάχιστον εμφανιζόταν ενημερωμένη πάνω σε αυτά τα θέματα. 

Από αυτή την έρευνα λοιπόν προκύπτει κυρίως μια πλάνη των ειδικών, των 

εκπαιδευτικών και όσων γενικά επιστημόνων σχετίζονται ουσιαστικά με το χώρο. 

Σε οποιαδήποτε σχεδόν βιβλιογραφία και αρθρογραφία σχετικά με τη 

Νοηματική γλώσσα, με τα μέλη της ή κυρίως την εκπαίδευση τους, βρίσκεται διάχυτη 

μια αντίληψη, ότι ο γενικός πληθυσμός αντιμετωπίζει μάλλον με αρνητικό τρόπο την 

κωφή κοινότητα και τη γλώσσα της. Ακόμα και η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε 

ορμώμενη από την επιθυμία να αντιμετωπιστούν ακραίες θέσεις που αγγίζουν τα όρια 

του κοινωνικού ρατσισμού. 

Ωστόσο στις καίριες ερωτήσεις που αποσκοπούσαν να καταγράψουν κάτι 

τέτοιο(όπως οι ερωτήσεις: 6,10,11,12,17,19,20), η συντριπτική πλειοψηφία από τους 

εκατό ερωτηθέντες απέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο ότι μεγάλο κομμάτι της 

κοινωνίας, δεν εμφανίζει φαινόμενα διακρίσεων σε γλωσσικό και κοινωνικό επίπεδο, 

αντίθετα μάλιστα είναι έτοιμο να αναγνωρίσει τα δικαιώματα της γλωσσικής 

κοινότητας των κωφών με τον πλέον ανιδιοτελή τρόπο και με τις καλύτερες 

διαθέσεις. Φυσικά η έρευνα δε διεκδικεί δάφνες αξιοπιστίας επιπέδου δημοσκόπησης 

εκλογών, εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις ποσοστά που άγγιζαν την απόλυτη 

ομοφωνία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφισβητήσεις ενώ και η ποσότητα του 

δείγματος δεν είναι αμελητέα.  

Από την άλλη πλευρά ορθά θα αντέλεγε κάποιος ότι η πρώτη μεν ομάδα του 

δείγματος αποτελείται από άτομα που εκ των πραγμάτων αποδεικνύουν τη θετική 

τους προδιάθεση, αφού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρουν να συσχετιστούν με το χώρο, 

αλλά και η δεύτερη ομάδα αποτελείται από άτομα με πανεπιστημιακή μόρφωση κα 

ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια το δείγμα  εμφανίζεται ως ένας 

ιδανικός γενικός πληθυσμός απέναντι σε μια αδύναμη μειονότητα, όπως αυτή των 

κωφών και που επιθυμεί να τη βοηθήσει . 
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Το θέμα όμως είναι, ότι ούτως ή άλλως ανέκαθεν υπήρχε  επικοινωνία και  

συγχρωτισμός των κωφών με τέτοιας ποιότητας πληθυσμό. Η πραγματικότητα της 

ζωής των κωφών αποδεικνύει την επαφή τους με μια τέτοια μερίδα ανθρώπων από 

την ευρύτερη κοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών τους, των Διερμηνέων τους, των 

κοινωνικών λειτουργών τους και όσων γενικά μπορούν να έρθουν σε αποτελεσματική 

επικοινωνία μαζί τους γνωρίζοντας τη γλώσσα. Σε μια τελική ανάλυση ούτε τους 

ίδιους τους κωφούς ενδιαφέρει η άποψη ανθρώπων που δε θα έρθουν ποτέ σε επαφή 

μαζί τους, ούτε θα ζητήσουν τη συνεργασία τους. 

Συνεπώς το δείγμα αυτό δείχνει αφενός μεν ότι τα πράγματα είναι έτοιμα για 

ριζικές τομές στο χώρο αυτής της γλωσσικής κοινότητας, από πλευράς της 

αναγνώρισης και της συνδρομής πολλών άλλων ανθρώπων, και αφετέρου ότι η 

αιτιολόγηση της αναστολής του έργου της σχετικής επιστημονικής κοινότητας 

εξαιτίας υποτιθέμενων δυσχερειών λόγω αναχρονιστικών αντιλήψεων είναι πλέον 

ανυπόστατη. 

 Ίσως ήρθε η στιγμή να αφήσουμε τις δικαιολογίες περί άγνοιας και εχθρότητας 

του γενικού πληθυσμού απέναντι στη Νοηματική γλώσσα και να γίνουν βήματα προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η καταγραφή και ανάλυση των γραμματικών 

κανόνων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η έκδοση κατάλληλων 

εγχειριδίων, η συστηματικότερη λεξικογράφηση της γλώσσας και κυρίως σε 

κοινωνικό επίπεδο η αναγνώριση των κωφών ως μελών μιας ανεξάρτητης, δίγλωσσης 

γλωσσικής μειονότητας, η οποία λειτουργεί αρμονικά μέσα στους κόλπους μιας 

άλλης που την σέβεται.       
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