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    1. Ορισμοί  

Προκειμένου να δηλωθούν τα άτομα με κώφωση χρησιμοποιούνται οι όροι βαρήκοος, 

κωφός, κωφάλαλος. Την ποικιλότητα αυτή την δικαιολογεί η μεγάλη ετερογένεια που 
παρουσιάζει η ομάδα των ατόμων με προβλήματα στην αίσθηση της ακοής ενώ έχει 

σχέση και με το ποσοστό της υπολειμματικής ακοής, τον χρόνο εμφάνισης της κώφωσης 
και την ανάγκη ή μη εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας.  
Ο όρος βαρήκοος δηλώνει αυτόν του οποίου η αίσθηση της ακοής λειτουργεί μεν, αλλά 
ελαττωματικά. Οι βαρήκοοι με πολλή προσπάθεια και κατάλληλη εκπαίδευση 

καταφέρνουν -με την ιδιαίτερη προφορά που τους διακρίνει- να αποδώσουν ως ένα 
σημείο τον έναρθρο λόγο. Κωφός είναι αυτός που δεν μπορεί να ακούσει, ώστε να 
εξυπηρετήσει τον εαυτό του με βάση τα ηχητικά ερεθίσματα. Οι κωφοί μπορεί να είναι 
προγλωσσικοί ή μεταγλωσσικοί. Οι προγλωσσικοί Κωφοί έχουν χάσει την ακοή τους 

πριν την ανάπτυξη της γλώσσας, ενώ οι μεταγλωσσικοί έχασαν την αίσθηση της ακοής 
σε μεγαλύτερη ηλικία και αφού ήδη είχαν ακούσει και αναπτύξει τον προφορικό λόγο. 
Οι δύο αυτοί τύποι κωφών είναι επόμενο να χαρακτηρίζονται και από εντελώς 
διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες. Η λέξη κωφάλαλος δηλώνει τον Κωφό από την 

γέννησή του ή τον προγλωσσικό Κωφό. Σε αυτόν το σύστημα του λόγου είναι μεν ικανό 
να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορεί αυτόματα να μάθει τον προφορικό λόγο (Aimard, P., 
1990, σελ. 81, Κυπριωτάκης, Α., 1989, σελ. 35). Στην αρχαιότητα για την δήλωση του 



κωφάλαλου χρησιμοποιούνταν μεταφορικά η λέξη κωφός. Σήμερα έχουμε επιστροφή σ' 
αυτόν τον όρο. Αιτίες είναι κυρίως οι προκαταλήψεις από παλαιότερες εποχές, που 
κομίζουν όχι ευχάριστες παραστάσεις -για τους ανθρώπους που ονομάζονταν 

κωφάλαλοι- και δεν βοηθούν ψυχολογικά τους ίδιους αλλά και τους γονείς, των ατόμων 
με κώφωση. Και επίσης το δεύτερο συνθετικό, η λέξη άλαλος, η οποία αναφέρεται στην 
αδυναμία χρήσης προφορικής γλώσσας. Υπάρχει όμως και μια γενική διάθεση στο 
χώρο της ειδικής αγωγής που θέλει έναν θετικότερο επαναπροσδιορισμό των όρων.  

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να αναφερθεί, πως ως γλώσσα δεν πρέπει να εννοούμε 
αποκλειστικά το φωνούμενο λόγο των ακουόντων, αφού οι Κωφοί έχουν τον δικό τους 
λόγο, έχουν το δικό τους μέσο έκφρασης, που είναι η οπτικοκινητική γλώσσα των 
νευμάτων (Τσουρέκη, Δ., 1988, σελ.140, Τσιάντη, Γ.-Μανωλόπουλου, Σ., 1988, σελ. 

107). Για τη γλώσσα των Κωφών έχουν προταθεί διάφοροι όροι όπως: Σύστημα 
Ελληνικών Νευμάτων, Νοηματική Γλώσσα, Κινηματική Γλώσσα. Στην τελευταία  
νομοθετική ρύθμιση για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(2817/2000), ο νομοθέτης χρησιμοποιεί έναν συγκερασμό των παραπάνω προτάσεων. 

Αναφέρεται στην γλώσσα των Κωφών με τον όρο Ελληνική Νοηματική.   
Εκείνος ο όρος που θα δήλωνε την κώφωση ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε 
συνειρμό για τον επικοινωνιακό τους κώδικα, ίσως θα εξυπηρετούσε καλλίτερα την 
υπόθεση των Κωφών. Στους αγγλόφωνους χώρους άρχισε να χρησιμοποιείται ο 

τεχνητός όρος Deaf. Το κεφαλαίο D διαχωρίζει τον Κωφό (Deaf) που  έχει τη δική του 
γλώσσα, την γλώσσα των νευμάτων (Sign Language), από τον κωφό (deaf) που κάποια 
στιγμή της ζωής έχασε την ακοή του, αφού προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει τον 
προφορικό λόγο και άρα έχει την δυνατότητα να τον χρησιμοποιεί ακόμη. Ο όρος 

Κωφός (Deaf), δεν τονίζει αρνητικά στοιχεία, ενισχύει ψυχολογικά τους ίδιους και τις 
οικογένειές των Κωφών, ενώ καταγράφει, έστω και τεχνητά, την κοινωνική τους 
ταυτότητα.  
Η εργασία αυτή αφορά τα άτομα εκείνα, που παρά την χρήση ακουστικού βαρηκοΐας, 

δεν μπορούν να ακούσουν τον ανθρώπινο λόγο. Σε εκείνους που ενώ η διανοητική τους 
ικανότητα είναι απόλυτα φυσιολογική -ίσως και υψηλή- στους τομείς όμως της μάθησης 
και της επαφής με το κοινωνικό σύνολο, χρειάζονται απαραίτητα το οπτικό κανάλι 
επικοινωνίας (Kirk, S., 1973, σελ. 291).  

2. Προκαταλήψεις και θετικές στάσεις  

 Οι Κωφοί είναι μια κοινωνική ομάδα πολύ παρεξηγημένη. Δεν είναι πολύς καιρός που 
ο νομοθέτης τους αντιμετώπιζε ως ανίκανους για δικαιοπραξία. Συνήθως παραμένουν 
στην μικρή κλειστή τους κοινωνία. Οι δυνατότητες επικοινωνίας με το υπόλοιπο 

κοινωνικό σύνολο είναι ελαχιστοποιημένες και όταν υπάρχουν πολύ επιφανειακές.   
 Αιώνες τώρα οι άνθρωποι με κάποια αδυναμία, διανύουν την δικιά τους ιδιαίτερη 
πορεία μέσα στην κοινωνία. Μια αγωνιώδης προσπάθεια αποδοχής και ένταξης στον 
κόσμο των "κανονικών". Ένας αγώνας που ακόμα συνεχίζεται και έχει τις δικές του 

ξεχωριστές παραμέτρους, που παράγονται από την φύση της κάθε αναπηρίας. Η 
διαφορά βέβαια είναι δικαίωμα, που όμως πρέπει να κατακτηθεί.   
Η προσπάθεια για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τους ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες, από το πρώτο ξεκίνημά της έπρεπε να ανατρέψει ένα ιδιαίτερα αρνητικό 

κλίμα, να πείσει την κοινωνία ότι η διαφορετικότητα που παρουσιάζουν οι κάθε είδους 
ανάπηροι δεν τους διαφοροποιεί από το ανθρώπινο είδος. Έπρεπε να απαλειφθούν 
προκαταλήψεις αιώνων, ώστε να γίνει αποδεκτός ο κάθε ανάπηρος άνθρωπος στην 
κοινωνία των "υγιών". Προκαταλήψεις που έχουν απλώσει βαθιές ρίζες μέσα στην 

κοινωνία. Από τα αρχαία χρόνια, τότε που η επιστημονική γνώση δεν μπορούσε να 



προβεί σε πειστικές εξηγήσεις, είχε ήδη δημιουργηθεί γύρω τους ένα απρόσιτο μαγικό 
τείχος. Οι ανεξήγητες και ανεξέλεγκτες αυτές ιδιάζουσες καταστάσεις, που 
χαρακτήριζαν τους αναπήρους και τις ιδιαιτερότητές τους, αποδίδονταν συνήθως σε 

δαιμονικές δυνάμεις (Ζώνιου-Σιδέρη, Α., 1991, σελ. 19). Ακόμη και η παρουσία του 
ανθρώπου με ειδικές ανάγκες ή της μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς του ήταν 
αρκετή, ώστε να προκαλέσει το φόβο.  
Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, αφού και προκλητικός και άχρηστος ήταν, έπρεπε να 

εξαφανιστεί. Είναι γνωστή η τακτική του Καιάδα. Στην αρχαία Σπάρτη, τα ανάπηρα 
βρέφη γκρεμίζονταν από τις πλαγιές του Ταΰγετου, ενώ στην Ρώμη τα έπνιγαν στους 
υπονόμους τους Τίβερη. Αλλά και εκεί, όπου δεν συνέβαιναν αυτές οι αγριότητες, η 
θέση των αναπήρων δεν ήταν ζηλευτή. Ο Πλάτωνας αναφέρει πως το ανάπηρο παιδί 

πρέπει να το κρύψουν μακριά από κάθε μάτι (Πλάτωνας, Πολιτεία 5). Δεν εξαιρούνταν 
από μια τέτοια αντιμετώπιση, ούτε όταν ανήκαν στην ανώτερη ιεραρχία της κοινωνίας. 
Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως για τον Κωφό του γιο ο βασιλιάς Κροίσος λέει ότι δεν τον 
υπολογίζει ως παιδί του, ούτε βέβαια ως διάδοχο ικανό να αναλάβει τις ευθύνες του 

θρόνου (Ηρόδοτος, Ιστορίαι). Το ιουδαϊκό Ταλμούδ κατέτασσε τους Κωφούς μεταξύ 
των τρελών και των παιδιών.  
Υπάρχουν και θετικές στάσεις. Στην ελληνική αρχαιότητα συναντούμε την έννοια της 
φιλανθρωπίας. Όχι σαν μια απλή αφηρημένη φιλοσοφική θέση, αλλά ως θρησκευτικό 

ιδεώδες με προοπτική συγκεκριμένης αποστολής και πρακτική αξία, για τον αδύναμο 
άνθρωπο (Κωσταντέλος, Δ., 1986). Στη Βίβλο πάλι αναφέρεται με ευαισθησία και 
συμπάθεια, αλλά και με φανερά επιτακτική διάθεση, πως "δεν θα κοροϊδέψεις το 
κωφό" (Λευ. 19,14). Τέτοιες ενθαρρυντικές καταγραφές παρατηρούνται και σε άλλους 

πολιτισμούς. Αναφέρονται όμως κυρίως στην φροντίδα ανάπηρων συγγενών και 
απέχουν από την πραγματικότητα, που ήταν οδυνηρά σκληρή για τα αδύναμα άτομα. 
Είναι χαρακτηριστικές κάποιες εκφράσεις που αναφέρονται στην κώφωση και 
περιγράφουν την ισχυρή ψυχολογική πίεση, στην σκιά της οποίας ζει ο Κωφός. Είναι "ο 

κατατρεγμένος" που "αδυνατεί να εξωτερικεύσει τις ιδέες του", που "δεν μπορεί να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του", "ούτε μπορεί να αντιδράσει στην αδικία" (Ψαλμοί 37,14. 
38,3. 38,10.).  
Οι στάσεις και συμπεριφορές που προτείνονται στην Καινή Διαθήκη αρχίζουν να 

διαφοροποιούν το παλιό σκηνικό. Το "αγαπάτε αλλήλους" αλλά και η πρακτική του 
Χριστού να συμπεριφέρεται και να συνομιλεί με σεβασμό και ισοτιμία στο πρόσωπο του 
ανάπηρου, δεν αφήνει περιθώρια να αμφισβητηθεί η νέα κατάσταση αποδοχής που 
γεννιέται (Anstotz, C., 1994, σελ. 23). Καταλυτικό ρόλο στην μεταστροφή του κλίματος, 

ήταν η θέση του Χριστού που διαχώρισε την αναπηρία από την αμαρτία. Συγκεκριμένα 
στην ερώτηση για την αιτία της αναπηρίας, η απόκριση του ήταν ότι, "πως ούτε αυτός 
αμάρτησε ούτε οι γονείς του..." (Ιωάννης, 9,3).  
Σιγά-σιγά το ενδιαφέρον πλαταίνει. Τώρα περνάει μέσα από προστατευτικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις και από τη δημιουργία χώρων και φορέων για κάθε είδους 
αναπηρία. Στους Κανόνες των Αποστόλων βρίσκουμε αναφορά, η οποία επισείει την 
ποινή του αφορισμού στον κληρικό ή τον λαϊκό, που θα χλευάσει ανάπηρο (Κανόνας 
ΝΖ'). Ενώ στο Ρωμαϊκό Δίκαιο θεωρούνταν "μαινόμενοι" (furiosi),   με τον 

Ιουστινιάνειο Κώδικα αρχίζει να διαφαίνεται ένας θετικός σκεπτικισμός για την 
περίπτωση των Κωφών. Διαφοροποιούνται οι χαρακτηρισμοί, γίνεται προσπάθεια 
διαχωρισμού με βάση τον βαθμό της αναπηρίας και γενικά τους αναγνωρίζονται για 
πρώτη φορά ατομικά δικαιώματα (Λαζανάς, Β., 1984, σελ. 225).  

Δυστυχώς υπάρχουν και περίοδοι ντροπής και μάλιστα στην περιοχή του λεγόμενου 
χριστιανικού κόσμου της Ευρώπης. Την περίοδο του μεσαίωνα ψάχνοντας για μάγισσες 
έχουν γίνει εγκλήματα κατά διαφόρων αναπήρων. Στον αιώνα μας, ο ναζισμός με 



ειδική νομοθετική ρύθμιση όριζε την διαδικασία θανάτωσης, για την οποία ήταν αρκετή 
η διάγνωση κώφωσης από δύο ψυχίατρους. Η συνέχεια παίζονταν στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.  

Παράγεται όμως σε λίγο η Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού από τον Ο.Η.Ε το 
1959. Η διακήρυξη αυτή ενισχύει σημαντικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες.   
Όλο το φάσμα των απόψεων γύρω από το θέμα της κώφωσης και τους Κωφούς μπορεί 
κανείς να το συναντήσει στα σχόλια του ημερήσιου τύπου, των διαφόρων εγχειριδίων 

και των λογοτεχνικών κειμένων. Θα δει κανείς την ανθρώπινη εκμετάλλευση, την 
έκπληξη για το τί μπορεί να επιτευχθεί μετά από αγωγή, αλλά και την αποστροφή και 
την σκληρότητα που υπαγορεύονται από τις διάφορες προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις 
ανυπόστατες και άδικες, που προκλητικά θέλουν τους Κωφούς ως ανθρώπους με 

διανοητική καθυστέρηση, ανίκανους να ζήσουν μόνοι τους, με σεξουαλική παρέκκλιση, 
με τάσεις για αντικοινωνική συμπεριφορά, επιθετικότητα και απουσία αναστολών. 
Βέβαια όλα αυτά είναι συμπεράσματα μέσα από δημοσιεύματα και δεν έχουν την 
βαρύτητα επιστημονικής έρευνας, έχουν όμως και αυτά την δική τους αξία (Στασινός, 

Δ., 1991, σελ. 136). Οι παλιότερες εκδόσεις παρουσίαζαν μια πραγματικά καταθλιπτική 
εικόνα για τους Κωφούς. Ευτυχώς όμως η στάση αυτή αμβλύνεται και αρχίζει σιγά - 
σιγά να αλλάζει (Hegethorn, B., 1992, σελ. 407). Στα νεότερα κείμενα, εκτός από την 
άγνοια και τη σκληρότητα της κοινωνίας, ο μελετητής θα διακρίνει και τους συγγραφείς 

που προσπαθούν να κατανοήσουν, αλλά και να εμπνεύσουν σεβασμό για τα άτομα αυτά, 
καθιστώντας γνωστό τον θαυμάσιο ψυχικό τους κόσμο (Λαζανάς, Β., 1972, σελ. 8 -9). Η 
όποια συμπάθεια δεν φαίνεται να προέρχεται από οίκτο, αλλά αντανακλά γνώση του 
προβλήματος της κώφωσης, των εκπαιδευτικών τάσεων και των ψυχολογικών και 

κοινωνικών αναγκών που συνεπάγονται (Λαζανάς, Β., 1992, σελ. 254-255). Μέσα από 
τα κείμενα αυτά δεν λείπουν και προτάσεις κατανόησης, συμπαράστασης και ειδικής 
αγωγής. Για παράδειγμα να μπορέσουν μέσα στα διάφορα εκπαιδευτικά εγχειρίδια 
στοιχεία, που θα βοηθούν στην κατανόηση της κώφωσης και θα στρέψουν τους 

αναγνώστες σε στάσεις αποδοχής (Hegethorn, B., 1992, σελ. 407).  
 Στον χώρο του πανεπιστημίου ήδη εντοπίζεται έντονο το πρόβλημα της φοίτησης των 
Κωφών φοιτητών. Τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια εισάγονται στα ελληνικά 
πανεπιστήμια πολλοί φοιτητές άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάμεσα σ' αυτούς και αυτ οί 

με τα προβλήματα ακοής (Νόμος 1351/83). Οι φοιτητές όμως αυτοί, για να μπορέσουν 
ανεμπόδιστα και με επιτυχία να παρακολουθήσουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, 
χρειάζονται διερμηνείς (Καλατζή-Αζίζη, Α., 1996, σελ. 216). Η δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων στον πανεπιστημιακό χώρο σίγουρα αποτελεί πρωτοβουλία, που θα 

συμπαρασύρει το κράτος στην άσκηση μιας ανάλογης γενικής πολιτικής, για να πάψει 
επιτέλους να θεωρείται ύποπτος ο Κωφός, η οικογένειά του, ίσως καμιά φορά και οι 
σύλλογοί τους, και να πάψει η κοινωνία να εθελοτυφλεί μπροστά στην κώφωση. 
Γνωρίζοντας το πρόβλημα, θα το αποδεχτεί και θα απελευθερωθεί από τις 
προκαταλήψεις που την δηλητηρίαζαν.  

3. Η οικογένεια του ατόμου με κώφωση  

Με τη γέννηση του παιδιού τους ορισμένοι γονείς παρατηρούν συμπεριφορές που τους 
ανησυχούν. Σε μερικούς απ' αυτούς, κάποια χρονική στιγμή οι ανησυχίες αυτές γίνονται 

βάσιμες υποψίες. Αρχίζει το άγχος και ο εκνευρισμός. Ενώ ξεκινάει ένας ατέλειωτος 
αγώνας δρόμου στα γραφεία των ειδικών. Είναι δυνατόν να κλονιστεί ακόμα και η 
συνοχή της οικογένειας. Αν αυτό δεν συμβεί, είναι τουλάχιστον βέβαιο πως θα 
αλλάξουν οι ισορροπίες μεταξύ των μελών, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος.   

 Μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις, εξετάσεις μετρήσεις στα διάφορα ακουολογικά 



κέντρα, μετά από ατέλειωτες ώρες αγωνίας στις αίθουσες αναμονής των ιατρείων, η 
απευκταία διάγνωση είναι στα χέρια τους. Την έχουν διαβάσει ξανά και ξανά, την έχουν 
ακούσει από τα χείλη του γιατρού. "Το παιδί σας δεν ακούει!"   

Αναμενόμενο είναι, αφού φτάσαμε στη διάγνωση, να παρθεί στη συνέχεια η απόφαση 
για το είδος της και να ξεκινήσει η θεραπεία και η αρχική αγωνία και το άγχος να 
μετριασθούν. Η φύση όμως του προβλήματος της κώφωσης, είναι τέτοια, που σε πολλές 
περιπτώσεις δεν αρκεί η ιατρική υποστήριξη μόνο, όσο επιστημονικά και τέλεια 

τεχνολογικά και αν προσφέρεται. Και αυτό γιατί δεν θίγεται απλά ένα αισθητήριο 
όργανο, του οποίου καλούμαστε να αποκαταστήσουμε την βλάβη. Βάλλεται κύρια η 
επικοινωνιακή δυνατότητα του ατόμου. Πέρα από την ιατρική βοήθεια, κυρίαρχο 
μέλημα των γονιών είναι η συνεχής ψυχολογική στήριξη και εκπαιδευτική παρέμβαση 

για την κατά το δυνατόν φυσιολογικότερη ανάπτυξη του Κωφού παιδιού τους. Φυσικά η 
συμβουλευτική δεν πρέπει να αφήσει ανημέρωτους και αστήρικτους τους γονείς, που 
μπαίνουν σε μια ακολουθία φάσεων μέχρι να συνειδητοποιήσουν του τι ακριβώς τους 
συνέβη. Τις υπηρεσίες της συμβουλευτικής χρειάζονται επίσης τα αδέρφια και 

ολόκληρος ο κοντινός συγγενικός και κοινωνικός κύκλος.  
Ο κλονισμός που προκαλεί, το πρώτο άκουσμα ότι το παιδί μας είναι Κωφό, ότι είναι 
μια ανθρώπινη ύπαρξη με ειδικές ανάγκες, είναι καταλυτικός. Οι γονείς νιώθουν να 
γκρεμίζονται οι ελπίδες τους, τα όνειρά τους. Ο πόνος είναι μεγάλος. Κλονίζεται η 

αυτοεκτίμησή τους αλλά και η κοινωνική τους εικόνα. Αμέσως ξυπνούν διάφορες 
ενοχές, γίνονται αφάνταστοι συσχετισμοί, εξετάζεται κάθε πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα 
λεπτομέρεια της ζωής προκειμένου να λυθεί το μυστήριο, να βρεθεί η αιτία, να 
απαλλαγούν ίδιοι από τις όποιες βάσιμες ή όχι ενοχές τους. Ο θρήνος είναι διάχυτος 

στην κάθε στιγμή της ζωής τους. Κλαίνε για το κακό που τους συνέβη, κλαίνε για το 
παιδί τους. "Γιατί να συμβεί σε μας;"   
Την πρώτη αυτή αλγεινή περίοδο διαδέχεται μια άλλη πολύ βασανιστικότερη για τους 
γονείς, αλλά και για το ίδιο το Κωφό παιδί. Είναι η περίοδος της άρνησης. Οι γονείς μη 

θέλοντας να αποδεχθούν την πραγματικότητα και τις συνέπειές της, αρνούνται το 
πρόβλημα, φοβούμενοι να αναλάβουν το βάρος των ευθυνών τους και αναλογιζόμενοι 
τον οίκτο ή την σκληρότητα του κόσμου. Προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν 
να μην υπάρχει. Προσποιούνται πως δεν συμβαίνει τίποτε το διαφορετικό. Δυστυχώς 

όμως το πρόβλημα είναι εκεί, τους το θυμίζει καθημερινά η συναναστροφή τους με το 
παιδί στο σπίτι, αλλά και σε κάθε έξοδο μαζί του. Είναι φανερό ότι το πρόβλημα δεν 
μπορεί να κρυφτεί. Οδηγούνται έτσι οι γονείς στο κρύψιμο του ίδιου του παιδιού. 
Αποσύρονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αποφεύγουν τις επαφές με φίλους και 

συγγενείς, περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες κοινωνικές εκδηλώσεις. Σιγά - 
σιγά αποκόπτονται και από αυτές.  
Αποφεύγουν χώρους, πρόσωπα, συζητήσεις. Είναι ευαίσθητοι στα πειράγματα, τα 
εκλαμβάνουν ως υπονοούμενα, προβάλλουν ασυνείδητα εχθρότητα. Μιλούν στο Κωφό 

παιδί τους και έχουν την απαίτηση να τους απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ή σιωπούν 
εντελώς, το απορρίπτουν. Το παιδί ζει διχασμένο και απορεί για την αλλοπρόσαλλη 
απέναντί του συμπεριφορά. Αυτό σε κάθε περίπτωση, πολύ δε περισσότερο σ' αυτή τη 
φάση των γονέων του, είναι το θύμα. Θα περίμενε κανείς η έγκαιρη διάγνωση της 

κώφωσης να οδηγήσει σε στάσεις και επιλογές συναισθηματικής ενίσχυσης του παιδιού, 
αντί αυτού όμως, μέσα στο βλέμμα των γονιών του το παιδί διακρίνει όχι το στήριγμα, 
αλλά την απόρριψη. Εισπράττει μια ανεξήγητη συμπεριφορά, που μόνο κακό μπορεί να 
του κάνει, χωρίς να είναι σε θέση να αντιδράσει και το τραγικότερο χωρίς ακόμη να 

ξέρει το γιατί. Μια τέτοια σχέση, στην πρώιμη μάλιστα ηλικία, είναι κυρίως υπεύθυνη 
για την ψυχική υγεία και το συναισθηματικό έλλειμμα στην υπόλοιπη ζωή του. Η 
έλλειψη ακουστικών ερεθισμάτων και προφορικού λόγου ίσως να είναι σ' αυτή τη φάση 



δευτερεύοντα.  
Η τελευταία περίοδος έρχεται όταν πλέον οι γονείς συνειδητοποιούν τι ακριβώς συνέβη. 
Πρέπει να ξεκινήσουν έναν επιθετικό αγώνα. Όποτε και αν μπουν οι γονείς σ' αυτήν την 

φάση, είναι γι' αυτούς ανακούφιση. Θα βοηθηθούν στην τακτοποίηση των σχέσεων 
μεταξύ των συζύγων, αλλά και των υπολοίπων μελών της οικογένειας. Είναι ευεργετική 
αυτή η στροφή στη στάση των γονέων, μάλιστα πολύ περισσότερο, όταν συμβεί κατά την 
περίοδο που το Κωφό παιδί είναι ακόμα βρέφος. Η αποδοχή της κώφωσης θα επιφέρει 

την αποδοχή του παιδιού και θα σταθεροποιήσει τον δεσμό των συζύγων με κοινές 
αποφάσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του πλήθους των 
προβλημάτων, που προκύπτουν από την αισθητηριακή ατέλεια του παιδιού. Δεν 
αποκλείεται όμως αυτή η ευλογημένη κατάληξη να αργήσει χρόνια πολλά ή να μην 

έρθει ποτέ.  
Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητάς της οικογένειας με Κωφό άτομο, υπάρχουν επιπλέον 
απαιτήσεις και τα διάφορα καθημερινά προβλήματά της εμφανίζονται εντονότερα. Οι 
γονείς αντιμετωπίζουν καταστάσεις με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Τέτοιες που 

απαιτούν επιπλέον γνώσεις και αυξημένες υποχρεώσεις. Μιλάμε πλέον όχι για απλούς 
γονείς, αλλά για ειδικούς γονείς (Buscalia, L., 1993, σελ. 107). Αυτήν ακριβώς την 
ιδιαιτερότητα των γονέων αυτών προσπαθούν να καλύψουν διάφορες προτάσεις και 
προγράμματα που παρουσιάζονται κάθε τόσο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και 

μιλούν για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των γονέων τους.   
Τα Κωφά παιδιά, όπως είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό άλλωστε λόγω της ατέλειας 
τους, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη εξάρτηση από τους γονείς. Παρ' όλη όμως την 
φαινομενικά στενή τους σχέση, ουσιαστική επικοινωνία δεν υπάρχει. Και είναι 

πράγματι κρίμα η αγάπη των γονέων να μην γίνεται δημιουργός ανάπτυξης 
ουσιαστικών σχέσεων αποδοχής γονέα - παιδιού με όλες τις ευεργετικές συνέπειες μιας 
τέτοιας επαφής. Ερχόμενα τα παιδιά σε επαφή με άλλους που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον κώδικα επικοινωνίας τους, εμφανίζεται αμέσως η ανάγκη τους να 

μιλήσουν, να εκτονωθούν (Βουτσά, Ο., 1991, σελ. 82). Είναι χαρακτηριστική μια 
έκφραση  στο γράμμα μιας μαθήτριας του Λυκείου Κωφών Αθηνών, που δημοσιεύτηκε 
στον τύπο. Αναφερόμενη η μαθήτρια σε εκείνους τους γονείς που δεν θέλουν να 
επικοινωνούν με τα παιδιά τους στον κώδικα, που εκείνα καταλαβαίνουν, λέει πως 

"είναι ντροπή να μην έχουν πείρα ειδικής αγωγής" (Το Βήμα 28/8/94).   
Αν οι γονείς έχουν την δύναμη να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το παιδί τους, 
του προσφέρουν τον κόσμο όλο. Αν όμως επιμείνουν σε μια απορριπτική στάση, τότ ε 
δημιουργούν απίστευτα γνωστικά κενά στο παιδί τους, αλλά και υπαρξιακά ακόμη 

προβλήματα. Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση της E. Labori, πως αρκετά αργά έμαθε 
ότι και οι γονείς έχουν βαπτιστικά ονόματα, πέρα από τις επικλήσεις μπαμπάς, μαμά. 
Ακόμη άργησε να μάθει, πως όλοι οι μικροί Κωφοί σαν αυτήν δεν θα πεθάνουν παιδιά, 
αλλά κάποτε θα μεγαλώσουν. Αυτή την εντύπωση είχε αποκομίσει, αφού δεν είχε πάει 

ποτέ της σε χώρους όπου σύχναζαν ενήλικες Κωφοί (Labori, E., 1995, σελ. 41). Είναι 
τραγικό τα παιδιά να ομολογούν πως δεν επικοινωνούν με τους γονείς τους, παρά μόνο 
με άλλους Κωφούς. Όταν ο γονιός έχει την φαντασία να μάθει, τότε θα έχει και την 
υπομονή να δράσει οδηγητικά στο παιδί (Στυλιανού, Σ., 1997, σελ. 55). Έτσι χτίζεται 

ένας χαρούμενος και δημιουργικός κόσμος αλληλοαποδοχής, όπου δεν μπορούν να 
επαληθευθούν τα λόγια της Κωφής πρωταγωνίστριας προς την μητέρα της: "Εγώ μπήκα 
στον κόπο να μάθω τον προφορικό λόγο, για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σου, 
εσύ γιατί δεν κάνεις το ίδιο με την γλώσσα των χεριών" (Κινηματογραφική ταινία "Les 

enfants du silence" 1986, με πρωταγωνίστρια την Κωφή ηθοποιό Martin Marlee).  
Ένα από τα βσσικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γονείς του Κωφού 
παιδιού είναι το τί θα γίνει με το μέλλον του, την επαγγελματική του αποκατάσταση και 



το γάμο τους. Είναι ίσως από τα πρώτα που θα σκέφτηκαν, πολλά χρόνια πριν, όταν 
διαπιστώθηκε πως το μωρό τους δεν ακούει.  
Δεν είναι λίγα τα ζευγάρια Κωφών συζύγων. Αντίθετα είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι 

Κωφοί να παντρεύονται μεταξύ τους. Η ομοιογένεια του ψυχισμού σε σχέση με την 
έλλειψη της ακοής, αλλά και ο κοινός κώδικας επικοινωνίας καλλιεργούν μια πιο 
ουσιαστική επαφή και αλληλοκατανόηση μεταξύ των συζύγων. Η κοινωνική ένταξη της 
οικογένειας θα ήταν απλούστερη, αν ο ένας σύζυγος άκουγε. (Λαζανάς, Β., 1984, σελ. 

362). Ο γάμος τον Κωφό μπορεί να τον βγάλει από την απομόνωσή του. Οι σχέσεις 
στοργής του/της συντρόφου, η υπευθυνότητα του νοικοκυριού, η ζεστασιά του σπιτικού 
είναι δραστηριότητες που θα απομακρύνουν την μοναξιά και την περιθωριοποίηση. Η 
ενασχόληση με κοινά ενδιαφέροντα, η εμπειρία της σεξουαλικής επικοινωνίας είναι 

ενέργειες προστατευτικές για την προσωπικότητά τους.  
Όταν οι γονείς ξεπεράσουν την οργή, την ενοχή, την απογοήτευση, όταν παρακάμψουν 
κάποιες φτωχές "ορμήνιες", που μόνο απελπισία φέρνουν, και επικοινωνήσουν με τον 
οποιοδήποτε δυνατό τρόπο με τα παιδιά τους χωρίς να νιώθουν άβολα, τότε θα 

διορθωθούν πολλά κακώς κείμενα για τα Κωφά παιδιά και τις οικογένειές τους. Οι 
σχέσεις μεταξύ οικογενειών με παρόμοιο πρόβλημα προσφέρουν μεγάλη ενίσχυση για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων τους. Βλέπουν οι γονείς ότι δεν είναι οι 
μοναδικοί, κάνουν συγκρίσεις, ανταλλάσσουν απόψεις, διαμορφώνουν γνώμες και 

πρακτικές (Πλαχούρα, Α., 1991, σελ. 186). Όλα αυτά τους είναι βοήθημα σημαντικό για 
τον καιρό της προσπάθειας να το εξοπλίσουν με τα απαραίτητα εκείνα προσόντα, ώστε 
να αναπληρώνει την ακουστική του ατέλεια και να μπορεί να εργαστεί σε κάποιον 
παραγωγικό τομέα. Να μην εξαρτάται συνεχώς από τρίτους.   

Εκείνο που κυρίως χρειάζονται οι γονείς του Κωφού είναι απαντήσεις για το πώς και 
το τί προσφέρει λύση στην καθημερινή πρακτική της ζωής, ή τι οριοθετεί το στόχο για 
το μέλλον. Τα ερωτήματα πολλά: "Πώς θα μιλάω στο παιδί;" "Τί πρέπει να γίνει με τα 
ακουστικά του;" "Ποιες δραστηριότητες να του ενισχύσουμε;" "Ποια εκπαίδευση πρέπει 

να πάρει;" "Σε ποιο χώρο;" Μέσα σ' αυτήν την κατάσταση οι γονείς έχουν ανάγκη από 
την συμβουλευτική ανθρώπων που να γνωρίζουν, αλλά και να αγαπούν. Συμβουλευτική 
λοιπόν που θα στηρίζει αληθινά τους γονείς. Τέτοια συμβουλευτική είναι εκείνη που θα 
πει στους γονείς πως ο ρόλος τους δεν τέλειωσε, και μάλιστα τραγικά, με την διάγνωση 

της γέννησης ενός διαφορετικού παιδιού. Είναι φυσικό μπροστά σε μια τέτοια 
κατάσταση ο γονιός να κυριευθεί από θλίψη, το πένθος να γίνει κανόνας στη ζωή του. 
Θα ξεσπάσει, θα κλάψει σύντομα όμως πρέπει οι ενοχές και η οργή να ξεπεραστούν. Ο 
αγώνας για την αποκατάσταση είναι μπροστά μακρύς και δύσκολος. Η απόγνωση θα 

ήταν καταστροφική, ολέθρια και όχι μόνο για τους ίδιους.  
Η αποδοχή και η θετική στάση είναι βοηθητική όχι μόνο ψυχολογικά, από εκεί αρχίζει, 
αλλά βοηθάει να θεαθεί το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι, χωρίς υπερβολές. Τότε είναι 
ώριμος ο καιρός και η λύση δεν απέχει πολύ. Γιατί είναι αλήθεια πως πραγματικά 

γονέας δεν γίνεσαι από το γεγονός και μόνο πως συμμετείχες στον ερχομό στον κόσμο 
ενός ανθρώπου αλλά από την στάση σου στην πορεία και την εξέλιξή του 
(Χρυσόστομος, PG 54,636).  

4. Η διαρκής προσπάθεια προσαρμογής του ατόμου με κώφωση  

Ο Κωφός από βρέφος ζει αντιμέτωπος με συνεχείς εκπλήξεις (Αλεξάνδρου, Κ., χ.χ., 
σελ. 101). Ξαφνικά παρουσιάζονται ή εμφανίζονται πρόσωπα στο περιβάλλον του 
δωματίου, του σπιτιού, του δρόμου, του σχολείου, της δουλειάς. Όλη του η ζωή είναι 
γεμάτη ξαφνιάσματα. Η ακοή μας προειδοποιεί για την είσοδο ή έξοδο του γονιού, του 

επισκέπτη ή του συνεργάτη στον κοινό χώρο. Ψυχολογικά έτοιμος από το άκουσμα του 



βηματισμού ή το τρίξιμο του ανοίγματος της πόρτας, αυτός που ακούει είναι 
προετοιμασμένος για τη συνάντηση με το νέο πρόσωπο. Την πολυτέλεια αυτής της 
ετοιμότητας ο Κωφός δεν την έχει. Είναι ενδεχόμενο λοιπόν να αντιδράσει με λιγότερη 

ηρεμία από τον ακούοντα σε μια τέτοια αναπάντεχη παρουσία. Με υπερβολική έκφραση 
χαράς όταν είναι ευχάριστη, με εμφανή τα σημεία δυσαρέσκειας, όταν η συνάντηση 
είναι ανεπιθύμητη. Η απότομη αύξηση των στροφών της μηχανής ενός αυτοκινήτου ή 
το στρίγκλισμα των φρένων του, δεν αποτελούν προειδοποιητικό σήμα για τον Κωφό. 

Δεν είναι επομένως σε θέση να ρυθμίσει έγκαιρα και ήρεμα την στάση ή την κίνησή του, 
όταν λείπει η οπτική επαφή. Ζει τους ρυθμούς της πόλης με το άγχος, μήπως του συμβεί 
ή μήπως ο ίδιος προκαλέσει ατύχημα. Το άγχος μεγαλώνει ιδιαίτερα από το αίσθημα 
απομόνωσης που προκαλεί το σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι ελαχιστοποιείται σχεδόν 

μηδενίζεται, η δυνατότητα οπτικού ελέγχου του περιβάλλοντος.  
Κατά την διεξαγωγή μιας συζήτησης είναι δυνατόν να παρατηρηθούν παρορμητικές 
αντιδράσεις του Κωφού. Οι ελλιπείς γνώσεις τους για διάφορες καταστάσεις και 
θέματα, ακόμη και για προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, τους οδηγεί σε 

απότομες και εριστικές αντιδράσεις, τους κάνουν να φαίνονται εγωιστές και 
καχύποπτοι (Κούκκου, Μ., 1995, 461). Το αποτέλεσμα είναι να χαλάει η ατμόσφαιρα 
της συζήτησης, ενώ τρίτα πρόσωπα να τους παρεξηγούν και να διαμορφώνουν άλλη 
εικόνα για την προσωπικότητά τους. Η ψυχολογική πίεση γίνεται εντονότερη όταν στην 

παρουσίαση του σκεπτικού ενός θέματος, θα πρέπει ο Κωφός να παραθέσει 
επιχειρήματα με ακριβή χειρισμό αφηρημένων εννοιών, ώστε να εκφραστούν 
διαδοχικές καταστάσεις και γεγονότα, που απαιτούν συνεχείς εναλλαγές τοπικών και 
χρονικών προσδιορισμών. Τότε εμφανίζονται αμείλικτα οι αδυναμίες του, στην 

έκφραση, στην αντίληψη του χώρου, του χρόνου, του προσανατολισμού και οι ατέλειες 
στην ανάπτυξη της σκέψης (Καλατζή, Κ., 1973, σελ. 170-171).  
Έρχεται και η στιγμή που ο άνθρωπος περνάει στην εφηβεία, την ηλικία του 
οραματισμού, της αγωνίας της ανησυχίας και του άγχους. Η απαίτηση αυξημένων 

επικοινωνιακών επαφών με τους συνομήλικους του επιφυλάσσουν συνεχείς 
απογοητεύσεις, καθώς θυμίζουν στον νέο με κώφωση το πρόβλημά του. Ο Κωφός 
έφηβος γνωρίζει την αδυναμία του και συσσωρεύει θυμό. Έτσι πολλές φορές τιμωρεί ο 
ίδιος τον εαυτό του, τον οδηγεί σε απομόνωση και σε συμπλεγματική συμπεριφορά. Η 

ανωριμότητα και η ευαισθησία στα πειράγματα και την πίεση γίνονται χαρακτηριστικά 
του (Τσιάντη, Γ. - Μανωλόπουλου, Σ., 1988, σελ. 108). Φοβούμενος μια αναπάντεχη 
συνάντηση, τόσο συνηθισμένο φαινόμενο άλλωστε στην καθημερινή ζωή, αποφεύγει 
τόπους που θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο φόβος αυτός μεγαλώνει, όταν 

υπάρχουν ήδη άσχημες εμπειρίες προηγουμένων συναντήσεων. Ανησυχεί για κάποια 
προσβλητική αντιμετώπιση από τρίτο πρόσωπο, που μπορεί και να μην είναι, αλλά να 
την εκλάβει ως τέτοια. Ανησυχεί και για τη δική του έκπληξη και αμηχανία λόγω της 
αδυναμίας του να δώσει ή να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες ή συστάσεις για 

κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις. Από τα πράγματα λοιπόν οδηγείται στους δικούς του 
χώρους. Επιλογή απόλυτα φυσιολογική, αφού οι πολλοί δεν αντιδρούν θετικά στην 
ιδιαιτερότητά του. Αν επιπλέον δεν μπορεί να εμπιστευθεί ούτε τους λίγους του 
οικογενειακού του περιβάλλοντος, δεν του απομένει παρά το απόλυτο κλείσιμο στον 

εαυτό του ή η επικοινωνία μόνο με τους ομοίους του (Κουτσομητοπούλου, Ε., 1995, 
σελ. 476). Όλοι επιζητούμε να βρεθούμε στον ίδιο χώρο με τα πρόσωπα που μας 
καταλαβαίνουν. Ο μονόδρομος όμως αυτός περιορίζει τις προσωπικές επαφές. Χάνεται 
καθημερινά ένα πλήθος ανθρωπίνων σχέσεων και κοινωνικών εμπειριών, που θα 

πλούτιζαν τον συναισθηματικό του κόσμο. Θα τον έβγαζαν από την πολιτιστική και 
πνευματική του απομόνωση. Συγχρόνως, θα τον ενθάρρυναν να πάρει στα χέρια του τη 
ζωή, ανοίγοντας νέες προοπτικές και δυνατότητες στην κοινωνική του ένταξη. Δεν 



ευθύνονται όμως οι ίδιοι. Πόσο άραγε άβολα θα αισθάνονταν οι ακούοντες, αν 
βρίσκονταν σε ένα χώρο, όπου θα χρησιμοποιούνταν ως γλώσσα μόνο η νοηματική; 
Συχνάζουν λοιπόν στους δικούς τους χώρους, όχι γιατί είναι καλύτερα από τα σπίτια 

τους ή από τους χώρους των ακουόντων, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται μέσα στην δική 
τους κουλτούρα, γιατί εκεί έχουν επικοινωνία.  
Ο υπερπροστατευτισμός στον οποίο συνηθίζουν από μικρή ηλικία μειώνει την 
αυτοεκτίμηση αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους. Η μειωμένη 

αυτοπεποίθησή τους οδηγεί υποσυνείδητα σε προσαρμογές. Οδηγεί σε εξάρτηση από 
τους γονείς, που ενώ στα πρώτα χρόνια της ζωής είναι σωστή και θεμιτή, όταν όμως με 
τη πάροδο των χρόνων δεν χαλαρώνει, τότε σε συνδυασμό με την χαμηλή κρίση, που 
παράγεται από την μειωμένη ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων της 

σκέψης (Ζαφειράτου-Κουλιούμπα, Ε., 1994, σελ. 74), μπορεί να έχει προεκτάσεις με 
ανεξέλεγκτα αποτελέσματα. Η μειωμένη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα σαφώς 
εμποδίζει την ατομική φυσιολογική ωρίμανση και την κοινωνική προσαρμογή, εφόσον 
υπάρχουν μειωμένες δυνατότητες σχηματισμού συλλογισμών και κρίσεων (Kirk, S., 

1973, σελ. 16, 293., Τσουρέκης, Δ., 1988, σελ. 137). Πιο συγκεκριμένα, η τάση των 
Κωφών να μην προχωρούν στην βαθύτερη αξιολόγηση κινήτρων και στόχων, ο 
περιορισμός του ενδιαφέροντός τους στην επιφανειακή κυρίως καλή παρουσία και 
λιγότερο στην ποιοτική αξία και τον εσωτερικό πλούτο του χαρακτήρα είναι αδυναμίες 

σοβαρές, που περιγράφουν μια αδύνατη κριτική σκέψη, όπως βεβαιώνουν δυστυχώς 
σχετικές έρευνες. (Αλεξάνδρου, Κ., σελ. 101-102) Όλες αυτές οι παράμετροι 
διαμορφώνουν ένα σκηνικό, που εγκυμονεί αυξημένους ίσους κινδύνους, ποικίλης 
εκμετάλλευσης του νέου ή της νέας με επικοινωνιακή ανεπάρκεια από επιτήδειους. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που συναντούμε νέους που δηλώνουν Κωφοί και ζητούν χρήματα 
στα φανάρια ή σε ταβέρνες. Αυτοί είναι συνήθως Κωφοί αποκομμένοι ακόμα και από 
την ομάδα των Κωφών.  
Οι διάφορες θεωρίες της Ψυχολογίας, κάθε μια από την δική της οπτική γωνία, 

υπερτονίζουν την σημασία που έχουν για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, άλλοτε η 
βρεφική ηλικία, άλλοτε η παιδική, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Οι 
κοινωνικοί παράγοντες, η δομική ιδιαιτερότητα και οι εμπειρίες του καθενός, 
αθροιστικά από κάθε φάση της ζωής, θα στοιχειοθετήσουν συγκεκριμένη ψυχολογική 

συμπεριφορά και θα δημιουργήσουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του 
ανθρώπου. Μέσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον χωρίς επικοινωνία, με εμπειρίες 
απόρριψης, με συγκρούσεις, πρέπει να χτιστεί η προσωπικότητα του Κωφού. Η 
αισθητηριακή ατέλεια αρνητικά ενισχυμένη  από τις τραυματικές εμπειρίες του 

παραπάνω περιβάλλοντος δημιουργεί ένα άτομο υπερκινητικό και ασυγκράτητο. Τα 
εγωκεντρικά στοιχεία του χαρακτήρα του και η ανωριμότητα της κρίσης τον κάνουν 
εριστικό, ισχυρογνώμονα. Η μειωμένη αυτοπεποίθηση και η εξάρτηση γεννούν 
αισθήματα κατωτερότητας και ανασφάλειας (Ζαφειράτου-Κουλιούμπα, Ε., 1994, σελ. 

74). Συγχρόνως οι τάσεις απομόνωσής του τον απειλούν με συναισθηματική αστάθεια. 
Φαίνεται λοιπόν οι Κωφοί να συμπεριφέρονται σαν άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές ή 
υπολειπόμενης νοημοσύνης. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Η άσχημη εικόνα, που 
βγαίνει από τους ίδιους προς τα έξω, είναι απόρροια ως ένα βαθμό της κοινωνικής 

τους αποβολής. Οι ευαισθησίες και οι συμπεριφορές που παρουσιάζουν έχουν ρίζα στην 
απομόνωσή τους, που οφείλεται στο εμπόδιο της έλλειψης του προφορικού λόγου 
(Καραμούζη, Ε., 1991, σελ. 78).  
Η ανεπάρκεια της πλουσιότερης σε όγκο πληροφοριών λειτουργίας, του λόγου, 

αναντίρρητα προκαλεί μεγάλες απώλειες εγκεφαλικών εγγραφών. Ενώ οι Κωφοί ζουν 
σε ένα  κόσμο γεμάτο ηχητικά μηνύματα, δεν είναι σε θέση να προβούν στην 
αποκωδικοποίηση αυτών. Ζουν λοιπόν και κινούνται ανάμεσα σε ακατανόητους ήχους. 



Πολλές φορές όμως το ίδιο πράγμα γίνεται κατανοητό και με διαφορετικούς τρόπους ή 
προσεγγίσεις. Προσπαθούν λοιπόν οι Κωφοί, με άλλον τρόπο, τον οπτικό, να 
αντιληφθούν αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, για να μπορέσουν και οι ίδιοι να 

συμμετάσχουν. Δεν το πετυχαίνουν όμως χωρίς κόστος. Η διαφοροποίηση της 
συμπεριφοράς και γενικά της προσωπικότητάς τους είναι το τίμημα που πληρώνουν σ' 
αυτή τους την προσπάθεια (Χίτογλου-Αντωνιάδου, Μ., σελ. 14). Εξαπατημένοι σε 
πολλές περιπτώσεις, προσπαθούν να μοιάσουν στους ακούοντες, αφού αυτό τους 

εμφύσησαν ως φυσιολογικό από την μικρή τους ηλικία. Το αποτέλεσμα όμως είναι να 
οδηγούνται στην άρνηση του ίδιου του εαυτού τους. Αντίθετα, η προσπάθεια για 
αναπλήρωση της αισθητηριακής τους ατέλειας θα ήταν αυτή που θα τους προσέφερε την 
ανακάλυψη της προσωπικότητάς τους (Καλατζής, Κ., 1973, σελ. 166-167). Το δίλημμα 

είναι πολύ σκληρότερο για τους βαρήκοους, γιατί αυτοί βρίσκονται στο μεταίχμιο του 
κόσμου των ακουόντων και των Κωφών. Σε ποιον πραγματικά ανήκουν; Η απόφαση 
όμως δεν μπορεί παρά να είναι μόνο δική τους. Όταν θα μάθουν οι Κωφοί και οι 
ακούοντες, να συνεργάζονται, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Αλλά αυτό 

προϋποθέτει ένα πρώτο βήμα από την μεριά των ακουόντων. Να αποδεχτούν τους 
Κωφούς, να αφήσουν ελεύθερη την έκφρασή τους, τη γλώσσα τους. Πραγματικά τότε 
δεν θα έχουμε διαγνώσεις που θα μιλούν για ψυχικά αποκλίνοντες ανθρώπους, με 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και αμυντική συμπεριφορά. Αλλά θα μιλούμε για υγιείς 

ελεύθερους ανθρώπους, που θεωρούν τους εαυτούς τους αυτόνομες υπάρξεις, αλλά 
διακρίνονται από περιορισμούς στην έκφραση, από ηχητικά ερεθίσματα 
παραμορφωμένα απ' τα υψηλής ισχύος ακουστικά, από μη αναγνωρισμένη γλώσσα και 
σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις απαγορευμένη. Θα μιλούμε για ανθρώπους που 
πολεμούν να κατακτήσουν την ταυτότητά τους (Phoenix, S., 1991, σελ. 223 -225).  

5. Η ιδιαίτερη ταυτότητα των Κωφών  

Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος από την εμβρυϊκή ακόμη ζωή έχει αποκτήσει την 
εμπειρία του ήχου. Η απώλεια της ακοής από την γέννηση ή κώφωση κατά την περίοδο 

των τριών πρώτων ετών της ζωής, επιφυλάσσει τραγικές συνέπειες σε τέτοιο βαθμό, 
που θα σημαδέψουν την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου αυτού. Δεν θα μπορεί να ακούσει 
τον ανθρώπινο λόγο, δεν θα μπορεί να αποκτήσει την φωνητική του εκφορά, ούτε πολύ 
περισσότερο να τον επινοήσει. (Aimard, P., 1990, σελ. 19)  

Από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους τα ακούοντα βρέφη ζουν με την συντροφιά του 
νανουρίσματος και όλου εκείνου του ηχητικού περιβάλλοντος, που από τότ ε τους 
διδάσκει τη γλώσσα. Στους αμέσως επόμενους μήνες όλα τα βρέφη ακούοντα και Κωφά 
αρχίζουν ένα ηχητικοκινητικό παιχνίδι, το βάβισμα. Είναι οι πρώτες τους προσπάθειες 

για την κατάκτηση της γλώσσας. Πολύ σύντομα κάποια απ' αυτά, τα Κωφά, μη 
νιώθοντας κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά των γύρω τους, ή κάποιο αποτέλεσμα 
στον εαυτό τους, θα εγκαταλείψουν το ηχητικό μέρος του παιχνιδιού και θα 
περιοριστούν μόνο στο κινητικό μέρος. Το Κωφό βρέφος από νωρίς δείχνει σημεία 

προτίμησης στην οπτικοκινητική μορφή επικοινωνίας. Θα περάσει και αυτό, όπως όλα 
τα ακούοντα βρέφη, από τα διάφορα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης. Έχουμε μάλιστα 
παρατηρήσεις, που αναφέρουν ότι στα Κωφά βρέφη παρουσιάζεται η ίδια πορεία 
βαβίσματος αλλά με κάποια καθυστέρηση και με περιορισμένο πλούτο (Κατή, Δ., 1992, 

109-110). Πράγματι έρευνες και μελέτες μας πληροφορούν ότι το Κωφό βρέφος, μη 
μπορώντας να έχει μια ικανοποιητική ποιότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον του, 
σιγά - σιγά εγκαταλείπει την προσπάθεια μίμησης των χειλέων των οικείων του,  αφού 
δεν νιώθει κάποιο αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς του, και το αντικαθιστά με το 

λεγόμενο κινητικό "βάβισμα". Αναπτύσσεται έτσι η παρουσία ενός ιδιαίτερου τρόπου 



επικοινωνίας μέσω του οποίου με οπτικό τρόπο εκφράζονται εμπειρίες, επιθυμίες, 
συναισθήματα και ιδέες. Με αρωγό λοιπόν την αίσθηση της όρασης οι Κωφοί 
προσπαθούν να επιτύχουν την κατά το δυνατόν πληρέστερη αντίληψη του 

περιβάλλοντός τους. Απώτερος στόχος, όπως και κάθε γλώσσας, είναι η άνετη 
επικοινωνία, η δημιουργική σκέψη, η πνευματική ανάπτυξη και γενικά η καλύτερη 
ποιότητα ζωής.  
 Η γλωσσική επικοινωνία αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα ψυχοπνευματικής 

ανάπτυξης και ωρίμανσης, καθώς δημιουργεί ένα ευεργετικό αίσθημα ασφάλειας στο 
παιδί. Το Κωφό παιδί έκπληκτο χάνει την μητέρα από τα μάτια του χωρίς κάποια 
λογική εξήγηση. Πανικοβάλλεται, νιώθει εγκαταλειμμένο. Ζει μέσα σε ένα συνεχές 
αίσθημα ανασφάλειας, που πολλές φορές γίνεται εντονότερο, λόγω της άγνοιας των 

γονιών να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση. Τις συνέπειες τις εισπράττει το Κωφό  
παιδί. Η στέρηση της ακοής, η μη ανάπτυξη άλλης γλώσσας, η ψυχολογική επιβάρυνση 
από την απομόνωσή του λόγω της μειωμένης επικοινωνιακής ικανότητας, που 
συμβαίνουν κατά την περίοδο των τόσο σημαντικών πρώτων ετών της ζωής του 

ανθρώπου, δίνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα για τις εγκεφαλικές εγγραφές, που 
καταχωρεί ένα Κωφό παιδί.  
Το Κωφό παιδί όμως έχει στερηθεί και το ευεργέτημα του λογοτεχνικού λόγου που 
εκτός από την ψυχαγωγική του αξία και την αισθητική καλλιέργεια, βοηθά 

αποφασιστικά στην κοινωνική, συναισθηματική, ηθική και νοητική του ανάπτυξη. Στα 
χείλη της μητέρας ήταν παρών ο λόγος, δεν μπόρεσε όμως να αποτελέσει στο βαθμό 
που έπρεπε την αναντικατάστατη τροφή, που εγγυάται την ψυχοπνευματική ανάπτυξη 
του βρέφους. Πολλές ήταν οι προσπάθειές και του παιδιού να επικοινωνήσει. 

Αγωνίζονταν νεύοντας τους οικείους του ή τρίτους, αλλά αρνήθηκαν να του 
απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό τα πρώτα στοιχεία που θα του πρόσφεραν τη 
μητρική γλώσσα και την αντίληψη του κόσμου, είναι τα χαμόγελα, οι χειρονομίες και τα 
βλέμματα που όμως απουσίαζαν (Aimard P. 1990, σελ. 19). Το παραμύθι έπρεπε να του 

παρουσιαστεί μιμικά. Έτσι θα του παρέχονταν διέξοδος να διαλεχθεί, να διοχετεύσει 
τον συναισθηματισμό του, να αναπτύξει την κοινωνικότητά του (Moseley, D., 1985, 
σελ. 74). Έλεγαν όμως πως πρέπει να μιλήσει.  
Αρχίζει η σχολική εκπαίδευση του παιδιού. Το παιδί μπαίνει στο χώρο των ομοίων του. 

Γνωρίζει πλέον και συναναστρέφεται με ανθρώπους, που το καταλαβαίνουν. 
Εκφράζεται ευκολότερα, επικοινωνεί με μεγαλύτερη άνεση και αποτελεσματικότητα, 
μαθαίνει περισσότερα για το τι συμβαίνει γύρω του. Δεν μπορούν όμως όλα αυτά να 
ανατρέψουν μεμιάς το ήδη αρνητικό κλίμα ανάπτυξης στο Κωφό άτομο. Πάντα, σε όλη 

την υπόλοιπη ζωή του, θα βρίσκεται πίσω από τον ακούοντα, έστω και αν ο δείκτης 
νοημοσύνης και οι άλλες δεξιότητές του είναι μεγαλύτερες. Αυτή η διαφορά σε 
παλιότερες εποχές ήταν κραυγαλέα. Παρά όμως την σημερινή εκπαιδευτική κατάσταση, 
με μέσα, ανθρώπους, φορείς, οι Κωφοί πάλι υπολείπονται αισθητά των ακουόντων σε 

προσόντα και ευκαιρίες. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το ίδιο: είναι ζήτημα 
επικοινωνίας.  
Η επαφή με το κοινωνικό σύνολο γίνεται με την ακοή. Με λόγο και αντίλογο παράγεται 
ο πολιτισμός. Ο Κωφός στερείται την επικοινωνιακή σχέση, δεν ακούει σκέψεις, να δεν 

παίρνει ούτε δίνει ιδέες, δεν συμμετέχει στην δημιουργία, στη χαρά και στη λύπη του 
διπλανού. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να ακούσει, τότε γίνεται απλός θεατής 
της ανθρώπινης κοινότητας. Βλέπει τους άλλους να επικοινωνούν, να δημιουργούν, 
αλλά αυτός παραμένει κλειστός στον εαυτό του, μη μπορώντας να συμμετέχει, αφού του 

λείπει το μέσο. Είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε μια βιτρίνα και να βλέπει τους 
ανθρώπους, τις κινήσεις τους, την συνομιλία τους, χωρίς να μπορεί να τους ακούσει. 
Θα μπορούσε ίσως ένας ακούον να το νιώσει αν παρακολουθούσε τις ειδήσεις στην 



τηλεόραση με μηδενισμένο τον ήχο της συσκευής.  
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη η αναφορά μιας σύγκρισης, που γίνεται συχνά 
προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η σύγκριση αυτή αφορά την 

τυφλότητα. Αν όμως την επιχειρήσουμε, θα διαπιστώσουμε πολύ γρήγορα πως 
αποβαίνει κατά της κώφωσης. Η τύφλωση στερεί από τον άνθρωπο   την επαφή του με 
τη φύση. Ο τυφλός δεν θα μπορέσει να δει την ομορφιά της εναλλαγής των χρωμάτων, 
την πλαστική κίνηση των κυμάτων, το πέταγμα των πουλιών. Θα μπορέσει όμως να 

συνομιλήσει, να εκφρασθεί, να πει τον πόνο του. Ενώ απέναντι στον Κωφό και αυτός 
που ακούει είναι κωφός.  
Όλα αυτά έχουν τις δυσμενείς τους συνέπειες στην εκπαίδευση, την πνευματική 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των Κωφών. Δεν μπορεί να συντελεσθεί 

απρόσκοπτα κανένα είδος σχολικής εκπαίδευσης, ούτε ακόμη και τεχνικής. Εφόσον δεν 
αναπτυχθεί εναλλακτική γλώσσα επικοινωνίας είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι θα 
υπάρξει πλημμελής παιδεία. Η ελλιπής γνώση και αντίληψη του κόσμου του πολιτισμού 
και κυρίως των πνευματικών επιτευγμάτων υποβιβάζει τεχνητά το επίπεδό τους. Η 

διαφορετικότητά που χτίζεται μειώνει την καθημερινή ανθρώπινη επαφή. Ζουν με 
απλές, δραστηριότητες μακριά από ευρύτερους προβληματισμούς και ενδιαφέροντα. Η 
συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων είναι και αυτή στα ενδιαφέροντά τους, αλλά με 
περιορισμούς. Για να συζητήσουν άνετα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χέρια, πράξη 

σχεδόν απαγορευμένη σε αρκετούς οικογενειακούς αλλά και σε μερικούς σχολικούς 
χώρους (Κυπριωτάκης, Α., 1989, σελ. 36). Η όραση των Κωφών λειτουργεί ως ακοή, η 
οπτική τους γλώσσα αντικαθιστά την ομιλία και με τα νεύματα των χεριών τους 
μπορούν να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν συναισθήματα (Γεωργά, Δ., 1995, σελ 

299). Είναι τόσο σημαντικό και αληθινό αυτό γιατί τους κάνει να νιώθουν άνθρωποι, 
που μπορούν να επεξεργαστούν και να εκφράσουν λογικές σκέψεις (Labori E. 1995, 
σελ. 64-66). Πρέπει όμως αυτά να γίνουν πριν ο κατάλληλος χρόνος να έχει παρέλθει..  
Για την επίτευξη μιας μόνιμης και δημιουργικής ένταξης των Κωφών στην κοινωνία θα 

πρέπει να γίνει ουσιαστικά και τυπικά αποδεκτή η ιδιαιτερότητά τους. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την αποδοχή της γλώσσα τους. Όχι έτσι απλά, με ένα κατά  τα άλλα 
ενθαρρυντικό νομοθέτημα, που θα επιτρέπει την χρήση της στα τηλεοπτικά μέσα 
ενημέρωσης ή θα την προτείνει για την εκπαίδευσή τους. Υπάρχει ανάγκη θαρραλέας 

και με προοπτική νομοθεσίας, που θα αναγνωρίζει επίσημα την γλώσσα τους και 
ταυτόχρονα, θα αναθέτει στους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς την καταγραφή, 
μελέτη, και διατύπωση των αρχών και των κανόνων της. Θα πρέπει να   πάψει να 
αποτελείται από μια ποικιλία διαλέκτων, αλλά να γίνει ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 

ιδίωμα, που θα μπορεί να διδαχθεί στον καθένα που θέλει να επικοινωνήσει με τους 
Κωφούς.  
Οι ίδιοι νιώθουν έντονα την ιδιαιτερότητά τους ως ομάδα. Την ταυτότητά τους, αυτήν 
που στερούνται έξω, στο κόσμο των ακουόντων, όπου η γλώσσα τους δεν μιλιέται, την 

αναζητούν στις συντροφιές τους. Οι ίδιοι δεν επιθυμούν να είναι αποκομμένοι από τους 
ακούοντες. Αν ο λόγος τους δεν επικρίνονταν, αλλά αντίθετα, έβρισκε ανταπόκριση και 
χρησιμοποιούνταν στα σχολεία, στα σπίτια τους, την Εκκλησία, ή σε άλλους χώρους, 
δεν θα είχαν ανάγκη να απομονωθούν (Λαμπροπούλου, Β., 1995, σελ. 469). Δεν 

αισθάνονται μειονεκτικά και έχουν συνείδηση της πολιτισμικής τους ομάδας στην οποία 
μάλιστα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι η 
ανάπτυξη ιδιαίτερης γλώσσας, η μη χρήση της ομιλίας, κοινωνικές σχέσεις και 
διηγήσεις που μεταφέρουν ήθη και πολιτισμό (Λαμπροπούλου, Β., 1ο, 1997-99, σελ. 

28). Η αποδοχή τους από την κοινωνία περνάει μέσα από την αναγνώριση κύρια της 
γλώσσας τους. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους η αντιμετώπισή τους με άξονα την 
"ομαλοποίησή" προς την κοινωνία των ακουόντων (Λαμπροπούλου, Β., 1ο, 1997 -99, 



σελ. 17). Την ίδια στιγμή αυτή η αποδοχή, μαζί με την υπόσχεση της ισονομίας, τους 
προσφέρει την προοπτική της πνευματικής και κοινωνικής τους εξύψωσης. Για να 
ενσωματωθεί δηλαδή ο Κωφός στην κοινωνία ως αυτόνομο μέλος της σημαίνει πως θα 

εκπαιδευθεί ως ένας κρίκος της κοινωνικής αλυσίδας. Η συμμετοχή στην παραγωγική 
διαδικασία θα στοχεύει στην προσωπική ψυχολογική στήριξη και θα προσφέρει η χαρά 
της αυτόνομης ύπαρξης και της δημιουργίας (Κούκκου, Μ., 1995, σελ. 461).  
Ορίζοντας την κοινότητα των Κωφών τη σκέψη μας δεν πρέπει να διακατέχει το 

γεγονός της απουσίας μιας αίσθησης, αλλά η διαφορά στη γλώσσα. Υπό αυτήν την 
έννοια, μέλος της παραπάνω κοινότητας είναι κάθε άνθρωπος, Κωφός ή ακούον, που 
μπορεί κατά κύριο λόγο να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του 
χρησιμοποιώντας τον λόγο των χεριών (Λαμπροπούλου, Β., 1ο, 1997 -99, σελ. 21). Ο 

έναρθρος λόγος μπορεί συγχρόνως να εξυπηρετεί, ανάλογα με τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. Επομένως η πιο αξιόπιστη περιγραφή της κοινωνίας 
που θέλει να πιστεύει πως αποδέχεται τους Κωφούς, εμπεριέχει υποχρεωτικά την 
έννοια της διγλωσσίας, ενώ ολόκληρη η προσπάθεια ένταξης χαρακτηρίζεται από μια 

αμφίδρομη δυναμική. Με μια τέτοια λογική δεν ευδοκιμούν στάσεις οι οποίες απαιτούν 
προσπάθειες χρήσης του προφορικού λόγου από τους Κωφούς, ενώ από τους ακούοντες 
να μην καταβάλλεται αντίστοιχη προσπάθεια λες και για την εκμάθηση της γλώσσας 
των νευμάτων προαπαιτούνται ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά. Θα μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε το πρόβλημα και τους ίδιους τους Κωφούς, αν τους δούμε σαν να 
πρόκειται για μια "γλωσσική μειονότητα" και το όλο θέμα ως μια "πολιτιστική" 
διαφορά (Παπασπύρου, Χ., 1998, σελ. 99).  

6. Δίγλωσση εκπαίδευση - από την αποδοχή στην εφαρμογή  

Η μελέτη του θέματος των Κωφών σε οδηγεί μπροστά στη αντιπαράθεση δύο βασικά 
απόψεων. Η μια ξεκινάει από τη βάση της αναγνώρισης της  γλώσσας των Κωφών ως 
μητρικής γλώσσας και η άλλη θεωρεί πρώτο μέλημα την εκμάθηση του προφορικού 
λόγου των ακουόντων. Οι διαφορετικές αυτές στάσεις και επιλογές ταλαιπώρησαν και 

ταλαιπωρούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των Κωφών.   
Επίσης το γεγονός ότι άργησε να ξεκαθαρίσει το θέμα της φυσιολογίας της ακοής 
δημιούργησε και αυτό με τη σειρά του αναστολές για την εκπαίδευσή τους. Ο 
Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης αποδίδουν σε οργανική βλάβη το πρόβλημα 

(Ιπποκράτης, Περί Σαρκών., Αριστοτέλης, Προβλήματα ΙΙ). Ο Σωκράτης, στην 
συνομιλία του με τον Θεαίτητο για τον λόγο - ομιλία, αναφέρεται στους "κωφούς απ� 
αρχής", οι οποίοι δεν μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους με το λόγο (Πλάτωνας, 
Θεαίτητος). Ο Αριστοτέλης επίσης παρατηρεί και συσχετίζει την από την γέννηση 

κώφωση με την αλαλία (Αριστοτέλης, Περί τα ζώια ιστοριών). Στην Καινή Διαθήκη 
παρουσιάζονται παραστατικά η αιτία της αλαλίας ως μη λειτουργίας της αίσθησης της 
ακοής ενώ το κείμενο παραπέμπει και στον εναλλακτικό οπτικοκινητικό τρόπο 
επικοινωνίας των Κωφών (Μάρκος, 7,32-37). Αργότερα τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο Έλληνας 

ιατροφιλόσοφος Αλέξανδρος Αφροδισιέας. αναφέρει ρητά: "οι κωφοί από την γέννησή 
τους είναι άλαλοι, γιατί δεν είχαν ποτέ τους ακουστικές παραστάσεις" (Αφροδισιέα, Α., 
Προβλήματα 138). Η άποψη αυτή είναι σήμερα πλέον αποδεδειγμένη και αποδεκτή. Η 
ανακοίνωση του Ολλανδού χειρουργού Άμμαν, στο τέλος του 17ου αιώνα διατύπωσε 

την άποψη πως στο όργανο της ομιλίας των Κωφών δεν εντοπίζεται βλάβη. Η 
προσφορά του Άμμαν βρίσκεται περισσότερο στο γεγονός της κοινοποίησης και 
διεθνοποίησης των αιτίων της αλαλίας των Κωφών και της πρότασης μεθόδου 
εκπαίδευσής τους.  

Η πρώτη καταγραφή προσπάθειας αγωγής Κωφών, αφορά στην περίπτωση ενός 



μοναχού τον 16ο αιώνα στην Ισπανία. Ο Pedro Ponce Leon ανέλαβε την διδασκαλία 
δύο Κωφών αδελφών. Η πρώτη προσπάθεια, που πήρε επίσημο χαρακτήρα και μάλιστα 
οδήγησε στη δημιουργία ειδικού φορέα εκπαίδευσης, ήταν εκείνη του Abbe de L' Epee 

στο Παρίσι (1760).  
Στην ανάπτυξη των Κωφών δεν παρατηρείται απλά γλωσσική καθυστέρηση αλλά 
πρόκειται για μια άλλη διαφορετική ανάπτυξη. Οι ήχοι ενώ είναι τα καλύτερα σύμβολα 
για να εκφρασθούν οι σκέψεις, δεν είναι όμως τα μόνα και για τους Κωφούς όχι τα πιο 

βολικά (L' Eppe, 1992, σελ. VIII). Είναι επίσης επίτευγμα για τον Κωφό να μπορέσει να 
εκφράσει επαρκώς γραπτά τις ιδέες του μυαλού του (Griffey, N., 1994, σελ. 154). 
Ακόμα λίγοι είναι και εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες και να αντλήσουν 
αξιόπιστα πληροφόρηση. Συνήθως ενημερώνονται με αναμετάδοση από το περιβάλλον 

τους, με αμφισβητούμενη βέβαια και πάλι την αξιοπιστία και επιπλέον χωρίς να είναι 
τακτική αυτή η ενημέρωση, αλλά εντελώς περιστασιακή (Καλαϊτζάκης, Α., 1996).  
Η μητρική γλώσσα, στην οποία σκέφτονται και αισθάνονται τα κωφά παιδιά, είναι η 
γλώσσα των χεριών, ενώ μόνο ένα ποσοστό 10% συνήθως μαθαίνει την εθνική τους 

γλώσσα (Κωνσταντινίδου, Μ., 1995). Τα Κωφά παιδιά όμως υποφέρουν, όχι από την 
έλλειψη της μητρικής εθνικής τους γλώσσας, αλλά από την έλλειψη κάθε γλώσσας. Οι 
Κωφοί γονείς Κωφών παιδιών αντιμετωπίζουν πιο ρεαλιστικά μια -αναμενόμενη ίσως- 
κώφωση του παιδιού τους και έχοντας τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας από την πρώτη 

στιγμή, η επικοινωνία δεν διακόπτεται, ευεργέτημα που φαίνεται στην πρόοδο των 
παιδιών (Labori, E., 1995, σελ. 27). Τα Κωφά παιδιά ζευγαριών Κωφών γονέων, 
εμφανίζουν ικανοποιητική ανάπτυξη λόγω κυρίως του κοινού επικοινωνιακού μέσου 
(Flaherty, P., 1991, σελ. 229).  

Εξ αιτίας της κώφωσης παρατηρούνται διάφορες ελλείψεις και καθυστερήσεις στο 
γνωστικό τομέα (Πόρποδας, Κ., 1984, σελ. 131), οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε μια 
σειρά από λόγους μπορεί όμως να είναι και οι ατέλειες του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Τσιάντης, Γ., - Μανωλόπουλος, Σ., 1988, σελ. 108). Η έλλειψη όμως των ακουστικών 

εμπειριών και η απουσία του προφορικού λόγου είναι στοιχεία που δημιουργούν έντονο 
απομονωτισμό, που συντηρείται μέσα σε ένα απαθές και παντελώς στερημένου 
κινητικότητας, δημιουργικών ερεθισμών και δράσεων οικογενειακό περιβάλλον. Με 
παρατεταμένη απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο ελλειμματικό 

περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να μην υπάρξουν επιπτώσεις. Η απουσία ακουστικών -
αισθητηριακών εμπειριών είναι αιτία για τη δημιουργία προβλημάτων, που φτάνουν 
μέχρι την μείωση της διανοητικής ικανότητας του ατόμου. Το γεγονός αυτό προσπάθησε 
να αποδείξει πειραματικά ο Vernon απομονώνοντας διάφορα άτομα σε σκοτεινά και 

ηχητικά μονωμένα δωμάτια από μία έως τρεις ημέρες. Τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε μετά την επεξεργασία των παρατηρήσεών του ήταν σαφή: Η παράταση της 
απομόνωσης μείωνε όλο και περισσότερο τη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης και την 
διανοητική ικανότητα των ατόμων. Αντίθετα, μετά την άρση των πειραματικών  

συνθηκών απομόνωσης και σε μικρό χρονικό διάστημα, στα άτομα αυτά η φυσιολογική 
σκέψη και διανοητική ικανότητα επανέρχονταν σε κανονικά επίπεδα (Ζαφειράτου - 
Κουλιούμπα, Ε., 1994, σελ. 79-80).  
Η αναγκαιότητα της ανθρώπινης γλώσσας και η συμβολή της στην πνευματική μας 

ανάπτυξη μέσα από την διαλεκτική σχέση σκέψης γλώσσας, είναι αναμφισβήτητη, 
άσχετα αν η ανταλλαγή των ιδεών γίνεται με τον έναρθρο ή με τον λόγο των χεριών 
(Πόρποδας, Κ., 1984, σελ. 16). Είναι γνωστό πως για την επίτευξη της γλωσσικής 
επικοινωνίας συμβάλλουν δύο κυρίως στοιχεία. Το ακουστικοφωνητικό και το 

οπτικοκινητικό. Οι Κωφοί έχουν έναν ιδιαίτερο δικό τους κώδικα επικοινωνίας ο 
οποίος στηρίζεται στο οπτικοκινητικό στοιχείο της γλωσσικής επικοινωνίας. Αυτός 
είναι η γλώσσα των νευμάτων (Sign language). Με οπτικό τρόπο εκφράζουν τις 



εμπειρίες, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα και τις ιδέες τους. Απώτερος στόχος, όπως 
κάθε γλώσσας, είναι η άνετη επικοινωνία, η δημιουργική ανάπτυξη και η καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται οπτικά και απευθύνεται στην 

αίσθηση της όρασης του συνομιλητή. Το εκφραστικό όργανο είναι οι κινήσεις των 
χεριών, οι εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις των χειλέων. Τα χέρια συμμετέχουν 
με θέσεις, σχήματα και κινήσεις του πήχη, της παλάμης και των δαχτύλων. Η 
ταυτόχρονη συμμετοχή των κινήσεων των χειλέων γίνεται, όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο για την καλλίτερη κατανόηση, μέσω του συλλαβισμού κάποιων λέξεων. Η 
συνεχής χρήση τους στο σπίτι, στο σχολείο και ως ένα βαθμό στο κοινωνικό τους 
περιβάλλον θα βελτιώσει, θα πλουτίσει και θα αναπτύξει το εκφραστικό τους όργανο, σε 
σημείο που να μην αδικεί το πνευματικό επίπεδο της ομάδας, η οποία δεν βρίσκεται 

μακριά από την ημέρα της παρουσίασης του ποιητικού της λόγου (Τριαναταφυλλίδης, 
Γ., 1997, σελ. 63).  
Η εκτεταμένη χρήση των νευμάτων θα οδηγήσει αρχικά στην καταγραφή τους, 
συγχρόνως στην αποκρυπτογράφηση των κανόνων και των αρχών που τα διέπουν και 

τέλος στην πλήρη κατανόηση των δομών τους, με την κατάκτηση της γραπτής έκφρασής 
τους (Παπασπύρου, Χ., 1998, σελ. 31). Είναι καιρός τον παραγκωνισμό των νευμάτων 
να αντικαταστήσει η επιστημονική τους έρευνα. Την προκατάληψη και την άγνοια, να 
διαδεχθεί ο προβληματισμός και η χρήση του ιδιαίτερου αυτού εκφραστικού τρόπου των 

Κωφών. Θα δημιουργηθούν έτσι οι προϋποθέσεις για την αποδοχή ενός 
περιθωριοποιημένου εκφραστικού μέσου ως "μητρική γλώσσα". Ήδη στις Η.Π.Α είναι 
επίσημα αποδεκτή εδώ και τριάντα χρόνια και είναι η τέταρτη περισσότερο 
χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Η Γαλλία, παρ' όλη την σημαντική παράδοσή της στην 

καθιέρωση και εξέλιξη της γλώσσας των νευμάτων, καθυστερεί, την αναγνώρισε 
επίσημα μόλις το 1991. Από το 1988 υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
το οποίο συμμεριζόμενο τις θέσεις, του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Κωφών, και αφού 
αναλύει τους λόγους, προτείνει στα κράτη μέλη την επίσημη αναγνώριση της γλώσσας 

των νευμάτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγγραφο Α2-0302/87, 19/2/1988). Στην 
Ελλάδα έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης το 1995 (Ν. 2328) για την χρήση της στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και το 2000 (Ν. 2817) αναφέρεται η ελληνική νοηματική ως η 
γλώσσα των Κωφών και βαρήκοων μαθητών.  

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης των 
τελευταίων δεκαετιών αποτέλεσαν σταθμό στην αγωγή των Κωφών. Με την νέα 
τεχνολογία μπόρεσαν να γίνουν ακριβείς μετρήσεις της υπολειπόμενης ακοής. Αυτό το 
γεγονός οδήγησε στο διαχωρισμό Κωφού και βαρήκοου και οριοθέτησε τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Συγχρόνως η έγκαιρη διάγνωση επέτρεψε την από πολύ 
νωρίς εκπαίδευση των Κωφών παιδιών πριν ακόμη φτάσουν στην σχολική ηλικία. 
Συζητούνται πλέον όλες οι απόψεις και γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης όλων των 
δυνατοτήτων επικοινωνίας των Κωφών. Ο συγκερασμός των διαφόρων απόψεων είναι 

εμφανής στις μεθόδους που παρουσιάζονται σήμερα στην εκπαίδευσή τους.   
Επίσης όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για σύνθετες μορφές πρόσληψης του λόγου, 
που μπορούν να επιτύχουν καλλίτερα αποτελέσματα στην αγωγή των Κωφών, ενώ 
αναφέρεται πως η συστηματική επικοινωνία με νεύματα δεν εμποδίζει τον προφορικό 

λόγο, αντίθετα τον διευκολύνει. (Kirk, S., 1973, σελ. 323).  
Νομίζω όμως ότι πιο εύκολα θα απαντηθεί το ερώτημα, όταν ο ερευνητής μπει στον 
κύκλο τους. Εκεί ανάμεσα στους Κωφούς, διαμορφώνει απόψεις  προσέγγισής τους, 
ενώ απομυθοποιεί κάποιες άλλες. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του προβλήματος 

υποχρεώνει τον κάθε εμπλεκόμενο να παραμένει αθεράπευτα ανοιχτός σε οτιδήποτε 
νέο. Από αυτήν ακριβώς την πρακτική θα διαφανεί τελικά και ο τρόπος επικοινωνίας, 
που εξυπηρετεί το Κωφό παιδί, ώστε έγκαιρα να αποκτήσει γλώσσα να εκπαιδευτεί με 



αυτήν, να ενταχθεί στην κοινωνία και να μην ταλαντεύεται μεταξύ Κωφού και 
ακούοντα, χωρίς ποτέ να είναι κάποιος. Η τελευταία μεθοδολογική πρόταση για την 
πληρέστερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερη αγωγή των ατόμων με κώφωση είναι 

η δίγλωσση εκπαίδευση (Bilingual education).  
Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες εμφανίζουν την δίγλωσση αγωγή να είναι σε θέση να 
αναπληρώσει τα κενά των προηγουμένων μεθόδων και να συμβάλλει με ουσιαστικό 
τρόπο στην κατάκτηση της γλώσσας, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της 

κοινωνικής ένταξης. Είναι η μέθοδος που πραγματικά σέβεται τον Κωφό. Του 
αναγνωρίζει το δικαίωμα ιδιαίτερης γλώσσας, που είναι ισότιμη με την ομιλούμενη στο 
κοινωνικό του περιβάλλον (Παπασπύρου, Χ., 1996, σελ. 141).  
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει την μητρική του 

γλώσσα. Όταν το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο έχει βρεθεί το άτομο, χρησιμοποιεί 
άλλη γλώσσα, προκειμένου να παρασχεθεί η προβλεπόμενη αγωγή και γνώση για να 
έχει την απαιτούμενη κοινωνική συμμετοχή, πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται την 
γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος ως δεύτερη γλώσσα. Αυτό συμβαίνει με τις 

ομάδες των μεταναστών, προσφύγων, τσιγγάνων και γενικά εθνικών μειονοτήτων.  
Η φυσική γλώσσα των Κωφών είναι η γλώσσα των νευμάτων. Ο ακούον, γονιός - 
εκπαιδευτικός, προσαρμόζεται στον οπτικό τρόπο επικοινωνίας, τον χρησιμοποιεί και 
αποκτά πλήρη επαφή με τον Κωφό, ανοίγοντας αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας. 

Μπορούν και οι δύο να ανταλλάξουν πληροφορίες για την γενική γνώση του κόσμου, τη 
ζωή, την ιστορία και τον πολιτισμό. Πολύ συγκεκριμένος και σημαντικός στόχος είναι η 
κατάκτηση του γραπτού λόγου. Η συνέχεια εξαντλείται με την τελειοποίηση και του 
προφορικού λόγου. Το ποιοτικό αποτέλεσμα της τελευταίας αυτής φάσης, δηλαδή το 

επίπεδο κατάκτησης που μπορεί να επιτευχθεί έχει άμεση σχέση με τις ατομικές 
ιδιαιτερότητες του Κωφού. Με τη επιτυχή ολοκλήρωση της δίγλωσσης επικοινωνίας θα 
μπορεί ο Κωφός να συμμετέχει σε μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων και να αντλεί 
εμπειρίες και γνώσεις και από τις δύο κοινότητες, Κωφών και ακουόντων 

(Κωνσταντινίδου, Μ., 1995).  
Το σχολείο της δίγλωσσης εκπαίδευσης έχει άλλη διάρθρωση στο πρόγραμμά και την 
δομή του. Οι εκπαιδευτικοί ακούοντες και Κωφοί είναι όλοι δίγλωσσοι. Η εθνική 
γλώσσα στην περίπτωσή μας η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα ενώ πρώτη 

γλώσσα είναι η ελληνική νοηματική. Στην ελληνική γλώσσα δίνεται βαρύτητα ως προς 
την γραπτή έκφραση. Τα δευτερεύοντα μαθήματα διδάσκονται και αυτά στην ελληνική 
νοηματική που είναι η γλώσσα του σχολείου (Λαμπροπούλου, Β., 3ο, 1997-99, σελ. 38).  
Η δίγλωσση εκπαίδευση αλλάζει το σκηνικό και την παιδαγωγική προσέγγιση των 

παιδιών με κώφωση, αλλά και την ψυχολογία ολόκληρης της κοινότητας των Κωφών. 
Υπάρχουν θετικά μηνύματα που αφορούν την υιοθέτηση της, υπάρχουν όμως ακόμα και 
κάποιες επιφυλάξεις από ορισμένους χώρους, που δυσκολεύονται να αποδεχθούν την 
ελληνική νοηματική γλώσσα ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ταυτότητας των Κωφών 

μαθητών και ως το βασικό εργαλείο εκπαίδευσής και ένταξής τους στην σχολική αρχικά 
και στον ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αργότερα. Το όλο θέμα άπτεται της λεπτής 
διαδικασίας των διαπολιτιστικών ισορροπιών μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων και 
γλωσσών, ώστε μια ενδεχόμενη προσπάθεια προσέγγισης να μην εγκυμονεί 
συγκρούσεις.  

7. Συμπεράσματα  

1. Οι Κωφοί είναι άτομα που γεννήθηκαν με ελάττωμα στην αίσθηση της ακοής ή που 
την έχασαν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, πριν ακόμα αποκτήσουν τον έναρθρο 

λόγο. Στοιχεία του προφορικού λόγου μπορούν ως ένα επίπεδο να μάθουν, μετά από 



συστηματική εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην συζήτηση που 
απαιτεί λεπτομερή επεξεργασία εννοιών, αλλά και σε κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια 
που ξεφεύγει από απόλυτα καθημερινά πράγματα.  

2. Το πρωτογενές πρόβλημα είναι η μερική ή σε σχεδόν ολικό βαθμό απώλεια της 
αίσθησης της ακοής. Ο Κωφός δεν μπορεί να έχει την πληροφόρηση, που πλανιέται 

συνεχώς στο ηχητικό περιβάλλον, και θα του αποδώσει σε λανθάνοντα χρόνο στοιχεία 
της γνώσης της προηγούμενης γενιάς. Τυχαία μάθηση κάθε στιγμή μέσω της ακοής δεν 
μπορεί να υπάρξει, αντιληπτό γίνεται μόνο ό,τι βρεθεί στο οπτικό πεδίο και ό,τι 
συστηματικά διδαχθεί.  

3. Η έλλειψη της αίσθησης της ακοής και η χρόνια απομόνωση, στην οποία 
αναγκάζονται να ζήσουν οι Κωφοί, είναι οι αιτίες διαφόρων διαταραχών, που είναι 

δυνατόν να παρατηρηθούν στην συμπεριφορά τους. Ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον, που 
δεν υπολογίζει την δική τους έλλειψη στην ακοή και έχουν αγωνία και το άγχος των 
συνεχών εκπλήξεων, που τους επιφυλάσσει η καθημερινή συναναστροφή. Εκπλήξεις όχι 
με την ευχάριστη έννοια του όρου, αλλά με την ένταση και την προκλητικότητα του 

ξαφνιάσματος, που είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε ποικίλες αντιδράσεις, σε 
αισθήματα ντροπής, παθητική ή εχθρική συμπεριφορά. Όλο το πλέγμα των εμπειριών 
μιας τραυματικής κοινωνικής στάσης, μπορεί να οδηγήσει του γονείς του Κωφού σε 
αισθήματα θυμού, υπερπροστατευτισμού και απόσυρσης. Η συμβουλευτική είναι 
σημαντικό κομμάτι στην στήριξη τους και δεν πρέπει να λείψει.  

4. Η γλώσσα των Κωφών είναι η ελληνική νοηματική. Αυτή στηρίζεται στον οπτικό 

τρόπο αντίληψης του κόσμου και προσπαθεί να δώσει σχήμα και μορφή σε κάθε τι 
συγκεκριμένο ή αφηρημένο αντικείμενο ή κατάσταση, παραστατικά ή αφαιρετικά, 
ενεργοποιώντας διαδικασίες συμβολισμού και κατηγοριοποίησης. Η γλώσσα των 
Κωφών έχει τα στοιχεία που την αναγορεύουν ως γλώσσα. Έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες από ερευνητές. Δεν έχει όμως ανατεθεί ακόμη από την πολιτεία η 
διερεύνησή της σε επιστημονική ομάδα ώστε να βγουν συμπεράσματα και να γίνουν 
σταθμίσεις για τους κανόνες και τις αρχές δόμησής της, που θα οδηγήσουν στη σύνταξη 
εγχειριδίων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.  

5. Οι Κωφοί θέλουν να πείσουν την κοινωνία να άρει τις προκαταλήψεις απέναντί τους. 
Έχουν απλά έναν ελάττωμα στην ακοή, που όμως έχει συνέπειες στην επικοινωνία με 

το κοινωνικό περιβάλλον. Η αποδοχή και η ένταξή τους θα πρέπει να γίνει με βάση το 
πρότυπο των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Με σεβασμό στη διαφορά που προϋποθέτει 
την ισοτιμία και αμοιβαιότητα των κοινωνικών ομάδων που έχουν ως επικοινωνιακό 
κώδικα την οπτική ή την φωνητική γλώσσα.  

6. Το προτεινόμενο σήμερα πρότυπο εκπαίδευσης των Κωφών μαθητών είναι η 
δίγλωσση εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση είναι η αναγνώριση της γλώσσας των 

Κωφών ως το μέσο εκπαίδευσης των Κωφών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Η μητρική τους γλώσσα είναι η ελληνική νοηματική ενώ η ελληνική 
γλώσσα θα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα.  
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