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Περίληψη 

Η γλώσσα είναι ένας έμφυτος μηχανισμός, τον οποίο οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

αναπτύξουν. Αυτό ισχύει και για τα άτομα με προβλήματα ακοής τα οποία επιδιώκουν την 

ανάπτυξη μίας γλώσσας άμεσα προσβάσιμης και αποτελεσματικής σε αυτούς. Μία τέτοια 

γλώσσα είναι η νοηματική γλώσσα. Είναι προσβάσιμη διότι ταιριάζει με την οπτική φύση των 

Κωφών ατόμων και αποτελεσματική διότι είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί την 

οπτική λειτουργία του εγκεφάλου. Η νοηματικές γλώσσες είναι οι μόνες γλώσσες με τις οποίες 

οι Κωφοί μπορούν να επικοινωνήσουν φυσικά, αβίαστα, εύκολα, αμφίδρομα και 

αποτελεσματικά.  

Στην Ελλάδα, οι Έλληνες Κωφοί χρησιμοποιούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

(Ε.Ν.Γ.), η οποία αποτελεί την φυσική γλώσσα τους, καθώς αυτή χρησιμοποιείται όχι μόνο από 

την πλειονότητα τους, αλλά και από τα ακούοντα παιδιά αυτών, καθώς και από επαγγελματίες 

και ειδικούς που ασχολούνται με τον χώρο των Κωφών. Τα ακούοντα παιδιά Κωφών γονέων, 

γνωστά στην διεθνή βιβλιογραφία ως Children Of Deaf Adults (C.O.D.A), θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως δίγλωσσα. Επίσης, θεωρούνται και οι πρώτοι διερμηνείς της Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας καθώς αυτός είναι ο ρόλος τους από πολύ μικρή ηλικία. 

Σύμφωνα με το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.) ο 

ρόλος του διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι να καλύψει το επικοινωνιακό κενό 

μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο σύνδεσμος που θα 

βοηθήσει και τις δύο πλευρές να επικοινωνήσουν στη φυσική τους γλώσσα. Είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για την ένταξη των Κωφών στη κοινωνία των ακουόντων. 

Οι Κωφοί επειδή ζουν στην ευρύτερη κοινωνία όπου κυρίαρχη γλώσσα είναι η Ελληνική, 

την μαθαίνουν ως ένα βαθμό, ανάλογα με το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παρόλη την 
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έρευνα και πρόοδο που γίνεται σχετικά με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, παρατηρείται μία 

σχετική προκατάληψη τόσο για τους Κωφούς όσο και για τη γλώσσα τους. Σε πολλούς από τους 

ακούοντες (εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι σε δημόσιες υπηρεσίες κ.α.) παρατηρείται ελλιπής ή 

καθόλου γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με αποτέλεσμα οι συναλλαγές μεταξύ 

αυτών και των Κωφών να χαρακτηρίζεται έως και προβληματική. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλούς τομείς 

της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι η επικοινωνία μεταξύ Κωφών και ακουόντων. 

Παγκοσμίως έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για την καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση, επικοινωνία 

των Κωφών, τα περισσότερα από τα οποία ωστόσο είτε έμειναν σε ερευνητικό επίπεδο είτε σε 

πολύ πρώιμο στάδιο και δεν εξελίχθηκαν περαιτέρω, είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την κατασκευή ενός λογισμικού που θα 

επιτρέπει την γεφύρωση του χάσματος στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων με μερική/ολική 

κώφωση και ατόμων με τυπική ακοή. Στο παρόν εργαλείο θα επιχειρηθεί να καλυφθούν οι 

επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών με προβλήματα ακοής με τις γραμματείες των σχολών 

τους. Θα περιλαμβάνει ένα μέρος του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται κατά τη συνδιαλλαγή των 

φοιτητών με τις γραμματείες. Η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται με την εισαγωγή κειμένου ή/και 

φωνητικής εντολής και θα βγάζει ως έξοδο Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με τη χρήση βίντεο. 

Το παρόν εργαλείο θα εστιάσει τόσο στη σύνταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, καθώς 

διαφέρει από αυτή της Ελληνικής γλώσσας, όσο και στην αποτύπωση των εκφράσεων 

προσώπου στα βίντεο, καθώς αυτές αποτελούν ότι και η επιτόνιση της ομιλούμενης γλώσσας. 
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Abstract 

 Language is an innate mechanism that people tend to develop. This also applies to 

hearing impaired people who seek to develop a language directly accessible and effective to 

them. Such a language is the sign language. It is accessible because it is compatible to the visual 

nature of the Deaf people and is effective because it is structured in such a way as to utilize 

effectively the visual function of the brain. Sign languages are the only languages with which the 

Deaf can communicate naturally, effortlessly, easily, bidirectionally and effectively. 

In Greece, the Deaf people use the Greek Sign Language (GSL), which is their natural 

language, as it is used not only by the majority of them, but also by their hearing children, as 

well as by professionals and experts dealing with the Deaf. The hearing children of deaf parents, 

known in international literature as Children Of Deaf Adults (C.O.D.A), could be considered 

bilingual. They are also considered as the first interpreters of the Greek Sign Language as this is 

their role from a very young age. 

According to the Association of Interpreters of Greek Sign Language, the role of the GSL 

interpreter is to fill the communication gap between people with different language. More 

specifically, he is the link that will help both sides to communicate in their natural language. The 

interpreter is an indispensable tool for integrating the Deaf people into the hearing world. 

 The Deaf people because they live in the wider society where the Greek language is the 

predominant language, they learn it to some extent, depending on the level of provided 

education. Despite the research and progress it has been made on the GSL, there is a relative 

prejudice about both the Deaf people and their language. Many of the people with normal 

hearings (teachers, public servants, etc.) have little or no knowledge of the GSL, so that the 

transactions between them and the Deaf people are even defective. 
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 The rapid development of technology has brought significant benefits to many areas of 

everyday life. One of these is the communication between Deaf and hearing people. Globally, 

many tools have been developed for better information, education, and communication of the 

Deaf people, most of which, however, either remained at the research level or at a very early 

stage and they did not develop further or never implemented. 

 The present thesis attempts the construction of a software which is going to bridge the 

communication gap between Deaf and hearing people. This tool will attempt to cover the 

communication needs that university Deaf students face with the secretariats of their faculties. It 

will include a part of the vocabulary which is used in the conciliation of students with the 

secretariats. The communication will be accomplished by entering text and / or voice command 

and the output will be the corresponding sequence of videos in Greek Sign Language. This tool 

will focus on the syntax of the Greek Sign Language, as it differs from the Greek language, as 

well as on the capture of the facials expressions on the Avatar, as these are used as the intonation 

of the spoken language. 
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Λογισμικό αυτόματης μετατροπής κειμένου ή/και ομιλίας στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα (ΕΝΓ) με χρήση Avatar 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Βαρηκοΐα / κώφωση 

Ανάλογα με τον βαθμό απώλειας της ακοής (μετρούμενος σε dB), η απώλεια της ακοής 

χαρακτηρίζεται ως βαρηκοΐα ή κώφωση. Ο βαθμός απώλειας ακοής προκύπτει από τον μέσο όρο 

του επιπέδου ενίσχυσης που απαιτείται, ώστε ένα άτομο να μπορέσει να ακούσει έναν ήχο σε 

μία από τις βασικές συχνότητες των 500, 1000 και 2000 Hz (Pure Τone Average) (Knoors & 

Marschark, 2015). Εκτός από το βαθμό απώλειας της ακοής, ρόλο παίζει και η φυσιοπαθολογία 

του αυτιού, η έναρξη και η πορεία της απώλειας της ακοής καθώς και η κληρονομικότητα 

(Northern & Downs, 1984). 

1.2 Κωφός και κωφός 

 Όλοι οι άνθρωποι με απώλεια ακοής δε μιλούν τη νοηματική γλώσσα. Οι περισσότεροι 

από αυτούς απώλεσαν την ακοή τους σε μεγάλη ηλικία (γεροντική), επικοινωνούν με τον 

προφορικό λόγο, εκπαιδεύτηκαν σε τυπικά σχολεία ακουόντων και έχουν ταυτότητα και 

κουλτούρα ακουόντων. Είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνία των ακουόντων. Αυτοί 

αναφέρονται στην ελληνική καθώς και στη διεθνή βιβλιογραφία ως  κωφοί (deaf) και η λέξη 

γράφεται με μικρό «κ» (αντίστοιχα και το «d»). Με αυτόν το τρόπο, και υιοθετώντας τον ορισμό 

του Woodward (1972), ξεχωρίζουμε τους ακουομετρικά κωφούς από τους Κωφούς με κεφαλαίο 

Κ (με κεφαλαίο D αντίστοιχα) που ανήκουν στην κοινότητα των Κωφών, χρησιμοποιούν για την 

επικοινωνία τους τη νοηματική γλώσσα, έχουν τη δική τους ταυτότητα και κουλτούρα και έχουν 

ταυτιστεί με την κώφωσή τους (Λαμπροπούλου, 1999). 
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1.3 Κοινότητα Κωφών 

 Ο πολιτισμός λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιβίωσης που βοηθά τους ανθρώπους να 

προσαρμοστούν στο αντίστοιχο περιβάλλον που ζουν. Στην έννοια περιβάλλον περιλαμβάνονται 

όλες εκείνες οι συνθήκες και καταστάσεις που οι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Αντίστοιχα και οι Κωφοί, ζώντας σε ένα περιβάλλον χωρίς ήχους, ιδιαίτερα χωρίς τους ήχους 

της ομιλίας, έχουν προσαρμοστεί σε αυτό χρησιμοποιώντας μία γλώσσα με διαφορετική δομή, 

μία γλώσσα οπτική, αποδεσμευμένη από ήχους. Η ανάγκη των Κωφών για μία γλώσσα 

διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στις δικές τους οπτικές ανάγκες κι όχι η απώλεια της 

ακοής τους, είναι που τους καθιστά ως μία πολιτισμική ομάδα (Rutherford, 1992). Η χρήση της 

οπτικής αυτής γλώσσας είναι που διαφοροποιεί τους Κωφούς από άλλες ομάδες ανθρώπων με 

αναπηρίες. Οι ομάδες αυτές, παρόλο που μοιράζονται κοινές εμπειρίες, έχουν τις ίδιες ανάγκες 

που απορρέουν από την αναπηρίας τους, χρησιμοποιούν τη γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας 

στην οποία ζουν καθώς επίσης έχουν υιοθετήσει και την κουλτούρα της, δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως πολιτισμικές ομάδες. 

 Με τον όρο κοινότητα εννοούμε το κοινωνικό σύστημα στο οποίο μία ομάδα ανθρώπων 

μένουν μαζί, έχουν τους ίδιους στόχους, αρμοδιότητες και βιώνουν τις ίδιες κοινωνικές 

δραστηριότητες και επιδράσεις. Η Padden (1980) έδωσε τον εξής ορισμό για την κοινότητα των 

Κωφών: «η κοινότητα των Κωφών αποτελείται από μία ομάδα ατόμων που κατοικούν σε κάποια 

περιοχή, έχει κοινούς στόχους που καθορίζονται από τα μέλη της και παλεύει για να πετύχει 

αυτούς τους στόχους. Μια κοινότητα Κωφών μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που δεν είναι 

κωφά, αλλά υποστηρίζουν δραστήρια τους σκοπούς της κοινότητας των Κωφών και δουλεύουν 

μαζί με τους Κωφούς για να τους πετύχουν» (σ.92). 
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 Η κοινότητα των Κωφών περιλαμβάνει Κωφούς και βαρήκοους οι οποίοι χρησιμοποιούν 

την ίδια  γλώσσα, βιώνουν κοινές εμπειρίες, αξίες και τρόπους αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ 

τους όσο και με τον κόσμο των ακουόντων (Baker & Padden, 1978). Είναι μία συνεύρεση 

ανθρώπων που επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, θέτουν κοινούς 

στόχους και δεσμεύσεις. 

 Οι ακούοντες – μέλη της κοινότητας των Κωφών ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους και 

τη δέσμευσή τους στη κοινότητα και ό,τι αυτή πρεσβεύει παρά με τις υπηρεσίες στους σε φορείς 

σχετιζόμενους με Κωφούς όπως για παράδειγμα σχολεία Κωφών, οργανισμοί κ.α.. Βασική 

προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην κοινότητα των Κωφών είναι να μπορεί να επικοινωνεί 

με τους Κωφούς και να γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν τη κοινότητα. Μία αρχή είναι να 

παλεύουν με τους Κωφούς για το γενικότερο όφελος της κοινότητας και όχι για τους Κωφούς ή 

για τους ίδιους (Λαμπροπούλου, 1999).  

Για να θεωρηθεί κάποιος ως μέλος της κοινότητας των Κωφών, είτε είναι ακούων είτε 

κωφός, θα πρέπει πρώτα το ίδιο το άτομο να θεωρήσει τον εαυτό τους ως τέτοιο και να γίνει 

αποδεκτό από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. 

Οι Κωφοί, εκτός από τη κοινότητα των Κωφών, είναι μέλη της ευρύτερης κοινωνίας 

στην οποία ζουν, επηρεάζονται από αυτήν και αλληλοεπιδρούν μαζί της. Βασική προϋπόθεση 

όμως είναι η αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητάς τους από τους ακούοντες. 

Διαφορετικά, οι Κωφοί αντιμετωπίζονται ως ξένοι στον τόπο τους, βιώνοντας διακρίσεις, 

προκαταλήψεις και ρατσισμό, με αποτέλεσμα να ζουν στο περιθώριο (Higgins, 1980). 

Οι Κωφοί δεν αισθάνονται την απώλεια ακοής τους παρά μόνο όταν βρίσκονται με 

ακούοντες, αφενός γιατί δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ομιλία των ακουόντων, αφετέρου 

γιατί οι ακούοντες δεν γνωρίζουν τη γλώσσα των Κωφών και δεν μπορούν να κατανοήσουν την 
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άρθρωσή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονο επικοινωνιακό πρόβλημα και να 

απομακρύνονται οι δύο αυτοί «κόσμοι». Μέσα σε μία ακουοκεντρική κοινωνία, οι κοινότητα 

είναι ένας «χώρος» μέσα στον οποίο οι Κωφοί δε νοιώθουν την απώλεια ακοής τους, 

συμμετέχουν ενεργά, επικοινωνούν μεταξύ τους αβίαστα, οργανώνονται, δημιουργούν σχέσεις, 

έχουν κοινωνική ζωή.  

Το ιατρικό μοντέλο που θεωρούσε τους Κωφούς ως αναπήρους, αντικαταστάθηκε με το 

κοινωνικό-πολιτιστικό μοντέλο που θεωρεί τους Κωφούς ως μειονοτική ομάδα ανθρώπων με 

δική τους γλώσσα, κουλτούρα και ταυτότητα. Κατά συνέπεια, η κοινότητα Κωφών είναι μία 

πολιτισμική ομάδα με δική της γλώσσα και χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει αποδεκτή ως 

είναι και όχι ως μία ομάδα αναπήρων (Woll, 2001).  

1.4 Ταυτότητα Κωφών 

 Η προσκόλληση ενός Κωφού στα πιστεύω και στις συνήθειες της κοινότητας, η 

συνειδητή επιλογή του να είναι μαζί και να επιζητεί τη συντροφιά των Κωφών, να επικοινωνεί 

και να αλληλοεπιδρά με τους υπόλοιπους της κοινότητας και να διαπραγματεύεται μαζί τους και 

για αυτούς, να έχει μαζί με τους υπόλοιπους κοινές εμπειρίες από τον κόσμο, είναι μία ισχυρή 

δήλωση ταυτότητας Κωφού. 

Οι Κωφοί που έχουν ισχυρή ταυτότητα Κωφού, έχουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και θεωρούν 

τους εαυτούς τους ως «ολοκληρωμένους». Έτσι, θέτουν στερεότερες βάσεις για να μπορέσουν 

να αντιμετωπίσουν τη καθημερινότητά τους σε έναν κόσμο που δεν είναι δικός τους, σε έναν 

κόσμο γεμάτο ήχους και ομιλία. Όμως, η πολιτισμική ταυτότητα δε μπορεί να μην είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη γλώσσα. Όταν Κωφοί γνωρίζονται για πρώτη φορά μεταξύ τους 

χρησιμοποιούν τη φράση, σε ελεύθερη ερμηνεία, «Κωφός, το ίδιο όπως κι εσύ», για να 

δηλώσουν και να επιβεβαιώσουν τη κοινή τους ταυτότητα (Rutherford, 1992).  
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1.5 Κουλτούρα Κωφών 

 Η έννοια της «κουλτούρας» Κωφών είναι πιο κλειστή από αυτή της «κοινότητας» 

Κωφών, εννοώντας ότι η εν γένει συμπεριφορά των μελών της κουλτούρας είναι αυτή των 

Κωφών. Χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα για την επικοινωνία τους και έχουν τις ίδιες 

πεποιθήσεις για τους εαυτούς τους αλλά και για τους μη Κωφούς (Padden & Humphries, 1988). 

 Κουλτούρα Κωφών είναι οι κοινωνικές πεποιθήσεις, οι συμπεριφορές, η τέχνη, η 

λογοτεχνία, οι παραδόσεις, η ιστορία, οι αξίες καθώς και οι κοινοί θεσμοί όλων των κοινοτήτων 

που επηρεάζονται από την κώφωση και οι οποίες χρησιμοποιούν τις νοηματικές γλώσσες ως 

κύριο μέσο επικοινωνίας (Padden & Humphries, 2005). 

 Κωφός στην κουλτούρα των Κωφών σημαίνει να συμπεριφέρεται ως Κωφός. Ο βαθμός 

απώλειας της ακοής δε παίζει ρόλο. Το σημαντικότερο κριτήριο είναι να ταυτίζεται με την 

κώφωση και τους Κωφούς. Οι πολιτισμικές αξίες είναι αυτές που καθορίζουν όχι μόνο τη 

συμπεριφορά των Κωφών, αλλά και τη συνολική νοοτροπία τους. Οι πολιτισμικές αυτές αξίες 

σχετίζονται με τη νοηματική γλώσσα, με τη στάση των Κωφών απέναντι στη γλώσσα των 

ακουόντων, με τις κοινωνικές τους σχέσεις και συναναστροφές, με την ιστορία της κουλτούρας 

τους και τη λογοτεχνία (Padden & Humphries, 1988). 

 1.5.1 Νοηματική Γλώσσα: το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της κοινότητας των 

Κωφών είναι η νοηματική γλώσσα. Η χρήση, η αποδοχή και ο σεβασμός της είναι που 

χαρακτηρίζουν τα μέλη της κοινότητας. Οι Κωφοί πιστεύουν πως τα χέρια τους πρέπει να 

μεταφέρουν κάποιο μήνυμα και δεν τα χρησιμοποιούν για άλλους τρόπους επικοινωνίας όπου η 

νοηματική γλώσσα δεν είναι το κύριο μέσο.  

 1.5.2 Ομιλία: στην κουλτούρα των Κωφών η ομιλία απουσιάζει. Οι Κωφοί, συνήθως, 

χρησιμοποιούν την ομιλία σε δραστηριότητες όπου υπάρχουν παρόντες και ακούοντες, όμως σε 
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πολιτισμικό επίπεδο δε χρησιμοποιείται. Το στόμα συνήθως χρησιμοποιείται για τη δήλωση 

στοιχείων της γραμματικής της νοηματικής γλώσσας, όπως ερώτηση, απορία κ.α.. 

 Η ομιλία φέρνει στους περισσότερους Κωφούς αρνητικές εμπειρίες και άσχημες 

αναμνήσεις εξαιτίας της μεγάλης σημασίας και έμφασης που είχε δοθεί υπέρ της ομιλίας και 

κατά της «γλώσσας τους». Αυτό είχε επιφέρει ως αποτέλεσμα οι Κωφοί να καταπιέζουν την 

ανάγκη τους για πλήρη και αβίαστη επικοινωνία. Θεωρούν πως ποτέ δε θα μπορέσουν να 

μιλήσουν και να επικοινωνήσουν ως ακούοντες και προτιμούν τη χρήση της νοηματικής 

γλώσσας μεταξύ τους και τους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας όταν θέλουν να επικοινωνήσουν 

με ακούοντες για σημαντικά θέματα. 

 1.5.3 Κοινωνικές σχέσεις: όπως συμβαίνει σε κάθε μειονότητα, οι Κωφοί έχουν στενές 

σχέσεις μεταξύ τους, όχι μόνο κοινωνικές, αλλά και οικογενειακές. Νοιώθουν την ανάγκη να 

έρχονται σε επαφή, αντλούν δύναμη από αυτή, παρόλο που δε κατοικούν όλοι στην ίδια περιοχή. 

Διοργανώνουν συχνά διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες έτσι ώστε να συνευρίσκονται, 

να συζητάνε, να διασκεδάζουν. 

 1.5.4 Ιστορία και λογοτεχνία: οι αξίες, οι συνήθειες, τα ήθη και έθιμα της κουλτούρας 

των Κωφών καλλιεργούνται, συντηρούνται και μεταφέρονται μέσω παραδόσεων, ιστοριών και 

αφηγήσεων που έχουν διατηρηθεί με τον καιρό στη κοινότητα των Κωφών. 

1.6 Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) 

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η γλώσσα των Κωφών στην Ελλάδα, καθώς 

χρησιμοποιείται από τη πλειονότητα των Κωφών, από αρκετούς βαρήκοους καθώς επίσης και 

από αρκετούς ακούοντες όπως τα ακούοντα παιδιά Κωφών γονέων, γνωστά στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως Children Of Deaf Adults (C.O.D.A.), από ακούοντες γονείς Κωφών παιδιών 

και ακούοντες ειδικούς που επαγγέλλονται στο χώρο της κώφωσης (Κουρμπέτης, 1999α; 
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Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010; Λαμπροπούλου, 1997). Στην Ελλάδα, η Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα έχει επίσημα αναγνωριστεί ως η γλώσσα των Κωφών και βαρηκόων με το 

νόμο Ν2871/2000. Επιπλέον, ο νόμος Ν3699/2008 στο άρθρο 7 αναγνωρίζει την Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα ως την πρωταρχική γλώσσα των Κωφών και βαρηκόων και την Ελληνική 

γλώσσα, η οποία προσλαμβάνεται και εκφράζεται στη γραπτή της μορφή, ως δευτερεύουσα και 

την κατατάσσει ως ισότιμη με την Ελληνική γλώσσα.  

Επίσης, πολλές φορές σε ορισμούς της κώφωσης αναφέρεται το γεγονός ότι άτομα με 

σοβαρή και βαριά κώφωση, και κυρίως αυτοί που έχασαν την ακοή τους από πολύ μικρή ηλικία, 

μπορεί να έχουν ως πρώτη γλώσσα τη νοηματική και ως δεύτερη γλώσσα τη ομιλούμενη 

γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν (Gulliver & Ghinea, 2003).  

 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι μία ολοκληρωμένη γλώσσα με πολύπλοκη δομή, 

πλούσια σε λεξιλόγιο, με δική της γραμματική και συντακτικούς κανόνες. Έχει ερευνηθεί και 

παρατηρηθεί ότι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είθισται να τοποθετεί το ρήμα στο τέλος της 

πρότασης (Παπασπύρου, 1994, 1998). Είναι επίσης μία οπτικό-κινητική γλώσσα όπως κι όλες οι 

νοηματικές γλώσσες στον κόσμο. Τα συστατικά της είναι τα νοήματα τα οποία αντιστοιχούν με 

λέξεις του προφορικού λόγου και πρέπει να μαθευτούν για να είναι κατανοητές. Αναφορικά με 

τη γραμματική και σύνταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, αυτές διαφέρουν από αυτές 

της Ελληνικής. Για την οριοθέτηση των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού η 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιεί το χώρο και την κίνηση. Ένα ακόμη στοιχείο που 

αποδεικνύει ότι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δε ταυτίζεται με την Ελληνική, είναι η ύπαρξη 

των ταξινομητών, γλωσσικών στοιχείων που δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα. Οι 

ταξινομητές (νοήματα που χρησιμοποιούν χειρομορφές) χρησιμοποιούνται αφού πρώτα δηλωθεί 

το αντικείμενο που θα ταξινομηθεί (Johnston & Schembri, 2007). Είναι πολύ δύσκολο να 
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ορίσουμε τους ταξινομητές και τη χρήση τους, καθώς δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα. 

Γίνεται ξεκάθαρο πως ορισμένα στοιχεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δεν υπάρχουν 

ούτε και μπορούν να ερμηνευτούν στην Ελληνική γλώσσα ή δεν μπορούν να αναλυθούν χωρίς 

κάποια δυσκολία. 

 Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, όλες οι νοηματικές γλώσσες είναι οπτικές. Το ίδιο 

ισχύει και για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η βασική λεξική μονάδα είναι το νόημα 

(Hatzopoulou, 2008; Kourbetis, 1987; Λαμπροπούλου, 1997; Παπασπύρου, 1994). Το νόημα 

αποτελείται από δύο μέρη: το φώνημα και το μόρφημα. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει 

πέντε κατηγορίες φωνημάτων: τη χειρομορφή, τη κατεύθυνση της παλάμης, τη κίνηση, το χώρο 

νοηματισμού και τις εκφράσεις προσώπου. Ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο φωνημάτων 

σχηματίζει ένα μόρφημα. Το μόρφημα αποτελεί την ελάχιστη μονάδα σημασίας (Κουρμπέτης & 

Χατζοπούλου, 2010). Συνεπώς, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως και κάθε γλώσσα, έχει τα 

δικά της χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα η εκμάθησή της να θεωρείται εύκολη ή δύσκολη όσο 

εύκολη ή δύσκολη είναι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.  

 Η κατάκτηση της νοηματικής γλώσσας και πως αυτή μπορεί να επιτευχθείδια είναι κάτι 

που δε μπορεί να απαντηθεί με ευκολία. Στις περιπτώσεις που κωφά παιδιά μεγαλώνουν σε 

περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα και εκτίθενται σε αυτή, τα παιδιά αυτά 

κατακτούν τη νοηματική γλώσσα όπως τα ακούοντα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν 

(Λαμπροπούλου, 1999). Τα Κωφά (νοηματιστές) παιδιά, όπως και τα ακούοντα (ομιλούντα), 

από τη γέννησή τους έως και λίγο μετά το τρίτο έτος της ηλικίας τους παρουσιάζουν 

πανομοιότυπα στάδια γλωσσικής κατάκτησης της γλώσσας. Αυτά είναι (α) το στάδιο του 

συλλαβικού βαβίσματος (7 – 11 μηνών), (β) το στάδιο της πρώτης λέξης (11 – 14 μηνών) και (γ) 

το στάδιο των πρώτων δύο λέξεων (16 – 22 μηνών) (Pettito, 2000). Το Κωφό παιδί στην ηλικία 
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των τριών ετών, όπου και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της γλωσσικής του ανάπτυξης, 

αποκτάει πολύπλοκες δομές και στρατηγικές όπως το κούνημα των χεριών, το ακούμπημα στον 

ώμο κάποιου άλλου για να του τραβήξει τη προσοχή (Schick, Marschark & Spencer, 2006). 

 Όταν όμως τα κωφά παιδιά έχουν ακούοντες γονείς και δεν εκτίθενται στη νοηματική 

γλώσσα, είτε δεν την αναπτύσσουν είτε την αναπτύσσουν με κάποια καθυστέρηση. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, τα κωφά αυτά παιδιά αναπτύσσουν κάποια νοήματα από μόνα τους για να 

κατορθώσουν να επικοινωνήσουν. Στη βιβλιογραφία, τα νοήματα αυτά αναφέρονται ως σπιτικά 

(homemade) και δεν συμπεριλαμβάνονται στο λεξιλόγιο της νοηματικής γλώσσας (Κουρμπέτης, 

2007; Κουρμπέτης & Χατζοπούλου, 2010). 

Όσον αφορά τα ακούοντα παιδιά των Κωφών γονέων (C.O.D.A.), τις περισσότερες 

φορές θεωρούν τη νοηματική γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα και όχι την ομιλούμενη. Τα 

παιδιά αυτά από πολύ μικρή ηλικία, θέλοντας να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους, 

μαθαίνουν, σταδιακά, να αναπτύσσουν τη νοηματική γλώσσα. Όντας όμως και ακούοντες, 

λαμβάνουν τα απαραίτητα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο. Θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως τα ακούοντα παιδιά των Κωφών γονέων είναι δίγλωσσα, καθώς αναπτύσσουν 

παράλληλα τόσο τη νοηματική όσο και την ομιλούμενη γλώσσα. Επίσης, τα παιδιά αυτά θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως οι πρώτοι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, καθώς αυτός είναι 

ο ρόλος τους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους (Άντζακας, 2001). 

1.7 Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

 Ο ρόλος τους διερμηνέα,  σύμφωνα και με το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας (Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.) είναι να φέρει εις πέρας την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων 

με διαφορετική γλώσσα. Είναι ο ουσιαστικός σύνδεσμος και των δύο πλευρών που 

επικοινωνούν (Κωφών και ακουόντων), καθώς τους βοηθάει να επικοινωνήσουν στη φυσική ή 
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μητρική τους γλώσσα. Πολλές φορές ο διερμηνέας νοηματικής γλώσσας λειτουργεί κι ως 

πολιτισμικός διαμεσολαβητής (http://www.sdeng.org.gr/#!). 

  

2. Προσβασιμότητα Κωφών 

 Με την έννοια «προσβασιμότητα των Κωφών» εννοούμε την ανεμπόδιστη πρόσβαση, η 

οποία περιλαμβάνει την επικοινωνία και την ενημέρωση, στο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην ενημέρωση (τηλεόραση, διαδίκτυο κ.α.) στον πολιτισμό, στην 

εκπαίδευση, στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.. 

2.1 Στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 

 Η πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη χωρίς εμπόδια, ειδικότερα στην πρωτοβάθμια  

υγειονομική περίθαλψη, είναι θεμελιώδης δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, όπως αναφέρεται 

στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ανάγκη να 

αναγνωριστούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι Κωφοί, αλλά 

γενικότερα τα άτομα με αναπηρίες, στις υγειονομικές υπηρεσίες κάθε βαθμίδας και να 

σχεδιαστούν οι βέλτιστες στρατηγικές ενσωμάτωσης των αναγκών τους στην πρωτοβάθμια 

περίθαλψη και παροχή αποτελεσματικών παρεμβάσεων, έχει καταστεί προτεραιότητα 

(Tomlinson et al., 2009). Τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια, συνδέονται με την πρόκληση 

της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικούς 

πληθυσμούς, όπως είναι και οι Κωφοί (Komaric, Bedford, & van Driel, 2012). Η υγεία των 

κωφών επηρεάζεται από την ποιότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και έχει 

επισημανθεί η ανάγκη για δράση για την καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Emond et 

al., 2015). Παρά τον αυξανόμενο αριθμό προγραμμάτων υγείας και ερευνητικών πρωτοβουλιών, 

http://www.sdeng.org.gr/%23!
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η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για τους Κωφούς αποτελεί πρόκληση, ακόμη και σε 

χώρες υψηλού εισοδήματος (Pollard et al., 2014; Smeijers & Pfau, 2009; Ubido, Huntington & 

Warburton, 2002). 

 Παγκοσμίως αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως οι Κωφοί αντιμετωπίζουν σοβαρά 

επικοινωνιακά προβλήματα και εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας 

(Chaveiro, Porto, & Barbosa, 2009; Pereira & Fortes, 2010; Scheier, 2009; Smeijers & Pfau, 

2009; Steinberg et al., 2006). Έρευνες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

αναφέρουν ότι οι κωφοί αντιμετωπίζουν φόβο, δυσπιστία, αναστάτωση και απογοήτευση όταν 

τυγχάνουν υγειονομικής περίθαλψης, ενώ έρευνα στη Βραζιλία αναφέρει ένα «σενάριο μη 

επικοινωνίας» μεταξύ φορέων – παραγόντων υγείας και Κωφών ασθενών, γεγονός που 

δυσχεραίνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την επαγγελματική μεταχείρισή τους (Pereira & 

Fortes, 2010; Steinberg et al., 2006). Τα επικοινωνιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Κωφοί και οι βαρήκοοι κατά την αλληλοεπίδρασή τους με τους γενικούς ιατρούς στις Κάτω 

Χώρες είναι παρόμοια σε έκταση και χαρακτηριστικά με αυτά που αντιμετωπίζουν ασθενείς που 

ανήκουν σε εθνοτικές μειονοτικές ομάδες (Smeijers & Pfau, 2009). Μια πρόσφατη έκθεση από 

το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι το 44% των Κωφών ασθενών έκρινε ότι η τελευταία επαφή με 

τον γενικό γιατρό ή το κέντρο υγείας τους ήταν δύσκολη ή πολύ δύσκολη σε σύγκριση με μόνο 

το 17% ασθενών του γενικού πληθυσμού (NSH England, 2015; SignHealth, 2013). Σχετικά με 

τα άτομα με αναπηρίες σε περιπτώσεις εντατικής περίθαλψης, σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι η 

παρουσία ενός σωματικού προβλήματος επικοινωνίας (κώφωση και τύφλωση) συνδέεται 

σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος το οποίο θα μπορούσε να 

αποφευχθεί ή να προληφθεί (Bartlett et al., 2008).  
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Άλλη μελέτη δείχνει ότι οι Κωφοί, χρήστες της Αμερικάνικης Νοηματικής Γλώσσας, που 

συμβουλεύονται φορείς υγείας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, κάνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό κατάλληλη χρήση των προληπτικών υπηρεσιών (McKee, Barnett, Block, & 

Pearson, 2008). Συχνά, οι επαγγελματίες του χώρου υγείας πιστεύουν ότι τρόποι επικοινωνίας 

όπως η χειλεανάγνωση ή/και η ανταλλαγή γραπτών σημειώσεων παρέχουν αποτελεσματική 

επικοινωνία (Iezzoni, O’Day, Killeen, & Harker, 2004). Στην πραγματικότητα, πρόκειται για 

αναποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας όσον αφορά συζητήσεις και επικοινωνία για θέματα 

υγείας. Οι κωφοί που έχουν ασχοληθεί με τη χειλεανάγνωση για πολλά χρόνια και είναι 

εξοικειωμένοι με την ομιλούμενη γλώσσα είναι σε θέση να καταλάβουν το 30-45% των 

προφορικών αγγλικών (Lieu, Sadler, Fullerton, & Stohlmann, 2007). Στην πρακτική ιατρική, η 

στέρηση γλώσσας ή μία σχετική γλωσσική δυσλειτουργία μπορούν να συμβάλουν σε σοβαρές 

παρανοήσεις. Ένας κωφός ασθενής, όχι καλός χρήστης της νοηματικής γλώσσας, διατρέχει 

μεγαλύτερο κίνδυνο για μη σωστή επικοινωνία με τους γιατρούς ακόμα και από έναν ακούοντα 

που δεν κατέχει άπταιστα την τοπική προφορική γλώσσα. Οι επικοινωνιακοί και γλωσσικοί 

φραγμοί απομονώνουν τους Κωφούς χρήστες της Αμερικάνικης Νοηματικής Γλώσσας από τα 

μηνύματα υγειονομικού περιεχομένου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την επικοινωνία 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψη. Σε συνδυασμό με την κοινωνική περιθωριοποίηση 

συνδράμουν στην ανεπαρκή υγειονομική τους επίγνωση (McKee et la., 2015). Εν κατακλείδι η 

κώφωση, είτε θεωρείται αναπηρία είτε πολιτισμική ομάδα, δημιουργεί εμπόδια και προβλήματα 

στην επικοινωνία σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης (Woodcock & Pole, 2007). 
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2.2 Στην ενημέρωση 

 2.2.1 Τηλεόραση 

 Η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για 

συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Στο 

άρθρο 7 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ αναφέρεται ρητά ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα πρέπει να ενθαρρύνουν του παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που βρίσκονται 

υπό τη δικαιοδοσία τους, να μεριμνήσουν σχετικά ώστε οι υπηρεσίες τους, σταδιακά, να 

καταστούν προσβάσιμες και σε άτομα με προβλήματα ακοής (http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον υποτιτλισμό και τη νοηματική 

γλώσσα που σχετίζονται με τα άτομα με ακουστική αναπηρία. 

 Το άρθρο 21.1 της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

αναφέρεται στην ελευθερία της έκφρασης, της γνώμης και στην πρόσβαση στην πληροφορία 

(http://prosvasimo.gr/el/sumvash-ohe-online). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη νοηματική 

γλώσσα, αναφέρεται στην αναγνώριση, αποδοχή, προαγωγή και διευκόλυνση της χρήσης της, 

ενώ όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση στη πληροφορία, ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

γενικότερα τους συμπληρωματικούς, εναλλακτικούς και υποστηρικτικούς τρόπους επικοινωνίας 

που τα άτομα με αναπηρίες επιλέγουν στις επίσημες επικοινωνίες τους. Επιπλέον προτρέπει τους 

ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών καθώς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να παρέχουν 

πληροφορίες και υπηρεσίες σε προσβάσιμες μορφές για τα άτομα με αναπηρίες.  

Στην Ελλάδα ο νόμος Ν3592/2007 αρχικά και ο ισχύον νόμος Ν4339/2015, στο άρθρο 6, 

εκτός των άλλων, υποχρεώνει τα τηλεοπτικά κανάλια να εντάξουν στο ημερήσιο πρόγραμμά 
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τους τη μετάδοση ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων 

διάρκειας τουλάχιστον 7 λεπτών και μεταξύ των ωρών 17:00 και 23:00.  

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω της νοηματικής 

γλώσσας και των υποτίτλων έχουν καταστεί ζωτικές μορφές αλληλεπίδρασης με τους κωφούς / 

βαρήκοους (Springett, et al., 2011). Στο πλαίσιο της ψηφιακής και ευρυζωνικής τηλεόρασης, ο 

«νοηματισμός» μέσω της επιλογής για εξατομίκευση της προβολής, είναι ένας πολλά 

υποσχόμενος τομέας. Επίσης, σημειώνεται ότι avatars-νοηματιστές μπορεί να προσφέρονται ως 

επιλογή σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και υπότιτλοι. 

Ωστόσο, αυτές οι εικόνες των avatars καταλαμβάνουν ένα σημαντικό όγκο δεδομένων που οι 

ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν σε περισσότερα κανάλια παρά να 

τον καταναλώσουν για καλύτερες υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Slater, et al., 

2010). Ωστόσο, η ανάπτυξη και ενσωμάτωση της νοηματικής γλώσσας στην τηλεόραση, όπου ο 

χρήστης θα έχει την επιλογή να την ενεργοποιεί ή να την απενεργοποιεί από το τηλεχειριστήριό 

του, είναι κάτι που ακόμα αναμένεται. Συνεπώς, η υπηρεσία αυτή είναι περιορισμένη επειδή η 

διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα είναι ενσωματωμένη στο τηλεοπτικού προϊόντος (ως ένα 

βίντεο) και δεν αναγνωρίζεται ως προσφερόμενη υπηρεσία στη ροή μετάδοσης, όπου ο χρήστης 

θα έχει τη δυνατότητα να την επιλέξει. (Utray et al., 2012). 

Έρευνες εξέτασαν και την κατανόηση, από τους Κωφούς τηλεθεατές, των διαφημιστικών 

μηνυμάτων. Οι Κωφοί τηλεθεατές, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και 

αγοράζουν προϊόντα από την ίδια αγορά με τους ακούοντες, αποκλείονται από τις διαφημιστικές 

καμπάνιες των προϊόντων. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για ενσωμάτωση διερμηνέων της 

νοηματικής γλώσσας καθώς και άλλων τρόπων επικοινωνίας με σκοπό την ενίσχυση της 

κατανόησης του διαφημιστικού μηνύματος. Σχετική έρευνα στη Γκάνα, έδειξε ότι η 
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συμπερίληψη της νοηματικής γλώσσας βοηθάει και ενισχύει την κατανόηση του διαφημιστικού 

μηνύματος. Οι Κωφοί που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν σε θέση να προσδιορίσουν πιο 

εύκολα το διαφημιζόμενο προϊόν, να αναγνωρίσουν την διαφημιζόμενη εταιρία, να 

κατανοήσουν το διαφημιστικό μήνυμα και τη χρήση του προϊόντος (Nyarko & Asante, 2015). 

2.2.2 Διαδίκτυο 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη έρευνα και ανάπτυξη στις ευρυζωνικές 

συνδέσεις και στη μεταφορά και μετάδοση δεδομένων μεγάλου όγκου. Παρόλα αυτά όμως, οι 

περισσότερες πληροφορίες του παγκόσμιου ιστού είναι σε μορφή κειμένων ή/και στατικών 

εικόνων παρά κινούμενων εικόνων ή βίντεο. Αποτέλεσμα είναι οι περισσότερες ιστοσελίδες να 

είναι ακατάλληλες για τους Κωφούς και να δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους σε αυτές διότι, όπως 

έχει προαναφερθεί, οι περισσότεροι Κωφοί χρησιμοποιούν ως πρώτη γλώσσα τη νοηματική. 

Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ότι οι Κωφοί νοιώθουν αναποτελεσματικοί και συχνά συγχέονται 

κατά την αναζήτηση πληροφοριών σε ιστότοπους (Debevc & Peljhan, 2004; Fajardo et al., 

2006). 

 Σε έρευνα που έγινε για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος διαφόρων εμποδίων της 

προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, Κωφοί που παρακολουθούσαν βίντεο με ταυτόχρονο 

υποτιτλισμό ή μετάφραση στη νοηματική γλώσσα, δήλωσαν πως κατάλαβαν το περιεχόμενο του 

βίντεο νοιώθοντας μεγάλη ικανοποίηση. Επίσης, κάποια σχόλια των χρηστών σχολιάστηκαν και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ποιοτική ανατροφοδότηση. Κάποιοι δήλωσαν νευρικοί όταν οι 

υπότιτλοι δεν συγχρονίζονται με την εικόνα, άλλοι δεν προλάβαιναν να διαβάσουν τους 

υπότιτλους καθώς πήγαιναν πολύ γρήγορα και επίσης δεν κατανοούσαν μερικές λέξεις, και 

άλλοι δήλωσαν πολύ ευτυχής που έβλεπαν  διερμηνέα νοηματικής γλώσσας γιατί, τότε, 

καταλάβαιναν όλο το βίντεο (Pascual, Ribera, & Granollers, 2015). 
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Σε ένα περιβάλλον πολυμέσων, το βίντεο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης 

της πληροφορίας. Παρόλο που οι περισσότεροι ιστότοποι έχουν τη δυνατότητα προβολής βίντεο, 

δεν έχουν δώσει την απαραίτητη προσοχή στα Κωφά άτομα, παρέχοντάς τους τη πληροφορία με 

προσβάσιμο τρόπο για αυτούς, όπως είναι οι υπότιτλοι και κυρίως η νοηματική γλώσσα. Τέτοια 

υπηρεσία, θα επέτρεπε στους κωφούς μία περισσότερο ακριβής κατανόηση του περιεχομένου 

(Noh et al., 2015). 

2.3 Στον πολιτισμό 

 Για να καταστούν τα μουσεία, οι εκθέσεις και γενικότερα οι χώροι πολιτισμικού και 

πολιτιστικού περιεχομένου προσβάσιμοι στα Κωφά και βαρήκοα άτομα, δεν απαιτούνται 

μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Απλές 

μέθοδοι είναι ικανές όχι μόνο να αυξήσουν την επισκεψιμότητα των Κωφών/βαρηκόων ατόμων 

στους παραπάνω χώρους, αλλά και να την διευκολύνουν κάνοντάς την ευχάριστη. Τέτοιες 

μέθοδοι μπορεί να είναι ξεναγήσεις στη νοηματική γλώσσα, είτε οργανωμένες είτε όχι, ή μπορεί 

να είναι ατομικές συσκευές που θα παρέχονται δωρεάν από τα ιδρύματα και που θα επεξηγούν 

το κάθε έκθεμα στη νοηματική γλώσσα. Εξαιτίας της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, αυτές οι 

συσκευές θα μπορεί να είναι και προσωπικές (smartphone, tablet). 

 Πολλά μουσεία και εκθέσεις στις επίσημες ιστοσελίδες τους, διαφημίζουν τη παροχή 

ξενάγησης στη νοηματική γλώσσα, παροτρύνοντας τα Κωφά άτομα να τους επισκεφθούν. Το 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας παρέχει ξεναγήσεις στην Ελληνική, Αμερικάνικη και 

Διεθνή νοηματική γλώσσα (http://www.namuseum.gr/education/amea-gr.html), διευκολύνοντας 

τη πρόσβαση στη γνώση του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού στους Κωφούς επισκέπτες και 

τουρίστες. Το μουσείο του Βατικανού, παρέχει δωρεάν στους Κωφούς επισκέπτες του ένα 

καινοτόμο εργαλείο, ένα βίντεο-οδηγός με οθόνη αφής το οποίο εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες 

http://www.namuseum.gr/education/amea-gr.html
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και υπηρεσίες του Μουσείου στην Αμερικάνικη Νοηματική Γλώσσα 

(http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/visita-i-musei/servizi-per-i-

visitatori/audio-e-videoguide/videoguida-nella-lingua-dei-segni-americana.html). Το Βρετανικό 

μουσείο παρέχει στους επισκέπτες του ένας πολυμεσικό οδηγό, ο οποίος περιέχει πληροφορίες  

για το μουσείο αλλά και για τα εκθέματά του σε 11 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η 

Βρετανική νοηματική γλώσσα 

(http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2009/multimedia_guid

es.aspx). Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art), παρέχει επίσης 

ξενάγηση στην Αμερικάνικη νοηματική γλώσσα  

(http://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-who-are-deaf). Το μουσείο του 

Λούβρου, στο Παρίσι, διοργανώνει ξεναγήσεις στη Γαλλική νοηματική γλώσσα 

(http://www.louvre.fr/en/accessibility). 

Μία αξιόλογη εφαρμογή (TravellerCompanion) για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, με 

σκοπό την προσβασιμότητα των Κωφών ατόμων στη πληροφορία και ενημέρωση των 

εκθεμάτων των μουσείων και γενικότερα των πολιτισμικών και πολιτιστικών χώρων, 

αναπτύχθηκε από τους Καρόπουλο Π. (ηλ. μηχανικός και μηχανικός η/υ),  Κοεμτζόπουλο Τ. 

(παραγωγός τηλεοπτικών προϊόντων) και Μάρτζο Θ. (διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας) το 2013. Η λογική της εφαρμογής είναι σε καθένα από τα εκθέματα των παραπάνω 

χώρων, να τοποθετούνται πινακίδες οι οποίες θα έχουν ενσωματωμένες τον ειδικό κωδικό QR. Ο 

Κωφός επισκέπτης με τη χρήση είτε του κινητού τηλεφώνου του ή/και της ταμπλέτας του είτε 

της συσκευής που θα του παρέχει το πολιτισμικό/πολιτιστικό ίδρυμα, θα σαρώνει τον ειδικό QR 

κωδικό και θα εμφανίζεται στην οθόνη του η εικόνα του εκθέματος, η περιγραφή του σε κείμενο 

αλλά και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, περιορισμένης 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/visita-i-musei/servizi-per-i-visitatori/audio-e-videoguide/videoguida-nella-lingua-dei-segni-americana.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/visita-i-musei/servizi-per-i-visitatori/audio-e-videoguide/videoguida-nella-lingua-dei-segni-americana.html
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2009/multimedia_guides.aspx
http://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2009/multimedia_guides.aspx
http://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-who-are-deaf
http://www.louvre.fr/en/accessibility
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έκτασης, και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από το Google Play για συσκευές android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbotour.travellercompanion) αλλά και από 

το iTunes για χρήστες συσκευών Apple 

(https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=741623888&mt=8). 

2.4 Στην εκπαίδευση 

Ο νόμος Ν. 3699/2008 στο άρθρο 7 αναφέρει πως η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι 

ισότιμη με την Ελληνική γλώσσα και πως η πιο ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική 

προσέγγιση είναι η δίγλωσση.  

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είναι δομημένες πάνω στις αρχές της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς που προάγει ισότιμες ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής σε 

όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων με αναπηρίες (Booth & Ainscow 2011; 

Unesco, 2011). Πάνω σε αυτή τη λογική σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εκπαιδευτικές 

στρατηγικές και πολιτικές, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εργαλεία και μέσα που να είναι πλήρως 

προσβάσιμα για όλους τους μαθητές ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

και του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for All) (CAST, 2011). Η 

εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών με ταυτόχρονη χρήση των τεχνολογικών μέσων και 

λογισμικών (Τ.Π.Ε.) μπορούν να προσαρμόσουν και να διαφοροποιήσουν τα εκπαιδευτικά υλικά 

και εργαλεία στις εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή με αποτέλεσμα 

κανένας μαθητής να μην εξαιρείται από την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συμπερίληψης, το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εφάρμοσε το πρόγραμμα «Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αναπηρίες» και 

ανέπτυξε εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό, διαδραστικό λογισμικό ανοικτού κώδικα, κατάλληλα 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbotour.travellercompanion
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=741623888&mt=8
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προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Κωφών/βαρηκόων μαθητών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 

προσαρμογές των σχολικών εγχειριδίων των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού, αποδίδοντας τα 

κείμενα και όλο το εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας 

την τεχνολογία του βίντεο. Επιπλέον, ο χρήστης έχει την επιλογή του ταυτόχρονου διαδραστικού 

υποτιτλισμού και της φωνητικής αφήγησης. Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει το 

εκπαιδευτικό υλικό ποικιλοτρόπως.  (Kourbetis, Boukouras, & Gelastopoulou, 2016). 

 Σκοπός του Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το υπουργείο 

παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του έργου «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει κατασκευάσει 

την ιστοσελίδα «σχεδι@ζω για όλους» (http://www.prosvasimo.gr/el/), ένα χρήσιμο εργαλείο για 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής αγωγής. Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι 

αναρτημένο διατίθεται δωρεάν και αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας και την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής, αλλά και με δυνατότητα 

εφαρμογής και χρήσης του σε όλους τους μαθητές. Υπάρχουν σχολικά εγχειρίδια, διαφόρων 

τάξεων, τομέων και βαθμίδων, στα οποία υπάρχει η μετάφραση των κειμένων στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα, συνοδευόμενη από υπότιτλους και κάποιες φορές με φυσική φωνή. 

 Αναφορικά με τη προσβασιμότητα των Κωφών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι Κωφοί 

φοιτητές δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη φυσική τους πρόσβαση στους χώρους των 

ιδρυμάτων, αφού μπορούν και κινούνται, αλλά ούτε και στην εκπαίδευσή τους, αφού μπορούν 

και διαβάζουν.  Το πρόβλημά τους εντοπίζεται στην αισθητηριακή τους πρόσβαση που είναι η 

επικοινωνία, καθώς η κώφωση δεν τους επιτρέπει να επικοινωνούν αβίαστα με τους ακούοντες, 

http://www.prosvasimo.gr/el/
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γεγονός που κρίνει την παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας ή άλλων μέσων επικοινωνίας, 

επιτακτική. 

 Σήμερα, αρκετοί Κωφοί σπουδάζουν σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι Κωφοί που φοιτούν σε Ελληνικά πανεπιστήμια 

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, που προκύπτουν από την αδυναμία των πανεπιστημίων να 

τους παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Αντίθετα, οι Κωφοί φοιτητές του εξωτερικού τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης και 

αντιμετώπισης. Τα πανεπιστήμια τους παρέχουν δωρεάν διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, 

επιτρέποντας και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους στις διαλέξεις, 

φροντιστηριακά μαθήματα, υπηρεσίες που τους παρέχουν σημειώσεις καθώς επίσης και 

συμβουλευτική υποστήριξη (Λαμπροπούλου, Χατζηκακού & Βλάχου, 2003).  

Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Marschark και οι συνεργάτες του (2005) κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως και οι Κωφοί φοιτητές που είναι και παιδιά Κωφών γονέων και λαμβάνουν 

υπηρεσίες διερμηνείας από εξειδικευμένους διερμηνείς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους 

ακούοντες συμφοιτητές τους μέσα στις πανεπιστημιακές αίθουσες. 

 Σε άλλη έρευνα, τέσσερις Κωφοί φοιτητές, αξιολογώντας συνολικά τις παροχές 

διερμηνείας του πανεπιστημίου τους, επεσήμαναν ότι οι διερμηνείς την νοηματικής γλώσσας θα 

πρέπει να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνώρισαν το γεγονός ότι  η 

διερμηνεία δεν είναι ικανή από μόνη της να τους παρέχει πλήρη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο 

(Napier & Barker, 2004).  

 Ο Boutin (2008) αναφέρεται στις διαρροές των Κωφών φοιτητών από τα πανεπιστήμια, 

καθώς επισημαίνει πως το 75% των Κωφών φοιτητών δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και 



27 
 

οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό σχετίζονται μεταξύ άλλων με τους τρόπους 

επικοινωνίας και τις κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 Σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και σε χώρες 

όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κ.α., η υπηρεσία του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας παρέχεται 

στους Κωφούς φοιτητές υποχρεωτικά, επιτρέποντας έτσι τη πλήρη κι ουσιαστική συμμετοχή 

των Κωφών φοιτητών στην ακαδημαϊκή διαδικασία (Χατζοπούλου, 2005). 

 Η ισότιμη πρόσβαση των Κωφών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να 

επιτευχθεί με τη παρουσία διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, των οποίων η συμβολή 

μπορεί να διασφαλίσει και τους εκπαιδευτικούς στόχους. Υπάρχουν αρκετοί διερμηνείς της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, που σε 

συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα μπορούν να παίξουν καίριο ρόλο στην απρόσκοπτη 

πρόσβαση και ένταξη των Κωφών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρουσία κι ο 

ρόλος των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο πανεπιστήμιο μπορεί να επιτρέψει 

τη πρόσβαση Κωφών φοιτητών στην πληροφόρηση κι ενημέρωση, παρακάμπτοντας τα 

επικοινωνιακά εμπόδια που συχνά οι Κωφοί αντιμετωπίζουν. 

 Με τη παρουσία των διερμηνέων, οι Κωφοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του πανεπιστημίου, στις συναντήσεις με τους καθηγητές, στις παραδόσεις των 

μαθημάτων αλλά και στις εξετάσεις. Με αυτό τον τρόπο, η ακαδημαϊκή κοινότητα, γνωρίζοντας 

πως η πρόσβαση των Κωφών φοιτητών στο πανεπιστήμιο είναι απρόσκοπτη, θα έχει τις ίδιες 

απαιτήσεις που έχει από όλους τους φοιτητές, χωρίς να κάνει διακρίσεις εξαιτίας της έλλειψης 

ακοής, θεωρώντας τους ισότιμα μέλη της κοινότητας (Χατζοπούλου, 2005).  
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2.5 Στις δημόσιες υπηρεσίες 

 Η ποιότητα ζωής των πολιτών και ειδικότερα των Κωφών επηρεάζεται μεταξύ άλλων 

από τις υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Η αυτονομία, η 

αμεσότητα της επικοινωνίας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων είναι στοιχεία που δεν τα έχουν 

οι Κωφοί πολίτες κατά τη συνδιαλλαγή τους με υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Η πρόσβαση 

των Κωφών πολιτών μας στις δημόσιες υπηρεσίες δεν γίνεται απρόσκοπτα, καθώς 

αντιμετωπίζουν σοβαρό επικοινωνιακό πρόβλημα. Ο θεσμός των διερμηνέων δεν επαρκεί για να 

καλύψει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών, με αποτέλεσμα να ανατρέχουν σε 

συγγενικά και φιλικά πρόσωπα και να ζητούν τη βοήθειά τους. 

 Στην Ελλάδα, με τον νόμο Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄) άρθρο 15, ανατίθεται στην 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος η εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος για τη παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα Κωφά άτομα, με σκοπό τη 

κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των Κωφών που προκύπτουν κατά τη συνδιαλλαγή τους 

με τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δικαστικές αρχές κ.α.. Για την κάλυψη των δαπανών εγγράφονται 

ετησίως πιστώσεις που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 Ο πρόεδρός της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, σε τηλεοπτικό του μήνυμα στην επίσημη 

ιστοσελίδα της (www.omke.gr) ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου 2016 την διακοπή του παραπάνω 

προγράμματος, (http://www.omke.gr/anakoinwseis/anakoinwsh-programma-diermhneia-eng/), 

εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, ότι οι Κωφοί πολίτες, για να 

διεκπεραιώσουν τις όποιες συνδιαλλαγές τους με το δημόσιο, κι όχι μόνο, θα πρέπει να 

καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της διερμηνείας. 

 

http://www.omke.gr/
http://www.omke.gr/anakoinwseis/anakoinwsh-programma-diermhneia-eng/
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3. Αντίστοιχες εφαρμογές μετατροπής στην/της νοηματικής γλώσσας 

 Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει βελτιώσει σημαντικά τη καθημερινότητα του ανθρώπου. 

Επίσης του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει εφαρμογές που ίσως μέχρι σήμερα φαινόταν 

αδύνατο να υλοποιηθούν. Όσον αφορά στον τομέα της επικοινωνίας, υπάρχουν πλέον 

εφαρμογές που καταρρίπτουν εμπόδια που μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν, όπως λ.χ. η 

απόσταση. Skype, Oovoo, Viber και άλλες παρόμοιες εφαρμογές, έχουν τη δυνατότητα να 

φέρουν στην οθόνη του υπολογιστή μας, του κινητού μας τηλεφώνου και της ταμπλέτας μας τον 

οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιοδήποτε μέρους του πλανήτη κι αν βρίσκεται, και να 

μιλήσουμε μαζί του. Είναι εφαρμογές τις οποίες οι Κωφοί τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή 

τους επικοινωνία με άλλους Κωφούς αλλά και με ακούοντες οι οποίοι γνωρίζουν τη νοηματική 

γλώσσα, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης. Μία δυνατότητα η οποία ταιριάζει 

με την οπτική φύση της νοηματικής γλώσσας. 

 Όσον αφορά στην επικοινωνία των Κωφών με ακούοντα άτομα τα οποία δε γνωρίζουν τη 

νοηματική γλώσσα, διάφορες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες 

από τις οποίες είτε έχουν μείνει σε ερευνητικό στάδιο είτε σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν 

εξελίχθηκαν περαιτέρω είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες 

επικεντρώνονται στη μονόδρομη επικοινωνία. Δηλαδή, είτε από κείμενο ή/και ομιλία σε 

νοηματική γλώσσα είτε από νοηματική γλώσσα (ανίχνευση κίνησης), κυρίως σε επίπεδο λέξεων, 

σε ομιλία ή/και κείμενο. Δεν έχουν αναφερθεί έρευνες για αμφίδρομη επικοινωνία.    

 Πολλές ερευνητικές προσπάθειες έγιναν με σκοπό την αποκωδικοποίηση της 

ομιλούμενης γλώσσας, είτε στη προφορική είτε στη γραπτή της μορφή και τη μετατροπή της 

(μετάφραση) σε νοηματική γλώσσα. Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις ερευνητικές 

προσπάθειες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ (SYNNENOESE) 
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δημιουργήθηκε το 2004 ως εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε Κωφά παιδιά, μαθητές 

δημοτικού σχολείου. Ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας της πλατφόρμας ήταν να 

αποκωδικοποιεί και να μεταφράζει αυτόματα κείμενα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και 

μέσω ενός εικονιστικού ανθρώπου (avatar) να τα μετατρέπει (μεταφράζει) στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα. Τελικά περιορίζεται στην αναγνώριση και παρουσίαση στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα πολύ απλών συντακτικών μορφών (Efthimiou, Sapountzaki, Karpouzis, & 

Fotinea, 2004).  

 Μία άλλη ερευνητική προσπάθεια είναι αυτή των Παπαδογιωργάκη, Γραμμαλίδη, 

Μακρή και Στρίντζη (2006). Η προσπάθειά τους επικεντρώνεται σε μία νέα προσέγγιση  

δημιουργίας ακολουθιών κίνησης VRML (Virtual Reality Modeling Language) βασισμένη σε 

MPEG-4 κινούμενη εικόνα που απεικονίζει το πρόσωπο και το σώμα (face and body animation) 

και αφού πρώτα διαβάσει το SignWritting σύστημα γραφής (σημειογραφία) της νοηματικής 

γλώσσας. Η SignWritting σημειογραφία παρέχεται ως είσοδο στον υπολογιστή και αρχικά 

μετατρέπεται σε SWML (Sign Writing Markup Language), μία γλώσσα η οποία είναι βασισμένη 

σε XML και αναπτύχθηκε με σκοπό την αποθήκευση, την εύρεση κι επεξεργασία της 

SignWritting σημειογραφίας. Το κάθε βασικό νόημα, που ονομάζεται signbox, μετατρέπεται σε 

μία ακολουθία παραμέτρων κίνησης του σώματος (Body Animation Parameters), στα πρότυπα 

του MPG-4 και βγάζει στην έξοδο την αντίστοιχη χειρομορφή. Επίσης, εάν ένα νόημα περιέχει 

κι εκφράσεις προσώπου, αυτές μετατρέπονται σε μία ακολουθία παραμέτρων κίνησης του 

προσώπου (Face Animation Parameters), επίσης στα πρότυπα του MPG-4, επιτυγχάνοντας τον 

συγχρονισμό κίνησης του/των χεριών και τις εκφράσεις του προσώπου. Έπειτα, οι παράμετροι 

κίνησης, τόσο του σώματος όσο και του προσώπου, κωδικοποιούνται και/ή αναπαράγονται από 

μηχανές παραγωγής MPG-4 (players) με αποτέλεσμα να «ζωντανέψουν» τον VRML εικονιστικό 



31 
 

άνθρωπο (avatar) που αποδίδει την όλη παραπάνω διαδικασία στη νοηματική γλώσσα. Η 

εφαρμογή προβλέπεται για χρήση ως ένα διαδραστικό σύστημα πληροφοριών για Κωφά άτομα 

(διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημέρωση) καθώς και ως ένα σύστημα αυτόματης 

μετάφρασης κειμένου σε νοηματική γλώσσα (π.χ. για δελτία ειδήσεων). Επιπλέον, η εφαρμογή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για συγγενείς Κωφών ατόμων καθώς και 

για άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν τη νοηματική γλώσσα. Πρέπει να σημειωθεί πως η εν 

λόγω εφαρμογή βγάζει ως έξοδο την Αμερικάνικη νοηματική γλώσσα.  

Τα τελευταία χρόνια όμως, αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν οι προσπάθειες 

ανίχνευσης της νοηματικής γλώσσας (ανίχνευση της κίνησης), μέσω του αισθητήρα Kinect της 

Microsoft, και μετατροπή της (μετάφραση) σε κείμενο ή ομιλία. Μία τέτοια προσπάθεια ήταν η 

πτυχιακή εργασία των Μπουζάκη και Σεϊτανίδη (2014), οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις 

δυνατότητες ανίχνευσης κίνησης που προσφέρει ο αισθητήρας Kinect της Microsoft, και 

προγραμματίζοντας σε γλώσσα προγραμματισμού C# δημιούργησαν μία εφαρμογή. Η γενική 

λογική αυτής είναι η καταγραφή ενός συνόλου χειρονομιών (χειρομορφών) και η αποθήκευσή 

τους τοπικά στον υπολογιστή. Ο αισθητήρας Kinect αναγνωρίζει τις χειρονομίες που κάνει ο 

χρήστης και τις ταυτίζει με αυτές που ήδη γνωρίζει το σύστημα. Ο περιορισμός του 

εγχειρήματος είναι ότι οι χειρονομίες πρέπει να είναι στατικές. 

 

4. Σκοπός της εργασίας 

Ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας, όντας παιδί Κωφών γονέων και διερμηνέας 

Ελληνικής Γλώσσας για περισσότερο από είκοσι χρόνια, έχει συνοδέψει όχι μόνο τους γονείς 

του αλλά και πολλούς Κωφούς με σκοπό να διεκπεραιώσουν απλές καθημερινές συναλλαγές με 

τις δημόσιες κι όχι μόνο υπηρεσίες. Με μία πρόχειρη ανάκληση από τη μνήμη του μπορεί να 
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αναφέρει περιπτώσεις όπου Κωφοί ήθελαν να στείλουν γράμμα μέσω του ταχυδρομείου, να 

ζητήσουν φορολογική ενημερότητα από την οικεία Δ.Ο.Υ., να ανανεώσουν το βιβλιάριο 

ασφάλειας τους, να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα, να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο,  

να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο, να βγάλουν άδειες γάμου, να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης και 

άλλες αρκετά απλές περιπτώσεις που κοινό παρονομαστή έχουν το γεγονός ότι σε καμία από 

αυτές δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

Αφορμώμενος από τις περιπτώσεις επικοινωνιακών εμποδίων που προαναφέρθηκαν, και 

όχι μόνο, η υλοποίηση της παρούσας  εφαρμογής κρίθηκε επιβεβλημένη. Σκοπός της δεν είναι 

άλλος από το να καλύψει τις απλές, καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών ατόμων. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία ενός διερμηνέα της 

νοηματικής, αλλά δεν μπορεί να θεωρείται κι απαραίτητος για να ζητήσει ένας Κωφός λ.χ. 

πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εγγραφεί στην βιβλιοθήκη του 

πανεπιστημίου στο οποίο φοιτεί. Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε υπηρεσίες οι 

οποίες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την ιδιαίτερη αυτή γλωσσική ομάδα ανθρώπων που ζουν 

μαζί μας. Θα μπορούσε ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί κι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους 

μαθαίνουν ή θέλουν να μάθουν τη νοηματική. 

 

5. Εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν, εν συντομία, τα εργαλεία, οι γλώσσες 

προγραμματισμού κι οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής. 

5.1 Microsoft Visual Studio 2017 

 Το Microsoft Visual Studio είναι ένα ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated 

Development Environment) της Microsoft. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη προγραμμάτων 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα Microsoft Windows, για ιστότοπους, εφαρμογές και 

υπηρεσίες ιστού καθώς και για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Το Visual Studio χρησιμοποιεί 

πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft, όπως τα Windows API, τα Windows Forms, 

το Windows Presentation Foundation, το Windows Store και το Microsoft Silverlight.  

 Το Visual Studio περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, το οποίο 

υποστηρίζει το IntelliSense (το στοιχείο ολοκλήρωσης κώδικα) καθώς και επανασχεδιασμού του 

κώδικα. Το ενσωματωμένο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων λειτουργεί τόσο ως πρόγραμμα 

εντοπισμού σφαλμάτων σε επίπεδο κώδικα όσο και ως εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων σε 

επίπεδο μηχανής. Άλλα ενσωματωμένα εργαλεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σχεδιαστή 

μορφών για την κατασκευή εφαρμογών GUI (Graphical User Interface), σχεδιαστή ιστοσελίδων, 

σχεδιαστή κλάσεων και σχεδιαστή σχήματος βάσης δεδομένων. Επίσης, αποδέχεται τα λεγόμενα 

plug-ins, πρόσθετες επεκτάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, 

της σχεδιαζόμενης εφαρμογής. 

 Επίσης, το Visual Studio δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να δημιουργήσουν 

φόρμες ιστού (Web Forms) ASP.NET, να ορίσουν εύκολα τις ιδιότητες, μεθόδους και τα 

συμβάντα για τον έλεγχο στη σελίδα ή για τον έλεγχο της σελίδας. Είναι επίσης, αυτές οι 

ιδιότητες, οι μέθοδοι και τα συμβάντα που θα καθορίσουν τη συμπεριφορά και την εμφάνιση της 

ιστοσελίδας κ.ο.κ.. Για τη συγγραφή του κώδικα διακομιστή (server) με σκοπό τη διαχείριση της 

λογικής της σελίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα .NET όπως είναι οι Visual Basic ή 

C#. 

Το Visual Studio υποστηρίζει 36 διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και επιτρέπει 

στον επεξεργαστή κειμένου και στον εντοπιστή σφαλμάτων να υποστηρίζει (σε διαφορετικούς 

βαθμούς) σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 



34 
 

ειδική υπηρεσία για κάθε γλώσσα. Οι σημαντικότερες ενσωματωμένες γλώσσες που 

περιλαμβάνονται είναι οι C, C++,  VB.NET (μέσω Visual Basic .NET), C # (μέσω Visual C #). 

Υποστηρίζει επίσης XML / XSLT, HTML / XHTML, JavaScript και CSS 

(https://www.visualstudio.com/).  

 Η Microsoft παρέχει μια δωρεάν έκδοση του Visual Studio που ονομάζεται «Κοινότητα» 

(Community edition) που υποστηρίζει τη προσθήκη προσθέτων και είναι διαθέσιμη χωρίς 

κόστος. Η έκδοση αυτή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 12 Νοεμβρίου 2014, ως νέα δωρεάν 

έκδοση παρόμοια με την έκδοση του Visual Studio Professional. Η Community edition του 

Visual Studio υποστηρίζει πολλές γλώσσες, παρέχει υποστήριξη για επεκτάσεις και 

προσανατολίζεται σε προγραμματιστές που είτε δουλεύουν ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Για 

την υλοποίηση της παρούσας εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν έκδοση Microsoft Visual 

Studio Community edition 2017. 

5.2 Το πλαίσιο εφαρμογών ASP.NET 

Το ASP.NET είναι ένα πλαίσιο εφαρμογών ιστού ανοιχτού κώδικα, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για ανάπτυξη ιστού για την παραγωγή δυναμικών ιστοσελίδων. Αναπτύχθηκε από τη 

Microsoft με σκοπό τον διαδικτυακό προγραμματισμό και για να δώσει τη δυνατότητα σε 

προγραμματιστές να δημιουργούν δυναμικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές εφαρμογές και 

υπηρεσίες. 

 5.2.1 ASP.NET Web Forms (Φόρμες Ιστού) 

Το ASP.NET Web Forms αποτελεί μέρος του πλαισίου εφαρμογών ιστού ASP.NET και 

περιλαμβάνεται στο Visual Studio. Είναι ένα από τα τέσσερα μοντέλα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφαρμογών ιστού ASP.NET, όπως και το ASP.NET MVC. 

Τα άλλα δύο είναι τα ASP.NET Web Pages και ASP.NET Single Page Applications. 

https://www.visualstudio.com/
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Οι φόρμες ιστού είναι σελίδες που οι χρήστες ζητούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

περιήγησής τους. Όταν οι χρήστες ζητούν μια σελίδα, αυτή μεταγλωττίζεται και εκτελείται στο 

διακομιστή από το πλαίσιο εφαρμογών ιστού, το οποίο πλαίσιο στη συνέχεια δημιουργεί την 

HTML σήμανση που το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί μεταφράσει. Μια σελίδα ASP.NET Web 

Forms μπορεί να παρουσιάσει τις πληροφορίες στον χρήστη σε οποιονδήποτε περιηγητή ή 

συσκευή που αυτός χρησιμοποιεί. 

Μέσω της χρήσης του Visual Studio, μπορούν να δημιουργηθούν φόρμες ιστού 

ASP.NET. Το ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης του Visual Studio (IDE) επιτρέπει τη 

μεταφορά και απόθεση στοιχείων ελέγχου διακομιστή για τον σχεδιασμό της σελίδας φόρμας 

ιστού. Επίσης επιτρέπει τον ορισμό ιδιοτήτων, μεθόδων και συμβάντων για στοιχεία ελέγχου 

στη σελίδα ή για τη σελίδα καθαυτή. Η χρήση των ιδιοτήτων, μεθόδων και συμβάντων  είναι 

που καθορίζουν τη συμπεριφορά, την εμφάνιση, την αίσθηση της ιστοσελίδας κ.ο.κ.  

Για τη παραγωγή κώδικα διακομιστή που θα χειρίζεται τη λογική για τη σελίδα, 

υπάρχουν γλώσσες .ΝΕΤ όπως η C# ή Visual Basic (https://www.asp.net/web-forms).  

5.3 Η γλώσσα προγραμματισμού C# (sharp) 

 Η C# είναι μία ολοκληρωμένη αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

αναπτύχθηκε από τη Microsoft για τη δημιουργία ποικίλων εφαρμογών σε .Net Framework. Η  

C # είναι απλή, ισχυρή και ασφαλής. Οι πολλές καινοτομίες που προσφέρει η C# επιτρέπουν την 

ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών διατηρώντας ταυτόχρονα την εκφραστικότητα και την κομψότητα 

των τύπου-C γλωσσών. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι το C# 7.0 η οποία κυκλοφόρησε το 2017 

μαζί με το Visual Studio 2017. Είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη γλώσσα και σε κάθε νέα της 

έκδοση προστίθενται νέα χαρακτηριστικά τόσο στη δομή της όσο και στη σύνταξή της με σκοπό 

την απλούστευση της ανάπτυξης εφαρμογών. Είναι σχετικά απλή γλώσσα, δεν θέλει εντατική 

https://www.asp.net/web-forms
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μελέτη, ενσωματώνει σύγχρονες προγραμματιστικές στρατηγικές και παρέχει στους 

προγραμματιστές ένα μεγάλο σύνολο βιβλιοθηκών (https://docs.microsoft.com/en-

us/dotnet/csharp/csharp).  

5.4 Η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου HTML 

 Η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα έγραφα ιστού. Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά 

είναι μία γλώσσα που μπορεί να αναγνωρίσει την έννοια, τον σκοπό και τη δομή του κειμένου 

μέσα σε ένα έγγραφο. Η HTML με την CSS και τη JavaScript αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 

τεχνολογιών δημιουργίας ιστοσελίδων και εφαρμογών ιστού. 

 Tα στοιχεία της HTML αποτελούνται από ετικέτες (tags), οι οποίες περικλείονται 

ανάμεσα από τα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» σύμβολα (π.χ. <html>), μέσα στο 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη, την ετικέτα 

έναρξης/ανοίγματος και την ετικέτα λήξης/κλεισίματος . Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές 

ιστοσελίδων τοποθετούν το περιεχόμενο της σελίδας το οποίο μπορεί να είναι κείμενο, πίνακες, 

εικόνες κ.α. ή και συνδυασμός αυτών. 

 Ο περιηγητής ιστού (web browser) διαβάζει τα HTML έγγραφα και τα συνθέτει σε 

σελίδες που επιτρέπει στο χρήστη να διαβάσει ή να ακούσει. Χρησιμοποιεί τις ετικέτες της 

HTML για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της σελίδας. 

 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της HTML είναι ότι παρέχει στους δημιουργούς 

ιστοσελίδων μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων, δηλαδή να καθορίζουν δομικά 

στοιχεία των κειμένων όπως οι επικεφαλίδες, οι παράγραφοι, συνδέσεις, παραθέσεις κ.α. Επίσης 

έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript οι οποίες επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων (http://html.com/).  

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/csharp
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/csharp
http://html.com/
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5.5 Η διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript   

 Η JavaScript είναι μια ελαφριά, υψηλού επιπέδου, διερμηνευμένη γλώσσα 

προγραμματισμού με στοιχειώδεις αντικειμενοστραφείς δυνατότητες. Αποτελεί μία από τις τρεις 

(μαζί με την HTML και τη CSS) βασικές τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου στον Παγκόσμιο 

Ιστό. Χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ιστότοπων κι επίσης υποστηρίζεται από όλους 

τους γνωστούς περιηγητές ιστού (Chrome, Mozilla, Opera, Edge), χωρίς να χρειάζεται κάποια 

πρόσθετη επέκταση (plug-in). Ο πυρήνας της γλώσσας είναι «διακοσμημένος» για 

προγραμματισμό ιστού με την προσθήκη αντικειμένων που απεικονίζουν το παράθυρο του 

προγράμματος περιήγησης και το περιεχόμενό του. Αυτή η έκδοση της JavaScript από την 

πλευρά του πελάτη επιτρέπει τη συμπερίληψη "εκτελέσιμου περιεχομένου" στις ιστοσελίδες. 

Αυτό έχει την έννοια ότι μια ιστοσελίδα δεν χρειάζεται πλέον να είναι στατική (HTML), αλλά 

μπορεί να περιλαμβάνει δυναμικά προγράμματα που να αλληλοεπιδρούν με τον χρήστη, να 

ελέγχουν τον περιηγητή και, δυναμικά, να δημιουργούν HTML περιεχόμενο.  

 Η JavaScript είναι γλώσσα σεναρίων, βασισμένη στα πρωτότυπα (prototype-based), είναι 

δυναμική και για συναρτήσεις έχει αντικείμενα πρώτης κλάσης. Η σύνταξή της έχει επιρροές 

από τη γλώσσα προγραμματισμού C. Παρόλο που ο τρόπος ονοματοδοσίας της είναι σχεδόν 

όμοιος με αυτόν της Java, αυτές οι δύο γλώσσες είναι διαφορετικές τόσο στη δομή όσο και στη 

σημασιολογία (Flanagan, 2011).  

 Επίσης, η JavaScript χρησιμοποιείται και σε περιβάλλοντα που δεν βασίζονται στον ιστό, 

όπως για παράδειγμα τα έγγραφα PDF κ.α.. 

 5.5.1 Node.js 

 Το Node.js είναι ένα περιβάλλον λειτουργίας JavaScript ανοιχτού κώδικα για εκτέλεση 

κώδικα JavaScript στον διακομιστή (server). Επιτρέπει τη συγγραφή κώδικα και την εκτέλεση 
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ενεργειών για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδας, πριν αυτή αποσταλεί στον 

περιηγητή του χρήστη. Βασίζεται στην JavaScript V8 μηχανή του Chrome, δεν στηρίζεται στην 

πολυνηματικότητα, όπως τα περισσότερα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών, αλλά 

σε ένα μοντέλο εισόδου/εξόδου χωρίς αποκλεισμούς,  το οποίο το καθιστά ελαφρύ και 

αποδοτικό. Το οικοσύστημα πακέτων Node.js, npm (Nonagons Pleases Me), είναι το μεγαλύτερο 

οικοσύστημα βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα στον κόσμο (https://nodejs.org/en/).  

5.6 Η γλώσσα υπολογιστή CSS  

 Η γλώσσα υπολογιστή CSS (Cascading Style Sheets) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

εμφάνισης ενός εγγράφου γραμμένου σε γλώσσα σήμανσης όπως είναι η HTML. Στην ουσία, 

ασχολείται με τον έλεγχο της εμφάνισης μίας ιστοσελίδας ή ενός ιστότοπου γενικότερα. Είναι 

υπεύθυνη για την στυλιστική παρουσίαση μίας ιστοσελίδας και μπορεί να διαμορφώσει 

περισσότερα χαρακτηριστικά από ότι η HTML, όπως το χρώμα, η στοίχιση, η γραμματοσειρά, 

το φόντο κ.α.. Η χρήση της CSS κρίνεται επιβεβλημένη από τους σχεδιαστές ιστοσελίδων, εάν 

θέλουν να παρουσιάσουν μία όμορφη και καλοστημένη ιστοσελίδα 

(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS).   

Η CSS σχεδιάστηκε κυρίως για να διαχωρίσει τη παρουσίαση από το περιεχόμενο. Αυτός 

ο διαχωρισμός είναι ικανός να βελτιώσει την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο, να παρέχει 

μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών παρουσίασης, να 

επιτρέπει σε πολλαπλές σελίδες HTML να έχουν διαφορετική μορφοποίηση, προγραμματίζοντας 

σε CSS και αποθηκεύοντας τες σε ξεχωριστό αρχείο .css και να μειώσει την πολυπλοκότητα και 

την επανάληψη στο δομικό περιεχόμενο 

(https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss#whatcss).  

https://nodejs.org/en/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS
https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss#whatcss
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5.7 Google Speech API (Application Programming Interface) 

 Το Google Cloud Speech API επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέπουν ήχο σε 

κείμενο εφαρμόζοντας ισχυρά μοντέλα νευρωνικών δικτύων σε ένα εύκολο και εύχρηστο API. 

Το API αναγνωρίζει πάνω από 80 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής και 

παραλλαγές αυτών. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της, μεταξύ άλλων, να μετατρέψουν σε 

κείμενο τις λέξεις και προτάσεις που υπαγορεύουν στο ενσωματωμένο μικρόφωνο της 

εφαρμογής, να ενεργοποιήσουν εντολές και ελέγχους μέσω της φωνής ή να μετατρέψουν σε 

κείμενο αρχεία ήχου. Στη πραγματικότητα, αυτό που γίνεται είναι ότι ο χρήστης δίνει μία 

φωνητική εντολή, το Google Speech API την αποθηκεύει στο Google cloud, αναγνωρίζει την 

ομιλία, και την επιστρέφει ως κείμενο (https://cloud.google.com/products/).  

5.8 Διακομιστής (Server) 

 Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε virtualized περιβάλλον και συγκεκριμένα σε cluster 

βασισμένο σε υλοποίηση VMware vSphere 6. To guest VM πάνω στο οποίο φιλοξενείται η 

εφαρμογή τρέχει σε Windows Server 2016 Datacenter Edition. Οι τεχνικές προδιαγραφές του 

hardware είναι 4vCPU με 8GB RAM . Για το frontend χρησιμοποιείται ο IIS σαν Web Server . 

Για το POC έχει χρησιμοποιηθεί επίσης ψηφιακό πιστοποιητικό από την open source CA Lets 

Encrypt. 

6. Μεθοδολογία υλοποίησης της εφαρμογής 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν ο τρόπος κατάρτισης του λεξιλογίου που 

χρησιμοποιεί η εφαρμογή και η κατηγοριοποίηση των λέξεων καθώς επίσης θα αναλυθεί η 

λογική, η στρατηγική και μέρη του κώδικα που συντελούν στην υλοποίηση του έργου. 

https://cloud.google.com/products/
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6.1 Καταγραφή των επικοινωνιακών αναγκών  

 Η παρούσα εργασία, διαπραγματεύεται τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών 

φοιτητών με τις γραμματείες των σχολών στις οποίες φοιτούν. Mία επαφή με τη γραμματεία του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς 

επίσης και με τους Κωφούς φοιτητές της σχολής ήταν αρκετή για να γίνει μία ανεπίσημη 

καταγραφή των αιτημάτων και πληροφοριών που συνήθως ζητούν οι φοιτητές από τη 

γραμματεία. Η καταγραφή έγινε ανεπίσημα κι όχι στα πλαίσια μίας διεξοδικής αναζήτησης, με 

σκοπό να καταρτιστεί ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο που θα  χρησιμοποιηθεί στο παρόν εργαλείο. 

Ούτως ή άλλως, αυτό που ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία είναι κυρίως ο τρόπος απεικόνισης 

των λέξεων και προτάσεων στη νοηματική γλώσσα κι όχι ο προσδιορισμός και η καταγραφή των 

επικοινωνιακών αναγκών των Κωφών φοιτητών.  

6.2 Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των λέξεων 

 Έπειτα από τον εντοπισμό των αιτημάτων και πληροφοριών που ζητούν οι φοιτητές από 

τις γραμματείες τους, έχει γίνει μία καταγραφή των περισσότερων λέξεων, και ορισμένων 

φράσεων, με σκοπό να καταρτιστεί ένα λεξιλόγιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή. 

Έπειτα, οι λέξεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν σε λίστες, ανάλογα με το είδος τους, δηλαδή σε 

ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, αριθμούς κ.α.. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμιστεί ότι κάθε λέξη 

της ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί σε ένα νόημα. Τέλος, καταγράφηκαν κάποιες 

κοινότυπες φράσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη συνδιαλλαγή με άλλους ανθρώπους (και 

υπηρεσίες), όπως καλημέρα σας, θα ήθελα να…, το όνομά μου είναι… κ.α.. 

6.3 Avatar ή βίντεο 

 Οι περισσότερες, εάν όχι όλες, εφαρμογές που το αντικείμενό τους είναι η μετατροπή της 

ομιλίας ή/και του κειμένου σε νοηματική γλώσσα, χρησιμοποιούν avatars και όχι βίντεο. Το 
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avatar είναι η εικονιστική παρουσίαση ενός χαρακτήρα, που μπορεί να προσομοιάσει τον 

άνθρωπο. Σε αυτές τις εφαρμογές, τα avatars είναι αυτά που αποδίδουν τις λέξεις και προτάσεις 

στη νοηματική. Η τεχνολογία των avatars έχει αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. 

 Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι η δυνατότητα καθορισμού του σημείου 

αρχικοποίησης και τερματισμού των νοημάτων, προσδίδοντας έτσι ένα πιο καλαίσθητο τελικό 

αποτέλεσμα δίνοντας την αίσθηση της συνεχής ροής νοηματισμού. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν 

αποδίδονται οι χειρομορφές καθαρά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται σύγχυση 

κατά την κατανόηση του μηνύματος. 

Η παρούσα εφαρμογή επιχείρησε να ενσωματώσει avatar για την απόδοση στη 

νοηματική της φωνητικής/γραπτής εντολής του χρήστη, όμως το αποτέλεσμα ήταν μη 

ικανοποιητικό. Η εισαγωγή των λέξεων στη νοηματική και σύνδεσή τους με το avatar, έγινε με 

τη χρήση του αισθητήρα κίνησης Kinect της Microsoft. Όμως, ο αισθητήρας δεν είναι αρκετά 

ευαίσθητος έτσι ώστε να «πιάνει» εύκολα και γρήγορα την κίνηση των χεριών κι επίσης, ένα 

μεγάλο μειονέκτημά του είναι ότι όσον αφορά στα δάκτυλα του χεριού δεν τα αναγνωρίζει παρά 

μόνο τον αντίχειρα. Τα υπόλοιπα τέσσερα δάκτυλα τα αναγνωρίζει ως ένα σώμα. Η εικόνα 1 

απεικονίζει τη λέξη μία με τη χρήση avatar. Ο δείκτης δε φαίνεται καθόλου. Μετά από αρκετές 

δοκιμές κρίθηκε αναγκαίο η μη χρησιμοποίηση του εικονικού χαρακτήρα κι αντ’ αυτού να γίνει 

χρήση των βίντεο. 
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Εικόνα 1. Παρουσίαση της λέξης μία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω avatar 

6.4 Βιντεοσκόπηση των λέξεων  

 Μετά την καταγραφή των ενδεικτικών λέξεων και φράσεων που θα χρησιμοποιηθούν 

στην παρούσα εφαρμογή, σειρά πήρε η βιντεοσκόπηση τους στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα. Η βιντεοσκόπηση έγινε σε επαγγελματικό στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών 

προϊόντων με κάμερα υψηλής ευκρίνειας, σε πράσινο φόντο, σκούρης απόχρωσης. Ο 

νοηματιστής των λέξεων έπρεπε να φοράει μαύρο (ή σκούρο μονόχρωμο)  πουκάμισο ή 

μπλούζα, έτσι ώστε να μην διασπάει την προσοχή του θεατή, όταν αυτός θα βλέπει τα βίντεο, 

και να διακρίνονται καθαρότερα οι χειρομορφές του. Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης 

έγινε κι η απαραίτητη προσπάθεια αποτύπωσης των εκφράσεων του προσώπου, καθώς αυτές 

είναι σημαντικό στοιχείο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Στην εικόνα 2 αποτυπώνεται η 

παρουσίαση, σε βίντεο, της λέξης έξι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπου η διάκριση 

μεταξύ των δακτύλων του χεριού είναι πλέον εμφανής καθώς και τα όποια χαρακτηριστικά 

έκφρασης του προσώπου.  
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Εικόνα 2. Παρουσίαση της λέξης έξι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω βίντεο 

6.5 Ονοματοδοσία και αποθήκευση του έργου 

 Αφού ανοίξουμε το Visual Studio 2017 κι επιλέξουμε να δημιουργήσουμε νέο έργο 

(create new project), η επόμενή μας κίνηση είναι να επιλέξουμε πρώτα τη γλώσσα με την οποία 

θα προγραμματίσουμε το έργο μας, το μοντέλο προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών 

ιστού ASP.NET, να δώσουμε το όνομα που επιλέξαμε για το έργο μας και τέλος να επιλέξουμε 

τη τοποθεσία στην οποία θα αποθηκεύονται όλες οι αλλαγές που κάνουμε. Όσον αφορά στη 

παρούσα εργασία, γλώσσα προγραμματισμού είναι η C#, επιλέξαμε το μοντέλο Windows Forms 

και η ονομασία του έργου είναι I Can See Your Voice. Ως τοποθεσία αποθήκευσης 

χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη που προτείνει το σύστημα όπως φαίνεται στην εικόνα 3. 

Έπειτα, μπαίνουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Visual Studio 2017 και είμαστε 

έτοιμοι να προγραμματίσουμε το έργο μας. 
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Εικόνα 3. Δημιουργία νέου έργου (project) 

6.6 Καταχώρηση των βίντεο στο σύστημα και η σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες λέξεις 

Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθούν τα βίντεο με τις αντίστοιχες λέξεις. Ένα δείγμα 

σύνδεσης ενός βίντεο με την αντίστοιχη λέξη, σε C#, είναι το εξής: 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 

        { 

 

         new Word("Επικοινωνώ",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm") 

        }; 

Απόσπασμα κώδικα 1. Δημιουργία λίστας λέξεων, καταχώρηση λέξης στη λίστα και σύνδεσή της με το αντίστοιχο 

βίντεο 
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Αυτό σημαίνει ότι στη λίστα λέξεων που δημιουργήσαμε με την ονομασία Verbs για να 

καταχωρούνται τα ρήματα που εμείς ορίζουμε, ορίσαμε μία νέα λέξη, η οποία ονομάζεται 

«Επικοινωνώ» και το βίντεο που αντιστοιχεί στη νέα αυτή λέξη είναι το epikoinwnw (η 

ονομασία που δώσαμε) με κατάληξη webm και είναι αποθηκευμένο στον φάκελο με την 

ονομασία rimata. Έτσι, με αυτόν το τρόπο επιτυγχάνεται κάθε φορά που ο χρήστης θα δίνει, είτε 

με φωνητική εντολή είτε γράφοντάς την στο πλαίσιο κειμένου, τη λέξη  «Επικοινωνώ» να 

εμφανίζεται το βίντεο που αντιστοιχεί και να αποδίδεται η λέξη στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας βιντεοσκοπήθηκαν περίπου 300 λέξεις και 

φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

6.7 Γραμματική και Συντακτική ανάλυση 

 Αρκετές γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν τη δυνατότητα γραμματικής 

ανάλυσης των λέξεων καθώς και συντακτικής ανάλυσης των προτάσεων. Είναι λειτουργίες οι 

οποίες, με το που σαρώνουν μία λέξη, μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της, όπως 

το πρόσωπο, το χρόνο κ.α.. Αντίστοιχα, σαρώνοντας μία πρόταση, μπορούν να κάνουν 

συντακτική ανάλυση και να αναγνωρίσουν το υποκείμενο, το αντικείμενο, το ρήμα κ.α.. Οι 

όποιες από τις παραπάνω αναλύσεις γίνονται σε επίπεδο μεταγλωττιστή.   

Στο παρόν έργο δεν γίνεται χρήση των παραπάνω λειτουργιών. Η λεξική και συντακτική 

ανάλυση για την ελληνική γλώσσα δεν είναι σε πλήρως αναπτυγμένο επίπεδο κι επίσης απαιτεί 

προγραμματισμό υψηλού επιπέδου, που υπερβαίνει τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί πως η Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα δεν έχει άρθρα, γένη, πτώσεις επιθέτων και ουσιαστικών, δεν υπάρχουν καταλήξεις 

(ρημάτων, επιθέτων κ.α.) και δεν ορίζεται ο σύνδεσμος και καθώς επίσης και το ρήμα είμαι.  
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6.7.1 Ρήματα 

 Τα ρήματα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν έχουν 

καταλήξεις. Σε όλα τα πρόσωπα, ενικού και πληθυντικού αριθμού, σε όλες τις εγκλίσεις 

(οριστική, υποτακτική, προστακτική),  το νόημα που αντιπροσωπεύει το ρήμα, είναι το ίδιο. Το 

πρόσωπο του ρήματος γίνεται αντιληπτό χρησιμοποιώντας την προσωπική αντωνυμία. Για 

παράδειγμα, στην Ελληνική γλώσσα καταλαβαίνουμε από την κατάληξη ω ότι το ρήμα της 

πρότασης επικοινωνώ με τους Κωφούς αναφέρεται στο πρώτο πρόσωπο ενικού. Αντίστοιχα, 

στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα πρέπει να πούμε ΕΓΩ επικοινωνώ με τους Κωφούς. Σε 

αυτό το σημείο εγείρειται το εξής ερώτημα: από τη στιγμή που, όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 6.5, 

το ρήμα καταχωρήθηκε ως επικοινωνώ και συνδέθηκε με το αντίστοιχο βίντεο, τί θα βγάλει 

στην έξοδο εάν ο χρήστης πει ή γράψει τη λέξη επικοινωνείς ή επικοινωνείτε; Η απάντηση, 

απλούστατα, είναι ότι δεν θα δώσει τίποτα στην έξοδο. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδος 

προβλήματα, το βίντεο που αντιστοιχεί στο ρήμα επικοινωνώ συνδέθηκε με όλα τα πρόσωπα 

στην οριστική του ρήματος. Το κομμάτι του κώδικα που το εφαρμόζει είναι το εξής: 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 

        { 

  new Word("Επικοινωνώ",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

  new Word("Επικοινωνείς",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

  new Word("Επικοινωνεί",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

  new Word("Επικοινωνούμε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

  new Word("Επικοινωνείτε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

  new Word("Επικοινωνούν",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm") 

   } 

Απόσπασμα κώδικα 2. Καταχώρηση της οριστικής του ρήματος Επικοινωνώ στη λίστα και σύνδεση του 

αντίστοιχου βίντεο με όλα τα πρόσωπα του ρήματος 

Επίσης, το ίδιο βίντεο συνδέθηκε με την υποτακτική του ρήματος, σε όλα τα πρόσωπα, 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 
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      { 

   new Word("Επικοινωνήσω",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

   new Word("Επικοινωνήσεις",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

   new Word("Επικοινωνήσει",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

   new Word("Επικοινωνήσουμε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

   new Word("Επικοινωνήσετε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

   new Word("Επικοινωνήσουν",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm") 

      } 

Απόσπασμα κώδικα 3. Καταχώρηση της υποτακτικής του ρήματος Επικοινωνώ στη λίστα και σύνδεση του 

αντίστοιχου βίντεο με όλα τα πρόσωπα του ρήματος   

Τέλος, το ίδιο βίντεο συνδέθηκε και με την προστακτική του ρήματος 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 

      { 

      new Word("Επικοινώνησε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm"), 

      new Word("Επικοινωνήστε",WordType.Verb, "rimata\\epikoinwnw.webm") 

      } 

Απόσπασμα κώδικα 4. Καταχώρηση της προστακτικής του ρήματος Επικοινωνώ στη λίστα και σύνδεση του 

αντίστοιχου βίντεο με όλα τα πρόσωπα του ρήματος   

Γίνεται κατανοητό πως η ίδια τακτική ακολουθήθηκε σε όλα τα ρήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εφαρμογή. Το κάθε ρήμα καταχωρήθηκε στην οριστική, 

στην υποτακτική, στην προστακτική καθώς επίσης και στον αόριστο χρόνο, σε όλα τα πρόσωπα 

και στους δύο αριθμούς (ενικός και πληθυντικός) όπως φαίνεται κι από την εικόνα 4 παρακάτω. 
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Εικόνα 4. Δημιουργία λίστας ρημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον Microsoft Visual Studio 2017 

Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει, κατά την είσοδο της πληροφορίας στο σύστημα, να 

αναφέρει ρητά την προσωπική αντωνυμία που αντιστοιχεί στο πρόσωπο του ρήματος. Στο 

παραπάνω παράδειγμα, θα πρέπει να πει το ΕΓΏ επικοινωνώ με τους Κωφούς.  

  6.7.1.1 Άρνηση του ρήματος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 Η άρνηση του κάθε ρήματος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σχηματίζεται 

νοηματίζοντας το αρνητικό επίρρημα δεν πριν ή μετά το ρήμα (δε παίζει ρόλο). Η άρνηση έξι 

ρημάτων όμως, σχηματίζεται με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Πρόκειται για τα θέλω, έχω, 

μπορώ, καταλαβαίνω, ξέρω, πιστεύω. Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής καταχωρήθηκαν 

οι αρνήσεις των τεσσάρων πρώτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο κώδικας για την άρνηση του 

ρήματος θέλω. 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 
      { 
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 new Word("Δεν Θέλω",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm"), 
 new Word("Δεν Θέλεις",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm"), 
 new Word("Δεν θέλει",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm"), 
 new Word("Δεν θέλουμε",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm"), 
 new Word("Δεν θέλετε",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm"), 
 new Word("Δεν θέλουν",WordType.Verb, "rimata\\den_thelw.webm") 
      } 

Απόσπασμα κώδικα 5. Καταχώρηση της άρνησης του ρήματος Θέλω στη λίστα και σύνδεση του αντίστοιχου 

βίντεο με όλα τα πρόσωπα του ρήματος    

6.7.1.2 Χρόνοι του ρήματος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 Ο χρόνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ορίζεται ως εξής: ο νοηματιστής στη θέση 

που βρίσκεται, εάν εκτείνει τα χέρια του αριστερά και δεξιά, σχηματίζει ένα νοητό άξονα. Αυτός 

είναι ο άξονας του χρόνου. Οτιδήποτε νοηματίζεται πάνω στον άξονα (πάνω στο σώμα μας) ή 

και λίγο μπροστά από αυτόν, αναφέρεται στο παρόν. Ο μέλλοντας ορίζεται με την μεγαλύτερη 

έκταση των χεριών μας και με μία ελαφριά μετατόπιση του σώματός μας προς τα εμπρός και 

αντίστοιχα το παρελθόν με μία ελαφριά μετατόπιση του σώματός μας προς τα πίσω. Ειδικότερα, 

για να δηλώσουμε ότι το ρήμα βρίσκεται στον αόριστο, θα πρέπει ακριβώς μετά το ρήμα να 

κάνουμε μία επιπλέον κίνηση, ένα επιπλέον νόημα, το οποίο είναι ένα ειδικό γλωσσικό στοιχείο, 

γνωστό σε όσους ασχολούνται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως «Πα», το οποίο μπορεί 

ελεύθερα να ερμηνευτεί ως τέλος ή τελείωσε. Στη πραγματικότητα, αυτό που δηλώνει αυτός ο 

ειδικός νοηματικός τύπος είναι ότι η ενέργεια του ρήματος έχει τελειώσει, δεν ισχύει πλέον. 

 Για να μπορέσει όμως η εφαρμογή να αντιληφθεί τα ρήματα που δίνει ο χρήστης ως 

είσοδο, ότι βρίσκονται στον αόριστο χρόνο, το κάθε βίντεο συνδέθηκε με το αντίστοιχο ρήμα, 

στον αόριστο χρόνο, σε όλα τα πρόσωπα. Συνεχίζοντας το παράδειγμα μας, η σύνδεση γίνεται 

ως εξής: 

public static readonly List<Word> Verbs = new List<Word>() 

      { 
new Word("Επικοινώνησα",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true), 
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      new Word("Επικοινώνησες",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true), 

      new Word("Επικοινώνησε",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true), 

      new Word("Επικοινωνήσαμε",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true), 

      new Word("Επικοινωνήσατε",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true), 

      new Word("Επικοινώνησαν",WordType.Verb,"rimata\\epikoinwnw.webm",isPast:true) 

     } 

Απόσπασμα κώδικα 6. Καταχώρηση του αόριστου του ρήματος Επικοινωνώ στη λίστα και η σύνδεση του 

αντίστοιχου βίντεο με όλα τα πρόσωπα του ρήματος   

Έπειτα, δηλώνουμε πως όταν θα λαμβάνει, στην είσοδο, ρήμα στον αόριστο, θα πρέπει 

αμέσως μετά να «κολλήσει» το βίντεο που αντιστοιχεί στο Πα. Αυτό επιτυγχάνεται δηλώνοντας 

τα εξής: 

if (fff.IsPast) 
       { 
       res.Add(new KeyValuePair<string, string>(AvailableWords.PaWord.Text, 
       AvailableWords.PaWord.VideoName)); 

} 

Απόσπασμα κώδικα 7. Καταχώρηση του ειδικού γλωσσικού στοιχείου «ΠΑ» αμέσως μετά το ρήμα, όταν αυτό 

βρίσκεται στον αόριστο 

6.7.2 Επίθετα 

 Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα τα γένη των επιθέτων δεν φαίνονται. Είτε πούμε λ.χ. 

σωστός είτε πούμε σωστή είτε σωστό, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδεται με το ίδιο 

νόημα, ακόμα και στον πληθυντικό αριθμό. Το γένος του επιθέτου γίνεται αντιληπτό από το 

ουσιαστικό που χαρακτηρίζεται από το επίθετο, αφού θα πρέπει να ταυτίζονται. Για παράδειγμα, 

καταλαβαίνουμε ότι το επίθετο είναι αρσενικού γένους εάν ακολουθεί ουσιαστικό αρσενικού 

γένους, π.χ. (σωστό)ς άνθρωπος, είναι θηλυκού γένους εάν συνοδεύεται από ουσιαστικό 

θηλυκού γένους π.χ. (σωστή) απάντηση, και αν χαρακτηρίζει ουσιαστικό ουδέτερου γένους, τότε 

είναι γένος ουδέτερο, π.χ. (σωστά) πράγματα. Οπότε, ακολουθούμε την ίδια στρατηγική, στο 
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κομμάτι του κώδικα, για να καταλάβει η εφαρμογή το γένος του επιθέτου. Δηλαδή, συνδέουμε 

το βίντεο του επιθέτου και με τα τρία γένη και στους δύο αριθμούς, όπως φαίνεται παρακάτω: 

public static readonly List<Word> Adjectives = new List<Word> 

        {               

      new Word("Σωστός",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm"), 

     new Word("Σωστή",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm"), 

     new Word("Σωστό",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm"), 

       new Word("Σωστοί",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm"), 

     new Word("Σωστές",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm"), 

     new Word("Σωστά",WordType.Sentence, "epitheta\\swstos.webm") 

  }; 

Απόσπασμα κώδικα 8. Καταχώρηση του επιθέτου Σωστός στη λίστα και η σύνδεση του αντίστοιχου βίντεο με όλα 

τα γένη και στους δύο αριθμούς 

6.7.2.1 Τακτικά Αριθμητικά επίθετα 

 Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα είναι εκείνα που φανερώνουν σειρά ή κατάταξη. Η 

εφαρμογή χρησιμοποιεί τα τακτικά αριθμητικά επίθετα από το πρώτος έως και το δέκατος. Η 

σύνδεση του βίντεο με το κάθε τακτικό αριθμητικό επίθετο έγινε όπως και στα επίθετα, δηλαδή 

το κάθε βίντεο συνδέθηκε και με τα τρία γένη του τακτικού αριθμητικού επιθέτου και στους δύο 

αριθμούς, όπως φαίνεται παρακάτω: 

public static readonly List<Word> Numerically = new List<Word> 
       { 
new Word("Πρώτος",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm"), 
new Word("Πρώτη",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm"), 
new Word("Πρώτο",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm"), 
new Word("Πρώτοι",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm"), 
new Word("Πρώτες",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm"), 
new Word("Πρώτα",WordType.Numerically, "takt.arithmitika\\protos.webm") 
 }; 

Απόσπασμα κώδικα 9. Καταχώρηση του τακτικού επιθέτου Πρώτος στη λίστα και η σύνδεση του αντίστοιχου βίντεο 

με όλα τα γένη και στους δύο αριθμούς 
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 6.7.3 Ουσιαστικά 

 Όπως προαναφέρθηκε, τα γένη τόσο των επιθέτων όσο και των ουσιαστικών,  δεν 

διακρίνονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στη περίπτωση των ουσιαστικών δεν 

αναγνωρίζονται και οι πτώσεις των. Εάν σε μία πρόταση υπάρχει το απόσπασμα «τον καθηγητή» 

π.χ. πρέπει να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή σας είτε υπάρχει «ο καθηγητής» π.χ. αυτός είναι ο 

καθηγητής της νοηματικής, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδεται το ίδιο. 

 Όσον αφορά στις συνδέσεις των βίντεο με τα αντίστοιχα ουσιαστικά, αυτές έγιναν ως 

εξής: το κάθε βίντεο συνδέθηκε με την ονομαστική, γενική και αιτιατική πτώση του ουσιαστικού 

τόσο στον ενικό, όσο και στον πληθυντικό αριθμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

public static readonly List<Word>  Nouns = new List<Word> 
      { 
   new Word("Λογαριασμός",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm"), 
   new Word("Λογαριασμού",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm"), 
   new Word("Λογαριασμό",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm"), 
   new Word("Λογαριασμοί",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm"), 
   new Word("Λογαριασμών",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm"), 
   new Word("Λογαριασμούς",WordType.Noun, "ousiastika\\kathigitis.webm") 
            } 

Απόσπασμα κώδικα 10. Καταχώρηση του ουσιαστικού Λογαριασμός στη λίστα και η σύνδεση του αντίστοιχου 

βίντεο με την ονομαστική, γενική και αιτιατική πτώση και στους δύο αριθμούς 

Η κλιτική πτώση χρησιμοποιείται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σπάνια έως καθόλου. 

6.7.4 Σύνταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

 Όπως έχει αναφερθεί στη παράγραφο 1.6, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είθισται να 

τοποθετεί το ρήμα στο τέλος της πρότασης. Ακολουθεί δηλαδή τη σύνταξη Υποκείμενο – 

Αντικείμενο – Ρήμα. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση, στην ελληνική γλώσσα, «ο Κωφός νοιώθει 

τον ρυθμό» στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδεται ως «ο Κωφός τον ρυθμό νοιώθει». Κι 

αν το αναλύσουμε κυριολεκτικά, από τη στιγμή που στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δεν 

ορίζονται τα άρθρα και οι πτώσεις, η παραπάνω πρόταση θα αποδοθεί ως «Κωφός ρυθμός 
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νοιώθω». Ουσιαστικά, αυτό που γίνεται είναι το εξής: παίρνουμε την πρόταση του προφορικού / 

γραπτού λόγου, αφαιρούμε το ρήμα από τη θέση που βρίσκεται και το τοποθετούμε στο τέλος 

της. Έπειτα, αφαιρούμε τα άρθρα, και ό,τι άλλο δεν ορίζεται, και την έχουμε μετατρέψει στην 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.  

Η ίδια λογική χρησιμοποιήθηκε και στον κώδικα. Όπως αναφέρθηκε, οι λέξεις 

καταχωρούνται σε λίστες ανάλογα με την ιδιότητά τους (ρήματα, ουσιαστικά, ερωτηματικές 

αντωνυμίες κ.α.). Ο κώδικας σαρώνει την είσοδο (πρόταση) που δίνει ο χρήστης, αναγνωρίζει σε 

ποια λίστα βρίσκεται η κάθε λέξη, και τη λέξη η οποία βρίσκεται στη λίστα με τα ρήματα την 

τοποθετεί στο τέλος της πρότασης. Το παρακάτω απόσπασμα του κώδικα είναι υπεύθυνο για την 

μετατροπή της σύνταξης της ελληνικής γλώσσας σε σύνταξη της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας: 

namespace TranslationLogic 

{ 

    public class TextProcessor 

    { 

        private string _text; 

 

        public TextProcessor(string text) 

        { 

            _text = text; 

        } 

public List<KeyValuePair<string, string>> Process() 

        { 

            var tmp = 

CommonUtils.RemoveDiacritics(_text).ToLowerInvariant().Trim(); 

            List<KeyValuePair<string, string>> res = new  

List<KeyValuePair<string, string>>(); 

 

            //Sentences 

            foreach (var word in 

Common.AvailableWords.Sentences.Select(x=>x.Text)) 

            { 

                var possibleWord = 

CommonUtils.RemoveDiacritics(word).ToLowerInvariant().Trim(); 
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                if (tmp.Contains(possibleWord)) 

                { 

                    res.Add( new KeyValuePair<string, string>(word, 

Common.AvailableWords.Sentences.FirstOrDefault(x => x.Text == 

word).VideoName)); 

                    _text = tmp.Replace(possibleWord, ""); 

                } 

            } 

 

  //Everything else 

            foreach (var targetWord in _text.Split(' ')) 

            { 

            var possibleWord = 

CommonUtils.RemoveDiacritics(targetWord).ToLowerInvariant().Trim(); 

             var fff = 

Common.Utils.CommonUtils.AllWordsWithoutVerbsAndSpecials.FirstOr 

Default(x => x.Key == possibleWord); 

                 

    if (!string.IsNullOrEmpty(fff.Key)) 

                { 

                    res.Add(new KeyValuePair<string, string>(targetWord, 

fff.Value)); 

                } 

   } 

             

            //Verbs 

   foreach (var targetWord in _text.Split(' ')) 

   { 

    var possibleWord = 

CommonUtils.RemoveDiacritics(targetWord).ToLowerInvariant().Trim(); 

    var fff = 

Common.AvailableWords.Verbs.FirstOrDefault(x => 

CommonUtils.RemoveDiacritics(x.Text).ToLowerInvariant().Trim()== 

possibleWord); 

     

    if (fff!=null) 

    { 

  res.Add(new KeyValuePair<string, string>(targetWord, fff.VideoName));  

      

    } 

Απόσπασμα κώδικα 11. Δήλωση της θέσης του ρήματος στη πρόταση κατά την έξοδο των βίντεο 
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6.7.5 Ερώτηση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 Η σύνταξη ερωτηματικής πρότασης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει την 

ιδιαιτερότητα της. Οι ερωτηματικές αντωνυμίες, ερωτηματικά επιρρήματα και μόρια μπαίνουν 

στο τέλος της πρότασης, μετά κι από το ρήμα. Η πρόταση «ποιος διδάσκει το μάθημα της ΕΝΓ;» 

στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα η σύνταξη θα είναι: «το μάθημα της ΕΝΓ διδάσκει ποιος;». 

Ακολουθώντας τη στρατηγική μετατροπής της σύνταξης της ελληνικής στη νοηματική γλώσσα, 

εάν ο κώδικας σαρώσει μία λέξη, η οποία βρίσκεται στη λίστα όπου περιέχονται οι 

ερωτηματικές αντωνυμίες (τι, ποιος,-α,-ο, πόσος,-η,-ο), τα ερωτηματικά επιρρήματα (που; πότε; 

πως;) και το ερωτηματικό μόριο γιατί, θα την τοποθετήσει στο τέλος της πρότασης.   

 Η λίστα στην οποία καταχωρήθηκαν όλα τα παραπάνω είναι η: 

public static readonly List<Word> AskQuestion = new List<Word>() 

 { 

 new Word("Τι",WordType.Questioning, "erwtiseis\\ti.webm"), 

 new Word("Ποιος",WordType.Questioning, "erwtiseis\\poios.webm"), 

 new Word("Που",WordType.Questioning, "erwtiseis\\pou.webm"), 

 new Word("Πότε",WordType.Questioning, "erwtiseis\\pote_pa.webm"), 

 new Word("Πως",WordType.Questioning, "erwtiseis\\pws.webm"), 

 new Word("Γιατί",WordType.Questioning, "erwtiseis\\giati.webm"), 

 new Word("Πόσο",WordType.Questioning, "erwtiseis\\poso.webm") 

      }; 

Απόσπασμα κώδικα 12. Καταχώρηση των ερωτηματικών αντωνυμιών, επιρρημάτων και μορίων στη λίστα και η 

σύνδεση τους με τα αντίστοιχα βίντεο 

 Εάν στο απόσπασμα του κώδικα 10 που μετατρέπει μία πρόταση σε σύνταξη της 

Ελληνικής νοηματικής γλώσσας, δηλαδή που ορίζει τη θέση του ρήματος στη πρόταση, 

προσθέσουμε, στο τέλος, και το εξής απόσπασμα: 

            //QPronoun 

foreach (var targetWord in _text.Split(' ')) 

            { 

                var possibleWord = 

CommonUtils.RemoveDiacritics(targetWord).ToLowerInvariant().Trim(); 
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                var fff = 

                    AvailableWords.QPronoun.FirstOrDefault( 

                        x => 

CommonUtils.RemoveDiacritics(x.Text).ToLowerInvariant().Trim() == 

possibleWord); 

 

                if (fff != null) 

                    res.Add(new KeyValuePair<string, string>(targetWord, 

fff.VideoName)); 

            } 

Απόσπασμα κώδικα 13. Δήλωση της θέσης των ερωτηματικών αντωνυμιών, επιρρημάτων και μορίων στη πρόταση 

κατά την έξοδο των βίντεο 

τότε η πρόταση αυτή μετατρέπεται σε ερωτηματική και συντάσσεται αναλόγως. 

6.8 Η ελληνική αλφάβητος 

 Καταχωρήθηκαν, στην εφαρμογή, τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και το 

καθένα συνδέθηκε με το αντίστοιχο βίντεο. Ενδεικτικά παρατίθεται η καταχώρηση του 

γράμματος Α. 

public static readonly List<Word> AlphaBetaLetters = new List<Word>() 

    { 

     new Word("Α",WordType.Special, "grammata/alfa.webm"), 

    }; 

Απόσπασμα κώδικα 14. Καταχώρηση του γράμματος Α και η σύνδεση του με τα αντίστοιχο βίντεο 

Για τα ονόματα και τα επίθετα δεν υπάρχουν νοήματα. Αυτά αποδίδονται με το δακτυλικό 

αλφάβητο. Για να καταλάβει η εφαρμογή ότι η λέξη π.χ. Άλμπερτ είναι όνομα, θα πρέπει ο 

χρήστης να πει: το όνομά μου είναι Άλμπερτ. Το ίδιο ισχύει και για το επώνυμο, δηλαδή θα 

πρέπει ο χρήστης να πει: το επώνυμό μου είναι Αϊνστάιν. 

 if (cleanVer.Contains("το επιθετο μου ειναι") || cleanVer.Contains("το ονομα 
μου ειναι")) 
                    { 
                        IEnumerable<Word> gg = from k in _text.ToUpperInvariant() 
                            select AvailableWords.AlphaBetaLetters.FirstOrDefault(x 
=> x.Text[0] == k); 
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                        res.AddRange(gg.Where(x => x != null) 
                            .Select(x => new KeyValuePair<string, string>(x.Text, 
x.VideoName))); 
                        return res; 
                    } 

Απόσπασμα κώδικα 15. Δήλωση της χρήσης του δακτυλικού αλφάβητου, όταν ο χρήστης καταχωρεί τις φράσεις 

το όνομά μου είναι και το επίθετό μου είναι 

6.9 Αριθμοί 

Οι αριθμοί που καταχωρήθηκαν είναι από το 0 έως και το 19, οι δεκάδες από το 20 έως 

το 90, οι εκατοντάδες από το 100 έως το 900 ενώ από τις χιλιάδες καταχωρήθηκαν οι αριθμοί 

1000, 2000, 3000, 4000 και 5000 επειδή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδονται με ένα 

νόημα. Ενδεικτικά, παρατίθεται απόσπασμα του κώδικα: 

public static readonly List<Word> Numbers = new List<Word> 

      { 

   new Word("0",WordType.Numbers, "arithmoi\\miden.webm"), 

   new Word("1",WordType.Numbers, "arithmoi\\ena.webm"), 

   new Word("2",WordType.Numbers, "arithmoi\\dio.webm"), 

   new Word("3",WordType.Numbers, "arithmoi\\tria.webm") 

   new Word("10",WordType.Numbers, "arithmoi\\deka.webm"), 

   new Word("11",WordType.Numbers, "arithmoi\\enteka.webm"), 

   new Word("12",WordType.Numbers, "arithmoi\\dodeka.webm"), 

   new Word("13",WordType.Numbers, "arithmoi\\dekatria.webm"), 

   new Word("20",WordType.Numbers, "arithmoi\\eikosi.webm"), 

   new Word("30",WordType.Numbers, "arithmoi\\trianta.webm"), 

   new Word("100",WordType.Numbers, "arithmoi\\ekato.webm"), 

   new Word("200",WordType.Numbers, "arithmoi\\diakosia.webm"), 

   new Word("300",WordType.Numbers, "arithmoi\\triakosia.webm"), 

   new Word("1000",WordType.Numbers, "arithmoi\\xilia.webm"), 

   new Word("2000",WordType.Numbers, "arithmoi\\dio_xiliades.webm"), 

   new Word("3000",WordType.Numbers, "arithmoi\\treis_xiliades.webm"), 

   new Word("4000",WordType.Numbers, "arithmoi\\tesseris_xiliades.webm"), 

   new Word("5000",WordType.Numbers, "arithmoi\\pente_xiliades.webm"), 

 }; 

Απόσπασμα κώδικα 16. Καταχώρηση αριθμών και η σύνδεση τους με τα αντίστοιχα βίντεο 

Τέλος, καταχωρήθηκαν και τα αριθμητικά χιλιάδες, εκατομμύριο, εκατομμύρια, δισεκατομμύριο 

και δισεκατομμύρια όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα του κώδικα. 
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public static readonly List<Word> Numerically = new List<Word> 

      { 

     new Word("χιλιάδες",WordType.Numer,"arithmoi\\xiliades.webm"), 

     new Word("Εκατομμύριο",WordType.Numer,"arithmoi\\ekatommyria.webm"), 

     new Word("Εκατομμύρια",WordType.Numer,"arithmoi\\ekatommyria.webm"), 

     new Word("Δισεκατομμύριο",WordType.Numer, "arithmoi\\disekatommyria.webm"), 

     new Word("Δισεκατομμύρια",WordType.Numer,"arithmoi\\disekatommyria.webm"), 

      }; 

Απόσπασμα κώδικα 17. Καταχώρηση αριθμητικών και η σύνδεση τους με τα αντίστοιχα βίντεο 

Ο σχηματισμός των αριθμών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Σχηματίζονται μεν όπως 

στον προφορικό λόγο, όμως η εφαρμογή λαμβάνει οποιονδήποτε αριθμό κι αν καταχωρηθεί 

στην είσοδο ως ενιαίο. Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λ.χ. τον αριθμό 25393, θα πρέπει αυτός να 

έχει ήδη καταχωρηθεί σε μία λίστα αριθμών, έτσι ώστε να αναγνωρισθεί από την εφαρμογή. 

Αυτό όμως θα απαιτούσε την καταχώρηση όλων των πιθανών αριθμών στο σύστημα και τη 

βιντεοσκόπησή τους. Πρακτικά, αυτό είναι αδύνατο, διότι θα έπρεπε να καταχωρηθούν στο 

σύστημα και να βιντεοσκοπηθούν άπειροι αριθμοί. Το απόσπασμα του κώδικα που παρατίθεται 

παρακάτω, παίρνει τον οποιονδήποτε αριθμό και τον αναλύει ανάλογα με τη θέση του κάθε 

ψηφίου στον αριθμό. Εάν καταχωρηθεί στην εφαρμογή ο αριθμός 25394, θα τον αναλύσει σε 

χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες και στην έξοδο θα εμφανιστούν έξι βίντεο, το ένα μετά 

το άλλο, με την εξής σειρά: είκοσι, πέντε, χιλιάδες, τριακόσια, ενενήντα, τέσσερα. 

public static List<Word> SplitNumber(int number) 
        { 
            int request = number; 
            float remainder = request; 
            float requestRestOld = remainder; 
 
            int[] values = new int[] {1, 10, 100, 1000}; 
            int x = values.Length - 1; 
             
            var res = new List<Word>(); 
 
            while (x >= 0 && (remainder = (float) (remainder % values[x])) >= 0) 
            { 
                var timesDivided = ((int) requestRestOld / values[x]); 
                var ff = timesDivided * values[x]; 
                x--; 
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                requestRestOld = remainder; 
 
                if (ff != 0) 
                { 
                    var rl = AvailableWords.Numbers.FirstOrDefault(z => z.Text == 
ff.ToString()); 
                    if (rl != null) 
                    { 
                        res.Add(rl); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        var rl2 = AvailableWords.Numbers.FirstOrDefault(z => z.Text 
== timesDivided.ToString()); 
                        var y = x + 1; 
                        var rl3 = AvailableWords.Numbers.FirstOrDefault(z => z.Text 
== values[y].ToString()); 
 
                        res.Add(rl2); 
                        res.Add(rl3); 
                    } 
                } 

      } 

Απόσπασμα κώδικα 18. Ανάλυση του κάθε αριθμού ανάλογα τη θέση των ψηφίων του 

Όσον αφορά στους αριθμούς, υπάρχει ένας περιορισμός. Εάν ο χρήστης δώσει ως γραπτή 

εντολή (στο πλαίσιο κειμένου) ένα οποιοδήποτε νούμερο με τη γλωσσική του έκφραση, π.χ. 

μηδέν, το πλαίσιο εφαρμογών ASP.NET δεν το αναγνωρίζει, με αποτέλεσμα να μη βγάζει τίποτα 

στην έξοδο. Αντιθέτως, εάν ο αριθμός γραφεί με τη συμβολική του παράσταση, π.χ. 0 τότε το 

ΑSP.NET τον αναγνωρίζει και βγάζει στην έξοδο το αντίστοιχο βίντεο. 

6.10 Ώρα 

 Η ώρα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποδίδεται με την ίδια σειρά όπως και στην 

ελληνική γλώσσα. Οι λέξεις που καταχωρήθηκαν για να εκφράσουμε την ώρα είναι οι: ακριβώς, 

τέταρτο, μισή, και , παρά: 

public static readonly List<Word> Time = new List<Word>() 

 { 

 new Word("και",WordType.Special, "ora\\kai.webm"), 

 new Word("παρά",WordType.Special, "ora\\para.webm"), 

 new Word("ακριβώς",WordType.Special, "ora\\akribws.webm"), 

 new Word("μισή",WordType.Special, "ora\\mish.webm"), 
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 new Word("τέταρτο",WordType.Special, "ora\\tetarto.webm"), 

 };  

Απόσπασμα κώδικα 19. Καταχώρηση στοιχείων προσδιορισμού της ώρας και η σύνδεση τους με τα αντίστοιχα 

βίντεο 

 Εάν ο χρήστης δώσει ως είσοδο «8 και τέταρτο» θα βγάλει στην έξοδο τα βίντεο που 

αντιστοιχούν στις λέξεις οκτώ, και, τέταρτο. Εάν η είσοδος είναι «12 και 47» θα βγάλει στην έξοδο 

4 βίντεο, αυτά των λέξεων δώδεκα, και, σαράντα, εφτά.   

  Στη περίπτωση που ο χρήστης για να δηλώσει την ώρα χρησιμοποιήσει τη λέξη …τέταρτο 

η εφαρμογή αδυνατεί να το ξεχωρίσει από το τέταρτο π.χ. εξάμηνο. Οπότε, για να αποφευχθεί η 

σύγχυση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει πρώτα από όλα τη λέξη ώρα, δηλαδή να πει (ή να 

γράψει) ώρα 8 και τέταρτο. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο το 12ωρο σύστημα αναφοράς της ώρας κι όχι 

το 24ωρο, και να δηλώνει, όποτε κρίνει απαραίτητο, αντίστοιχο τμήμα της ημέρας (εάν είναι 

πρωί, μεσημέρι, απόγευμα ή βράδυ). 

7. Σχεδιασμός εφαρμογής 

7.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος 

 Το σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει τη γενική ιδέα λειτουργίας της παρούσας εργασίας. Ο 

χρήστης δίνοντας μία φωνητική εντολή, αυτή αποθηκεύεται ως αρχείο ήχου με έναν μοναδικό 

κωδικό κάθε φορά στον τοπικό διακομιστή (server). Έπειτα το αρχείο ήχου στέλνεται στο 

Speech API της Google, αναγνωρίζεται και μετατρέπεται σε μία ακολουθία γραπτών λέξεων, οι 

οποίες επιστρέφουν στον τοπικό μας διακομιστή. Εκεί, σαρώνονται από το κώδικά μας και αν 

υπάρχουν σε κάποια από τις λίστες λέξεων που δημιουργήσαμε, δίνουν στην έξοδο τα 

αντίστοιχα βίντεο, το ένα ακολουθούμενο από το άλλο. Στην ουσία, αυτό που κάνει το Speech 
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API της Google είναι να αναγνωρίζει τις φωνητικές εντολές και να τις μετατρέπει σε γραπτές, 

έτσι ώστε να μπορεί να τις σαρώσει ο κώδικάς μας και να κάνει τις αντίστοιχες λειτουργίες που 

εμείς του θέσαμε. Γι’ αυτό το λόγο, όταν ο χρήστης δίνει μία γραπτή εντολή, γράφοντας στο 

ειδικό πλαίσιο κειμένου (textbox), αυτή είναι ήδη σε γραπτή μορφή και δε χρειάζεται περαιτέρω 

διεργασία, οπότε σαρώνεται απευθείας από τον κώδικα και ενεργεί αναλόγως. 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Λειτουργία συστήματος μετατροπής ήχου (φωνητικής εντολής) σε κείμενο κι έξοδο σε Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα 

7.2 Γραφικό περιβάλλον χρήστη 

 Το γραφικό περιβάλλον χρήστη (Graphical User Interface) που έχει σχεδιαστεί είναι 

πολύ απλοϊκό και εύχρηστο. Για τη μετατροπή της φωνητικής εντολής, που δίνει ο χρήστης, 
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στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπεύθυνα είναι δύο κουμπιά (buttons): τα Start Recording 

και Stop Recording buttons. Πατώντας το Start Recording button, ο χρήστης αρχίζει, μιλώντας 

στο μικρόφωνο, να καταχωρεί την φωνητική εντολή. Μόλις τελειώσει τη καταχώρηση, θα 

πρέπει να πατήσει το Stop Recording button για να αντιληφθεί η εφαρμογή ότι η καταχώρηση 

της φωνητικής εντολής ολοκληρώθηκε και ότι θα πρέπει να τη μετατρέψει σε νοηματική 

γλώσσα.  

 Για τη μετατροπή μίας γραπτής εντολής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ο χρήστης 

θα πρέπει να καταχωρήσει την εντολή στο ειδικό πλαίσιο κειμένου (textbox) κι έπειτα να 

πατήσει το Translate Text button το οποίο βρίσκεται ακριβώς από κάτω. 

 Τέλος, υπάρχει και μία μηχανή αναπαραγωγής βίντεο (player) η οποία αναπαράγει τα 

βίντεο, με επιλογές αναπαραγωγή/παύση, εμφάνιση συνολικής διάρκειας των βίντεο καθώς και 

πλήρης μεγέθυνση παραθύρου (full screen). 

 Κάθε φορά που η εφαρμογή δίνει ένα αποτέλεσμα στην έξοδο, εμφανίζει ένα πλαίσιο, 

ανάμεσα στο πλαίσιο κειμένου και στη μηχανή αναπαραγωγής βίντεο, στο οποίο αναγράφεται το 

αποτέλεσμα που βρήκε. Στην ουσία, αναγράφει τις λέξεις των βίντεο και με τη σειρά που αυτά 

πρόκειται να προβληθούν. 

 Στις παρακάτω εικόνες 4 και 5 φαίνεται η λειτουργία και το γραφικό περιβάλλον της 

εφαρμογής. Στην εικόνα 4 φαίνεται το αποτέλεσμα της γραπτής εντολής τα μαθήματα αρχίζουν 

στις 15 Φεβρουαρίου. Η εφαρμογή εντόπισε στις λίστες τέσσερις λέξεις, μία εκ των οποίων είναι 

ρήμα, και τις τοποθετεί με τη σειρά (σύνταξη) που εμείς ορίσαμε, δηλαδή το ρήμα να 

εμφανίζεται στο τέλος της πρότασης. Κατά συνέπεια, αυτό που θα δώσει η εφαρμογή στην 

έξοδό της είναι τέσσερα βίντεο με την εξής σειρά: μαθήματα, 15, Φεβρουαρίου, αρχίζουν. 

Αντίστοιχα, στην εικόνα 5 φαίνεται το αποτέλεσμα της φωνητικής εντολής 24 Οκτωβρίου 1976. 
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Στην έξοδο θα εμφανιστούν επτά βίντεο με την εξής σειρά: είκοσι, τέσσερα, Οκτώβριος, χίλια, 

εννιακόσια, εβδομήντα, έξι. 

 

 

Εικόνα 5. Απεικόνιση της πρότασης τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Φεβρουαρίου 
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Εικόνα 6. Απεικόνιση της πρότασης 24 Οκτωβρίου 1976 

 Επίσης, η εφαρμογή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να μη κάνει διάκριση κεφαλαίων – 

πεζών γραμμάτων καθώς επίσης και του τονισμού των λέξεων (εάν δεν υπάρχει). 

7.3 Ενσωμάτωση του Google Speech API 

 Το ASP.NET προσφέρει στον χρήστη τη βιβλιοθήκη System.Speech, η οποία ουσιαστικά 

είναι ένας μηχανισμός αναγνώρισης φωνής (System.Speech.Recognition). Μπορεί να 

αναγνωρίσει τη φωνή με αρκετά μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα, όμως δεν έχει ως προεπιλογή 

την Ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί το Speech API της 

Google. Το Speech API της Google έχει μεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση φωνής καθώς επίσης 

μπορεί να «πιάσει» και την γρήγορη ομιλία αρκετά εύκολα με μικρό περιθώριο παρερμηνείας. 

Διατίθεται δωρεάν και η επίδειξη του  Speech API βρίσκεται στο εξής link: 

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html 

 Το Speech API της Google ενσωματώνεται στο έργο με το παρακάτω απόσπασμα του 

κώδικα: 

namespace Common 
{ 
    public class GoogleSpeechApiProcessor:IAudioProcessable 
    { 
        public string ProcessAudio(string audioFileLocation) 

https://www.google.com/intl/en/chrome/demos/speech.html
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        { 
            try 
            { 
                var speech = SpeechClient.Create(); 
                var fff = new SpeechContext(); 
                fff.Phrases.Add(CommonUtils.AllWords); 
 
                var c = new RecognitionConfig() 
                { 
                    Encoding = 
RecognitionConfig.Types.AudioEncoding.Linear16, 
                    SampleRate = 44000, 
                    LanguageCode = "el-GR" 
                }; 
 
                var response = speech.SyncRecognize(c, 
RecognitionAudio.FromFile(audioFileLocation)); 
                var ff = response.Results.SelectMany(x => 
x.Alternatives.Select(t => t.Transcript)).ToList(); 
 
                if (ff.Any()) 
                { 
                    return ff.Aggregate((a1, b1) => a1 + " " + b1).Trim(); 
                } 
 
                return ""; 
            } 
            catch (Exception gE) 
            { 
                Debug.WriteLine(gE); 
            } 
 
            return ""; 
        } 
    } 
} 
Απόσπασμα κώδικα 19. Ενσωμάτωση του Speech API της Google στην εφαρμογή 

 

 

8. Συμπεράσματα 

 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής που 

σκοπός της είναι να μειώσει, όσο το δυνατόν, τα επικοινωνιακά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

Κωφοί στις καθημερινές τους συνδιαλλαγές κυρίως με τις δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο. Η 

εφαρμογή με την ονομασία I can see your voice είναι ένα διαδικτυακό σύστημα μετατροπής 
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φωνητικής ή/και γραπτής εντολής από την ελληνική γλώσσα στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα, με τη χρήση βίντεο.  

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα περιορισμένο, ενδεικτικό λεξιλόγιο το 

οποίο είναι προσαρμοσμένο για την διευκόλυνση των συνδιαλλαγών των Κωφών φοιτητών με 

τη γραμματεία των σχολών στις οποίες φοιτούν. Λεξιλόγιο, με το οποίο η γραμματεία θα μπορεί 

να ενημερώνει και να πληροφορεί τους φοιτητές σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, με το 

πρόγραμμα εξεταστικής, για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι Κωφοί 

φοιτητές για να λάβουν το επίδομα σίτισης, στέγασης κ.α..  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει μία γραπτή ή φωνητική εντολή (απαραίτητη 

προϋπόθεση η ύπαρξη μικροφώνου) εντολή και με το πάτημα ενός κουμπιού να εμφανίσει στην 

οθόνη του τη μετατροπή της εντολής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η μετάφραση στην 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα γίνεται εμφανίζοντας τα αντίστοιχα βίντεο, το ένα μετά το άλλο. 

Όμως, δεν ακολουθείται η πιστή μετάφραση (λέξη προς λέξη) της πρότασης  που δίνει ο 

χρήστης στην είσοδο. Αντιθέτως, η εφαρμογή ακολουθεί τους γραμματικούς και συντακτικούς 

κανόνες που διέπουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως λ.χ. Υποκείμενο – Αντικείμενο – 

Ρήμα.  

Η παρούσα εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί γενικότερα στις δημόσιες και κρατικές 

υπηρεσίες, διευκολύνοντας τους Κωφούς συνανθρώπους μας στη διεκπεραίωση απλών 

καθημερινών τους αναγκών. Σε καμία περίπτωση η παρούσα εφαρμογή, και καμία άλλη 

εφαρμογή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία ενός διερμηνέα νοηματικής. Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις απλών συνδιαλλαγών, 

όπως λ.χ. η έκδοση φοιτητικού πάσο, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 

εγγραφή στην εκάστοτε σχολή κ.α., όπου η παρουσία διερμηνέα δεν κρίνεται απαραίτητη.  
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Η εφαρμογή είναι ανοιχτή σε προσθήκες, αφαιρέσεις και τροποποιήσεις τόσο σε επίπεδο 

λεξιλογίου όσο και σε κώδικα. 

Τέλος, η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για 

όσους μαθαίνουν ή έχουν σκοπό να ασχοληθούν με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

 

9. Περιορισμοί 

 Η παρούσα εφαρμογή, εκτός από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει, παρουσιάζει και 

κάποιες αδυναμίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατον να καταλάβει την ερμηνεία μίας 

λέξης που έχει δύο ή και περισσότερα διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να 

αντιληφθεί εάν με την λέξη Πέμπτη, που δίνει ο χρήστης, εννοεί την ημέρα ή το αριθμητικό 

επίθετο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χρήση της λέξη έχασα η οποία είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί εάν ο χρήστης εννοεί ένα αντικείμενο ή έναν αγώνα (ηττήθηκα). Ακόμα μία 

δυσκολία είναι όταν δοθούν στην είσοδο δύο προτάσεις, όπως λ.χ. πήγα στο μάθημα και μετά 

μίλησα με τον καθηγητή. Η εφαρμογή θα κάνει όλη τη γραμματική και συντακτική ανάλυση 

όμως θα τις θεωρήσει ως μία πρόταση με αποτέλεσμα να βγάλει στην έξοδο στο μάθημα (και) 

μετά καθηγητή πήγα μίλησα και όχι (στο) μάθημα πήγα (και) μετά καθηγητή μίλησα. Ακόμα ένα 

δύσκολο εμπόδιο για να ξεπεραστεί είναι τα ρήματα με κατεύθυνση. Η εφαρμογή δεν μπορεί να 

αντιληφθεί τη διάκριση μεταξύ του σε δίνω και μου δίνεις. Στη πρώτη περίπτωση η λέξη 

ξεκινάει από εμένα και καταλήγει σε εσένα (εγώ δίνω εσένα) ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

ξεκινάει αντίστροφα, από εσένα και καταλήγει σε εμένα (εσύ δίνεις εμένα). Για τη παράκαμψη 

όλων αυτών των εμποδίων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ή/και χρήση, ενός μηχανισμού 

γραμματικής και συντακτικής ανάλυσης, σε επίπεδο γλώσσας προγραμματισμού. 



69 
 

 Τέλος, ένα μειονέκτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί η σχετικά αργή εναλλαγή των βίντεο, 

καθώς στην πραγματικότητα η ροή νοηματισμού είναι κατά πολύ ταχύτερη. 

 

Παράρτημα 

1. Πίνακας οδηγιών/περιορισμών 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικές ειδικές οδηγίες προς τον χρήστη 

Πρόσωπο 

ρημάτων 

Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώνει το πρόσωπο του ρήματος στην αρχή της 

πρότασης, π.χ. ΕΓΩ αύριο έχω μάθημα 

Ονόματα 

Ο χρήστης θα πρέπει πάντα να ξεκινάει με την πρόταση: το όνομά μου είναι και 

μετά να λέει το όνομά του 

Επίθετα 

Ο χρήστης θα πρέπει πάντα να ξεκινάει με την πρόταση: το επίθετό μου είναι και 

μετά να λέει το επίθετό του 

Αριθμοί 

Θα πρέπει πάντα να γράφονται με την συμβολική τους παράσταση κι όχι με τη 

γλωσσική τους έκφραση, π.χ. 0 αντί μηδέν 

Ώρα 

Ο χρήστης θα πρέπει να ξεκινάει πάντα με τη λέξη ώρα και μετά να λέει την ώρα 

που επιθυμεί, π.χ. Ώρα 8 και τέταρτο 

Ώρα 
Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το 12ωρο σύστημα αναφοράς της ώρας και 

όχι το 24ωρο, π.χ. Ώρα 9 και τέταρτο και όχι 21 και τέταρτο 

Ώρα 

Ο χρήστης θα πρέπει (όποτε θεωρεί απαραίτητο) να διευκρινίζει εάν είναι πρωί, 

μεσημέρι, απόγευμα ή βράδυ, λέγοντας την αντίστοιχη λέξη π.χ. Ώρα 8 και 

τέταρτο το απόγευμα το μάθημα αρχίζει 
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2. Λεξιλόγιο που της εφαρμογής 

Τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, ς, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω 

Αριθμοί: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 

Αριθμητικά: 

Χιλιάδες, Εκατομμύριο, Δισεκατομμύριο, Ένας 

Αριθμητικά επίθετα: 

Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, Πέμπτος, Έκτος, Έβδομος, Όγδοος, Ένατος, Δέκατος 

Ημέρες: 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 

Μήνες: 

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 

Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 

Λέξεις προσδιορισμού της ώρας: 

Και, Παρά, Ακριβώς, Τέταρτο, Μισή 

Επιρρήματα: 
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- Χρονικά: 

Σήμερα, Αύριο, Μεθαύριο, Χθες, Προχθές, Πέρυσι, Φέτος, Του χρόνου, Τώρα, Μετά, Πριν, 

Πάντα, Ποτέ, Πάλι, Ξανά 

- Αρνητικά: Δεν, Μη(ν), Όχι 

- Διστακτικά: Ίσως 

- Τροπικά: Ωραία 

- Δεικτικά Τροπικά: Μαζί 

- Βεβαιωτικά: Ναι 

- Ποσοτικά: Πολύ, Λίγο 

- Ερωτηματικά: Που; Πως; Πότε; 

Προθέσεις: 

Από, Έως 

Ρήματα: 

Θέλω, Δεν Θέλω, Μπορώ, Δεν μπορώ, Καταλαβαίνω, Δεν καταλαβαίνω, Έχω, Δεν έχω, 

Μαθαίνω, Χάνω, Βρίσκω, Μένω, Αποφοιτώ, Εκδίδω, Επικοινωνώ, Παίρνω, Σπουδάζω, 

Τελειώνω, Αρχίζω, Πηγαίνω, Έρχομαι, Φέρνω, Συναντώ, Ανακοινώνω, Βλέπω, (να) Δω, 

Αναβάλλω, Έλα, Ελάτε, Διαβάζω, Δανείζομαι, Ευχαριστώ, Χρειάζομαι, Επιστρέφω, Διδάσκω, 

Διδάσκομαι, Ρωτάω, Απαντάω, Πάω, Ξέρω, Δεν Ξέρω, Λέω, Πρέπει 

Αντωνυμίες: 

- Προσωπικές: Εγώ, Εσύ, Αυτός, -ή, Εμείς, Εσείς, Αυτοί 

- Κτητικές: Δικό μου, σου, του 
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- Ερωτηματικές: Τι; Ποιος; -α; -ο; Πόσος; -η; -ο; 

- Αόριστες:  Κάθε 

Ερωτηματικό μόριο: 

Γιατί; 

Επίθετα: 

Αναλυτικός, Προηγούμενος, Επόμενος, Εαρινός, Χειμερινός, Παλιός, Καινούριος, Νέος, 

Οικογενειακός, Πτυχιακός, Σωστός, Λανθασμένος, Κωφός 

Ουσιαστικά: 

Αρχή, Τέλος, Αριθμός, Γραμματεία, Καθηγητής/τρια, Ορκωμοσία, Πληροφορία, Πρακτική, 

Εργασία, Επικοινωνία, Ώρα, Email, Εξετάσεις, Εξεταστική, Χώρα, Πόλη, Ταυτότητα, 

Πρόγραμμα, Πάσο, Δήλωση, Υποχρεωτικό - υποχρεωτικό, Μάθημα, Βαθμός, Βαθμολογία, 

Πτυχίο, Αντίγραφο, Σπουδές, Φοιτητική Εστία, Φοιτητής/τρια, Σίτιση, Στέγαση, Ασφάλεια, 

Εφορία, Στρατός, Στρατολογία, Επίδομα, Σύνταξη, Κατάσταση, Γέννηση, Οικογένεια, Υγεία, 

Βεβαίωση, Πιστοποιητικό, Τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, Επιλογή, Εβδομάδα, Έτος, Μήνας, 

Ημέρα, Βράδυ, Απόγευμα, Μεσημέρι, Πρωί, Συγγνώμη, Λάθος, Εξάμηνο, Αίθουσα, 

Αμφιθέατρο, Βιβλίο, Βιβλιοθήκη, Θέμα, Τίτλος, Ηλικία, Τράπεζα, Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο, 

Λόγος, Φωτοτυπία, Συνάντηση, Ανακοίνωση, Αναβολή, Επιστροφή 

Φράσεις & προτάσεις: 

Καλημέρα, Καλησπέρα, Καλό μεσημέρι, Καλό απόγευμα, Καλό βράδυ, Γεια σας, Το όνομά μου 

είναι…, με λένε…, Το επίθετό μου είναι…, Ευχαριστώ πολύ, Ποιο είναι το όνομά σου; Ποιο 

είναι το επίθετό σου;, Ποιος είναι ο αριθμός μητρώου σου; Που μένεις; Ποια είναι η διεύθυνσή 
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σου; Σε ποια πόλη μένεις; Σε ποια χώρα μένεις; Ποιος είναι ο αριθμός τηλεφώνου σου; Ποιος 

είναι ο αριθμός του κινητού σου; 

Ειδική λέξη – νόημα: 

Πα (μπαίνει αμέσως μετά το ρήμα και το μετατρέπει σε αόριστο χρόνο) 

- Σημείωση 1: το κάθε ρήμα καταχωρήθηκε σε χρόνο ενεστώτα, σε όλα τα πρόσωπα και στους 

δύο αριθμούς, τόσο στην οριστική όσο και στην υποτακτική και προστακτική έγκλιση, καθώς 

επίσης και στην οριστική του αορίστου χρόνου.  

- Σημείωση 2: σε τέσσερα από τα ρήματα (θέλω, έχω, μπορώ, καταλαβαίνω) καταχωρήθηκε κι 

η άρνησή τους (και στον αόριστο), καθότι αυτή σχηματίζεται με διαφορετικό τρόπο από ότι 

σχηματίζεται η άρνηση της πλειονότητας των ρημάτων. 

- Σημείωση 3: το κάθε επίθετο (και τα αριθμητικά) καταχωρήθηκε και στα τρία γένη τόσο στον 

ενικό όσο και στον πληθυντικό αριθμό. 

- Σημείωση 4: το κάθε ουσιαστικό καταχωρήθηκε και στις τρεις πτώσεις του (η κλιτική σπάνια 

χρησιμοποιείται) και στους δύο αριθμούς. 

 

   

 

 

    

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Βιβλιογραφία 

Baker, C. & Padden, C. (1978). Focusing on the Non-manual components of American Sign 

Language. In P. Siple (ed), Understanding Language Through Sign Language Research. 

London: Academic Press. 

Bartlett, G., Blais, R., Tamblyn. R., Clermont, R.J., & MacGibbon, B. (2008). Impact of patient 

communication problems on the risk of preventable adverse events in acute care settings. 

Canadian Medical Association Journal, 178, 1555-1562. doi: 10.1503/cmaj.070690 

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for inclusion: Developing learning and participation in 

schools (3rd ed.). London: Center for Studies on Inclusive Education. 

Boutin, D. (2008). Persistence in postsecondary environments of students with hearing 

impairments. Journal of Rehabilitation. Ανακτήθηκε από  

CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, M.A.: Author. 

Chaveiro, N., Porto, C.C., & Barbosa, M.A. (2009). The relation between deaf patients and the 

doctor. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 75, 147-150. doi:10.1590/S0034-

72992009000100023  

Debevc, Μ., & Peljhan, P. (2004). The role of video technology in on-line lectures for the deaf. 

Disability and Rehabilitation, pp. 1048-1059. doi: 10.1080/09638280410001702441 

Efthimiou, E., Sapountzaki, G., Karpouzis, K., & Fotinea, S.E. (2004). Developing an e-Learning 

Platform for the Greek Sign Language. International Conference on Computers for 

Handicapped Persons, pp 1107-1113. doi: 10.1007/978-3-540-27817-7_163 

Emond, A., Ridd, M., Sutherland, H., Allsop, L., Alexander, A., & Kyle, J. (2015). Access to 

primary care affects the health of Deaf people. British Journal of General Practice, 65, 95-

96. doi: 10.3399/bjgp15X683629 

http://www.tandfonline.com/author/Debevc%2C+Matja%C5%BE
http://www.tandfonline.com/author/Peljhan%2C+%C5%BDiva


76 
 

Fajardo, I., Cañas, J.J., Salmerón, L. & Abascal, J. (2006). Improving deaf users’ accessibility in 

hypertext information retrieval: are graphical interfaces useful for them? Behavior & 

Information Technology, 25, 455-467. doi: 10.1080/01449290500331180 

Flanagan, D. (2011). JavaScript: The Definitive Guide (6th ed.) O’ Reilly & Associates. 

Gulliver, S.R., Ghinea, G. (2003). How Level and Type of Deafness Affects User Perception of 

Multimedia Video Clips. Universal Access in the Information Society, 2, 374-386. doi: 

10.1007/s10209-003-0067-5 

Hatzopoulou, M. (2008). Acquisition of reference to self and others in Greek Sign Language. From 

pointing gesture to pronominal pointing signs (Doctoral dissertation). Retrieved from 

https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23054 

Higgings, P.C. (1980). Outsiders in a hearing world: A sociology of deafness. Beverly Hills: Sage 

Publications. 

Iezzoni, L.I., O’Day, B.L., Killeen, M., & Harker, H. (2004). Communicating about Health Care: 

Observations from Persons Who Are Deaf or Hard of Hearing. Annals of Internal 

Medicine, 140, 356–362. doi:10.7326/0003-4819-140-5-200403020-00011 

Johnston, T., & Schembri, A. (2007). Australian Sign Language. An Introduction to Sign 

Language Linguistics. New York: Cambridge University Press. 

Knoors, H. & Marschark, M. (2015). Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων. Στο Β. Λαμπροπούλου, 

Α. Οκαλίδου & Κ. Χατζηκακού (επιμ.). Διδασκαλία κωφών και βαρηκόων. Αναπτυξιακή 

και ψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα, Πεδίο. 

Komaric, N., Bedford, S., & van Driel, M.L. (2009). Two sides of the coin: patient and provider 

perceptions of health care delivery to patients from culturally and linguistically diverse 

backgrounds. BMC Health Services Research, 12, 322. doi: 10.1186/1472-6863-12-322 

http://www.tandfonline.com/author/Fajardo%2C+I
http://www.tandfonline.com/author/Ca%C3%B1as%2C+J+J
http://www.tandfonline.com/author/Salmer%C3%B3n%2C+L
http://www.tandfonline.com/author/Abascal%2C+J
https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23054


77 
 

Kourbetis, V. (1987). Deaf children of deaf parents and deaf children of hearing parents in 

Greece: “A comparative study”. (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, 

Boston. 

Kourbetis, V., Boukouras, K., & Gelastopoulou, M. (2016). Multimodal Accessibility for Deaf 

Students Using Interactive Video, Digital Repository and Hybrid Books. Universal Access 

in Human-Computer Interaction. Users and Context Diversity, pp. 96-102. doi: 

10.1007/978-3-319-40238-3_10 

Lieu, C. C., Sadler, G. R., Fullerton, J. T., & Stohlmann,P. D. (2007). Communication strategies 

for nurses interacting with patients who are deaf. Dermatology Nursing/Dermatology 

Nurses’ Association, 19, 541–544, 549–551. 

Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C., & Seewagen, R. (2005). Access to postsecondary 

education through sign language interpreting. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 

10(1), 38-50. 

McKee, M.M., Barnett, S.L., Block, R.C., & Pearson, T.A. (2010). Impact of communication on 

preventive services among deaf American Sign Language users. American Journal of 

Preventive Medicine, 41, 75–79. doi:10.1016/j.amepre.2011.03.004 

McKee, M.M., Paasche-Orlow, M.K., Winters, P.C., Fiscella, K., Zazove, P., Sen, A., & Pearson, 

T. (2015). Assessing Health Literacy in Deaf American Sign Language Users. Journal of 

Health Communication, 20, 92-100. 

Napier, J., & Barker, R. (2004). Accessing university education: Perceptions, preferences, and 

expectations for interpreting by deaf students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 

9(2), 228-238. 



78 
 

NHS England (2015). About the survey, GP Patient Survey. Retrieved May 9, 2015, from 

https://gp-patient.co.uk/about 

Noh, K.R., Jeong, E.S., You, Y.B., Moon, S.J., & Kang, M.K. (2015). A study on the current status 

and strategies for improvement of web accessibility compliance of public institutions. 

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1:4. doi: 

10.1186/s40852-015-0001-0 

Northern, J.L. & Downs, M.P. (1984). Hearing in Children (3rd ed.). Baltimore: Williams & 

Wilkins. 

Nyarko, J., & Asante, K.O. (2015). Social Exclusion of the Deaf in Corporate Television 

Advertising in Ghana: A Pilot Study. Journal of Communication, 6(2), 284-295. 

Padden, C. & Humphries, T. (1988). Deaf in America. Voices from a culture. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

Padden, C. & Humphries, T. (2005). Inside Deaf culture. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. London, England. 

Padden, C. (1980). The deaf community and the culture of deaf people. In C. Baker and R. 

Battisson (eds), Sign Language and the deaf community. Silver Springs, MD: National 

Association of the Deaf. 

Papadogiorgaki, M., Grammalidis, N., Makris, L., & Stringis, M.G. (2006). Gesture synthesis from 

sign language notation using MPEG-4 humanoid animation parameters and inverse 

kinematics. 2nd IET International Conference on Intelligent Environments – IE 06, 5-6 July 

2006 (pp. 151-160). IEEE Xplore.   

Pascual, A., Ribera, M., & Granollers, T. (2015). Impact of web accessibility barriers on users 

with a hearing impairment. DYNA, vol. 82. doi: 10.15446/dyna.v82n193.53499 

https://gp-patient.co.uk/about


79 
 

Pereira, P.C., & Fortes, P.A., (2010). Communication and Information Barriers to Health 

Assistance for Deaf Patients. American Annals of the Deaf, 155, 31-37. doi: 

10.1353/aad0.0128 

Petitto, L.A. (2000). On The Biological Foundations of Human Language. In K. Emmorey and H. 

Lane (Eds.) The signs of language revisted: An anthology in honor of Ursula Bellugi and 

Edward Klima. Mahway, N.J.: Lawrence Erlbaum Assoc. Inc. Retrieved from 

http://petitto.net/on-the-biological-foundations-of-human-language/ 

Pollard Jr., R.Q., Betts, W.R., Carroll, J.K., Waxmonsky, J.A., Barnett, S., deGruy III, F.V., 

Pickler, L.L., & Kellar-Guenther, Y. (2014). Integrating primary care and behavioral health 

with four special populations: Children with special needs, people with serious mental 

illness, refugees, and deaf people. American Psychologist, 69, 377-387. doi: 

10.1037/a0036220 

Rutherford, S.D. (1992). The culture of American deaf people. In S. Wilcox (ed.), Academic 

Acceptance of American Sign Language. Burtonville, MD: Linstock Press. 

Scheier, D.B. (2009). Barriers to health care for people with hearing loss: A review of the literature. 

The Journal of the New York State Nurses’ Association, 40, 4–10. 

Schick B., Marschark M., & Spencer P.E., (2006) Advances in Sign Language Development of 

Deaf Children. New York: Oxford University Press. 

SignHealth. (2013). Research into the health of deaf people. Retrieved May 9, 2015, from 

http://www.signhealth.org.uk/deaf-health-report-stage-one/ 

Slater, J., Lindström , J.I. & Astbrink, G. (2010). Broadband solutions for consumers with 

disabilities. Australian Communications Consumer Action Network (ACCAN). Retrieved 

from: https://accan.org.au/files/Reports/Broadband%20Solutions%20ED.pdf 

http://petitto.net/on-the-biological-foundations-of-human-language/
http://www.signhealth.org.uk/deaf-health-report-stage-one/
https://accan.org.au/files/Reports/Broadband%20Solutions%20ED.pdf


80 
 

Smeijers, A.S., Pfau, R. (2009). Towards a treatment for treatment: on communication between 

general practitioners and their deaf patients. The Sign Language Translator and 

Interpreter, 3, 1-14. 

Springett, M., Rice, M., & Griffiths, R. (2011). Towards inclusive digital television. Universal 

Access in the Information Society, 12, 1–3. doi: 10.1007/s1020901102619 

Steinberg, A.G., Barnett, S., Meador, H.E., Wiggins, E.A., Zazove, P. (2006). Health care system 

accessibility. Experiences and perceptions of deaf people. Journal of General    Internal 

Medicine, 21, 260-266. doi: 10.1111/j.1525-1497.2006.00340_1.x 

Tomlinson, M., Swartz, L., Officer, A., Chan, K.Y., Rudan, I., & Saxena, S. (2009). Research 

priorities for health of people with disabilities: an expert opinion exercise. Lancet, 374, 

1857 – 1862. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61910-3 

Ubido, J., Huntington, J., & Warburton, D. (2002). Inequalities in access to healthcare faced by 

women who are deaf. Social & Health Care in the Community, 10, 247-253. doi: 

10.1046/j.1635-2524.2002.00365.x 

Unesco (2011). ICTs in education for people with special needs. Review of innovative practice. 

New York: Unesco, Institute for Information Technologies in Education. 

Utray, F., de Castro, M., Moreno, L., & Ruiz-Mezcua, B. (2012). Monitoring Accessibility 

Services in Digital Television. International Journal of Digital Multimedia 

Broadcasting, vol. 2012, pp. 9. doi: 10.1155/2012/294219 

Woll, B. (2001). Κουλτούρα Κωφών, Κοινότητα και Ταυτότητα, Διγλωσσία στην Κοινότητα 

Κωφών. Στο Β. Λαμπροπούλου (επιμ.). Πολιτισμικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες του 

Κωφού Παιδιού (σσ. 127-130). Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., Μονάδα Αγωγής 

Κωφών. 

http://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1297184/Language/en


81 
 

Woodcock, K., & Pole, J. D. (2007). Health profile of deaf Canadians: Analysis of the Canada 

Community Health Survey. Canadian Family Physician Médecin De Famille 

Canadien, 53, 2140–2141. 

Woodward, J. (1972). Implications for sociolinguistic research among the deaf. Sign Language 

Studies, 1, 1-7. 

Άντζακας, Γ. (2001) Παιδιά Κωφών Γονέων στο Λαμπροπούλου Β. Πολιτισμικές και 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Κωφού Παιδιού Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., 

Μονάδα Αγωγής Κωφών. 

Κουρμπέτης, Β. & Χατζοπούλου, Μ. (2010). Μπορώ και με τα Mάτια μου. Εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις και πρακτικές για Kωφούς μαθητές. Αθήνα, Καστανιώτης. 

Κουρμπέτης, Β. (1999α). Νόημα στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Κουρμπέτης, Β. (2007). Διαναπηρικός Οδηγός Επιμόρφωσης. Αθήνα, Ελλάδα. 

Λαμπροπούλου, Β. (1997). Η Έρευνα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Παρατηρήσεις 

Φωνολογικής Ανάλυσης, στο Γλώσσα 43: 50-72. Αθήνα, Ελλάδα. 

Λαμπροπούλου, Β. (1999). Η κοινωνία και οι Κωφοί. Κοινότητα και κουλτούρα Κωφών. 1ο 

εκπαιδευτικό πακέτο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων Σ.Μ.Ε.Α. 

Κωφών και βαρηκόων. Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Λαμπροπούλου, Β., Χατζηκακού, Κ., & Βλάχου, Γ. (2003). Η ένταξη και η συμμετοχή των 

Κωφών/βαρηκόων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές. Πάτρα. Πανεπιστήμιο 

Πατρών – Π.Τ.Δ.Ε. – Μονάδα Αγωγής Κωφών. 

Μπουζάκη, Ε., & Σεϊτανίδη, Ι. (2014). Σύστημα Αναγνώρισης Χειρονομιών της Νοηματικής 

Γλώσσας με χρήση αισθητήρα Microsoft Kinect (πτυχιακή εργασία). Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. 



82 
 

Οκαλίδου, Α. (2002). Βαρηκοΐα-κώφωση: μελέτη παραγωγής του λόγου και θεραπευτική 

παρέμβαση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

Παπασπύρου, Χ. (1994). Κινηματική Γλώσσα, στο Γλώσσα 32:18-44. Αθήνα, Ελλάδα. 

Παπασπύρου, Χ. (1998). Κινηματική Γλώσσα και Καθολική Γλωσσική Θεωρία. Αθήνα, Ελληνικά 

Γράμματα. 

Χατζοπούλου, Μ. (2005). Ο ρόλος των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τους 

κωφούς φοιτητές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο Ε. Σοφιανίδου, Φ. Μπακομήτρου & Α. 

Καλαντζή-Αζίζι (επιμ.). Πανεπιστήμιο για όλους. Όροι και προϋποθέσεις πλήρους ένταξης 

των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή (σσ. 76-78). Αθήνα. Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  


