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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ε.Ν.Γ. αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο της Κοινότητας των Κωφών» 

 

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) επισημαίνει ότι εκπροσωπεί όλους τους κωφούς πολίτες 
της χώρας μας. Δεν κάνει διακρίσεις για κανένα λόγο. Η ΟΜ.Κ.Ε. είναι δευτεροβάθμιο όργανο, μέλη του 
οποίου είναι όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία κωφών της χώρας μας. Σε συνεργασία με τα Σωματεία-Μέλη 
της, η ΟΜ.Κ.Ε. αγωνίζεται για την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των κωφών 
πολιτών. Όντας μέλος της ΕΣΑμεΑ, του τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης όλων των πολιτών με 
αναπηρίες, η ΟΜ.Κ.Ε. συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό αγώνα για την ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση 
των παρεμποδιζομένων πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα. 

 
Ο κύριος τομέας προβληματισμού γύρω από τα άτομα με απώλεια ακοής αποτελεί την επικοινωνιακή 

προσβασιμότητα. Ο πληθυσμός των κωφών είναι ιδιαίτερα ανομοιογενής. Προγλωσσικά κωφοί, 
περιγλωσσικά κωφοί και μεταγλωσσικά κωφοί, όλοι έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και τις ξεχωριστές τους 
ανάγκες, τις οποίες η ΟΜ.Κ.Ε. περιβάλλει με την δέουσα προσοχή και υποστήριξη μέσα στον κοινωνικό της 
αγώνα. Η ΟΜ.Κ.Ε. στηρίζει την εκπαίδευση των κωφών με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους (παράλληλη 
στήριξη, ειδικά σχολεία, εξατομικευμένη διδακτική υποστήριξη). Στηρίζει και προωθεί την ελληνική νοηματική 
γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και στα ΜΜΕ. Στηρίζει την κατάρτιση και την 
επαγγελματική εξέλιξη των διερμηνέων Ε.Ν.Γ./ελληνικών. Παράλληλα στηρίζει και προωθεί την χρήση 
υποτιτλισμού σε κοινωνικές εκδηλώσεις και στα ΜΜΕ. 

 
Κάθε κωφό άτομο, ανάλογα με την επί μέρους ιδιαιτερότητά του, χρειάζεται αντίστοιχη αντιμετώπιση. 

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμμία επιβολή ορισμένων τρόπων αντιμετώπισης ή διαχείρισης της 
κώφωσης σε βάρος άλλων τρόπων. Είναι αντιδεοντολογικό και έχει επίπτωση στην δημιουργία διακρίσεων 
σε βάρος ορισμένων κωφών. Εκείνο που προέχει είναι ο άνθρωπος με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του μέσα στον κοινωνικό ιστό. Οι τρόποι, τα μέσα και οι προδιαγραφές θεσπίζονται και προωθούνται με 
αποκλειστικό σκοπό την ανέλιξη του ανθρώπου στην σφαίρα του πολιτισμού. Η ισότιμη ανέλιξη όλων μας – 
με τους εκάστοτε κατάλληλους τρόπους και τις προδιαγραφές που προσιδιάζουν στον καθένα μας – είναι 
εδώ το ζητούμενο. 

 
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ιστορική εκδήλωση για μας τους 

κωφούς. Εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης προσήλθαν για να κάνουν 
έναν απολογισμό του παρελθόντος, να επισημάνουν την θέση μας στο παρόν και να χαράξουν την πορεία 
μας στο μέλλον προτείνοντας τρόπους, μέσα και προδιαγραφές ισότιμης συμμετοχής στα κοινωνικά 
δρώμενα. Ο πλουραλισμός είναι το χαρακτηριστικό μας τώρα. Απέναντι στον δογματισμό αντιπροβάλλουμε 
τον πλουραλισμό. Κάθε κωφός που χρειάζεται κάθε κατάλληλο τρόπο για να ξεπεράσει τα αρχικά εμπόδια 
που του θέτει η απώλεια ακοής, θα τον έχει. Θα έχει την πλήρη στήριξη και συμπαράστασή μας. 
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