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Υπάρχουν περισσότερες από 100 νοηματικές γλώσσες στον κόσμο,
οι οποίες αναπτύχθηκαν όπως περίπου και οι ομιλούμενες γλώσσες.
Δημιουργήθηκαν αυθόρμητα από τους ίδιους τους Κωφούς για να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Νοηματικές γλώσσες υπάρχουν από
τότε που υπάρχουν οι Κωφοί. Οι πρώτες αναφορές για την νοηματική
γλώσσα υπήρξαν από την εποχή του Πλάτωνα. Είναι η
οπτικοκινητική γλώσσα που σχηματίζεται από συγκεκριμένες κινήσεις
και σχήματα των χεριών, των ματιών, του προσώπου, του κεφαλιού
και της στάσης του σώματος. Κάθε εθνική ομάδα κωφών ανέπτυξε τη
δική της νοηματική γλώσσα, μέσα από τα ιδιαίτερα βιώματα της. Η
νοηματική γλώσσα λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων μέχρι πριν
το 1960 δεν θεωρείτο αυτόνομη και πλήρης γλώσσα.

Το αλφαβητάρι της νοηματικής
γλώσσας

Η ελληνική νοηματική γλώσσα
Η ελληνική νοηματική γλώσσα από το 2000
και με τον νόμο 2817/2000, αποτελεί
επίσημη γλώσσα της κοινότητας των
Ελλήνων Κωφών. Πρόκειται για μια γλώσσα
όπως όλες οι άλλες που μπορεί να αναλυθεί
και να μελετηθεί μεμονωμένα. Έχει τους
δικούς της γραμματικούς και συντακτικούς
κανόνες που τη διαφοροποιούν σε μεγάλο
βαθμό από την ομιλούμενη.

Ιστορική εξέλιξη
Στις 19 Δεκεμβρίου 2013 η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος παρουσίασε τη
Διακήρυξη για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας.
Το 1938 άρχισε να λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στους
Αμπελόκηπους. Επομένως για το ξεκίνημα της ΕΝΓ σημαντικό ρόλο
έπαιξε η δημιουργία του πρώτου σχολειού για κωφούς μαθητές.
Έχουμε αποδείξεις ότι και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κωφοί και
χρησιμοποιούσαν τη νοηματική γλωσσά. Δεν έχουμε όμως πολλά
στοιχεία για να δήξουμε ποια ήταν η σχέση της με την ΕΝΓ που
πρωτο-εμφανίστηκε με την ίδρυση του πρώτου σχολειού για κωφούς
μαθητές.
Η ΕΝΓ αλλάζει όπως όλες οι άλλες Γλώσσες. Το μόνο που γνωρίζουμε
είναι ότι από το παρελθόν έως σήμερα η Ελληνική Νοηματική Γλωσσά
έχει αλλάξει πολύ και σίγουρα και στο μέλλον δεν θα παραμείνει ίδια.

Χαρακτηριστικά της Νοηματικής
Γλώσσας
Βασικό συστατικό της ΕΝΓ είναι οι χειρομορφές. Η χειρομορφή
είναι το σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των
δαχτύλων σε συνδυασμό με:








Τον προσανατολισμό της παλάμης
Την κίνηση του χεριού
Την έκφραση του προσώπου
Τη στάση και κίνηση του σώματος
Και την θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα ή στον χώρο)
νόημα.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποδώσει κάθε

Η διδασκαλία της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας
Η Ελληνική Νοηματική Γλωσσά δεν αποτελείτε μόνο από το
αλφάβητο της, άλλα και από ολοκληρωμένες λέξεις, οι οποίες
διδάσκονται όπως και το συντακτικό της σε ειδικά προγράμματα τα
οποία απευθύνονται όχι μόνο σε κωφάλαλους αλλά και σε επιδόξους
μεταφραστές όπως επίσης και οι συγγενής των κωφάλαλων ατόμων.
Η ΕΓΝ δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος αριθμός νοηματικών
γλωσσών ανά το κόσμο και παρόλο που οι περισσότερες βασίζονται
στις ίδιες αρχές δεν είναι αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για
παράδειγμα, ένας νοηματιστής ΕΝΓ δεν είναι σε θέση να κατανοήσει
την αμερικάνικη ή γαλλική νοηματική γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, δημιουργούνται και
εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας.

