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Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου 

 Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους 

 

Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. 

Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια που είναι κορίτσια εγώ είμαι η πέμπτη.  Τα τρία είναι 

ακούοντες, η μια είναι κωφή και δεν ακούει τίποτα και εγώ είμαι βαρήκοη.  Ο 

μπαμπάς και η μαμά μου είναι ακούοντες.  Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά.  

Ο δεύτερος μου γιος σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Το γεγονός που σημάδεψε τη παιδική της ηλικία ήταν το ατύχημα που οδήγησε στην 

σημαντική μείωση της ακοής της. 

Όταν ήμουν μικρή ξαφνικά αρρώστησα με πυρετό.  Η μαμά μου ήταν μαζί με την 

γιαγιά μου στα χωράφια, στο σιτάρι, εκεί που έφτιαχναν το αλεύρι.  Ο αέρας 

ξαφνικά μου έβαλε κάτι μέσα στο αυτί μου από τα άχυρα που ήταν εκεί.  

Μολύνθηκε και ανέβασα πυρετό.  Πήγα σε ένα γιατρό στο Ακρωτήρι, στις βάσεις, 

Άγγλο για να με δει.  Οι γονείς μου, με πήγαν εκεί.  Ήμουν περίπου 5 χρονών.  

Μου είχε βάλει φως στο αυτί για να δει τι έχω, για να με εξετάσει.  Το φως μου 

έκαψε το αυτί και έσπασε η λάμπα.  Ήταν λάθος του γιατρού.  Όταν μου έβαλε το 

φως είχε κάποιο πρόβλημα η λάμπα και μου έκαψε το αυτί.  Ήμουν πολύ μικρή 

και δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε.  Σε ηλικία 10 χρονών πήγα στο Ισραήλ για 

να με δει ένας πολύ καλός γιατρός.  Αυτός ο γιατρός λοιπόν όταν με εξέτασε μου 

είπε ότι το αυτί μου, αυτό που είχε καεί, είχε μαυρίσει από το κάψιμο και δεν 

μπορούσε να κάνει τίποτα.  

Αν και φοιτούσε σε γενικό σχολείο, από νωρίς ήρθε σε επαφή με την κοινότητα των 

κωφών, κίνηση που καθόρισε την μετέπειτα πορεία της. 

Πήγα σε κανονικό σχολείο.  Στην αρχή ήταν δύσκολο, λόγω του ότι 

κουραζόμουνα, έπρεπε να βλέπω τα χείλη και να κάνω χειλανάγνωση.  Τα 

απογεύματα είχα ιδιαίτερα μαθήματα, με δάσκαλο σε ειδικό σχολείο για να 

μπορώ να παρακολουθώ και να κάνω τα μαθήματά μου.  Στο ειδικό σχολείο ήταν 

πιο εύκολο για εμένα.  Που ήμουν μικρή πήγαινα στο σωματείο όπου πήγαιναν οι 

κωφοί για να μιλήσουν και να πούνε τα προβλήματα τους και έτσι αποφάσισα να 

πάω στην Πάτρα για να σπουδάσω.  Εκεί έμαθα την νοηματική γλώσσα.  Ήρθα 

πίσω στην Κύπρο και άρχισα να ενημερώνω και να διαφωτίζω τους κωφούς για 

διάφορα θέματα που τους αφορούσαν. 

Οι σπουδές της και η επαφή με τα διεθνή και τοπικά δρώμενα ενίσχυσε την επιθυμία 

της να διαδώσει τη νοηματική γλώσσα.  Έτσι χρησιμοποιώντας τα εφόδια που 

αποκόμισε από τις σπουδές της, επέστρεψε στην Κύπρο για να κάνει τη διαφορά. 
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Σπούδασα νοηματική γλώσσα, δασκάλα νοηματικής γλώσσας.  Αρχικά είχα 

δημιουργήσει μια ομάδα με πέντε κωφούς στην Κύπρο και τους δίδασκα 

νοηματική γλώσσα, με σκοπό να μπορούν και αυτοί στην συνέχεια να διδάξουν 

νοηματική.  Δεν μπορούσα να πηγαίνω Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκωσία και έτσι 

έκανα αυτό με αυτή την ομάδα των κωφών.  Τους βοηθούσα περισσότερο να 

μάθουν λεξιλόγιο. 

Όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό.  

Έχω ένα φροντιστήριο το οποίο λέγεται «Ταξίδι στην σιωπή».  Μεταφορικά 

ήθελα να πω ότι ακριβώς εννοεί αυτό που είπα, ότι θα κάνω το ταξίδι των 

κωφών ατόμων αλλά και των ακουόντων να είναι υπέροχο, μαγευτικό.  Και μέσα 

σε αυτά τα δύο χρόνια το κατάφερα, αυτό με διάφορος τρόπους αφού προβάλλω 

την δουλειά μου, με διάφορους τρόπους, τους δίνω βραβεία, λαμβάνουν μέρος σε 

σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου 

Λεμεσού και αυτό κάνει και τα άτομα που είναι μέσα στη σχολή μου, στο 

φροντιστήριο να το βιώνουν όμορφα.  Υπέροχα όπως είχα πει σε μια συνέντευξη 

μου.  

Οι κινήσεις που κάνει δεν είναι τυχαίες, αλλά προσπαθεί να περάσει τα δικά της 

μηνύματα. 

Ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι οι κωφοί είναι δυνατοί και μπορούν 

να δουλέψουν, είναι το ίδιο με τους ακούοντες.  Έχουν ενδιαφέροντα, μυαλό και 

είναι ίσοι με τους ακούοντες.  Εκτός από την ακοή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

άλλη διαφορά. 

Η ίδια ως ενεργό μέλος της κοινότητας των κωφών σχολιάζει με κριτικό ύφος τη 

σημερινή κατάσταση στην Κύπρο. 

Στην Κύπρο τα πράγματα είναι πολύ πίσω.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνολα 

των κωφών είναι πολύ οργανωμένα, και το έβλεπα αυτό που πήγαινα στα 

σεμινάρια, στις ομιλίες, ξέρω καλά ότι χρειάζεται δύναμη για να βοηθήσεις και 

θέληση, γι αυτό μπήκα στην διαδικασία να είμαι μέλος στις διάφορες οργανώσεις 

των κωφών στην Κύπρο, για να βοηθήσω όσο μπορώ.  Υπάρχει ευρωπαϊκή 

ένωση κωφών η οποία το τελευταίο διάστημα σκέφτεται να βγάλει έξω την Κύπρο 

από τις συμμετοχές αφού πιστεύει ότι η Κύπρος είναι πολύ πίσω σε σχέση με τους 

κωφούς.  Ακολουθεί πολύ αργά και δεν αναπτύσσεται, οπότε φαντάζει να μην 

πληροί τα κριτήρια σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι.  Η Κύπρος 

δηλαδή είναι στάσιμη.  Δεν εξελιχθήκαμε στο σημείο που πρέπει.  

Ακούγοντας την φωνή των κωφών προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά που τους 

στερεί η κοινωνία. 

Ο κόσμος γενικά αδιαφορεί για πολλά γύρω του.  Για τους κωφούς είναι πολύ 

δύσκολο.  Για παράδειγμα στο αεροδρόμιο δεν έχει διερμηνέα, στο εστιατόριο 
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παντού, ιδιαίτερα στο νοσοκομείο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας, γίνονται πολλά λάθη.  Αντιμετωπίζουν τους κωφούς με 

αδιαφορία.  Μπορεί κάποιος να πεθάνει με όλα αυτά στο νοσοκομείο.  Ξένοι 

κωφοί που δεν ξέρουν ελληνικά είναι ακόμη χειρότερα για αυτούς.  Είναι 

απαράδεκτο.  Για όλους τους κωφούς είναι πολύ δύσκολο.  Για παράδειγμα σε 

κάποιο σεμινάριο στο εξωτερικό που πήγα μου είχαν κάνει παράπονο ξένοι 

κωφοί ότι όταν ταξίδευαν στην Κύπρο, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν για 

παράδειγμα να καλέσουν ταξί  και γενικότερα μου λένε διάφορα στα σεμινάρια 

που πηγαίνω.  Στην Κύπρο είμαστε πολύ πίσω.  Πάρα πολύ.  Το κράτος καταρχήν 

δεν δίνει επιχορηγήσεις έτσι ώστε να πηγαίνουν οι κωφοί σε σεμινάρια, για 

παράδειγμα τους διερμηνείς.  Οι κωφοί δεν μπορούν να τα πληρώνουν όλα για να 

πηγαίνουν σε ένα συνέδριο και έτσι τελικά δεν πηγαίνει κανένας.  Εδώ στην 

Κύπρο επίσης δεν γίνονται ποτέ σεμινάρια για αυτό το θέμα και έτσι να έρθουν 

άνθρωποι στην Κύπρο να δουν τι γίνεται.  Εγώ προσπαθώ συνεχώς να βρω 

χορηγίες έτσι ώστε να καταφέρω να διοργανώσω ένα ευρωπαϊκό σεμινάριο στην 

Κύπρο.  Οι ακούοντες από την Κύπρο, από το εξωτερικό, κωφοί, εκπαιδευτικοί 

και άλλοι φορείς να έρθουν για να πληροφορηθούν.  Ο στόχος είναι η επαφή.  Για 

να πετύχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και να προχωρήσουμε πρέπει να έρθεις 

κοντά με όλους.  Αλλιώς δεν προχωράς. 

Δεν αφήνει ασχολίαστα ούτε τα προβλήματα ένταξης των παιδιών στα γενικά 

σχολεία 

Πολλοί δάσκαλοι δεν ξέρουν νοηματική οπότε οι περισσότεροι κωφοί 

προσπαθούν μόνο με την χειλανάγνωση και αυτό είναι πολύ δύσκολο.  Για να 

μπορέσουν πρέπει να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα μετά το σχολείο.  Για 

παράδειγμα οι δάσκαλοι δεν ξέρουν καν για τις ανάγκες των κωφών παιδιών.  

Είχε δασκάλα η οποία πήγαινε πάνω από το κωφό παιδί και του φώναζε μέσα στο 

αυτί για να γράψει κάτι που έλεγε.  Δεν καταλάβαινε ότι όσο δυνατά και να 

φώναζε δεν θα την άκουγε.  Καλύτερα να πήγαινε μπροστά του και να του 

μιλούσε αργά τουλάχιστον να μπορέσει να κάνει χειλανάγνωση.  Έτυχε μια φορά 

να δω μια δασκάλα  να το κάνει αυτό και της εξήγησα ότι είναι λάθος.  Καλύτερα 

να πάει μπροστά του και να του μιλήσει αργά για να διαβάσει τα χείλη της παρά 

να του φωνάζει.  Όσο και να φωνάζει δεν πρόκειται να την ακούσει, αφού δεν 

ακούει.  Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά που είναι στο γενικό σχολείο.  Η 

ένταξη χρειάζεται οι δάσκαλοι να ξέρουν την νοηματική γλώσσα τουλάχιστον.  

Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και αντιπαραβάλλοντάς την με 

τις καταστάσεις που βίωσε η ίδια στο εξωτερικό, δηλώνει απογοητευμένη 

Πριν τρία χρόνια όταν πήγα στην Αμερική για εξετάσεις στην αμερικάνικη 

νοηματική γλώσσα, ήθελα να μάθω πώς στο πανεπιστήμιο οι ακούοντες 

αντιμετωπίζουν τους κωφούς. Όταν πήγα και είδα εντυπωσιάστηκα.  Λόγω του 

ότι μέσα στο πανεπιστήμιο στην κάθε τάξη έχει δύο καθηγητές.  Αριστερά ένα 

καθηγητή για τους ακούοντες και δεξιά ένα διερμηνέα για την νοηματική γλώσσα.  
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Είχε δύο πίνακες.  Μεγάλη διαφορά από την Κύπρο.  Γι αυτό στην Αμερική 

μπορούν οι κωφοί να σπουδάσουν και να κάνουν τόσα πολλά πράγματα.  Στην 

Αμερική έχει επαγγελματίες γιατρούς, οδοντογιατρούς, δασκάλους, χημικούς, 

πιλότους και άλλους επιστήμονες.  Εδώ να καταλαβαίνεται ότι το σύστημα δεν 

βοηθά να κάνουμε κάτι τέτοιο, οπότε τα κωφά παιδιά δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να σπουδάσουν.   Πολύ λίγοι καταφέρνουν να σπουδάσουν 

και όσοι τα καταφέρνουν που μπορεί να είναι αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, πολιτικοί 

μηχανικοί, αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και μετά δυσκολεύονται και να 

βρουν δουλειά.  Το παλέψανε όμως και τα κατάφεραν.  Μπορεί να είναι δέκα 

άτομα σύνολο περίπου.  Έχει ένα κωφό αυτή την στιγμή ο οποίος τα κατάφερε 

έδωσε εξετάσεις και πέρασε ιατρική.  Ένας μόνο από όλη την Κύπρο.  Ένα παιδί 

το οποίο τιμήσαμε και στην γιορτή μας στο φροντιστήριο.  Για να περάσει 

κάποιος σε οποιαδήποτε Σχολή έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια και αξίζει 

συγχαρητήρια.  Δεν είναι όπως τους ακούοντες που είναι πολύ εύκολο αν 

καταβάλλουν πολύ μικρή προσπάθεια.  Στην Ελλάδα ας πούμε, οι κωφοί με τους 

ακούοντες παντρεύονται.  Στην Κύπρο οι κωφοί δεν παντρεύονται με 

ακούοντες… μπορεί να έχει 3 με 4 άτομα.  Οι περισσότεροι είναι βαρήκοοι οι 

οποίοι παντρεύονται με ακούοντες ενώ στην Ελλάδα και οι κωφοί.  Οι βαρήκοοι 

παντρεύονται ακούοντες γιατί έχουν πιο καλή επικοινωνία.  Και μερικοί κωφοί 

φοβούνται πάλι να παντρευτούν αφού δεν θα έχουν επικοινωνία με ένα ακούοντα.  

Για παράδειγμα, στην Αμερική, όταν είδα ένα ζευγάρι νόμιζα ότι ήταν και οι δύο 

κωφοί, αλλά τελικά ο ένας ήταν ακούοντας.  Ήταν παντρεμένοι και 

επικοινωνούσαν άψογα.  Στα καταστήματα, στα φαρμακεία όπου πήγαιναν όλοι 

ήξεραν την νοηματική.  Στην Κύπρο όπου πας κανείς δεν ξέρει.  Η κοινωνία δεν 

έχει δομές για να ενημερώσει τους ακούοντες και αυτοί δεν έχουν τριβή με τους 

κωφούς. Είναι λίγο το θέμα του στίγματος στην Κύπρο.  Υπάρχει και από τις δύο 

πλευρές.  Έχουν φόβο και προκατάληψη.  Λείπει η ενημέρωση. 

Άρχισε να γράφει τραγούδια από μικρή ηλικία 

Απλά αποφάσισα  να γράψω τραγούδι.  Μου ήρθε η ιδέα και άρχισα να γράφω.  

Έχω γράψει τέσσερα τραγούδια.  Το πρώτο είναι το ‘Αγάπη στη σιωπή’, το 

δεύτερο λέγεται ‘Aν ακόμα’, είναι του Στέλιου Κωσταντά και μουσική ο 

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.  To τρίτο λέγεται ‘Αναπάντητα ερωτήματα’ το οποίο 

τραγουδά ο Χριστοφόρου και έχει κάνει και την μουσική.  

Η σύνθεση τραγουδιών έχει σαν απώτερο σκοπό την ανάδειξη της κοινότητας των 

κωφών 

Το πρώτο τραγούδι και το τρίτο είναι ειδικά για τους κωφούς.  Το δεύτερο είναι 

πιο πολύ ερωτικό αλλά το πρώτο και το τρίτο είχε να κάνει με τους κωφούς, 

περισσότερο μήνυμα δηλαδή προς τους κωφούς.   
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Αναφορικά με τα μελλοντικά της σχέδια η ίδια δηλώνει ότι:  

Τις εκδηλώσεις που κάνω κάθε χρόνο με τη Σχολή μου θέλω να τις συνεχίσω, 

έχω ένα πλάνο μέσα στο κεφάλι μου αυτή την στιγμή για ένα ευρωπαϊκό 

σεμινάριο που θέλουμε να γίνει στην Κύπρο και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ 

δύσκολο γιατί πρέπει να βρεθούν χορηγίες, που μάλλον δεν θα βρεθούν, αλλά θα 

προσπαθήσουμε.  Πρέπει να βρούμε τρόπο να διοργανώσουμε ένα ευρωπαϊκό 

σεμινάριο έτσι ώστε να έρθει κόσμος εδώ.  Τώρα αυτό το υπολογίζουμε προς τον 

Μάρτη και μετά.  Χρειάζονται διάφορα άτομα για την διοργάνωση.  Θα έχουμε 

Γερμανούς και Γάλλους ομιλητές, αν γίνει με το καλό.  Μια φορά έγινε κάτι σαν 

συνέδριο με κάποιον από την Γαλλία που ήρθε να μιλήσει, ήταν μια απόπειρα και 

αυτός που το είχε οργανώσει ήταν ο άντρας μου.  Ήταν μόνο Ιταλοί τότε.  Τώρα 

θέλουμε να είναι ευρωπαϊκό.  Θα προσπαθήσω βασικά να πάρω χορηγίες από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την μεσολάβηση του κράτους.  Είναι μεγάλη 

γραφειοκρατική διαδικασία αλλά δεν είναι ακατόρθωτη.  Βασικά θέλει να 

συνεχίσω όλα όσα κάνω.  

Κλείνοντας αφήνει ένα τελευταίο μήνυμα προς το κοινό 

Απλά να χαμογελάμε… 


