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Αγαπητοί συμμαθητές, αγαπητές συμμαθήτριες, 

   Στο πλαίσιο του act project δύο από τους μαθητές του σχολειού μας, πήραν  

συνέντευξη από την κυρία Ζωρογιαννίδη, την Κοινωνική Λειτουργό του Ιδρύματος 

Κωφών και Βαρήκοων στην περιοχή μας. Μέσα  από αυτήν τη συνέντευξη μάθαμε 

την έννοια κωφός, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενέργειες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και λύσεις που μπορούν να δοθούν, ώστε να έχουν πλήρη 

συμμέτοχη στον κοινωνικό τους βίο. 

   Οι κωφοί είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δεν μπορούν να ακούσουν και τα 

προβλήματα τους περιορίζονται στη γλώσσα και την επικοινωνία. Έτσι για να γίνει 

για αυτούς προσβάσιμη η κοινωνία δε χρειάζεται να τοποθετηθούν ειδικές μπάρες 

ή ταμπέλες με ειδικά οπτικά ερεθίσματα. Για την περίπτωση των κωφών όλες οι 

πληροφορίες του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στην ομιλούμενη ελληνική 

γραπτώς ή στη δική τους γλώσσα, η οποία  είναι η ελληνική νοηματική (η νοηματική 

γλώσσα δεν είναι διεθνής, αλλά κάθε χώρα έχει την δική της). Τη συγκεκριμένη 

γλώσσα Κωφών-Βαρήκοων τη διδάσκονται  στα ελληνικά ειδικά σχολεία. 

   Στη συνέντευξη ο πρώτος μαθητής ρώτησε αν οι κωφοί αντιμετωπίζουν 

ρατσιστικές συμπεριφορές και η κυρία Ζωρογιαννίδη τού απάντησε ότι αυτό 

συμβαίνει συχνά, διότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και δε γνωρίζει ότι οι 

κωφοί δεν είναι διαφορετικοί αφού και διαβάζουν και  σπουδάζουν και εργάζονται.     

   Ο δεύτερος μαθητής ρώτησε τι θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψη της για να 

βελτιωθεί η καθημερινότητα τους. Εκείνη του απάντησε ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να βοηθηθούν και ανέφερε ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό, 

για να γίνονται πιο εύκολες οι καθημερινές τους ανακοινώσεις στο Μετρό, οι όποιες 

ακούγονται μεν, αλλά δε γράφονται στον φωτεινό πίνακα, ώστε να μπορούν να τις 

διαβάσουν οι κωφοί. 

   Αυτό το project λοιπόν στοχεύει κυρίως στην ευαισθητοποίηση των μαθητών του 

σχολειού μας, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι μαθητές να 

ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία μας και γιατί όχι να κάνουμε και προτάσεις 

στον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο. Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες υποδομές για ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον για τους κωφούς. 

Σας ευχαριστώ. 
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