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Οι Κωφοί* άρχισαν µόλις τα τελευταία χρόνια να µελετώνται από κοινωνιολόγους και
γλωσσολόγους ως κοινωνική οµάδα µε ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και
κοινή ξεχωριστή γλώσσα. Η Νοηµατική Γλώσσα, όπως πολλές άλλες γλώσσες
µειονοτήτων, είναι άγνωστη για την πλειοψηφία των ακούοντων πολιτών. Πολλοί µη
γνώστες της γλώσσας αυτής και της έρευνάς της την ταυτίζουν µε την παντοµίµα,
λόγω του ότι τόσο η Νοηµατική όσο και η παντοµίµα χρησιµοποιούν τα ίδια
<<όργανα>> έκφρασης, δηλαδή το σώµα και το πρόσωπο.
∆ιατυπώσεις του τύπου <<η Νοηµατική είναι διεθνής>>, <<απεικονίζει
συγκεκριµένες έννοιες>>, <<έχει περιορισµένες δοµικές δυνατότητες>>, <<είναι
φτωχή σε λεξιλόγιο>>, <<είναι τηλεγραφική>> κτλ. είναι χαρακτηριστικές της
γενικότερης άγνοιας του κόσµου για τη Νοηµατική. Υποδηλώνουν ακόµα και µια
υποτίµηση για τη γλώσσα αυτή, αντίληψη που επικρατεί γενικότερα για τις γλώσσες
των µειονοτήτων που πολιτικά ως <<ανεπίσηµες>> γλώσσες δεν έχουν δύναµη, όπως
άλλωστε δεν έχουν πολιτική δύναµη και οι ίδιες αυτές οι µειονότητες. ∆υστυχώς
πολλές φορές οι αντιλήψεις αυτές για τη Νοηµατική προέρχονται από ανθρώπους που
δουλεύουν χρόνια µε κωφούς, όπως δασκάλους κωφών, γιατρούς και άλλους
<<ειδικούς>>. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι έρευνες της Νοηµατικής Γλώσσας
άρχισαν από επιστήµονες άσχετους µε τους κωφούς και την εκπαίδευσή τους, δηλαδή
γλωσσολόγους των οποίων το πρωταρχικό ενδιαφέρον δεν ήταν να ερευνήσουν το τι
επιτρέπεται να µάθουν οι κωφοί µαθητές ή το αν η Νοηµατική Γλώσσα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον τους αφορούσε το ερευνητικό
ερώτηµα εάν ο τρόπος που χρησιµοποιούσαν οι Κωφοί για να επικοινωνήσουν,
δηλαδή τα Νοήµατα, είχαν κάποια κοινή δοµή και αν αυτή η δοµή ήταν
γλωσσολογική δοµή.
Το 1960 πρώτος ο William Stokoe στο περίφηµο για τους κωφούς
Πανεπιστήµιο Gallaudet των Η.Π.Α., άρχισε να ερευνά την Αµερικάνικη Νοηµατική
Γλώσσα και διαπίστωσε ότι κάθε Νόηµα µπορεί να αναλυθεί τουλάχιστον σε τρεις
µικρότερες και ανεξάρτητες γλωσσολογικές µονάδες. Αυτές οι δοµικές µονάδες
σύµφωνα µε τον Stokoe είναι:
α) η θέση (tab), δηλαδή η θέση στο χώρο ή στο σώµα που σχηµατίζεται το Νόηµα.
Για παράδειγµα στο µέτωπο, στο στήθος, µπροστά από το σώµα κτλ.
β) η χειροµορφή (dez), το σχήµα δηλαδή του χεριού ή των χεριών που κάνουν το
Νόηµα. Για παράδειγµα τα δάκτυλα µπορεί να είναι τεντωµένα ή κλειστά, η παλάµη
ανοιχτή κτλ.
γ) η κίνηση (sig) που κάνει το χέρι. Παράδειγµα, µπορεί να είναι κυκλική, από πάνω
προς τα κάτω, προς το σώµα κ.ο.κ.
Τη θέση του Νοήµατος στο χώρο ο Stokοe την ονόµασε tabulation ή tab για
συντοµία, τη χειροµορφή designation ή dez και την κίνηση signation ή sig. Σε αυτή
την εργασία θα χρησιµοποιήσουµε την ορολογία του Stokoe όταν αναφερόµαστε στα
αντίστοιχα στοιχεία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ή ΕΝΓ.
*

Στην εργασία αυτή ο όρος Κωφός µε κεφαλαίο το Κ αναφέρεται σε κάποιον που έχει ταυτότητα
Κωφού και είναι µέλος της κοινότητας των Κωφών, ενώ ο όρος κωφός µε µικρό το κ σε οποιοδήποτε
άτοµο µε πρόβληµα ακοής.

Ο Stokoe βρήκε ότι η Αµερικάνικη Νοηµατική Γλώσσα (American Sign Language ή
ASL) έχει 19 διαφορετικές βασικές χειροµορφές, 12 θέσεις και 24 κινήσεις και
ανέπτυξε ένα σύστηµα γραπτών συµβόλων για να καταγράψει τις βασικές αυτές
δοµικές µονάδες των Νοηµάτων ( Stokoe, 1960). Με τα σύµβολα αυτά ο Stokoe και
οι συνεργάτες του µπόρεσαν να καταγράψουν διάφορα Νοήµατα και να
δηµοσιεύσουν το πρώτο λεξικό Νοηµατικής Γλώσσας στηριγµένο σε γλωσσολογικές
αρχές (Stokoe, Casterline and Croneberg, 1965). Τα Νοήµατα στο λεξικό αυτό
ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τις γλωσσολογικές οµοιότητές τους και µε σειρά
βασισµένη στις δοµικές τους µονάδες. Για παράδειγµα, όπως οι λέξεις στα λεξικά
οµιλούµενων γλωσσών ταξινοµούνται µε αλφαβητική σειρά, στο λεξικό του Stokoe
και των συνεργατών του τα Νοήµατα παρουσιάζονται µε τη σειρά των βασικών
χειροµορφών και οµαδοποιούνται ανάλογα µε τη συγγένειά τους µε αυτές. Μετά τον
Stokoe και άλλοι ερευνητές στις Η.Π.Α., στη Σουηδία και στη συνέχεια σε άλλες
χώρες άρχισαν να ερευνούν συστηµατικά τη Νοηµατική Γλώσσα (Bergman 1979,
Brennan, Colville and Lawson, 1984, Wilbur 1987).
Οι Klima και Bellugi από το Salk Institute for Biological Studies της Καλιφόρνια των
ΗΠΑ στο βιβλίο τους <<The Signs of Language>> παρουσιάζουν µια σε βάθος
περιγραφή της γραµµατικής της ASL. Οι ερευνητές αυτοί ασχολήθηκαν µε την
καταγραφή των µορφολογικών διεργασιών της γλώσσας αυτής. Ιδιαίτερα µελέτησαν
τους τρόπους που ένα Νόηµα αλλάζει για να προσδώσει διαφορετική σηµασία και
ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένα πλούσιο σύστηµα µορφολογικών διεργασιών στη
Νοηµατική. Συγκεκριµένα διαπίστωσαν ότι η Νοηµατική Γλώσσα χρησιµοποιεί το
χώρο µε ένα δοµηµένο και συστηµατικό τρόπο. Ένα απλό Νόηµα µ΄αυτό τον τρόπο
µπορεί να εµπεριέχει πολλές πληροφορίες ή να είναι η ρίζα – Νόηµα για το
σχηµατισµό πιο πολύπλοκων εννοιών. Έτσι, ενώ στις οµιλούµενες γλώσσες οι
µορφολογικές διεργασίες για την αλλαγή της σηµασίας µιας λέξης είναι συνήθως η
προσθήκη ηχητικών συµβόλων, π.χ. καταλήξεων, προθέσεων, λέξεων, συµφώνων,
φωνηέντων κ.τ.λ., στη Νοηµατική οι γραµµατικές αυτές διεργασίες γίνονται κύρια µε
εσωτερικές αλλαγές του ίδιου Νοήµατος. Αντί για προσθήκη επιπλέον Νοηµάτων
έχουµε συνήθως το ίδιο νόηµα αλλά µε χωροθετικές αλλαγές ή αλλαγές στη
συχνότητα ή στην κατεύθυνση της κίνησής του (Klima and Belugi, 1979, Bellugi
1980).
Οι Supalla και Newport (1978) ερεύνησαν τις µορφολογικές διαδικασίες µε τις οποίες
διαφοροποιούνται 100 ρήµατα της ASL και 100 αντίστοιχα ουσιαστικά (π.χ. κάθοµαι
– κάθισµα, συγκρίνω – σύγκριση κ.ο.κ.) Οι ερευνητές αυτοί βρήκαν ότι αυτά τα
ζευγάρια ουσιαστικών – ρηµάτων διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο που γίνεται
το Νόηµά τους. ∆ηλαδή, ενώ το βασικό Νόηµα είναι το ίδιο, υπάρχει διαφοροποίηση
ως προς την ποιότητα της κίνησης, τον αριθµό των επαναλήψεων και τον τρόπο
κίνησης µεταξύ ουσιαστικού και ρήµατος. Γενικά στα ουσιαστικά η κίνηση είναι
µικρή και επαναλαµβανόµενη. Για παράδειγµα, το Νόηµα ΚΑΘΟΜΑΙ στην ASL
γίνεται µε µια κίνηση, ενώ το Νόηµα ΚΑΘΙΣΜΑ γίνεται µε επαναλαµβανόµενες,
µικρότερες και κοφτές κινήσεις. Άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι αυτές οι
διαφοροποιήσεις στην κίνηση, τη συχνότητα ή την κατεύθυνσή της δεν
παρατηρούνται µόνο στα ρήµατα και τα συγγενή τους ουσιαστικά αλλά είναι µια
διεργασία παραγωγής καινούργιων εννοιών ή Νοηµάτων από συγγενή λεξικά
στοιχεία ή ρίζες Νοηµάτων (Bellugi, 1980, Bellugi and NewKirk, 1981).
Έρευνες στη σύνταξη και στη γραµµατική Νοηµατικών Γλωσσών σε διάφορες χώρες
έδειξαν επίσης ότι η Νοηµατική δεν είναι µόνο η γλώσσα των χεριών ή των κινήσεων
αλλά µια σειρά από στοιχεία που δεν γίνονται µε τα χέρια (non-manual features)
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της. Αυτά για ευκολία εδώ θα τα ονοµάζουµε «µη

χειρονοµικά στοιχεία». Αυτά τα στοιχεία, δηλαδή η έκφραση του προσώπου, οι
κινήσεις των µατιών, η στάση του σώµατος, το σχήµα των χειλιών και η κίνηση του
κεφαλιού, δεν χρησιµοποιούνται µόνο για να <<εκφράσουν συναισθήµατα>>, όπως
πολλοί ίσως νοµίζουν, αλλά αποτελούν γλωσσολογικά στοιχεία των Νοηµάτων. Για
παράδειγµα, ένα επίρρηµα στην ASL που σηµαίνει <<ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ>>
σχηµατίζεται µε σήκωµα και κίνηση του ώµου προς το χέρι του Νοηµατιστή, το
κεφάλι γέρνει προς τον ώµο, ενώ το µάγουλο και το στόµα κινούνται προς την
κατεύθυνση του ώµου. Όταν αυτό το επίρρηµα γίνεται µε το Νόηµα <<ΤΩΡΑ>>
σηµαίνει <<ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΩΡΑ>>. Εάν συνοδεύει το ρήµα <<ΦΤΑΝΩ>> τότε
σηµαίνει <<ΜΟΛΙΣ ΕΦΤΑΣΑ>> (Liddell,1980).
Πολλοί ερευνητές σε διάφορες χώρες έχουν ασχοληθεί µε την καταγραφή των µη
χειρονοµικών στοιχείων της Νοηµατικής Γλώσσας και τη σηµασία τους στην
κατανόηση της µορφολογίας της. Τα ως τώρα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν
ότι αυτά τα µη χειρονοµικά στοιχεία αποτελούν µέρος της γραµµατικής και της
σύνταξης της Νοηµατικής Γλώσσας. Συγκεκριµένα συµβάλλουν στη σύνδεση
Νοηµάτων για το σχηµατισµό φράσεων και προτάσεων και για τον προσδιορισµό του
είδους των προτάσεων (ερωτηµατικές, καταφατικές, αρνητικές, ρητορικές κτλ). Για
παράδειγµα, οι καταφατικές προτάσεις στη Σουηδική Νοηµατική Γλώσσα
συνοδεύονται µε ουδέτερη έκφραση, οι ερωτηµατικές µε ανασηκωµένα φρύδια
(Bergman and Wallin 1990), οι ερωτηµατικές στην Αµερικάνικη Νοηµατική
συνοδεύονται µε ανασηκωµένα φρύδια, άνοιγµα µατιών, και συνήθως ελαφριά κλίση
του κεφαλιού ή του σώµατος προς τα εµπρός, οι αρνητικές µε κίνηση του κεφαλιού
από τη µία πλευρά στην άλλη, µε συνοφρυωµένη έκφραση και τα φρύδια συνήθως
χαµηλωµένα ή µαζεµένα στο κέντρο (Baker, 1980). Σήµερα σε πάρα πολλές χώρες
του κόσµου έχει αναπτυχθεί αρκετά η έρευνα και έχουν καταγραφεί λεπτοµερειακά
οι επιφανειακές δοµές (surface structure) των Νοηµατικών Γλωσσών ( Battison, 1974,
Liddell and Johnson, 1989, Wilbur, 1987, Edmondson and Karlsson, 1990).
Ένα άλλο πεδίο ερευνών που ασχολείται µε την απόκτηση της Νοηµατικής Γλώσσας
έχει προσθέσει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγµα, έρευνες σε κωφά
παιδιά από Κωφούς γονείς έχουν δείξει ότι οι συµπεριφορές των παιδιών αυτών
σχετικά µε την απόκτηση της Νοηµατικής είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές των
ακούοντων παιδιών που µαθαίνουν την οµιλούµενη γλώσσα (Kantor 1980, McIntire,
1994). Τα γλωσσικά στάδια που περνούν τα παιδιά αυτά και η σειρά που αποκτούν
διάφορες γλωσσικές ικανότητες είναι ίδια, είτε µαθαίνουν την Νοηµατική Γλώσσα
είτε την οµιλούµενη (Caselli, 1983, Voltera, 1981, Jackson, 1989). Επίσης οι Κωφές
µητέρες µε τα κωφά βρέφη τους χρησιµοποιούν τις ίδιες στρατηγικές τροποποιήσεις
της γλώσσας τους όπως και οι ακούουσες µητέρες, ώστε να προσαρµοστούν στο
γλωσσικό επίπεδο κατανόησης των βρεφών τους (Kantor, 1982).
Τελευταία µια σειρά από πολύ σηµαντικές έρευνες στο χώρο της
νευροψυχολογλωσσολογίας έχουν εµπλουτίσει τις γνώσεις µας πέρα από την
επιφανειακή δοµή της Νοηµατικής, παρέχοντας σηµαντικά στοιχεία όχι µόνο για την
βαθειά δοµή της (deep structure), αλλά και για τις βιολογικές καταβολές της γλώσσας
και της γνώσης γενικότερα. Οι Νοηµατικές Γλώσσες σαν οπτικές γλώσσες και όχι
ακουστικές όπως είναι οι οµιλούµενες, έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν
οπτικούς και όχι ακουστικούς κανόνες. Είναι γλώσσες που οι βασικές λεξικές τους
µονάδες παράγονται µε κινούµενα χέρια στο χώρο, και εποµένως το µήνυµα είναι
οργανωµένο χωροθετικά και χρονικά (Bellugi and Klima, 1990).
Έρευνες από το Salk Institute for Biological Research έδειξαν ότι η ακοή και η οµιλία
δεν είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξειδίκευση των ηµισφαιρίων του
εγκεφάλου. Πειράµατα µε Κωφούς Νοηµατιστές που είχαν εγκεφαλικές βλάβες στο

αριστερό ηµισφαίριο έδειξαν ότι, ενώ αυτοί οι ασθενείς έιχαν σοβαρές διαταραχές
στον τοµέα της Νοηµατικής Γλώσσας, δεν παρουσίαζαν προβλήµατα στην αντίληψη
µη γλωσσικών οπτικοχωροθετικών σχέσεων. Αντίθετα οι Κωφοί ασθενείς µε βλάβες
στο δεξιό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, ενώ δεν παρουσίαζαν προβλήµατα στη
Νοηµατική Γλώσσα, είχαν σοβαρές διαταραχές σε µη γλωσσικές οπτικοχωροθετικές
σχέσεις (Bellugi and Klima, 1990).
Τα συµπεράσµατα από αυτές τις έρευνες είναι ότι όχι µόνο υπάρχει εµφανώς
εξειδίκευση του αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου για τη γλώσσα, ανεξάρτητα
από το µέσο επικοινωνίας (προφορική ή Νοηµατική Γλώσσα), αλλά υπάρχει ακόµα
και µια συµπληρωµατική εξειδίκευση στον εγκέφαλο για µη γλωσσικές χωροθετικές
λειτουργίες (Bellugi, 1988, Klima, Bellugi, Poizner, 1988, Bellugi, 1991).
Συνοψίζοντας την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στις έρευνες
των Νοηµατικών Γλωσσών µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι γλώσσες αυτές, όπως
και οι οµιλούµενες, διέπονται από τις ίδιες γλωσσολογικές αρχές. Οι Κωφοί στις
κοινότητές τους χρησιµοποιούν τις Νοηµατικές Γλώσσες για να καλύψουν τις ίδιες
επικοινωνιακές ανάγκες µε αυτές των ακουόντων. Για να εκφράσουν δηλαδή
επιθυµίες, ερωτήµατα, απορίες, εντολές,για να δώσουν πληροφορίες από πρακτικές
έως φιλοσοφικές και για να µεταφέρουν αφηρηµένες έννοιες. Οι Νοηµατικές και οι
οµιλούµενες γλώσσες έχουν τους ίδιους τρόπους οργανωτικών δοµών, τα ίδια είδη
κανόνων, την ίδια πολυπλοκότητα στη γραµµατική και στη σύνταξη και την ίδια
εκφραστική δύναµη. Μαθαίνονται από τα κωφά βρέφη µε τον ίδιο τρόπο και ρυθµό
όπως µαθαίνονται και οι οµιλούµενες γλώσσες από τα ακούοντα βρέφη. Τέλος, όπως
στις οµιλούµενες, η επεξεργασία τους γίνεται συνήθως στο αριστερό ηµισφαίριο του
εγκεφάλου.
Στην Ελλάδα η Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ), ενώ απ’ ό,τι φαίνεται
από αποσπασµατικές αναφορές των αρχαίων συγγραφέων µας (Λαζανάς, 1968,
1984), χρησιµοποιείται από τους Έλληνες Κωφούς από την αρχαιότητα, δεν έχει γίνει
ως σήµερα καµία προσπάθεια καταγραφής και αναλυσής της. Η χρήση της
Νοηµατικής δεν έχει ούτε καν απασχολήσει επίσηµα την εκπαίδευση. Το Υπουργείο
Παιδείας δείχνει µια γενικότερη απροθυµία για την διερεύνηση των παραγόντων που
συµβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη και καταλληλότερη παροχή εκπαίδευσης
στους κωφούς. Είναι ενδεικτικό αδιαφορίας εκ µέρους του Υπουργείου το γεγονός ότι
ο φορέας αυτός δεν έχει χρηµατοδοτήσει καµία έρευνα και δεν έχει πάρει καµία
πρωτοβουλία για να αξιολογηθεί το επίπεδο επικοινωνίας και εκπαίδευσης
γενικότερα των κωφών και βαρήκοων παιδιών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις και σε
σχολεία κωφών της χώρας µας. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στις παραπάνω µονάδες δεν γνωρίζει τη Νοηµατική Γλώσσα και
εποµένως δεν γνωρίζει τη γλώσσα των µαθητών που εκπαιδεύει, δεν φαίνεται να
ανησυχεί κανέναν.
Παρ’ όλα αυτά η Κοινότητα των Κωφών στη χώρα µας, η οποία έχει στενούς
δεσµούς µε Κοινότητες Κωφών από άλλες χώρες και άµεση πληροφόρηση µέσω
επιστηµονικών συνεδρίων για τις ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τη
Νοηµατική Γλώσσα στις χώρες αυτές , παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονο
ενδιαφέρον για την έρευνα της ΕΝΓ. Τα σωµατεία των Κωφών µόνα τους ή σε
συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τους κωφούς, για
παράδειγµα διάφορους ∆ήµους, όπως το ∆ήµο της Αργυρούπολης ή Πανεπιστηµιακά
τµήµατα, όπως το Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Πατρών, έχουν τα τελευταία χρόνια
καταφέρει µε κάποια µικρή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσουν
προγράµµατα ευαισθητοποίησης και προώθησης της Νοηµατικής Γλώσσας στην
Ελληνική κοινωνία. Αποτέλεσµα αυτών των προγραµµάτων ήταν να εκπαιδευτούν

Κωφοί ως δάσκαλοι και ακούοντες ως διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας. Επίσης ένας µεγάλος και συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ακούοντων
ατόµων, που δεν περιορίζεται µόνο σε γονείς και συγγενείς Κωφών, άρχισε να
ενδιαφέρεται τα τελευταία χρόνια για την εκµάθηση της Νοηµατικής, ώστε να µπορεί
να επικοινωνεί µε τους Κωφούς. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η απαίτηση
για ακριβή και πληρέστερη γνώση της ΕΝΓ.
Οι εξελίξεις στις έρευνες των Νοηµατικών Γλωσσών σε άλλες χώρες, η
παντελής έλλειψη παρόµοιων ερευνών στην Ελλάδα, η αναγκαιότητα για άµεση
ανάλυση της ΕΝΓ, οι γνώσεις και το επιστηµονικό ενδιαφέρον µας για το αντικείµενο
είναι οι λόγοι που συνιστούν την αναγκαιότητα της ερευνητικής µας δραστηριότητας
γύρω από την ανάπτυξη της έρευνας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. Για το
λόγο αυτό πριν από τρία χρόνια αποφασίσαµε στο Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου
Πατρών να δηµιουργήσουµε µια υποδοµή που θα µας επέτρεπε να αναπτύξουµε ένα
µακροχρόνιο πρόγραµµα καταγραφής και ανάλυσης της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας. Στην αρχή της προετοιµασίας µας είχαµε µια πολύ µικρή – για τέτοια
δραστηριότητα – βοήθεια από το κοινοτικό πρόγραµµα Horizon. Με τη µικρή αυτή
βοήθεια καταφέραµε να αποκτήσουµε µια στοιχειώδη υποδοµή για την έρευνα της
ΕΝΓ στο Πανεπιστήµιο Πατρών και να συνεργαστούµε στενά µε αναγνωρισµένα
κέντρα έρευνας Νοηµατικών Γλωσσών του εξωτερικού και συγκεκριµένα µε το
Τµήµα Ερευνας για τους Κωφούς του Πανεπιστηµίου Durham της Αγγλίας και το
Κέντρο Ολικής Επικοινωνίας της ∆ανίας. Η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία
ερευνητών από τα παραπάνω κέντρα µας βοήθησε να σχεδιάσουµε και να
προετοιµάσουµε µε προσοχή την πορεία του προγράµµατός µας, αποφεύγοντας λάθη
που είχαν κάνει αυτοί στο δικό τους σχεδιασµό και αξιοποιώντας τις επιτυχίες τους.
Ακόµα συνεργαστήκαµε στενά µε την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Κωφών ∆ασκάλων Νοηµατικής Γλώσσας του ∆ήµου
Αργυρούπολης. Ετσι είχαµε άµεση πρόσβαση στην κοινότητα των Κωφών και τη
Νοηµατική Γλώσσα.
Βασικός στόχος του προγράµµατος µας ήταν σε πρώτη φάση, αφού
δηµιουργήσαµε µια υποδοµή για την έρευνα της ΕΝΓ στο Π.Τ.∆.Ε του
Πανεπιστηµίου Πατρών, να αρχίσουµε µια πρώτη καταγραφή και ανάλυση των
βασικών δοµικών στοιχείων των Ελληνικών Νοηµάτων. Αποφασίσαµε δηλαδή, αφού
προετοιµαστούµε, να ασχοληθούµε µε το φωνολογικό µέρος της ΕΝΓ και να
καταγράψουµε τις βασικές χειροµορφές (dez), θέσεις (tab), και κινήσεις (sig) των
Ελληνικών Νοηµάτων. Επίσης µας ενδιέφερε να παρατηρήσουµε και να
καταγράψουµε, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω στοιχεία, τους προσανατολισµούς της
παλάµης και των δακτύλων και τις κύριες διευθετήσεις των χεριών στην ΕΝΓ.
Φυσικά για να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος ήταν απαραίτητο πρώτα να
αναπτύξουµε ή να προσαρµόσουµε ένα υπάρχον σύστηµα κωδικοποίησης Νοηµάτων,
που να µας επιτρέπει την καταγραφή των Ελληνικών Νοηµάτων.
Σε γενικές γραµµές το πρόγραµµά µας σχεδιάστηκε µε µια µακροχρόνια
προοπτική, ώστε να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες φάσεις που θα οδηγήσουν στην
πετυχηµένη υλοποίησή του. Αυτές οι φάσεις περιελάµβαναν την προετοιµασία µας
τόσο στην κατάλληλη υποδοµή για έρευνα, όσο και στην επιστηµονική κατάρτιση της
ερευνητικής µας οµάδας. Επίσης περιλάµβανε την αναζήτηση, επιλογή και ανάπτυξη
ή προσαρµογή συστήµατος κωδικοποίησης των Νοηµάτων, την επιλογή και την
προετοιµασία της οµάδας <<πληροφοριοδοτών>> Νοηµατικής Γλώσσας και τέλος τη
συλλογή γλωσσικών δειγµάτων, την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση
των βασικών φωνολογικών στοιχείων της ΕΝΓ.

Στην εργασία µας αυτή θα παρουσιάσουµε τις διάφορες φάσεις της
ερευνητικής µας δουλειάς. Επίσης θα περιγράψουµε σε γενικές γραµµές το σύστηµα
κωδικοποίησης που χρησιµοποιήσαµε για την καταγραφή της ΕΝΓ και τέλος θα
αναφερθούµε στα αποτελέσµατα της έως τώρα ανάλυσης των χειροµορφών της ΕΝΓ.
Το ερευνητικό Πρόγραµµα και η Μεθοδολογία.
Α. ∆ιαδικασία.
Η µελέτη της ΕΝΓ στηρίχθηκε στη συστηµατική συλλογή και ανάλυση
δεδοµένων (data base approach). Αυτή η προσέγγιση περιλάµβανε τη συλλογή και τη
χρήση βιντεοσκοπηµένων δειγµάτων ΕΝΓ, καθώς επίσης και την άντληση
γλωσσικών δειγµάτων και πληροφοριών για τη γλώσσα από Κωφούς
«πληροφοριοδότες Νοηµατικής»
Β. Η ερευνητική Οµάδα.
Την ερευνητική µας οµάδα αποτελούσας έξι άτοµα, τρία Κωφά και τρία
ακούοντα. Τα άτοµα αυτά επιλέχθηκαν µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) άριστη
γνώση της ΕΝΓ και της ελληνικής γλώσσας, β) γνώσεις γύρω από τη γλωσσολογία,
γ)γνώσεις της αγγλικής γλώσσας, δ)ενδιαφέρον για έρευνα και πιθανά προηγούµενη
εµπειρία στον τοµέα αυτό. Η επιλογή των Κωφών ατόµων ήταν σκόπιµη γιατί οι
Κωφοί, εκτός από τις συνηθισµένες τους ευθύνες ως µέλη της ερευνητικής οµάδας,
αποτελούσαν τη γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ της κοινότητας των Κωφών και του
εργαστηρίου µας. Επίσης είχαν την ευθύνη της συνεργασίας µε τους Κωφούς
πληροφοριοδότες της Νοηµατικής για την καταγραφή και τη σωστή απόδοση των
Νοηµάτων. Είναι αναµφισβήτητα προτιµότερο να µπορεί να συζητήσει κανείς για την
Νοηµατική Γλώσσα χρησιµοποιώντας την ΕΝΓ και όχι την Ελληνική Γλώσσα. Αυτό
µόνο οι Κωφοί µπορούν να το καταφέρουν, γιατί ακόµα κι όταν κάποιος ακούων
γνωρίζει άπταιστα τη Νοηµατική Γλώσσα, υπάρχει ο φόβος της επίδρασης της
οµιλούµενης γλώσσας του στην επικοινωνία του µε τους Κωφούς. Επίσης είναι
γνωστό ότι οι Κωφοί διαφοροποιούν αυτόµατα τη Νοηµατική τους όταν βρίσκονται
µε ακούοντες προσθέτοντας διάφορους ήχους ή λέξεις της οµιλούµενης γλώσσας για
να διευκολύνουν την επικοινωνία. Είναι εποµένως πολύ δύσκολο και µάλλον
ακατόρθωτο να µπορέσει κάποιος που ακούει να συλλέξει αµιγή γλωσσικά δείγµατα
Νοηµατικής Γλώσσας από Κωφούς. Για λόγους λοιπόν καθαρά µεθοδολογικούς, η
συλλογή των δειγµάτων µας έγινε κύρια από Κωφούς ερευνητές.
Γ. Οι πληροφοριοδότες της Νοηµατικής.
Εκτός από τους Κωφούς της ερευνητικής οµάδας κρίθηκε αναγκαίο να
συσταθεί µια οµάδα Κωφών που θα τους χρησιµοποιούσαµε ως σύµβουλους και ως
πηγή για άντληση δειγµάτων της ΕΝΓ. Αρχική µας θέση ήταν να δηµιουργήσουµε
µια οµάδα από Κωφούς που θα ήταν παιδιά Κωφών γονέων. Τούτο γιατί είναι γνωστό
ότι µόνο τα κωφά παιδιά κωφών γονέων συνήθως αποκτούν τη Νοηµατική ως πρώτη
γλώσσα σε φυσιολογική ηλικία απόκτησης γλώσσας (βρεφική - νηπιακή). Όµως
επειδή αυτή η οµάδα Κωφών αποτελεί µόνο το 5% µε 10% της κοινότητας των
Κωφών και είναι δύσκολο να βρει κανείς αρκετά άτοµα µε αυτά τα χαρακτηριστικά,
που να θέλουν να συµµετέχουν σε ερευνητικό πρόγραµµα, αποφασίσαµε να
συµπεριλάβουµε στην οµάδα των πληροφοριοδοτών µας και Κωφούς από ακούοντες

γονείς. Οι Κωφοί όµως αυτοί είχαν µάθει Νοηµατική σε νεαρή προσχολική ηλικία και
ήταν απόφοιτοι σχολείων – οικοτροφείων για κωφούς. Είχαν δηλαδή µεγαλώσει µέσα
σε γλωσσικό περιβάλλον ΕΝΓ και µέσα στην κουλτούρα των Κωφών. Συγκεκριµένα
επιλέχθηκαν 10 Κωφά άτοµα. Η πλειοψηφία από αυτούς παρακολούθησαν
παράλληλα ένα εντατικό σεµινάριο στο ∆ήµο Αργυρούπολης για ∆ασκάλους
Νοηµατικής Γλώσσας. Η εκπαίδευσή τους σε θέµατα γλωσσολογίας και διδασκαλίας
της Νοηµατικής θεωρήθηκε θετικό στοιχείο το ότι αναγνώριζαν την ανάγκη της
ερευνητικής στήριξης της διδασκαλίας της γλώσσας αυτής συντέλεσε ώστε να
συνεργαστούν µαζί µας µε ενθουσιασµό. Οι συναντήσεις της ερευνητικής οµάδας µε
τους πληροφοριοδότες της Νοηµατικής γίνονταν µια φορά το µήνα και είχαν δυο
σκοπούς:
1.
Να συγκεντρωθούν βιντεοσκοπηµένα δείγµατα Νοηµατικής από
µονολόγους, αστεία, ιστορίες και συζητήσεις καθοδηγούµενες ή
ελεύθερες, δυο ή περισσότερων οµιλητών.
2.
Να συγκεντρωθούν συγκεκριµένες πληροφορίες από την οµάδα για
κάποια στοιχεία Νοηµάτων (χειροµορφή, κίνηση κ.λ.π.) που είχαµε
απορίες ή συγκεκριµένα δείγµατα µέσα από τακτές, οργανωµένες
συναντήσεις µε τους ερευνητές.
Η συνεργασία µας µε την οµάδα των πληροφοριοδοτών παρ’ όλο που στην αρχή ήταν
κάπως δύσκολη, λόγω ελλείψεων σε γνώσεις που είχε η οµάδα σχετικά µε την έρευνα
της Νοηµατικής και τη διαδικασία της, τελικά ήταν καλή και καταφέραµε να
συγκεντρώσουµε 40 βιντεοκασέτες µε καλά δείγµατα της ΕΝΓ. Επίσης αρκετή
βοήθεια πρόσφερε η οµάδα στη διάκριση και αναγνώριση των φωνολογικών
χαρακτηριστικών διαφόρων Νοηµάτων (χειροµορφές, κίνηση, τοποθέτηση,
προσανατολισµός παλάµης) διευκολύνοντας τους ερευνητές να επιλέξουν τα
φωνολογικά αυτά στοιχεία από διάφορα Νοήµατα της ΕΝΓ.
∆. ∆ηµιουργία Υποδοµής – Επιµόρφωση των Ερευνητών
Ένας από τους κυριότερους στόχους του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία
κατάλληλης υποδοµής όχι µόνο από την άποψη του εξοπλισµού των εργαστηρίων µας
αλλά κυριότερα από την άποψη της επιστηµονικής µας κατάρτισης και απόκτησης
γνώσεων σχετικά µε την έρευνα της Νοηµατικής. Τούτο, γιατί δεν υπάρχει στην
Ελλάδα προηγούµενη γνώση στον τοµέα αυτό και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν
εξειδικευτεί σε παρεµφερή θέµατα. Να σηµειωθεί ότι µόνο στο Π.Τ.∆.Ε του
Πανεπιστηµίου Πατρών διδάσκονται µαθήµατα σχετικά µε την εκπαίδευση των
κωφών και γίνονται σχετικές έρευνες, ενώ στα άλλα Πανεπιστήµια της χώρας µας,
δεν υπάρχει κανένας ειδικός για τα θέµατα των κωφών. Ήταν εποµένως επιτακτική
ανάγκη να αφιερωθεί ένα µεγάλο µέρος του προγράµµατός µας στην επιλογή και
προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού για τη συλλογή και ανάλυση της ΕΝΓ (βίντεο,
κάµερες, κοµπιούτερ κτλ.) και στην επιµόρφωση της ερευνητικής µας οµάδας.
Συνοπτικά η επιµόρφωση της ερευνητικής µας οµάδας στην έρευνα της
Νοηµατικής πραγµατοποιήθηκε µε δυο τρόπους: α) µε την ατοµική µελέτη άρθρων
που η υπεύθυνη έδινε στα µέλη της οµάδας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα επιµόρφωσης
που είχε σχεδιάσει µε τους Ευρωπαίους συνεργάτες του προγράµµατος και µε την
παρουσίαση και συζήτηση των άρθρων αυτών σε συνεδριάσεις της οµάδας κάθε
δεκαπέντε µέρες και β) µε εντατικά σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν και στα οποία
δίδαξαν ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Durham της Αγγλίας και του Κέντρου
Ολικής Επικοινωνίας της ∆ανίας.

Ε. Βιντεοσκόπηση – Συλλογή ∆εδοµένων
Η συλλογή των γλωσσικών δειγµάτων της Νοηµατικής έγινε από τους ίδιους
τους ερευνητές και κύρια από τους Κωφούς ερευνητές. Η παρουσία των Κωφών
ερευνητών στην οµάδα των πληροφοριοδοτών Νοηµατικής δεν δηµιουργούσε
προβλήµατα επικοινωνίας, αντίθετα βοηθούσε στη δηµιουργία άνετης ατµόσφαιρας
για συζήτηση και άντληση πληροφοριών, αφού και οι τρεις Κωφοί ερευνητές ήταν
γνωστοί στους πληροφοριοδότες και στην κοινότητα των Κωφών (και οι τρεις ήταν
στελέχη της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος).
Μερικές φορές η βιντεοσκόπηση γινόταν από τα άλλα µέλη της οµάδας (τους
ακούοντες) χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα, γιατί τότε οι Κωφοί ερευνητές ήταν
παρόντες και λάµβαναν µέρος στη συζήτηση µε τους πληροφοριοδότες. Φυσικά η
βιντεοσκόπηση των δειγµάτων Νοηµατικής από µη επαγγελµατίες είχε και
µειονεκτήµατα σχετικά µε την ποιότητα της εργασίας και πολλές φορές αυτό φάνηκε
στην ανάλυση των δειγµάτων όπου πολλά Νοήµατα δεν φαινόντουσαν µε
καθαρότητα και αναγκαστήκαµε ή να τα αφαιρέσουµε ή να τα βιντεοσκοπήσουµε και
πάλι. Η λήψη δειγµάτων από επαγγελµατίες θα ήταν προτιµότερη αλλά το κόστος
µιας τέτοιας εργασίας είναι συνήθως υψηλό για έρευνες µε ελάχιστη χρηµατοδότηση.
Έτσι δεν ήταν εφικτή µια τέτοια λύση. Επίσης ο κίνδυνος αλλοίωσης των δειγµάτων
λόγω παρεµβολής άγνωστων ακούοντων στην οµάδα των πληροφοριοδοτών µας
απέτρεψε από µια τέτοια λύση. Τέλος στη συλλογή των δεδοµένων µας
συµπεριλάβαµε και µια σειρά από εισηγήσεις και συζητήσεις Κωφών απ’ όλη την
Ελλάδα που πραγµατοποιήθηκαν σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και Γενικές
Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και τις οποίες βιντεοσκοπήσαµε µε
τη σύµφωνη γνώµη της Οµοσπονδίας.
ΣΤ. Η καταγραφή των Νοηµάτων και το Σύστηµα Κωδικοποίησης της ΕΝΓ.
Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ερευνητές Νοηµατικών
Γλωσσών είναι να βρουν τρόπους να περιγράψουν τη δοµή των Νοηµάτων χωρίς να
στηρίζονται σε υποθέσεις, αντιλήψεις και τρόπους που ισχύουν για τις οµιλούµενες
γλώσσες. Η
περιγραφή των Νοηµάτων µε παρεµβολές και µεθόδους που
χρησιµοποιούµε για τις οµιλούµενες γλώσσες και τα συνηθισµένα λάθη µερικών
ακουόντων ερευνητών να αναφέρονται
στη Νοηµατική µε «κατά λέξη»
µεταφρασµένα κοµµάτια ή ακόµα και λήµµατα της οµιλούµενης, εγκυµονεί
κινδύνους γλωσσολογικών παρερµηνειών όπως έχουν επισηµάνει διάφοροι ερευνητές
(Brennan, Colville and Lawson, 1984). Ένας τέτοιος κίνδυνος είναι να παραβλέψει
κανείς και να µην καταγράψει σηµαντικά γλωσσολογικά στοιχεία των Νοηµάτων που
έχουν σχέση µε την «χωροθέτησή τους» ή την «ταυτόχρονη» εµφάνιση πολλών
γλωσσολογικών στοιχείων στη Νοηµατική. Βασικά γλωσσικά στοιχεία, όπως για
παράδειγµα η ακριβής θέση στο χώρο που γίνεται το Νόηµα, η συσχέτιση του
Νοήµατος µε άλλα χειρονοµικά και µη χειρονοµικά στοιχεία (εκφράσεις προσώπου
κτλ) που εµφανίζονται «ταυτόχρονα» µε το Νόηµα και οι συστηµατικές αλλαγές του
«βασικού τύπου» του Νοήµατος πρέπει να καταγράφονται µε ακρίβεια. Μόνον έτσι
µπορεί να γίνει περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση των Νοηµάτων και της
Νοηµατικής Γλώσσας. Είναι εποµένως φανερό ότι για να αρχίσει µια έρευνα σε
Νοηµατική Γλώσσα, θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο τρόπος και το σύστηµα
καταγραφής των Νοηµάτων, ώστε να µπορούν να αναλυθούν στη συνέχεια.
Ο Stokoe (1960) πρώτος ανέπτυξε ένα αντικειµενικό τρόπο γραφής των
Νοηµάτων της ASL βασισµένο στα δοµικά τους στοιχεία όπως τα περιέγραψε ο ίδιος.

Αυτό το σύστηµα κωδικοποίησης του Stokoe αποτελείται από έναν αριθµό συµβόλων
που αντιπροσωπεύουν τις βασικές θέσεις (tab), τις χειροµορφές (dez) και τις κινήσεις
(sig) των Νοηµάτων της ASL. Το σύστηµα αυτό είναι φωνηµικό και όχι φωνητικό, µε
την έννοια ότι δεν καταγράφονται όλες οι λεπτές διαφοροποιήσεις στην παραγωγή
ενός Νοήµατος αλλά παρέχεται η δυνατότητα στους ερευνητές να µετατρέψουν τις
σηµαντικές γλωσσολογικές µονάδες και τις παραλλαγές τους στην παραγωγή ενός
Νοήµατος. Όπως δηλαδή τα φωνηµικά συστήµατα κωδικοποίησης οµιλούµενων
γλωσσών, έτσι και το σύστηµα κωδικοποίησης Νοηµάτων του Stokoe (Stokoe
Notation System ή SNS) παρέχει δυνατότητες για µεταγραφή και ανάλυση των
«οπτικών» γλωσσολογικών στοιχείων των Νοηµάτων και των σηµαντικών
διαφοροποιήσεων τους (µορφήµατα).
Μετά τον Stokoe και άλλοι ερευνητές της Νοηµατικής Γλώσσας ανέπτυξαν
συστήµατα κωδικοποιήσεως Νοηµάτων ή έκαναν προσαρµογές σε υπάρχοντα
συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούσαν για ερευνητικούς σκοπούς και κύρια για την
µετάγραφη φωνολογικών στοιχείων (Lawson, 1983, Cohen, Namir and Schlesinger,
1977, Bergman, 1982, Hanke and Prillwitz, 1994). Η Brennan και οι συνεργάτες της
από το Πανεπιστήµιο Durham της Αγγλίας στην λεπτοµερειακή φωνολογική ανάλυση
της Βρετανικής Νοηµατικής Γλώσσας (BSL) που έκαναν χρησιµοποίησαν το
σύστηµα κωδικοποίησης του Stokoe (SNS) µε µερικές προσαρµογές (Brennan,
Colville and Lawson, 1984). Το ίδιο αυτό σύστηµα αποφασίσαµε να
χρησιµοποιήσουµε και στο δικό µας εργαστήριο µε µερικές προσαρµογές
απαραίτητες για την καταγραφή της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ).
Το σύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα µεταγραφής 36 διαφορετικών
χειροµορφών (dez) που οµαδοποιούνται σε 19 βασικές κατηγορίες. Πολλές από αυτές
τις χειροµορφές µοιάζουν µε τα σχήµατα γραµµάτων του Αµερικανικού ∆ακτυλικού
Αλφάβητου (σχήµα 2), όπως για παράδειγµα οι χειροµορφές Α,Β R (σχήµα 1), ενώ
άλλες απλώς ονοµάζονται µε το ίδιο όνοµα όπως το γράµµα του Αλφάβητου, χωρίς
όµως να µοιάζουν στο σχήµα του. Για παράδειγµα η χειροµορφή G δε µοιάζει µε το
σχήµα του γράµµατος G του ∆ακτυλικού Αλφάβητου ( βλέπε σχ. 1 και 2).
Οι θέσεις που γίνονται τα Νοήµατα (tab) µπορούν να µεταγραφούν µε 11
διαφορετικά σύµβολα (βλ. σχ.4). Γενικά οι θέσεις των Νοηµάτων χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες: σε αυτές που είναι πάνω στο σώµα του Νοηµατιστή και σε αυτές που
βρίσκονται σε µια περιοχή µπροστά του η οποία ονοµάζεται «ουδέτερη» περιοχή. Ο
«χώρος της Νοηµατικής» έχει περιγραφεί ακριβώς από διάφορους ερευνητές (Bellugi
and Fischer, 1972, Lacy, 1974). Αυτός ο χώρος εκτείνεται κάθετα από την κορυφή
του κεφαλιού έως λίγο πιο κάτω από τη µέση και οριζόντια από τη δεξιά πλευρά του
Νοηµατιστή έως την αριστερή του (σε µια γωνία 180ο). Ο «χώρος της Νοηµατικής»
µπορεί να µεγαλώνει σε περιπτώσεις που κάποιος «µιλάει» µπροστά σε µια µεγάλο
ακροατήριο (δυνατά) ή να µικραίνει όταν συνοµιλεί µε συγκεκριµένο σκοπό
(σιγανά), για παράδειγµα να πει ένα µυστικό (Lacy, 1974).
Τέλος οι κινήσεις (sig) των Νοηµάτων µεταγράφονται µε 24 βασικά σύµβολα
του SNS. Για παράδειγµα το σύµβολο e σηµαίνει ότι η κίνηση του Νοήµατος είναι
κυκλική, το σύµβολο Λ σηµαίνει ότι το νόηµα έχει καθετή προς τα πάνω κίνηση, ενώ
το σύµβολο V κάθετη προς τα κάτω, το σύµβολο Μ σηµαίνει ότι η κίνηση γίνεται
από πάνω προς τα κάτω και αντίθετα, το σύµβολο Ζ δείχνει κίνηση από τη µία
πλευρά του Νοηµατιστή στην άλλη, το σύµβολο > δείχνει κίνηση προς τα δεξιά, το <
κίνηση προς τα αριστερά, το Τ κίνηση προς το Νοηµατιστή, το ω στριφτή κίνηση.
Ακριβής περιγραφή του SNS δίνεται από τον Stokoe και τους συνεργάτες του στο
Dictionary of American Sign Language (Stokoe, Casterline and Croneberg, 1976).

Το λήµµα (gloss) του Νοήµατος περιφραστικά ή µονολεκτικά, γράφεται
πάντα µε κεφαλαία γράµµατα π.χ. ΓΑΤΑ, ΠΙΝΩ ΓΑΛΑ, κτλ, ενώ η µετάφραση ή η
καλύτερη απόδοση του Νοήµατος στην οµιλούµενη γλώσσα γράφεται µε µικρά
γράµµατα, που µπαίνουν σε διπλά εισαγωγικά π.χ. «γάτα». Τα σύνθετα λήµµατα
συνδέονται µε παύλες π.χ ΑΣΠΡΗ-ΓΑΤΑ, ΚΕΙΚ- ΜΕΣΑ-ΦΟΥΡΝΟΣ «το κέικ είναι
µέσα στο φούρνο».
Γράµµατα του δακτυλικού αλφαβήτου που χρησιµοποιούνται στη Νοηµατική
γράφονται µε µικρά γράµµατα και µπαίνουν σε µονά εισαγωγικά π.χ. ‘α’, ‘λ’, ενώ οι
λέξεις – Νοήµατα που σχηµατίζονται µε δακτυλικό αλφάβητο γράφονται µε µικρά
γράµµατα που χωρίζονται µεταξύ τους µε παύλες π.χ. Π-έ-τ-ρ-ο-ς «Πέτρος».
Νοήµατα που προέρχονται από δακτυλογραφή ονοµάζονται «δανεικά Νοήµατα από
δακτυλογραφή» και γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα (gloss) όπως τα Νοήµατα,
µόνο που µπαίνει το σύµβολο «#» µπροστά τους.
Η χρήση του SNS για την καταγραφή και µεταγραφή των Νοηµάτων της ΕΝΓ έχει το
µειονέκτηµα ότι πολλές από τις χειροµορφές (dez) είναι ίδιες µε τα σχήµατα των
χεριών που χρησιµοποιούνται στο Αµερικανικό ∆ακτυλικό Αλφάβητο. Έτσι ενώ είναι
εύκολο για κάποιον που γνωρίζει το αλφάβητο αυτό να αποµνηµονεύσει τα ονόµατα
και τα σύµβολα dez, για τους Έλληνες που χρησιµοποιούν το Ελληνικό ∆ακτυλικό
Αλφάβητο (βλέπε σχήµα 3) ίσως να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά
επειδή πολλά γράµµατα του ελληνικού αλφάβητου µοιάζουν µε αυτά του
αµερικάνικου, δεν είναι τόσο µεγάλη η δυσκολία να µάθει κανείς τα σύµβολα dez του

SNS. Τα πλεονεκτήµατα άλλωστε της χρήσης ενός έτοιµου συστήµατος είναι
περισσότερα από τα µειονεκτήµατα µε την προϋπόθεση βέβαια να γίνονται οι
κατάλληλες προσαρµογές ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες καταγραφής και ανάλυσης
της συγκεκριµένης γλώσσας. Η χρήση ενός συστήµατος που χρησιµοποιείται και σε
άλλες χώρες επιτρέπει την εύκολη σύγκριση µεταξύ διαφορετικών Νοηµατικών
Γλωσσών, έτσι οι ερευνητές έχουν άµεση πρόσβαση στη γνώση της δοµής των
Νοηµάτων των γλωσσών αυτών.
Τελικά για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίσαµε να υιοθετήσουµε το
SNS µε τις προσθήκες που έχουν κάνει οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου Durham για
τη µεταγραφή της BSL. Αυτές οι προσθήκες διευκολύνουν την καταγραφή
φωνητικών στοιχείων που έχουν σχέση µε τον προσανατολισµό της παλάµης και των
δακτύλων (orientation ή ori) όταν σχηµατίζονται τα Νοήµατα. ∆ηλαδή η παλάµη ή τα
δάκτυλα µπορεί να είναι στραµµένα προς τα πάνω |α|, προς τα κάτω |΄Ο| προς τον
Νοηµατιστή |T|, µακριά από το Νοηµατιστή |┴ |, προς τα δεξιά | > | ή προς τα
αριστερά | < |.
Ο βασικός τύπος που χρησιµοποίησε ο Stokoe για την µεταγραφή των Νοηµάτων
ήταν T D s, δηλαδή Tab, Dez, sig. Η Brennan και οι συνεργάτες της επέκτειναν τον
βασικό τύπο του Stokoe για να συµπεριληφθεί και ο προσανατολισµός της παλάµης
και των δακτύλων και µε τον τρόπο αυτό η µεταγραφή των Νοηµάτων ακολουθεί τον
τύπο Τ D o o s, που σηµαίνει Tab Dez ori ori sig. Τον τύπο αυτό ακολουθούµε και
εµείς στη µεταγραφή της ΕΝΓ. ∆ηλαδή καταγράφουµε πρώτα τη θέση (tab) του
Νοήµατος, στη συνέχεια τη χειροµορφή του (dez), τον προσανατολισµό της παλάµης
(ori), των δακτύλων (ori) και τέλος την κίνησή του (sig). Με τον τρόπο αυτό έχουµε
καταγράψει οµάδες Νοηµάτων της ΕΝΓ που ανήκουν σε 17 διαφορετικές
χειροµορφές (dez) τις οποίες έχουµε εντοπίσει στην ΕΝΓ. Παράλληλα το σύστηµα
κωδικοποίησης των Νοηµάτων της ΕΝΓ συνεχώς δοκιµάζεται µε την συνεχή
καταγραφή αυτή και σηµειώνονται όλες οι απαραίτητες προσαρµογές για την ΕΝΓ. Η
τελική µορφή του συστήµατός µας θα δηµοσιευθεί σε επόµενη εργασία µας. Σε
επόµενη εργασία µας επίσης, θα ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη ή προσαρµογή
συστήµατος κωδικοποίησης των µη χειρονοµικών στοιχείων της ΕΝΓ, που είναι
απαραίτητο για τη µελέτη των γλωσσολογικών αυτών στοιχείων.

Αποτελέσµατα. Χειροµορφές (Dez) της ΕΝΓ – Πρώτη Παρουσίαση
Σηµαντικές γλωσσολογικά χειροµορφές της ΕΝΓ είναι αυτές που δηµιουργούν
αλλαγές στη σηµασία των Νοηµάτων. Ετσι µια µικρή διαφοροποίηση στο σχήµα του
χεριού µπορεί να είναι σηµαντική και εποµένως φωνηµική ενώ µια µεγαλύτερη να
µην είναι και να αποτελεί µια απλή φωνητική διαφοροποίηση (όπως είναι µια σειρά
από αλλόφωνες χειροµορφές).
Από µια πρώτη µεταγραφή των χειροµορφών της ΕΝΓ διακρίναµε 17 διαφορετικές
χειροµορφές (σχ.5). Η καταγραφή, η µεταγραφή και η ανάλυση όλων των dez δεν
έχει ολοκληρωθεί ακόµα ώστε να γίνει εδώ µια πιο λεπτοµερειακή παρουσίαση όλων
των χειροµορφών της ΕΝΓ. Από τις 17 χειροµορφές που παρουσιάζονται οι
περισσότερες φαίνεται να είναι οι πιο συνηθισµένες στην ΕΝΓ. Αντλήθηκαν από την
παρακολούθηση των βιντεοσκοπηµένων δειγµάτων µας και µετά από εντατικές
συνεντεύξεις και συζητήσεις µε την οµάδα των «πληροφοριοδοτών» µας. Αυτές οι
χειροµορφές ανήκουν στις παρακάτω τέσσερις οµάδες:
1η Οµάδα – ∆άκτυλα Κλειστά
2η Οµάδα – ∆άκτυλα Ενωµένα
3η Οµάδα – ∆άκτυλα Ανοικτά

4η Οµάδα – ∆άκτυλα Ανοικτά από Παλάµη Κλειστή.
1η Οµάδα. Χειροµορφές µε κλειστά δάκτυλα. Στην οµάδα µεταγράψαµε τρεις
χειροµορφές. (βλέπε σχήµα 5.) Τη χειροµορφή Α που σχηµατίζεται µε κλειστή
παλάµη και δάκτυλα ενώ ο αντίχειρας είναι κλειστός δίπλα στα άλλα δάκτυλα όπως
στο Νόηµα ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
. Τη χειροµορφή
που µοιάζει µε τη
χειροµορφή Α µόνο που ο αντίχειρας εδώ είναι τεντωµένος. Η διαφοροποίηση αυτή
είναι γλωσσολογικά σηµαντική γιατί διαφοροποιεί την έννοια του Νοήµατος.
Παράδειγµα αυτής της χειροµορφής έχουµε στο Νόηµα ΜΟΝΟΣ
ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ
άλλα κλειστά δάκτυλα

,

. Τη χειροµορφή
όπου ο δείκτης προεξέχει από τα
και έχει µια κάµψη και στις δυο αρθρώσεις του. Τη

χειροµορφή αυτή τη συναντάµε για παράδειγµα στο Νόηµα ΦΟΒΑΜΑΙ
που έχει την έννοια του <<επιφυλάσσοµαι>>.
2η Οµάδα. Χειροµορφές µε τα δάκτυλα ενωµένα. ∆υο χειροµορφές αυτής της οµάδας
που µεταγράψαµε είναι οι παρακάτω: Η χειροµορφή Β. Σχηµατίζεται µε ανοικτή
παλάµη και δάκτυλα ενωµένα, όπως στο Νόηµα ΦΟΥΡΝΟΣ
. Η
χειροµορφή . Εδώ ο αντίχειρας εκτείνεται µακριά από τα άλλα δάκτυλα που είναι
ενωµένα, όπως στο Νόηµα ΘΕΛΩ
.
η
3 Οµάδα. Χειροµορφές µε ανοικτά δάκτυλα. Σε αυτή την οµάδα βρήκαµε τη
χειροµορφή F (σχήµα 5.) Αυτή σχηµατίζεται µε τα δάκτυλα και την παλάµη ανοικτά
ενώ ο δείκτης και ο αντίχειρας ενώνονται σε κύκλο. Το Νόηµα ΕΞΗΓΩ
έχει τη χειροµορφή αυτή.
4η Οµάδα. Χειροµορφές µε δάκτυλα εκτεινόµενα από κλειστή παλάµη. Στην οµάδα
αυτή βρήκαµε τις περισσότερες χειροµορφές (Σχήµα 5.). Οι χειροµορφές
ανήκουν στις χειροµορφές µε κλειστή παλάµη όπου ο δείκτης και το µεσαίο δάκτυλο
εκτείνονται. Στη χειροµορφή Η ο δείκτης και το µεσαίο δάκτυλο εκτείνονται ενωµένα
, όπως στο Νόηµα ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

. Στη χειροµορφή V τα ίδια δάκτυλα

εκτείνονται αλλά είναι ανοικτά, όπως στο Νόηµα ΒΛΕΠΩ
χειροµορφή

, ενώ στη

τα δάκτυλα που εκτείνονται έχουν κάµψη στις δυο αρθρώσεις τους,

.
όπως στο Νόηµα ΜΠΥΡΑ
Στην ίδια κατηγορία χειροµορφών µε τις προηγούµενες ανήκουν και οι
χειροµορφές G αλλά σε αυτές τα δάκτυλα που εκτείνονται από την κλειστή παλάµη
είναι ο δείκτης και ο αντίχειρας ή και τα δυο µαζί. Η χειροµορφή G έχει κλειστή
παλάµη και τεντωµένο δείκτη, όπως στο Νόηµα ΕΣΥ
. Η χειροµορφή
έχει το δείκτη µε κάµψη στις δυο αρθρώσεις του ενώ ο αντίχειρας εκτείνεται,
παράδειγµα το Νόηµα ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
χειροµορφή

. Στη

τα δυο δάκτυλα που εκτείνονται (δείκτης, αντίχειρας) ενώνονται,

παράδειγµα το Νόηµα ΓΡΑΦΩ
δάκτυλα εκτείνονται παράλληλα,
και στη χειροµορφή
Νόηµα ΦΩΝΑΖΩ

.

όπως

. Στη χειροµορφή
τα ίδια αυτά
στο Νόηµα ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ

τα παράλληλα δάκτυλα έχουν κάµψη όπως στο

Η χειροµορφή Ι έχει το µικρό δάκτυλο τεντωµένο και τα υπόλοιπα κλειστά
στην παλάµη, ενώ ο δείκτης είναι κλειστός και συνήθως καλύπτει τα υπόλοιπα
δάκτυλα. Παράδειγµα αυτής της χειροµορφής είναι το Νόηµα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
µε την έννοια της <<εσωτερικής>> ταυτότητας του ανθρώπου. Η
χειροµορφή Υ, όπως στο Νόηµα ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
, έχει κλειστά τα τρία
µεσαία δάκτυλα και εκτεταµένο αντίχειρα και µικρό δάκτυλο. Η χειροµορφή
έχει
εκτεταµένα και τεντωµένα το µικρό δάκτυλο και το δείκτη, ενώ τα υπόλοιπα δάκτυλα
είναι κλειστά και ο αντίχειρας τα καλύπτει. Αυτή η χειροµορφή είναι σπάνια στην
ΕΝΓ. Παράδειγµα της φαίνεται στο Νόηµα ∆ΙΑΒΟΛΟΣ

.

Συµπεράσµατα
Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατός µας ήταν η προετοιµασία και η έναρξη της
έρευνας στην ΕΝΓ. Η έρευνα αυτή αποφασίσαµε να επικεντρωθεί σε πρώτη φάση
στην περιγραφή και ανάλυση του φωνολογικού µέρους της ΕΝΓ και να καταγραφούν
τα δοµικά της στοιχεία. Με το σύστηµα κωδικοποίησης που υιοθετήσαµε και
προσαρµόσαµε στις ανάγκες µας µπορέσαµε να καταγράψουµε Νοήµατα της ΕΝΓ
και να µεταγράψουµε έως τώρα 17 χειροµορφές. Η µεταγραφή και ανάλυση στον
τοµέα αυτό συνεχίζεται και πιστεύουµε ότι θα ολοκληρωθεί σύντοµα. Από την έως
τώρα εµπειρία µας έχουµε να σηµειώσουµε τα παρακάτω:
1. Η έρευνα της Νοηµατικής Γλώσσας σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου δεν
υπάρχει προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα αυτό, είναι µια πολύ δύσκολη και
χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται υποµονή και πολύ καλή προετοιµασία και
υλική υποδοµή και συνεχή επιστηµονική επιµόρφωση και ενηµέρωση.
Χρειάζεται απαραίτητα οικονοµική στήριξη για να υλοποιηθεί.
2. Η συνεργασία µε Κέντρα Έρευνας Νοηµατικών Γλωσσών του εξωτερικού
είναι πολύτιµη και απαραίτητη ειδικά στα πρώτα στάδια της προετοιµασίας
και της έναρξης της έρευνας.
3. Η επαφή και η συχνή συνεργασία της ερευνητικής οµάδας µε την Κοινότητα
των Κωφών είναι επίσης απαραίτητη. Η Νοηµατική Γλώσσα, όπως όλες οι
γλώσσες, είναι ζωντανή γλώσσα και χρησιµοποιείται στην Κοινότητα των
Κωφών. Για να την µελετήσουµε θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τη γνωρίσουµε
πράγµατα που σηµαίνει να γνωρίσουµε τους ίδιους τους Κωφούς και την
κουλτούρα τους, της οποίας η Νοηµατική αποτελεί κύριο στοιχείο.
4. Η συµµετοχή Κωφών στην ερευνητική οµάδα αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση επιτυχίας του προγράµµατος έρευνας. Οι κωφοί ερευνητές θα
πρέπει να συµµετάσχουν ισότιµα µε όλους τους άλλους ακούοντες ερευνητές
και σε όλες τις φάσεις της έρευνας (συλλογή δεδοµένων, καταγραφή,
ανάλυση) Είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν την πραγµατική σύνδεση της
ερευνητικής δουλειάς µε την Κοινότητα των Κωφών, τη συλλογή αµιγών
δειγµάτων Νοηµατικής και τη σωστή καταγραφή και ανάλυση τους. Ο
συνδυασµός Κωφών και ακούοντων ερευνητών θα εξασφαλίσει την
αντικειµενική παρατήρηση, την καταγραφή και τη µεταγραφή των
γλωσσολογικών στοιχείων της Νοηµατικής µε γνώµονα τις γενικότερες
γλωσσολογικές γνώσεις. Φυσικά πριν αρχίσει οποιαδήποτε ενέργεια έρευνας,
η επιµόρφωση της ερευνητικής οµάδας µε εντατικά σεµινάρια, ανασκόπηση
βιβλιογραφίας, ανεξάρτητες µελέτες κτλ. είναι επιβεβληµένη.
Η έναρξη της έρευνας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας στο Πανεπιστήµιο
Πατρών συµπίπτει µε µια περίοδο αρκετά ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη για την
Κοινότητα των Κωφών. Γενικά σήµερα υπάρχει µια µεγαλύτερη κοινωνική
ευαισθησία για τα θέµατα των κωφών και τη Νοηµατική Γλώσσα. Οι δάσκαλοι στα
σχολεία κωφών παρ’ όλο που δεν γνωρίζουν ακόµα στην πλειοψηφία τους την ΕΝΓ,

είναι πολύ πιο δεκτικοί και ελαστικοί στη χρήση της. ∆ιερµηνείς Νοηµατικής έχουν
κάνει την παρουσία τους και τη Νοηµατική Γλώσσα ορατή µέσα από την τηλεόραση
και µέσα από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Πολλοί ακούοντες δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τη µάθηση της
Νοηµατικής. Τα τµήµατα που διδάσκεται η γλώσσα αυτή είναι συνήθως πολυάριθµα
και λειτουργούν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Η συζήτηση που κάνουµε για τη
Νοηµατική µε τον κόσµο δεν έχει πια αµυντικό χαρακτήρα. Εχει πιο πολύ το
χαρακτήρα της πληροφόρησης σε πραγµατικά ενδιαφερόµενους και λιγότερο
προκατειληµµένους συζητητές. Ο ενθουσιασµός και το ενδιαφέρον της Κοινότητας
των Κωφών για την έρευνα της ΕΝΓ είναι πολύ µεγάλο.
Παρ’ όλα αυτά µέσα στο κλίµα της γενικής ευφορίας για τη Νοηµατική νέοι
κίνδυνοι φαίνεται να ξεπηδούν, που πηγάζουν από περιορισµένες γνώσεις και µερική
µόνο κατανόηση των σκοπών και των µεθόδων της ερευνητικής δουλειάς. Νέοι µύθοι
και υπεργενικεύσεις για την ΕΝΓ δηµιουργούνται από διάφορα άτοµα ακόµη και
κωφούς, µε καλή πρόθεση πολλές φορές, που όµως προκαλούν σύγχυση στον κόσµο
και δυσχεραίνουν το ερευνητικό έργο. Για παράδειγµα πολλοί αµφισβητούν ακόµα
και το όνοµα της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. Την ονοµάζουν Νευµατική ή
Κινηµατική, προσδίνοντας βαρύτητα σε στοιχεία που δεν τα έχουν ερευνήσει, δεν τα
έχουν συζητήσει µε την διεθνή επιστηµονική κοινότητα του κλάδου, αλλά ούτε και
µε την κοινότητα των Κωφών, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά µε τις υποθέσεις
και τις θεωρίες µας για τους Κωφούς, την εκπαίδευσή τους και τη Νοηµατική τους
γλώσσα. Άλλοι βλέποντας τις διαλεκτικές διαφοροποιήσεις της Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας, βιάζονται να συµπεράνουν ότι δεν είναι ενιαία.
Η σύγχυση όµως που δηµιουργούν οι παραπάνω απόψεις φανερώνουν την ανάγκη
να συνεχιστεί µε εντατικότερους ρυθµούς η έρευνα της Ελληνικής Νοηµατικής
Γλώσσας, ώστε να πάψει πλέον η γλώσσα αυτή να αποτελεί αντικείµενο
υποκειµενικών εικασιών και συναισθηµατικών απόψεων και να πάρει τη θέση που
της αρµόζει µέσα στην επιστήµη της γλωσσολογίας και στη χώρα µας. Ο δρόµος έχει
ήδη ανοίξει. Η έρευνα της ΕΝΓ έχει αρχίσει και τα στοιχεία που θα προκύψουν
ελπίζουµε ότι θα µας βοηθήσουν να γνωρίσουµε καλύτερα τη γλώσσα των χεριών,
της κίνησης στο χώρο και στο χρόνο, των εκφράσεων, του σώµατος, την οπτική
γλώσσα των Ελλήνων Κωφών, την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. Ίσως τότε
µπορέσουµε να απαντήσουµε και σε µερικά ερωτήµατα που έχουν σχέση µε τους
ίδιους τους Κωφούς, την κοινότητά τους και την εκπαίδευση τους.
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