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« Το μεγαλύτερο έλλειμμα της κοινωνίας είναι ότι δεν μπορεί να δεχτεί τη 

διαφορετικότητα ».

Pablo Pineda
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Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου που με στήριξαν 

όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Και τέλος στους κωφούς/βαρήκοους που 

παλεύουν να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
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Being Deaf
By: Denise Ekugwum, St John's and St Clements, Year 6 

(http ://www. 1 ifeanddeaf. co. uk/being-deaf-21 f )

I know that I’m different from others,

I know they hear more than me,

I know I don’t really bother,

Because I don’t really mind.

But being deaf is fine,

You don’t have to change,

Just be yourself,

And just be proud!

There’s lots of people like you,

You don’t need to hide it,

You’re not meant to be ashamed,

Because it’s to you,

Hearing aids are another thing,

They’re for your good,

Some people doesn’t know about them,

So show it off!

It’s great to be deaf,

Because you can do lots of things,

Everyone has a special talent,

You’re just like everyone!
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κάποια πρόσωπα. Αν και είμαι θρησκευόμενος θα ήθελα να αποδώσω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στον Παντοδύναμο Θεό που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσω, να 

ανακαλύψω και να μάθω πράγματα, που μοιάζουν τόσο συναρπαστικά και κατά 

βάθος γνώριζα πάντα πως ήταν μέσα μου και άκουγε τις προσευχές μου, ώστε να 

παραμείνω πιστός στο δρόμο της φώτισης και της γνώσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς μου, την αδερφή μου Θεοδώρα, 

την γιαγιά μου Δήμητρα και τον παππού Θόδωρο για την στήριξη τους όλα αυτά τα 

χρόνια και που πίστεψαν και εξακολουθούν να πιστεύουν σε εμένα.

Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Βασίλη Μπουρουτζήκα ο οποίος κατά τα χρόνια 

που ήμουν στο Λύκειο μου έμαθε πόσο όμορφο είναι να ανακαλύπτεις το άγνωστο, 

τον κόσμο της γνώσης, που με ώθησε προς το καλύτερο, μέσα από την σωστή 

καθοδήγησή του και τις συμβουλές του, που πάντα παραμένουν το βασικότερο κλειδί 

της επιτυχίας μου.

Έπειτα ευχαριστώ τους επιβλέποντες της πτυχιακής μου εργασίας κ. κ. 

Κωνσταντίνο Μάγο, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Καφένια Μπότσογλου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που με την υπομονή τους, την καθοδήγηση τους, τις 

γνώσεις τους, μου παρείχαν την υποστήριξη τους, στην εκπόνηση της πτυχιακής μου 

εργασίας.

Θα ήταν σκόπιμο, επίσης, να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλο το 

προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, που με τις σωστές 

καθοδηγήσεις τους, με βοήθησαν να εξελιχθώ σε αυτό που έχω ως σκοπό στη ζωή 

μου, να διδάξω στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επίσης σε μια πράξη ευγνωμοσύνης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 

Βασίλειο Ντακούμη, καθηγητή του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» 

που με έκανε να δω καλύτερα την κοινωνιολογία που πάντα αγαπούσα από το λύκειο 

και μέσα από αυτήν ανακάλυψα πολλά που έχουν σχέση με την πτυχιακή μου.



Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς και καλούς μου φίλους 

Μαριάννα Βαλιώτη για την πολύτιμη βοήθεια της στις μεταφράσεις Γερμανικών 

άρθρων και Δημήτρη Κωστούλη που έδειξε υπομονή και κατανόηση, καθώς και οι 

δυο με στήριξαν σε όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Ακόμη θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την συνάδελφο μου Ηρώ Στεφάνου (Λογοθεραπεύτρια) που με στήριξε 

με τα ενθαρρυντικά της λόγια, ώστε να παραμείνω πιστός στον δρόμο μου και να 

ολοκληρώσω τον σκοπό για τον οποίο γεννήθηκα.

Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κωφούς/βαρήκοους, 

συνταξιδιώτες μου, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που αφιέρωσαν τον χρόνο 

τους, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και χωρίς αυτούς η έρευνα δε θα είχε 

πραγματοποιηθεί.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της εκπαίδευσης και 

της ετερότητας στους κωφούς/βαρήκοους, στην Ελληνική Εκπαίδευση.

Σε αυτή την εργασία, θα μιλήσω εκτενώς, για το πώς τα κωφά και βαρήκοα 

άτομα εκπαιδεύονται και πως δέχονται την ετερότητα, η οποία είναι καθοριστικής 

σημασίας, για την αντίληψη του εαυτού τους και την προσπάθεια τους να ενταχθούν 

στο κοινωνικό σύνολο και να αλληλεπιδράσουν με πολλούς ανθρώπους, είτε φέρουν 

κάποια σωματική πάθηση, είτε όχι.

Στο θεωρητικό μέρος επιχειρώ, με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να 

γίνει ευδιάκριτη η προοπτική της ένταξης των κωφών/βαρήκοων στο σχολείο, οι 

διακρίσεις που δέχθηκαν , οι αλληλεπιδράσεις τους, η ετερότητά τους κλπ. Επιπλέον, 

για να παραμείνει το θέμα σε ευθεία πορεία και περισσότερο κατανοητό θα 

αναφερθώ συνοπτικά και στη δική μου βιωματική εμπειρία. Αυτό το κομμάτι 

συμβάλλει σημαντικά στο θεωρητικό μέρος. Ενώ από την πλευρά του ερευνητικού 

μέρους, μέσω ενός ερωτηματολογίου που θα απευθυνθεί στα άτομα αυτά, θα γίνουν 

περισσότερο κατανοητά τα θέματα, τα οποία θα αναπτυχθούν στο θεωρητικό μέρος.

Λέξεις-κλειδιά: Κωφός/ Βαρήκοος μαθητής, Εκπαίδευση, Ετερότητα



SUMMARY

The purpose of this thesis is the study of education and diversity to deaf / hard 

of hearing persons in the Greek Education.

In this thesis, I will talk extensively about how the deaf and hard of hearing 

persons are trained and how they accept the diversity which is a crucial key for the 

perception of themselves and their attempt to integrate into society and interact with 

many people who either bring some physical illness or not.

In the theoretical part I will try, based on the bibliographic review, to make 

clearly visible the prospect of integration of deaf / hard of hearing persons at school, 

the discrimination that receive and also make clearly visible their interactions and 

their diversity etc. In addition, to keep the topic in a straight line and make it more 

understandable, I will mention briefly my own personal experience. This part 

contributes significantly to the theoretical part. Through the research, the issues, 

which will be developed in the theoretical part, will be more understandable through a 

questionnaire that appeals to these people.

Keywords: Deaf / hard of hearing student. Education. Diversity
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όσον αφορά την πτυχιακή μου εργασία, δεν ήταν διόλου τυχαίο το θέμα, στο 

οποίο ήθελα να επικεντρωθώ.

Στη ζωή μου δεν ήταν όλα τα πράγματα εύκολα. Πέρασα δύσκολες εποχές, 

εποχές που ένας ακούων άνθρωπος, δεν θα περνούσε. Ήταν πολύ δύσκολο τόσο το 

σχολικό περιβάλλον, όσο και η κοινωνία να με αποδεχθεί όπως είμαι, φορώντας ένα 

ακουστικό βαρηκοΐας. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούσαν «τι είναι αυτό που φοράς στο 

αυτί;» λες και ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στη Γη που φορούσε ακουστικό 

βαρηκοΐας. Συνεχώς αναρωτιόμουν, αν ήμουν, όντως, ο μοναδικός άνθρωπος πάνω 

στη γή. Ένιωθα τόσο μόνος, γεμάτος με ένα κενό από όλο αυτό, ένιωθα πως δεν 

υπήρχε κανείς όμοιος με εμένα, για να με καταλάβει. Και όπως αποδείχτηκε, στο 

τέλος, έκανα λάθος. Δεν ήμουν ο μόνος άνθρωπος στη Γη. Γνώρισα πολλούς κωφούς/ 

βαρήκοους, ή και ανθρώπους με κοχλιακό εμφύτευμα. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα 

από τις μάχες που έδωσαν, για να γίνουν μέλη του σχολείου και της κοινωνίας. 

Παρότι πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι έχουν χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης αυτό δε 

σημαίνει πως δεν θέλουν οι ίδιοι, να είναι μέλη της κοινωνίας, απλά η ίδια η κοινωνία 

δεν θέλει.

Για μένα ένα πράγμα παρέμενε αναπάντητο για μερικά χρόνια. Είμαι άραγε 

διαφορετικός; Πως θα καταλάβω ότι είμαι διαφορετικός; Γιατί δεν το 

αντιλαμβάνομαι, όσο και οι ακούοντες;». Μου πήρε χρόνια να δώσω κάποια 

απάντηση. Δεν ήμουν έτοιμος ψυχοσυναισθηματικά, για να το ανακαλύψω, πόσο 

μάλλον να αποδεχτώ εύκολα, ότι ήμουν βαρήκοος και κατ’ επέκταση κωφός. 

Ύστερα από μερικά χρόνια και από πολλές συζητήσεις με τους γονείς μου, κατάλαβα 

ότι έπρεπε να αποδεχτώ αυτό που είμαι, ώστε να προετοιμαστώ για να μπω στην 

κοινωνία και να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της. Επίσης, οι συζητήσεις με τους 

γονείς μου έλυσαν πολλές απορίες σχετικά με την κώφωση και έτσι ανακάλυψα την 

διαφορετικότητα μου, η οποία με οδήγησε στην ταυτότητά μου.

Μέσω της παρούσας πτυχιακής εργασίας, προσπαθώ να επιχειρήσω, μέσω 

της βιωματικής προσέγγισης και με ταυτόχρονη μελέτη σχετικών βιβλίων, να κάνω 

εμφανή την ετερότητα της κώφωσης, πως δηλαδή την αντιλαμβάνομαι εγώ και οι 

άλλοι ενδεχομένως και πως η ετερότητα εξελίσσεται μέσω της ταυτότητας, των 
αλληλεπιδράσεων, της οικογένειας και της εκπαίδευσης.
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Και εν τελεί, το θέμα δεν αποτελεί μόνο μια ερευνητική διαδικασία, σε 

επίπεδο πτυχιακής εργασίας, αλλά και παράγοντα έρευνας σε επίπεδο αυτογνωσίας, 

ώστε να μάθω περισσότερα για την ταυτότητα μου ως βαρήκοος και ως άνθρωπος 

και να την εμπλουτίσω περισσότερο. Όπως όλοι οι κωφοί/ βαρήκοοι κουβαλάμε την 

δική μας ιστορία, έτσι και εγώ κουβαλώ την δική μου ιστορία και θεωρώ πως αυτή η 

ιστορία έχει καθορίσει την ζωή μου.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

Όπως είναι γνωστό μέσα από πολλά βιβλία οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες 

από τα αρχαία χρόνια δεν είχαν την απαραίτητη αποδοχή της κοινωνίας και ζούσαν 

κάτω από συνθήκες οι οποίες ήταν δύσκολες για αυτούς όπως η περιθωριοποίηση 

και η έλλειψη δικαιωμάτων για εκπαίδευση.

Μιας και τότε στην Αρχαία Ελλάδα επικρατούσε ο όρος «κωφαλαλία» για τις 

περιπτώσεις παιδιών που είχαν προβλήματα κώφωσης και λόγου. Ήδη από τότε 

απασχόλησε πολλούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς όπως ο Ηρόδοτος και ο 

Πλάτωνας.

Η αγωγή των κωφαλάλων άρχισε στην Ισπανία και στην Ιταλία τον 16° -  17° 

αιώνα. Το πρώτο ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από κληρικούς για το πρόβλημα 

των κωφών και «κωφαλάλων» Ειδικότερα οι κωφοί, λόγω του ότι δεν μιλούσαν και 

δεν χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα της γενικότερης κοινωνίας στην οποία ζούσαν, 

θεωρούνταν καθυστερημένοι και μη εκπαιδεύσιμοι. Οι αντιλήψεις αυτές άρχισαν να 

αλλάζουν γύρω από τον 16° αιώνα βάσει των γραπτών του Girolamo Gardano, ενός 

Ιταλού μαθηματικού και ιατρού του 16ου αιώνα που παραδέχτηκε την αναφορά του 

Agricola σχετικά με έναν κωφό που είχε μάθει να γράφει. Ο Gardano υποστήριξε τη 

σημασία της εκπαίδευσης των κωφών στην ανάγνωση και στη γραφή, θεωρώντας ότι 

πολλές αφηρημένες ιδέες μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές μέσω νοημάτων. 

Προφανώς ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε ότι οι γραπτές λέξεις μπορούσαν να 

αναπαραστήσουν με άμεσο τρόπο ιδέες, χωρίς διαμεσολάβηση του προφορικού 

λόγου (Moores, 2010).

Οι πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης κωφών, σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, 

άρχισαν στην Ισπανία τον 16° αιώνα. Ο μοναχός Ponce de Leon (1520-1584), είναι 

γνωστός σαν πρώτος δάσκαλος των κωφών. Οι μαθητές του Ponce de Leon ήταν 

παιδιά που προέρχονταν από την αριστοκρατία της Ισπανικής κοινωνίας. Από μερικές 

μαρτυρίες που σώζονται συμπεραίνουμε ότι ο Ponce de Leon χρησιμοποίησε τη 

γραφή και την ανάγνωση στην αρχή, για να διδάξει ομιλία αργότερα. Επίσης 

χρησιμοποίησε και δακτυλικό αλφάβητο στη διδασκαλία του. (Moores, op.cit).

Στη Μεγάλη Βρετανία οι John Wallis (1616-1703) και Williams Holder 

(1616- 1698) άρχισαν να εκπαιδεύουν κωφούς μαθητές, ακολουθώντας τις μεθόδους

/ν' ^ /V/



των Ισπανών στη διδασκαλία τους. Δηλαδή δίδασκαν γραπτή γλώσσα και 

δακτυλογραφή πρώτα και συνέχιζαν αργότερα με ομιλία και χειλεανάγνωση. 

Δίδασκαν γλώσσα με συστηματικό και δομημένο τρόπο, αρχίζοντας με 

κατηγοριοποιήσεις ουσιαστικών και ρημάτων, για να συνεχίσουν με τα άλλα μέρη 

και τους κανόνες της γλώσσας. Πάντως από τα λιγοστά γραπτά κείμενα αυτής της 

εποχής (16ος- 17ος αιώνας), συμπεραίνουμε ότι οι δάσκαλοι που στην πλειοψηφία 

τους ήταν ιερείς, δούλευαν μεμονωμένα και δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. 

Όμως οι συνθήκες διδασκαλίας ήταν πολύ καλές. Κάθε δάσκαλος είχε λίγα παιδιά, 

προερχόμενα από ανώτερες κοινωνικό-εκπαιδευτικές τάξεις. Οι αμοιβές των 

δασκάλων ήταν υψηλές, αλλά οι δάσκαλοι αφιέρωναν όλο το χρόνο τους στα παιδιά 

αυτά (Moores, op. cit).

Ο Thomas Braidwood (1715-1806), ήταν ο πρώτος από τρεις γενιές 

πρωτοπόρων εκπαιδευτικών των κωφών παιδιών, ίδρυσε ένα σχολείο για κωφά άτομα 

στο Εδιμβούργο το 1767 και θεωρείται ένας από τους πρώτους βρετανούς 

εκπαιδευτικούς κωφών παιδιών που άσκησε μεγάλη επιρροή. Ο γαμπρός και ανιψιός 

του, John Braidwood, συνέχισε το έργο του, και το ίδιο έπραξε και η χήρα του John 

καθώς και ένας άλλος ανιψιός του, ο Joseph Watson (1765- 1829), ο οποίος ίδρυσε το 

πρώτο μη ιδιωτικό σχολείο για εκ γενετής κωφά άτομα στο Λονδίνο το 1809. 

(Moores, op. cit).

Κάποια στιγμή ο Braidwood προσφέρθηκε να δημοσιοποιήσει τις μεθόδους 

του αν του δίνονταν οικονομική ενίσχυση από τους αριστοκράτες και ευγενείς. 

Καθώς δεν δέχτηκε καμία απάντηση στην προσφορά του, ο Braidwood συνέχισε να 

κρατά τις μεθόδους του οικογενειακό μυστικό. Τελικά, αυτή η μυστικοπάθεια 

συντέλεσε στο να οδηγήσει τον ιδρυτή του πρώτου μόνιμου σχολείου για κωφούς 

στην Αμερική να υιοθετήσει τη γαλλική μέθοδο (Moores, op.cit).

Στη Γαλλία την ίδια περίπου εποχή άρχισαν και εκεί συστηματικές 

προσπάθειες στην εκπαίδευση των κωφών. Ο δικηγόρος και ιερέας Abbe Charles 

Michel de Γ Epee (1712- 1789) είναι ένας από τους πιο γνωστούς δασκάλους κωφών 

στη χώρα αυτή, γιατί ίδρυσε το πρώτο στον κόσμο δημόσιο σχολείο στο Παρίσι το 

1755 Ο de Γ Epee έμαθε τη Νοηματική γλώσσα των Κωφών στο Παρίσι και την 

προσάρμοσε στη διδασκαλία του, χρησιμοποιώντας τη δομή της Γαλλικής γλώσσας. 

Το σύστημα αυτό το ονόμασε «μεθοδικά νοήματα». Ανέπτυξε και εξέδωσε λεξικό
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νοηματικής και έδινε έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη της γλώσσας. Χρησιμοποιούσε 

δραματοποίηση στη διδασκαλία του, γραφή και ύστερα από δραστηριότητες και 

διήγηση με νοηματική. Ο de Γ Epee έδινε δευτερεύουσα σημασία στην εκμάθηση της 

ομιλίας, γιατί τη θεωρούσε αρκετά αργή διαδικασία, αφού είχε να εκπαιδεύσει ένα 

πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών στο δημόσιο σχολείο του. Ο κύριος στόχος του επίσης 

ήταν η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών του. Σε αντίθεση με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς κωφών παιδιών της εποχής του, δεν κράτησε την μέθοδο του κρυφή. 

Διέδωσε τη γαλλική μέθοδο και δίδαξε πολλούς δασκάλους κωφών από όλο τον 

κόσμο. Τη Νοηματική ο de Γ Epee τη θεωρούσε φυσική γλώσσα των κωφών και στο 

σχολείο του χρησιμοποίησε αρκετούς κωφούς δασκάλους πρώην μαθητές του ένας 

από αυτούς ο Laurent Clerk, ίδρυσε αργότερα μαζί με τον Gallaudet το πρώτο 

σχολείο Κωφών τις Η.Π.Α. (Moores, op.cit).

Παρόλο που οι μέθοδοι του δεν έχουν επιβιώσει, ο Samuel Heinicke (1729- 

1784) είναι ευρύτερα γνωστός ως ο εισηγητής της γερμανικής μεθόδου. Ισχυρός, 

διανοούμενος, σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, με μεγάλη σταδιοδρομία στο στρατό, 

στράφηκε προς την εκπαίδευση των κωφών μέσω των εμπειριών του ως προσωπικού 

παιδαγωγού και δασκάλου κωφών παιδιών σε πολλές γερμανικές πόλεις. Η επιτυχία 

του αναγνωρίστηκε και επευφημήθηκε, ενώ παράλληλα προσέλκυε έναν ολοένα 

αυξανόμενο αριθμό κωφών μαθητών. Με την πρόσκληση του εκλέκτορα της 

Σαξονίας, ο Heinicke ίδρυσε ένα σχολείο στη Λειψία το 1778. Συνεπής με το πνεύμα 

της εποχής, ο Heinicke κρατούσε μυστικές τις συγκεκριμένες τεχνικές που εφάρμοζε. 

Στη Εερμανία ο John Baptist Gracer (1766- 1841) και ο Frederic Martiz Hill (1805- 

1874) συνέχισαν να χρησιμοποιούν και να υποστηρίζουν τη γερμανική μέθοδο 

(προφορική), πολεμώντας με φανατισμό τη χρήση νοημάτων. Ο Graser υποστήριξε 

ότι οι μεγαλύτερες αδυναμίες της εκπαίδευσης των κωφών ήταν η χρήση νοημάτων 

και η απομόνωση των κωφών στα ειδικά σχολεία και ιδρύματα. Με τις απόψεις του 

αυτές, κατάφερε το 1821 να εντάξει πολλά κωφά παιδιά σε δημόσια σχολεία 

εφαρμόζοντας προγράμματα ενσωμάτωσης. Τα προγράμματα όμως αυτά σταμάτησαν 

ύστερα από μερικά χρόνια, λόγω των δυσκολιών που είχαν τα κωφά παιδιά να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα σχολεία ακουόντων και τα φτωχά αποτελέσματα 

τους ως ακαδημαϊκή πρόοδο (Moores op.cit).

Ο Frederic Hill εφαρμόζοντας τις αρχές του Pestalozzi υποστήριξε ότι τα 

κωφά παιδιά θα πρέπει να μάθουν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που την μαθαίνουν τα
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ακούοντα παιδιά, δηλαδή μέσα από τη χρήση της. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν φυσικούς τρόπους και καθημερινές δραστηριότητες και να μην 

διδάσκουν τη γλώσσα μέσα από δομημένα μαθήματα και γραμματική. Ο Hill ήταν 

πολύ δραστήριος, εκπαίδευσε πολλούς δασκάλους κωφών και μετέδωσε την 

προφορική μέθοδο σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.A (Moores, op.cit).

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η ιστορία της εκπαίδευσης των 

κωφών ποικίλει. Πολλοί οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω που ήταν ιερείς 

συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στην βελτίωση και στην εκπαίδευση των κωφών 

παρόλο που οι μέθοδοι τους κρατήθηκαν μυστικοί. Από το 1880 και μετά υπερίσχυσε 

η προφορική μέθοδος στην επικοινωνία των κωφών και απαγορεύτηκε η χρήση της 

Νοηματικής γλώσσας στα σχολεία πράγμα το οποίο πολλοί και μεταξύ αυτών και ο 

Noam Chomsky το θεώρησαν λάθος να αποκοπεί τελείως η Νοηματική γλώσσα ως 

μέθοδος επικοινωνίας των κωφών. Θεωρούμε πως αυτή η γλώσσα καθορίζει την 

ταυτότητα αλλά και την εξέλιξη των κωφών μέσα στην κοινωνία. Μπορεί οι κωφοί 

να είναι μια κοινότητα με δική τους γλώσσα και κουλτούρα αλλά η ιστορία τους 

διαφέρει από κάθε άλλη και πως αυτή η γλώσσα έχει βοηθήσει σήμερα τους κωφούς 

να εξελιχθούν τόσο σαν άνθρωποι πάνω από όλα, όσο και σαν ενεργά μέλη της 

κοινωνίας παρόλο που κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα και όλο σχεδόν 

τον Μεσαίωνα πίστευαν πως οι κωφοί ήταν «άχρηστα» άτομα στη ζωή και στην 

κοινωνία. Αλλά και στον 20° αιώνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου ο 

Χίτλερ εξόντωσε πολλούς ανθρώπους με ειδικές ανάγκες μεταξύ αυτών και κωφούς, 

επειδή θεωρούνταν απειλή για την εθνική υγεία.

1.2. Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στη σημερινή εποχή αλλάζει ραγδαία η αντίληψη για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Το μορφωτικό επίπεδο, η τεχνολογία που αύξησε την παραγωγή, οι τομείς 

της επιστήμης που ασχολούνται με τα θέματα των μειονεκτούντων ατόμων, 

διαπιστώνουν τις ικανότητές τους και με μια ειδική αγωγή-εκπαίδευση μπορούν να 

συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της χώρας και να εντάσσονται ισότιμα στο 

κοινωνικό σύνολο. Το άτομο αυτό στη σημερινή εποχή έχει τον κοινωνικό σεβασμό 

και αντιλαμβάνεται πλέον την αναπηρία ως μία ιδιάζουσα κακοτυχία. Οι αναπηρίες 

δεν είναι όλες στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο μειωτικές. Επίσης, η ίδια
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περίπτωση αναπηρίας μπορεί να έχει μμεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία για τη 

δημόσια πολιτεία όσον αφορά τη δημόσια βοήθεια. Σήμερα επικρατεί η ιδέα ότι το 

μειονέκτημα και η δυσκολία προσαρμογής είναι υπόθεση όλων και απαιτείται 

προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή μια γραμμή πλεύσης για μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα για το άτομο με ειδικές ανάγκες. (Παπαστάθης, 2007)

Η Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ειδική 

παιδαγωγική και ευρύτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει μια πληθώρα 

διαφορετικών όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν την από κοινού 

ζωή και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, όπως 

«ενσωμάτωση», «ένταξη», «συμμετοχή».

Σύμφωνα με τους Kirk, Gallagher και Anastasiow (1993), ενσωμάτωση είναι 

η διαδικασία συνύπαρξης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε περιβάλλον 

εκπαίδευσης. Άλλοι ειδικοί ορίζουν την ενσωμάτωση ως εκπαιδευτική και κοινωνική 

ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κοινά εκπαιδευτικά πλαίσια μαζί με το γενικό 

μαθητικό πληθυσμό, στη βάση μιας καλά σχεδιασμένης και προγραμματισμένης 

παρέμβασης (Λαμπροπούλου, 2003).

Ο όρος «ένταξη» σύμφωνα με τη Ζώνιου- Σιδέρη (2011) σημαίνει «τη 

συστηματική τοποθέτηση κάποιου μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του 

υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου όλου» (σ.159)

Η Πέννα (2008) αναφέρει ότι «Οι στάσεις των δασκάλων ως προς την ένταξη 

οφείλουν να γίνουν κατανοητές μέσα από μία ισχυρά συναισθηματική παράμετρο, την 

αποδοχή των δασκάλων προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι 

γενικά παραδεκτό ότι οι καταστάσεις αποδοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία προάγουν 

την ψυχική υγεία, τον αυτοσεβασμό, την κοινωνική συμπεριφορά και τις γνωστικές 

διαδικασίες των μαθητών. Η ετοιμότητα του δασκάλου για την ένταξη αποκτά 

μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για την επιβάρυνση των 

δασκάλων στην εργασία.» ( σ.74)

Η δεκαετία του 1960 θεωρείται η αφετηρία για την διαμόρφωση ενός 

εκπαιδευτικού πλαισίου για την ένταξη των κωφών/βαρήκοων που ενθαρρύνει την 

επαφή και την αλληλεπίδραση με τους ακούοντες συνομηλίκους τους. 

(Λαμπροπούλου, 2006). Η ένταξη των κωφών/ βαρήκοων παιδιών στις τάξεις των
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γενικών σχολείων σαν ιδέα φαίνεται αρκετά προοδευτική η οποία έχει ως στόχο την 

προετοιμασία και την μελλοντική ένταξη τους στην κοινωνία. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη 

επικοινωνίας και ως απόρροια αυτής η δυσκολία ανάπτυξης της προσωπικότητας του 

κωφού/βαρήκοου παιδιού (Μαχτή, 2009).

Το ερώτημα της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολικό 

σύστημα συχνά φαίνεται να τίθεται γενικά, και να απαντάται συνολικά. Η ένταξη 

όμως δεν είναι καθορισμένη και ούτε επιτυγχάνεται με το να βρίσκονται μαζί τα 

λεγάμενα «ανάπηρα» παιδιά με τα λεγάμενα «υγιή». Σκοπός της ένταξης είναι ο κάθε 

άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο, έτσι 

ώστε να συμμετέχει ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Δηλαδή να μπορεί 

να έχει σχέσεις με φίλους και γείτονες, να μπορεί να συνεργάζεται στο σχολείο και 

στην επαγγελματική του ζωή, να μπορεί να συμμετέχει χωρίς διάκριση σε ευρύτερους 

τομείς, όπως στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου του, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

στην οικονομία, στην πολιτική (Σούλης, 2002).

Σε μια έρευνα των Krull, Wilbert & Hennermann (2014) διερευνάται, αν η 

κοινή εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ειδικές ανάγκες και μη ειδικές ανάγκες 

οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες με βάση την κοινωνική ενσωμάτωση τους στη σχολική 

κοινωνία. Ενόψει της διεθνούς έρευνας για την ενσωμάτωση δεικνύεται ένας ενιαίος 

υψηλού κινδύνου αποκλεισμός σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, γι’ αυτό και εθνικές 

μελέτες καταλήγουν σε ετερογενή ευρήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας τους 

εξετάστηκαν 448 μαθητές και μαθήτριες για το αν δύναται σε παιδιά ενδεχόμενης- 

υποτιθέμενης ειδικής ανάγκης της πρώτης τάξης να εντοπιστεί αυτός ο κίνδυνος. Σε 

αυτήν την έρευνα διαμορφώνεται μια κοινωνιό-μετρική επερώτηση που αφορά 

ερωτηματολόγιο συναισθηματικών και κοινωνικών σχολικών εμπειριών. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντικά υψηλή κοινωνική απόρριψη των μαθητών και 

μαθητριών της πρώτης τάξης με ειδικές ανάγκες. Σε συνάρτηση με την κοινωνική και 

συναισθηματική κατάσταση διαφαίνονται για την ακαδημαϊκή αυτό-αντίληψη 

σημαντικά αποτελέσματα. Μια διερευνητική ανάλυση στηρίζει, με βάση την 

κατανομή των κοινωνιό-μετρικών διαφορών μεταξύ των μαθητών και μαθητριών με 

ειδική ανάγκες και μη ειδικές ανάγκες τα ήδη συναχθέντα αποτελέσματα σε τάξεις 

αλλά και σε σχολικό επίπεδο.
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Θεωρούμε πως η ένταξη βοηθάει τους κωφούς/βαρήκοους να εξελιχθούν ως 

άνθρωποι, αλλά και να μάθουν να αλληλεπιδρούν όχι ως κωφοί/βαρήκοοι, αλλά ως 

όντα με δυνατότητες και δικαιώματα στην κοινωνία. Η ένταξη επίσης βοηθάει να 

ταυτιστεί η κουλτούρα τους με την κουλτούρα των ανθρώπων τυπικής ανάπτυξης. 

Δηλαδή με λίγα λόγια ενισχύει την επικοινωνία και μειώνει την περιθωριοποίηση. 

Σαφώς η ένταξη βοηθάει να αντιληφθούν τα κωφά/ βαρήκοα άτομα περισσότερο την 

διαφορετικότητά τους.

Οι έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα δεν παρουσιάζουν στοιχεία που να 

συνηγορούν υπέρ της ένταξης των κωφών/βαρήκοων μαθητών στα σχολεία 

ακουόντων (Kyle, 1993). Για παράδειγμα σε πολλές έρευνες έχει φανεί ότι τα παιδιά 

αυτά έχουν λιγότερη απώλεια ακοής, καλές επικοινωνιακές ικανότητες, πιο 

ευδιάκριτη ομιλία, έχουν χάσει την ακοή τους σε μεγαλύτερη ηλικία και προέρχονται 

από οικογένειες με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (Holt and Allen, 1989; 

Moores and Kluwin, 1986). Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αυτά τα παιδιά με τα 

«επιλεγμένα» χαρακτηριστικά φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στα 

σχολεία της ενσωμάτωσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά είναι σε ειδικές τάξεις, 

ακόμα και όταν έχουν τη βοήθεια διερμηνέα Νοηματικής. Τα μόνα μαθήματα που 

παρακολουθούν μαζί με ακούοντες μαθητές είναι τα μαθηματικά και τα λεγάμενα μη 

ακαδημαϊκά, όπως για παράδειγμα η γυμναστική, η ζωγραφική, τα τεχνικά κ.τ.λ. 

(Moores and Kluwin, op. cit.).

Όσον αφορά την εκπαίδευση των κωφών, η έννοια της ένταξης έχει 

πολλαπλές σημασίες (Foster et al. 2003; Powers 2002). Οι Foster et al. (op. cit) 

περιγράφουν πώς οι ορισμοί της "ενσωμάτωσης" των κωφών διαφέρουν από τη μία 

χώρα στην άλλη, αντανακλώντας χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων κοινωνιών και 

των πολιτισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό ερμηνεύεται ως συνώνυμο για την 

ένταξη στη γενική εκπαίδευση, με ή χωρίς διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι οι κωφοί μαθητές αισθάνονται απομονωμένοι και 

«διαφορετικοί» από τους συνομηλίκους τους στο σχολείο, δεν μπορούν να έχουν 

άμεση εκπαίδευση, όταν χρησιμοποιείται διερμηνέας, έχουν λιγότερες ευκαιρίες 

μάθησης, συχνά έχουν να κάνουν ατομική εργασία, σε αντίθεση με την ομάδα 

εργασίας, δεν μπορούν συμμετέχουν στην ομάδα συζήτησης και υποφέρουν από τις 

επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη
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(Brennan 2003; Humphries et al. 2013; Jokinen 2000; McKee 2008; Vermeerbergen 

et al. 2012)

Ακόμη, σε μια σειρά από έρευνες έχει φανεί ότι η ενσωμάτωση δεν βοηθάει 

την ανάπτυξη σχέσεων και την κοινωνική ένταξη των κωφών μαθητών μέσα στα 

σχολεία των ακουόντων. Για πολλούς κωφούς μαθητές τα αποτελέσματα της 

ενσωμάτωσης είναι η κοινωνική απομόνωση και η μη ένταξη των μαθητών αυτών 

στο περιβάλλον του γενικού σχολείου (Stinson and Lang, 1994). Για παράδειγμα η 

Foster (1989) βρήκε ότι στις περιγραφές των κωφών μαθητών που φοιτούσαν σε 

προγράμματα ενσωμάτωσης υπήρχαν πολλές αναφορές στην μοναξιά που 

αισθάνονταν, στην απόρριψη και στην κοινωνική απομόνωση τους. Άλλοι ερευνητές 

έχουν φτάσει σε παρόμοια αποτελέσματα (Martens, 1989; Greenberg and Kusche, 

1987). Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι οι έφηβοι κωφοί αισθάνονται πιο 

συναισθηματικά ασφαλείς και πιο αποδεκτοί στις σχέσεις τους με κωφούς 

συμμαθητές απ’ ότι με ακούοντες (Stinson and Whitmire, 1991).

Οι Gregory and Bishop (1989) στην Αγγλία, μετά από έρευνες σε 

προγράμματα ενσωμάτωσης κωφών μαθητών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

κανένας από τους λόγους και τους σκοπούς της ένταξης, δηλαδή η κοινωνική ένταξη, 

η παροχή φυσικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη της γλώσσας και η παροχή 

ευρύτερου προγράμματος, δεν εκπληρώνεται στη παρούσα φάση. Οι ερευνητές αυτοί 

μετά από πολύωρες παρακολουθήσεις των κωφών μαθητών μέσα σε τάξεις 

ακουόντων, διαπίστωσαν ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες των δασκάλων, τα 

προβλήματα επικοινωνίας των κωφών μαθητών ήταν αυτά που τους έκαναν να 

φαίνονται διαφορετικοί και να μην συμμετέχουν ισότιμα στη συζήτηση στη τάξη. 

Επίσης παρ’ όλο που τα κωφά παιδιά βρίσκονταν σε ένα φυσικό περιβάλλον γλώσσας 

δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση στη γλώσσα αυτή. Τέλος, λόγω των γλωσσικών 

προβλημάτων τους δεν είχαν την ευκαιρία να ωφεληθούν από το ευρύτερο αναλυτικό 
πρόγραμμα του σχολείου.

Αναφέροντας την εμπειρία μου ως βαρήκοος όπου φοίτησα σε γενική τάξη 

διαπίστωσα τη δυσκολία της αλληλεπίδρασης με τους ακούοντες. Σε επίπεδο 

συζητήσεων, η ομαδικών παιχνιδιών υπήρχε δυσκολία επικοινωνίας και ως 

αποτέλεσμα βίωσα την απόρριψη, αν και όχι συνειδητή από μέρους των συμμαθητών 

μου, όπως θέλω να πιστεύω. Δεν με έβλεπαν ως άνθρωπο που ακούει μέσω μιας
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συσκευής και ότι μπορούσε να αλληλεπιδράσει μαζί τους, αλλά ως κάτι διαφορετικό, 

και σαν αποτέλεσμα αυτού βίωσα την μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση μου 

για αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τους Bernstein (Hundert & Houghton, 1992) τα κωφά/βαρήκοα 

παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία με ακούοντα παιδιά απορρίπτονται κοινωνικά 

από τα ακούοντα παιδιά και είναι κοινωνικά αποξενωμένα και δέχονται αρνητικές 

συμπεριφορές.

Οι Long, Stinson & Braeges (Stinson & Antia,1999) αναφέρουν ότι οι 

κωφοί/βαρήκοοι μαθητές λόγω της δυσκολίας τους να επικοινωνήσουν με τους 

ακούοντες συμμαθητές τους, τις περισσότερες φορές αν όχι πάντα δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στις κοινές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις 

στην ακαδημαϊκή τους ζωή.

Πράγματι είναι δύσκολο ιδιαίτερα για τους κωφούς να αλληλεπιδράσουν με 

τους ακούοντες συμμαθητές τους γιατί το βασικότερο πρόβλημα επικοινωνίας είναι 

ότι οι ακούοντες μαθητές δεν γνωρίζουν την Νοηματική Γλώσσα.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

(Λαμπροπούλου, 1999), οι δάσκαλοι και οι μαθητές γενικών σχολείων είναι 

αρνητικοί προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και την ένταξη τους. Υπάρχουν 

πολλά προβλήματα υποδομής στη γενική εκπαίδευση, ώστε να ανταποκριθεί σωστά 

στις ανάγκες των κωφών/βαρήκοων παιδιών, ενώ οι ίδιοι οι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές 

έχουν αρνητικές εμπειρίες από την φοίτηση τους σε σχολεία ακούοντων.

Οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές φαίνεται πως αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα στην κοινωνική ένταξη τους με τους ακούοντες συμμαθητές τους, στη 

συμμετοχή στην τάξη, στη δυνατότητα πρόσβασης τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και τέλος στη μάθηση γενικότερα (Gregory & Bishop, op. cit).

Οι Fisher και Johnson (1962- 1965) ισχυρίζονται ότι υπάρχουν προβλήματα 

προσωπικής αποδοχής στα κωφά παιδιά σε κανονικά σχολεία. Η ένταξη μπορεί να 

προκαλέσει φτωχή προσωπική αποδοχή. Η δυσκολία ένταξης κωφών/βαρήκοων 

παιδιών σε έναν κανονικό σχολικό οργανισμό, έγκειται στη δυσκολία τους να 

αντιληφθούν την ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα, κάτι που αναπόφευκτα τα 

απομονώνει από το σύστημα (Kyle, op.cit).
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H Meadow (1980) υποστηρίζει ότι το κωφό/βαρήκοο παιδί από πολύ νωρίς 

διαισθάνεται από το περιβάλλον ότι είναι μοναδικό διαφορετικό παιδί, επειδή φοράει 

ακουστικά, έχει περίεργη ομιλία και δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία τόσο γρήγορα 

όσο τα άλλα παιδιά. Αυτό το γεγονός μπορεί να του δημιουργήσει τρομερά 

προβλήματα στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της ταυτότητας και της κοινωνικής 

συμπεριφοράς του.

Η ένταξη αναφέρεται στην τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει την επαφή και την αλληλεπίδραση με 

ακούοντα παιδιά της ηλικίας του. Η ενσωμάτωση αποτελεί την πιο ακραία μορφή 

ένταξης που είναι η τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων της γειτονιάς 
του (Meadow, op.cit).

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα και μοντέλα ένταξης. Τα πιο συνηθισμένα 

από αυτά είναι: α) Η τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη με ακούοντα παιδιά και 

η παρακολούθησή του από μια ειδική δασκάλα, η οποία επισκέπτεται το σχολείο 

περιοδικά και βοηθάει το παιδί φροντιστηριακά, κυρίως στον τομέα της γλώσσας και 

ομιλίας, β) Η τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε τάξη ακουόντων παιδιών και η 

παροχή φροντιστηριακής βοήθειας σε ειδική τάξη και σε διάφορα μαθήματα 

καθημερινά και με πρόγραμμα από ειδικό δάσκαλο, ο οποίος εργάζεται γι’ αυτό το 

σκοπό στο σχολείο ακουόντων. γ) Η τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε ειδική τάξη 

κωφών μέσα στο σχολείο ακουόντων με ειδικό δάσκαλο. Η φοίτηση στην ειδική τάξη 

είναι συνεχής και η ένταξη με τα ακούοντα παιδιά γίνεται μέσα από κοινές σχολικές 

δραστηριότητες και μερικά κοινά μαθήματα, δ) Η τοποθέτηση του κωφού παιδιού σε 

τάξη ακουόντων και η παροχή διερμηνέα Νοηματικής σε μόνιμη βάση στην τάξη 

αυτή (Vernon & Prickett, 1976)

Για να επιτευχθεί η ένταξη των κωφών/βαρήκοων μαθητών στα σχολεία, 

πρέπει τα ίδια τα σχολεία να αποδεχθούν την κουλτούρα των κωφών διότι η ένταξη 

δεν επιτυγχάνεται χωρίς την κουλτούρα. Εν τέλει, ζούμε σε μια κοινωνία με 
κουλτούρα.

Η στάση των εκπαιδευτικών στην ένταξη συνδέεται στενά με την αποδοχή 

των μαθητών με αναπηρίες. Η έρευνα έχει δείξει ότι παρ' όλο που μερικοί 

εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι το παιδί με αναπηρία έχει δικαίωμα σε ίσες εκπαιδευτικές
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ευκαιρίες εντούτοις οι στάσεις τους προς την ένταξη ήταν γενικά αρνητικές και 

επηρέαζαν το αποτέλεσμα της ένταξης (Βλάχου, 2014).

Το πιο βασικό πράγμα για τον εκπαιδευτικό είναι να αποδέχεται την κώφωση 

και την διαφορετικότητα οι οποίες αυτές οι δύο έννοιες συχνά αντιμετωπίζονται με 

αισθήματα αμηχανίας και αποφυγής. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να 

ερμηνεύουν αυτές τις δύο έννοιες ως αποκλίσεις από τα όρια της κοινωνίας. Για αυτό 

λοιπόν για να επιτευχθεί η ένταξη του κωφού/βαρήκοου μαθητή σε οποιοδήποτε 

σχολικό πλαίσιο (γενικό, ειδικό, ιδιωτικό σχολείο) θα πρέπει να αποδεσμευτεί από 

αυτές τις αρνητικές αντιλήψεις και προσδοκίες. Τονίζεται πως ο εκπαιδευτικός είναι 

σαν μια δεξαμενή γνώσεων όπου τα παιδιά μορφώνονται από αυτόν και αντίστροφα. 

Ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις ανάγκες του κωφού/βαρήκοου 

μαθητή αλλά και τις ανάγκες όλης της τάξης διαφοροποιώντας το μάθημα.

Επιπλέον, πιστεύουμε πως οι βασικοί στόχοι της ένταξης για τους κωφούς/ 

βαρήκοους είναι: α) Ακαδημαϊκή πρόοδος, β) Ισότητα, γ) Συναισθηματική ωρίμανση 

τόσο ως άνθρωποι και ως κωφοί/ βαρήκοοι που μέσω αυτού μπορούν να έρθουν πιο 

κοντά στην διαφορετικότητά τους, δ) Κοινωνική ένταξη.

Και τέλος η εκπαιδευτική πολιτική της ένταξης είχε ως αποτέλεσμα να 

ιδρυθούν ειδικές τάξεις και να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές υποστήριξης των 

κωφών παιδιών μέσα στα σχολεία γενικής αγωγής. Όλο αυτό οδήγησε στη μείωση 

του αριθμού των κωφών παιδιών που φοιτούν στα σχολεία κωφών αύξησε τον 

πληθυσμό αυτών που εκπαιδεύονται στα συνηθισμένα σχολεία (Moores, 2010).

1.3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Η εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων παιδιών σήμερα είναι ένα πολύπλοκο 

και συνάμα σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλούς κλάδους στο χώρο της 

επιστήμης. Αναφορά γίνεται με την εκπαίδευση των κωφών από την Αρχαία Ελλάδα 

στα έργα των Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Αφού έχει απασχολήσει αυτό το θέμα 

πολλούς στο χώρο της επιστήμης με τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία βρήκαν 

αρκετοί συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί καλύτερα η φιλοσοφία της εκπαίδευσης των 

κωφών/βαρήκοων. Δηλαδή καλύτερα αναλυτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις
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ανάγκες των κωφών/βαρήκοων για την βελτίωση τους σε διάφορες ικανότητες της 

μάθησης.

Η φοίτηση των κωφών παιδιών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης 

χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Από τότε έως σήμερα η γενική 

εκπαίδευση άσκει μια μεγάλη επιρροή στην εκπαίδευση των κωφών (Moores, 2010)

Πολυπολιτισμικοί θεωρητικοί τόσο στην πολιτική φιλοσοφία και της 

εκπαίδευσης (Kymlicka, 1995; Young; 1989; Banks, 2013; Gollnick & Chinn, 2013; 

Koppelman & Goodhart, 2011) τείνουν να θεωρούν την αναπηρία άλλη πολιτισμική 

διαφορά ή μέρος της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε η αμφισβήτηση του παθολογικού μοντέλου 

εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα ερευνών τα οποία έδειχναν τη φτωχική σχολική και 

γλωσσική πρόοδο των κωφών μαθητών, αλλά και διάφορα άλλα γεγονότα, όπως, για 

παράδειγμα, οι διεκδικήσεις διαφόρων μειονοτικών ομάδων για πολιτικά δικαιώματα, 

καθώς και οι έρευνες στη γλωσσολογία της νοηματικής, ώθησαν τους εκπαιδευτικούς 

στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, το κίνημα 

των Κωφών άρχισε να διεκδικεί έντονα την αναγνώριση και χρήση της νοηματικής 

γλώσσας στο σχολείο. Ειδικότερα οι κωφοί απαίτησαν και πέτυχαν με τον νόμο 

2817/2000 περί ειδικής αγωγής να αναγνωρίσουν την Ελληνική Νοηματική Ελώσσα 

(ΕΝΕ) ως επίσημη γλώσσα της κοινότητάς τους και ως κύριο μέσο για την 

εκπαίδευση τους (Λαμπροπούλου, 2006).

Όπως βλέπουμε, ο νόμος 2817/2000 θέτει ως πρώτη επιλογή για κάθε 

μαθητή με ειδικές ανάγκες παραμένει σε αυτό για υποστήριξη μόνο μερικές ώρες την 

εβδομάδα (όχι περισσότερο από 10 ώρες). Τις υπόλοιπες ώρες είναι ενταγμένος στην 

τάξη του, μαζί με όλους τους συμμαθητές του. Αυτή η καινούρια τάση στην Ειδική 

Αγωγή δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς της γενικής 

εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να 

αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις των καιρών 
(Λαμπροπούλου, ο.π.).

Οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές παραδοσιακά εκπαιδεύονταν σε ειδικά 

σχολεία ή τάξεις. Τα τελευταία χρόνια, η τάση της ενσωμάτωσης ή της ένταξης και οι 

απαιτήσεις των γονέων για ισότιμη εκπαίδευση σε σχολεία μαζί με ακούοντα παιδιά
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είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός των κωφών/βαρήκοων 

μαθητών στα ειδικά σχολεία και να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία 

κωφών, αυξάνεται ταυτόχρονα και ο αριθμός των μαθητών με προβλήματα ακοής στα 

σχολεία ακουόντων (Λαμπροπούλου, ο.π.)

Η εκπαίδευση των κωφών μαθητών αναμφισβήτητα συστήνει μια πολύπλοκη 

διαδικασία κυρίως όταν μιλάμε για την ένταξη των παιδιών αυτών στο δυναμικό μιας 

γενικής σχολικής τάξης. Από ψυχολογικής όμως άποψης είναι εξίσου σημαντικό, να 

πειστεί το ίδιο το παιδί και οι γονείς του ότι το υπάρχον αισθητηριακό έλλειμμα δεν 

είναι ικανό να περιθωριοποιήσει το παιδί σε επίπεδο κοινωνικό ή να του στερήσει 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ακριβώς επειδή ουσιαστικά πρόκειται για μια έλλειψη και όχι 

για μη ικανότητα. Αυτό που αλλάζει είναι η οδός πρόσληψης της γνώσης που δεν είναι 

πλέον το αυτί. Η καλλιέργεια της αντίληψης αυτής οφείλει να ξεκινά με την διάγνωση 

της αισθητηριακής έλλειψης μαζί με την αγωγή του λόγου και να επισημαίνεται σε κάθε 

περίσταση συναναστροφής με το κωφό άτομο και την οικογένειά του από τον 

παιδίατρο, τον εκπαιδευτικό, τον ψυχολόγο κτλ (Κοντού, 2013, παρ. 1)

Ο Moores (op. cit, ρ, 484) αναφέρει ότι «Η επιρροή των δημοσίων σχολείων 

έχει και αρνητικές πλευρές. Η  κώφωση αποτελεί ένα μυστήριο για τα περισσότερα 

ακούοντα άτομα, λόγω του ότι είναι μια κατάσταση με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης 

και με πολύ ειδικές επιπτώσεις στη χρήση της ομιλούμενης γλώσσας. Ένα κωφό παιδί 

σε ένα σχολείο με χίλια ακούοντα παιδιά μπορεί να χαθεί μέσα στο πλήθος [...] ίσως 

μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, αλλά λιγότερο προφανής, είναι η ύπαρξη πολύ μεγαλύτερης 

ποικιλομορφίας του κωφού πληθυσμού στα τοπικά δημόσια σχολικά προγράμματα παρά 

στα οικοτροφεία. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη ποικιλομορφία των κωφών μαθητών 

παρά των ακουόντων παιδιών στα δημόσια σχολεία»

Ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι κωφοί μαθητές στα σχολεία της γενικής 

εκπαίδευσης τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής προόδου από τους 

συμμαθητές τους σε σχολεία κωφών ή σε ειδικές τάξεις (Moores & Kluwin, op. cit. - 

Allen & Osbon, 1984). Μερικοί από αυτούς τους ερευνητές αποδίδουν τα 

αποτελέσματα αυτά στις μεγαλύτερες απαιτήσεις των δασκάλων του γενικού 

σχολείου, στον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, στις απαιτήσεις για περισσότερη 

δουλειά στο σπίτι και στην προετοιμασία των δασκάλων σε δευτερεύοντα μαθήματα 

στο σχολείο ακουόντων (Martens and Kluwin, 1986). Ακόμα ερευνητές βρήκαν ότι
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όταν τα κωφά παιδιά τοποθετούνται σε προγράμματα πιο δύσκολα και με ^  

περισσότερη ύλη ή σε προγράμματα ανωτέρου επιπέδου, τότε η πρόοδος τους 

αυξάνεται (Holt & Allen, 1989).

Οι Powers, Gregory & Thoutenhoofd (1999) μελέτησαν βιβλιογραφικά 

έρευνες, οι οποίες αναφέρονταν σε διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης κωφών παιδιών 

και τα αποτελέσματά τους. Παρότι πολλές από αυτές τις έρευνες είχαν διαφορετική 

προσέγγιση του θέματος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κωφοί μαθητές, οι οποίοι 

φοιτούσαν σε γενικά σχολεία, είχαν μεγαλύτερη επιτυχία

Η μελέτη περίπτωσης τεσσάρων κωφών παιδιών στην Κύπρο, τα οποία 

φοιτούσαν ενταγμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιβεβαιώνει ότι η σοβαρότητα 

της ακουστικής βλάβης δεν καθιστά το άτομο ανήμπορο και δεν εμποδίζει την ένταξή 

του στο σχολικό και στο κοινωνικό σύνολο. Οι κατάλληλες συνθήκες υποστήριξης 

και εκπαίδευσης συμβάλλουν στην υπέρβαση των δυσκολιών, οι οποίες προκύπτουν 

από την αισθητηριακή βλάβη. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής συμφωνούν με τα 

δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας σύμφωνα με την οποία η ισότιμη συμμετοχή 

του ατόμου στις δραστηριότητες της κοινότητας που ανήκει παρεμποδίζονται από 

κοινωνικούς και φυσικούς φραγμούς. (Φτιάκα & Ερωτοκρίτου, 2006)

Στην περίπτωση της κώφωσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ακόμη τις 

επιδράσεις των σύγχρονων επιτευγμάτων. Παραδείγματος χάριν τα κοχλιακά 

εμφυτεύματα για παιδιά με προβλήματα ακοής αποτελούν ένα ειδικό παράγοντα 

επίδρασης. Η επιτυχία κοχλιακών εμφυτευμάτων επιφέρει αλλαγές στο κοινωνικό 

επίπεδο. Μία σημαντική υποομάδα της κοινωνίας, η οποία μέχρι τώρα, λόγω των 

χαρακτηριστικών της, αναγνωριζόταν ως αυτοτελής κοινότητα κωφών, μπορεί να 

μετακινηθεί κοινωνικά (Linsay, 2004)

Πολλοί γονείς έρχονται πάντα σε ένα δίλλημα όσον αφορά τι είναι καλύτερο 

για το κωφό/βαρήκοο παιδί τους. Δηλαδή στην εκπαίδευση του και στην εξέλιξη του 

σε μορφωτικό αλλά και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Πολλές φορές πιστεύουν 

πως το να μπει σε ένα σχολείο κωφών/βαρήκοων η εκπαίδευση του παιδιού τους θα 

είναι εύκολη λόγω του ότι το παιδί θα προσαρμοστεί γρήγορα στο σχολικό 

περιβάλλον επειδή οι υπόλοιποι συμμαθητές του θα είναι ίδιοι με εκείνον. 

Ταυτόχρονα όμως πιστεύουν πως και τα αναλυτικά προγράμματα θα είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες του παιδιού τους καθιστώντας ευκολότερη τη μάθηση
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με λιγότερες απαιτήσεις αλλά και την κοινωνικοποίηση του παιδιού τους ευκολότερη. 

Από την άλλη πλευρά αν το παιδί τους μπει σε ένα σχολείο με άτομα τυπικής 

ανάπτυξης πιστεύουν πως το παιδί τους θα εξελιχθεί καλύτερα από ότι στο Σχολείο 

Κωφών διότι τα παιδιά με κώφωση/ βαρηκοΐα δεν παρουσιάζουν κάποια μείωση στην 

νοημοσύνη αλλά κάποιες μαθησιακές δυσκολίες που πιστεύω ότι μπορούν κάλλιστα 

να αντιμετωπιστούν. Το κωφό/βαρήκοο παιδί αν μάθει να αντεπεξέρχεται στις 

απαιτήσεις του σχολείου θα μάθει και να αντεπεξέρχεται και στις απαιτήσεις της 

ανώτατης εκπαίδευσης γιατί βλέπουμε ότι σε πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

δεν υπάρχουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κωφών/βαρήκοων 

φοιτητών. Μπορεί εν μέρει η κοινωνικοποίηση τους και η προσαρμογή τους να είναι 

δύσκολη μα αν μπουν σε ένα νηπιαγωγείο ακουόντων η προσαρμογή τους στα 

επόμενα στάδια της εκπαίδευσης θα είναι ευκολότερη και η εξέλιξη τους 

ψυχοσυναισθηματικά θα είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Για παράδειγμα εγώ που έχω 

τύχει να είμαι από το νηπιαγωγείο σε σχολείο ακουόντων η ομιλία μου αλλά και η 

ακοή μου εξελίχθηκαν σε σημαντικό βαθμό χάρη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς 

μου και στην λογοθεραπεύτρια που είχα εκτός σχολείου για αντιμετώπιση των 

προβλημάτων λόγου που είχα. Παρόλα αυτά η ψυχοσυναισθηματική μου ανάπτυξη 

είναι σε καλό επίπεδο όπως μπορώ να πω και το ίδιο για την κοινωνικοποίηση. Οι 

απαιτήσεις του γενικού σχολείου με βοήθησαν να αντεπεξέλθω και στις περισσότερες 

απαιτήσεις στο πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Καμπουράκου (2003:102) έδειξαν ότι το 

62% των ερωτώμενων ξεκίνησαν να φοιτούν σε σχολείο κωφών σε ηλικία κατάλληλη 

ώστε να πάνε στο δημοτικό (4, 5 και 6 ετών), 29% ξεκίνησε σε σχολείο ακουόντων 

αλλάζοντας μετά περιβάλλον, περνώντας στο σχολείο των κωφών (7, 8, 11 και 14 

ετών). Ειδικά για αυτήν την κατηγορία συμπεραίνουνε ότι είτε προέρχονται από 

οικογένειες που δεν θέλησαν να αποδεχθούν το πρόβλημα του παιδιού τους, 

φαινόμενο σύνηθες, και το ανάγκασαν να ενταχθεί σε μια διαδικασία εκπαιδευτική 

που δεν το διευκόλυνε. Είτε οι γονείς των μαθητών αυτών πίστευαν ότι το παιδί τους 

θα είχε περισσότερες ωφέλειες σε ένα γενικό σχολείο και θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα «ακούοντα» παιδιά (ενσωμάτωση). Το 9% των 

ερωτώμενων φοίτησε πρώτη φορά σε σχολείο κωφών σε μεγάλη ηλικία (14, 17, 25 

και 34 ετών), φοιτώντας τις τάξεις του λυκείου σε σχολείο κωφών.
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Η Λαμπροπούλου (2006) αναφέρει ότι «Αρκετοί κωφοί μαθητές, ανεξάρτητα 

από το είδος του σχολείου που αποφοιτούν (ειδικό ή γενικό), συνεχίζουν τις σπουδές 

τους σε ανώτερες σχολές και σε πανεπιστήμια. Σύμφωνα με έρευνες, το 1/3 των 

μαθητών που αποφοιτούν από τα λύκεια συνεχίζει τις σπουδές του σε ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το πανεπιστήμιο Gallaudet, που ιδρύθηκε και 

λειτουργεί στις Η.Π.Α (Ουάσιγκτον) από το 1864, είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στον 

κόσμο για κωφούς φοιτητές. Αυτό το πανεπιστήμιο παρέχει ευκαιρίες για σπουδές σε 

κωφούς αλλά και σε ακούοντες και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και στην 

προαγωγή της επιστήμης ιδιαίτερα σε θέματα κώφωσης, γλωσσολογίας, ψυχολογίας, 

επικοινωνίας και νοηματικής γλώσσας. Έχει, επίσης, παίξει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της κοινότητας των κωφών σε όλο τον κόσμο. Το 1965 ιδρύθηκε στην ίδια 

χώρα το Πολυτεχνείο των κωφών (National Technical Institute for the Deaf), γνωστό 

ως NTID, που αποτελεί τμήμα του Πολυτεχνείου του Rochester (RIT)» (ο. 81).

Επιπλέον, αναφέρει ότι «Σήμερα σπουδάζουν αρκετοί κωφοί μαθητές σε 

διάφορα πανεπιστήμια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν 

στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των κωφών απόφοιτων λυκείου που συνεχίζουν σε ΤΕΙ 

ή ΑΕΙ. Πάντως, οι Έλληνες κωφοί οι οποίοι εγγράφονται σε διάφορες σχολές χωρίς 

εξετάσεις αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, όπως έχει αναφερθεί συχνά από την 

Ομοσπονδία Κωφών, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές σε διάφορα υπομνήματά 

τους. Οι δυσκολίες αυτές πηγάζουν από την αδιαφορία και την αδυναμία της ανώτατης 

εκπαίδευσης να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κωφούς φοιτητές. Αντίθετα, σε 

πανεπιστήμιο, του εξωτερικού παρέχονται από το πανεπιστήμιο δωρεάν διερμηνείς 

νοηματικής γλώσσας, για να μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις και να 

συμμετέχουν σε αυτές. Ακόμα, υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχουν σημειώσεις των 

παραδόσεων στους φοιτητές, φροντιστηριακά μαθήματα και συμβουλευτική στήριξη» 
(σ. 81).

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Λαμπροπούλου (ο.π.) δείχνουν ότι η 

φοίτηση των παιδιών σε σχολείο ακούοντων όπως ανέφεραν και πολλοί από θετικής 

πλευράς ήταν οι ευκαιρίες που παρέχει το σχολείο ακουόντων για πιο απαιτητικό 

ακαδημαϊκό πρόγραμμα και πλούσια ύλη. Ενώ το αρνητικό ήταν για αυτούς ότι δεν 

υπήρχαν ειδικές παροχές για κωφούς, ούτε ειδικευμένοι δάσκαλοι στα σχολεία καθώς 

επίσης και ότι οι εμπειρίες τους στα σχολεία αυτά ήταν αρνητικές.
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Από την άλλη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φοίτηση σε εννέα από τους 

πληροφοριοδότες σε Ειδικά Σχολεία Κωφών ότι τα αρνητικά στοιχεία στα οποία οι 

ίδιοι αναφέρθηκαν για τα σχολεία ακουόντων ήταν τα αντίστοιχα θετικά των ειδικών 

σχολείων και αντίστροφα. Δηλαδή το θετικό στοιχείο από την φοίτησή τους στα 

Ειδικά Σχολεία Κωφών ήταν η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες για 
επικοινωνία και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων.

Στα συμπεράσματα της έρευνας της αναφέρει ότι οι κωφοί πιστεύουν ότι το 

σχολείο ακουόντων προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση από ότι τα Ειδικά 

Σχολεία Κωφών. Μερικοί από τους οποίους πήρε συνέντευξη ανέφεραν ότι δεν 

κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου ακουόντων προκειμένου 

οι ίδιοι να επιστρέφουν στα Ειδικά Σχολεία Κωφών καθώς υποστήριξαν πως δεν 

έμαθαν τίποτα στα σχολεία ακουόντων λόγω πολλών δυσκολιών των εκπαιδευτικών 

να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Από την άλλη η πλειοψηφία των 

πληροφοριοδοτών της αναφέρει εκτός του ότι κατάφεραν να τελειώσουν τα σχολεία 

ακουόντων κατάφεραν και να εισαχθούν στα ΤΕΙ ή ΑΕΙ ενώ δύο από αυτούς είχαν 

ήδη τελειώσει το πανεπιστήμιο.

Πολλοί κωφοί που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια εντάσσονται στην 

κοινότητα των κωφών και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες με τις γνώσεις και τα 

εφόδια που διαθέτουν. Έτσι, η κοινότητα κωφών αποκτά μεγαλύτερη επιρροή και 

ικανότητα για δυναμικότερη παρουσία στις διεκδικήσεις της (Λαμπροπούλου, 2006).

Η Mertens (1986) βρήκε πως οι μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία κωφών 

παρουσιάζονταν πιο θετικοί σε σχέση με την εμπειρία τους στα Λύκεια κωφών απ’ 

ότι οι κωφοί μαθητές που φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία.

Οι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές πολλές φορές εξαιτίας του μειωμένου 

εκπαιδευτικού τους επιπέδου, το οποίο συνδέεται στενά με την ανεπαρκή κατοχή εκ 

μέρους τους τόσο της Ελληνικής Ελώσσας, όσο και της Ελληνικής Νοηματικής 

Ελώσσας, καθώς και την έλλειψη κατάλληλων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών 

δομών, οδηγούνται συχνά σε έλλειψη επαρκής επαγγελματικής αποκατάστασης και 

σε μειωμένες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας. Σαν αποτέλεσμα αυτών 

πιθανόν να υφίστανται τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού. Υποφέρουν, 

δηλαδή, τόσο σε επίπεδο αυξημένης φτώχειας, μειωμένων δυνατοτήτων πρόσβασης 

σε υπηρεσίες και σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, όσο και σε επίπεδο
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μειωμένων κοινωνικών συναναστροφών. Κατά συνέπεια, έχουν μειωμένες 

δυνατότητες εργασιακής προσωπικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης σε σχέση με το 

γενικό πληθυσμό (Κοριλάκη, 2009).

Η παρουσία των κωφών ενηλίκων ως εργαζόμενων στην ελληνική εκπαίδευση 

σήμερα είναι ελάχιστη, παρουσιάζει, ωστόσο αυξητικές τάσεις (Κουρμπέτης, 

Αδαμοπούλου & Φερεντίνος, 2005). Η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας στα 

κωφά παιδιά είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με εξαίρεση ορισμένα προγράμματα, ακόμα, 

όμως, και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών ή σχεδιασμός 

της διδασκόμενης ύλης γι’ αυτό το σκοπό. Η διδασκαλία της νοηματικής σε 

ακούοντες γονείς κωφών παιδιών είναι επίσης πολύ περιορισμένη, παρά τις αυξητικές 

τάσεις που παρατηρούνται. Επίσης περιορισμένο είναι το υλικό της νοηματικής 

γλώσσας με αφηγήσεις ή παραμύθια της κοινότητας των κωφών (Κουρμπέτης & 
Χατζοπούλου, 2010)

Οι δάσκαλοι της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης πρέπει να κάνουν φανερά τα 

πιστεύω, τις στάσεις και τις διαφωνίες τους για την ένταξη (Gallis-Allan and Tanner, 

1995). Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εμπλακεί στην ένταξη των 

μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι πιο πιθανό μα επιδιώξουν τη 

συνεργασία (Stanovich & Jordan, 2002).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν 

κυρίως την ένταξη μαθητών με ήπιες μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

(Dumke, Krieger & Shafer, 1989).

Παρά την θετική δήλωση των εκπαιδευτικών στη φοίτηση ή την ένταξη των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία στις τάξεις του γενικού 

σχολείου, αναπτύσσουν αισθήματα διστακτικότητας ως προς τη διδασκαλία αυτών 

των ατόμων. Οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν έχουν τον χρόνο, την κατάλληλη εκπαίδευση, 

τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και ότι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι 

κατάλληλες διδακτικές μέθοδοι ή προσεγγίσεις για αυτούς τους ανθρώπους (King- 

Sears, 2008; Rix, 2009; Schumm & Vaughn, 1991/1995).

Στην Ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών 

αναφορικά με τις στάσεις των δασκάλων ως προς την ένταξη των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο που συνάδουν τα αποτελέσματά τους με
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αυτά των διεθνών ερευνών (Δοϊκου, 2006, Υφαντή & Ξενογιάννη, 2004, 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000, Ρήγα, 1997)

Τα αποτελέσματα των ερευνών που εξετάζουν τις στάσεις απέναντι στους 

μαθητές με αναπηρίες δεν παρουσιάζουν σύμπνοια. (Nowicki & Sandieson, 2002; De 

Boer, Pijl & Minnaert, 2012).

Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με αναπηρίες βιώνουν την 

προκατάληψη και την αδιαφορία των εκπαιδευτικών τους, καθώς επίσης την 

απομόνωση, την απόρριψη ή ακόμα και τον χλευασμό των συμμαθητών τους χωρίς 

αναπηρίες (Goodwin & Watkinson, 2000; Kalyva & Agaliotis, 2009)

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι τέλειος σε όλες τις διδασκαλίες του. Πάντα θα έχει 

κάποια ηθικά διλήμματα (Clark et al., 1999, Στο: Βλάχου, 2014:22) αναφέρει «

Πως θα δημιουργήσουμε ένα κοινό αναλυτικό πρόγραμμα που θα 

ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά;

Πως θα αναπτύξουμε την ατομική αυτονομία των μαθητών σε ένα 

σύστημα αρχών που διαιωνίζει τη διαδικασία πολιτισμικής προσαρμογής σε μια γνώση 

κοινωνικά καθορισμένη και αναγκαία για άλλες κοινωνικές εντάξεις;

Πως θα εφαρμόσουμε στην πράξη το σεβασμό στη διαφορετικότητα και 

την ετερογένεια μέσα σε ένα σύστημα που είναι ενδημικά βασισμένο στην ομοιογένεια;»

Γι’ αυτό οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να έχουν υψηλό βαθμό κατάρτισης και να 

είναι γνώστες της γλώσσας και της κουλτούρας των κωφών. Θα πρέπει επίσης να 

υπάρχουν κωφοί εκπαιδευτικοί που θα δρουν ως αξιόπιστα μοντέλα νοηματικής 

γλώσσας μέσα στη τάξη. Αλλά και όλο το προσωπικό των σχολείων που φιλοξενούν 

κωφά παιδιά, θα πρέπει να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου καλό θα ήταν να είναι το ίδιο με της γενικής 

εκπαίδευσης αλλά ευέλικτο και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κωφών 

παιδιών (Ποδηματή, ο.π.).

Βέβαια στην εκπαίδευση των κωφών/ βαρήκοων μαθητών παίζει μεγάλο ρόλο 

και το κλίμα της τάξης που συμβάλλει στην ομαλή διαπροσωπική σχέση μεταξύ 

κωφού/βαρήκοου και εκπαιδευτικού. Το κλίμα της τάξης διακρίνεται όπως αναφέρει 

η Καρακίζα (χ.χ.):
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• Στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών, που να 

διακρίνεται από αμοιβαία σχέση

• Η σχολική παιδαγωγική διαδικασία πλέγμα σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικού μαθητών και διδακτέας ύλης

• Σχέσεις αμφίδρομες και αλληλοσχηματιστικές

• Η ψυχολογική θεμελίωση- η συνειδητοποίηση και η ανάπτυξη της 

προσωπικής ταυτότητας στηρίζεται στη συνάντηση και επικοινωνία του εγώ και εσύ

• Η ποιότητα επικοινωνίας

• Η ατμόσφαιρα συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων, ενδιαφερόντων 

για έκφραση και επικοινωνία και διευκολύνει τις διεργασίες μάθησης, τη 

δημιουργικότητα και την ανάδειξη κριτικής σκέψης.

Επιπλέον, οι Savage κ.ά. (1986) πιστεύουν πως η επικοινωνία δάσκαλου 

μαθητών είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τις φτωχές 

εκπαιδευτικές επιδόσεις των κωφών μαθητών. Οι κωφοί μαθητές έχουν μειωμένες 

ευκαιρίες επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό, όσο περισσότερες δυνατότητες 

επιτυχημένης επικοινωνίας δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε μορφή (ακουστική, με τη 

χρήση της Νοηματικής Γλώσσας, ή γραπτή), τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες 

απάλειψης των χαμηλών επιδόσεων των κωφών μαθητών. Χρειάζεται, λοιπόν, να 

διασφαλίσουμε στους κωφούς μαθητές επαρκείς κα δομημένες ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης με διάφορους ειδικούς και φορείς σε διάφορα περιβάλλοντα.

Εν τέλει πιστεύουμε, ότι οι κωφοί/ βαρήκοοι πρέπει να ενθαρρύνονται στη 

μάθηση σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχουν επιλέξει οι ίδιοι ή οι οικογένειες 

τους και με την υποστήριξη διαφόρων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, ψυχολόγων, 

ειδικών εκπαιδευτικών κ.α.) και να νικήσουν τα εμπόδια που η κοινωνία σήμερα 

τους προσάπτει με αισθήματα κατωτερότητας και περιθωριοποίησης. Πρέπει η 

εκπαίδευση να έχει και οφείλει να έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση όλων των 

μαθητών γιατί πάνω από όλα οι μαθητές δεν είναι παρά μόνο μαθητές αλλά και 

άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στην ίση εκπαίδευση και μόρφωση.
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1.4. Η ΤΑ! ΓΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Η έννοια «ταυτότητα» έγκειται στο σύνολο των διαφοροποιητικών 

χαρακτηριστικών, των γνωρισμάτων που καθορίζουν τι είναι κάτι, ποιος είναι 

κάποιος, που επιτρέπουν την αναγνώρισή του (Μπαμπινιώτης,1998).

Επιπλέον, η ταυτότητα κάποιου περιλαμβάνει και το σύνολο των ταυτίσεων 

με άλλα άτομα (Georgogiannis, 1985, Στο: Καπνίση, 2009:23). Μέσω της 

αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα, το άτομο ταυτίζεται, μιμείται και αφομοιώνει 

στοιχεία από τους άλλους και διαμορφώνει, εμπλουτίζει τη δική του ταυτότητα 

(Καπνίση, ο.π.).

Ο Tajfel (1981) στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας υποστηρίζει ότι το 

κοινωνικό μέρος της ταυτότητάς μας προέρχεται από τις ομάδες τις οποίες ανήκουμε. 

Όταν συγκρίνουμε ευνοϊκά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην ομάδα μας με 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε έξω-ομάδες αποκτούμε ταυτόχρονα μια θετική 

αίσθηση γι’ αυτό που είμαστε αλλά σαφή κατανόηση των τρόπων με τους οποίους θα 

πρέπει να δρούμε απέναντι στα μέλη της έσω-ομάδας και της έξω-ομάδας. Παρότι 

αυτή η μεροληπτική κατηγοριοποίηση μπορεί να φαίνεται αξιωματική σε πολιτισμούς 

συλλογικότητας, στους οποίους η συμμετοχή σε ομάδες αποτελεί παράγοντα σαφούς 

διάκρισης μεταξύ των ατόμων, πρόθεση του Tajfel ήταν η πρότασή του να έχει 

αντίστοιχη εφαρμογή και στην περίπτωση των ατομικιστικών πολιτισμικών ομάδων, 

στις οποίες και πραγματοποίησε τα αρχικά πειράματά του.

Τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα ενός ανθρώπου παραμένουν σε 

γενικές γραμμές σταθερά, παρόλο που οι ρόλοι του και τα κοινωνικά περιβάλλοντα 

αλλάζουν (Καπνίση, ο.π.).

Ο Μανουράς (2010:135) αναφέρει ότι «Η σωκρατική «κοινωνία» εμπεριέχει 

την εγελιανή διάσταση της έννοιας και αποκαλύπτεται ως γνωσιολογική διάσταση της 

συγκρότησης της Ταυτότητας. Η εγελιανή gemeinschaft ανιχνεύεται ως 

προσδιορισμένη ιδιότητα με την οποία προσλαμβάνεται η αντικειμενική ουσία. Η 

ενικότητα του αντικειμένου εκλαμβάνεται ως κ ο ι ν ό τ η τ α  εν γ έ ν ε ι και ως 

αντίθεση σ ' ένα Έτερο και αποκλεισμός αυτού τον διαφορετικού»

Η πολιτισμική ταυτότητα είναι άρρηκτα δεμένη με τη γλώσσα, ενώ μπορεί 

επίσης να μετρηθεί από την προσκόλληση κάποιου στα πιστεύω και τις συνήθειες της
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κοινότητας. Αυτό υπονοεί και η πρόταση στη νοηματική «κωφός- ίδιο» που 

χρησιμοποιούν οι κωφοί όταν γνωρίζονται ή και συναντιούνται για πρώτη φορά. Δεν 

είναι δήλωση για την κοινή τους έλλειψη, αυτής της ακοής, είναι επιβεβαίωση της 

κοινής τους ταυτότητας (Μπουντουρέλη, 2009).

Η διαμόρφωση της ταυτότητας των κωφών είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το 

οποίο συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του καθενός και με τις κοινωνικές συνθήκες (Foster & Kinuthia, 

2003; Leigh, 1999).

Λέγεται ότι η ταυτότητα καθορίζει τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στο κοινωνικό 

σύνολο και συνάμα επηρεάζει και διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. 

Έτσι λοιπόν και η ταυτότητα του κωφού/βαρήκοου επηρεάζει και διαμορφώνει την 

προσωπικότητα του.

Η κοινωνία προσάπτει το αίσθημα της κατωτερότητας στα κωφά/βαρήκοα 

άτομα ώστε να αποκόβονται από το κοινωνικό σύνολο προκειμένου η ταυτότητα τους 

να επηρεάζεται δίνοντας σε αυτά τα άτομα το μειονέκτημα μιας ελλειμματικής 

ταυτότητας κατωτερότητας.

Η έννοια της ένταξης είναι η πρόθεση για ολοκληρωτική και ισότιμη συμμετοχή 

όλων των μελών μιας κοινωνίας στα πολιτισμικά δρώμενα και η επιδίωξη συμμετοχής 

όλων στην κοινωνία ανεξάρτητα την ηλικία, την εκπαίδευση και τη μόρφωση. Η  

διαχωριστική εκπαίδευση και η κατηγοριοποίηση του κωφού/βαρήκοου ως μέλος μια 

αποκομμένης κοινωνικής ομάδας, όχι μόνο συνεισφέρει στην παροχή δυνατότητας για 

πραγματική ένταξη, αλλά και δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού οι οποίες είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αρθούν (Σταγιόπουλο, Αηδόνα, Ψηφίδης, 2006:29).

Πολλές φορές πιστεύεται ότι ανάλογα του τύπου εκπαίδευσης που θα δεχθούν 

τα κωφά/βαρήκοα άτομα καθορίζεται και η εικόνα που θα σχηματίσει η κοινωνία για 

αυτά.

Οι ίδιοι νιώθουν έντονα την ιδιαιτερότητα τους ως ομάδα. Την ταυτότητά 

τους, αυτήν που στερούνται έξω, στο κόσμο των ακουόντων, όπου η γλώσσα τους δε 

μιλιέται, την αναζητούν στις συντροφιές τους (Λαμπροπούλου, 1997).
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Βέβαια σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας αλλά και της ίδιας 

της προσωπικότητας των κωφών/βαρήκοων παιδιών παίζει και η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά τα παιδιά.

Δεν παίζει μόνο βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά και το οικογενειακό. Το οικογενειακό περιβάλλον 

και το σχολείο είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για την τελική διαμόρφωση της 

ταυτότητας των κωφών (Maxwell-McCaw,2001; Padden & Humphries, 1988). Όσον 

αφορά στην οικογένεια, οι έρευνες φανερώνουν ότι τα κωφά παιδιά με ακούοντες 

γονείς αναπτύσσουν ταυτότητα ακούοντων ή περιθωριοποιημένη ταυτότητα. Από την 

άλλη, τα κωφά παιδιά με κωφούς γονείς (εκ γενετής) είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν 

ταυτότητα κωφών (Bat-Chava,2000; Maxwell-McCaw, op. cit).

Οι κωφοί βλέπουν τον εαυτό τους ως μέλη μιας ομάδας που επιλέγει να 

υπάρχει ενωμένη και λειτουργεί ως γλωσσική και πολιτισμική μειονότητα. Το 

επίπεδο αποδοχής τους από την κοινότητα των ακουόντων είναι χαμηλό και πολλές 

φορές είναι το θέμα συζήτησης στο σπίτι, στη λέσχη ή στο σχολείο. Σπάνια είναι το 

θέμα διδασκαλίας στα σχολεία κωφών (Ποδηματή, 2011).

Οι κωφοί, όμως, όπως και όλα τα άλλα άτομα, συχνά ανήκουν και σε πολλές 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από τις οποίες μαθαίνουν τους κανόνες ορίων της 

αναμενόμενης συμπεριφοράς. Αυτή η διαφωνία μεταξύ των κανόνων των 

διαφορετικών ομάδων φαίνεται έντονα στους ανάπηρους και επιδρά με ιδιαίτερη 

ένταση στη γενικότερή τους συμπεριφορά. Επιπλέον, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

των κανόνων που θέτει η κοινωνία για τους αναπήρους από αυτούς που θέτει η ομάδα 

των κωφών απέναντι στα μέλη της (Ποδηματή, ο.π.).

Πολλοί κωφοί μαθητές που έχουν κωφούς γονείς και λαμβάνουν εκπαίδευση 

σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια αυτό συνδέεται αρκετά στη διαμόρφωση της 

ταυτότητάς τους. Όταν τα κωφά παιδιά λαμβάνουν εκπαίδευση στα σχολεία κωφών 

τότε ίσως είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν την ταυτότητα κωφών ενώ τα κωφά παιδιά 

που φοιτούν σε σχολεία ακούοντων ίσως είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ταυτότητα 

ακουόντων.

Αυτό πράγματι συμβαίνει επειδή στα σχολεία ακούοντων δεν υπάρχει η 

νοηματική γλώσσα παρά μόνο η ολική επικοινωνία. Μπορώ να πω από βιωματικής
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πλευράς πως όλα μου τα χρόνια πλην αυτών στο πανεπιστήμιο δεν είχα 

συναναστραφεί με κωφά/βαρήκοα παιδιά ή ενήλικες ούτε γνώριζα την νοηματική 

γλώσσα έτσι η ταυτότητα μου αναπτύχθηκε ως ταυτότητα ακούοντα.

Παρακάτω υπάρχουν 4 είδη ταυτοτήτων τα οποία αναπτύσσουν οι κωφοί και 

είναι τα εξής:

1. Οι κωφοί, που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, ταυτίζονται με 

την κουλτούρα των κωφών και επιλέγουν άλλους κωφούς για τις κοινωνικές τους 

συναναστροφές.

2. Οι κωφοί με ταυτότητα ακουόντων, που αισθάνονται πιο κοντά στους 

ακούοντες, αναπτύσσουν φιλίες με τους ακούοντες και επιλέγουν την ομιλία ως 

βασικό τρόπο επικοινωνίας.

3. Οι κωφοί με δι-πολιτισμική ταυτότητα ταυτίζονται τόσο με τους 

ακούοντες, όσο με τους Κωφούς και χρησιμοποιούν με άνεση την προφορική και τη 

νοηματική γλώσσα.

4. Οι κωφοί με περιθωριοποιημένη ταυτότητα δεν ταυτίζονται ούτε με 

τους Κωφούς ούτε με τους ακούοντες και δεν ανήκουν πουθενά (Bat-Chava, op.cit; 

Foster & Kinuthia,2003; Glickman, Ί996; Israelite et al, 2002; Kannapell, 1994; 

Leigh, op. cit).

Στα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι Χατζηκακού & Νικολαραϊζη, (2006) 

αναφέρουν ότι «Οι συμμετέχοντας που φοίτησαν αποκλειστικά στα γενικά σχολεία 

ανέπτυξαν δύο είδη ταυτοτήτων: α) συμμετέχοντες με ταυτότητα ακουόντων, που 

ταυτίζονται με τους ακούοντες, έχουν ακούοντες φίλους και επικοινωνούν προφορικά 

και β) συμμετέχοντες με δι- πολιτισμική ταυτότητα που αισθάνονται κοντά τόσο με τους 

ακούοντες όσο και με τους κωφούς και επικοινωνούν με άνεση προφορικά στην 

ΕΚΝΓ»

Η έλλειψη ακοής είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό του κωφού ατόμου. 

Ιδιαίτερα αν η λέξη κωφός εξεταστεί μέσα από το πρίσμα της κουλτούρας, η ακοή 

είναι το λιγότερο σημαντικό κριτήριο για να υποδηλώσει συμμετοχή στην κοινότητα 

των κωφών. Πολλά άτομα που χαρακτηρίζονται ως ακούοντα ή βαρήκοα από 

ιατρικής απόψεως, αυτοχαρακτηρίζονται ως κωφά, με την έννοια ότι νιώθουν πως 

ανήκουν στην κοινότητα των κωφών. Παρομοίως, ένα άτομο που υιοθετεί την 

ταυτότητα του ακούοντα ή βαρήκοου μπορεί να διαθέτει καλύτερη ακοή από κάποιον
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που υιοθετεί την ταυτότητα του ακούοντα ή βαρήκοου. Στις περιπτώσεις αυτές ο όρος 

κωφός είναι περισσότερο μια δήλωση προσωπικής ταυτότητας απ’ ότι μια εξήγηση 

της ακουστικής ικανότητας (Μακρή, χ.χ,).

Η Ποδηματή (2011) αναφέρει «Ότι πολλοί κωφοί ταυτίζονται και γίνονται ένα 

με την ομάδα στην οποία ανήκουν, κάποιοι από αυτούς τείνουν να συμπεριφέρονται 

όπως όλοι οι ακούοντες, δηλαδή να προσπαθούν να μοιάσουν στους μη ανάπηρους και 

να προσαρμοστούν στους κανόνες τους. Μια άλλη περίπτωση είναι να συμπεριφέρονται 

με τέτοιο τρόπο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην υπάρχει η αναπηρία. 

Αυτή επίσης η περίπτωση μπορεί να οδηγήσει τον κωφό στην καταπίεση της 

διαφορετικότητας του», (σ.40-41)

Ακόμα ειδικοί και κωφοί πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση επηρεάζει τη 

ταυτότητα και την αυτοεκτίμηση των κωφών μαθητών, οι οποίοι στα σχολεία των 

ακουόντων απομονώνονται από την κοινότητα και την κουλτούρα τους (Glickman, 

1996).

Κάτι τέτοιο σήμερα συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις. Η Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα έχει αναπτυχθεί σε αρκετό βαθμό που την χρησιμοποιούν πολλοί 

ακούοντες. Ναι μεν μπορεί στα Σχολεία Κωφών να υπάρχει ασφάλεια και άνετη 

επικοινωνία αλλά τα Σχολεία Κωφών έχουν και αυτά ένα μειονέκτημα ότι 

απομονώνουν τα κωφά/ βαρήκοα άτομα από τον κόσμο των ακουόντων. Βάσει 

ερευνών σήμερα η απομόνωση των κωφών/ βαρήκοων παιδιών στο γενικό σχολείο 

αλλά και στην κοινωνία έχει μειωθεί σε αρκετό βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εδώ θα μπορούσε να αποτελέσει η βιωματική μου εμπειρία στα τελευταία χρόνια στα 

οποία είμαι φοιτητής. Έχω αναπτύξει φιλικές σχέσεις τόσο με συμφοιτητές μου όσο 

και με φοιτητές από άλλα Τμήματα ιδίως της πόλης όπου διαμένω. Η ταυτότητα μου, 

η αυτοεκτίμησή μου καθώς και η αποδοχή της ετερότητάς μου δεν έχει επηρεαστεί 

καθώς οι ακούοντες φίλοι μου και οι γονείς μου με βοήθησαν να ενταχθώ στην 

κοινωνία και να αποδεχτώ αυτό που είμαι πραγματικά.

Υπήρξαν πολλές φορές που προσπαθούσα να ταυτιστώ με την παρέα στην 

οποία ήμουν. Προσπαθούσα να μην βλέπω τον εαυτό μου, ως βαρήκοο. Δηλαδή 

έκρυβα την πάθησή μου και φερόμουν σαν τους ακούοντες. Ακολουθούσα τους 

δικούς τους κανόνες συμπεριφοράς προσπαθώντας να γίνω περισσότερο αποδεκτός 

από την παρέα. Παρόλα αυτά όμως η βασικότερη συνέπεια σε όλο αυτό ήταν ότι με
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δυσκόλεψε πολύ να αποδεχτώ την ταυτότητα μου και έπειτα την διαφορετικότητα 

μου. Κατάλαβα πως και να προσπαθείς να φέρεσαι σαν τους άλλους αποκλείοντας 

αυτό που έχεις σωματικά και αυτό που είσαι πραγματικά, δεν βγάζει πουθενά παρά 

μόνο σε κάνει νιώθεις ένα κενό σαν υπαρξιακή οντότητα.

Εν τέλει, καταλήγουμε ότι κάθε άτομο είτε τυπικής ανάπτυξης, είτε κωφό/ 

βαρήκοο, ή άλλης σωματικής ανεπάρκειας διαμορφώνει διαφορετικά την πολιτισμική 

του ταυτότητα βάσει των σταθερών και μεταβαλλόμενων στοιχείων. Αν ένας κωφός/ 

βαρήκοος συναναστρέφεται με κωφούς/ βαρήκοους ή με ακούοντες, η παρέα στην 

οποία ανήκει, θα επηρεάσει τις ατομικές του ιδιαιτερότητες και την ατομικότητά του. 

Όλα αυτά καθιστούν το κωφό/βαρήκοο άτομο μοναδικό.

1.5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Η άγνοια, η προκατάληψη και η παραπληροφόρηση που έχουν τα παιδιά για 

τα άτομα με αναπηρίες, είναι πολύ πιθανόν να μεταφραστούν αργότερα σε 

εχθρότητα, απόρριψη, οίκτο, ανοχή και ελάχιστη αποδοχή, από τη στιγμή που 

θεωρούν το διαφορετικό ως μη φυσιολογικό ή στιγματισμένο. Η λανθασμένη 

αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία έχει τις ρίζες της στην εικόνα που έχει 

σχηματίσει ο περισσότερος κόσμος για τα άτομα αυτά, μια εικόνα που μεταφέρεται, 

όπως είναι φυσικό και στα παιδιά (Κυπριωτάκης, 2000)

Τα αίτια της λανθασμένης συμπεριφοράς και τακτικής του ανθρώπου σε 

βάρος ευπαθών ομάδων έχουν πολλές ρίζες. Ένας λόγος αποτελεί, η ασφάλεια και η 

οικειότητα του ατόμου μέσα στο γνώριμο και οικείο περιβάλλον που έχει 

δημιουργήσει, και για αυτό το διαφορετικό του προκαλεί φόβο και ανασφάλεια, με 

αποτέλεσμα να το αντιμετωπίζει ως απειλή, ως επικίνδυνη εισβολή που πρέπει να 

εξοντωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προκαταλήψεις και 

τα στερεότυπα με τα οποία διαπαιδαγωγούνται συνήθως οι άνθρωποι από μικρή 

ηλικία. Τα στερεότυπα αυτά ενισχύονται από τα ΜΜΕ που προβάλλουν με έμφαση 

διάφορα περιστατικά, προκλητικά για την κοινή γνώμη σχετικά με τη δράση και τη 

ζωή ατόμων όπως οι ναρκομανείς, οι ομοφυλόφιλοι, οι ανύπαντρες μητέρες 

(Τηλιακού, 2014)
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Ο κοινωνικός ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για μια κοινωνία. Η κοινωνία διακρίνει τους ανθρώπους σε δυνατούς- 

ανώτερους και αδύναμους-κατώτερους. Στόχος αυτού του διαχωρισμού είναι να 

περιθωριοποιεί και να αποκλείει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα 

παραβιάζοντας απρόκλητα σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα. Οι έντονες διακρίσεις, 

οι κοινωνικοί αποκλεισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε διχασμό, αναταραχές, σε βίαιες 

συμπεριφορές, επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο, ακόμα και στην εξόντωση σε 

οτιδήποτε διαφορετικό (Τηλιακού, ο.π.)

Ο βαθμός στον οποίο έχουν επίγνωση του ρατσισμού επηρεάζεται από την 

εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία τους και μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με 

πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι πνευματικοί και οι κοινωνικές δεξιότητες του 

ατόμου, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το οικογενειακό υπόβαθρο, και τη δική 

τους οπτική γωνία για το ρατσισμό (Steele, 1990)

Οι διακρίσεις που δέχονται σήμερα τα κωφά/βαρήκοα άτομα μέσα από την 

εκπαίδευση και την κοινωνία μας βάζουν να κατανοήσουμε περισσότερο γιατί 

συμβαίνει αυτό μελετώντας αυτό που ο Goffman ονομάζει «Προ.νμα.τική κοινωνική 
ταυτότητα».

Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τις αποδεδειγμένες και εμφανείς ιδιότητες 

(κατηγορούμενα) του ατόμου, οι οποίες και προκαλούν την κοινωνική προκατάληψη 

από το περιβάλλον. Ένα κατηγορούμενο θεωρείται «στίγμα», όταν αποκλίνει από τις 

θεωρούμενες φυσικές και σταθερές προσδοκίες της κοινωνίας και διαφοροποιεί το 

άτομο από την ολότητα (Καπνίση, 2009). Ο Goffman στην επεξήγηση του όρου 

εστιάζει στη συμπεριφορά του κοινωνικού περίγυρου απέναντι στο άτομο που φέρει 

ένα χαρακτηριστικό το οποίο αποκλίνει από τις κοινωνικές προσδοκίες. Το στίγμα 

μπορεί να εντοπιστεί σε τρεις κατηγορίες, α) σωματικές ανωμαλίες, β) ασυνήθιστες 

διαφοροποιήσεις του χαρακτήρα και γ) χρώμα, φυλή, καταγωγή, θρησκεία {Stigma 

and HIV/AIDS, 2009, Στο: Καπνίση, ο.π. σελ,25). Τα άτομα αυτά που παρουσιάζουν 

τα πιο πάνω, χαρακτηρίζονται ως «διαφορετικά άτομα» από τα άτομα που πληρούν 

τα καθορισμένα κριτήρια της κοινωνίας (Καπνίση, ο.π.).

Ένα στιγματισμένο άτομο προσπαθεί να νιώσει όμοιο και αποδεκτό από τους 

άλλους, πράγμα που συνήθως δεν καταφέρνει και πολλές φορές φτάνει στην 

αυτοαπόρριψη. Την άρνηση επικοινωνίας και την απομόνωση από ομάδες με τους



όμοιούς του. Το άτομο αυτό βρίσκεται σε συνεχή ταραχή και ανησυχία, καθώς 

προσπαθεί να κρύψει το στίγμα του από τους άλλους, ελέγχοντας τις πληροφορίες 

που τα αφορούν τροποποιώντας τη συμπεριφορά του (Γεωργογιάννης,1996).

Επιπλέον, εκτός από την απόκρυψη του στίγματος το άτομο μπορεί να το 

αυτό-παρουσιάζει προσπαθώντας να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό 

προκαλεί (Καπνίση. ο.π.).

Το προσωπικό τους ελάττωμα, ακόμα και όταν αντιμετωπιστεί (με την 

τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας), τα κάνει να ξεχωρίζουν στην παρέα των 

συνομηλίκων ακουόντων και αυτό είναι κάτι που φοβίζει κάθε ενταγμένο μέλος μιας 

ομάδας (ο «φόβος του να είσαι διαφορετικός» αναφέρεται από τη σύγχρονη 

ψυχολογία της ομάδας ως ένα από τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας). Για αυτό είναι 

συχνό το φαινόμενο της απόκρυψης του ελαττώματος ακόμα και από τους φίλους. 

Έτσι, η βαρηκοΐα γίνεται για το ίδιο το άτομο που τη φέρει, ένα «ταμπού» που η 

αποκάλυψη του συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την ομάδα των ακουόντων και 

την περιθωριοποίησή του» (Αλεξάνδρου 1986).

Παράλληλα, το στιγματισμένο άτομο έχει τη δυνατότητα να προκαλεί 

αβεβαιότητα και προβολική κοινωνική ταυτότητα. Ο βαθμός γνωριμίας με μη 

στιγματισμένα άτομα επιδρά αναλόγως στον τρόπο που ο στιγματισμένος θα 

συμπεριφερθεί σχετικά με το στίγμα του. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο 

στιγματισμένος αισθάνεται μεγάλη εμπιστοσύνη προς το μη στιγματισμένο, η 

συμπεριφορά του θα είναι πιο άνετη και αυθόρμητη (Γεωργογιάννης, ο.π.).

Η Κοντοπούλου (2007) αναφέρει ότι «Ο στιγματισμός και η απαξιωτική στάση 

από την κοινωνία, η οποία δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα, δημιουργεί 
επιπλέον προβλήματα» (σ. 276).

Το παραδοσιακό μοντέλο βιομηχανικής παραγωγής προέκρινε τη σωματική 

αρτιότητα ως προϋπόθεση της εργασιακής ένταξης, με αποτέλεσμα τα άτομα με 

αναπηρίες να υφίστανται εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό. Μια σειρά από 

προκαταλήψεις συνδέονται με την πεπαλαιωμένη νοοτροπία ότι το σωματικό σθένος 

καθορίζει την παραγωγική αποτελεσματικότητα και ότι η εργασία επιτελείται σε 

συγκεκριμένους χώρους (εργοστάσια, γραφεία, επιχειρήσεις κ.λπ.)
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Ωστόσο, από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, 

σημειώνονται σοβαρές μεταβολές στους τρόπους παραγωγής που επέφεραν οι νέες 

τεχνολογίες. Η τυποποίηση και η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η 

«επανάσταση» της πληροφορικής κ.α. διαμορφώνουν νέα παραγωγικά τοπία όπου η 

σωματική αρτιότητα και η μυϊκή δύναμη, χάνουν έδαφος ως προϋποθέσεις 

παραγωγικής αποτελεσματικότητας, έναντι της πνευματικής και διανοητικής 

ικανότητας.

Θα περίμενε κανείς, οι νέες αναγκαιότητες να επιφέρουν μεταλλάξεις και στις 

δομημένες προκαταλήψεις και παραδοσιακές νοοτροπίες. Ωστόσο, η ταχύτητα των 

αλλαγών αυτών στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, δεν είναι ανάλογη του 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μέσων και του τρόπου παραγωγής.

Όπως προκύπτει από διάφορες έρευνες, οι στάσεις απέναντι στα άτομα με 

αναπηρία προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των πληροφοριών που 

ο κόσμος έχει για τους διάφορους τύπους αναπηριών/ανεπαρκειών που υπάρχουν. Οι 

στάσεις και οι συμπεριφορές διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των 

πληροφοριών που παρέχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εκπαίδευση και 

την επαφή με τα άτομα με αναπηρίες. Η ανάγκη άμεσης παρέμβασης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα για την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με 

εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση ως ισότιμων μελών πρέπει να ξεκινά από το 

σχολείο. (Κυπριωτάκης, ο.π.)

Τα στερεότυπα αποτελούν κοινωνικές αναπαραστάσεις, 

αντικειμενοποιημένες, δηλαδή, γνωστικές και συναισθηματικές κατασκευές γύρω 

από τις ομάδες μέσα στον κοινωνικό χώρο, που συναντούν ευρεία αποδοχή και που 

αναδύονται και εξαπλώνονται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες μέσα 

στον ιστορικό χρόνο (Παπαστάμος, 1990).

Τα στερεότυπα πραγματοποιούν μια λειτουργία που είναι αρκετά σημαντική 

για τις ομάδες. Συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τη 

συμπεριφορά των μελών από διαφορετικές ομάδες όταν αυτές έρχονται σε επαφή. Ο 

Gibson (1979) υποστήριξε ότι «σκοπός της αντίληψης είναι να εξυπηρετεί τη δράση», 

και η έρευνα έχει δείξει ότι η αντίληψη που έχουμε για την προσωπικότητα του 

άλλου συνδέεται με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε.
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Από την άλλη μεριά, είναι ευνόητο ότι τα μέλη διαφορετικών ομάδων 

μπορούν να συσχετιστούν και αρμονικά. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίληψη για τα 

μέλη των έξω-ομάδων αναφορικά με τη διάσταση της ικανότητας θα οδηγήσει 

πιθανότητα σε συμπεριφορές που δηλώνουν ποιος είναι ανώτερος και ποιο είναι 

κατώτερος. Αντίστοιχα, οι αντιλήψεις που συνδέονται με τη διάσταση του 

νευρωτισμού θα οδηγήσουν σε πιο τυπική συμπεριφορά και όχι σε αυθόρμητες 

εκδηλώσεις και εκμυστηρεύσεις. Τέλος, οι αντιλήψεις που συνδέονται με τη 

διάσταση του νευρωτισμού θα οδηγήσουν σε πιο τυπική συμπεριφορά και όχι σε 

αυθόρμητες εκδηλώσεις και εκμυστηρεύσεις. Τέλος, οι αντιλήψεις που συνδέονται με 

τη διάσταση της εξωστρέφειας θα οδηγήσουν σε κοινωνικότητα και προσέγγιση του 

άλλου (Bond & Cheung, 1983).

Σε επίπεδο των προκαταλήψεων, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αιτιολογούν 

την ενεργοποίηση των κοινωνικών στερεοτύπων, που με τη σειρά τους εκφράζονται 

στο επίπεδο της συμπεριφοράς, η οποία αναπαράγει και αυτή τις αντίστοιχες 

κοινωνικές αναπαραστάσεις (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997).

Οι Baron and Byne (1994) ορίζουν την προκατάληψη ως μια στάση (συνήθως 

αρνητική) προς τα μέλη μιας ομάδας , η οποία βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός 

ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα. Οι προκαταλήψεις είναι διαφορετικές από τις 

διακρίσεις, για το λόγο ότι οι διακρίσεις εμπεριέχουν και κάποιες πράξεις (συνήθως 

αρνητικές) οι οποίες έχουν ως στόχο τους τα άτομα αυτά. Ως στάση, η προκατάληψη 

λειτουργεί όπως άλλα γνωστικά σχήματα (Friske & Taylor, 1991), με την έννοια ότι 

οι πληροφορίες που υποστηρίζουν την προκατάληψη επισημαίνονται και ακούγονται 

πιο συχνά σε σύγκριση με τις πληροφορίες που δεν την υποστηρίζουν, ως εκ τούτου 

αποθηκεύονται σταθερότερα στη μνήμη.

Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις εστιάζονται περισσότερο για 

τους κωφούς/βαρήκοους στα εξής:

> Αντιμετώπιση των κωφών ως ιατρικά περιστατικά και όχι ως 

πολιτισμική ομάδα.

> Άγνοια του τρόπου επικοινωνίας- μη αναγνώριση ισοτιμίας 

νοηματικών γλωσσών με τις ομιλούμενες γλώσσες.

> Εστίαση προσπαθειών στην θεραπεία της κώφωσης και στην 

«ομαλοποίηση» των κωφών στον κόσμο των ακουόντων.
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>  Στόχος εκπαιδευτικών η ομιλία τ ο ν  κωφών παιδιών ακόμα και σε 

βάρος της γενικότερης σχολικής επίδοσης.

>  Απαγόρευση νοηματικών γλωσσών σε σχολεία κωφών 

(Λαμπροπούλου, Χατζηκακού, Βλάχου, 2003).

Σε ότι αφορά τα συναισθήματα, αυτά ενδέχεται να συνδέονται με τις έξω- 

ομάδες ως αποτέλεσμα των προηγούμενων διομαδικών επαφών, του τρόπου με τον 

οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν τις ομάδες ή των ατομικών 

εμπειριών. Αυτά τα συναισθήματα, τόσο αρνητικά όσο και θετικά, συνδέονται με την 

προκατάληψη (Dijker, 1987) πολύ περισσότερο από όσο προβλέπεται με τις 

γνωστικές κατασκευές σχετικά με την ομάδα.

Οι Esses, Haddock and Zanna (1993, σελ, 152-3) υποστηρίζουν ότι τα 

«στερεότυπα (σχετικά με το χαρακτήρα) καθορίζουν εν μέρει τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις μας προς μέλη άλλων ομάδων, και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν 

πιο άμεσα τις στάσεις μας προς τις ομάδες». Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που η 

επίδραση των συναισθημάτων αξιολογηθεί, οι πληροφορίες για τους στερεοτυπικούς 

χαρακτήρες των μελών έξω-ομάδων δεν προσθέτουν τίποτα περισσότερο σε ότι 

αφορά την πρόβλεψη της προκατάληψης (Esses, Haddock & Zanna, 1993).

Πρακτικές διάκρισης και περιθωριοποίησης εξακολουθούν να υφίστανται στο 

κοινωνικό πεδίο. Πολύ συχνά οι ανάπηροι έρχονται αντιμέτωποι με την 

προκατάληψη, τον οίκτο, την αδιαφορία, την κηδεμονία, ακόμη και την εχθρότητα. 

Στο επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών η προνοιακή δραστηριοποίηση από ειδικούς 

κρατικούς λειτουργούς καθιστά τα άτομα και τις οικογένειές τους εξαρτημένα, τα 

στιγματίζει και τα θέτει υπό κηδεμονία. Στο επίπεδο της επαγγελματικής 

αποκατάστασης το ποσοστό των αναπήρων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

ανεργίας, εξακολουθεί να παραμένει πολλαπλάσια υψηλότερο σε σχέση με τους μη 

ανάπηρους.

Επιπλέον, οι διακρίσεις που δέχονται τα κωφά/βαρήκοα άτομα από το 

εκπαιδευτικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον έχει ως στόχο όχι μόνο να 

περιθωριοποιήσει και να στιγματοποιήσει τα άτομα αυτά, τα οποία δυσκολεύονται 

κατά πολύ να ενταχθούν σε μια κοινωνική ομάδα, αλλά έχει και σημαντικό αντίκτυπο 

στις συναισθηματικές εντάσεις που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του εκπαιδευτικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος.
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Είναι ευνόητο ότι οι διακρίσεις δεν είναι απλό θέμα προσωπικών 

προτιμήσεων. Ζούμε σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες αισθάνονται συχνά να 

απειλούνται πολιτικά και οικονομικά από άλλες ομάδες (Smith & Bond, 2011).

Όπως αναφέρει η Κοντοπούλου (2007) «Η στάση τον περιβάλλοντος, 

επομένως, ενισχύει τις επιπτώσεις μιας ήπιας μειονεξίας και τη μετατρέπει σε μια 

αναπηρία που μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο το κοινωνικό περιβάλλον 

είναι πιο απαιτητικό» (σ. 276)

Η νομοθεσία ενάντια στις διακρίσεις θεμελιώνεται σε ένα σύστημα 

ταυτοποίησης και ταξινόμησης του πληθυσμού σε σταθερές και διακριτές 

οντολογικές κατηγορίες (όπως μη ομαλοποιημένο σώμα, φύλο, σεξουαλική 

ταυτότητα, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία), οι οποίες καθιστούν τα άτομα θεσμικά 

ορατά και μετρήσιμα (Campbell, 2006).

Έτσι, για παράδειγμα, στο άρθρ. 3, §1 του σχετικά πρόσφατου Νόμου για την 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ν. 3699/2008), διευκρινίζεται ότι: 

«Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως 

όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 

αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και 

πο/Ααπλές αναπηρίες»

«Η παρείσφρηση στη νομοθεσία τέτοιων προσδιορισμών επικυρώνει και 

νομιμοποιεί τα όρια εντός των οποίων σταθεροποιείται η ιδεολογία της ικανότητας 

(ableism), ως “ένα διάχυτο δίκτυο σκέψης”» (Campbell, op. cit. ρ. 109).

Στην περίπτωση των ανάπηρων, οι κατηγορίες διάγνωσης αναπαράγουν τη 

θεωρία του ατομικού ελλείμματος/ελαττώματος και εξακολουθούν να αναπαριστούν 

το μοντέλο της προσωπικής τραγωδίας (Oliver, 1996). Το κλινικό μοντέλο προάγει 

και συντηρεί μια ιστορικά στρεβλή προσέγγιση της αναπηρίας, την οποία οι ίδιοι οι 

ανάπηροι έχουν από καιρό αποκηρύξει.
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την άποψη σύμφωνα με την οποία 

οι κατηγορίες διάγνωσης συνοψίζουν και αναπαριστούν το πεδίο μιας αρνητικής 

οντολογίας, στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται τόσο το μη ομαλοποιημένο όσο 

και το ομαλοποιημένο σώμα. Συγκεκριμένα η Campbell (op. cit.) αναφέρεται στη 

συμπληρωματική λογική, στο πλαίσιο της οποίας, το θεωρούμενο ως 

ομαλό/φυσιολογικό προσδιορίζεται με βάση αυτό που βρίσκεται έξω από αυτό, το 

αδιανόητο, που ωστόσο είναι πάντα παρόν.

Τα στερεότυπα της αναπηρίας, ως προσωπικής τραγωδίας, αλλά και ως 

έκπτωσης από αυτό που συγκροτεί το ανθρώπινο, συντηρούνται, αναπαράγοντας όχι 

μόνο αισθήματα οίκτου, αλλά και φόβου και ενδεχομένως απέχθειας (Hughes, 2009). 

Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλες οι (ειδικές) «ανάγκες» δεν έχουν την 

ίδια αναγνώριση και συνέπειες. Όπως υποστηρίζει η Corbett (1998:41) οι «ετικέτες 

έχουν εξαιρετική σημασία και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο είναι σημαντικό» ιδιαίτερα 

σε κοινωνικό-πολιτισμικά πλαίσια που κατευθύνονται από τις δυνάμεις της αγοράς.

Για την επίτευξη μιας μόνιμης και δημιουργικής ένταξης των κωφών στην 

κοινωνία θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά και τυπικά αποδεκτή η ιδιαιτερότητά τους 

(Τρικκαλιώτης, 2001). Αυτό θα επιτευχθεί όταν το κοινωνικό και το σχολικό 

περιβάλλον αποδεχθούν όχι μόνο την γλώσσα την οποία έχουν οι κωφοί/βαρήκοοι 

αλλά και να αποδεχθούν ότι αυτά τα άτομα αποτελούν ίσα και ενεργά μέλη της 

κοινωνίας με δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ισότητα παραβλέποντας την 

περιθωριοποίηση και τη στιγματοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι άνθρωποι που φέρουν κάποιας μορφής αναπηρία 

βιώνουν σε αρκετό βαθμό την προκατάληψη και την αδιαφορία από τους 

εκπαιδευτικούς καθώς επίσης την απομόνωση, την απόρριψη και ακόμη τον 

χλευασμό από τους συμμαθητές τους

Η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής προς τους 

κωφούς/βαρήκοους και γενικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες όχι μόνο απομονώνει 

τα άτομα αυτά από το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον αλλά θεωρείται και ως 

παράγοντας που επηρεάζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Αντί 

να βοηθήσουν τα κωφά/βαρήκοα παιδιά να αναπτύξουν το αίσθημα της αυτονομίας, 

της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής αποδοχής που είναι βασικές 

προϋποθέσεις για την κοινωνικοποίηση τα οδηγούν στην ψυχοσυναισθηματική
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ανωριμότητα και στον φόβο προκειμένου να εξαρτιόνται από τους άλλους και να 

αποφασίζουν οι άλλοι για αυτά και όχι να είναι οι κύριοι του εαυτού τους. Έτσι 

λοιπόν αυτό οδηγεί στο αποτέλεσμα στο να δέχονται διακρίσεις τα κωφά/βαρήκοα 

άτομα από την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουν κάποιες αρνητικές 

εκπαιδευτικές αποφάσεις και μέσω αυτού αποδίδουν στον κωφό/βαρήκοο μαθητή μια 

«ταμπέλα/ ετικέτα» που θα τον ακολουθεί εφ’ όρου ζωής. Αυτή η «ταμπέλα/ ετικέτα» 

αποδίδεται για να δείξει ο εκπαιδευτικός ότι ο κωφός/ βαρήκοος μαθητής δεν 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτό που ζητάει εκείνος αλλά και δεν δείχνει 

αυτό που πραγματικά έχει ο ίδιος ο κωφός/βαρήκοος μαθητής μέσα του. Αναλύοντας 

περισσότερο αυτή τη φράση «με αυτό που πραγματικά έχει ο ίδιος ο κωφός/ 

βαρήκοος μαθητής μέσα του» θέλουμε να πούμε ότι ο κωφός/ βαρήκοος μαθητής δεν 

έχει την υψηλή επίδοση στο τάδε γνωστικό αντικείμενο στο οποίο διδάσκει ο 

εκπαιδευτικός και δεν καλύπτει όσο θα ήθελε τον εκπαιδευτικό ώστε να προχωρήσει 

παρακάτω στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, το επίπεδο και η ποιότητα των σχέσεων 

μεταξύ εκπαιδευτικού και κωφού/βαρήκοου μαθητή πρέπει να βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να οδηγούν στον θετικό επηρεασμό της αυτογνωσίας 

και αυτό-εικόνας του παιδιού, αλλά και στο να αναπτύξει θετικά συναισθήματα και 

θετική στάση απέναντι στο σχολείο και στην κοινωνία. Μόνο έτσι η αποδοχή του θα 

μπορέσει να γίνει εύκολη μέσα από την σωστή συνεργασία εκπαιδευτικού- μαθητή 

και δεν θα υπάρχουν τα αρνητικά της στιγματοποίησης και περιθωριοποίησης.

Θα τολμούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα είδος ιδιότυπου χρηματιστηρίου 

όπου διαφορετικές «ανάγκες» έχουν άλλη αξία αλλά και προσδίδουν άλλη αξία σε 

αυτούς που τις φέρουν, επηρεάζοντας τόσο τις εκπαιδευτικές και εργασιακές 

προοπτικές τους όσο και τις στάσεις της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι η ετικετοποίηση 

για κάποιες κατηγορίες ειδικών αναγκών ή αναπηριών σημαίνει αποκλεισμό και 

μειωμένες ευκαιρίες ενώ για άλλες σημαίνει ειδικές παροχές και στήριξη, με 

διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σε κάθε περίπτωση πρώτα πρέπει να 

αποδείξει κανείς ότι ανήκει σε μια ειδική κατηγορία και μετά να διεκδικήσει τα 

ανάλογα δικαιώματα (Barnes & Mercer, 2003).
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«Η συμπαιγνία του νόμου με το λόγο της βιο-ιατρικής μας πληροφορεί όχι μόνο 

σχετικά με τους τρόπους υποκειμενοποίησης της αναπηρίας, επιπρόσθετα, και πιο 

σημαντικά, η συμπαιγνία αυτή μας πληροφορεί σχετικά με το τι σημαίνει να είναι κανείς 

«άνθρωπος» κάτω από τον έλεγχο/κυριαρχία της ιδεολογίας της ικανότητας (ableism)» 

(Campbell, op. cit. p. 110)

O Sacks (1991/2009) αναφέρει ότι «Αραγε οι κωφοί αντιμετωπίζονταν παντού 

και πάντα ως «ανάπηροι» ή «κατώτεροι»; Υπόκειντο ανέκαθεν στο διαχωρισμό και 

στην απομόνωση και πρέπει αιώνια να τα υφίστανται; Μπορεί κανείς να φανταστεί την 

κατάστασή τους διαφορετικά; Μακάρι να υπήρχε ένας κόσμος όπου το να είναι κανείς 

κωφός δεν θα είχε σημασία και όπου όλοι οι κωφοί θα μπορούσαν να απολαμβάνουν 

την πλήρωση και την ενσωμάτωση! ’’Ένας κόσμος όπου δεν θα γίνονταν καν 

αντιληπτοί ως «ανάπηροι» ή «κωφοί»», (σ. 64)

Πρέπει ως κοινωνία να αναγνωρίσουμε την πολιτιστική ταυτότητα των 

κωφών παιδιών και την πολυπλοκότητα των ψυχοκοινωνικών εμπειριών τους. Αυτό 

είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να κάνουμε ως πολίτες . Και ως 

εκπαιδευτικοί γενικής ή ειδικής αγωγής πρέπει να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν 

καλύτερη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των κωφών μαθητών και να τους βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητές τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντάσσουν μέσα στην τάξη την ποικιλομορφία, 

η οποία είναι μια καλή εκπαιδευτική πρακτική, διότι είναι συνεπής με τους στόχους 

μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Καθώς και να κάνουν την εκπαίδευση προσβάσιμη σε 

όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Όπως Anderson (1996) πρότεινε, όταν η εκπαιδευτική διαδικασία 

τροποποιείται για να φιλοξενήσει τα μέλη της μειονότητας της κοινωνίας, που συχνά 

οδηγεί σε αναγνώριση και τη διαμονή των ατομικών διαφορών στη μάθηση και στη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών εμπειριών για όλους.

Όσο η κοινωνία θα παραμένει επικεντρωμένη στην επίδοση και στην 

ομογενοποίηση, τόσο θα ενισχύεται ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση των 

ατόμων που διαφέρουν και τόσο τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των ατόμων αυτών 

θα είναι εντονότερα (Κοντοπούλου, 2007)
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1.6. ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ

Ο Verderber (1998) αναφέρει ότι «Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί «ως μια 

διαδικασία συναλλαγής» για τη δημιουργία μηνυμάτων. Ο όρος συναλλαγή σημαίνει ότι 

οι άνθρωποι που επικοινωνούν είναι αμοιβαία υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει. Η  

επικοινωνία είναι συναλλαγή είτε αυτή απαιτεί δύο ανθρώπους στη συζήτηση, είτε αυτή 

είναι μια ομαδική συζήτηση ή μια δημόσια ομιλία» (σ.26).

Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση 

κοινωνικής ένταξης και λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό κάθε φραγή, φυσική ή 

κοινωνική, προκαλεί συνέπειες κοινωνικής απομόνωσης ή ακόμη και αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τους Σπινθουράκη, Κατσίλλη και Μουσταίρα (1997), η 

επικοινωνία είναι δυναμική, αμφίδρομη, μη αναστρέψιμη και λαμβάνει χώρα σε ένα 

φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συμβεί σε κοινωνικό κενό.

Όλοι ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ένταξη και η συμμετοχή σε αυτό 

το σύνολο επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης που διαρκεί καθ’ 

όλη την διάρκεια της ζωής. Μέσω αυτής τα μέλη μίας κοινωνίας εντάσσονται στις 

πολιτισμικές προσδοκίες και τα αξιολογικά προσδοκώμενα. Δηλαδή οι άνθρωποι 

μαθαίνουν τις συνήθειες και τις αξίες του πολιτισμού τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία συντελούν ομάδες και θεσμοί, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κάτσας, 2012)

Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη παρατηρείται, όπως και σε αντίστοιχες 

μελέτες (Stinson & Whitmire, 1991) ότι οι μαθητές που εκπαιδεύονται στην γενική 

τάξη (Παράλληλη στήριξη και Τμήματα Ένταξης) έχουν ένα προβάδισμα όσον 

αφορά την αποδοχή τους από τους ακούοντες συμμαθητές τους, αλλά και την 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του σχολείου. Παρόλα αυτά φαίνεται πως στο 

θέμα της ανάπτυξης φιλίας με ακούοντα παιδιά, δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. 

Πιθανόν για άλλη μια φορά η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ κωφών 

και ακουόντων μαθητών, καθώς και οι διαφορές σε πολιτισμικές αξίες (η ένταση της 

φωνής, η κοινωνική συμπεριφορά κ.α), αποτελούν βασικά εμπόδια για την 

ουσιαστική αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη ισχυρών φιλικών σχέσεων των κωφών
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και ακουόντων μαθητών κάτι που ακόμα και τα εναλλακτικά ενταξιακά πλαίσια 

αδυνατούν να ξεπεράσουν (Foster et. al, 2003; Hyde & Power, 2004).

Οι αλληλεπιδράσεις των κωφών/βαρήκοων με τους ακούοντες πολλές φορές 

φαντάζουν δύσκολες. Οι κωφοί που συναναστρέφονται με κωφούς δε βιώνουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όπως έχουμε πει οι κωφοί είναι μια κοινότητα η οποία έχει τη 

δική της γλώσσα, ιστορία και κουλτούρα τα οποία αναφέρονται ήδη από τα παλιά 

χρόνια. Ιδιαίτερα από τον Μεσαίωνα και μετά. Το άτομο, παρόλα αυτά, καλείται να 

ζήσει σε μία συλλογική κοινωνία όπου υπάρχουν ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να 

ικανοποιούνται και αν η επικοινωνία τους με τους ακούοντες φαντάζει δύσκολη, είναι 

ότι οι ακούοντες δεν είναι σε θέση να καταλάβουν (είναι θέμα βαθύτερης 

κατανόησης), ότι πάνω από όλα οι κωφοί/βαρήκοοι δεν έχουν μόνο ανάγκη να μιλούν 

με τη νοηματική, αλλά να έχουν και την ευρύτερη αποδοχή και να νιώθουν 

πραγματικά μέλη της ομάδας καθώς και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της παρέας 

.Οπωσδήποτε υπάρχουν ταλέντα και κρυμμένες δεξιότητες στις τάξεις των 

κωφών/βαρηκόων, που με τη σωστή προσέγγιση η υπόλοιπη κοινωνία θα μπορούσε 

να ωφεληθεί τα μέγιστα και η σχέση να είναι αμφίδρομη.

Οι Kluwin, Moores and Gaustad (1992) σε μια έρευνα τους μελέτησαν την 

επικοινωνία 260 κωφών παιδιών από δώδεκα σχολεία στις Η.Π.Α. Το 94% των 

συμμετεχόντων κατηγοριοποιήθηκε στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες:

1. Το 10,4% επικοινωνούσε προφορικά με κωφούς και ακούοντες μαθητές.

2. Το 35,8% επικοινωνούσε προφορικά με ακούοντες μαθητές και 

χρησιμοποιούσε τη νοηματική με τους κωφούς μαθητές,

3. Το 30,45% χρησιμοποιούσε τη νοηματική με κωφούς και ακούοντες 

μαθητές

4. Το 16,9% ανέφερε ότι δεν επικοινωνούσε με ακούοντες μαθητές, ενώ 

χρησιμοποιούσε τη νοηματική με κωφούς φίλους.

Ο Μαντζίκος (2014, παρ. 5) αναφέρει ότι «πολλοί ακούοντες μεταξύ αυτών 

συμμαθητές και εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν τους 

κωφούς/βαρήκοους. Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες συμπεριφοράς. Για 

παράδειγμα πολλοί ακούοντες μιλούν πολύ γρήγορα, καλύπτουν με τα χέρια τους τα 

χείλη τους, δεν κοιτούν στα μάτια τους κωφούς/βαρήκοους, δεν γνωρίζουν πολλές 

φορές πώς να τραβήξουν την προσοχή ενός κωφού/βαρήκοου, κάθονται σε σκοτεινά
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μέρη όπου καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία του κωφού/βαρήκοου μη βλέποντας το 

πρόσωπο του ακούοντα, στέκονται ορισμένες φορές σε μια καφετερία ή σε ένα σπίτι 

μπροστά από ένα πολύ φωτεινό παράθυρο όπου οι αχτίδες του ήλιου εισέρχονται 

έντονα ή σε μια λάμπα που είναι αναμμένη. Σαν αποτέλεσμα αυτού το φως που 

διέρχεται από πίσω τους δυσκολεύει το κωφό/ βαρήκοο παιδί να δει το πρόσωπο του. 

Και τέλος κάτι πολύ βασικό δεν απομονώνουν θορύβους οι οποίοι διασπούν το 

κωφό/βαρήκοο παιδί και δεν μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα. Για παράδειγμα εάν 

ένας ακούοντας έχει την τηλεόραση ανοικτή ή το ραδιόφωνο στη διαπασών και 

επικοινωνεί με τον κωφό/ βαρήκοο τότε το ίδιο το παιδί δεν θα καταλάβει τίποτα από 

ότι είπε λόγω των διασπαστικών και έντονων ήχων».

Τα οπτικά και ακουστικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την επικοινωνία 

των κωφών/βαρήκοων παιδιών. Παρόλο που η υπολειμματική ακοή του παιδιού 

ενισχύεται με ακουστικά, μπορεί να μη βοηθούν ιδιαίτερα ώστε να γίνεται καταληπτή 

η ομιλία, και έτσι το παιδί να έχει πολύ περιορισμένη ακοή. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος αποκτούν 

ιδιαίτερα σπουδαιότητα για την επικοινωνία του κωφού παιδιού (Λαμπροπούλου, 
1997).

Οι κωφοί επειδή ζουν και στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία υπάρχει 

κυρίαρχη γλώσσα, μαθαίνουν ως ένα βαθμό- ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης που 

τους παρέχεται- και τη γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι οι κωφοί θεωρούνται 

δίγλωσσοι και δι-πολιτισμικοί. Φυσικά λόγω των προβλημάτων που συνήθως έχουν 

να κάνουν με την εκπαίδευση και όχι με τους ίδιους τους κωφούς, οι γνώσεις τους 

στην ομιλούμενη γλώσσα πολλές φορές είναι ελλιπείς (Λαμπροπούλου, Χατζηκακού, 
Βλάχου, 2003).

Για τους κωφούς/βαρήκοους η επικοινωνία είναι μια μορφή κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Αν όμως η αλληλεπίδραση τους με τους ακούοντες δεν πληροί τους 

κανόνες συμπεριφοράς από τους ίδιους αλλά και από τους ακούοντες τότε οι ίδιοι οι 
κωφοί/βαρήκοοι δεν πρόκειται να νιώσουν ασφαλείς, να νιώσουν πως ανήκουν στην 

παρέα, να δώσουν και να δεχθούν πληροφορίες και συνάμα να εκφραστούν και να 

κατανοήσουν όχι μόνο το πώς λειτουργεί η παρέα τους αλλά και γενικά ο κόσμος. 

Επιπλέον, για αυτούς επικοινωνία δεν σημαίνει μια απλή ανταλλαγή μηνυμάτων ή
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πληροφοριών με την παρέα τους αλλά μια ανάπτυξη σχέσεων ισότητας, αγάπης και 

φιλίας.

Σύμφωνα με τον Macionis (2008) ένας από τους κύριους μελετητές της 

κοινωνικοποίησης, ο Mead λέει ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να γίνει 

κατανοητή μόνον ως προς τη συμπεριφορά ολόκληρης της κοινωνικής ομάδας στην 

οποία ανήκει. Αυτό επειδή οι μεμονωμένες πράξεις ενός ατόμου αντικατοπτρίζουν 

μεγαλύτερες κοινωνικές δομές που υπερβαίνουν τον εαυτό και τον καθορίζουν ως 

μέλος μίας μεγαλύτερης ομάδας.

Ο Mead (1962) προτείνει την εξήγηση της ατομικής εμπειρίας μέσα από την 

σκοπιά της κοινωνίας, επειδή το ίδιο το άτομο ανήκει σε μια κοινωνική δομή, μια 

κοινωνική τάξη. Υποστηρίζει ότι ο ορισμός του εαυτού του ατόμου δεν μπορεί να 

υπάρξει εκτός κοινωνίας και καθορίζεται από αυτήν μέσα από μια αέναη διαδικασία 

διαδραστικής επικοινωνίας. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί την συνείδηση του 

εαυτού.

Η Foster (1989) αναφέρει πως σε μακρύ χρονικό διάστημα η προσωπική και 

κοινωνική προσαρμογή των κωφών μαθητών οι οποίοι φοιτούν σε κανονικά σχολεία 

υπολείπεται της προσωπικής και κοινωνικής προσαρμογής των κωφών μαθητών που 

φοιτούν σε σχολεία κωφών.

Σύμφωνα με τη Foster (1989), σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως είναι 

δύσκολο να επιτευχθούν εποικοδομητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και φιλίες 

μεταξύ των κωφών μαθητών και μαθητών χωρίς προβλήματα ακοής, ακόμα και σε 

σχολεία όπου η ένταξη αναγνωρίζεται ως στόχος, σε βαθμό που πολλές φορές οι 

κωφοί μαθητές υποφέρουν από κοινωνική απομόνωση. Όμως, η κακή κατάσταση στις 

διαπροσωπικές αυτές σχέσεις μεταξύ κωφών/βαρήκοων μαθητών και μαθητών χωρίς 

προβλήματα ακοής μερικές φορές βελτιώνεται λίγο μετά την παρέλευση μεγάλου 

χρονικού διαστήματος

Μελέτες που παρατήρησαν τις αντιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 

σε κωφούς και ακούοντες μαθητές καθώς και έρευνες που μελέτησαν τις κοινωνικές 

σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και όχι μόνο, μας παρέχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα 

των κοινωνικών εμπειριών των κωφών μαθητών. Αυτές οι μελέτες μας έδωσαν 

αποτελέσματα τα οποία είναι σύμφωνα με την εικόνα μιας κατάστασης η οποία
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περιλαμβάνει περιορισμούς στην επικοινωνία* στην στήριξη από τους δασκάλους της 

τάξης και στην κατανόηση από τη πλευρά των ακουόντων μαθητών. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, γενικά, τα κωφά παιδιά επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν 

περισσότερο με τους κωφούς συμμαθητές τους παρά με τους ακούοντες και, από την 

άλλη, τα ακούοντα παιδιά αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ακούοντες 

συμμαθητές τους απ’ ότι με τους κωφούς (Antia & Kreimeyer, 2003).

Τα αισθήματα φόβου και ανησυχίας που έχουν τα κωφά/βαρήκοα άτομα 

συνδέονται με την περιορισμένη αλληλεπίδραση με τους ακούοντες. Αυτό μας δείχνει 

ότι αυτά τα αισθήματα εμποδίζουν την επικοινωνία και την καθιστούν σε μικρό 

βαθμό αποτελεσματική.

Ο Stinson και οι συνεργάτες του (Stinson & Whitmire, 1991) επισήμαναν ότι 

η συμμετοχή και η επαφή των κωφών μαθητών με ακούοντες συνομηλίκους και 

συμμαθητές τους ήταν σχετικά μεγαλύτερη για αυτούς τους κωφούς μαθητές που 

εκπαιδεύονταν κατά κύριο λόγο στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης παρά για τους 

κωφούς μαθητές που παρακολουθούσαν κυρίως τις διαχωρισμένες τάξεις (τμήματα 

ένταξης και ειδικές τάξεις). Έτσι λοιπόν, το σχολικό περιβάλλον που συμβάλλει στην 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και επικοινωνία των κωφών μαθητών με 

ακούοντες συμμαθητές τους είναι αυτό που ευνοεί και δίνει περισσότερες ευκαιρίες 
για ουσιαστική και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση.

Η αλληλεπίδραση του κωφού/βαρήκοου με τους γονείς του καθίσταται πιο 

ευκολότερη σε σύγκριση με τον έξω κύκλο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό 

συμβαίνει γιατί τα κωφά/βαρήκοα παιδιά έχουν αναπτύξει έναν μεγάλο 

συναισθηματικό δεσμό με τους γονείς τους και επειδή τους βλέπουν κάθε μέρα μέσα 

στο σπίτι, είτε μιλούν με την νοηματική γλώσσα, είτε με την προφορική επικοινωνία, 

είτε και με τα δύο, αυτό τους έχει βοηθήσει κατά πολύ ώστε να προετοιμαστούν για 

την είσοδό τους σταδιακά στο κοινωνικό σύνολο.

Παρά τα πραγματικά προβλήματα στην επικοινωνία, την κατανόηση και την 

αποδοχή, τα περισσότερα κωφά παιδιά και οι οικογένειες τους προσαρμόζονται 

προφανώς καλύτερα από ότι θεωρούσαμε (Moores, 2010).

Ένας άλλος και ταυτόχρονα σημαντικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ 

κωφού/βαρήκοου παιδιού με τους ακούοντες είναι το παιχνίδι το οποίο αρχίζει από
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την προσχολική ηλικία και μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Πράγματι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας κτίζει σχέσεις αγάπης, ισότητας, σεβασμού, 

εμπιστοσύνης, αποδοχής και δίνει την ευκαιρία στο κωφό/ βαρήκοο παιδί να 

εκφραστεί και να δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του και για τους 

άλλους και επιπλέον συμβάλλει στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του.

Η αλληλεπίδραση, λοιπόν των κωφών/ βαρήκοων παιδιών με τους ακούοντες 

συνομηλίκους τους, σε ένα νηπιαγωγείο, αποτελεί σημαντικό συστατικό για την 

κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών. Το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος που δίνει την 

ευκαιρία στο κωφό/βαρήκοο παιδί, μέσα από διάφορες δραστηριότητες παιχνιδιού να 

αναπτύξει φιλίες αλλά και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επικοινωνίας με τους 

ακούοντες συμμαθητές του (Μαχτή, ο.π.).

Ένα άλλος τρόπος για να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση των 

κωφών/βαρήκοων με τους ακούοντες είναι να δούμε αυτό το κομμάτι μέσα από την 

Θεωρία της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης.

Ο όρος «συμβολική αλληλεπίδραση» χρησιμοποιείται ως μια περιγραφική 

λέξη για μια σχετικά διακριτική προσέγγιση ως προς τη μελέτη της κοινωνικής ζωής 

και της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Blumer, 1969).

Η συμβολική αλληλεπίδραση είναι μια άλλη προσέγγιση του κόσμου, μια 

θεωρία που, κατά την απλή λογική, παρέχει τις βασικές υποθέσεις του πλαισίου της 

προσέγγισης της «ταμπέλας» (Bogdan, 1986)

Σύμφωνα με αυτήν οι άνθρωποι ενεργούν μπροστά στα πράγματα ανάλογα με 

το νόημα που έχουν τα πράγματα γι’ αυτούς. Το δε νόημα αυτών των πραγμάτων 

προέρχεται ή απορρέει από την κοινωνική αλληλεπίδραση που έχει κάποιος με τους 

συνανθρώπους του. Τα νοήματα αυτά τροποποιούνται μέσω μιας ερμηνευτικής 

διαδικασίας που χρησιμοποιείται από το άτομο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις 

που συναντά. Η συμβολική αλληλεπίδραση θεωρεί τα νοήματα ως κοινωνικά 

προϊόντα ως δημιουργίες που αναπτύσσονται μέσω της ερμηνείας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων καθώς αλληλεπιδρούν (Blumer, op. cit).

Σύμφωνα με τον Mead (op. ci t ) ο εαυτός είναι το μέρος της προσωπικότητας 

ενός ατόμου που αποτελείται από την αυτογνωσία και την αυτό-εικόνα. Ο ίδιος 

ισχυρίζεται ότι ο εαυτός δεν υπάρχει κατά τη γέννηση, αλλά αναπτύσσεται με την
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κοινωνική εμπειρία. Δεδομένου ότι η κοινωνική εμπειρία είναι η ανταλλαγή των 

συμβόλων, οι άνθρωποι τείνουν να βρουν νόημα σε κάθε δράση. Στην 

πραγματικότητα, οι άλλοι είναι ένας καθρέφτης στον οποίο μπορούμε να δούμε τους 

εαυτούς μας. Με την περιορισμένη κοινωνική εμπειρία, στα νήπια ο εαυτός μπορεί να 

αναπτυχθεί μόνο μέσα από τη μίμηση. Σταδιακά τα παιδιά μαθαίνουν να 

αναλαμβάνουν τους ρόλους των πολλών άλλων. Το τελικό στάδιο είναι το 

γενικευμένο άλλο, το οποίο αναφέρεται στα ευρεία πολιτιστικά πρότυπα και αξίες 

που έχουμε χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των άλλων.

Για να κατανοηθεί και να αναλυθεί ο κόσμος πρέπει να μελετηθεί από τη θέση 

του άλλου. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό μόνο με την αρετή της κατοχής ενός 

«εαυτού» δηλαδή να μπορεί να είναι ένα αντικείμενο της δικής του συμπεριφοράς. 

Για να γίνει αυτό πρέπει να δει τον εαυτό του από έξω, ως παρατηρητής (Βοζίκη, 

ο.π.).

Έτσι από την συμβολική αλληλεπιδραστική προοπτική, οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες δεν υπάρχουν κάτω από καμία απόλυτη λογική. Απλά είναι ένας τρόπος 

σκέψης και κατηγοριοποίησης των άλλων. Αν κάποιοι αντιμετωπίζονται ως άτομα με 

ειδικές ανάγκες έχει να κάνει με το πώς κάποιοι άλλοι σκέπτονται με ιδιαίτερο τρόπο 

γι’ αυτά τα πράγματα (Βοζίκη, ο.π.)

Η αναπηρία είναι πάντα αλληλεπιδραστική. Δε συμβολίζει απλά μια 

κατάσταση που υπάρχει εκ των προτέρων. Κάνει πιθανή την ύπαρξη ή την εμφάνιση 

των συνθηκών, είναι σφηνωμένη μέσα στις κοινωνικές σχέσεις και αλλάζει 

αλλάζοντας ο τρόπος σκέψης μας γι’ αυτήν (Bogdan, op. cit).

Το νόημα της αναπηρίας ποικίλει στα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας μας. 

Άνθρωποι που είναι σε ίδια επίπεδα αλλά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, 

όπως επίσης άνθρωποι στο ίδιο επίπεδο και στην ίδια περιοχή μπορούν να έχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις για την αναπηρία (Βοζίκη, χ.χ ).

Έτσι λοιπόν η αντίληψη που έχουν οι ακούοντες για την κώφωση επηρεάζει 

την αλληλεπίδραση με τους κωφούς/βαρήκοους. Για αυτό θεωρούμε πως θα ήταν 

καλό σε μια αλληλεπίδραση μεταξύ κωφού/βαρήκοου- ακούοντα να υπάρχει 

ενσυναίσθηση. Μόνον έτσι θα μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση
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μέσα από την κατανόηση του ενός και του άλλου αλλά καν μέσα από την αντίληψη 

του άλλου για τον κόσμο καν την κώφωση.

Ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι ένα άτομο που δε θέλει φίλους, κοινωνική 

ζωή, το παιχνίδι, τη βόλτα του, τις διακοπές του, το σχολείο, τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες, τη διασκέδαση! Αντιθέτως ένα άτομο με αναπηρία τα έχει 

περισσότερο ανάγκη όλα αυτά! Το να έχεις μια αναπηρία δεν είναι εύκολο! Όμως το 

μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι πως νιώθουν μη αποδεκτά και αισθάνονται πως 

πρέπει να τα κάνουν όλα μόνα τους! Ζητούν τη φιλία μας, την παρέα μας, την αγάπη 

μας για να τους δώσουμε τη δύναμη και την ελπίδα να πετύχουν τους στόχους τους 

(Πατεριμός, 2014)

Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και απότομες αλλαγές. 

Οι αλλαγές στους κοινωνικούς θεσμούς και στην δομή της κοινωνίας βιώνονται με 

πιο άμεσο τρόπο από ολοένα και περισσότερα άτομα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό 

συνέβαινε πάντοτε. Η διαφορά είναι ότι θεωρούμε πως αυτές οι αλλαγές είναι 

μαζικότερες και γρηγορότερες. Αντιδρούμε δηλαδή επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο 

μέσο όλων των αλλαγών και δεν έχουμε βρει τον τρόπο να προσαρμοστούμε 

(Κάτσας, ο.π.)

Τα ΜΜΕ ως γνωστόν είναι μια μεγάλη δύναμη που επηρεάζει πάρα πολύ 

τους ανθρώπους σε πολλά πράγματα όπως τις στάσεις και τις αντιλήψεις για την 

αναπηρία και το διαφορετικό. Τα ΜΜΕ ως ένας μεγάλος παράγοντας εστιάζουν 

περισσότερο στην αναπηρία και όχι στον άνθρωπο ως Όλον με δικαιώματα για 

εκπαίδευση και εργασία. Έχουν την δύναμη να κάνουν τους ανθρώπους να δουν την 

αναπηρία ως μια κατάσταση υστέρησης και όχι ως ένα πραγματικό βίωμα των 

ανθρώπων. Μέσα από την αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν για την αναπηρία 

προσδίδουν στους μη ανάπηρους ανθρώπους το αίσθημα της δυστυχίας. Προσπαθούν 

με οποιονδήποτε τρόπο να προβάλουν ότι οι ανάπηροι άνθρωποι είναι άνθρωποι 

χωρίς δικαιώματα αλλά με προνόμια. Δίνουν την ιδέα ότι η αναπηρία είναι άρρηκτα 
συνυφασμένη με την ανικανότητα και την ασθένεια.

Η αύξηση της πανταχού παρουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυξάνει 

και την ενασχόλησή τους με την απόκλιση και τη διαφορετικότητα, καθώς επηρεάζει 

την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση του κωφού/βαρήκοου παιδιού με τον 

ακούοντα Τα ΜΜΕ παρουσιάζοντας ανομικές καταστάσεις, δημιουργούν φοβικούς
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ανθρώπους. Έτσι, ενώ τα ΜΜΕ αναπτύχθηκαν πρόσφατα ως μέσα κοινωνικοποίησης, 

επηρεάζουν έντονα την κοινή γνώμη, διαμορφώνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τον 

εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. (Muzzatti, 2007)

Αυτή η επίδραση είναι εντονότερη σε νεότερες ηλικίες. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

κοινωνικών συμπεριφορών των παιδιών και των εφήβων. Αν και οι γονείς ασκούν τη 

μεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθούν 

ισχυρότατος παράγων κοινωνικοποίησης. Η μαζική χρήση των μέσων ενημέρωσης, 

ιδίως η έκθεση στην τηλεόραση, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της αυτο

εικόνας, οι στάσεις των παιδιών προς τους άλλους, και τις διαπροσωπικές 

συμπεριφορές. Δηλαδή, ο τρόπος που προβάλουν το υλικό τους τα ΜΜΕ επηρεάζει 

την δημιουργία του εαυτού κατά τον Mead και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

δημιουργία και κατανόηση των απαραίτητων ηθικών προτύπων κατά τον Kohlberg. 

Κατά συνέπεια, η επίδραση στην αυτό-εικόνα των παιδιών και εφήβων είναι 

αρνητική, δημιουργώντας άτομα με προβληματική κοινωνικοποίηση (Nathanson, 

2008)

Στα αποτελέσματα της έρευνας του ο Ερουμπός (2013) αναφέρει «Ότι ο 

μόνος τομέας που παρουσιάζει θετικά στοιχεία είναι αυτός της κοινωνικής ένταξης. 

Όσον αφορά, την αποδοχή των κωφών μαθητών από τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

(προσωπικό σχολείου, συμμαθητές) και επίσης από τους γονείς.» (σ.72)

Όταν οι κωφοί/ βαρήκοοι εντάσσονται στα σχολεία γενικής αγωγής τυγχάνει 

να έχουν περισσότερο καλή και ομαλή κοινωνική ένταξη. Πολλοί ακούοντες 

συμμαθητές των κωφών/ βαρήκοων αντιμετωπίζουν τους κωφούς/βαρήκοους ως 

ισότιμα μέλη του σχολείου. Το σχολείο θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας για την 

εύκολη μετάβαση του κωφού/ βαρήκοου στην κοινωνία. Όσο μεγαλύτερη η αποδοχή 

από τους ακούοντες συμμαθητές, τόσο πιο εύκολη η κοινωνική ένταξη.

Επιπλέον, ο Γρούμπος (2013) στα αποτελέσματα της έρευνας του αναφέρει 

ότι «Όσον αφορά την συσχέτιση της επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης, 

παρατηρείται πως οι κωφοί μαθητές που έχουν μικρότερη δυσκολία στην επικοινωνία 

με τους ακούοντες συμμαθητές τους αναπτύσσουν πιο εύκολα φιλικές σχέσεις με 

αυτούς.» Επίσης αναφέρει ότι «Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία με τους
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εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές παρουσιάζει εμπόδια με άμεση επίδραση στην 

ενεργή συμμετοχή τους στην τάξη» (σ. 89-93)

Από την άλλη πλευρά στα αποτελέσματα της έρευνας του ο Κάλλιας (2010) 

αναφέρει ότι μέσα από την μελέτη πέντε κωφών παιδιών στον κοινωνικό τομέα 

έδειξαν ότι το 4/5 των κωφών παιδιών στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση τους έκανε να 

αισθάνονται μια ασφάλεια και να συμπεριφέρονται πιο άνετα. Για το πέμπτο κωφό 

παιδί υπήρχαν διάφοροι παράγοντες που την έκαναν να αναπτύσσει ελάχιστες 

αλληλεπιδράσεις σε παιδιά με ή χωρίς έλλειψη ακοής όπως η μη αποδοχή της 

δυσκολίας της κώφωσης, η μη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, η 

γενικότερη στάση της καθώς και ο κλειστός χαρακτήρας της προς τους συμμαθητές 

της.

Είναι γνωστό πως οι κωφοί/ βαρήκοοι λόγω της απώλειας της ακοής τους 

καθώς και της ελάχιστης έλλειψης επικοινωνίας με τους ακούοντες συνομηλίκους 

τους αναπτύσσουν αισθήματα ανασφάλειας και άγχους. Η δυσκολία προσέγγισης 

ενός ακούοντα συνομηλίκου είναι χαρακτηριστικό των κωφών/ βαρήκοων. Σε αυτό 

φταίει το σχολικό πλαίσιο ιδίως το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι συμμαθητές που 

δεν αποδέχονται τους κωφούς/ βαρήκοους και δεν αναπτύσσουν θετικές στάσεις 

προς τα κωφά/ βαρήκοα παιδιά. Από την άλλη όταν τα κωφά/ βαρήκοα άτομα 

συναναστρέφονται με άτομα ίδιας αισθητηριακής απώλειας φαίνεται να μπορούν να 

επικοινωνούν διότι υπάρχει αποδοχή της κώφωσης καθώς και της χρήσης της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Αυτή η συναναστροφή οδηγεί τα κωφά/ βαρήκοα 

άτομα στην ασφάλεια, στην άνετη επικοινωνία, στην εύκολη αποδοχή της δυσκολίας 

της κώφωσης και τέλος στην αντίληψη της ετερότητας τους.

Η αλληλεπίδραση έχει και αυτή κάποια ελαττώματα για τους 

κωφούς/βαρήκοους. Πολλές φορές οι κωφοί/βαρήκοοι δεν προσπαθούν καθόλου να 

ενταχθούν σε μια ομάδα όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή φοβούνται μην τους 

κοροϊδέψουν ή τους κρίνουν ή τους αποφύγουν λόγω του ότι δεν μπορούν να 

προσλάβουν όλες τις λέξεις μιας πρότασης ή επειδή είναι απαιτητικοί σε ορισμένα 

σημεία, οι ίδιοι οι ακούοντες θεωρούν κουραστικό να επαναλαμβάνονται στα 

λεγόμενά τους. Κατά την βιωματική μου εμπειρία πολλοί ακούοντες όταν 

επικοινωνούν με ένα κωφό/ βαρήκοο άτομο νιώθουν μια μειονεκτικότητα, μια 

λύπηση και όλο αυτό οδηγεί στην απομάκρυνση τους από την αλληλεπίδραση. Η
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απομόνωση αυτή για τα κωφά/βαρήκοα άτομα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ψυχολογία τους και σχηματίζουν μια αρνητική εικόνα για την κοινωνία και για τον 

εαυτό τους όπως: Ότι δεν αξίζουν ως άνθρωποι, ότι κανείς δεν τους θέλει στην παρέα 

όσο και αν προσπαθούν, ότι δεν θα νιώσουν φυσιολογικά άτομα και ούτε ισότιμα 

μέλη της κοινωνίας. Ότι πάντα θα θεωρούνται μια κοινότητα η οποία δεν ανήκει στην 

κοινωνία. Η κοινωνία όμως είναι ένα σύνολο και μέσα σε αυτό το σύνολο 

συμμετέχουν διάφορες κοινότητες, οι οποίες έχουν την γλώσσα τους, την κουλτούρα 

τους, τα πιστεύω τους, τις αξίες τους, αλλά δεν παύουν να είναι μέρη της κοινωνίας 

γιατί κοινωνία θα πει σεβασμός και αποδοχή.

Εν τέλει, η ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο μπορεί να ορίσει την 

κοινωνική ταυτότητά του, όχι απλώς ορίζοντας ποιος είναι κάποιος, αλλά ταυτόχρονα 

και ποιος δεν είναι. Το γεγονός ότι ανήκει σε μια ομάδα παρέχει στο άτομο ένα 

πρότυπο για το πώς θα συμπεριφέρεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί όταν η 

ομάδα έχει στόχους οι οποίοι επικεντρώνονται στις σχέσεις μεταξύ των μελών της, 

και όταν τα μέλη της υποστηρίζουν αλλοκεντρικές αξίες. Όταν η ομάδα υποστηρίζει 

αλλοκεντρικές αξίες, είναι περισσότερο πιθανό να υπάρχει έντονη διάκριση ανάμεσα 

στη συμπεριφορά προς τα μέλη της έσω-ομάδας και στη συμπεριφορά προς τα μέλη 

της έξω-ομάδας (Smith & Bond, 2011)

1.7. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΟΥΣ.

Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να κάνουν αναφορά για τη στάση των 

κωφών και γενικά των ανάπηρων προς την ίδια την αναπηρία τους. Θα μπορούσαν να 

υπάρχουν περισσότερες έρευνες σχετικά με αυτό το θέμα. Ως γνωστόν η στάση των 

κωφών προς την αναπηρία τους επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της 
προσωπικότητάς τους.

Η Ζώνιου- Σιδέρη (2011) αναφέρει ότι «Για ορισμένους ερευνητές το είδος και 

ο βαθμός της αναπηρίας δε παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

στάσης των ανάπηρων προς την ίδια την αναπηρία τους. Μεγαλύτερη επιρροή στη 

στάση των αναπήρων ασκεί σίγουρα η δομή της προσωπικότητάς τους και η στάση του
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περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της οικογένειας, καθώς επίσης και η σημασία που έχει η 

αναπηρία για τον ίδιο τον ανάπηρο» (σ. 49).

Μια σημαντική έρευνα για τη στάση των αναπήρων προς την ίδια την 

αναπηρία τους διεξήχθη από την Jansen (1975, Στο: Ζώνιου- Σιδέρη, ο.π.:52), η 

οποία διαχωρίζει τρία είδη στάσεων των αναπήρων προς την ίδια την αναπηρία τους:

1) Την ενταγμένη: Συναισθηματική και ορθολογική επεξεργασία της 

αναπηρίας, θετική σχέση, αποδοχή κ.ά.

2) Την αμφιθυμική: μεικτά συναισθήματα, αφ' ενός, αφ’ ετέρου στάση ούτε 

θετική ούτε αρνητική σχέση.

3) Τη μη ενταγμένη: έλλειψη συναισθηματικής και ορθολογικής επεξεργασίας 

της αναπηρίας, αρνητική σχέση, μη αποδοχή κ.ά.

Υπάρχουν πολλοί κωφοί οι οποίοι δύσκολα αποδέχονται την κώφωση τους. 

Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν λειτουργούν θετικά στην αποδοχή 

της κώφωσης. Και ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η οικογένεια. Πολλές 

φορές και η ίδια η οικογένεια δεν αποδέχεται την ακουστική απώλεια του παιδιού 

τους. Σε τελική ανάλυση αυτό δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στο ίδιο το κωφό 

παιδί. Πολλές οικογένειες που έχουν κωφά παιδιά κρατούν διάφορες στάσεις οι 

οποίες είναι η ασταθής συμπεριφορά, η ανοικτή απόρριψη και η υπερπροστατευτική 

συμπεριφορά. Αυτά όλα στην πορεία επηρεάζουν σημαντικά την 

ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη, αλλά και την δομή της προσωπικότητας του κωφού 

παιδιού τους.

Επιπλέον αρκετοί κωφοί δεν επιθυμούν, σε μεγάλο βαθμό, να μιλούν δημόσια 

και στο στενό τους περιβάλλον για την αναπηρία τους. Το να μη θέλουν να μιλήσουν 

για αυτήν έχει να κάνει με το θέμα ότι δεν θέλησαν να μάθουν γύρω από αυτή και 

σταδιακά να αρχίσουν να δομούν την προσωπικότητά τους, καθώς και την ταυτότητά 

τους ως κωφοί ή βαρήκοοι.

Επίσης δεν είναι μόνο ο κυριότερος παράγοντας η οικογένεια που με τη στάση 

της αρνητική, ή θετική επηρεάζει την εξέλιξη του κωφού παιδιού. Αλλά ως 

παράγοντας θα λέγαμε ότι είναι και η ψυχολογία του παιδιού. Π.χ. άγχος, κατάθλιψη, 

φόβος που αυτά έχουν ως στόχο την απομόνωση του κωφού παιδιού. Το άγχος εδώ
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θα λέγαμε ότι στα παιδιά με έλλειψη αποδοχής της αναπηρίας τους είναι αυξημένο. 

Αρκετές φορές διακατέχονται από αγχώδεις διαταραχές ιδιαίτερα στις κοινωνικές 

σχέσεις. Από την άλλη πλευρά για την κατάθλιψη θα λέγαμε πως και αυτή είναι σε 

υψηλά ποσοστά καθώς η ίδια είναι σαν μια φάση απόρριψης του κωφού από τους 

άλλους και σαν αποτέλεσμα αυτού κλείνεται στον εαυτό του. Και τέλος για τον φόβο. 

Έχουν την τάση να φοβούνται μήπως δεν θα τους αποδεχτούν, μήπως δεν θα 

ανταποκριθούν στην παρέα λόγω της ακουστικής απώλειάς τους. Μπορεί το κωφό 

παιδί σαν αποτέλεσμα αυτών των αρνητικών συναισθημάτων να αρχίσει να 

εκδηλώνεται με φωνές, επιθετική συμπεριφορά κλπ. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν 

την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη τους, την προσωπικότητά τους και την ταυτότητά 

τους και δυσκολεύουν περισσότερο στην θετική αποδοχή της κώφωσης.

Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν επηρεάζουν μόνο τον τομέα της 

αποδοχής της κώφωσης, αλλά επηρεάζουν και την εκπαίδευση του κωφού παιδιού. 

Μπορεί το κωφό παιδί να μην συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα. Αυτά τα αρνητικά 

συναισθήματα άγχος, κατάθλιψη και φόβος επηρεάζουν τη σχολική επίδοσης του 

κωφού παιδιού. Και διακατέχεται περισσότερο από αισθήματα αποτυχίας.

Τα συμπεράσματα της έρευνας της Μπουντουρέλη (2009) δείχνουν ότι οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής προς του κωφούς/ βαρήκοους 

και την κουλτούρα τους είναι θετικές καθώς και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

είναι θετικές. Από την άλλη οι στάσεις των μαθητών του Δημοτικού σχολείου 

απέναντι στους κωφούς/ βαρήκοους και στην κουλτούρα τους είναι θετικές όπως το 

ίδιο ισχύει και για την ΕΝΓ. Ίδια θετική στάση προς αυτά τα δύο έχουν αναπτύξει και 

οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Βέβαια δεν είναι όλες οι στάσεις των εκπαιδευτικών ιδίως της γενικής αγωγής 

και των ακουόντων συμμαθητών θετικές. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές δεν 

γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν το μάθημα τους όταν μέσα στην τάξη τους υπάρχει 

ένας ή περισσότεροι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής επειδή έχουν διδαχθεί από τα ΑΕΙ πώς 

μπορούν να διδάξουν τους κωφούς/βαρήκοους μαθητές αναπτύσσουν θετικές στάσεις 

απέναντι σε αυτούς τους μαθητές. Αρκετό ποσοστό των ειδικών παιδαγωγών που 

αποφοιτούν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής είναι γνώστες της
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Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτό μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν περισσότερη θετική στάση 

προς τα κωφά/ βαρήκοα άτομα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές και οι γονείς πρέπει να αναπτύσσουν θετική 

στάση προς το κωφό/ βαρήκοο παιδί, η οποία είναι πολύ σημαντική για το ίδιο το 

παιδί, διότι θα το βοηθήσει να αναπτύξει και αυτό μια θετική στάση προς τον ίδιο τον 

εαυτό του.

Για τους παιδαγωγούς γενικής εκπαίδευσης για να μπορέσουν να αναπτύξουν 

μια θετική στάση προς τα κωφά/ βαρήκοα άτομα καλό θα ήταν να διοργανώνονται 

περισσότερες ημερίδες και περισσότερα επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 

κώφωση/βαρηκοΐα και τους τρόπους διδασκαλίας για τους κωφούς/ βαρήκοους 
μαθητές στην γενική εκπαίδευση.

Είναι δεδομένο πλέον πως τα Σχολεία Κωφών στο άμεσο μέλλον δεν θα έχουν 

πολλούς κωφούς/ βαρήκοους μαθητές μιας και σήμερα για την κώφωση όπως και για 

άλλα σωματικά προβλήματα υπάρχει η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση πράγμα που αυτό 

μας δίνει το συμπέρασμα ότι πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι άνθρωποι θα αναπτύσσουν σε 

σημαντικό βαθμό την ακοή και την ομιλία τους και θα εντάσσονται στα σχολεία 

γενικής αγωγής, παρά στα Σχολεία Κωφών. Μέσω αυτού δίνεται η αντίληψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, πρέπει να εκπαιδεύονται πάνω στην ορθή 

αντιμετώπιση της κώφωσης/ βαρηκοΐας και να αναπτύσσουν θετική στάση προς 
αυτούς τους μαθητές.

Από την άλλη πλευρά η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στα κωφά 

άτομα και στην κώφωση κυρίως, δυσκολεύει πάρα πολύ την αποδοχή της αναπηρίας, 

από τους ίδιους κωφούς. Πολλές φορές ο διαχωρισμός ανώτερος- κατώτερος 

επηρεάζει την δομή της προσωπικότητας των κωφών. Κάνει και πιο δύσκολη την 
αποδοχή της αναπηρίας τους.

Και τέλος θεωρούμε σημαντικό πρωτίστως η οικογένεια να ξεπερνά το σοκ, 

γιατί αν δε το ξεπεράσουν δημιουργείται μια αρνητική στάση, φιλοσοφία και σκέψη 

γύρω από την κώφωση. Και όλο αυτό μπορεί να μεταδοθεί στο παιδί τους και να 

αποδεχθεί σε τελική ανάλυση επιζήμιο για το ίδιο το κωφό παιδί.
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1.8. Η ΚΩΦΩΣΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Καθημερινά 

ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που φέρουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

τους διαφοροποιούν από τον λεγόμενο «φυσιολογικό μέσο όρο». Τα άτομα 

αντιμετωπίζονται αρνητικά από την κοινωνία και συχνά τους αποδίδεται άμεσα 

ευθύνη για την κατάστασή τους χωρίς να εξετάζονται άλλοι παράγοντες. Η άνιση και 

άδικη αυτή αντιμετώπιση της διαφορετικότητας πηγάζει πολλές φορές από μια 

αίσθηση ανωτερότητας των ανθρώπων που θεωρούν τους εαυτούς τους 

φυσιολογικούς (Πατεριμός, ο.π.).

Η Σταύρου (χ.χ.) αναφέρει ότι «Η «ετερότητα» είναι φύσει «ανατρεπτική»: το 

δικαίωμα ύπαρξης του «άλλου» δηλώνει ως ένα σημείο την αμφισβήτηση του «εγώ» (η 

αναγνώριση ίσης αξίας και στον άλλο περιορίζει θεωρητικά τις δυνατότητες του «εγώ» 

αλλά και το τι σημαίνει η αποδοχή -ανεκτικότητα- της διαφορετικότητας: συμβολίζει τη 

δυνάμει ανατροπή ενός κυρίαρχου συστήματος).» (ο.22)

Αν και η ετερότητα είναι συνυφασμένη με πολλές έννοιες που πορεύονται 

προς τον ίδιο δρόμο. Όπως για παράδειγμα τον όρο «αναπηρία». Η κοινωνία 

διαμορφώνει μια δική της αντίληψη απέναντι στους όρους «διαφορετικό», 

«αναπηρία», «κώφωση/βαρηκοΐα». Δηλαδή δεν αποδέχεται εύκολα το διαφορετικό 

είτε γιατί το θεωρεί ανώτερο ή κατώτερο ή απλά δεν μπορεί να το κατανοήσει και 

βάζει μια ταμπέλα για τον κάθε άνθρωπο λέγοντας «Αυτός είναι μαύρος», «Αυτός 

είναι τυφλός ή κωφός» γιατί απλά δεν έχει βιώσει αυτά που έχουν βιώσει εκείνοι.

Ως διαφορετικό θα έλεγα ότι νοείται να είναι ένας άνθρωπος μοναδικός να 

κατανοεί τόσο την δική του πλευρά και μέσα από αυτήν να κατανοεί και την πλευρά 

των άλλων. Αν και η λέξη «διαφορετικό» μοιάζει σαν καθρέφτης. Βοηθάει τον κωφό/ 

βαρήκοο να δει όχι μέσα από την δική του διαφορετικότητα αλλά μέσα από την 

διαφορετικότητα της κώφωσης, να ταυτιστεί μαζί της, να την αποδεχθεί. Η 

διαφορετικότητα είναι σαν μια αλληλεπίδραση του ανθρώπου να αποδεχθεί την 

ταυτότητά του, αυτό που είναι πραγματικά. Δηλαδή είναι ένα στάδιο το οποίο κάνει 

πιο εύκολη την αποδοχή της ταυτότητας του ανθρώπου. Έτσι και ο κωφός/βαρήκοος 

νιώθει ότι μπορεί να μην μιλάει και μόνο να χρησιμοποιεί την Νοηματική γλώσσα ή 

να ακούει, να μιλάει και να χρησιμοποιεί την νοηματική τότε αντιλαμβάνεται πως 

μέσα στο κοινωνικό σύνολο ή σε μια παρέα που είναι ότι είναι διαφορετικός και να
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ρωτάει τον -εαυτό του «Γιατί είμαι διαφορετικός; Τι με κάνει να νιώθω 

διαφορετικός;». Η απάντηση δεν βρίσκεται στο ότι φοράει ακουστικό βαρηκοΐας ή 

νοηματίζει ή μιλάει. Βρίσκεται μαζί με αυτό το οποίο ήλθε στον κόσμο που ήταν από 

πολύ πιο πριν διαφορετικός αλλά δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα. Βρίσκεται σε αυτό 

που καθώς θα εξελίσσεται ψυχοσωματικά θα βγαίνει στην επιφάνεια και θα 

καθορίσει την ταυτότητά του, αυτό που είναι. Η κώφωση! Δηλαδή το ακουστικό 

βαρηκοΐας δίνει την δυνατότητα στο παιδί να ακούει ήχους, ομιλίες κλπ τον κάνει να 

νιώθει ακούων άρα και να νιώθει ίδιος με τους άλλους. Όμως όταν το βγάζει δεν 

ακούει άρα η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η ετερότητα είναι στην κώφωση.

Ο Μανουράς (2010:15) αναφέρει ότι «Η σύγκρουση με τους άλλ.ους 

προϋποθέτει σαφή γνώση τόσο του ποιοι είμαστε Εμείς όσο και του ποιοι είναι οι 

Άλλοι. Η έννοια της Ε τ ε ρ ό τ η τ α ς  αναδύεται μέσα από τη συγκρότηση του Εαυτού, 

της Τ α υ τ ό τ η τ α ς .  Οτιδήποτε αποκλείεται από το Εγώ και αποδίδεται σε «ξένες» 

πηγές εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια του Διαφορετικού και, συνεπώς, του Ετέρου. 

Είναι αυτό που αποκαλεί ο Locke βάση χιλιάδων προτάσεων, ότι δηλαδή: το Ίδιο δεν 

είναι Διαφορετικό»

Σύμφωνα με τον Goffman (2001) η έννοια του «διαφορετικού» ορίζεται ως 

«αυτό που παρεκκλίνει κοινωνικά, καταπατά τα ισχύοντα κυρίαρχα κανονιστικά 

πρότυπα περί ταυτότητας και ανατρέπει τις προσδοκίες της πλειοψηφίας». Η κοινωνία 

επινοεί τις κατηγορίες, καθιερώνει ταυτόχρονα και τα κριτήρια κατάταξης των 

ατόμων σε αυτές και αποδίδει συγκεκριμένες σημασίες σε ένα συγκεκριμένο φάσμα 

γνωρισμάτων, καθορίζοντας κάποια ως φυσιολογικά και συνηθισμένα και κάποια 

άλλα ως αφύσικα και συχνά ως απαξιωτικά .

Ο Goffman (op. cit) αναφέρει ότι, η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της μια 

συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού του άλλου. Η έννοια του εαυτού δεν προϋπάρχει 

του ατόμου, αλλά διαμορφώνεται, εκφράζεται και επικυρώνεται μέσα σε συνθήκες 

κοινωνικής ύπαρξης και αλληλεπίδρασης.

Κατά τη διαδικασία ορισμού του εαυτού τους οι άνθρωποι προσπαθούν να 

δουν τον εαυτό τους έτσι όπως οι άλλοι τους βλέπουν. Έτσι ο εαυτός είναι μια 

κοινωνική κατασκευή, πράγμα που είναι αποτέλεσμα του να αντιλαμβάνεται κανείς 

τον εαυτό του ως αντικείμενο κι έπειτα αναπτύσσει έναν αυτό-καθορισμό μέσω της
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αλληλεπίδρασης (Bogdan, 1986). Άρο λοιπόν η ετερότητα είναι συνυφασμένη με την 

έννοια του εαυτού.

Ο Μανουράς (ο.π. σελ,15) αναφέρει ότι «Για να προσδιορίσουμε το 

Διαφορετικό πρέπει να -γνωρίζουμε το Ταυτό (Εαυτό). Η προσωπική ταυτότητα 

(sameness) δημιουργείται από τη Συνείδηση. Το λογικό όν που επαναλαμβάνει, μέσα 

στον χώρο και τον χρόνο, την ιδέα πράξεων με την ίδια συνείδηση, συγκροτεί τον ίδιο 

προσωπικό εαυτό (personal self). Η προσωπική ταυτότητα συγκροτείται όχι ως 

ταυτότητα της ουσίας, αλλά ως ταυτότητα της συνείδησης επειδή μόνο η Συνείδηση 

μπορεί να ενώσει απομακρυσμένες υπάρξεις σ ’ ένα και το αυτό πρόσωπο»

Ο Δαμανάκης (2007:123) αναφέρει ότι «Η κοινωνική ταυτότητα, που 

παραπέμπει στη συλλογικότητα, η προσωπική ταυτότητα εστιάζει στην ιδιαιτερότητα του 

κάθε ατόμου και μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον από δύο οπτικές γωνίες. Από την 

υποκειμενική οπτική, δηλαδή πώς το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, την 

ταυτότητα του, γεγονός που αποδίδεται με τους όρους «αυτοαντίληψη» και 

«α.υτοπροσδιορισμός». Από την άλλη, η αντικειμενική οπτική δείχνει το πώς οι άλλοι 

αντιλαμβάνονται το άτομίο και την ταυτότητα του και τι είδους χαρακτηριστικά της 

προσδίδουν, την «έτερο- αντίληψη» και «έτερο-προσδιορισμό».

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι συγκροτούμε και διαμορφώνουμε μια 

ταυτότητα σημαίνει ότι μοιάζουμε και ταυτόχρονα είμαστε διαφορετικοί από 

κάποιους άλλους. Οι έννοιες του εαυτού και του άλλου είναι κατά βάση 

συμπληρωματικές, δομικά συστατικά του αισθήματος της προσωπικής ταυτότητας. 
(Μπελέση, 2009).

Η αποδοχή της ετερότητας της κώφωσης δεν σημαίνει ότι η αποδοχή θα είναι 

άκριτη και παθητική. Οι κωφοί/βαρήκοοι πρέπει να διδαχθούν την κριτική στάση 

απέναντι στο πολιτισμικό τους υπόβαθρο και μέσω αυτού να μάθουν μέσω της 

διαφορετικότητάς τους και της ταυτότητάς τους πώς να μπουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Η διαφορετικότητα μαζί με την ταυτότητα μοιάζει σαν μια γέφυρα προς την 

κοινωνία. Το βασικό είναι ο κωφός/βαρήκοος να αποδεχθεί πρώτα την 

διαφορετικότητά του για να περάσει αυτή τη γέφυρα για να μπορέσει να γίνει όχι 

μόνο αποδεκτός από την κοινότητα των κωφών αλλά και από τους ακούοντες,
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Επιπλέον, ο Μανουράς (ο.π. σελ, 16) αναφέρει ou «Το Ον κατανοεί την 

αντικειμενική ουσία μέσα από καθολικές έννοιες-ιδιότητες και την αντιλαμβάνεται ως 

«κοινότητα» (Gemeinshaft). Όμως, η ίδια η Ιδιότητα είναι προσδιορισμένη, είναι η 

αντίθεση σε ένα Έτερο και ο αποκλεισμός του. Ο στοχασμός είναι αυτός που 

κατασκευάζει τις ιδιότητες, είναι αυτός που δημιουργεί την ολική διαφορετικότητα των 

πουρών μέσα από τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε το 

Πράγμα. Εμείς είμαστε το «καθολικό μέσο» το οποίο διαχωρίζει τις πλευρές του 

πράγματος, εμείς, δηλαδή, είμαστε αυτοί που συγκροτούμε τις έννοιες της Ταυτότητας 

και της Ετερότητας»

Στο σχολείο η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται μέσα από στερεότυπα 

αρνητικού τύπου σαν ελλείψεις, αναπηρίες και ανικανότητες- που πράγματι 

υπάρχουν- διαμορφώνοντας μια αυτό-εκπληρούμενη προφητεία για το άτομο που 

υπόκειται σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις (Bogdan, op. cit).

Το πώς ένας κωφός/βαρήκοος αντιλαμβάνεται την ετερότητα της κώφωσης 

εξαρτάται από το χρόνο, την εκπαίδευση και την οικογένειά του. Παρόλα αυτά η 

αντίληψη του καθενός σχετικά με την ετερότητά του είναι διαφορετική. Ο κάθε 

κωφός/βαρήκοος μπορεί να εκφράσει αλλιώς την διαφορετικότητα του.

Το κοινωνικό στίγμα επιβαρύνει την κατάσταση του ατόμου και την 

συμπτωματολογία του και έχει βρεθεί σε έρευνες ότι σχετίζεται με την επιδείνωση 

της πορείας αποκατάστασής του. Επίσης επηρεάζει άμεσα την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση του ατόμου, καθώς αποτελεί ισχυρό πλήγμα στον αυτοσεβασμό του. 

Δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι το δυσκολότερο ζήτημα που έχει αντιμετωπίσει 

ένα άτομο το οποίο παρουσιάζει διαφορετικότητα δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα 

αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητά 

του (Πατεριμός, ο.π.)

Η κοινωνία πιστεύει πως «αποδέχεται» την ετερότητα της κώφωσης. Στην 

ουσία δεν την αποδέχεται ολιστικά, αλλά εν μέρει από την πλευρά της ιατρικής. Η 

ιατρική επιστήμη δεν συμβάλλει στο να δει η κοινωνία θετικά την ετερότητα της 

κώφωσης συμβάλλει στο να δει η κοινωνία ότι η κώφωση είναι ως ένα σημείο 

θεραπεύσιμη με τη βοήθεια κατάλληλου ειδικού προσωπικού. Η κοινωνία πρέπει να 

αλληλεπιδράσει με την κοινότητα των κωφών/βαρήκοων μόνο έτσι θα δημιουργήσει 

μια θετική αντίληψη για την ετερότητα της κώφωσης αφήνοντας στην άκρη την
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ταμπέλα «κωφός» και αρχίζοντας με την αποδοχή της διαφορετικότητας και νης 

ισότητας.

Το φαινόμενο του αποκλεισμού, προσλαβαίνεται αρνητικά από τους ίδιους 

τους αποκλεισμένους, προκαλώντας αρνητικά αισθήματα για τον εαυτό τους. Ο 

αποκλεισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διαδικασία αποκοινωνικοποίησης. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μίας αρνητικής εικόνας, που παρουσιάζει τη 

διαφορετικότητα ως αρνητική. (Κουρτέση. 2013)

Η ετερότητα αυτή αυτόματα οδηγεί σε μια κατάσταση «ευπάθειας» και 

αδυναμίας του ατόμου στο κοινωνικό πεδίο. Έτσι, το άτομο γίνεται θύμα κοινωνικού 

αποκλεισμού, επειδή και μόνο ανήκει σε μια ομάδα με συγκεκριμένα και 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες που 

πάσχουν από οργανική, πνευματική ή ψυχική ασθένεια. (Κουρτέση, ο.π)

Ο Ιούλης (2002: 122) αναφέρει ότι «θα πρέπει ο καθένας μας να 

συνειδητοποιήσει ότι η πλήρης αποδοχή της διαφορετικότητας δεν έχει επιτευχθεί σε 

καμία ιστορική εποχή και η φοβία απέναντι στο διαφορετικό, το οποίο φαντάζει ως 

ξένο και άγνωστο , αποτελεί φυσική συμπεριφορά του ανθρώπινου γένους».

Η Ζώνιου- Σιδέρη (2006) αναφέρει «Εν πάση περιπτώσει, μια αναπτυγμένη 

πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία, όπως και ένα πολιτισμένο-δημοκρατικό 

σχολείο αποδεικνύουν την ειλικρίνειά τους με την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

καθώς και με την ανεκτικότητα ή τη συναίνεση ως προς τα όρια για τις «αποκλίνουσες» 

συμπεριφορές. Αν ισχύει η παρατήρηση ότι η απόρριψη είναι μια πολύ αγκιστρωμένη 

στάση-συμπεριφορά, τότε απαιτείται ειλικρίνεια στη μάθηση. Η ειλικρίνεια-αποδοχή 

του άλλου δεν είναι μάθηση η οποία μπορεί να μεταδοθεί μόνο στο πλαίσιο μιας 

πληροφόρησης. Αιότι η αποδοχή δεν είναι μια προκατειλημμένη απόκτηση γνώσεων 

που μπορεί να «αποθηκευτεί» και να χρησιμοποιηθεί ως μάθηση μελλοντικά, ούτε 

αποδεικνύεται ως γνώση στις σχολικές εργασίες και τα τεστ. Η αποδοχή είναι μια 

ποιότητα των αισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων».

Η αγάπη είναι η κατ’ εξοχήν οδός για τη γνώση του προσώπου, επειδή είναι 

κατόρθωμα καθολικής αποδοχής του άλλου. Δεν προβάλλει στον άλλον ατομικές 

προτιμήσεις, απαντήσεις ή επιθυμίες, αλλά τον αποδέχεται όπως είναι, στην 

πληρότητα της προσωπικής του μοναδικότητας. (Σαχπατζίδου, χ.χ.)
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Η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης δεν εξαρτάται από τις επιδεξιότητές μας και 

την επιτυχία μας στη ζωή. Δεν αξίζουμε λιγότερο ή περισσότερο από κάποιον άλλον. 

Έχουμε πλασθεί ισότιμοι, ελεύθεροι αλλά και διαφορετικοί. Καθένας μας, άσχετα 

από τις ικανότητες του και τις ατομικές του διαφορές, έχει το ίδιο δικαίωμα να ζει με 

αξιοπρέπεια και να του συμπεριφέρονται με σεβασμό. Είμαστε ανεπανάληπτοι και 

μοναδικοί. (Σαχπατζίδου, ο.π.)

Καταλήγουμε λοιπόν, πως η ετερότητα της κώφωσης όπως και οι υπόλοιπες 

ετερότητες άλλων σωματικών αναπηριών ή φυλετικών, αποτελεί ένα από τα πολλά 

προβλήματα περί αποδοχής της κοινωνίας. Η διαφορετικότητα είναι κάτι που κάνει 

τον άνθρωπο να μπαίνει στον δρόμο της αυτογνωσίας του, να παλεύει να βρει μια 

άκρη με τα συναισθήματα του, για να βρει αυτό που είναι πραγματικά. Το ότι ένας 

κωφός δεν ακούει ή δεν μιλάει, παρά μόνο νοηματίζει ή ένας βαρήκοος ακούει και 

μιλάει ή και νοηματίζει αυτό είναι κάτι επιφανειακό. Θεωρώ πως η διαφορετικότητα 

δείχνει όχι τον άνθρωπο που εμείς θέλουμε να δούμε αλλά δείχνει την πραγματική 

διάσταση αυτού που είναι πραγματικά ένας κωφός/βαρήκοος. Ένας κωφός/βαρήκοος 

δεν ψάχνει να βρει το νόημα της διαφορετικότητάς του στα μάτια των άλλων, ψάχνει 

να το βρει εκεί που οι υπόλοιποι δεν το βλέπουν, εκεί όπου η διαφορετικότητα του ως 

ον και η ετερότητα της κώφωσης γίνονται ένα και διαμορφώνουν την ταυτότητα του, 

το εισιτήριο για να μπει στην κοινωνία και να δεχθεί τις αντιλήψεις της κοινωνίας 

για την κώφωση.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει μια σειρά από ζητήματα που 

αφορούν την κώφωση ως ετερότητα, τόσο στην εκπαίδευση όσο και γενικότερα. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω:

Πως διαμορφώνουν την ταυτότητά τους οι κωφοί/βαρήκοοι;

Ποιες είναι οι διακρίσεις που δέχονται από το σχολείο και την κοινωνία και τι 

αντίκτυπο έχουν αυτές στην διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, στην 

ακαδημαϊκή και στην κοινωνική πρόοδο τους;

Ποια είναι η στάση των κωφών/βαρήκοων για την κώφωση/ βαρηκοΐα τους 

και πως αυτή η στάση επηρεάζει την προσωπικότητά τους;

Πως αντιλαμβάνονται την ετερότητά τους οι κωφοί/βαρήκοοι;

2.2. ΔΕΙΓΜΑ

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 32 κωφοί/βαρήκοοι ενήλικες και από τα δύο 

φύλλα. Ορισμένοι εξ αυτών δεν ανέφεραν την ηλικία τους. Ενδεικτικά, οι ηλικιακές 

κατηγορίες που βρίσκονται οι κωφοί/βαρήκοοι είναι οι εξής:

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΦ ΟΙ/ΒΑΡΗΚΟΟΙ

19-29 9

30-39 4

40-49 3

50-59 1

Δεν δήλωσαν ηλικία 15

Οι κωφοί/ βαρήκοοι που συμμετείχαν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδας 

(Λάρισα, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο κ.α.). Αναλυτικά από τους 32 

συμμετέχοντες της έρευνας 16 σπούδασαν, 6 σπουδάζουν ακόμη και 7 είναι 

απόφοιτοι Λυκείου. Επιπλέον, 13 είναι εκ γενετής κωφοί, 16 απέκτησαν την κώφωση 

επίκτητα και 1 δεν ξέρει πως την απέκτησε.
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2.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις. Θεωρήσαμε καλύτερο να μπουν στο εν λόγω ερευνητικό εργαλείο 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να διερευνήσουμε περισσότερο το θέμα της πτυχιακής.

Λόγω της έλλειψης ακοής μου, αλλά και της περιορισμένης γνώσης μου στην 

ΕΝΓ (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα), καθώς και της δυσκολίας μετακίνησης, δεν 

ήταν δυνατό να συναντηθώ με κωφούς/βαρήκοους σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας. Επιπλέον είναι γνωστό ότι πολλοί κωφοί/βαρήκοοι είναι λίγο ντροπαλοί 

και δεν ανοίγονται εύκολα στην επικοινωνία που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. 

Πιστεύω πως η επιλογή αυτής της μεθοδολογίας ήταν σωστή και ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες της έρευνας απάντησαν όσο περισσότερο ανοικτά μπορούσαν. Εάν η 

έρευνα πραγματοποιούνταν, τέτ-α-τέτ, δεν θα είχε τόσο αποτέλεσμα και τόσες 

ειλικρινείς απαντήσεις, καθώς θα υπήρχε αυτό το άβολο αίσθημα. Όταν λέω άβολο 

αίσθημα, εννοώ ότι κάποιες ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου ήταν σε 

προσωπικό επίπεδο. Όπως διέκρινα και ο ίδιος από την μελέτη των ευρημάτων της 

έρευνας, αρκετοί κωφοί/βαρήκοοι ήταν δύσκολο να απαντήσουν λόγω του ότι βιώσαν 

κάποιες άσχημες στιγμές, που δεν ήθελαν να θυμηθούν και απαντούσαν “δεν μπορώ 
να πω'’.

Σε ορισμένα σημεία πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι δεν κατανοούσαν πλήρως την 

έννοια «ετερότητα», σε σχέση με την έννοια «διαφορετικότητα». Για αυτό λοιπόν 

προσθέσαμε έναν σύντομο ορισμό της έννοιας «ετερότητας» καθώς και ένα video 

όπου μπορούσε να γίνει ευκολότερη η αντίληψη περί τίνος πρόκειται. Ο λόγος που 

έγινε αυτό ήταν για να μην δώσουν γενικές απαντήσεις, αλλά ειδικές απαντήσεις και 
να παραμείνουν στην κάθε ερώτηση.

Όσον αφορά τη δομή του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις ήταν 26 και 

αφορούσαν πολλά θέματα σε σχέση με το θεωρητικό μέρος. (Βλ. Παράρτημα). Οι 

26 ερωτήσεις ήταν δομημένες σε μια σελίδα. Όπως ανέφερα παραπάνω οι ερωτήσεις 

ήταν ανοικτού τύπου και μοναδικό σκοπό είχαν να εξετάσουν τις εξής ενότητες και 
υποενότητες:

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1.1 .Το οικογενειακό περιβάλλον

1.2. Στάση των γονέων απέναντι στην κώφωση
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1.3.Συμβουλή του κωφού/ βαρήκοου, προς τον γονέα που μεγαλώνει παιδί με 

κώφωση/ βαρηκοΐα

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ
2.1 .Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον κωφό/ βαρήκοο

2.2. Στάση των συμμαθητών απέναντι στον κωφό/ βαρήκοο

2.3. Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε στην εκπαίδευση του ο 

κωφός/ βαρήκοος

2.4. Αφήγηση μιας ευχάριστης και δυσάρεστης εκπαιδευτικής εμπειρίας

2.5. Θετικά/ αρνητικά ενός εκπαιδευτικού που είχε στην παιδική και εφηβική 

του ηλικία

2.6. Συμβουλή προς έναν εκπαιδευτικό που έχει στην τάξη του κωφό/ βαρήκοο 

μαθητή

2.7. Ποιο κατά την γνώμη του είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν 

κωφό/βαρήκοο μαθητή.

2.8. Συμβουλή προς έναν εκπαιδευτικό που έχει στην τάξη του κωφό/ βαρήκοο 

μαθητή.

3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.1. Επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον.

3.2. Συναναστροφή με κωφούς/βαρήκοους- ακούοντες

3.3. Ποια η άποψη του για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ/ΒΑΡΗΚΟΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
4.1 .Αντίληψη της ταυτότητας του

4.2. Χαρακτηρισμός της κώφωσης από τον ίδιο τον κωφό/ βαρήκοο

4.3. Αναδρομή στο παρελθόν και αλλαγή κάποιου μέρους της ζωής του

5. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5.1. Η αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τους κωφούς/ βαρήκοους

5.2. Διακρίσεις που έχει δεχθεί από το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον 

καθώς και η αφήγηση ενός περιστατικού

Όσον αφορά τώρα τις δυσκολίες που προέκυψαν για την υλοποίηση της 

έρευνας αυτής, δεν ήταν πολλές παρά μόνο μια. Η μόνη δυσκολία λοιπόν που 

αντιμετωπίσαμε, ήταν η μεγάλη διασπορά του δείγματος γεωγραφικά. Έτσι λοιπόν 

η φυσική παρουσία, σε πόλεις εκτός της Λάρισας και του Βόλου, αποκλείστηκε για 

λόγους δυσκολίας μετακίνησης, οικονομικούς και για λόγους υποχρέωσης στο
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Πανεπιστήμιο, όπως Πρακτική Άσκηση στις ΣΜΕΑ και εξεταστική περίοδος. Έτσι 

λοιπόν ως εναλλακτική λύση, το ερωτηματολόγιο φτιάχτηκε μέσω του Google Forms 

και προωθήθηκε, μέσω email, σε όλους τους Συλλόγους Κωφών/ Βαρήκοων 

Ελλάδος. Δυστυχώς δεν απάντησαν όλοι και εν τέλει το ερωτηματολόγιο 

προωθήθηκε και μέσω του κοινωνικού δικτύου (Facebook) σε ομάδες 

κωφών/βαρήκοων, καθώς σε ανθρώπους του περιβάλλοντος μου.

~  73 ~



2.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η παιδική ηλικία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το κωφό παιδί. Σε 

αυτή την ηλικία το κωφό/ βαρήκοο παιδί όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά 

αναπτύσσουν την ψυχολογία τους και αρχίζουν σταδιακά να διαμορφώνουν την 

προσωπικότητα τους μέσα από την οικογένεια, το σχολείο και το φιλικό περιβάλλον.

Η παιδική ηλικία μοιάζει σαν ένας κύκλος. Αν μέσα σε αυτό τον κύκλο 

εισχωρήσει ένα αρνητικό αίσθημα, ή μια αρνητική πράξη από το περιβάλλον του 

παιδιού, θα έχει επιπτώσεις στη ψυχολογία του καθώς και στην μετέπειτα εξέλιξη του 

κωφού/βαρήκοου παιδιού και έτσι αυτό θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα, να χάσει το 

παιδί το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του. Την παιδική του ηλικία.

Για παράδειγμα οι γονείς είναι πιεστικοί, βίαιοι και εκδηλώνουν τέτοιες 

άσχημες συμπεριφορές στο παιδί τους. Αυτό ενέχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ψυχολογία του, στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και στην εξέλιξη του ως 

έφηβο και ως ενήλικα, πράγμα που το ίδιο το παιδί θα δημιουργήσει μέσα του, 

αισθήματα άγχους, κατάθλιψης και απομόνωσης.

Όλο αυτό, εν τέλει, θα οδηγήσει στο να χαθεί η παιδική ηλικία του παιδιού. 

Για αυτό λοιπόν γονείς, δάσκαλοι και φίλοι πρέπει να είναι υποστηρικτικοί, γεμάτοι 

αγάπη και όχι αδιάφοροι. Αυτό το σημαντικό κομμάτι από όλα τα στάδια που περνάει 

το παιδί δεν θα πρέπει να παραλείπεται, διότι θεωρείται καθοριστικής σημασίας για 

την ψυχολογία, την προσωπικότητα και την εξέλιξη του κωφού/βαρήκοου παιδιού, 

ώστε στην πορεία να αναπτύξει τα σωστά και κατάλληλα συναισθήματα. Στην 

πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου η παιδική ηλικία 

των κωφών/βαρήκοων παιδιών ήταν γεμάτη αγάπη, χαρά, χαμόγελο, με λίγα λόγια θα 

την χαρακτηρίζαμε φυσιολογική, αν και με δυσκολίες. Ακολουθούν ενδεικτικά 

αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Με ποιες 

λέξεις θα χαρακτήριζες την παιδική σου ηλικία;



«Χαρούμενη, ευτυχισμένη και με κατανόηση» (Σ6)

«Στην παιδική μου ηλικία καθώς δεν υπήρχε η βαρηκοΐα μεγάλωσα ως ένα 

ακούων παιδί τα προβλήματα σχετικά με την ακοή μου εμφανίστηκαν στην ενήλικη ζωή 

μου.» (Σ6)

«Καλούτσικη, ανιαρή (μοναξιά - δεν είχα φίλους, ενώ μετά το Γυμνάσιο που 

πήγα σε ειδικό σχολείο, απέκτησα φίλους) και απλή.» (Σ6)

«Όμορφη αλλά και με δυσκολίες λόγω της αναπηρίας κυρίως.» (Σ6)

«Φόβος για το πρόβλημα πως θα το αντιμετωπίσουν οι άλλοι, μερικές 

δυσκολίες στο σχολείο, μοναχικότητα». (Σ6)

«Αγώνας για την κατάκτηση ισότητας, γνώσης και επικοινωνίας. Μια συνεχή 

αγχώδες εκπαιδευτική διαδικασία» (Σ6)



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η οικογένεια είναι από τα πρώτα και σημαντικά πλαίσια, όπου το 

κωφό/βαρήκοο άτομο θα πρέπει να νιώθει την ασφάλεια και την στήριξη, εφόσον 

αυτά είναι πολύ σημαντικά για την μετέπειτα εξέλιξή του.

Η κώφωση σήμερα δεν θεωρείται και τόσο σοβαρή αναπηρία, εάν δεν 

συνοδεύεται από κάποιο σύνδρομο όπως το σύνδρομο Usher. Όταν οι γονείς 

μαθαίνουν ότι το παιδί τους δεν ακούει, είτε αυτό συνέβη εκ γενετής, είτε επίκτητα 

από περιβαλλοντικά αίτια, νιώθουν να τους κατακλύζει το σοκ ψυχολογικά και 

σωματικά.

Άλλοτε μερικοί γονείς δεν θέλουν να ασχοληθούν με το κωφό/βαρήκοο παιδί 

τους, διότι οι προσδοκίες τους για αυτό καταστράφηκαν και άλλοι θέλουν να 

ασχοληθούν, διότι πιστεύουν ότι η κώφωση δεν είναι εμπόδιο στην εξέλιξη του 

παιδιού, εφόσον το ίδιο το κωφό/βαρήκοο άτομο διατηρεί σε πολύ καλό βαθμό τις 

υπόλοιπες βασικές αισθήσεις του.

Πολλοί γονείς, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου κυρίως, έχουν την εσφαλμένη 

πεποίθηση πως το παιδί τους δεν πρέπει να βάλει ακουστικά διότι ακούει και ότι αυτό 

αντιβαίνει στην ιδεολογία που έχουν για τον κόσμο των κωφών. Στις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου φαίνεται στην πλειοψηφία τους πως οι οικογένειες των 

κωφών/βαρήκοων ατόμων, ήταν πολύ υποστηρικτικές και έδωσαν τα κατάλληλα 

εφόδια στα κωφά/βαρήκοα παιδιά τους, για να αναπτυχθούν σωστά. Ακολουθούν 

ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: 

Πως ήταν το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες;

«Στο οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσα υπήρχε επικοινωνία και καλή 

σχέση μεταξύ μας» (Σ5).

«Όταν έχασα την ακοή μου τα πράγματα ήρθαν άνω κάτω για την οικογένεια 

μου. Δε το περίμεναν. Βέβαια ούτε εγώ. Αλλά στην πορεία με στήριξαν όσο 

μπορούσαν.» (Σ5)
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«Καλό ήταν, οι γονείς μου με βοήθησαν πολύ ειδικά όσον αφορά την 

υποστήριξη σχετικά με τα ακουστικά, την κώφωση κλπ. Μετέπειτα υπήρχε ιδεολογική 

σύγκρουση με τους γονείς μου.» (Σ5)

«Μεγάλωσα σε 2 πλαίσια. Με την οικογένειά μου και σε ένα οικοτροφείο. Οι 

συνθήκες ήταν περίπλοκες. Και στα δύο, συνυπήρχε η αγάπη με την βία.» (Σ5)

«Κατά την παιδική μου ηλικία δεν συνάντησα πρόβλημα στο οικογενειακό μου 

περιβάλλον σχετικά με την ακοή μου καθώς μεγάλωσα ως ακούων. Από τη στιγμή της 

απώλειας της ακοής μου και έπειτα ξεκίνησε η προσπάθεια προσαρμογής μου στη νέα 

πραγματικότητα. Η οικογένεια μου με βοήθησε στο να συνεχίσω να κοινωνικοποιούμαι 

και βαρήκοη» (Σ5)
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ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ

Η στάση των γονιών απέναντι στην κώφωση είναι ένα από τα κυριότερα 

θέματα, που καθορίζει την αποδοχή του παιδιού, στο οικογενειακό περιβάλλον.

Σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερο θετική στάση απέναντι στην κώφωση, 

αλλά και γενικότερα, έχουν οι μητέρες.

Οι μητέρες θεωρούνται το βασικό κλειδί στην ανάπτυξη του παιδιού, όμως 

και η απουσία της πατρικής αγάπης, ενέχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 

του παιδιού. Η απουσία του πατέρα επηρεάζει τη ζωή του παιδιού και του δημιουργεί 

ένα αίσθημα προσωπικής αδυναμίας και ανεπάρκειας, καθώς έχει καταστροφικές 

επιπτώσεις στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και παρεμποδίζει την 

ολοκλήρωσή της ταυτότητας του.

Η Δυτική κουλτούρα τους τελευταίους αιώνες έχει προβάλει έναν 

αμέτοχο πατέρα ο οποίος αφήνει την ανατροφή του παιδιού αποκλειστικά στη σύζυγό 

του και κρατάει για τον εαυτό του το ρόλο του κουβαλητή και του ισχυρού αλλά 

απόμακρου ηθικού μοντέλου για τα παιδιά του. Αυτό το στερεότυπο του 

παραδοσιακού μη συμμετέχοντα πατέρα, έχει αμφισβητηθεί από πολλούς ιστορικούς 

της οικογένειας ως υπέρμετρα απλουστευτικό (Gillis, 2000).

Επιπλέον, είναι φανερό πως οι πατέρες παίζουν ένα σημαντικό και μοναδικό 

ρόλο στη ζωή του παιδιού τους, ακόμη και αν η επαφή με τα παιδιά τους είναι 

ελάχιστη, έχουν σημαντική επιρροή στην κοινωνική, γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη 

των παιδιών τους, στην ευφυΐα, στη σχολική επίδοση και σωματική υγεία (Karpetis, 

2010).

Οι Αρχοντίδου & Πανοπούλου- Μαράτου (2012) αναφέρουν ότι «Παραμένει 

αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως σήμερα, όπως πιθανόν και σε προηγούμενες εποχές, 

δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τύπος πατέρα. Μερικοί πατέρες παραμένουν αμέτοχοι, 

άλλοι είναι απόντες, άλλοι είναι ενεργώς συμμετέχοντες και άλλοι έχουν την 

αποκλειστική φροντίδα των παιδιών τους ως αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. 

Υπάρχει μια συνεχής σύγκρουση ανάμεσα σε δυνάμεις που προωθούν μια μεγαλύτερη 

συμμετοχή και σε αντίθετες επιρροές που πιέζουν για μια περιορισμένη ελάχιστη 

πατρική συμμετοχή» (σ. 250).
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Θα λέγαμε πως η συμβολή του πατέρα είναι σημαντική διότι προσφέρει 

αίσθημα ασφάλειας και προστασίας , αφού θεωρείται από το παιδί σαν σύμβολο 

δύναμης και εξουσίας. Η μορφή εξουσίας που συμβολίζει ο πατέρας είναι απαραίτητη 

για την κοινωνικοποίηση, την αυτονομία και τη ψυχική οργάνωση του παιδιού. Εάν ο 

πατέρας απουσιάζει από την προσχολική ηλικία τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για 
το ίδιο το παιδί.

Η θετική στάση του πατέρα απέναντι στη κώφωση και η συνεχής παρουσία 

του στην ανάπτυξη του παιδιού από την γέννησή του, την προσχολική ηλικία έως την 

ενηλικίωση του είναι πολύ σημαντική.

Από την άλλη πλευρά ο χωρισμός από τη μητέρα στη βρεφική ηλικία αυξάνει 

επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης από χωρισμό στην ενήλικη ζωή. 

Παρομοίως η εμπειρία στον άνθρωπο έχει αποδείξει ότι ο πρόωρος αποχωρισμός των 

βρεφών από τη μητέρα μπορεί να προκαλέσει ένα καταθλιπτικό σύνδρομο, το οποίο 

προδιαθέτει σε όψιμη κατάθλιψη (Bowlby, 1980).

Επίσης, όταν και οι δύο γονείς είναι κωφοί τότε η στάση προς την κώφωση 

του παιδιού είναι πιο εύκολη διότι οι ίδιοι οι κωφοί γονείς έχουν περάσει το ίδιο 

στάδιο. Έτσι λοιπόν πάντα οι γονείς πρέπει να αναπτύσσουν μια θετική στάση 

απέναντι στην κώφωση του παιδιού καθώς και να είναι συνεχώς δίπλα στο 

κωφό/βαρήκοο παιδί τους, σε όλα τα στάδια της ζωής του. Στην πλειοψηφία των 

απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι στάσεις των γονιών απέναντι στη 

κώφωση είναι θετικές. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Ποια η στάση των γονιών σου απέναντι στην 

κώφωση σου;

«Οι γονείς μου, ειδικά η μητέρα μου ήταν 100 % αφοσιωμένη σε μένα. Και οι 

δύο φρόντιζαν να κατέχω την καλύτερη εκπαίδευση και να μη με κάνουν να νιώθω ότι 
διαφέρω.» (Σ7)

«Η μητέρα μου ήταν πάντα υποστηρικτική, με ρωτούσε για τις επιλογές μου 

απέναντι στην κώφωση. (Σχετικά με την φοίτηση σε ειδικό ή κανονικό σχολειό, σχετικά
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με την επιλογή κατάλληλου βοηθήματος κλπ). Ο πατέρας μου απών, αλλά 

μεγαλώνοντας αποδέχτηκε και εκείνος την κώφωση, και το ότι το αντιμετώπισα» (ΣΊ)

«Ο πατέρας μου έμμεσα δεν το αποδεχόταν, με θεωρούσε ακούων και ότι 

μπορώ να μιλήσω και να ακούσω σχεδόν πολύ καλά, πραγματικά τα κατάφερα, βέβαια 

είχε το αρνητικό ότι μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι πράγματι μπορώ να ακούσω τα 

πάντα θεωρητικά, μα όταν έρχονταν τα δύσκολα ακουστικά περιβάλλοντα το βίωνα σαν 

ήττα. Βέβαια τώρα το βιώνω σε πολύ μικρότερο βαθμό.» (ΣΊ)

«Μόνο η μητέρα μου με στήριζε η οποία ήταν βαρήκοη. Η υπόλοιπη οικογένεια 

με υποτιμούσε γιατί με θεωρούσε ανόητη και παράλληλα υποτιμούσε και την νοηματική 

γλώσσα που μιλούσα, επειδή την θεωρούσε κατώτερη.» (Σ7)

«Στην αρχή ήταν ένα σοκ. Ήταν πολύ δύσκολο να το δεχτούν, ειδικά όταν η 

κώφωση προκλήθηκε από ασθένεια, οπότε ένιωσαν τύψεις, ενοχές. Αεν ήταν ένα 

γεγονός που το περίμεναν! Ήταν απροετοίμαστοι» (Σ7)

«Στην αρχή το είδαν σα να γινόμουν ένα παιδί που θα έχει νοητικό πρόβλημα, 

(λόγω του ότι δε γνώριζαν πράγματα για τη κώφωση και τότε ήταν άλλες φιλοσοφίες 

κάποιων γιατρών κλπ). Καθώς στη πορεία γράφτηκαν στο Σύλλογο Βαρήκοων 

Θεσσαλονίκης και τους βοήθησαν πάρα πολύ να το δουν με άλλο μάτι για το πρόβλημα 

μου ότι δεν είναι τίποτα τελικά.» (ΣΊ)

«Στην αρχή δεν ήξεραν τι να κάνουν, στη συνέχεια όμως, χάρη στη σωστή 

ενημέρωση από ειδικούς του εξωτερικού (γιατί εδώ στην Ελλάδα ήταν χάλια εως 

αρνητική η στάση των ειδικών), ήταν θετική. Δηλαδή, συνειδητοποίηση του 

προβλήματος, γνώση των όσο το δυνατόν καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης του και 

προσπάθειες επίτευξης τους.» (ΣΊ)
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΕ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΦΟ/ΒΑΡΗΚΟΟ ΠΑΙΔΙ 
Ή ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ

Από τις προηγούμενες δεκαετίες που γεννιόντουσαν κωφά παιδιά ή 

αποκτούσαν την κώφωση τους στην παιδική ή εφηβική ηλικία οι γονείς δεν ήξεραν 

πολλά πράγματα για το τι είναι κώφωση και πως πρέπει να την αντιμετωπίσουν. Τότε 

δεν γινόντουσαν ημερίδες και σεμινάρια για την πιο καλύτερη ευαισθητοποίηση των 

γονιών πάνω στο θέμα της κώφωσης.

Τότε μιλούσες μόνο σε γιατρούς. Σήμερα όμως υπάρχουν πολλά μέρη που οι 

γονείς μπορούν να στραφούν για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω 

αισθητηριακή αναπηρία τα οποία είναι ο Ωτορινολαρυγγολόγος, ο λογοθεραπευτής, ο 

ειδικός παιδαγωγός, οι Σύλλογοι κωφών/βαρήκοων, τα βιβλία, οι ημερίδες και τα 

σεμινάρια. Πολλοί κωφοί/βαρήκοοι δεν έχουν την επιστημονική πληροφορία για να 

δώσουν σε έναν γονέα για το παιδί τους αλλά μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες 

συμβουλές μέσα από τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την παιδική έως 

εφηβική ηλικία τους σε πολλά θέματα τα οποία οι γονείς καλούνται να μάθουν για να 

βοηθήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το παιδί τους. Στις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου στην πλειοψηφία τους οι συμβουλές που δίνουν οι κωφοί/ 

βαρήκοοι προς τον γονέα που έχει παιδί κωφό/ βαρήκοο είναι θετικές. Ακολουθούν 

ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: 

Τι θα έλεγες σε έναν γονιό που το παιδί του γεννιέται ή χάνει την ακοή του;

«Να αποδεχτεί την κατάσταση και να αγαπήσει όσο γίνεται την διαφορετικότητα 

αυτή. Να δημιουργήσει μια αμοιβαία σχέση και εμπιστοσύνης. Να βοηθήσει το παιδί να 

διαβάζει για να αναπληρώνει την απώλεια ακουστικής πληροφορίας, να σκέφτεται, να 

προβληματίζεται ώστε να έχει κριτική σκέψη. Να το πάει σε κανονικό σχολείο και να 

χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση του, εκπαιδευτικές online κοινότητες». (Σ8)

«Να είναι υποστηρικτικοί κυρίως ψυχολογικά στις διακυμάνσεις της ζωής του 

παιδιού τους» (Σ8)
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«Να μην απογοητεύεται, να αισιοδοξεί. Να αποδεχτεί το πρόβλημα και να 

βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις του, ώστε να επιτευχθεί το άριστο για το παιδί του και 

από πλευράς γνώσεων και κοινωνικοποίησής του. Εάν δεν είναι ενήμερος με το θέμα 

να προτρέξει στους ειδικούς. Να μην ντρέπεται για το παιδί, να τον ενθαρρύνει, να τον 

προτρέπει σε δραστηριότητες που βοηθούν στην κοινωνικοποίησή του, γιατί προέχει η 

ψυχική υγεία και κοινωνική του ένταξη. Η βαρηκοϊα/κώφωση δεν πρέπει να αποτελεί 

εμπόδιο, ώστε να υπολείπεται από τα άλλα παιδιά.» (Σ8)

«Να κοιτάξει για το παιδί του, να κάνει ότι καλύτερο μπορεί με όσο το δυνατόν 

λιγότερο άγχος (αδύνατον να το αποφύγει τελείως) και πως ότι και να του προσφέρει το 

πιο σημαντικό"είναι να κατανοεί αληθινά το παιδί του.» (Σ8)

«Να ενημερώνεται και βοηθάει το παιδί. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που 

χάνει την ακοή του καταστρέφεται η ζωή του αλλά γεννιέται με αυτό διότι όπως 

γνωρίζουμε όλοι η τελειότητα δεν υπάρχει. Να συμβάλλει καλύτερα στην ανάπτυξη του 

καθώς επίσης μπορεί το σχολείο να μην το βοηθάει τόσο να κατακτήσει την γνώση 

αλλά ο γονέας πρέπει πάντα να είναι ο δεύτερος καθοδηγητής για το παιδί.» (Σ8)

«Οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν το παιδί τους ως ένα "φυσιολογικό" παιδί. 

Πρέπει να καταλάβουν ότι το κωφό/βαρήκοο παιδί δεν υστερεί σε θέμα αντίληψης του 

περιβάλλοντος που ζει από ένα παιδί που ακούει. Καθώς και οι ίδιοι να μην έχουν το 

αίσθημα της ιδιαιτερότητας-κατωτερότητας του παιδιού τους. Να το βοηθήσουν να 

ενταχθεί αρμονικά σε ένα λειτουργικό περιβάλλον.» (Σ8)

«Ότι η κώφωση δεν ορίζει το παιδί του. Το παιδί του είναι πάρα πολλά 

πράγματα πέρα από το φάσμα της κώφωσης. Επιπλέον, θα του έλεγα ότι το παιδί του 

είναι σαν όλα τα άλλα απλώς έχει μια έλλειψη που θα του δημιουργεί κάποιες δυσκολίες 

αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι έξυπνο ή ότι δεν θα δείχνει αγάπη προς τους 

ανθρώπους γύρω του.» (Σ8)
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στη ζωή υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που περάσαμε με άσχημο ή με καλό 

τρόπο και πολλές φορές ερχόμαστε σε μια κατάσταση όπου λέμε «Μακάρι να είχα 

μια χρονομηχανή, ώστε να άλλαζα κάποια πράγματα».

Όμως και αν υπήρχε μια τέτοια μηχανή για να κάνουμε μια αναδρομή στο 

παρελθόν και να αλλάζαμε όσα δεν μας άρεσαν θα είχε επιπτώσεις στο μέλλον μας, 

στον χαρακτήρα μας, στη συμπεριφορά μας. Πόσο μάλλον θα επηρέαζε και την 

ύπαρξη μας.

Κάθε τι που περνάμε στη ζωή είτε είναι κακό είτε καλό γίνεται εμπειρία, 

μαθαίνουμε από αυτό και βελτιώνουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν κάποιες 

καταστάσεις που μας επηρεάζουν ψυχολογικά με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Υπάρχουν 

άνθρωποι που αντέχουν αυτές τις καταστάσεις ανάλογα του ψυχισμού τους και 

κάποιοι άλλοι που δεν τις αντέχουν λόγω του ότι ψυχικά είναι ευάλωτοι και 

επηρεάζονται πολύ εύκολα.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλοί κωφοί/βαρήκοοι που στα παιδικά 

και εφηβικά τους χρόνια βιώσαν άσχημες στιγμές, στιγμές που δεν περίμεναν. Αυτές 

οι στιγμές επηρέασαν την ύπαρξη τους μέσα στο χώρο και το χρόνο, καθόρισαν την 

ζωή τους στο δρόμο του μέλλοντος. Αυτές οι στιγμές τους απομόνωσαν, τους έκαναν 

να νιώθουν ενοχές που γεννήθηκαν ως κωφοί/βαρήκοοι, να νιώθουν τις πληγές στη 

ψυχή τους που τους προκάλεσαν οι εκπαιδευτικοί, η κοινωνία, οι φίλοι τους με τις 

στάσεις τους προς το αισθητηριακό έλλειμμα τους. Αυτές οι πληγές σε ορισμένους 

έφυγαν σε άλλους έμειναν εκεί βαθιά ριζωμένες να καθορίζουν την συμπεριφορά 

τους, τις πράξεις τους, την προσωπικότητα τους, να τους γεμίζουν με αισθήματα 

απαισιοδοξίας για το μέλλον, με αισθήματα αναξιότητας ως υπαρξιακές οντότητες. 

Ένιωσαν ηττημένοι μπροστά στον ρατσισμό, στην προκατάληψη, στο φόβο που τους 

χτυπούσαν οι άλλοι που δίχως να έρθουν στη θέση τους, να τους καταλάβουν, να 

τους νιώσουν. Άλλοι βιώσαν την φιλία που είτε κράτησε λίγο είτε πολύ αλλά ένιωσαν 

πως μόνο εκείνοι έδιναν σε αυτή τη φιλία και που δήθεν βασίζονταν στο σεβασμό, 

στην αγάπη, στην εμπιστοσύνη και στην ισότητα. Όμως κανείς τους δεν το έβαλε 

κάτω έγιναν αυτοί που είναι σήμερα. Περήφανοι για τους εαυτούς τους και για όσα
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έχουν καταφέρει παρά τα όσα έχουν κάνει η κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί και οι 

συμμαθητές τους με το ελάχιστο ενδιαφέρον τους για εκείνους.

Στην πλειοψηφία της έρευνας οι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως θα άλλαζαν 

κάποια πράγματα εάν υπήρχε η δυνατότητα να κάνανε ένα ταξίδι στο χρόνο. 

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με 

το ερώτημα: Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω τι θα άλλαζες στη ζωή 

σου;

«Θα ήθελα να είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση, να ήμουν πιο δυναμική, να 

είχα περισσότερο θάρρος και ν' ασχολιόμουν περισσότερο με αθλήματα-σπορ 

διάφορα.» (Σ23)

«Την συμπεριφορά των συμμαθητών μου.» (Σ23)

«Θα προσπαθούσα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου σαν παιδάκι, ότι 

μπορώ να κάνω πολλά πράγματα που υποτίθεται ότι δεν μπορώ να κάνω λόγω 

κώφωσης και ότι η κώφωση δεν με ορίζει στην πραγματικότητα.» (Σ23)

«Δεν θα άκουγα κάποιους ανθρώπους και εκπαιδευτικούς που δεν πίστευαν στις 

δυνατότητες μου και να είχα αυτογνωσία πιο νωρίτερα.» (Σ23)

«Την εκπαίδευσή μου.» (Σ23)

«Ίσως να έβαζα κοχλιακό εμφύτευμα.» (Σ23)
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«Νο μπορούσα να φωνάξω στους δάσκαλους/καθηγητές "Είμαι και εγώ εδώ 
δείξτε λίγο ενδιαφέρον!''» (Σ23)

«Θα ήθελα να ακούω. Να μην αρρωστήσω και να μπορώ να ακούω.» (Σ23)

«Πολλά θα άλλαζα αλλά δεν θα άλλαζα την βαρηκοΐα μου γιατί μπορεί η ζωή 

μου να ήταν διαφορετική χωρίς αυτή και όχι προς το καλύτερο, επίσης αν μου δινόταν η 

δυνατότητα μέσα από μια επέμβαση να θεραπευτώ θα αρνιόμουν γιατί αυτό είναι που 

με κάνει ξεχωριστό. Αν δεν άκονγα καθόλου, τότε θα το άλλαζα σίγουρα.» (Σ23)



2. Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α  Ε Κ Π Α ΙΔΕ Υ Σ Η Σ  ΤΩ Ν  Κ Ω Φ Ω Ν /Β Α ΡΗ Κ Ο Ω Ν

Μ Α Θ Η ΤΩ Ν

Ε Κ Π Α ΙΔΕ Υ Σ Η  ΤΩ Ν  Κ Ω Φ Ω Ν /Β Α ΡΗ Κ Ο Ω Ν

Η εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων μαθητών είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Ως 

γνωστόν πολλοί γονείς παίζουν ρόλο στο που θα φοιτήσει το κωφό/ βαρήκοο παιδί 

τους. Οι κωφοί γονείς τείνουν να βάζουν τα παιδιά τους σε Σχολεία Κωφών, άλλοι 

κωφοί και ακούοντες γονείς βάζουν τα παιδιά τους για αρχή στο γενικό σχολείο για 
να δουν πως θα πάνε.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας 5 κωφοί/ βαρήκοοι φοίτησαν στην 

αρχή σε γενικό σχολείο και μετά πήγαν σε Σχολείο Κωφών. Προφανώς το θέμα των 

φιλικών σχέσεων, το κλίμα της τάξης με τους δασκάλους/ καθηγητές δεν ήταν και 

τόσο θετικό όσο αποζητούν πολλά κωφά/ βαρήκοα άτομα.

Έτσι για αυτό τον λόγο λοιπόν πολλά άτομα με αυτή την αισθητηριακή 

απώλεια της ακοής ζητούν από τους γονείς να τους μεταφέρουν σε Σχολείο Κωφών 

πιστεύοντας πως το κλίμα της τάξης, οι συνάψεις φιλικών σχέσεων θα είναι πιο 

ευκολότερες από ότι στο γενικό σχολείο.

Ένας άλλος παράγοντας που έχουμε επισημάνει στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι οι απαιτήσεις του γενικού σχολείου που πολλές 

φορές τα κωφά/ βαρήκοα άτομα δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας λόγω του ότι 

φέρουν ορισμένες μαθησιακές δυσκολίες σε κάποια γνωστικά αντικείμενα. Στην 

πλειοψηφία τους κυρίως θα λέγαμε τα μαθήματα των θετικών επιστημών.

Από την άλλη η πλειοψηφία της έρευνας δείχνει ότι 8 άτομα έχουν φοιτήσει 

σε γενικό σχολείο. Το γενικό σχολείο θεωρείται το εισιτήριο για την είσοδο των 
κωφών/ βαρήκοων στην κοινωνία.

Αρκετοί γονείς θεωρούν πως αν το παιδί τους πάει σε γενικό σχολείο, θα είναι 

ευκολότερο να συνάψουν φιλικές σχέσεις με τους ακούοντες, καθώς θα βελτιώνουν 

τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και θα αναπτύξουν την ταυτότητα τους σε δι- 

πολιτισμικό πλαίσιο, ας το θέσουμε έτσι. Παρά τις μεγάλες απαιτήσεις του σχολικού 

προγράμματος οι κωφοί/ βαρήκοοι θεωρούν πως το γενικό σχολείο ίσως τους 

προετοιμάσει καλύτερα όσον αφορά την εκπαίδευση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
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Ιδρύματα. Επιπλέον, η έρευλ ο μας δείχνει ότι 5 κωφοί/ βαρήκοοι φοίτησαν σε 

Σχολεία Κωφών. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα 

υποκειμένων της έρευνας.

Τα Σχολεία Κωφών ως επί το πλείστον θεωρούνται πως προσφέρουν μια 

καλύτερη εκπαίδευση στα κωφά/ βαρήκοα άτομα προσαρμόζοντας τα Αναλυτικά 

Προγράμματα στο επίπεδο των κωφών/ βαρήκοων. Επίσης, χρησιμοποιείται η 

Ελληνική Νοηματική Ελώσσα για περισσότερη διευκόλυνση της επικοινωνίας Κάθε 

σχολείο έχει διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης. Πολλά κωφά/ βαρήκοα άτομα 

αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του γενικού σχολείου, αλλά δεν υπάρχει για αυτούς 

αρκετά ευνοϊκό κλίμα εντός της τάξης και έχουν αυξημένο άγχος στο θέμα των 

κοινωνικών σχέσεων, άλλοι αντεπεξέρχονται στις σχολικές απαιτήσεις του σχολικού 

προγράμματος, καθώς θεωρούν καλό το κλίμα της τάξης και συνάπτουν εύκολα 

φιλικές σχέσεις με δύο- τρία άτομα. Και τέλος κάποιοι κωφοί/ βαρήκοοι θεωρούν πως 

η καλύτερη εκπαίδευση που θα δεχθούν είναι στα Σχολεία Κωφών καθώς και εκεί το 

κλίμα της τάξης και οι συνάψεις φιλικών σχέσεων είναι καλύτερα σε σχέση με τα 

γενικά σχολεία. Στην πλειοψηφία λοιπόν της έρευνας εδώ βλέπουμε ότι οι κωφοί/ 

βαρήκοοι φοιτούν σε γενικά σχολεία. Στην πλειοψηφία των ευρημάτων της έρευνας 

οι κωφοί/βαρήκοοι φοίτησαν σε γενικό σχολείο/ τμήμα ένταξης. Ακολουθούν 

ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: 

Τι εκπαίδευση έλαβες; Σε γενικό σχολείο, σε Σχολείο Κωφών ή σε Τμήμα 

Ένταξης;

«Πήγα σε γενικό δημοτικό και μετά σε γυμνάσιο και λύκειο κωφών στην 

Θεσσαλονίκη» (ΣΙ0)

«Στις 3 πρώτες τάξεις Δημοτικού σε κανονικό, από την 4η [Δημοτικού] έως 3η 
λυκείου σε σχολείο κωφών» (ΣΙ0)

«Σε γενικό σχολείο μέχρι την Γ ' Γυμνασίου. Και μετά συνέχισα σε σχολείο 
κωφών.» (ΣΙ0)
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«Μόνο σε Σχολείο Κωφών» (ΣΙ0)

«Σε γενικό σχολείο» (ΣΙ0)

«Σε γενικό σχολείο (ιδιωτικό)» (ΣΙ0)
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Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί της παλιάς γενιάς αλλά και κάποιοι της δεκαετίας του ’80 

και ’90 δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις για την κώφωση πράγμα που σε πολλά 

σημεία αντιμετώπιζαν τα κωφά/βαρήκοα άτομα με αδιαφορία, με οίκτο κλπ.

Ακόμη και σήμερα πολλοί εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής είναι 

ανημέρωτοι όσον αφορά την κώφωση, αρνούνται να αποδεχτούν την κώφωση και την 

παρουσία των κωφών/βαρήκοων μέσα στις τάξεις τους. Από την πλευρά των 

κωφών/βαρήκοων που επιθυμούν να φοιτήσουν στις τάξεις των γενικών σχολείων 

αισθάνονται τον φόβο να δηλώσουν ότι είναι κωφοί/ βαρήκοοι και ότι δυσκολεύονται 

σε ορισμένα σημεία εντός της διδασκαλίας διότι δεν θέλουν να τους κρίνουν ή να 

τους πουν άσχημη κουβέντα οι δάσκαλοι και καθηγητές.

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην κώφωση τις περισσότερες φορές 

δεν είναι αυτή που επιθυμούν πάντα οι κωφοί/βαρήκοοι καθώς και οι γονείς των 

κωφών/βαρήκοων. Η αρνητική στάση έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν μάθει πώς 

να προσεγγίζουν έναν κωφό/βαρήκοο μαθητή, ποιες είναι οι απαιτήσεις του για την 

πρόσβαση στη γνώση και πως σκέφτεται και δρα ένας κωφός/ βαρήκοος μαθητής. 

Όλα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και 

κωφού/βαρήκοου μαθητή. Βέβαια αυτές οι στάσεις των εκπαιδευτικών δεν 

αποκτώνται μόνο λόγω έλλειψης μόρφωσης πάνω σε αυτό το θέμα αλλά και λόγω της 

άποψης της κοινωνίας που έχει για τους κωφούς/ βαρήκοους μιας και ο όρος 

«αναπηρία» είναι μια κοινωνική κατασκευή.

Έτσι, λοιπόν με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η γνωστική και κοινωνική 

ανάπτυξη των κωφών/ βαρήκοων ατόμων. Το σχολείο ως Όλον είναι αυτό που 

συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη των μαθητών. Όμως όταν υπάρχει αδιαφορία και 

όλα τα αρνητικά εμποδίζεται η σωστή ανάπτυξη των παιδιών προκειμένου στο 

μέλλον οι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές να αντιμετωπίσουν δυσκολότερα προβλήματα 
όπως μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνική απομόνωση κλπ.

Τα πορίσματα της έρευνας του Τσιναρέλη (2011) έδειξαν ότι οι δάσκαλοι/ες 

ειδικής εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/τριες σε ΣΜΕΑ δείχνουν μεγάλη προτίμηση 

στις ΣΜΕΑ για τα κωφά παιδιά. Επίσης, δεν δείχνουν μεγάλη προτίμηση στην ειδική 

τάξη τόσο για τα κωφά όσο και για τα βαρήκοα παιδιά. Για τα βαρήκοα παιδιά οι
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δάσκαλοι/ες επιλέγουν την γενική τάξη με παράλληλη στήριξη, ενώ για τα κωφά 

παιδιά επιλέγουν τις ΣΜΕΑ. Παρόμοια προτίμηση δείχνουν και οι δάσκαλοι/ες της 

γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι διευθυντές/τριες των ΣΜΕΑ προτιμούν τη ΣΜΕΑ για τα 

κωφά παιδιά. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι δάσκαλοι/ες ειδικής εκπαίδευσης, με 

εμπειρία στα κωφά παιδιά φαίνεται να εκφράζουν δισταγμό για την ένταξη τους σε 

αντιδιαστολή με τους δασκάλους γενικής εκπαίδευσης που δείχνουν να μην 

επιθυμούν να εργαστούν με κωφά παιδιά στο σχολείο τους. Από την άλλη πλευρά οι 

δάσκαλοι/ες που εργάζονται σε ΣΜΕΑ φαίνεται τα πορίσματα της έρευνας του να 

συμφωνούν για την ένταξη των βαρήκοων παιδιών σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

συνάδελφους τους όχι μόνο των σχολείων γενικής εκπαίδευσης αλλά κι αυτών που 

εργάζονται σε προγράμματα ένταξης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Ειδικά για τα 

κωφά παιδιά οι δάσκαλοι/ες των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, εκφράζουν τη γνώμη 

ότι αυτά στο ειδικό σχολείο κωφών/βαρήκοων έχουν περισσότερο χρόνο και 

παραγωγική εργασία, μέσα σ' ένα περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις 

ιδιαιτερότητές τους.

Στην πλειοψηφία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου οι κωφοί/βαρήκοοι 

δήλωσαν πως οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι τους ήταν αρνητικές και 

αδιάφορες. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχετικά με το ερώτημα: Ποια ήταν η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σου; 

(Απέδειξε την απάντηση σου με ενδεικτικά παραδείγματα/ περιστατικά από την 

τάξη και επίσης κάνε διάκριση των εκπαιδευτικών βαθμιδών από το 

νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή ποια ήταν η στάση των 

νηπιαγωγών σου, δασκάλων σου και καθηγητών σου).

«Στο νηπιαγωγείο δεν θυμάμαι καθαρά. Σίγουρα δεν έμαθα γράμματα, μόνο 

δραστηριότητες είχαν πραγματοποιηθεί. Στο δημοτικό, η ακούουσα δασκάλα μέχρι την 

4η, δεν μ ας μάθαινε τίποτα. Δεν ενδιαφερόταν. Στην 5η και 6η η καινούργια ακούουσα  

δασκάλα μ ας δίδασκε τους χρόνους της ελληνικής γλώσσας. Στο γυμνάσιο μας έδιναν 

έτοιμες φωτοτυπίες και έτσι δεν διαβάζαμε από τα βιβλία. Στο λύκειο, αρχίσαμε να 

διαβάζουμε λίγο από τα βιβλία. Στο Πανεπιστήμιο υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία και 

για αυτό έκανα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι.» (ΣΙ 1)
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«Όλοι ήταν πολύ καλοί απέναντι μου βέβαια υπήρξαν μερικοί που ήταν 

απαράδεκτοι απέναντι μου. Στο νηπιαγωγείο-δημοτικό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα 

Από το γυμνά σι ο-πα. νεπι στήμ ι ο υπήρξαν πολλά θέματα. Θα αναφέρω 2 παραδείγματα 

Στο σχολείο κωφών ήταν μια καθηγήτρια δεν με βοηθούσε, όταν είχα απορίες όλο έλεγε 

μετά θα σου πω και με αποτέλεσμα δεν μου τις έλεγε κι όταν επέμεινσ. μου έλεγε και 

βοηθούσε την άλλη μαθήτρια ώστε να μην νιώθει μειονεκτικά επειδή εγώ μπορούσα να 

μιλάω. Δεν ξέρω τον πραγματικό λόγο, αλλά δεν ήταν σωστή καθηγήτρια όπως έπρεπε. 

Στο πανεπιστήμιο εφόσον είχα πει στους καθηγητές ότι έχω πρόβλημα ακοής. Αλλά μια 

συγκεκριμένη με αποκαλούσε "καημένη" κι όταν με έβλεπε ότι δεν έγραφα τις 

σημειώσεις με μάλωνε και της έλεγα δεν μπορώ να ακούω και να γράφω μαζί. Αλλά 

ευτυχώς μια κοπέλα με βοηθούσε όπως μου έδινε τις σημειώσεις και τις αντέγραφα στο 

τετράδιο.» (ΣΙ 1)

«Στο νηπιαγωγείο ήμουν πάντα υπό την προστασία/ επίβλεψη κάποιου. Δεν με 

αφήναν να βγαίνω στο προαύλιο με τα άλλα παιδάκια, και με κρατούσαν πάντα μέσα 

στην τάξη. Στο δημοτικό (ιδιωτικό) είχαν γνώση της έλλειψης ακοής και με βοηθούσαν 

όπως μπορούσαν. Με έβαζαν πάντα στο πρώτο θρανίο, και όταν όλη η τάξη έγραφε από 

εκφώνηση του/της δασκάλας-ου, πάντα μου επαναλάμβαναν τι είπαν σε πιο αργό 

ρυθμό. Πολλές φορές, καθόντουσαν στο διάλλειμα και μου εξηγούσαν όσα δεν 

κατάφερα να καταλάβω στο μάθημα. Στο γυμνάσιο τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Δεν 

έλεγα στους καθηγητές για την έλλειψη ακοής, και το μάθαιναν από την μητέρα μου 

στους βαθμούς του πρώτου τετραμήνου. Η  συμπεριφορά τους απέναντι μου, αδιάφορη, 

όπως σε κάθε μαθητή. Κάποια φορά, πήρα μηδέν σε προφορική εξέταση, επειδή δεν 

μπορούσα να καταλάβω την ερώτηση της καθηγήτριας, η όποια δεν ήξερε ή δεν 

θυμόταν ότι δεν ακούω. Στο λύκειο δεν αντιμετώπιζα ιδιαίτερο πρόβλημα, παρόλο που 

επίσης δεν έλεγα στους καθηγητές για την ακοή.» (ΣΙ 1)

«Μεγαλώνοντας ως ακούων παιδί δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντιμετώπιση από τους 

εκπαιδευτικούς για την ακοή μου. Σπούδασα 2 χρόνια ως ακούων σε ά)/λο 

πανεπιστήμιο ως βιβλιοθηκονόμος. Αφότου έχασα μεγάλο μέρος της ακοής μου 

αντιμετώπισα μια "άλλη" συμπεριφορά από πολλούς καθηγητές και στην τωρινή μου 

σχολή, εφόσον τα μαθήματα είναι προφορικά δυσκολεύομαι στο να κρατάω δικές μου
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σημειώσεις στην παράδοση, με αποτέλεσμα να αρνούνται να με βοηθήσουν και πολλές 

φορές να με αντιμετωπίζουν ως ιδιαιτερότητα.» (ΣΙ 1)

«Νηπιαγωγός είχε προτείνει στη μητέρα μου να με πάει στο ειδικό σχολείο, 

πήγαμε ένα πρωί και "τρόμαξα" από το περιβάλλον, φύγαμε και επέστρεψα στο 

νηπιαγωγείο. Κατά το 90% είχα θετική αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς στο 

δημοτικό. Εκτός από μια δασκάλα γαλλικών στην 4η τάξη, είχαμε "κόντρα”, λόγω 

δυσκολίας στην γλωσσά. Όσο θυμάμαι δεν είχα πρόβλημα με τους καθηγητές στην 

δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όλοι με βοηθούσαν και όπως πάντα διπλά η μητέρα μου σε 

συνεργασία με τους καθηγητές. Στο πανεπιστήμιο δυστυχώς υπήρχαν κάποιοι καθηγητές 

που δεν κατανοούσαν την ιδιαιτερότητα μου... Ένα παράδειγμα: μια καθηγήτρια 

φιλοσοφικής, ιδιαιτέρως απαιτητική, δεν πίστευε ότι ήμουν βαρήκοη και ζήτησε την 

γνωμάτευση μου. Άλλο παράδειγμα: η καθηγήτρια αγγλικών ήταν ανένδοτη στο να με 

βοηθήσει, το μόνο που ζητούσα ήταν να εξεταστώ στο επίπεδο των αγγλικών που 

γνωρίζω διότι αυτή εξέταζε σε επίπεδο proficiency (συγγνώμη αν το έγραψα λάθος) 

παρόλο που είχα την συμπαράσταση του κοσμήτορα και πρόεδρου της σχολής.» (ΣΙ 1)

«Στο νηπιαγωγείο τα πράγματα ήταν αρκετά καλά. Στο δημοτικό είχα κάποια 

περιστατικά με χτυπήματα και υβριστικά σχόλια για την ακοή μου όπως και στο 

γυμνάσιο και στο λύκειο. Όλα αυτά με έκαναν να νιώθω έντονη μοναξιά και 

απομόνωση. Δεν είχα και πολλούς φίλους. Στο πανεπιστήμιο ήταν πιο όμορφα τα 

πράγματα καθώς απέκτησα φίλους και αντιμετώπισα υβριστικά σχόλια και 

χτυπήματα όπως στα εφηβικά μου χρόνια.» (ΣΙ 1)
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Η 1 ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Όταν οι κωφοί/βαρήκοοι είναι στα γενικά σχολεία τυχαίνει να έχουν κάποιες 

δυσκολίες οι οποίες αυτές οι δυσκολίες ενέχουν επιπτώσεις στον κοινωνικό και 

ψυχολογικό τομέα. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενη ενότητα πολλοί εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν αρνητικές στάσεις απέναντι στην κώφωση. Εδώ λοιπόν το θέμα αυτό 

έχει μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Ως γνωστόν ζούμε σε μια παθητική μάζα η οποία αυτή είναι η κοινωνία. Η 

κοινωνία επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν τους μαθητές, 

οι μαθητές επηρεάζονται μεταξύ τους και στο τέλος όλη αυτή η επιρροή έχει 

αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου. Με λίγα 

λόγια η αλυσιδωτή αντίδραση είναι: Κοινωνία-> Εκπαιδευτικοί-^Μαθητές.

Ότι αισθήματα και απόψεις αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί για την κώφωση/ 

βαρηκοΐα και την αναπηρία παρόμοια συναισθήματα και απόψεις αναπτύσσουν και οι 

συμμαθητές των κωφών/βαρήκοων. Επιπλέον, μια άλλη δυσκολία που πυροδοτεί 

αρνητικές στάσεις απέναντι στη κώφωση/βαρηκοΐα και στην διαφορετικότητα είναι 

η έλλειψη επικοινωνίας των κωφών/βαρήκοων δηλαδή νοηματική γλώσσα, καθαρός 

λόγος και το ότι πολλοί ακούοντες μαθητές δεν γνωρίζουν τους κανόνες επικοινωνίας 

με έναν κωφό/βαρήκοο π.χ. να μην μιλάει με τα δόντια, να μη βάζει τα χέρια στο 

στόμα και στην μύτη, να έχει βλεμματική επαφή, να είναι σε λιγότερο φωτεινό μέρος, 

να μην μιλά γρήγορα και με άλλους ταυτόχρονα κλπ.

Όλο αυτό δεν δίνει στον κωφό/βαρήκοο μαθητή την δυνατότητα να 

συμμετέχει στις αλληλεπιδράσεις με τους ακούοντες συμμαθητές του προκείμενου 

όλο αυτό να τον στιγματίζει περισσότερο. Και να νιώθει περισσότερο στο σχολείο 

απομονωμένος, να αναπτύσσει αρνητικά αισθήματα όπως θλίψη και να δακρύζει 

νιώθοντας πως δεν είναι χρήσιμος κάπου. Επειδή πολλές φορές τα άτομα με 

αναπηρία θεωρούνται σαν μια αδύναμη ομάδα πολλοί ακούοντες μαθητές θέλουν να 

κάνουν επίδειξη δύναμης σε αυτές τις αδύναμες ομάδες.

Κάποιοι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές ενδέχεται να πέσουν θύματα bullying που 

αυτό έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες και αρνητικές επιπτώσεις στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού με κώφωση/βαρηκοΐα. Υπάρχουν και
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κάποιοι ακούοντες μαθητές οι οποίοι κατανοούν τις απαιτήσεις των 

κωφών/βαρήκοων μαθητών, τους αποδέχονται όπως είναι.

Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός ερευνών υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές χωρίς αναπηρίες είναι δεκτικοί και αντιμετωπίζουν τους μαθητές με 

αναπηρίες στη συνεκπαίδευση με θετικό τρόπο (Καλύβας, Σκορδίλλης & Κουτσούκη, 

2004, Μαγγουρίτσα, Κοκαρίδας & Θεοδωράκης, 2005, Slininger, Sherrill & 

Jankowski, 2000; Arampatzi, et al, 2011)

Τα αποτελέσματα αρκετών ερευνών που εξετάζουν το θέμα των στάσεων των 

μαθητών χωρίς αναπηρίες απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπηρίες οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι η απλή συνύπαρξη όλων των μαθητών στο ίδιο σχολικό 

περιβάλλον δεν εξασφαλίζει, αυτόματα την αρμονική συνύπαρξη και τον απαραίτητο 

σεβασμό και αλληλοαποδοχή (Blinde & McCallister, 1998).

Συνάπτουν φιλίες μαζί τους και όλο αυτό βοηθάει στην κοινωνική ένταξη του 

κωφού/βαρήκοου και να αναπτύξει θετικά συναισθήματα, να διαμορφώσει την 

ταυτότητά του και να αντιληφθεί την διαφορετικότητά του. Από την άλλη υπάρχουν 

κωφοί/βαρήκοοι που φοιτούν στα Σχολεία Κωφών και νιώθουν πιο άμεσα αποδεκτοί. 

Οι στάσεις των κωφών/βαρήκοων απέναντι στους όμοιους συμμαθητές τους είναι 

περισσότερο θετικές σε σχέση με την αρνητική στάση των ακούοντων μαθητών που 

αναπτύσσουν. Οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς, 

προσέγγισης κλπ και όλο αυτό διευκολύνει στο να διαμορφωθεί ως ένα καλύτερο 

άτομο ο κωφός/βαρήκοος. Βέβαια όμως το να μη ζεις σε δύο κόσμους και να ζεις σε 

έναν μόνο απομακρύνει την ευρύτερη κοινωνική ένταξη του κωφού/βαρήκοου 

ατόμου. Η ένταξη δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδο ομάδας αλλά σε επίπεδο 

κοινωνίας και ύστερα στα μέρη της κοινωνίας τα οποία είναι ομάδες, κοινότητες. Οι 

κωφοί/βαρήκοοι για να αναπτύξουν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, θα πρέπει να 

συναναστρέφονται και με ακούοντες και με κωφούς. Στην πλειοψηφία των 

ευρημάτων της έρευνας οι στάσεις των ακούοντων συμμαθητών προς την κώφωση, 

τη διαφορετικότητα και τους κωφούς/βαρήκοους συμμαθητές τους ήταν θετικές και 

άλλοτε άσχημες. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην 

έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Ποια ήταν η στάση των συμμαθητών σου απέναντι 
σου;
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«Πάρα πολύ καλή. Λίγοι με κοροΐδευαν.» (ΣΙ2)

«Από A ' έως και Β' δημοτικού, που δεν μιλούσα και καθαρά, ελάχιστα παιδιά με 

παίζανε και συνήθως ήμουν μόνη στα διαλείμματα ή με έναν συμμαθητή μου που με 

έκανε πιο πολύ παρέα ή τα περνούσα στη βιβλιοθήκη. Δεν θυμάμαι όμως να με 

ενόχλησε ιδιαίτερα αυτό, ίσως επειδή ήξερα ότι έχω φίλους εκτός σχολείου (πχ 

γείτονες, παιδιά φίλων γονιών μου). Στις υπόλοιπες τάξεις, η αποδοχή ήταν πολύ καλή, 

με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητές τους, καλέσματα στα πάρτι τους κτλ. Με 

πολλούς συμμαθητές μου από το δημοτικό έχω ακόμη επαφές. Στο γυμνάσιο, επειδή 

άλλαξα, σχολείο, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα στην αρχή, στις 2 πρώτες τάξεις ειδικά, στο να 

με αποδεχθούν (ήμουν κ κάπως πιο εσωστρεφής τότε) αλλά στη συνέχεια και μέχρι τη Γ  

λυκείου, που με συνήθισαν, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, σε σημείο που να εκλεγώ 

πρόεδρος τάξης για 2 συνεχόμενες χρονιές. Στο πανεπιστήμιο, πάλι ήταν δύσκολα στις 

2 πρώτες χρονιές, κυρίως λόγω των πολύωρων μετακινήσεών μου από και για σχολή 

που δεν μου άφηνε κ πολλά περιθώρια για εξόδους. Με τη μετακόμισή μου στο Γ  έτος 

κάπου πιο κοντά στο κέντρο, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα κι αυτό επέδρασε 

σημαντικά στις σχέσεις μου, σε βαθμό που αποκαταστάθηκε το χάσμα των 2 πρώτων 

ετών. Σε σχεδόν όλους τους συμφοιτητές μου έλεγα το πρόβλημά μου κι ότι χρειάζομαι 

χειλεανάγνωση κυρίως, στην αρχή δεν ήξεραν πως να το αντιμετωπίσουν αλλά μετά με 

μάθανε και οι σχέσεις μας γινόντουσαν καλύτερες. Και φυσικά υπήρξαν κι αυτοί που 

δεν έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό, αλλά έτσι δεν είναι γενικότερα και στις 

ανθρώπινες σχέσεις; Οπότε δεν με επηρέαζαν ιδιαίτερα. Το σημαντικότερο πρόβλημα 

το συναντούσα σε μεγάλες παρέες όπου μιλάνε αρκετοί. Εκεί ακριβώς επειδή έχανα 

πολλά, κομμάτια από τις ομιλίες τους, δεν ήξερα τι να λέω με αποτέλεσμα πολλές φορές 

να μην συμμετέχω και να γίνεται παρερμηνεία της συμπεριφοράς μου αυτής ως άτομο 

κλειστό, που δεν ενδιαφέρεται κτλ. Ευτυχώς, με πολύ κόπο από πλευράς μου, πιστεύω 
ότι δεν τίθεται πλέον τέτοια παρερμηνεία.» (ΣΙ2)

«Σε γενικές γραμμές ήταν καλή η στάση όλων των συμμαθητών μου. Βέβαια 

από το Γυμνάσιο και μετά που άλλαξα σχολείο παρόλο που ήταν εξίσου καλή και 

ευγενική η στάση υπήρχε τουλάχιστον από μια ομάδα παιδιών ένας μικρός δισταγμός να 
με γνωρίσουν καλύτερα.» (ΣΙ2)
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«Στο Δημοτικό, δεν είχα φίλους, με απέφευγαν όλοι. Ας αναφέρω κάποιους 

λόγους... Με ρωτούσαν στην αρχή τι ήταν αυτό που φορούσα στο αυτί μου, τους 

απάντησα ότι είναι το ακουστικό μου για να σας ακούω καλύτερα (και πάλι με τα 

ακουστικά, δεν άκουγα και πολύ καλά) και μετά με ρώτησαν αν ”κολ)Αει" αυτό, τους 

είπα όχι και από εκείνη τη στιγμή δεν μου μίλαγαν και με απέφευγαν. Δεν πειράζει! 

Τους συγχωρώ, επειδή ήταν μικρά παιδιά και δεν ήξεραν τι είναι η κώφωση. Στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο, τέλεια ήταν. Απέκτησα πολλούς φίλους και όλοι ήταν καλοί 

μαζί μου.» (ΣΙ 2)

«Μερικοί με αντιμετώπιζαν ως κάτι το περίεργο ασυνήθιστο. Υπήρξαν κάποιοι 

που όταν αντιλαμβανόταν πως δεν ακούω δεν μου απαντούσαν στις ερωτήσεις μου. 

Σταδιακά και με δική μου προσπάθεια η στάση των άλλων έχει βελτιωθεί.» (ΣΙ2)

«Όλοι τους ανώριμοι. Με χτυπούσαν, μου πετούσαν την τσάντα κάτω. Κάποιες 

φορές με έβριζαν και έλεγαν βαριές κουβέντες για την κώφωση μου.» (ΣΙ 2)

«Υπέστη αρκετό Bullying στο δημοτικό. Με κοροΐδευαν κτλ κ εγω αντιδρούσα κ 

σαν αποτέλεσμα ήταν να τη βγάζω στο γραφείο ή τιμωρία (εγώ!). Στο γυμνάσιο κ 

λύκειο ηρέμησαν τα πράγματα και περνούσα καλύτερα. Στο σχολείο κωφών με 

αποδέχτηκαν ισότιμα παρά το γεγονός ότι μιλούσα προφορικά. Έμαθα τη νοηματική και 

εντάχτηκα άνετα στο σχολείο Κωφών και μετέπειτα στη κοινωνία τους.» (ΣΙ2)
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ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Ον κωφοί./ βαρήκοοι στα σχολεία γενικής αγωγής αντιμετωπίζουν 

περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τα Σχολεία Κωφών. Τα σχολεία γενικής αγωγής 

δεν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κωφών/βαρήκοων μαθητών όπως το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα μαθήματα, οι αίθουσες διδασκαλιών κλπ.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί/ βαρήκοοι στις 

τάξεις της γενικής εκπαίδευσης είναι η μετακίνηση του διδάσκοντα μέσα στην 

αίθουσα που αυτό εμποδίζει την πρόσβαση στα χείλη του, το γράψιμο στον πίνακα 

και η ταυτόχρονη ομιλία πάλι εδώ εμπόδιο στην πρόσβαση στα λεγάμενα του, η 

απόσταση από την έδρα του διδάσκοντα, η διαμόρφωση της αίθουσας, η 

συμπεριφορά των διδασκόντων προς τους κωφούς/ βαρήκοους κλπ.

Όπως έχουμε αναφέρει πολλοί διδάσκοντες θεωρούν πως οι κωφοί/βαρήκοοι 

εμποδίζουν τις διδασκαλίες τους και δυσκολεύουν περισσότερο τους μαθητές και για 

αυτό τον λόγο θεωρούν ότι οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές δεν θα πρέπει να 

τοποθετούνται στα κανονικά σχολεία. Βέβαια αυτό είναι ρατσιστικό. Η επιστήμη 

αλλάζει και η εκπαίδευση το ίδιο.

Είναι σίγουρο πως στα επόμενα χρόνια τα Σχολεία Κωφών δεν θα υπάρχουν 

πια λόγω της έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης της κώφωσης. Εξάλλου για αυτό 

υπάρχει και η διαφοροποίηση του μαθήματος για να καλύπτεται σε όλες τις ανάγκες 

των μαθητών. Προφανώς φταίει η ελλιπής ενημέρωση για την εκπαίδευση των 

κωφών/ βαρήκοων μαθητές και ποιες είναι οι κατάλληλες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Στα ευρήματα της έρευνας η πλειοψηφία των κωφών/ βαρήκοων 

δήλωσε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην χειλεανάγνωση και στην καταγραφή των 

λεγάμενων των διδασκόντων, στις συμπεριφορές των διδασκόντων καθώς και στην 

αδιαφορία τους, στην ελλιπή παράδοση έξτρα σημειώσεων για περαιτέρω 

κατανόηση του μαθήματος και στην διαμόρφωση της τάξης.

Επιπλέον, τα πορίσματα της έρευνας των Κουρμπέτη, Αδαμοπούλου & 

Φερεντίνου (2005) με συμμετέχοντες 123 κωφούς όλων των ηλικιών και των δύο 

φύλων από μεγάλα αστικά κέντρα του Βελγίου, της Δανίας, της Ελλάδας και της 

Ισπανίας όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην εκπαίδευση τους-σε
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όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες- έδειξαν ότι οι περισσότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι κωφοί έχουν σχέση με την επικοινωνία. Όπως έδειξε η έρευνα 

τους σε αυτό το κομμάτι περισσότερο προηγούνται οι Έλληνες κωφοί σε μεγάλο 

ποσοστό σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες κωφούς από τις άλλες χώρες.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των κωφών/βαρήκοων μαθητών να 

φοιτήσουν στα γενικά σχολεία. Υπάρχουν διδάσκοντες οι οποίοι είναι σωστοί 

απέναντι στην εκπαίδευση των κωφών/ βαρήκοων παιδιών. Φέρνουν με ευαισθησία, 

εις πέρας τις απαιτήσεις για την πρόσβαση στη γνώση των κωφών/ βαρήκοων 

μαθητών.

Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχετικά με το ερώτημα: Ποιο ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπισες 

στην εκπαίδευση σου;

«Κατά την μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όπου ήταν όλα καινούρια, 

άγνωστα όσο για μένα και τόσο για τους καθηγητές και συμμαθητές από άλλα δημοτικά 

σχολεία. Ήταν δυσκολία, από την άποψη επικοινωνίας. Αυτό ήταν το βασικότερο 

πρόβλημα.» (ΣΙ3)

«Να ακολιουθώ τις συζητήσεις που λάμβαναν μέρος στην τάξη μεταξύ μαθητών 

και καθηγητών.» (ΣΙ3)

«Το σοβαρότερο πρόβλημα στην εκπαίδευση μου θεωρώ ότι είναι η δυσκολία 

στην καταγραφή σημειώσεων. Τα μαθήματα είναι θεωρητικά επομένως προφορικά, 

ελάχιστες φορές υπάρχει άλλος τρόπος εντός της αίθουσας που να μπορώ να 

παρακολουθήσω π.χ. σλάιτς η σημειώσεις στον πίνακα με επεξήγηση.» (ΣΙ3)

«Να μην μπορώ να διαβάζω τα χείλη ενώ ο καθηγητής είναι γυρισμένος με την 

πλάτη στον πίνακα και η γρήγορη ομιλία. Επίσης και οι συχνές μετακινήσεις του
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καθηγητή μέσα στην αίθουσα της τάξης που αυτό καθιστούσε δύσκολη την πρόσληψη 

των λεγάμενων του με τη δυνατότητα, τηςχειλεανάγνωσης.» (ΣΙ3)

«Δεν με έμαθαν να χρησιμοποιώ ορθώς την ελληνική γλώσσα (γραπχώς), με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζω πρόβλημα, στη δομή της γλώσσας κατά το γραπτό λόγο.» 

(ΣΙ 3)

«Η προσβολή από κάποιους εκπαιδευτικούς προς εμένα ενώ ξέρανε ότι είμαι 

κωφή και εννοείται ότι δε θα τα ακούσω όλα- όλα με αντιμετώπιζαν σαν να μια 

ακούοντας και αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είμαι κωφή. Μερικοί 

συμπεριφερόντουσαν σαν να τους κοροϊδεύω.» (ΣΙ3)

«Η κακή συμπεριφορά των συμμαθητών μου και η κάλυψη των χειλιών με τα 

χέρια τους και που πείραζαν συνέχεια το ακουστικό μου και με φώναζαν 

" "καθυστερημένο » (Σ13)

«Το ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν με έβλεπαν. Με θεωρούσαν 

ανύπαρκτο.» (ΣΙ3)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ
ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι σήμερα στις τάξεις των γενικών σχολείων, των 

Σχολείων Κωφών και των Πανεπιστημίων, άλλοτε αντιμετωπίζουν ευχάριστες και 

άλλοτε δυσάρεστες εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Οι ευχάριστες εμπειρίες που μπορεί έχουν είναι όταν υπάρχει πλήρης ή 

μερική κατανόηση και υποστήριξη των διδασκόντων στο θέμα της ακοής τους και 

που έχουν φίλους. Από την πλευρά των δυσάρεστων εμπειριών είναι ότι μπορεί να 

υπάρχει η ελλιπής κατανόηση και υποστήριξη ορισμένων διδασκόντων και των 

συμμαθητών στο θέμα της κώφωσης, η κακή στάση των συμμαθητών απέναντι τους, 

η κακή συμπεριφορά των διδασκόντων εντός της αίθουσας διδασκαλίας, η ελλιπής 

ενημέρωση των διδασκόντων πάνω στην κώφωση μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια 

και ημερίδες, ακατάλληλη διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας για περισσότερη 

πρόσβαση στη γνώση, η ελλιπής διδακτέα ύλη στο Σχολείο Κωφών.

Όταν οι διδάσκοντες και οι συμμαθητές κατανοούν και υποστηρίζουν τους 

κωφούς/ βαρήκοους συμμαθητές τους τότε οι ίδιοι οι κωφοί/ βαρήκοοι νιώθουν 

ευχάριστα και ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση για να εξελιχθούν. Όταν 

δεν υπάρχει αυτό από τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές τότε οι κωφοί/ 

βαρήκοοι νιώθουν μειονεκτικά και αδιαφορούν για την μάθηση.

Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές αν 

τυχόν υπάρχει κωφός/ βαρήκοος μαθητής και να ευαισθητοποιούνται όλοι στο θέμα 

αυτό για την καλύτερη και ομαλότερη ένταξη του κωφού/ βαρήκοου μαθητή καθώς 

και την θετική εξέλιξη του γνωστικά. Τονίζεται εδώ πως οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών για την κώφωση/βαρηκοΐα επηρεάζουν την ψυχολογία και την εξέλιξη 

του παιδιού. Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου 

στο εν λόγω θέμα οι περισσότεροι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως είχαν ευχάριστες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το θέμα: Αφηγήσου μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη 

εκπαιδευτική σου εμπειρία
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«Μια ευχάριστη εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν είχε έρθει η 

καθηγήτρια της ιστορίας και μου είχε πει τα εξής λόγια "Μη το βάζεις κάτω παιδί μου, 

η ζωή είναι σκληρή....εσύ όμως προχώρα μπροστά., μην κοιτάς πίσω.." Ακόμη 

αναρωτιέμαι πόσο δίκιο είχε σε αυτά τα λόγια της. Ήταν η μόνη καθηγήτρια η οποία 

ενδιαφέρθηκε για μένα. Μια δυσάρεστη εμπειρία ήταν που ζήτησα να πάω στην 

τουαλέτα από τον καθηγητή της φυσικής και μου είπε μπροστά σε όλους τους 

συμμαθητές μου "Θες τουαλέτα τράβα και μην μπεις ξανά στο μάθημα".» (ΣΙ 4)

«Ευχάριστη ήταν όταν μια καθηγήτρια μου, είπε να πω στα παιδιά για το 

πρόβλημά μου για τις δυσκολίες και ευκολίες που έχω για να ξέρουν και αυτοί πώς να 

συμπεριφερθούν σε τέτοιου είδους προβλήματα. Όσον αφορά για την δυσάρεστη είναι 

αυτή που είπα παραπάνω, μερικοί το βλέπανε ότι τους κοροΐδευα και μερικοί που 

ξέρανε ότι είχα το πρόβλημα το κάνανε δύσκολο (όπως να μη φαίνεται το στόμα τους 

γιατί το κρύβουν και να μιλάνε πολύ γρήγορα και σιγανά).» (Σ14)

«Η ευχάριστη εμπειρία που θυμάμαι ήταν που οι δάσκαλοι μου με βοήθησαν να 

εξελιχθώ σε κάτι καλύτερο έχοντας πρόσβαση στην γνώση. Η  δυσάρεστη εμπειρία ήταν 

που οι συμμαθητές μου με φώναζαν "κουφάλα”.» (Σ14)

«Πολλές είναι οι ευχάριστες εκπαιδευτικές εμπειρίες μου...μια που θυμάμαι 

όταν ένας καθηγητής μου των αρχαίων στη σχολή, κατάφερε να αγαπήσω τα αρχαία, με 

την βοήθεια του, την υπομονή του και την κατανόηση της ιδιαιτερότητας μου. (Εμαθα 

στο τέλος των μαθημάτων, τον λόγο της συμπεριφοράς του απέναντι μου: είχε άτομο 

Αμέ στην οικογένεια του)! Δυσάρεστη: Αυτή που ανέφερα στο 11ο ερώτημα με την 

καθηγήτρια των αγγλικών, ένιωθα πως δεν με πίστευε για την βαρηκοΐα μου και η 

στάση της απέναντι μου ήταν η πιο δυσάρεστη και τρισέγγονα εμπειρία.»

«Δυσάρεστη εμπειρία: Θα γράφαμε διαγώνισμα σ' ένα μάθημα οικιακής 

οικονομίας. Δε θυμόμουν την αρχή και δεν μπορούσα να ξεκινήσω. Σηκώνομαι όρθια 

και ζητάω από την καθηγήτρια να μου επιτρέψει ν ' ανοίξω το βιβλίο να δω μόνο την
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πρώτη λέξη. Με κοίταξε αυστηρά και μου είπε να καθίσω κάτω και δεν έγραψα απ'όσο 

θυμάμαι. Ευχάριστη εμπειρία: Στο μάθημα των μαθηματικών, στο λύκειο ρώτησε ο 

καθηγητής ποιος θέλει να σηκωθεί στον πίνακα να λύσει μια άσκηση που ήταν αρκετά 

δύσκολη! Ήμουν μια από τους λίγους που σήκωσαν χέρι. Ο καθηγητής μ 'επέλεξε, έλυσα 

την άσκηση σωστά και απέσπασα το μπράβο του καθηγητή. Ήταν για μένα μια 

ευχάριστη εμπειρία.» (ΣΙ4)

«Η ευχάριστη εμπειρία μου ήταν ότι σχεδόν όλοι οι καθηγητές γνώριζαν την 

ΕΝΓ με αποτέλεσμα καταλάβαινα τα μαθήματα. Με δίδαξαν με σωστό τρόπο. 

Έμπαιναν στη θέση μου και καταλάβαιναν πολύ καλά για τις δυσκολίες που είχα.» 

(ΣΙ 4)

«Κατ' αρχάς, σε όλους τους καθηγητές, πριν αρχίσουν την διάλεξή τους, τους 

ενημέρωνα ότι έχω πολύ βαριά βαρηκοΐα κ ότι βασίζομαι στη χειλεανάγνωση κ τους 

παρακαλούσα να μιλάνε λίγο πιο αργά. Μια ευχάριστη ήταν που ένας καθηγητής 

χειρουργικής κατά τη διάρκεια της διάλεξής του κάθισε σε διπλανή μου θέση και σε 

σημείο που να φαίνεται το στόμα του, δηλαδή το κεφάλι του ήταν στραμμένο προς 

εμένα κ όχι προς την παρουσίαση που ήταν στον απέναντι τοίχο. Κι όιτότε γύρναγα το 

κεφάλι μου για να δω την παρουσίαση σταματούσε, κι όταν επέστρεφα για να τον 

κοιτάξω, συνέχιζε. Δεν ήθελε να χάσω λέξη απ όσα έλεγε. :) Μια δυσάρεστη ήταν που 

οι καθηγητές ΩΡΑ, που περίμενα να είναι κάπως πιο εξοικειωμένοι και 

ευαισθητοποιημένοι με το θέμα μου, έδειξαν αδιαφορία κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων (δηλαδή κάθε άλλο παρά αργά και καθαρά μιλούσαν και παρ όλες τις 

φανερές προσπάθειές μου να καταλάβω τι λένε, συνέχιζαν). Όχι πως δεν το κάνανε και 

άλλοι καθηγητές, αλλά...» (ΣΙ4)
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ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΚΩΦΟΙ/ ΒΑΡΗΚΟΟΙ.

Οι διδάσκοντες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας θεωρούνται πάντοτε για 

όλους τους μαθητές και φοιτητές οι καθοδηγητές προς τον δρόμο της γνώσης. 

Υπάρχουν διδάσκοντες που δεν αφήνουν θετικές αναμνήσεις για τους κωφούς/ 

βαρήκοους μαθητές.

Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι. Όπως η έλλειψη 

ενδιαφέροντος, η έλλειψη γνώσης της κώφωσης κλπ. Σε όλο αυτό παίζει ρόλο η 

στάση των διδασκόντων απέναντι στους κωφούς/ βαρήκοους.

Ως γνωστόν κάθε τι αρνητικό όσον αφορά αυτούς μπορεί να έχει μεγάλες ή 

χαμηλές ψυχολογικές επιπτώσεις στους μαθητές αλλά και στα άτομα με κώφωση/ 

βαρηκοΐα καθώς και γενικά για τα άτομα με αναπηρία. Οι διδάσκοντες δεν είναι μόνο 

καθοδηγητές αλλά και άνθρωποι που έχουν μεγάλη επιρροή στην εξέλιξη των 

κωφών/ βαρήκοων μαθητών τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς τους μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Στην πλειοψηφία 

των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι κωφοί/ βαρήκοοι απάντησαν 

πως ξεχώρισαν θετικά τους διδάσκοντες που είχαν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

τους. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχετικά με το ερώτημα: Αν ξεχώριζες (θετικά ή αρνητικά) έναν εκπαιδευτικό από 

αυτούς που συνάντησες ποιος θα ήταν αυτός (ανώνυμα) και γιατί θα τον 

ξεχώριζες , τι θα του έλεγες αν τον συναντούσες σήμερα;

«Φυσικά τον δάσκαλο του Δημοτικού. Ήταν μαζί μου από την A ' τάξη έως την 

ΣΤ' Δημοτικού, μόνο και μόνο για μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή και 

επιμονή και την προσπάθεια να μου μάθει ότι μπόρεσε. Τόσο που μαθαίνει νέα για μένα 

μέχρι και σήμερα!» (ΣΙ5)

«Δυστυχώς με τους καθηγητές από το πανεπιστήμιο, ακριβώς λόγω της μικρής 

διάρκειας των μαθημάτων τους, δεν ήταν εύκολο να δημιουργηθούν σχέσεις πιο 

αμοιβαίες. Αυτό που θα μπορούσα να πω, θα ήταν για τον καθηγητή των μαθηματικών, 

για τον καθηγητή χημείας καθώς και για τον καθηγητή βιολογίας, όλοι τους από το
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γυμνάσιο-λύκειο. Και οι τρεις τους προσπαθούσαν να καταγράψουν σχεδόν όίι λέγανε 

στον πίνακα ώστε να μην χάσω κανένα νόημα! Ευτυχώς, και με τους τρεις από αυτούς 

μου δόθηκε η ευκαιρία να τους συναντήσω, να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι 

χάρη στην ιδιαίτερη αυτή συμβολή τους κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα.» 

(ΣΙ 5)

«Θα ξεχώριζα την δασκάλα που είχα στη πρώτη δημοτικού, η όποια πίστεψε σε 

μένα, και επέμεινε ότι έχω τις δυνατότητες να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τις 

σπουδές μου σε γενικό σχολείο. Και ότι δεν χρειάζεται να φοιτήσω σε ειδικό. Αν την 

έβρισκα σήμερα, θα την ευχαριστούσα, και θα της έλεγα, ότι τελικά την δικαίωσα. 

Κοιτώντας πίσω, δεν μετάνιωσα ούτε στιγμή που με την υποστήριξη της, πηρά με την 

μητέρα μου την απόφαση να συνεχίσω στο γενικό σχολείο.» (ΣΙ5)

«Τα θετικά σε έναν εκπαιδευτικό ήταν ότι με βοηθούσε σε πολλά και τα 

αρνητικά ήταν ότι δεν είχε τόση υπομονή. Θα τον ξεχώριζα γιατί ήταν ο μόνος που 

πίστεψε σε εμένα. Θα του έλεγα έμενα μεγάλο ευχαριστώ γιατί χωρίς εκείνον δεν θα 

έφτανα ως εδώ» (ΣΙ 5)

«Ξεχώρισα θετικά έναν εκπαιδευτικό χημικό κωφό. Αν θυμάμαι καλά ότι τον 

θαύμασα επειδή ήταν πρώτος κωφός εκπαιδευτικός που συνάντησα όταν ήμουν 

μαθητής Α'Γυμνασίου ( τότε στην εποχή ... )» (ΣΙ5)

«Θα ξεχώριζα αρνητικά τον καθηγητή των μαθηματικών στο γυμνάσιο, διότι 

δεν με βοήθησε καθόλου και αυτό είχε ως συνέπεια να χάσω πάσα ιδέα για τα 

μαθηματικά από το γυμνάσιο και μετά παρόλο που στο δημοτικό ήμουν άριστος. Θα του 

έλεγα να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε μαθητές που δεν καταλαβαίνουν κάποια βασικά 

μαθηματικά φαινόμενα και να μιλάει πιο καθαρά και καθαρά.» (ΣΙ5)
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«Στον καθηγητή της Οικονομικής Θεωρίας (αρνητικά)... θα ήθελα να του πω 

ένα ευχαριστώ που ήταν λίγο 'κακός ' μαζί μου γιατί έτσι προσπάθησα να διαβάσω 

περισσότερο τα οικονομικά προκειμένου να του αποδείξω την αξία μου και τελικά να 

καταλήξω να ασχοληθώ μ' αυτό το αντικείμενο.» (ΣΙ5)



ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ/ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα αλλάζει. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που 

δείχνουν ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές και υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν 

δίνουν καθόλου ενδιαφέρον επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά στην παιδική και εφηβική 

τους ηλικία δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον για μάθηση και είναι πολύ διασπαστικά σε 

προσοχή και υπερκινητικά.

Όμως για αυτές τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν τα παιδιά δεν φταίνε οι 

γονείς ή τα ίδια τα παιδιά μόνο. Φταίνε και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι σήμερα απλά 

και μόνο διδάσκουν με κλασσικό τρόπο το μάθημα τους. Για να γίνει ένα μάθημα 

ενδιαφέρον και να τραβήξει την προσοχή των παιδιών θα μπορούσε το μάθημα να μη 

γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Για παράδειγμα θα μπορούσε το μάθημα γίνει 

περισσότερο εκφραστικό, θεατρικό, πειραματικό κλπ. Όταν συμμετέχουν οι κινήσεις, 

οι αισθήσεις και όλα τα υπόλοιπα τότε τα παιδιά δεν βαριούνται απλά νιώθουν να 

βγαίνει από μέσα τους ένα ενδιαφέρον για το μάθημα και ύστερα αποδίδουν 

περισσότερο εφόσον τα αφομοιώνουν εύκολα.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους. Ζούμε σε μια 

εποχή η οποία δεν συμβαδίζει με την εκπαίδευση της δεκαετίας του 1 60 και του ’70 

αλλά σε μια εποχή του μοντερνισμού. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι τρόποι που μπορεί να 

υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός όπως κάνει και ένας νηπιαγωγός σήμερα.

Οι κωφοί/βαρήκοοι θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί τους να τηρούν τις 

εκπαιδευτικές αρχές τους,, να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον, να μην κάνουν 

διακρίσεις, να τους σέβονται και να τους φέρονται ως ισάξια με τα άλλα παιδιά, να 

μην βλέπουν μόνο την πλειοψηφία των ακουόντων εντός της τάξεως, να τα βοηθούν 

όπου δε μπορούν , να τα ενθαρρύνουν για μάθηση, να ανακαλύπτουν τρόπους που να 

μπορούν τα κωφά/ βαρήκοα παιδιά να μαθαίνουν, να δείχνουν υπομονή και θέληση. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός όταν βλέπει ότι υπάρχουν ένα ή δύο κωφά/βαρήκοα παιδιά 

μέσα στην τάξη του και το επίπεδο μαθήματος ανταποκρίνεται μόνο στους ακούοντες 

και όχι και στα κωφά/βαρήκοα παιδιά τότε θα πρέπει το μάθημα (περιεχόμενο, υλικό 

κλπ) να τα διαφοροποιεί ώστε τα παιδιά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Ακολουθούν ενδεικτικά 

αποσπάσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Τι θα 

συμβούλευες σε έναν εκπαιδευτικό που στην τάξη του έχει κωφούς μαθητές;
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«Απλά, να μην τους ξεχνά. Να θυμάται να διατηρεί την οπτική επαφή και να μην 

αναρωτιέται που είναι πιο δύσκολο για αυτούς τους μαθητές να τον παρακολουθήσουν. 

Αν δεν γνωρίζει πως θα μπορούσε ακριβώς να κάνει το μάθημα, θα μπορούσε να το 

συζητήσει με τον κάθε μαθητή τι χρειάζεται, σε ποια θέση είναι καλύτερο να κάτσει 

κλπ.» (Σ24)

«Να μην δείχνει η συμπεριφορά του ότι κάνει διάκριση. Να φροντίζει να έχει 

οπτική επαφή με το μαθητή την ώρα της διδασκαλίας, Να φροντίζει όσο γίνεται 

περισσότερο, να παραδίδει έγγραφες σημειώσεις, αυτών που παραδίδει στο μάθημα. 

Αιαδραστικό μάθημα, με σλαιντς, εικόνες, παραδείγματα βοηθάνε περισσότερο στην 

κατανόηση.» (Σ24)

«Να μην τον αφήνει στην άκρη, να τον εντάξει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, να 

σας βλέπει το πρόσωπό σας και να μιλάτε καθαρά. Καθώς επίσης στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς να γνωρίζει ο ίδιος τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά και η 

γνωριμία των παιδιών αυτών στα ά/Κα παιδιά.» (Σ24)

«Να μιλάει αργά (όχι πολύ αργά, καταντάει κουραστικό) και καθαρά μπροστά 

στους μαθητές. Και σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη αυτή η επικοινωνία να 

καταφύγει στη νοηματική ως βοηθητικό υλικό. Και να προσέχει τον γραπτό του λόγο 

μιας και υπάρχει αδυναμία σωστής σύνταξης (αν χρησιμοποιεί συνέχεια τη νοηματική 

και δε διαβάζει βιβλία) αλλά και χρήσης των τόνων κατάδηλων σύμφωνων μιας και 

στη χειλιανάγνωση πολλά μοιάζουν (σ, ζ- κ, γ ,χ)» (Σ24)

«Να κάνει μια προσωπική συζήτηση μαζί τους και να μάθει με ποιον τρόπο 

μπορεί να τους βοηθήσει καλυτέρα, να βρει έναν τρόπο που να μη κάνει κανέναν να 

νιώθει άβολα και ταυτόχρονα να τους εξυπηρετεί όλους, και φυσικά, να τους κάνει να 

νιώθουν αποδεκτοί και όσοι με τους ακούοντας, να μην τους δίνει δηλαδή μια ειδική 

μεταχείριση, απλά να προσπαθεί να διευκολύνει τον τρόπο επικοινωνίας και να έχει μια 
πιο άμεση αλληλεπίδραση μαζί τους.» (Σ24)

«Να μην κοιτά μόνο τους ακούοντες που είναι πολλοί σε μια τάξη αλλά και τους 

κωφούς γιατί έτσι καταστρέφει το κωφό παιδί.» (24)
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«Υπομονή, επικέντρωση στις ανάγκες και των κωφών μαθητών, καλύτερη 

κατανόηση των δυσκολιών επικοινωνίας που έχουν οι κωφοί/βαρήκοοι.» (Σ24)

«Θα του έλεγα πρώτα να μάθει την ΕΝΓ για να υπάρξει άνετη επικοινωνία 

μεταξύ αυτού και των μαθητών. Επίσης θα έλεγα να βάζει τους μαθητές να καθίσουν σε 

κατάλληλες θέσεις για να βλέπουν όλοι τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους. 

Δηλαδή τα θρανία σε σχήμα Π.» (Σ24)

«Να έχει άρτια γνώση για την κώφωση. Να έχει αγάπη, υπομονή προς τον κωφό 

μαθητή. Να του φέρεται ίσα όπως στα ακούοντα παιδιά. Να του δίνει προσοχή για να 

καταλαβαίνει το παιδί πάνω από όλα να είναι σίγουρος ο εκπαιδευτικός ότι έχουν 

οτττική επαφή (ο εκπαιδευτικός και το παιδί). Έτσι τα κωφά παιδιά, "λοιπόν να έχουν 

παραλάβει σ' όλη την εκπαιδευτική πορεία τις απαραίτητες γνώσεις.» (Σ24)
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3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

(ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ- ΚΩΦΟΙ/ ΒΑΡΗΚΟΟΙ)

Σήμερα οι κωφοί/ βαρήκοοι δεν συναναστρέφονται μόνο με όμοιους τους 

αλλά και με ακούοντες μέσω της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή μέσω της 

χειλεανάγνωσης. Όπως φαίνεται στις μέρες μας επικρατεί ο κόσμος του internet και 

οι κωφοί/βαρήκοοι έχουν αναπτύξει τους διαύλους επικοινωνίας τους με όμοιους 

τους και με ακούοντες. Στην αλληλεπίδραση παίζει ρόλο και η οικογένεια.

Με αυτό εννοούμε πως με την απόφαση των γονέων για το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο για το παιδί τους. Για παράδειγμα αν το παιδί έχει κωφούς 

γονείς και φοιτήσει σε σχολείο κωφών τότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό να κάνει παρέα 

με όμοιους του. Ενώ αν το παιδί έχει ακούοντες γονείς και φοιτά σε γενικό σχολείο 

υπάρχει αρκετό ποσοστό να κάνει παρέα με ακούοντες και αν μαθαίνει τη νοηματική 

να αλληλεπιδράσει και με όμοιούς του. Στην πλειοψηφία του ερευνητικού 

ερωτηματολογίου οι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως συναναστρέφονται με όμοιους 

τους και με ακούοντες. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Συναναστρέφεσαι με κωφούς,ή ακούοντες ή 

και τα δύο;

«Και με τα δύο.» (ΣΙ6)

«Ποτέ δεν ξεχώριζα τους ανθρώπους ανάλογα με το αν ακούν ή δεν ακούνε. Το 

σημαντικό για μένα ήταν πάντα αν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι και αν έχουμε παρόμοια 

ενδιαφέροντα και αν μπορούμε να συνδιαλλαγούμε αρμονικά μεταξύ μας. Όταν λέω για 

συνδιαλλαγή δεν εννοώ αν μπορούμε να μιλήσουμε προφορικά ή με νοηματική, εννοώ 

ότι υπάρχει αλληλοκατανόηση όταν γίνεται κάποια συζήτηση μεταξύ μας, να «κυλάει» η 

κουβέντα και επιπλέον να υπάρχει ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων. Η αλήθεια είναι 

ότι οι περισσότεροι φίλοι μου είναι ακούοντες και μερικοί κωφοί προφοριστές καθώς οι 

νοηματίζοντες κωφοί που μπορούμε να ταιριάξουμε σαν χαρακτήρες είναι λίγοι.» (ΣΙ 6)
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«·**·" «Κατά. 99% με ακούοντες. Ξέρω και 1-2 κωφούς αλλά μιλάμε από chat 
(κοινωνικό δίκτυο) και 1-2 φορές το χρόνο από κοντά.» (ΣΙ 6)
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τροποι αλληλεπίδρασης με τους γονείς

Σήμερα υπάρχουν πολλοί κωφοί γονείς και ακούοντες που φέρνουν στη ζωή 

κωφά παιδιά. Οι κωφοί γονείς όντας έμπειροι κωφοί μιλούν την Νοηματική Γλώσσα. 

Η γλώσσα αυτή έχει βοηθήσει πολλούς κωφούς ανθρώπους που δεν έχουν αναπτύξει 

ομιλία να έχουν πρόσβαση στην επικοινωνία πράγμα που είναι πολύ βασικό.

Όταν φέρνουν στη ζωή τους ένα παιδί που δεν ακούει αλλά φοράει ακουστικά 

βαρηκοΐας και μιλάει προφορικά τότε η επικοινωνία με τους γονείς του καθίσταται 

αδύνατη διότι οι γονείς δεν παράγουν λόγο και αναγκαστικά πρέπει να μάθει την 

Νοηματική Γλώσσα.

Από την άλλη οι ακούοντες γονείς που φέρνουν στη ζωή ένα κωφό παιδί που 

στην πορεία θα φορέσει ακουστικά η επικοινωνία με τους γονείς του θα είναι εύκολη 

διότι εάν ένα κωφό παιδί φορέσει άμεσα ακουστικά βαρηκοΐας και κάνει 

λογοθεραπείες θα αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την ομιλία του και τότε η 

επικοινωνία με τους ακούοντες γονείς του θα είναι εύκολη.

Όμως υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που όταν το βαρήκοο παιδί στην 

πορεία της ζωής του θέλει να ανακαλύψει ποιος είναι πραγματικά ο κόσμος των 

κωφών. Έτσι, λοιπόν έχει την επιθυμία να μάθει την ΕΝΓ όχι για καθαρά λόγους 

αυτογνωσίας μέσα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο αλλά για να ταυτιστεί με τους 

κωφούς/ βαρήκοους να μάθει τις ζωές τους, τις εμπειρίες τους και να βρει ομοιότητες 

με τη δική του ζωή και εμπειρίες.

Μέσα από πολλές συζητήσεις με τους κωφούς/βαρήκοους μέσω κοινωνικού 

διαδικτύου και φυσικής επικοινωνίας έμαθα μερικές απόψεις τους για την ΕΝΓ. 

Άλλοι λένε πως η ΕΝΓ είναι μια πολύ καλή γλώσσα και αξίζει να την μάθεις, άλλοι 

λένε πως η επιστήμη προχωράει και πως σήμερα υπερτερούν τα κοχλιακά 

εμφυτεύματα τα οποία είναι πολύ καλύτερα από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Άλλοι λένε 

πως μετά την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος από την ηλικία του ενός ή δύο 

ετών δεν είναι απαραίτητο να αναπτύξουν την ΕΝΓ.

Και άλλοι λένε ότι τα κοχλιακά είναι αυτά που θα δώσουν ένα τέλος στα 

σχολεία κωφών/ βαρήκοων και στην ΕΝΓ τα επόμενα χρόνια και θα υπερτερεί μόνο η 

ολική επικοινωνία. Πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι στηρίζονται στο παθολογικό μοντέλο το 

οποίο αυτό το μοντέλο υποστηρίζει ότι η γνωστική και κοινωνική εξέλιξη του
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κωφού/βαρήκοου ατόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την προφορική 

επικοινωνία και το διάβασμα των χειλιών. Στα ευρήματα του ερευνητικού 

ερωτηματολογίου η πλειοψηφία στο τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς οι 

περισσότεροι κωφοί/ βαρήκοοι απάντησαν πως επικοινωνούν με προφορικό λόγο. 

Συγκεκριμένα: 4 επικοινωνούν με την ΕΝΓ και τον προφορικό λόγο, 2 επικοινωνούν 

μόνο με την ΕΝΓ και 21 επικοινωνούν μόνο με τον προφορικό λόγο.
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΓ

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η γλώσσα της κοινότητας των κωφών, 

η γλώσσα της σιωπής όπως την ονομάζουν μερικοί κωφοί. Πολλοί δεν θεωρούν την 

νοηματική γλώσσα ως φορέα άλλου πολιτισμού. Οι κωφοί δεν είναι ένας άλλος 

πολιτισμός αλλά μια κοινότητα η οποία έχει την δική της ιστορία, γλώσσα κουλτούρα 

και σκέψεις μέσα και έξω από αυτή την κοινότητα.

Επιπλέον, κάποιοι κωφοί/βαρήκοοι οι οποίοι δεν έχουν κοινωνικές επαφές με 

άλλους κωφούς έχουν την άποψη πως η ΕΝΓ δεν είναι μια γλώσσα αλλά ένα είδος 

παντομίμας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει καθώς η ΕΝΓ διαφέρει από τις φυσικές 

γλώσσες, όπως και οι υπόλοιπες νοηματικές γλώσσες. Στην πλειοψηφία των 

απαντήσεων της έρευνας οι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως η ΕΝΓ είναι φορέας 

ενός άλλου πολιτισμού. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Πιστεύεις ότι η Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που δείχνουν ότι είναι φορέας ενός άλλου 

πολιτισμού;

«Η ΕΝΓ είναι η γλώσσα των Κωφών αλλά όχι και μόνο, είναι και για άτομα 

που δεν έχουν προφορικό λόγο ή που έχασαν την ακοή τους σε μεγάλη ηλικία. Η ΕΝΓ 

παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με την ομιλούμενη γλώσσα ως προς την αλλαγή τη 

γλωσσική ποικιλία, την κοινωνική και πολιτισμική χρήση της. Επίσης έχει την 

εκφραστική ιδιότητα, αυστηρούς γραμματικούς κανόνες. Η ΕΝΓ είναι μια φυσική 

γλώσσα, με όλα τα χαρακτηριστικά που έπονται και είναι η γλώσσα με πλούσιο 

λεξιλόγιο, με δική της γραμματική και συντακτικό.» (Σ20)

«Είναι καθαρά στοιχείο της κουλτούρας των Κωφών και απαραίτητο μέσο για 
τους περισσότερους με προβλήματα ακοής.» (Σ20)

«Ναι πιστεύω ότι είναι φορέας ενός άλλου πολιτισμού που ενώνει όλους τους 
ανθρώπους.» (Σ20)

~  113 ~



«Βεβαίως είναι φορέας πολιτισμού για να επικοινωνούν οι κωφοί άνθρωποι 

ακόμα και οι ακούοντες.» (Σ20)

«Δύσκολη ερώτηση. Η ΕΝΓ είναι μια ολόκληρη γλώσσα με τη δική της 

κουλτούρα, ακόμη κι αν δεν είναι γραπτή γλώσσα. Έχει ωστόσο μεγάλη αξία πιστεύω. 

Είναι προέκταση της γλώσσας του σώματος που είναι και μια από τις πιο βασικές 

επικοινωνίες του ανθρώπου.» (Σ20)

«Ναι, είναι όντως φορέας ενός άλλου πολιτισμού. Του πολιτισμού και της 

κουλτούρας των κωφών. Έχει τους δικούς της γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. 

Είναι μια γλώσσα οπτικο-κινησιακή.» (Σ20)

«Η ΕΝΓ πιστεύω ότι έχει τη δική της "κουλτούρα”. Θεωρώ ότι είναι ένας 

τρόπος επικοινωνίας του σώματος. Η ΕΝΓ σου δείχνει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας 

από τον προφορικό λόγο. Ωστόσο δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένας άλλος 

πολιτισμός. Το λεξιλόγιο της ΕΝΓ είναι βγαλμένο από την καθημερινότητα λέλεις όπου 

δείχνουν σύνολο εννοιών όπως το σχολείο, πιστεύω πως το λεξιλόγιο έχει βγει από τις 

παραδόσεις και τις έννοιες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, επομένως δεν μπορώ 

να ξεχωρίσω ότι πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν με τον προφορικό λόγο σαν άλλο 

πολιτισμό.» (Σ20)

«Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι κι αυτή μια γλώσσα επιβίωσης, όπως όλες οι 

γλώσσες, είναι γλ/οσσα με έντονη εκφραστικότητα και ζωντάνια, αλλά δεν θα την 

θεωρούσα και φορέα πολ.ιτισμού. Φορέας διαφορετικών νοοτροπιών και κουλτούρας 

(λόγω του διαφορετικού τρόπου έκφρασης και σύνταξης της σκέψης τους) ναι, αλλά 

πολιτισμού όχι, δεν θα το θεωρούσα.» (Σ20)
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Η ΕΝΓ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ: 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Η ΕΝΓ όπως αναφέραμε πριν είναι μια φυσική γλώσσα και θεωρείται η 

κατάλληλη γλώσσα για τα κωφά παιδιά καθώς και για τους ανθρώπους που 

συναναστρέφονται μαζί τους. Ένας κωφός δάσκαλος νοηματικής μου είχε πει κάποτε 

«Η ΕΝΓ μαθαίνεται με συγκεκριμένους τρόπους και με βάση τις στάσεις που υπάρχουν 

μέσα στην Κοινότητα των Κωφών»

Η ΕΝΓ είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας για να εκφράσουν τα κωφά 

άτομα σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες κλπ. Επειδή τα κωφά άτομα δεν είναι 

εύκολο να μπουν μέσω του προφορικού λόγου στην κοινωνική συνδιαλλαγή 

χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα.

Σ’ αυτή τη γλώσσα συμμετέχουν τα χέρια, η κίνηση του σώματος και οι 

εκφράσεις του προσώπου. Επιπλέον, η ΕΝΓ για τους κωφούς είναι ένα χρήσιμο 

καθώς και σημαντικό μέσο για να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Για τους κωφούς η ΕΝΓ αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας με άλλους 

κωφούς ενώ για τους βαρήκοους όχι και τόσο, διότι εκείνοι λαμβάνουν σε αρκετό 

ποσοστό τους ήχους καθώς αναπτύσσουν και ομιλία. Ανάλογα την σοβαρότητα της 

βαρηκοΐας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την νοηματική. Από την άλλη σήμερα οι 

ακούοντες μαθαίνουν την ΕΝΓ, είτε για επαγγελματικό σκοπό, είτε για να μπουν στον 

κόσμο των κωφών και να αλληλεπιδράσουν.

Βάσει ερευνών για την νοηματική γλώσσα έχει δείξει ότι βοηθάει στη 

γλωσσική ανάπτυξη των κωφών όπως θα μπορούσαμε να πούμε και για άλλα άτομα 

που έχουν αναπτυξιακές διαταραχές και επικοινωνιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός, 

το Σύνδρομο Down.

Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι 

κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν ότι συμφωνούν ότι η ΕΝΓ πρέπει να είναι βασικό μέσο 

επικοινωνίας για αλληλεπίδραση. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Πιστεύεις πως η ΕΝΓ πρέπει 

να είναι βασικό μέσο επικοινωνίας για αλληλεπίδραση;
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«Ναι είναι ένα από τα βασικά, αφού χρησιμοποιείται από εκατοντάδες άτομα.»

(Σ21)

«Φυσικά γιατί η ΕΝΓ είναι η μητρική γλώσσα για τους κωφούς και 

βαρήκοους.» (Σ21)

«Πιστεύω ότι διευκολύνει πολύ την επικοινωνία των Κωφών και αποκτούν έτσι 

προσβασιμότητα σε όλους τους τομείς.» (Σ21)

«Ναι και ανάλογα το ποσοστό αναπηρίας ενός ατόμου. Αν πχ κάποιος έχει κάτω 

από 67% αναπηρία μπορεί να επικοινωνήσει χωρίς την νοηματική.» (Σ21)

«Προσωπικά μαθαίνω την επικοινωνία στην ΕΝΓ. Η ΕΝΓ κατά τη γνώμη μου 

αποτελεί ένα μέσον και όχι τη βάση της επικοινωνίας των κωφών. Πιστεύω είναι καλό 

να ξέρει κάποιος την ΕΝΓ ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνήσει και σε αυτή την 

μορφή εάν χρειαστεί. Από την επικοινωνία μου και με άλλους κωφούς/βαρήκοους η 

ΕΝΓ έχει αποτελέσει βοήθημα και όχι βάση στήριξης της επικοινωνίας με κωφούς και 

ακούοντες.» (Σ21)

«Διαφωνώ έντονα με την μοναδική χρήση της νοηματικής ως βασικό μέσο 

επικοινωνίας για αλληλεπίδραση όταν το μεγαλύτερο μέρος των κωφών χρησιμοποιεί 

τον προφορικό λόγο οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιείται συνδυαστικά.» 
(Σ21)
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4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ/ ΒΑΡΗΚΟΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΩΦΟΙ/ΒΑΡΗΚΟΟΙ

Υπάρχουν πολλοί κωφοί/βαρήκοοι που δεν αντιλαμβάνονται την ταυτότητα 

τους ως κωφοί/βαρήκοοι. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πολλές φορές μια από τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες της αποδοχής της κώφωσης από τους ίδιους είναι η 

παθολογική αντίληψη την οποία υιοθετούν.

Για παράδειγμα ο Strong (1988:264) αναφέρει «Δεν μου αρέσει να μιλώ στους 

άλλους ανθρώπους για το πρόβλημά μου. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι με κοιτάζουν ως 

ακούων άτομο, όμως στην πραγματικότητα δεν είμαι. Αλλά νομίζω ότι ενεργώ ως ένας 

ακούων, νομίζω ότι μπορώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου βαρήκοο κατά κάποιο τρόπο, 

επειδή νομίζω ότι είμαι μεταξύ κωφού και ακούοντα, είμαι μεταξύ αυτών».

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν την αντίληψη της κώφωσης από τους 

κωφούς/βαρήκοους μπορεί να είναι το άγχος, η λύπηση από τους άλλους, απόρριψη 

από την κοινωνία, μειονεκτικότητα στο σχολικό περιβάλλον, μη αποδοχή από τους 

φίλους, τους συμμαθητές, διακρίσεις και η ασέβεια.

Προ μηνών είχα μιλήσει με έναν βαρήκοο τον οποίο είχα ρωτήσει πως 

αντιλαμβάνεται την κώφωση του, τι αντίκτυπο έχει αυτή η αντίληψη στην ταυτότητα 

του και πως πιστεύει ότι τον βλέπουν οι άλλοι. Η απάντηση που πήρα ήταν λίγο 

σοκαριστική αλλά θυμάμαι τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε «Φοράω μικρό 

ακουστικό που δεν φαίνεται για να μην με ρωτούν. Ντρέπομαι πολύ που είμαι 

βαρήκοος. Δεν ήθελα να γεννηθώ έτσι. Όλο αυτό με την ακοή που δεν πιάνω τις λέξεις 

πάντα με “σκοτώνει ” ψυχολογικά. Νομίζω ότι οι άλλοι όταν δεν πιάνω μερικές λέξεις 

τους σίγουρα λένε νοερά πως σίγουρα είμαι καθυστερημένος».

Σε αυτό δεν φταίει ο κωφός/βαρήκοος αλλά η ίδια η οικογένεια. Πως 

συμπεριφέρεται στο παιδί, τι στάσεις έχουν απέναντι στους κωφούς/βαρήκοους, πως 

βλέπουν το παιδί τους κλπ. Ένα παιδί που φέρει αισθητηριακή απώλεια ή 

οποιαδήποτε άλλη σωματική ανεπάρκεια ψυχοσυναισθηματικά είναι πολύ ευαίσθητο 

πράγμα που αυτό επηρεάζει την προσωπικότητά του, την διαμόρφωση της 

ταυτότητάς του και στο μέλλον τις αντιλήψεις για αυτό που έχει. Οι γονείς πρέπει να 

είναι πολύ προσεκτικοί με το παιδί τους, αλλά και να είναι σωστά πρότυπα για το
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παιδί και να του δίνουν αγάπη, καλή συμπεριφορά και σεβασμό. Στα αποτέλεσμα της 

έρευνας η πλειοψηφία των κωφών/ βαρήκοων απάντησε πως αντιλαμβάνονται την 

ταυτότητα τους ως κωφοί/ βαρήκοοι. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Πως αντιλαμβάνεσαι την 

ταυτότητα σου ως κωφός/ βαρήκοος;

«Κωφή. Πιστεύω πως είμαι ξεχωριστή περίπτωση... Χωρίς να θέλω να 

υπερβάλω. Λόγω της καθαρής ομιλίας και επικοινωνίας αλλά όταν βγάζω τα ακουστικά 

βοηθήματα δεν ακούω απολύτως τίποτα.. Την έχω αποδεχτεί κ το γεγονός ότι 

βρίσκομαι ανάμεσα σε δυο κόσμους.» (ΣΙ7)

«Η ταυτότητα μου ως βαρήκοος είναι ότι είμαι αυτός που είμαι και δεν θα 

άλλαζα κάτι ακόμη και αν η επιστήμη φέρει νέα πράγματα. Τίποτε και κανένας δεν 

μπορεί να μου αλλάξει την ταυτότητα μου ως βαρήκοος.» (ΣΙ 7)

«Σαν παιδί ένιωθα μειονεκτικά στο σχολείο, κυρίως στις παρέες, δε δεχόμουν 

που ήμουν κωφός, πίστευα πως ήμουν ίδιος με τους άλλους, με την διαφορά πως δεν 

άκουγα. Τώρα, όντας, ενήλικας με την αυτογνωσία και φιλοσοφία της ζωής μου νιώθω 

περήφανος που είμαι κωφός και αυτό γιατί το αποδέχθηκα πλέον.» (ΣΙ7)

«Είμαι βαρήκοη, έχω μια ιδιαίτερη ανάγκη να μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο με 

τα άτομα λόγω χειλιανάγνωσης. Και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο το πρόβλημα, 

λόγω της διαφορετικής χροιάς που έχει η φωνή μου... με έχουν βγάλει Ιταλίδα, 

Ισπανίδα προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί δε μιλάω σωστά.» (ΣΙ 7)

«Δεν νιώθω διαφορετικός από τους ακούοντες. Νιώθω ότι έχω απλά μια 

έλλειψη όπως κάποιος φοράει γυαλιά για να βλέπει καλύτερα έτσι κι εγώ ακουστικό για 

να ακούω καλύτερα. Δεν με επηρέασε ποτέ ψυχολογικά η βαρηκοΐα μου και αυτό
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οφείλεται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που μεγάλωσα, ή στην έγκαιρη 
παρέμβαση που είχα μικρός.» (ΣΙ7)

«Πλέον δεν την αντιλαμβάνομαι ως διαφορετικότητα αλλά μέσον να δω και να 

αντιληφθώ βαθύτερα κάποιες καταστάσεις και πλευρές τις ζωής.» (ΣΙ7)

«Την ταυτότητά μου την αντιλαμβάνομαι όταν βγάζω το ακουστικό. Τότε νιώθω 

σαν να είμαι ένας άνθρωπος της σιωπής. Σαν μην λαμβάνω πληροφορίες εξ ακοής 

αλλά μόνο να επικρατεί σιωπή. Όταν το φοράω νιώθω ακούοντας και να επιστρέφω 
στην καθημερινή ρουτίνα.» (ΣΙ7)

«Βασικά επειδή έχω μεγαλώσει με ακούοντας και συναναστραφεί με ακούοντες, 

δεν νιώθω αντιλαμβάνομαι την ταυτότητα μου ως βαρήκοος σε επίπεδο κουλτούρας. 

Θα έλεγα ότι νιώθω μιγάς, ή όπως ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά για να βλέπει 

καλύτερα, παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να κάνει την ζωή ενός αρτιμελή ατόμου. Όποτε 

θα έλεγα ότι η ταυτότητά μου θα έλεγα ότι είναι "ακούοντας"με πρόβλημα ακοής. Είναι 

αόρατη αναπηρία, η κώφωση και επειδή μόνο εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι κάτι που 
ζει μέσα μου και φαίνεται μόνο σε μένα.» (ΣΙ 7)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ/ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ

Υπάρχουν κωφοί/βαρήκοοι οι οποίοι νιώθουν πως δεν ανήκουν ούτε στον 

κόσμο των ακουόντων, ούτε στον κόσμο των κωφών. Βιώνουν τη μοναξιά ακόμη και 

αν προσπαθούν να ενταχθούν, στην παρέα, σε ένα εκ των δύο κόσμων.

Όταν βιώνουν την απόρριψη περισσότερο από τους ακούοντες νιώθουν πως 

δεν αξίζουν ως άνθρωποι και λόγω του ότι δε μπορούν να ενταχθούν σε μια ομάδα 

φταίει η απώλεια ακοής τους. Ορισμένοι κωφοί/βαρήκοοι δεν επιθυμούν να μιλούν 

για το αισθητηριακό έλλειμμα τους, διότι το θεωρούν κατάρα. Για παράδειγμα όταν 

ένας ακούοντας βλέπει το ακουστικό βαρηκοΐας ρωτάει στον βαρήκοο «Τι είναι αυτό 

που φοράς στο αυτί σου;». Αυτή η ερώτηση φέρνει τον βαρήκοο σε μια κατάσταση 

αμηχανίας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ρωτούν τον κωφό κάτι, που δεν μπορεί να 

απαντήσει καλά όπως ένας ακούων και πάλι αυτό φέρνει μια αμηχανία στον κωφό. 

Ενώπιον αυτών των ερωτήσεων αναπτύσσουν ή μάλλον εκδηλώνουν ντροπαλότητα 

για το αισθητηριακό έλλειμμα τους.

Νομίζουν πως αν πουν ότι είναι ένα ακουστικό βαρηκοΐας θα τους δεχτούν. 

Στην ουσία μόλις το μάθουν οι ακούοντες απομακρύνονται. Ο λόγος είναι ένας και 

μοναδικός. Ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο των κωφών/βαρήκοων, δεν 

γνωρίζουν πως είναι να είναι κανείς κωφός/βαρήκοος, πως σκέπτεται και λειτουργεί 

ένας κωφός/βαρήκοος.

Ένας κωφός/βαρήκοος αυτό που θέλει είναι να αλληλεπιδράσει. Για να 

αλληλεπιδράσει, θέλει να νιώσει ότι ο άλλος προσπαθεί να γίνει φίλος του. Για να 

εμπιστευτεί κάποιον ο κωφός/βαρήκοος δεν θέλει ο άλλος να του κάνει περίεργες 

ερωτήσεις, που πιθανώς να γνωρίζει την απάντηση, διότι έχει δει κωφούς/βαρήκοους 

στην κοινωνία, αλλά δεν έχει συνομιλήσει πότε μαζί τους. Για να χτιστεί μια σχέση 

μεταξύ κωφού/βαρήκοου και ακούοντα πρέπει να ο ακούοντας να καταλάβει πως 

λειτουργεί, πως σκέπτεται και πως επικοινωνεί ένας κωφός/βαρήκοος, πρέπει να του 

δείξει αγάπη, εμπιστοσύνη, σεβασμό, καλή συμπεριφορά και να του φέρεται ως 

ισάξιο. Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι 

κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως την κώφωση την θεωρούν σαν μια μορφή αναπηρίας 

που δυσκολεύει, εν μέρει, τη ζωή τους. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των
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συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Πως θα χαρακτήριζες την 

κώφωση;

«Έλλειψη ακοής.» (Σ22)

«Ιδιαιτερότητα. Όλοι μας έχουμε κάτι διαφορετικό που μας ξεχωρίζει από τους 

άλλους. Ποσό βαρετός θα ήταν ο κόσμος αν ήμασταν όλοι ίδιοι;» (Σ22)

«Ένα μικρό ελάττωμα της φύσης, που με τα κατάλληλα, μέσα αντιμετωπίζεται 

μια χαρά, είναι ανάλογα και τον άνθρωπο βεβαία.» (Σ22)

«Απλά ένας άνθρωπος έχασε τη μία αίσθησή του. Φυσιολογικό ον.» (Σ22)

«Αόρατη αναπηρία. Επιβιώσιμη αλλά χρειάζεται το κράτος να μεριμνήσει για 

αυτήν παραπάνω.» (Σ22)

«Κώφωση: ως η απώλεια της ακοής. Ακούμε με τα μάτια μας. Αισθανόμαστε με 

τα μάτια μας και με το ένστικτό μας! Και αυτό το αισθητήριο, πολύ σπουδαίο για μας 

είναι η πρόσβαση στη ζωή μας και στον κόσμο» (Σ22)

«Ως μια αναπηρία- όχι όπως έχει φορτιστεί αρνητικά η λέξη, όπως δυστυχώς 

έχει διαμορφωθεί από τα στερεότυπα- που όπως και οι περισσότερες αναπηρίες, μπορεί 

να αντιμετωπιστεί σε βαθμό που να επιφέρει την λειτουργικότητα του ατόμου και την 

ενσωμάτωσή του στην κοινωνία. Η τεχνολογία υπάρχει, μένουν η διάθεση και η σωστή 

ενημέρωση.» (Σ22)
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«Μια μορφή αναπηρίας που επηρεάζει τον άνθρωπο που την κουβαλάει αλλά 

και τους γύρω που συναναστρέφεται. Δεν σημαίνει όμως πως είναι αναπηρία με την 

οποία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι 

'δύσκολη' αναπηρία...» (Σ22)
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΩΦΟ/ΒΑΡΗΚΟΟ ΜΑΘΗΤΗ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας κωφός/βαρήκοος σήμερα είναι πολλά. 

Όπως η δυσκολία επικοινωνίας επειδή πολλοί ακούοντες δεν κάνουν σωστή 

επικοινωνία για παράδειγμα καλύπτουν με τα χέρια τους το στόμα, μιλούν γρήγορα, 

μιλούν με το κεφάλι σκυμμένο κλπ.

Άλλες δυσκολίες είναι ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί δε βοηθούν όπως θα 

έπρεπε τα κωφά/βαρήκοα άτομα προκειμένου η πρόσβαση του κωφού/βαρήκοου 

στην γνώση να είναι αδύνατη.

Επιπλέον, άλλη μια δυσκολία είναι η κοινωνική απομόνωση, ο στιγματισμός, 

ο ρατσισμός, κινδυνεύοντας το κωφό/βαρήκοο παιδί να αναπτύξει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Το ίδιο ισχύει και για τις απαράδεκτες συμπεριφορές και στάσεις που 

έχουν οι συμμαθητές τους. Συχνά οι κωφοί/βαρήκοοι σαν μια ευάλωτη ομάδα 

πέφτουν στο σχολείο θύματα σχολικού εκφοβισμού (bullying) και δέχονται λεκτική 

βία πράγμα, που αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους και στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Και τέλος, το δυσκολότερο θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί κωφοί/βαρήκοοι, 

είναι η κοινωνική ένταξη. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Τελικά ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν κωφό μαθητή;

«Να μην έχει την κατάδηλη στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον.»

(Σ25)

«Η έλλειψη ακουστικής πληροφορίας και η ταυτόχρονη παρακολούθηση 

συμμαθητών/συμφοιτητών και καθηγητή.» (Σ25)

«Το να κατανοήσει πλήρως ένα μάθημα την ώρα που γίνεται. Πάντα θα 

χρειάζεται παραπάνω χρόνο και ενέργεια για να διαβάσει ένα μάθημα κυρίως επειδή 

δεν γίνεται να γράφει σημειώσεις κατά την διάρκεια διεξαγωγής ενός μαθήματος. Εγώ 

προσωπικά θέλω να γνωρίζω από πριν την ύλη που θα διεξαχθεί σε ένα μάθημα ούτως 

ώστε να το προετοιμάσω. Δηλαδή να διαβάσω σχετικά με αυτό για να καταλάβω 

καλύτερα τι λέγεται μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος. Βεβαίως μετά θα 

ξαναδιαβάσω το μάθημα έχοντας πλέον υπόψη τι είπε ο καθηγητής, που έδωσε έμφαση
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και που δεν έδωσε. Το δυσκολότερο επίσης είναι αν είναι ένα μάθημα που απαιτεί 

-γράψιμο σε πίνακα. Τότε ο καθηγητής αναγκαστικό, θα έχει την πλάτη του προς τους 

μαθητές και όσο και να γνωρίζει ότι υπάρχει ένας κωφός μαθητής, πάντα θα υπάρχουν 

στιγμές που θα ξεχαστεί και θα μιλήσει ενώ είναι γυρισμένος προς τον πίνακα.» (Σ25)

«Η έλλειψη επικοινωνίας, που έχει σαν αποτέλεσμα την απομόνωση του κωφού 

μαθητή και τη μη ένταξή του στη σχολική κοινότητα.» (Σ25)

«Ηχαμηλή αυτοεκτίμηση και η κακή εκπαίδευση τους.» (Σ25)

«Η φοίτηση στα ειδικά σχολεία ΔΕΝ είναι επαρκής και η φοίτηση στα γενικά 

σχολεία, έχει άλλου είδους προβλήματα. Η θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα φοίτησης 

στα ειδικά σχολεία (με την ολοκληρωμένη διδακτέα υλη, με τις ίδιες εξετάσεις 

προαγωγής από τάξη σε τάξη, με την χρήση της ομιλούμενης μέσα στην τάξη ή θα 

πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία απέναντι στα θύματα bullying 

γιατί τα κωφά παιδιά, είναι συχνά θύματα.» (Σ25)

«Κοινωνική απομόνωση, στιγματισμός, ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των εκπαιδευτικών να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους.» (Σ25)
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5. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ

Ήδη από τον 16° αιώνα μέχρι λίγο μετά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους η 

κοινωνία αντιμετώπιζε τους κωφούς/βαρήκοους με άσχημο τρόπο. Όπως «νοητικά 

καθυστερημένος», «τρελός» κλπ. Η αντιμετώπιση αυτή δεν ήταν και η πιο σωστή για 

τους κωφούς/βαρήκοους. Σίγουρα εκείνες οι κοινωνίες με τις στάσεις τους είχαν 

αφήσει πολλά ψυχολογικά, τραύματα Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι 

οποίοι δεν έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για την αναπηρία.

Ο Μαντζίκος (2015:1) αναφέρει «Η κοινωνία είναι αυτή η οποία 

όυσλειτουργεί σε πολλά και κοιμάται σε έναν βαθύ ύπνο εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Τείνει να αλ)Αζει τα δεδομένα. Όπως έχω αναφέρει σε παλιότερα άρθρα ότι η κοινωνία 

έχει φτιάξει ένα μοντέλο του διαχωρισμού ανώτερος- κατώτερος με βασικό κλειδί την 

ετικετοποίηση των ανθρώπων η οποία αυτή έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες στους 

ανθρώπους. Μέσα σε αυτήν τείνει να όυσλειτουργεί και η επιστήμη. Η επιστήμη 

φτιάχτηκε από την κοινωνία, άρα και όλα όσα έχει εξετάσει η επιστήμη, σε πολλά 

σημεία είναι παραποιημένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην δίνουν την σωστή αντίληψη 

στους ανθρώπους, για τα θέματα που εξετάζει.»

Για αυτό και σήμερα ξεσηκώνονται πολλοί άνθρωποι για να ορθώσουν 

ανάστημα απέναντι στην επιστήμη και στην κοινωνία που τείνουν με τα μοντέλα τους 

να μειώνουν τους κωφούς/βαρήκοους. Όπως έχουμε αναφέρει ο όρος “αναπηρία” 

είναι μια κοινωνική κατασκευή. Ζούμε σε μια παθητική κοινωνία, σ’ ένα σύστημα το 

οποίο κανείς δεν πρόκειται να σκεφτεί έξω από αυτό.

Όμως σήμερα, με την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από 

τους ακούοντες, άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα η αποδοχή των κωφών/ 

βαρήκοων ανθρώπων όπως λένε και στην πλειοψηφία τους οι κωφοί/βαρήκοοι που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των 
συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Πως πιστεύεις ότι σήμερα η 

κοινωνία αντιμετωπίζει τους κωφούς;
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«Πιστεύω πως η κοινωνία σήμερα ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται ως προς 

την Κοινότητα των κωφών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ενδιαφερομένων για την 

εκμάθηση της ΕΝΓ, τμήματα στα Παν/μια για την γνωριμία κώφωσης, σεμινάρια, 

διερμηνεία στα ΜΜΕ. Βέβαια πρέπει από την πλευρό, του ο κωφός να παλέψει για να 

σταθεί ισότιμα με τους ακούοντες. Ωστόσο και από την πλευρά της η κοινωνία.» (ΣΙ8)

«Λογικά υπάρχουν πολλά εμπόδια. Η σημερινή κοινωνία είναι καλύτερη από 

την παλιότερη που περισσότεροι δεν ήξεραν τι είναι κώφωση και τι είναι η νοηματική 

γλώσσα και κοροΐδευαν. Ενώ τώρα που πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νοηματική 

(είτε κοιτάνε το συμφέρον τους, είτε τους αρέσει και θέλουν καλή συνεργασία και αγάπη 

με κωφούς) μαθαίνουν τι είναι κώφωση και έτσι είναι καλύτερα.» (ΣΙ8)

«Πιστεύω πως η κοινωνία σήμερα αντιμετωπίζει τους κωφούς διαφορετικά από 

ότι όταν ήμουν πιο νέα, πιο θετικά. Έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι έχουν 

δημιουργηθεί ειδήσεις για κωφούς στην τηλεόραση καθώς και η διάδοση του 

διαδικτύου. Ωστόσο πολλοί δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε έναν κωφό ή 

βαρήκοο με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται παρεξηγήσεις.» (ΣΙ8)

«ΓΓ/.έον ο περισσότερος κόσμος, λόγω καλής πληροφόρησης, δεν τους 

αντιμετωπίζει διαφορετικά, π.χ. πολλοί στις υπηρεσίες είναι διατεθειμένοι να 

βοηθήσουν. Κοινωνικά οι ακούοντας τους αποδέχονται, αν και υπάρχουν περιπτώσεις 

των κωφών να μην αποδέχονται τους ακούοντας!!! Όμως υπάρχει ακόμη σε μικρό 

ποσοστό, διάκριση στις προσωπικές σχέσεις, από την οικογένεια του/της άκουαν 

συντρόφου..». (ΣΙ 8)

«Η κοινωνία σε σχέση με παλ,ιόπερα, έχει αλλάξει αλλά δεν θα την χαρακτήριζα 

και πολύ καλ.ή ως προς την αντιμετώπιση των κωφών διότι ακόμη υπάρχει ο χλευασμός 

και η ανισότητα πιστεύω.» (ΣΙ8)
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«Πιστεύω ότι συνεχίζουν να είναι λίγο προκατειλημμένοι οι άνθρωποι, απέναντι 

στους κωφούς, και κρίνουν πολύ βιαστικά, ότι ίσως είναι ανίκανοι να ανταπεξέλθουν 

σε πολλές δραστηριότητες, αλλά το χειρότερο. πιστεύω ότι οι περισσότεροι κωφοί είναι 

προκατειλημμένοι για την δική τους κοινωνική ομάδα, δηλαδή έχω ακούσει για κωφούς 

που δεν αποδέχονται έναν άλλον κωφό γιατί έκανε εισαγωγή κοχλιακού εμφυτεύματος, 

επειδή θεωρούν ότι η φύση μας έκανε όπως μας έκανε για κάποιο λόγο και είναι 

αμαρτία να θέλουμε να το αλλάξουμε.» (ΣΙ 8)

«Ένα μέρος τη κοινωνίας θεωρεί τους κωφούς πρόβλημα και ένα άλλο μέρος 

τους θεωρεί μέρος της κοινωνίας. Αλλά, οι περισσότεροι άνθρωποι της κοινωνίας μας 

βλέπουν όπως βλέπουν έναν μαύρο της Αφρικής και αμέσως να βγάλουν ρατσιστικές 

λέξεις. Η κοινωνία πιστεύω έχει ένα "κομπλεξικό" θέμα που δυσκολεύεται να 

αποδεχθεί την ατέλεια της ζωής.» (ΣΙ8)

«Σίγουρα υπάρχει προκατάληψη στους κωφούς ,όπως και σε κάθε αναπηρία 

.Όταν βλέπουν κάποιον να νοηματίζει τον κοιτάνε παράξενα και τους βλέπουν με 

επιφύλαξη . Επίσης , δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Τα τελευταία χρόνια μπορούν οι 

κωφοί να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση με τα δελτία ειδήσεων στην νοηματική 

γλώσσα.» (ΣΙ 9)

«Μας έχει στο περιθώριο σαν 'αόρατη αναπηρία'. Δεν υπάρχει επαρκής 

εκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν περισσότερο οι άνθρωποι για τις αναπηρίες και να τις 

αντιμετωπίζουν καλύτερα. Ούτε υπάρχει φυσικά επαρκής ενημέρωση για την 

επικοινωνία με κωφά άτομα. Το κράτος κόβει τα επιδόματα από μια ηλικία και μετά 

θεωρώντας πως είμαστε πιο 'αρτιμελείς' από τις άλλες αναπηρίες και πιο εύκολο να 

βρούμε δουλειά ενώ στην ουσία δεν βλέπω εύκολα διαφορές στην αντιμετώπιση στον 

επαγγελματικό τομέα σε σχέση με τις άλλες αναπηρίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

βρούμε δουλειά και δεν υπάρχουν υποδομές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ενώ 

θέλουμε να εργαστούμε. Η συνολική εικόνα είναι σαν το κράτος απλά να αδιαφορεί» 
(ΣΙ 8)
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΩΦΟΙ/ΒΑΡΗΚΟΟΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι διακρίσεις τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, για τα άτομα με 

αναπηρία, όσο και για τους ανθρώπους των εθνικών μειονοτήτων, έχουν λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις. Όσο αυξάνονται αυτές οι διακρίσεις τόσο περισσότερο έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.

Οι παράγοντες που αυξάνουν τις διακρίσεις είναι πάρα πολλοί, όπως η παιδεία 

που λαμβάνουν στα σχολεία οι άνθρωποι, η αρνητική εικόνα που προβάρουν τα 

ΜΜΕ, οι κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις κλπ.

Η κοινωνία έχει πλέον συνηθίσει να ακολουθεί τον νόμο του διαχωρισμού 

ανώτερος-κατώτερος, να δρα στα άτομα με αναπηρία με βάση το κοινωνικό μοντέλο 

το οποίο είναι επηρεασμένο από το ιατρικό μοντέλο. Οι διακρίσεις γίνονται με σκοπό 

να μειώσουν αυτούς τους ανθρώπους, να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά 

τους, να τους περιθωριοποιήσουν.

Οι κωφοί/βαρήκοοι καθημερινά δέχονται σε μεγάλο ποσοστό διακρίσεις από 

κοινωνικούς φορείς, στην εκπαίδευση, στην δουλειά τους, στο φιλικό τους 

περιβάλλον.

Εν τέλει δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος, ή μικρός είναι ο εγκέφαλος μας, 

αλλά πως αντιλαμβανόμαστε και πως πράττουμε με βάση αυτό που 

αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή με λίγα λόγια πόση ωριμότητα κουβαλάμε μέσα μας, για 

διάφορες καταστάσεις της ζωής. ΕΙρέπει να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι που 

κοιτάμε το τέλειο και να αρχίσουμε να κοιτάμε την άλλη πλευρά της ζωής. Εκεί που 

όλα αγγίζουν την πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι. Να μάθουμε να 

αποδεχόμαστε τους ανθρώπους, όπως είναι, γιατί έχουν δικαίωμα στη ζωή. Και αν 

δεν μάθουμε να τους αποδεχόμαστε όπως είναι, θα καταστρέψουμε τους εαυτούς μας, 

αλλά και τους ανθρώπους αυτούς που παλεύουν στο κάθε λεπτό της ζωής τους να 

γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας, να γίνουν κάποιοι έχοντας έναν σκοπό στη ζωή. 

Μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε πολλά να μάθουμε. Όσα μάθαμε στη ζωή 

ήταν απλά έτοιμα μέσα από τα βιβλία τα οποία δεν έλεγαν την ουσία της ζωής. Έτσι 

λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε το κυριότερο πράγμα: πώς να ζούμε, 

πώς να αντιλαμβανόμαστε και πως να πράττουμε με έναν πιο σφαιρικό τρόπο και όχι
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με έναν τρόπο ο οποίος συνδέεται με τον διαχωρισμό της κοινωνίας. (Μαντζίκος, 

2015).

Στην πλειοψηφία του ερευνητικού ερωτηματολογίου, οι κωφοί/βαρήκοοι 

απάντησαν πως δέχθηκαν κάποιες διακρίσεις τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Ακολουθούν ενδεικτικά αποσπάσματα των συμμετεχόντων 

στην έρευνα σχετικά με το ερώτημα: Έχεις δεχθεί κάποια διάκριση μέσα από το 

σχολείο ή από την κοινωνία; Αν ναι πως ένιωσες; (Αφηγήσου μας ένα σχετικό 

περιστατικό)

«Ναι, στο σχολείο. Ήταν με κοροΐδευαν και μου κολλούσαν χαρτάκια με την 

λέξη κουφή.»(Σ\9)

«Μμμμ έχω δεχτεί αρκετές. Όχι σοβαρά θέματα. Στις δημόσιες υπηρεσίες τους 

λέω ότι έχω πρόβλημα ακοής κ διαβάζω τα χείλη. Όχι μόνο δε δίνουν σημασία αλλά 

συνεχίζουν να μιλάνε με σκυφτό το κεφάλι. Αυτό είναι που με ενοχλεί πιο πολύ.» (ΣΙ9)

«Σε μια ομαδική εργασία στην σχολή, που χρειαζόταν να μαγνητοφωνήσουμε 

τις συνεντεύξεις, μετά έπρεπε να τις ακούσουμε. Τότε ένα άτομο από την ομάδα έδειξε 

με το τρόπο του την δυσαρέσκεια του, που δεν μπορούσα να το κάνω... Παρόλο που 

επωμίστηκα να ετοιμάσω άλλο κομμάτι της εργασίας.» (ΣΙ9)

«Και τα δύο έχω δεχθεί διάκριση. Πολλές φορές θυμώνω πολύ για ποιο λόγο 

άεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει κώφωση... και την περιφρόνηση.» (ΣΙ9)

«Περισσότερη διάκριση έχω περάσει στον τομέα του επαγγέλματος. Ως 

δάσκαλος που είμαι οι πιο ρατσιστές είναι οι γονείς των παιδιών με ΑΜΕΑ!!» (ΣΙ9)
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«Δέχθηκα αρκετές. Μια από αυτές και η πιο σοβαρή διάκριση που δέχθηκα 

είναι ότι μου είπαν πως δεν έπρεπε να γεννηθώ και ότι η κοινωνία δεν θα με δεχτεί 

ποτέ.» ( Σ Ι 9)
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2.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Γεννήθηκα στη Λάρισα και είμαι εκ γενετής κωφός. Χάρη στους γονείς μου 

που επενέβησαν άμεσα και με ιατρική παρέμβαση, βρέθηκε λύση για την 

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, την οποία έχω και στα δύο αυτιά μου. Από μικρός 

φόρεσα ακουστικά βαρηκοΐας ούτως ώστε να μπορέσω να αναπτύξω τον προφορικό 

λόγο μου, αλλά και σε ένα βαθμό την ακοή μου. Σε ηλικία 2 ετών ήδη είχα ξεκινήσει 

μαθήματα λογοθεραπείας .

Οι γονείς μου διχάστηκαν στην αρχή, αν θα έπρεπε να με εντάξουν σε 

Σχολείο Κωφών στη Θεσσαλονίκη, ή θα έπρεπε να φοιτήσω σε σχολείο γενικής 

εκπαίδευσης. Υπήρχε συνεπώς ένα δίλημμα. Τελικά αποφασίστηκε, ερήμην μου 

βεβαίως, η δεύτερη λύση και η σχολική μου ζωή πήρε την πορεία της. Θεωρήθηκε 

λοιπόν, πως η εκπαίδευση μου θα ήταν καλύτερη από ένα Σχολείο Κωφών, ότι θα 

μορφωθώ περισσότερο και θα αποκτήσω αρκετές γνώσεις, παρά το απαιτητικό 

πρόγραμμα του σχολείου. Γ ενικά θα χαρακτήριζα τη ζωή μου στο δημοτικό σχολείο 

ομαλή και υπήρχε καλή συνεργασία των γονέων μου με τους εκπαιδευτικούς. Σε 

εκείνη την περίοδο, στην πέμπτη ή έκτη δημοτικού νομίζω, στάλθηκε μία εγκύκλιος 

στα σχολεία για πρώτη φορά, όπως ανακαλεί η μητέρα μου, που παρότρυνε τους 

διευθυντές των σχολείων να ζητήσουν ειδικό εκπαιδευτικό για παιδιά, που τυχόν 

είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Προφανώς θεωρήθηκε ότι εγώ δεν είχα τέτοιο θέμα, 

γιατί δεν ήρθε για μένα κάποιος ειδικός εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στα οποία φοίτησα με επιτυχία, ήταν αρκετά καλοί 

μαζί μου. Δεν παρουσίασαν κάποια αρνητικότητα απέναντι μου, στο ότι είμαι 

βαρήκοος. Αντίθετα προσπάθησαν να με βοηθήσουν, με όσο το δυνατό καλύτερο 

τρόπο εκείνοι μπορούσαν. Ήταν σύμμαχοι μου σε μαθήματα τα οποία αδυνατούσα 

να κατανοήσω, όπως τα μαθηματικά, γεωμετρία κλπ. Κάνανε το καλύτερο ώστε να 

επιτύχω, ώστε να βγάλω μια καλή βαθμολογία. Όμως γνωρίζω πως η βαθμολογία δεν 

καθορίζει την επιτυχία, την πραγματική επιτυχία. Είναι απλά μια μονάδα μέτρησης 

της επίδοσης σου.

Αυτή βεβαίως ήταν η θεώρηση των άλλων για μένα, τα δικά μου όμως 

συναισθήματα και σκέψεις διέφεραν σε πολλά σημεία, όπως θα προσπαθήσω να 

εξηγήσω παρακάτω, σαν είδος εξομολόγησης.
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, .Στην ουσία δεν ήμουν ένας απλός άνθρωπος, ήμουν ένας άνθρωπος οποίος 

εξελίσσονταν αργά, λόγω της μειωμένης ακουστικής αντίληψης και ταυτόχρονα ένας 

άνθρωπος που πάσχιζε να μπει σε έναν κόσμο, όπου δεν τον δέχονταν όπως 

πραγματικά ήταν. Ήμουν χαμένος σε έναν κόσμο, που δεν τον επέτρεπε να μπει στον 

δρόμο της αυτογνωσίας του, να ανακαλύψει την ταυτότητα του, την διαφορετικότητα 

του.

Πολλές φορές ένιωθα πως ο κόσμος αντιμετώπιζε τους συνανθρώπους τους 

σαν να ήταν αριθμοί και ιδιαίτερα αντιμετώπιζαν τις ευπαθείς ομάδες, όπως και 

εμένα, μέσα σε αυτό τον κύκλο, σαν να είχα τον αριθμό μηδέν, όπου αυτός ο αριθμός 

δεν έχει καμία αξία και σημασία παρά μόνο είναι απλώς ένας κατώτερος αριθμός. 

Αυτό που ήθελα να είμαι ήταν να είμαι αποδεκτός από την κοινωνία και τους φίλους 

μου και όχι μονάχα από την οικογένεια μου. Να γίνω ο αριθμός άπειρο, όπου αυτός ο 

αριθμός δεν αγγίζει την κατωτερότητα, αλλά τον σεβασμό και την ισότητα, όπως και 

την αποδοχή αυτού που πραγματικά είσαι.

Πιστεύω, ότι η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στις προσπάθειες σου, ώστε 

να πραγματώσεις το δυναμικό σου. Αγώνας λοιπόν μέχρις εσχάτων. Με βάση λοιπόν 

την βοήθεια των δασκάλων μου, αλλά και με τη βοήθεια των γονιών μου, όχι μόνο 

κατάφερα να παλέψω ώστε να προσαρμοστώ από πολύ νωρίς στο σχολικό 

περιβάλλον, αλλά με ώθησαν επίσης να διαμορφώσω και μια νέα αντίληψη για τον 

εαυτό μου, μια αντίληψη η οποία δεν είναι αρνητική, αλλά θετική.

Με ώθησαν να αρχίσω να διαμορφώνω μια αντίληψη για την διαφορετικότητά 

μου και ύστερα για την ταυτότητα μου. Όμως αυτό το κομμάτι δεν χρειάζονταν 

κανενός τη βοήθεια. Ήταν ένα δικό μου κομμάτι το οποίο έπρεπε να παλέψω να το 

βρω. Ήξερα πως δεν θα το έβρισκα στην κοινωνία, στους εκπαιδευτικούς, στην 

οικογένεια μου. Βρίσκονταν βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Σιγά σιγά ανακάλυπτα πως το 

ότι ακούω με ένα υποστηρικτικό μηχάνημα και ότι αυτό βοήθησε να αναπτύξω την 

ομιλία μου ήταν κάτι επιφανειακό. Το να βρω τι με έκανε διαφορετικό, μου πήρε 

πολύ καιρό , μου πήρε αρκετές ερωτήσεις, που έπρεπε να απαντήσω εσωτερικά. Η 

ταυτότητα μου δεν είχε αναδυθεί ακόμα. Για να αναδυθεί όπως είπα προηγουμένως 

έπρεπε να βρω τι με κάνει διαφορετικό. Μια μέρα κάθισα με τους γονείς μου και τους 

ρώτησα αν γεννήθηκα έτσι, ή αν γεννήθηκα και μετά το έπαθα αυτό. Εκείνοι μου 

απάντησαν ότι ήμουν εκ γενετής έτσι. Αυτή η απάντηση με βοήθησε κατά πολύ να
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βρω την διαφορετικότητα μου. Γεννήθηκα κωφός. Άρα η διαφορετικότητα μου 

υπάρχει στην κώφωση και ένα κομμάτι της διαμόρφωνε αυτό που είμαι σήμερα. 

Έκανα ένα «πείραμα» στον εαυτό μου. Μια μέρα βγήκα έξω χωρίς το ακουστικό. 

Έβλεπα μονάχα. Δεν άκουγα τα αυτοκίνητα, τους ανθρώπους που αντάλλασαν 

κουβέντες, τα ποδήλατα που έτριζαν με τα πετάλια τους, τα μηχανάκια που πήγαιναν 

με μεγάλη ταχύτητα, τα αεροπλάνα. Μονάχα ένιωθα στη Γη τους κραδασμούς, τους 

ήχους να διαπερνούν το σώμα μου. Τότε κατάλαβα πως δεν ακούω τίποτα, ενώ οι 

άλλοι γύρω μου άκουγαν και επικοινωνούσαν. Αυτό δε με μείωνε όμως, απλά με 

έκανε να νιώσω διαφορετικός. Ένιωσα τότε μια ανακούφιση. Η κώφωση δεν είναι 

μια πάθηση, είναι μια κατάσταση. Κατάλαβα πως το να είσαι κωφός δεν είναι 

μειονέκτημα, κατάρα ή ότι άλλο αρνητικό σκεφτεί κανείς. Μπορεί να μην άκουγα 

αλλά καταλάβαινα, ένοιωθα, συνειδητοποιούσα. Σκέφτηκα και ότι πολλοί άνθρωποι 

δεν αντέχουν τους μεγάλους ήχους, τους κεραυνούς, την άσχημη μουσική, τις 

δυνατές φωνές, την ηχορύπανση γενικά. Όλα αυτά εγώ δεν μπορούσα να τα νιώσω 

χωρίς ακουστικό και κατά ένα μέρος χαιρόμουν για αυτό. Μερικοί από τους 

ανθρώπους βάζουν ωτοασπίδες, για να αποφύγουν τους διάφορους ήχους, που έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην ακοή τους και την ψυχολογία τους. Κατάλαβα ότι σε μια 

άλλη διάσταση της ζωής θα ήθελαν να μην τα άκουγαν αυτά, να μην υπήρχαν, να 

ήταν στη δική μου θέση. Αλλά πάλι αυτό είναι κάτι επιφανειακό. Με το να λέει 

κανείς ότι να μην ακούς είναι λύση για να αποφύγεις κάτι, στην ουσία δεν είναι. 

Είναι κάτι μοναδικό. Και πάλι με το να βάζει κανείς ωτοασπίδες στα αυτιά του ή να 

παριστάνει τον αδιάφορο πως δεν ακούει, δεν τον βάζει σε θέση να κατανοήσει τι 

είναι η κώφωση, ποια είναι η ετερότητα της κώφωσης.

Όσον αφορά στο θέμα της ένταξης μου στην κοινωνία, είχα κάνει πολλές 

απόπειρες για να ενταχθώ σε μια παρέα ιδιαίτερα στα εφηβικά μου χρόνια, αλλά 

όπως ήταν αναμενόμενο κάποια θέματα προέκυπταν πάντα και έμενα απ' έξω. 

Προσπάθησα να πάω σύμφωνα με τον κώδικα της κάθε παρέας, δηλαδή κάποιες 

παρέες είχαν ως κώδικα το ιδιαίτερο ντύσιμο, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα 

σκουλαρίκια κλπ. Αλλά δυστυχώς η συνταγή δεν πέτυχε.

Η μοναδική παρέα η οποία μπορούσε να με καταλάβει ήταν τα βιβλία. Ένιωθα 

πως η επικοινωνία με ένα βιβλίο είναι ο τρόπος να ανακαλύψεις την πόρτα της 

αυτογνωσίας σου και να δεις ποιος είσαι και τι θέλεις πραγματικά από την ζωή σου. 

Τα βιβλία ήταν ένας τρόπος που με έκαναν να καταφύγω στην λογική και να
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κατανοήσω για ποιον λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μου. Ήταν μια 

πύλη για μια άλλη διάσταση, στην οποία μπορούσα να επικοινωνήσω με την 

διαφορετικότητά μου.

Το μόνο που αποζητούσα λοιπόν ήταν να είχα δικαίωμα στην ζωή ως 

άνθρωπος και ως κωφός. Αποζητούσα τον σεβασμό και την ισότητα. Όμως αυτά τα 

δύο ήταν δύσκολο να τα βρω, γιατί τα μέλη που απαρτίζουν το Όλον της κοινωνίας, 

πλέον σε μεγάλο ποσοστό, δεν έχουν την σωστή παιδεία ή ευαισθησία , που έπρεπε 

να είχαν.

Μπαίνοντας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Βόλο κατάλαβα 

πολλά πράγματα μέσα από διάφορα μαθήματα ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχολογίας 

και της ειδικής αγωγής. Οι καθηγητές/ καθηγήτριες με τις γνώσεις τους με βοήθησαν 

και εξακολουθούν να με βοηθούν να κατανοήσω πως ο κόσμος των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες δεν είναι ένας απλός κόσμος. Είναι ένας κόσμος διαφορετικός και 

μπροστά στα μάτια των άλλων φαίνεται αλλιώς. Κατά ένα μέρος με βοήθησαν να 

φτάσω στο τελευταίο κομμάτι της αυτογνωσίας μου το οποίο ήταν ότι πέρα από 

βαρήκοος είμαι και άνθρωπος που έχει δικαίωμα στη ζωή και στην ισότητα.

Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι οι καταστάσεις καθορίζουν αυτό που είμαστε. 

Δεχόμενος όλα αυτά που είπα παραπάνω, δεν σήμανε το τέλος μου, αλλά την 

ανανέωση μου. Όλα αυτά διαμόρφωσαν την ταυτότητα μου, την προσωπικότητά μου 

και εν τέλει δε με διαμόρφωσαν ως αδύναμο άνθρωπο, αλλά ως δυνατό άνθρωπο, που 

πίστευε πως τώρα είναι η αρχή. Ήξερα πως όλα αυτά έπρεπε να τα περάσω. Έπρεπε 

να δοκιμαστώ από την κοινωνία και από τα λάθη της. Μόνον έτσι θα καταλάβαινα τι 

θα πει να είμαι διαφορετικός, τι θα πει να είμαι κωφός! Έπρεπε να νιώσω την 

αδυναμία, τον φόβο, την περιέργεια, ή τον οίκτο των συνανθρώπων μου, όταν με 

κοίταζαν κατάματα. Έπρεπε να ακούσω συνεχώς την λέξη «κωφός» και «ανάπηρος», 

για να ήμουν έτοιμος να εξελιχθώ και να δράσω με μια πιο ανώτερη φιλοσοφία από 

εκείνους. Και οπωσδήποτε ο αυτοοικτιρμός θεωρείται αποδιοπομπαίος τράγος.

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας υπάρχει μια ομοιότητα των δικών μου 

εμπειριών και μεταξύ των εμπειριών των κωφών/βαρήκοων, που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα. Με βάση αυτό λοιπόν, τους θεωρώ συνταξιδιώτες μου στη ζωή, σαν άτομα 

με κοινή πορεία μεταξύ μας.

~  134  ~



Όσον αφορά το κομμάτι του οικογενειακού περιβάλλοντος, της παιδικής 

ηλικίας, της στάσης των γονιών προς την κώφωση δεν διακρίνεται και από τις δύο 

πλευρές κάποια διαφορά, ούτε κάτι αρνητικό.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης και του σχολικού πλαισίου στο οποίο έχουν 

ενταχθεί οι κωφοί/βαρήκοοι σε σχέση με το σχολικό πλαίσιο που εντάχθηκα και με 

την εκπαίδευση που έτυχα σημειώνονται αρκετές διαφορές. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω το σχολικό πλαίσιο στο οποίο εντάχθηκα ήταν μόνο γενικό σχολείο, χωρίς 

αλλαγή σε Σχολείο Κωφών. Η εκπαίδευση μου ήταν αρκετά καλή, με μικρές 

δυσκολίες όπως αναφέρουν και εκείνοι στις εμπειρίες τους- εξαιρούνται εκείνοι που 

φοίτησαν σε Σχολεία Κωφών γιατί ο τρόπος εκπαίδευσης διαφέρει- Σοβαρές 

δυσκολίες στην εκπαίδευση και από τις δύο πλευρές υπάρχουν παρόμοιες όπως 

κάλυψη χειλιών, γράψιμο στον πίνακα με την πλάτη, απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

διδάσκοντα από συμμαθητές που βρίσκονται πίσω από τον κωφό/βαρήκοο μαθητή- 

παραδοσιακός τρόπος σειράς των θρανίων στην τάξη- κ.α.

Μια διαφορά έγκειται στην επικοινωνία με τους γονείς. Οι κωφοί/βαρήκοοι 

επικοινωνούν με τις οικογένειες τους άλλοτε προφορικά και άλλοτε με την Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα. Από την δική μου πλευρά η επικοινωνία με τους γονείς μου 

είναι πλήρως προφορική. Επιπλέον, άλλη μια διαφορά υπάρχει και στην επικοινωνία 

με το φιλικό περιβάλλον. Βάση των εμπειριών τους οι κωφοί/βαρήκοοι ανέφεραν ότι 

μιλούν με τον προφορικό λόγο και άλλοτε με την νοηματική. Από την μεριά μου η 

επικοινωνία μου με τους φίλους μου είναι προφορική- δεν έτυχε να έχω πολλές 

επαφές με κωφούς/βαρήκοους-

Διαφορές σημειώνονται και στο κομμάτι της αντίληψης της 

ταυτότητας/ετερότητας. Άλλοι δεν νιώθουν διαφορετικοί ή κωφοί/βαρήκοοι, νιώθουν 

σαν τους ακούοντες και άλλοι νιώθουν κωφοί/βαρήκοοι. Ενώ εγώ νιώθω 

διαφορετικός σε σχέση με τους ακούοντες -αν και μερικοί δεν θεωρούν ότι είμαι 

βαρήκοος λόγω της καθαρής ομιλίας μου-

Η αντιμετώπιση από την κοινωνία είναι ένα κομμάτι στο οποίο και οι δύο 

πλευρές βάση εμπειρίας ταυτίζονται. Δεν υπήρχε και από τις δύο πλευρές αποδοχή 

και ενδιαφέρον από την κοινωνία, καθώς ούτε και σεβασμός στη διαφορετικότητα - 

λίγες είναι οι περιπτώσεις που οι κωφοί/βαρήκοοι τυχαίνει να έχουν καλή 

συμπεριφορά από τους πολίτες της κοινωνίας και αποδοχή-

Σε τελική ανάλυση κάθε άνθρωπος διαφέρει ανάλογα το οικογενειακό και 

κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον καθώς και της εκπαίδευσης που έτυχε. Μπορούμε
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να πούμε ότι σε πολλά-σημεία οι ζωές των ανθρώπων βάσει εμπειριών 

παρομοιάζονται αλλά η επιρροή που θα έχει η ψυχή του ανθρώπου από αυτά που έχει 

ζήσει δεν θα είναι ίδια.
Σε πολλά σημεία οι εμπειρίες των κωφών/βαρήκοων με τις δικές μου 

εμπειρίες ταυτίζονται αλλά το πώς αυτές μας επηρέασαν ψυχικά και συναισθηματικά 

διαφέρουν. Καθώς, διαφέρουν οι απόψεις για την κώφωση και οι σκέψεις μας για τον 

κόσμο. Καλό θα ήταν να επισημανθεί εδώ ότι η γνωστική ψυχολογία λέει με βάση 

τις γνωστικές δραστηριότητες- παρακολούθηση, αντίληψη, σκέψη- επηρεάζεται η 

συμπεριφορά μας. Έτσι λοιπόν η οικογένεια, η εκπαίδευση και το φιλικό περιβάλλον 

είναι τρεις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μας διαμόρφωσαν διαφορετικά τόσο ως 

κωφούς/βαρήκοους όσο και ως ανθρώπους.
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2.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην έρευνά μας, διαπιστώσαμε από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου 

πως οι οικογένειες των κωφών/βαρήκοων ατόμων ήταν πολύ υποστηρικτικές και 

δίνουν τα κατάλληλα εφόδια στα κωφά/βαρήκοα παιδιά τους, για να αναπτυχθούν 

σωστά. Η παιδική ηλικία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το κωφό παιδί. Σε 

αυτή την ηλικία το κωφό/ βαρήκοο παιδί όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά 

αναπτύσσουν την ψυχολογία τους και αρχίζουν σταδιακά να διαμορφώνουν την 

προσωπικότητα τους μέσα από την οικογένεια, το σχολείο και το φιλικό περιβάλλον. 

Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου η παιδική 

ηλικία των κωφών/βαρήκοων παιδιών ήταν γεμάτη αγάπη, χαρά, χαμόγελο με λίγα 

λόγια θα χαρακτηρίζαμε φυσιολογική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσο αναφορά τη στάση των γονιών στην 

κώφωση, κατά κύριο λόγο η μητέρα ήταν το άτομο το οποίο στήριζε απόλυτα το 

παιδί της με οποιονδήποτε τρόπο. Σίγουρα υπήρχαν περιστατικά όπου δεν γινόταν 

αποδεκτό από ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας, όμως το ενθαρρυντικό είναι 

πως ήταν λίγα. Κατά κύριο λόγο, η γνώση από πραγματικούς ειδικούς για τη φύση 

της ασθένειας βοήθησε στην αναπτέρωση του ηθικού των γονέων καθώς κατάλαβαν 

ότι δεν ήταν μία ασθένεια που είχε σχέση με νοητική υστέρηση, αλλά απλά μία 

δυσλειτουργία του συστήματος του αυτιού, είτε γενετική είτε επίκτητη.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλοί κωφοί/βαρήκοοι που στα παιδικά 

και εφηβικά τους χρόνια βιώσαν άσχημες στιγμές, στιγμές που δεν περίμεναν. Αυτές 

οι στιγμές επηρέασαν την ύπαρξη τους μέσα στο χώρο και το χρόνο, καθόρισαν την 

ζωή τους στο δρόμο του μέλλοντος. Αυτές οι στιγμές τους απομόνωσαν, τους έκαναν 

να νιώθουν ενοχές που γεννήθηκαν ως κωφοί/βαρήκοοι, να νιώθουν τις πληγές στη 

ψυχή τους που τους προκάλεσαν οι εκπαιδευτικοί, η κοινωνία, οι φίλοι τους με τις 

στάσεις τους προς το αισθητηριακό έλλειμμα τους. Αυτές οι πληγές σε ορισμένους 

έφυγαν σε άλλους έμειναν εκεί βαθιά ριζωμένες να καθορίζουν την συμπεριφορά 

τους, τις πράξεις τους, την προσωπικότητα τους, να τους γεμίζουν με αισθήματα 

απαισιοδοξίας για το μέλλον, με αισθήματα αναξιότητας ως υπαρξιακές οντότητες. 

Ένιωσαν ηττημένοι μπροστά στον ρατσισμό, στην προκατάληψη, στο φόβο που τους 

χτυπούσαν οι άλλοι που δίχως να έρθουν στη θέση τους, να τους καταλάβουν, να
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τους νιώσουν. Άλλοι βιώσαν την φιλία που είτε κράτησε λίγο, είτε πολύ αλλά 

ένιωσαν πως μόνο εκείνοι έδιναν σε αυτή τη φιλία και που δήθεν βασίζονταν στο 

σεβασμό, στην αγάπη, στην εμπιστοσύνη και στην ισότητα. Όμως κανείς τους δεν το 

έβαλε κάτω έγιναν αυτοί που είναι σήμερα. Περήφανοι για τους εαυτούς τους και για 

όσα έχουν καταφέρει παρά τα όσα έχουν κάνει η κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί και οι 

συμμαθητές τους με το ελάχιστο ενδιαφέρον τους για εκείνους.

Στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου στην πλειοψηφία τους οι συμβουλές 

που δίνουν οι κωφοί/ βαρήκοοι προς τον γονέα που έχει παιδί κωφό/ βαρήκοο είναι οι 

παρακάτω. Αρχικά θα πρέπει να αποδεχτεί την κατάσταση και να αγαπήσει όσο 

γίνεται την διαφορετικότητα αυτή. Ύστερα, να δημιουργήσει μια αμοιβαία σχέση 

εμπιστοσύνης. Να βοηθήσει το παιδί να διαβάζει για να αναπληρώνει την απώλεια 

ακουστικής πληροφορίας, να σκέφτεται , να προβληματίζεται ώστε να έχει κριτική 

σκέψη. Δε θα πρέπει να απογοητεύεται αλλά να αισιοδοξεί, να ενημερώνεται και να 

βοηθάει το παιδί και να μην ντρέπεται για αυτό. Θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός 

κυρίως ψυχολογικά στις διακυμάνσεις της ζωής του παιδιού του και να γνωρίζει πως 

η κώφωση δεν ορίζει το παιδί του και δε σημαίνει ότι δεν θα είναι έξυπνο ή ότι δεν θα 

δείχνει αγάπη προς τους ανθρώπους γύρω του.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας 5 κωφοί/ βαρήκοοι φοίτησαν στην 

αρχή σε γενικό σχολείο και μετά πήγαν σε Σχολείο Κωφών. Προφανώς το θέμα των 

φιλικών σχέσεων, το κλίμα της τάξης με τους δασκάλους/ καθηγητές δεν ήταν και 

τόσο θετικό όσο αποζητούν πολλά κωφά/ βαρήκοα άτομα.

Στην πλειοψηφία των ευρημάτων της έρευνας οι κωφοί/βαρήκοοι φοίτησαν σε 

γενικό σχολείο/ τμήμα ένταξης.

Στο παραπάνω αποτέλεσμα συμφωνεί και η Λαμπροπούλου, (Λαμπροπούλου, 

ο.π.), η οποία υποστηρίζει πως οι κωφοί και οι βαρήκοοι μαθητές παραδοσιακά 

εκπαιδεύονταν σε ειδικά σχολεία ή τάξεις, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί 

σταδιακά ο πληθυσμός των κωφών/βαρήκοων μαθητών στα ειδικά σχολεία και έχει 

αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία κωφών.

Όπως ειπώθηκε και στο θεωρητικό σκέλος, ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι 

οι κωφοί μαθητές στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης τείνουν να έχουν υψηλότερα
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επίπεδα ακαδημαϊκής προόδου από τους συμμαθητές τους σε σχολεία κωφών ή σε 

ειδικές τάξεις (Moores & Kluwin, op. cit. - Allen & Osborcn, 1984).

Σύμφωνα με την Λαμπροπούλου, (2006: 81), «Αρκετοί κωφοί μαθητές, 

ανεξάρτητα από το είδος του σχολείου που αποφοιτούν (ειδικό ή γενικό), συνεχίζουν τις 

σπουδές τους σε ανώτερες σχολές και σε πανεπιστήμια. Σύμφωνα με έρευνες, το 1/3 

των μαθητών που αποφοιτούν από τα λύκεια συνεχίζει τις σπουδές του σε ανώτερα και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, πολλοί Κωφοί που αποφοιτούν από τα 

πανεπιστήμια εντάσσονται στην κοινότητα των Κωφών και προσφέρουν πολύτιμες 

υπηρεσίες με τις γνώσεις και τα εφόδια που διαθέτουν. Έτσι, η κοινότητα Κωφών 

αποκτά μεγαλύτερη επιρροή και ικανότητα για δυναμικότερη παρουσία στις 

διεκδικήσεις της»

Η Mertens (1986) βρήκε πως οι μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία κωφών 

παρουσιάζονταν πιο θετικοί σε σχέση με την εμπειρία τους στα Λύκεια κωφών απ’ 

ότι οι κωφοί μαθητές που φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία.

Ο λόγος που είδαμε στην έρευνα λίγα άτομα να συνεχίζουν τις μεταλυκειακές 

σπουδές τους ήταν η παρουσία των κωφών ενηλίκων ως εργαζόμενων στην ελληνική 

εκπαίδευση σήμερα είναι ελάχιστη, παρουσιάζει, ωστόσο αυξητικές τάσεις 

(Κουρμπέτης, Αδαμοπούλου & Φερεντίνος, 2005).

ΓΤ αυτό οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να έχουν υψηλό βαθμό κατάρτισης και να 

είναι γνώστες της γλώσσας και της κουλτούρας των κωφών. Θα πρέπει επίσης να 

υπάρχουν κωφοί εκπαιδευτικοί που θα δρουν ως αξιόπιστα μοντέλα νοηματικής 

γλώσσας μέσα στη τάξη. Αλλά και όλο το προσωπικό των σχολείων που φιλοξενούν 

κωφά παιδιά, θα πρέπει να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου καλό θα ήταν να είναι το ίδιο με της γενικής 

εκπαίδευσης αλλά ευέλικτο και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κωφών 
παιδιών (Ποδηματή, 2011).

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην κώφωση τις περισσότερες φορές 

δεν είναι αυτή που επιθυμούν πάντα οι κωφοί/βαρήκοοι καθώς και οι γονείς των 

κωφών/βαρήκοων. Η αρνητική στάση έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν μάθει πώς 

να προσεγγίζουν έναν κωφό/βαρήκοο μαθητή, ποιες είναι οι απαιτήσεις του για την 

πρόσβαση στη γνώση και πως σκέφτεται και δρα ένας κωφός/ βαρήκοος μαθητής.
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Όλα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και 

κωφού/βαρήκοου μαθητή. Βέβαια αυτές οι στάσεις των εκπαιδευτικών δεν 

αποκτώνται μόνο λόγω έλλειψης μόρφωσης πάνω σε αυτό το θέμα αλλά και λόγω της 

άποψης της κοινωνίας που έχει για τους κωφούς/ βαρήκοους μιας και ο όρος 

«αναπηρία» είναι μια κοινωνική κατασκευή.

Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με αναπηρίες βιώνουν την 

προκατάληψη και την αδιαφορία των εκπαιδευτικών τους, καθώς επίσης την 

απομόνωση, την απόρριψη ή ακόμα και τον χλευασμό των συμμαθητών τους χωρίς 

αναπηρίες (Goodwin & Watkinson, 2000; Kalyva & Agaliotis, 2009)

Έτσι, λοιπόν με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η γνωστική και κοινωνική 

ανάπτυξη των κωφών/ βαρήκοων ατόμων. Το σχολείο ως Όλον είναι αυτό που 

συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη των μαθητών. Όμως όταν υπάρχει αδιαφορία και 

όλα τα αρνητικά εμποδίζεται η σωστή ανάπτυξη των παιδιών προκειμένου στο 

μέλλον οι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές να αντιμετωπίσουν δυσκολότερα προβλήματα 

όπως μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνική απομόνωση κλπ. Στην πλειοψηφία των 

ευρημάτων του ερωτηματολογίου οι κωφοί/βαρήκοοι δήλωσαν πως οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι τους ήταν αρνητικές και αδιάφορες.

Οι κωφοί/βαρήκοοι θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί τους να τηρούν τις 

εκπαιδευτικές αρχές τους,, να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον, να μην κάνουν 

διακρίσεις, να τους σέβονται και να τους φέρονται ως ισάξια με τα άλλα παιδιά, να 

μην βλέπουν μόνο την πλειοψηφία των ακουόντων εντός της τάξεως, να τα βοηθούν 

όπου δε μπορούν , να τα ενθαρρύνουν για μάθηση, να ανακαλύπτουν τρόπους που να 

μπορούν τα κωφά/ βαρήκοα παιδιά να μαθαίνουν, να δείχνουν υπομονή και θέληση. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός όταν βλέπει ότι υπάρχουν ένα ή δύο κωφά/βαρήκοα παιδιά 

μέσα στην τάξη του και το επίπεδο μαθήματος ανταποκρίνεται μόνο στους ακούοντες 

και όχι και στα κωφά/βαρήκοα παιδιά τότε θα πρέπει το μάθημα (περιεχόμενο, υλικό 

κλπ) να τα διαφοροποιεί ώστε τα παιδιά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στη γνώση.

Κάποιοι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές ενδέχεται να πέσουν θύματα bullying που 

αυτό έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες και αρνητικές επιπτώσεις στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού με κώφωση/βαρηκοΐα. Υπάρχουν και
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κάποιοι ακούοντες μαθητές οι οποίοι κατανοούν τις απαιτήσεις των 

κωφών/βαρήκοων μαθητών, τους αποδέχονται όπως είναι.

Φέρνουν εις πέρας τις απαιτήσεις για την πρόσβαση στη γνώση των κωφών/ 

βαρήκοων μαθητών. Και πάλι εδώ φταίει η ελλιπής ενημέρωση για την εκπαίδευση 

των κωφών/ βαρήκοων μαθητές και ποιες είναι οι κατάλληλες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Στα ευρήματα της έρευνας η πλειοψηφία των κωφών/ βαρήκοων 

δήλωσε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην χειλεανάγνωση και στην καταγραφή των 

λεγάμενων των διδασκόντων, στις συμπεριφορές των διδασκόντων καθώς και στην 

αδιαφορία τους, στην ελλιπή παράδοση έξτρα σημειώσεων για περαιτέρω 

κατανόηση του μαθήματος και στην διαμόρφωση της τάξης.

Πολλοί κωφοί/ βαρήκοοι σήμερα στις τάξεις των γενικών σχολείων, των 

Σχολείων Κωφών και των Πανεπιστημίων άλλοτε αντιμετωπίζουν ευχάριστες και 

άλλοτε δυσάρεστες εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές αν 

τυχόν υπάρχει κωφός/ βαρήκοος μαθητής και να ευαισθητοποιούνται όλοι στο θέμα 

αυτό για την καλύτερη και ομαλότερη ένταξη του κωφού/ βαρήκοου μαθητή καθώς 

και την θετική εξέλιξη του γνωστικά. Τονίζεται εδώ πως οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών για την κώφωση/βαρηκοΐα επηρεάζουν την ψυχολογία και την εξέλιξη 

του παιδιού. Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου 

στο εν λόγω θέμα οι περισσότεροι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως είχαν ευχάριστες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Οι διδάσκοντες της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας θεωρούνται πάντοτε για 

όλους τους μαθητές και φοιτητές οι καθοδηγητές προς τον δρόμο της γνώσης. 

Υπάρχουν διδάσκοντες που δεν αφήνουν θετικές αναμνήσεις για τους κωφούς/ 

βαρήκοους μαθητές.

Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι. Όπως η έλλειψη 

ενδιαφέροντος, η έλλειψη γνώσης της κώφωσης κλπ. Σε όλο αυτό παίζει ρόλο η 

στάση των διδασκόντων απέναντι στους κωφούς/ βαρήκοους.

Σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί και η έρευνα του Τσιναρέλη (2011) ο οποίος 

περιγράφει ορισμένους λόγους που επικαλούνται οι δάσκαλοι για την αδυναμία τους 

να ανταποκριθούν στην εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων όπως η ανεπαρκής



ενημέρωση ή εκπαίδευση, το εντασσόμενο παιδί θα προκαλέσει αναταραχή και ο 

φόβος αρνητικών αντιδράσεων από τα παιδιά της γενικής τάξης.

Ως γνωστόν κάθε τι αρνητικό όσον αφορά αυτούς μπορεί να έχει μεγάλες ή 

χαμηλές ψυχολογικές επιπτώσεις στους μαθητές αλλά και στα άτομα με κώφωση/ 

βαρηκοΐα καθώς και γενικά για τα άτομα με αναπηρία. Οι διδάσκοντες δεν είναι μόνο 

καθοδηγητές αλλά και άνθρωποι που έχουν μεγάλη επιρροή στην εξέλιξη των 

κωφών/ βαρήκοων μαθητών τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς τους μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Στην πλειοψηφία 

των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι κωφοί/ βαρήκοοι απάντησαν 

πως ξεχώρισαν θετικά τους διδάσκοντες που είχαν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

τους.

Στα ευρήματα του ερευνητικού ερωτηματολογίου η πλειοψηφία στο τρόπο 

επικοινωνίας με τους γονείς οι περισσότεροι κωφοί/ βαρήκοοι απάντησαν πως 

επικοινωνούν με προφορικό λόγο. Συγκεκριμένα: 4 επικοινωνούν με την ΕΝΓ και 

τον προφορικό λόγο, 2 επικοινωνούν μόνο με την ΕΝΓ και 21 επικοινωνούν μόνο με 

τον προφορικό λόγο.

Συνάπτουν φιλίες μαζί τους και όλο αυτό βοηθάει στην κοινωνική ένταξη του 

κωφού/βαρήκοου και να αναπτύξει θετικά συναισθήματα, να διαμορφώσει την 

ταυτότητά του και να αντιληφθεί την διαφορετικότητά του. Από την άλλη υπάρχουν 

κωφοί/βαρήκοοι που φοιτούν στα Σχολεία Κωφών και νιώθουν πιο άμεσα αποδεκτοί. 

Οι στάσεις των κωφών/βαρήκοων απέναντι στους όμοιους συμμαθητές τους είναι 

περισσότερο θετικές σε σχέση με την αρνητική στάση των ακούοντων μαθητών που 

αναπτύσσουν. Οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς, 

προσέγγισης κλπ και όλο αυτό διευκολύνει στο να διαμορφωθεί ως ένα καλύτερο 

άτομο ο κωφός/βαρήκοος. Βέβαια όμως το να μη ζεις σε δύο κόσμους και να ζεις σε 

έναν μόνο απομακρύνει την ευρύτερη κοινωνική ένταξη του κωφού/βαρήκοου 

ατόμου. Η ένταξη δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε επίπεδο ομάδας αλλά σε επίπεδο 

κοινωνίας και ύστερα στα μέρη της κοινωνίας τα οποία είναι ομάδες, κοινότητες. Οι 

κωφοί/βαρήκοοι για να αναπτύξουν μια πολυδιάστατη προσωπικότητα θα πρέπει να 

συναναστρέφονται και με ακούοντες και με κωφούς. Στην πλειοψηφία των 

ευρημάτων της έρευνας οι στάσεις των ακούοντων συμμαθητών προς την κώφωση,
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τη διαφορετικότητα και τους κωφούς/βαρήκοους συμμαθητές τους ήταν θετικές και 

άλλοτε άσχημες.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η γλώσσα της κοινότητας των κωφών, 

η γλώσσα της σιωπής όπως την ονομάζουν μερικοί κωφοί. Πολλοί δεν θεωρούν την 

νοηματική γλώσσα ως φορέα άλλου πολιτισμού. Οι κωφοί δεν είναι ένας άλλος 

πολιτισμός αλλά μια κοινότητα η οποία έχει την δική της ιστορία, γλώσσα κουλτούρα 

και σκέψεις μέσα και έξω από αυτή την κοινότητα.

Επιπλέον κάποιοι κωφοί/βαρήκοοι οι οποίοι δεν έχουν κοινωνικές επαφές με 

άλλους κωφούς έχουν την άποψη πως η ΕΝΓ δεν είναι μια γλώσσα αλλά ένα είδος 

παντομίμας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει καθώς η ΕΝΓ διαφέρει από τις φυσικές 

γλώσσες όπως και οι υπόλοιπες νοηματικές γλώσσες. Στην πλειοψηφία των 

απαντήσεων της έρευνας οι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως η ΕΝΓ είναι φορέας 

ενός άλλου πολιτισμού και ότι η ΕΝΓ πρέπει να είναι βασικό μέσο επικοινωνίας για 

αλληλεπίδραση.

Ένας κωφός/βαρήκοος αυτό που θέλει είναι να αλληλεπιδράσει. Για να 

αλληλεπιδράσει θέλει να νιώσει ότι ο άλλος προσπαθεί να γίνει φίλος του. Για να 

εμπιστευτεί κάποιον ο κωφός/βαρήκοος δεν θέλει ο άλλος να του κάνει ερωτήσεις 

που προφανώς ένας ακούων ξέρει διότι έχει δει πολλούς κωφούς/βαρήκοους στην 

κοινωνία αλλά δεν έχει μιλήσει πότε μαζί τους. Για να χτιστεί μια σχέση μεταξύ 

κωφού/βαρήκοου και ακούοντα πρέπει να ο ακούοντας να καταλάβει πως λειτουργεί, 

πως σκέπτεται και πως επικοινωνεί ένας κωφός/βαρήκοος, πρέπει να του δείξει 

αγάπη, εμπιστοσύνη, σεβασμό, καλή συμπεριφορά και να του φέρεται ως ισάξιο. 

Στην πλειοψηφία των απαντήσεων του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι 

κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως την κώφωση την θεωρούν σαν μια μορφή αναπηρίας 

που δυσκολεύει την ζωή τους.

Σύμφωνα με τους Σπινθουράκη, Κατσίλλη και Μουσταίρα (1997), η 

επικοινωνία είναι δυναμική, αμφίδρομη. μη αναστρέψιμη και λαμβάνει χώρα σε ένα 

φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συμβεί σε κοινωνικό κενό. Για αυτόν 

το λόγο στην πλειοψηφία του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι κωφοί/βαρήκοοι 

απάντησαν πως συναναστρέφονται με όμοιους τους και με ακούοντες. Όλοι 

ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Η ένταξη και η συμμετοχή σε αυτό το σύνολο
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επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης που διαρκεί καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής (Κάτσας, 2012).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας κωφός/βαρήκοος σήμερα είναι πολλά. 

Όπως η δυσκολία επικοινωνίας επειδή πολλοί ακούοντες δεν κάνουν σωστή 

επικοινωνία για παράδειγμα καλύπτουν με τα χέρια τους το στόμα, μιλούν γρήγορα, 

μιλούν με το κεφάλι σκυμμένο κλπ. Άλλες δυσκολίες είναι ότι ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δε βοηθούν όπως θα έπρεπε τα κωφά/βαρήκοα άτομα προκειμένου η 

πρόσβαση του κωφού/βαρήκοου στην γνώση να είναι αδύνατη.

Σύμφωνα με την Καπνίση (2009), τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα 

ενός ανθρώπου παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, παρόλο που οι ρόλοι του 

και τα κοινωνικά περιβάλλοντα αλλάζουν . Σε αυτό δεν φταίει ο κωφός/βαρήκοος 

αλλά η ίδια η οικογένεια. Η διαμόρφωση της ταυτότητας των κωφών είναι ένα 

πολύπλοκο ζήτημα, καθώς συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως για 

παράδειγμα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και με τις κοινωνικές συνθήκες 

(Foster & Kinuthia,2003; Leigh et al, 1998). Πως συμπεριφέρεται στο παιδί, τι 

στάσεις έχουν απέναντι στους κωφούς/βαρήκοους, πως βλέπουν το παιδί τους κλπ. 

Ένα παιδί που φέρει αισθητηριακή απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη σωματική 

ανεπάρκεια ψυχοσυναισθηματικά είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα που αυτό επηρεάζει 

την προσωπικότητά του, την διαμόρφωση της ταυτότητάς του και στο μέλλον τις 

αντιλήψεις για αυτό που έχει. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με το παιδί 

τους αλλά και να είναι σωστά πρότυπα για το παιδί και να του δίνουν αγάπη, καλή 

συμπεριφορά και σεβασμό. Στα αποτέλεσμα της έρευνας η πλειοψηφία των κωφών/ 

βαρήκοων απάντησε πως αντιλαμβάνονται την ταυτότητα τους ως κωφοί/ βαρήκοοι.

Το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολείο είναι οι πιο καθοριστικοί 

παράγοντες για την τελική διαμόρφωση της ταυτότητας των κωφών (Maxwell- 

McCaw,2001; Padden & Humphries 1988). Όσον αφορά στην οικογένεια, οι έρευνες 

φανερώνουν ότι τα κωφά παιδιά με ακούοντες γονείς αναπτύσσουν ταυτότητα 

ακούοντων ή περιθωριοποιημένη ταυτότητα. Από την άλλη, τα κωφά παιδιά με 

κωφούς γονείς (εκ γενετής) είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ταυτότητα κωφών (Bat- 

Chava,2000; Maxwell-McCaw, op. cit).

Η Ποδηματή (2011:39) αναφέρει ότι «Οι κωφοί βλέπουν τον εαυτό τους ως 

μέλη μιας ομάδας που επιλέγει να υπάρχει ενωμένη και λειτουργεί ως γλωσσική και
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πολιτισμική μειονότητα. Το επίπεδο αποδοχής τους από την κοινότητα των ακουόντων 

είναι χαμηλό και πολλές φορές είναι το θέμα συζήτησης στο σπίτι, στη λέσχη ή στο 

σχολείο. Σπάνια είναι το θέμα διδασκαλίας στα σχολεία κωφών»

Για αυτό και σήμερα, ξεσηκώνονται πολλοί άνθρωποι για να ορθώσουν 

ανάστημα απέναντι στην επιστήμη και στην κοινωνία που τείνουν με τα μοντέλα τους 

να μειώνουν τους κωφούς/βαρήκοους. Όπως έχουμε αναφέρει ο όρος “αναπηρία” 

είναι μια κοινωνική κατασκευή. Ζούμε σε μια παθητική κοινωνία, σ’ ένα σύστημα το 

οποίο κανείς δεν πρόκειται να σκεφτεί έξω από αυτό. Όμως σήμερα με την εκμάθηση 

της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από τους ακούοντες άρχισε να διαφαίνεται στον 

ορίζοντα η αποδοχή των κωφών/ βαρήκοων ανθρώπων όπως λένε και στην 

πλειοψηφία τους οι κωφοί/βαρήκοοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Σύμφωνα με τον Κυπριωτάκη (2000), η άγνοια, η προκατάληψη και η 

παραπληροφόρηση που έχουν τα παιδιά για τα άτομα με αναπηρίες είναι πολύ 

πιθανόν να μεταφραστούν αργότερα σε εχθρότητα, απόρριψη, οίκτο, ανοχή και 

ελάχιστη αποδοχή, από τη στιγμή που θεωρούν το διαφορετικό ως μη φυσιολογικό ή 

στιγματισμένο. Η λανθασμένη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία έχει τις ρίζες 

της στην εικόνα που έχει σχηματίσει ο περισσότερος κόσμος για τα άτομα αυτά, μια 

εικόνα που μεταφέρεται, όπως είναι φυσικό και στα παιδιά.

Ένα στιγματισμένο άτομο προσπαθεί να νιώσει όμοιο και αποδεκτό από τους 

άλλους, πράγμα που συνήθως δεν καταφέρνει και πολλές φορές φτάνει στην αυτό- 

απόρριψη. Την άρνηση επικοινωνίας και την απομόνωση από ομάδες με τους όμοιούς 

του. Το άτομο αυτό βρίσκεται σε συνεχή ταραχή και ανησυχία, καθώς προσπαθεί να 

κρύψει το στίγμα του από τους άλλους, ελέγχοντας τις πληροφορίες που τα αφορούν 

τροποποιώντας τη συμπεριφορά του (Γεωργογιάννης,1996). Επιπλέον, εκτός από την 

απόκρυψη του στίγματος το άτομο μπορεί να το αυτό-παρουσιάζει προσπαθώντας να 

μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό προκαλεί (Καπνίση. 2009).

Το προσωπικό τους ελάττωμα, ακόμα και όταν αντιμετωπιστεί (με την 
τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας), τα κάνει να ξεχωρίζουν στην παρέα των 

συνομηλίκων ακουόντων και αυτό είναι κάτι που φοβίζει κάθε ενταγμένο μέλος μιας 

ομάδας (ο «φόβος του να είσαι διαφορετικός» αναφέρεται από τη σύγχρονη 

ψυχολογία της ομάδας ως ένα από τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας). Για αυτό είναι 

συχνό το φαινόμενο της απόκρυψης του ελαττώματος ακόμα και από τους φίλους.
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Έτσι, η βαρηκοΐα γίνεται για το ίδιο το άτομο που τη φέρει, ένα «ταμπού» που η 

αποκάλυψη του συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την ομάδα των ακουόντων και 

την περιθωριοποίησή του (Αλεξάνδρου, 1986)

Όπως αναφέρει η Κοντοπούλου (2007:276) «η στάση του περιβάλλοντος, 

επομένως, ενισχύει τις επιπτώσεις μιας ήπιας μειονεξίας και τη μετατρέπει σε μια 

αναπηρία που μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις όσο το κοινωνικό περιβάλλον 

είναι πιο απαιτητικό.»

Για την επίτευξη μιας μόνιμης και δημιουργικής ένταξης των κωφών στην 

κοινωνία θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά και τυπικά αποδεκτή η ιδιαιτερότητά τους 

(Τρικκαλιώτης, 2001). Αυτό θα επιτευχθεί όταν το κοινωνικό και το σχολικό 

περιβάλλον αποδεχθούν όχι μόνο την γλώσσα την οποία έχουν οι κωφοί/βαρήκοοι 

αλλά και να αποδεχθούν ότι αυτά τα άτομα αποτελούν ίσα και ενεργά μέλη της 

κοινωνίας με δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ισότητα παραβλέποντας την 

περιθωριοποίηση και τη στιγματοποίηση.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές με αναπηρία βιώνουν προκατάληψη και 

αδιαφορία από τους εκπαιδευτικούς (Blinde & McCallister, 1998; Goodwin & 

Watkinson,2000), καθώς επίσης την απομόνωση, την απόρριψη ή ακόμη και τον 

χλευασμό από τους μη ανάπηρους συμμαθητές (Goodwin & Watkinson, op. cit).

Στην πλειοψηφία του ερευνητικού ερωτηματολογίου οι κωφοί/βαρήκοοι 

απάντησαν πως δέχθηκαν κάποιες διακρίσεις τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο 

κοινωνικό περιβάλλον.

Στην πλειοψηφία της έρευνας οι κωφοί/βαρήκοοι απάντησαν πως θα άλλαζαν 

κάποια πράγματα εάν υπήρχε η δυνατότητα να κάνανε ένα ταξίδι στο χρόνο.

Επιπλέον, άλλη μια δυσκολία είναι η κοινωνική απομόνωση, ο στιγματισμός, 

ο ρατσισμός προκειμένου το κωφό/βαρήκοο παιδί να αναπτύξει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Το ίδιο ισχύει και για τις απαράδεκτες συμπεριφορές και στάσεις που 

έχουν οι συμμαθητές τους. Συχνά οι κωφοί/βαρήκοοι σαν μια ευάλωτη ομάδα 

πέφτουν στο σχολείο θύματα σχολικού εκφοβισμού (bullying) και δέχονται λεκτική 

βία πράγμα που αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ψυχολογία τους και στην 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
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Καν τέλος, το δυσκολότερο πρόβλημα που θεωρούν πολλοί κωφοί/βαρήκοοι 
είναι η κοινωνική ένταξη.

 ̂ y /%/



2.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Να ενημερώνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς ο διευθυντής τους διδάσκοντες, 

τους γονείς των μαθητών και τους μαθητές για την ύπαρξη κωφού/βαρήκοου μαθητή. 

Δηλαδή να γίνεται μια συνάντηση σε μια εκ των πολλών αιθουσών του σχολείου με 

τους διδάσκοντες, τους γονείς και τους μαθητές για την ύπαρξη του κωφού/βαρήκοου 

μαθητή. Η συνάντηση τονίζεται πως πρέπει να γίνεται πάντα και με την παρουσία 

των γονέων των κωφών/βαρήκοων παιδιών αλλά και με το ίδιο τι κωφό/βαρήκοο 

παιδί ώστε γνωρίζουν όλοι ποιες είναι οι ανάγκες του κωφού/βαρήκοου μαθητή.

Να γίνεται ενημέρωση για την κώφωση μέσα από ημερίδες με την παρουσία 

των γονέων των κωφών/βαρήκοων καθώς και των κωφών/βαρήκοων για περισσότερη 

ευαισθητοποίηση επί του θέματος. Θα πρέπει σε αυτή την ενημέρωση να 

παρουσιάζονται έρευνες σχετικά με την κώφωση, ποιες είναι οι στάσεις της 

κοινωνίας, των μαθητών, των διδασκόντων ώστε να έχουν μια πραγματική άποψη για 

την κώφωση. Κάτι σαν μια συγκέντρωση απόψεων γύρω από αυτό το θέμα.

Να γίνεται διαφοροποίηση των μαθημάτων που δυσκολεύουν τους 

κωφούς/βαρήκοους μαθητές διότι σε ορισμένες περιπτώσεις φέρουν μαθησιακές 

δυσκολίες λόγω της κώφωσης/βαρηκοΐας και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη 

γνώση. Για παράδειγμα πολλοί κωφοί./βαρήκοοι φέρουν μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθήματα των θετικών επιστημών. Θα μπορούσε ο δάσκαλος των μαθηματικών να 

κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία των μαθηματικών. Να χρησιμοποιεί 

αντικείμενα, εύκολους ορισμούς ώστε να είναι πλήρως κατανοητά και από τους 

κωφούς/βαρήκοους μαθητές.

Να γίνονται τροποποιήσεις στο χώρο της διδασκαλίας ώστε ο 

κωφός/βαρήκοος μαθητής να έχει εύκολη πρόσβαση στα λεγόμενα των μαθητών και 

των διδασκόντων. Όπως ανέφεραν κάποιοι κωφοί/βαρήκοοι στο ερώτημα 25 της 

έρευνας θα μπορούσαν τα θρανία να σχηματιστούν σε σχήμα «Π» ή «Ο» ώστε να 

τους βλέπει όλους ο κωφός/βαρήκοος μαθητής. Με λίγα λόγια να μην νιώθει 

απομονωμένος από την συμμετοχή του μαθήματος.

Να υπάρχει ενδιαφέρον για τον κωφό/βαρήκοο μαθητή και υποστήριξη 

όπου δεν μπορεί. Εκπαιδευτικοί και συμμαθητές να βοηθούν τον κωφό/βαρήκοο 

μαθητή/συμμαθητή τους ώστε να κατανοεί τα μαθήματα, να κρατά σε αρκετό βαθμό 

το ενδιαφέρον του για το μάθημα, να μην νιώθει αποκομμένος από τις σχολικές
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δραστηριότητες. Αν το κάνουν αυτό οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές του τότε το 

κωφό/βαρήκοο παιδί θα έχει καλή επίδοση στα μαθήματα αλλά και ομαλή κοινωνική 

ένταξη.

Οι γονείς να είναι προσεκτικοί με την επιλογή του σχολείου. Να μαθαίνουν 

μέσα από μια συνάντηση με τον διευθυντή και όλων των διδασκόντων ποιες είναι οι 

στάσεις και οι γνώσεις που κατέχουν για την κώφωση ή την ειδική αγωγή για 

περισσότερη ομαλή ένταξη του παιδιού.

Να διδάσκονται μαθήματα που να έχουν άμεση σχέση με τον αντιρατσισμό, 

την διαπολιτισμικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μορφές αναπηρίας και τους 

ανάπηρους ανθρώπους. Ο σκοπός που πρέπει να διδάσκονται αυτά τα μαθήματα 

είναι επειδή τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία σήμερα παραβιάζονται 

κάθε λεπτό τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών, δεν δείχνουν σεβασμό στη 

διαφορετικότητα, δεν αποδέχονται το παιδί όπως είναι και ότι φέρει ορισμένες 

δυσκολίες που κάλλιστα αντιμετωπίζονται με την αγάπη, την συνεργασία, την 

εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ισότητα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν για το ποιες 

μορφές αναπηριών υπάρχουν και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι 

ώστε να διαμορφώσουν μια πιο καλύτερη άποψη για αυτά τα άτομα και να τα 

αποδέχονται πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που 

επικρατούν σήμερα. Όσο θα μαθαίνουν τα παιδιά για αυτά μέσα από αυτά τα 

μαθήματα τόσο περισσότερο θα μειώνεται ο ρατσισμός, οι προκαταλήψεις καθώς και 

οι αρνητικές απόψεις.

Να επισκέπτονται τα γενικά σχολεία, σχολεία κωφών για να μάθουν τα 

κωφά/βαρήκοα παιδιά ότι υπάρχουν και άλλοι όμοιοι τους, να μην νιώθουν μόνοι. Να 

μπορούν να ανακαλύψουν την ταυτότητά τους, τον κόσμο τους που είναι τόσο 

ενδιαφέρον. Όσο πιο νωρίς γίνεται αυτό τόσο το καλύτερο για αυτά και θα μπορούν 

να αποδεχτούν αυτό που έχουν. Και τέλος, να ευαισθητοποιούνται οι ακούοντες 

μαθητές για τα κωφά/βαρήκοα άτομα. Πως εκπαιδεύονται, πως μιλούν κλπ.



2.7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα έρευνα εστίασε στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών εμπειριών των 

κωφών/βαρήκοων μαθητών, το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν, την 

παιδική τους ηλικία, την στάση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών 

προς την κώφωση, την αντίληψη της ταυτότητάς και της ετερότητάς τους καθώς και 

στην αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τους κωφούς/βαρήκοους.

Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας περιορίζονται μόνο στους κωφούς/ 

βαρήκοους ανθρώπους.

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να επιλέξουν δείγμα από ευρύτερο πληθυσμό 

ή δείγμα ατόμων με κώφωση/ βαρηκοΐα οι οποίοι είτε είναι μαθητές, σπουδαστές, 

φοιτητές, επαγγελματίες σε διάφορους χώρους είτε συνταξιούχοι,-μεγαλύτερο 

πληθυσμό από αυτό της έρευνας- με στόχο να διερευνηθεί η ύπαρξη όλων των 

βιωματικών εμπειριών που προαναφέρθηκαν και πως αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν 

την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και την αντίληψη της ετερότητάς τους, σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα -όχι μόνο στην Ελλάδα-και επίσης, να συγκριθούν και να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και των μελλοντικών 

ερευνών.

Επιπρόσθετα, μελλοντικές έρευνες μπορούν να αξιολογήσουν τις συνθήκες 

του σχολικού εκφοβισμού και τι αντίκτυπο έχει στην αντίληψη της ετερότητας της 

κώφωσης στην χώρα μας σε σχέση με το εξωτερικό. Οι κωφοί/βαρήκοοι αποτελούν 

κομμάτι αυτού του κόσμου. Συνεπώς, η διερεύνηση των συνθηκών του σχολικού 

εκφοβισμού καθώς και η αντιμετώπιση του που δημιουργούνται, θα συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη κοινωνική και σχολική ένταξη των κωφών/βαρήκοων ατόμων 

στο περιβάλλον του σχολείου γενικής εκπαίδευσης, και, κατ’ επέκταση στην 

καλύτερη ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο.

Ο εντοπισμός της ετερότητας της κώφωσης μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του 

ερωτηματολογίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ή με την βοήθεια 

ενός απλού διαλόγου.

Επιπλέον, μπορούν να διεξαχθούν έρευνες για την βελτίωση της 

εκπαίδευσης των κωφών/βαρήκοων στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και στην 

αποτελεσματικότερη πρόσβαση τους στη γνώση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

ακαδημαϊκή βελτίωση των κωφών/βαρήκοων ατόμων, καθώς και την μετέπειτα
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εξέλιξη τους, ,^τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και στην 

επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Θα μπορούσε να διεξαχθούν έρευνες με σκοπό τη διεύρυνση της ποιότητας 

ζωής των κωφών/βαρήκοων ανθρώπων.

Επίσης, μπορούν να διεξαχθούν έρευνες για τον σχολικό και κοινωνικό 

αποκλεισμό των κωφών/βαρήκοων στη χώρα μας. Να διερευνηθεί κατά πόσο ο 

σχολικός και κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του 

κωφού/βαρήκοου, την προσωπικότητά του, την ταυτότητα του και την θέση του ως 

άνθρωπο σε αυτά τα δύο πλαίσια.

Και τέλος, θα μπορούσε να διεξαχθούν έρευνες για τις συνθήκες που 

επικρατούν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Τις στάσεις των γονιών και 

αδερφών απέναντι στο κωφό/βαρήκοο άτομο. Να διερευνηθεί η ύπαρξη λεκτικής ή 

σωματικής κακοποίησης του κωφού/βαρήκοου και τι επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία 

του, στην διαμόρφωση του ως έφηβο και ως ενήλικα, στην αντίληψη της 

διαφορετικότητάς του και τι στάσεις έχει το ίδιο το κωφό/βαρήκοο άτομο προς την 

αισθητηριακή αναπηρία του με βάση τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στην 

οικογένεια.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων μέσα από 

διάφορες ημερίδες που αφορούν όλα αυτά τα θέματα -που κρίνονται άξια για 

μελλοντική έρευνα- καθώς και το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα τους 

βοηθήσει στην αποδοχή των κωφών/βαρήκοων μαθητών τόσο στο εκπαιδευτικό όσο 

και στο κοινωνικό πλαίσιο. Και όπως κατέδειξε η έρευνα υπάρχουν πολλές ελλείψεις 

όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σχετικά με την αποδοχή της 
κώφωσης και της σωστής αντιμετώπισης της.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Καθώς έγραφα την πτυχιακή εργασία μου, σελίδα προς σελίδα, κεφάλαιο προς 

κεφάλαιο ένιωθα σαν να ήξερα αρκετά πράγματα για την κώφωση/βαρηκοΐα μιας και 

τα έχω ζήσει από μικρή ηλικία όλα αυτά τα οποία περιγράφω, σε αυτή την εργασία.

Έχω αντιληφθεί εδώ και χρόνια ότι το να είσαι κωφός ή βαρήκοος δεν είναι 

και τόσο εύκολο. Πολλοί κωφοί/βαρήκοοι δεν νιώθουν άνετα να μιλούν για την 

αισθητηριακή απώλεια τους. Ίσως επειδή η οικογένεια τους ή το σχολικό περιβάλλον 

δεν τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν την ταυτότητά τους. Βιώνοντας εν τέλει 

τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις από εκπαιδευτικούς και το 

κοινωνικό περιβάλλον.

Για χρόνια μαίνεται στη σκέψη μου τούτη η απορία: γιατί άραγε η κοινωνία 

αντιμετωπίζει τους κωφούς/βαρήκοους ως άτομα με αναπηρία; Η κοινωνία θέλει να 

έχει τον διαχωρισμό των δύο κόσμων ακούοντες και κωφοί/βαρήκοοι. Η ίδια θέλει να 

αποδίδει ταμπέλες και άλλα αρνητικά προς τους κωφούς/ βαρήκοους που έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην διαμόρφωση της ταυτότητάς τους καθώς και στη 

αντίληψη και αποδοχή της ετερότητάς τους.

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως μπορεί ο άνθρωπος να είναι 

διαφορετικός αλλά η αναπηρία είναι ένας όρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί από την 

κοινωνία και δεν αφήνει περιθώρια εξέλιξης για τον κωφό/βαρήκοο άνθρωπο. Αυτός 

ο όρος αποδίδεται μέσα από την εκπαίδευση. Δηλαδή η κοινωνία επηρεάζει την 

εκπαίδευση. Δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ο όρος αυτός εμποδίζει τον 

κωφό/βαρήκοο μέσα από την εκπαίδευση να διαμορφώσει την ταυτότητά του, να 

αντιληφθεί και να αποδεχθεί την διαφορετικότητά του. Για αυτό λοιπόν παρατηρώ 

ότι πολλά σχολεία δεν επικεντρώνονται στη αντίληψη της διαφορετικότητας, αλλά 

στην αντίληψη της αναπηρίας. Αυτό οδηγεί στο αποτέλεσμα της απομόνωσης, της 

χαμηλής αυτοεκτίμησης, στην καθυστέρηση της ανάπτυξης της ταυτότητας και στη 

αποδοχή της διαφορετικότητας από το κωφό/βαρήκοο παιδί. Το σχολείο πρέπει να 

δημιουργήσει μια καλύτερη φιλοσοφία γύρω από την κώφωση/βαρηκοΐα ώστε να 

καθίσταται εύκολη η διαμόρφωση της προσωπικότητας, της ταυτότητας και της 

ετερότητας για το κωφό/βαρήκοο παιδί.

Βασικό παράδειγμα για την αντίληψη της κώφωσης αποτελεί το video το 

οποίο ανέβηκε στο YouTube με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Όχι απώλεια ακοής αλλά
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το κέρδος του να είσαι κωφός!» . Μέσω αυτού του video διακρίνουμε πως οι κωφοί 

βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Δηλαδή μας δείχνει με λίγα λόγια πως οι 

κωφοί αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους και την διαφορετικότητά τους.

Αυτό που κατάλαβα μέσα από την έρευνα μου είναι ότι όταν συναντιόμαστε 

όλοι κωφοί δεν συναντιόμαστε ως άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ως μια κοινότητα 

της επικοινωνίας που μοιράζονται μεταξύ τους σκέψεις, αντιλήψεις, κοινή ιστορία 

και έχει ισχυρές πολιτισμικές ομοιότητες.

Βάση όσων γράφτηκαν σε αυτές τις σελίδες πρέπει να κατανοήσουμε ότι «Τα 

άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από την προέλευση, τη φύση και τη σοβαρότητα των 

μειονεκτημάτων και ανικανοτήτων τους, έχουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με τους 

συμπολίτες τους της ίδιας ηλικίας, που συνεπάγεται πρώτα και κύρια το δικαίωμα να 

απολαμβάνει μια αξιοπρεπή ζωή, όπως η κανονική και πλήρης όσο το δυνατόν» 

(World Programme of Action concerning Disabled Persons).

Εν κατακλείδι θα ήταν καλύτερο να λέμε ότι η κώφωση δεν είναι μια 

αναπηρία ή μια πάθηση, αλλά μια κατάσταση την οποία όλοι, λίγο- πολύ κάποια 

στιγμή στη ζωή μας ενδέχεται να την περάσουμε.

1 https://goo.gl/eHVzao
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4.1.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΦΩΝ/ΒΑΡΗΚΟΩΝ

Ονομάζομαι Κων/νος Μαντζίκος και είμαι Προπτυχιακός Φοιτητής στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στον τελευταίο 

χρόνο των σπουδών μου αποφάσισα να ασχοληθώ ερευνητικά με την αντίληψη της 

ετερότητας της κώφωσης από τους κωφούς/ βαρήκοους υπό την επίβλεψη των κ.κ. 

Κώστα Μάγο Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Αγωγής και Καφένιας Μπότσογλου Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Δηλαδή, κάνω την πτυχιακή μου εργασία με θέμα "Η 

κώφωση ως ετερότητα στην εκπαίδευση" Με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα 

ήθελα να διερευνήσω ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις προσωπικές σου αντιλήψεις 

για την κώφωση πως την αντιλαμβάνεσαι, τι δυσκολίες είχες στο οικογενειακό, στο 

σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αν όλα αυτά επηρέασαν την ταυτότητα 

σου ως κωφός/ βαρήκοος. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί ανώνυμα. Για να το 

συμπληρώσεις αρκεί να είσαι από 18 και άνω. Απευθύνεται μόνο σε 

κωφούς/βαρήκοους. Όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε κωδικοποιημένη 

μορφή αποκλειστικά για τους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας και καμιά 

πληροφορία δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΑΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1. Πως σε λένε; (Βάλε το αρχικό σου γράμμα)

2. Πόσο χρόνων είσαι;

3. Έχεις σπουδάσει κάπου ή σπουδάζεις ακόμα; Αν ναι και τι;

-  1 6 6 -



4. Είσαι εκ γενετής κωφός ή απέκτησες την κώφωση επίκτητα;

5. Πως ήταν το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες;

6. Με ποιες λέξεις θα χαρακτήριζες την παιδική σου ηλικία;

7. Ποια η στάση των γονιών σου απέναντι στην κώφωση σου;

8. Τι θα έλεγες σε έναν γονιό που το παιδί του γεννιέται ή χάνει την ακοή

του;

9. Πως επικοινωνείς με τους γονείς σου; Με την νοηματική γλώσσα ή με τον

προφορικό λόγο;

10. Τι εκπαίδευση έλαβες; Σε γενικό σχολείο, σε Σχολείο Κωφών ή σε Τμήμα

Ένταξης;

11. Ποια ήταν η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σου; (Απέδειξε την

απάντηση σου με ενδεικτικά παραδείγματα/ περιστατικά από την τάξη και 

επίσης κάνε διάκριση των εκπαιδευτικών βαθμιδών από το νηπιαγωγείο 

μέχρι το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή ποια ήταν η στάση των νηπιαγωγών σου, 

δασκάλων σου και καθηγητών σου)
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12. Ποια ήταν η στάση των συμμαθητών σου απέναντι σου;

13. Ποιο ήταν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπισες στην εκπαίδευση 

σου;

14. Αφηγήσου μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη εκπαιδευτική σου εμπειρία

15, Αν ξεχώριζες (θετικά ή αρνητικά) έναν εκπαιδευτικό από αυτούς που

συνάντησες ποιος θα ήταν αυτός (ανώνυμα) και γιατί θα τον ξεχώριζες , τι 

θα του έλεγες αν τον συναντούσες σήμερα;

16. Συναναστρέφεσαι με κωφούς, ή ακούοντες ή και τα δύο;

17. Πως αντιλαμβάνεσαι την ταυτότητα σου ως κωφός/ βαρήκοος;

18. Πως πιστεύεις ότι σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει τους κωφούς;

19. Έχεις δεχθεί κάποια διάκριση μέσα από το σχολείο ή από την κοινωνία; 

Αν ναι πως ένιωσες; (Αφηγήσου μας ένα σχετικό περιστατικό).

20. Πιστεύεις ότι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που δείχνουν ότι είναι φορέας ενός άλλου πολιτισμού;
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21, Πιστεύεις πως η ΕΝΓ πρέπει να είναι βασικό μέσο επικοινωνίας για 

αλληλεπίδραση;

22. Πως θα χαρακτήριζες την κώφωση;

23. Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω τι θα άλλαζες στη ζωή σου;

24. Τι θα συμβούλευες σε έναν εκπαιδευτικό που στην τάξη του έχει κωφούς 

μαθητές;

25. Τελικά ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν 

κωφό μαθητή;

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!
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