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Τι σημαίνει να είσαι κωφός στη Λεμεσό
του 2014; (VIDEO)

Μέγεθος της γραμματοσειράς   

Στα γραφεία της Λεμεσού η Φάνη Αναστασίου -δασκάλα νοηματικής γλώσσσας

και ιδιοκτήτρια του φροντηστηρίου "Ταξίδι στη σιωπή"- και η Ευγενία

Μαυρογιάννη -διερμηνέας και μέλος του Ομίλου Κωφών-. θα συνεχιστεί και θα

ενισχυθεί μέσα από τη δημιουργία του Συνδέσμου.

 

Τι σημαίνει να ζεις στο κόσμο των κωφών, ποια η καθημερινότητα των κωφών

στη πόλη μας, την Λεμεσό;
 

Πέραν από μαθήματα νοηματικής η Φανή με την δράση της προσφέρει μια μια

πολύπλευρη στήριξη των κωφών και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, για την

πρόοδο και την ευημερία τους. Με την δράση της συμβάλει στην προώθηση της

συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου, την

πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη τους, τη μεταξύ τους αλληλοβοήθεια, τη

διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και

εργοδότησης και την παροχή ίσων ευκαιριών μόρφωσης. Είναι σωστό να

χρησιμοποιούμε την λέξη "κωφάλαλος"; Μήπως είναι προσβλητικό;
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Πως λέγεται το δέντρο στην νοηματική; 

Ο ππαλουζές; 

Ο σσουσσούκος; 

Η αγάπη; 

 

Στην συνέντευξη τόνισε ότι η νοηματική γλώσσα είναι κατά περίπου 60-70% η
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ίδια σε όλες τις χώρες, ενώ η κυπριακή νοηματική γλώσσα με την ελληνική

έχουν ελάχιστες διαφορές, που αφορούν κυρίως τη διάλεκτο. Η

τουρκοκυπριακή και η ελληνοκυπριακή νοηματική γλώσσα είναι πολύ κοντά.

 

 
Επίσης χάρισε στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ το cd με το τραγούδι "Αγάπη στη σιωπή", σε στίχους

Φάνης Αναστασίου, μουσική Άριστου Μοσχοβάκη και το οποίο ερμηνεύουν ο Δάκης, ο Στέλιος

Κωνσταντάς και η χορωδία Μουσικού Εργαστηρίου Γιώργου Θεοφάνους. Υπάρχει μια  θετική

ανταπόκριση από τον κόσμο και αποφασιστικότητα για την ίση ένταξη αυτών των ατόμων στα

ανθρώπινα δικαιώματα και κεκτημένα. Η Φανή μας δήλωσε ότι θα κάνει το ταξίδι μας στη σιωπή

υπέροχο.
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