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Επιτροπι Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε. 

Φεβρουάριοσ – Νοζμβριοσ 2009 

2ο Ενημερωτικό Έντυπο
 



Αγαπθτοί Νζοι/εσ, 

Καταρχάσ, επικυμοφμε ωσ Επιτροπι Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. να ςασ ευχθκοφμε καλι 

δυναμικι ςυνεχεία για τθν Νζα χρονιά που μασ ζρχεται. Επίςθσ, ελπίηουμε ςε μια 

παραγωγικότερθ χρονιά με ςπουδαίεσ επιτεφξεισ των Κοινϊν ςτόχων μασ για τθν 

όμορφθ Κοινότθτα Κωφϊν. 

Όπωσ ςασ υποςχεκικαμε, εκδίδουμε το 2ο Ενθμερωτικό Δελτίο τθσ Επιτροπισ 

Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε., το οποίο ζχει ωσ 

κυρία αποςτολι τθν ενθμζρωςθ 

προσ ςε όλθ τθν Κοινότθτα Κωφϊν 

για τισ δράςεισ Νεολαίασ Ελλάδοσ 

κατά τθν διάρκεια του χρονικοφ 

διαςτιματοσ του Φεβρουαρίου – 

Νοζμβριου 2009.  

Πριν μποφμε ςτον ςφντομο απολογιςμό των δραςτθριοτιτων μασ, επικυμοφμε να 

αναφζρουμε ότι νιϊκουμε περιφανοι που μεγεκφνονται οι Δράςεισ Νεολαίασ ςτθν 

Ελλάδα μζςω των διοργανϊςεων Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων – Μελϊν τθσ 

Ομ.Κ.Ε. Επίςθσ, κα κζλαμε να προςκζςουμε ότι οι Επιτροπζσ Νεολαίασ Κωφϊν των 

ωματείων Ελλάδοσ, ωσ το ςφνολο τουσ αποτελεί τθν «καρδιά» τθσ Επιτροπισ 

Νεολαίασ τθσ Ομ.Κ.Ε. κακϊσ όλθ θ ενεργεία τθσ πθγάηει από τισ δράςεισ τουσ. 

Ζνα ευχάριςτο νζο για τθν Κοινότθτα των Νζων Κωφϊν, είναι το γεγονόσ ότι ο 

φλλογοσ Κωφϊν Θεςςαλονίκθσ (.Κ.Θ.) δθμιοφργθςε Επιτροπι Νεολαίασ. 

Ευελπιςτοφμε ςτθν ίδρυςθ περιςςότερων Επίτροπων Νεολαίασ ςε όλα τα ωματεία 

– Μελι ΟΜ.Κ.Ε. για τθν αφξθςθ τθσ δφναμθσ Νεολαίασ Ελλάδοσ. 

Ασ ανατρζξουμε λίγο ςτο προθγοφμενο Ενθμερωτικό Ζντυπο μασ, οποφ αναφζραμε 

ότι δθμιουργιςαμε Τποεπιτροπζσ Εκπαιδευτικοφ και Επαγγελματικοφ Σομζα, οι 

όποιεσ βρίςκονται ςε καλά ςταδία και είναι εν εξζλιξθ. 



Ακόμθ, ολοκλθρϊςαμε όλεσ τισ μικρό – εκκρεμότθτεσ τθσ Παλιότερθσ Επιτροπισ 

Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε., το οποίο ςφμβαλλε ςθμαντικά ςτθν δθμιουργία νζου ςχεδίου 

δράςεων τθσ Επιτροπισ μασ. 

Ζνα άτυχο γεγονόσ τθσ χρονιάσ μασ ιταν θ 

αναβολι του 1ου Πανελλινιου Κάμπινγκ Νεολαίασ 

Κωφϊν ςτθν Οίτθ Λάμιασ για το 2010. Οι 

κυριότεροι λόγοι ανακοινωκικαν ςε όλουσ ςασ 

μζςω e-mail, face book και fax. Όμωσ, αυτό μασ 

ζκανε να λαχταρίςουμε ζνα καλφτερο Κάμπινγκ 

Νεολαίασ Κωφϊν για το 2010 και βριςκόμαςτε ςε 

πορεία προετοιμαςίασ. Θα ανακοινωκοφν 

λεπτομζρειεσ ςφντομα, όπωσ είναι θ θμερομθνία, 

διάρκεια, τοποκεςία και ο τρόποσ ςυμμετοχισ. 

Ζνα ςπουδαίο γεγονόσ για τουσ Κωφοφσ Καλλιτζχνεσ ιταν θ διοργάνωςθ, από τθν 

πλευρά μασ, τθσ Καλλιτεχνικισ Ζκκεςθσ Κωφϊν με το εξισ τίτλο «Όταν ξυπνά θ Ζκτθ 

Αίςκθςθ», θ οποία ξεκίνθςε με ζνα Εναρκτιριο Πάρτι ςτισ 9 Μάιου ςτο Art House, 

Κεραμεικόσ, Ακθνά. υμμετείχαν πάνω από 10 Καλλιτζχνεσ Κωφοί και παρουςίαςαν 

τα ζργα τουσ για μια εβδομάδα 

περίπου ςτον ίδιο χϊρο. Αυτι θ 

διοργάνωςθ μασ ζδωςε μια μεγάλθ 

ικανοποίθςθ, διότι προωκιςαμε τθν 

Σζχνθ μασ και 

προςφζραμε τθν 

ευκαιρία ςτουσ 

Κωφοφσ να γίνουν 

γνωςτοί.  



τισ 3 – 10 Αφγουςτου 2009 

πραγματοποιικθκε το 1ο Ευρωπαϊκό 

Εφθβικό Κάμπινγκ Κωφϊν (EUDY JUNIOR 

CAMP) ςτθν Φινλανδία και αποςτείλαμε 3 

ελλθνικζσ ςυμμζτοχεσ, από τισ όποιεσ θ μια 

ιταν θ ςυνοδόσ τουσ. Θ διοργάνωςθ από 

τθν πλευρά τθσ Φινλανδίασ ιταν άψογθ και 

όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αποκόμιςαν 

ςθμαντικζσ εμπειρίεσ για μια ηωι.  

Ακόμθ, ςτισ 1 – 4 Οκτϊβριου διαξεφχκθκε θ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Νεολαίασ Κωφϊν ςτο Άμςτερνταμ Ολλανδίασ, οποφ 

παρουςιαςτικαν 2 εκπρόςωποι τθσ Ελλάδοσ και ςυνζβαλλαν ςθμαντικά ςτθν λιψθ 

ηωτικϊν αποφάςεων. 

Ζκτοσ από τα προαναφερκζντα, θ Επιτροπι Νεολαίασ μασ αςχολικθκε με πολλά 

καίρια προβλιματα για τθν Κοινότθτα των Κωφϊν, βριςκόταν ςε επαφι με τα 

ωματεία και τισ Επιτροπζσ Νεολαίασ, παρουςιάςτθκε ςε ςθμαντικά γεγονότα, 

ζδωςε διαφορζσ ομιλίεσ ςε διαφορζσ εκδθλϊςεισ Ελλάδοσ κ.α. 

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τθν κυριότερθ ενθμζρωςθ για τισ ενζργειεσ μασ, μπαίνουμε 

ςτθν παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων – Μελι 

ΟΜ.Κ.Ε. για να ζχετε μια γενικότερθ εικόνα δράςεων Νεολαίασ. 

Μείνετε ςυντονιςμζνοι!!! 

 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΩΗ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ε.Κ.Ε.) 

 

 Ωσ νζα Επιτροπι Νεολαίασ τθσ Ε.Κ.Ε., τα μελι 

τθσ άρχιςαν δυναμικά με διαφορζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν 

ςυγκζντρωςθ Νζων Κωφϊν και τθν 

ενθμζρωςθ τουσ για διάφορα κζματα. τισ 13 

Μάρτιου 2009 πραγματοποιικθκε μια ομιλία 

ςτον χϊρο τθσ Ε.Κ.Ε. με κζμα «Ευρωπαϊκό 

Φεςτιβάλ Σζχνθσ Κωφϊν» από τον Γκιντικα 

Γεϊργιο.  

 τισ 6/4/09 κατόπιν απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ 
Νεολαίασ Ε.Κ.Ε ζγινε αναςχθματιςμόσ των 
κζςεων: 
 

 Πρόεδροσ:       Διακουμάκοσ Γιώργοσ 

 Γραμματζασ:   Παλζτα Βάςω 

 Σαμίασ:            Κουντουρατηολγου Γιάννθσ 

 φμβουλοσ:     Πλαχουρα Ευανκία 

 φμβουλοσ:     Πανταηι Βίκυ 

 Επίςθσ, πραγματοποίθςαν μια ομιλία με κζμα «Κϊδικασ Προϊόντοσ, 

Εκμετάλλευςθ και Σεχνολογία» από τον Τψθλο Αναςτάςιο.  

 

 

 Ζνα «Πάρτι Μπφρασ» 

διαξεφχκθκε ςτισ 9 

Μάιου 2009. 

 

 

 τισ 15 Μάιου, ςυνεργάςτθκε με τθν Επιτροπι Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε., θ οποία 

ζδωςε μια ομιλία για τθν προϊκθςθ του 1ου Πανελλινιου Κάμπινγκ 

Νεολαίασ. 

 

 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΝΩΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

(Ε.Κ.Β.Ε.) 

 

Θ Επιτροπι Νεολαίασ τθσ Ε.Κ.Β.Ε. μετά από μια ςειρά δραςτθριοτιτων, ςυνζχιςε 

με περιςςότερεσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ άνοιξθσ ζωσ Φκινόπωρο, οι οποίεσ 

είναι οι παρακάτω: 

 τισ 6 Φεβρουαρίου οργάνωςαν διαςκεδαςτικό Σουρνουά Μπόουλινγκ με 

τθν ςυμμζτοχθ Νζων Κωφϊν. 

 
 
 

 τισ 13 Φεβρουαρίου διοργάνωςαν μια 

διάλεξθ με κζμα «AIDS», με ειςθγθτι τον κ. 

Δαρδάβεςθ Θεόδωρο ςτον χϊρο τθσ Ε.Κ.Β.Ε. 

Ο ςκοπόσ ιταν θ ςωςτι ενθμζρωςθ προσ 

τουσ Νζουσ για αυτό το επίκαιρο κζμα που 

απαςχολεί πολλά άτομα.  

 
 

 
 
 

 τισ 14 Φεβρουαρίου θ 

Επιτροπι Νεολαίασ Ε.Κ.Β.Ε. 

πιραν τα παγοπζδιλα και τισ 

χιονοςανιδεσ τουσ και εφυγαν με 

αςτείρευτο κζφι για μια  

μονοιμερθ εκδρομι ςτο 

Χιονοδρομικό Κζντρο 

Καιμακτςαλαν. 

 

τον χϊρο τθσ Ε.Κ.Β.Ε 

πραγματοποίθςαν διάλεξθ με κζμα 

«EUDY Camp 2008 Belgrade Serbia» 

με ειςθγιτρια τθ Δαλζκου Όλγα, ςτισ 

6 Μαρτίου. 

 



 τισ 7 Μαρτίου, ο φλλογοσ διερμθνζων Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλωςςάσ, 

προςκλικθκαν από τθν Επιτροπι Νεολαίασ Ε.ΚΒ.Ε. για τθν επεξιγθςθ ςε 

όλουσ τουσ Κωφοφσ ςχετικά με τον «Κϊδικα Δεοντολογίασ Διερμθνζων». 

 

 αν να μθν ιταν αρκετι θ μια εξόρμθςθ ςτα χιονιά, διοργάνωςαν άλλθ μια 

ςτο Καιμακτςαλαν, ςτισ 15 Μαρτίου. 

 

 

 Όλοι φόρεςαν τα 

προςτατευτικά τουσ και πιγαν 

ςτον «χρωματο – πόλεμο» υπό 

το φωσ του φεγγαριοφ. Αφοφ 

ολοκλιρωςαν, τάιςαν τα 

ςτομάχια τουσ με ζνα 

ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΤ. 

 

 

 
 
 

 NBA 3on3 GAME ςτισ 4 Απριλίου, όπου όλοι 

διαγωνιςτικαν για τθν Νίκθ!!! 

 

 

 

 Θ Επιτροπι Νεολαίασ Ε.Κ.Β.Ε. προςκάλεςε όλουσ τουσ Νζουσ να βάλουν τισ 

πυτηάμεσ για το «ΠΤΣΗΑΜΑ ΠΑΡΣΤ» τουσ, ςτισ 25 Απριλίου. 

 
 

 τισ 29 Μαΐου πραγματοποιικθκε διάλεξθ με κζμα « 1ο Πανελλινιο 
Κάμπινγκ Νεολαίασ Κωφϊν», με ειςθγθτζσ τον Κολπονδινο Γιϊργο και τθ 
Μοιραςγεντθ Θεοδϊρα. 
 
 



 
 

 Μεσ το κατακαλόκαιρο, θ Επιτροπι 

ςυνζχιςε το 2ο Καλοκαιρινό Κάμπινγκ 

Κωφϊν μετά τθν ανάλθψθ του από τθν 

Πανελλθνιά Ζνωςθ Κωφϊν, ςτθν 

Χαλκιδικι, από τισ 28 ζωσ 30 Αφγουςτου 

2009. 

 

 

 Για τθν υποδοχι του Φκινόπωρου, διοργάνωςαν ζνα Πάρτι Νεολαίασ ςτισ 10 

Οκτωβρίου και ςτισ 6 Νοζμβριου πραγματοποιικθκε μια ομιλία με κζμα «Σα 

προβλιματα των Κωφϊν προσ τα ΜΜΕ». 

 
 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΝΟΣΙΟ – ΔΤΣΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΟ (ΠΑΣΡΑ) 

 

Θ Επιτροπι Νεολαίασ του ωματείου Πάτρασ, είχε μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ είναι οι παρακάτω: 
 

 Διοργάνωςαν ζνα πάρτι Ερωτευμζνων ςτισ 13 Φεβρουαρίου 2009, όπου 
όλοι το γλζντθςαν! 

 



 Οι Νζοι Κωφοί πιγαν ςτο περιβόθτο Πατρινό Καρναβάλι, ςυμμετζχοντασ 
ςτθν παρζλαςθ και όλοι επζςτρεψαν ςτα ςπίτια τουσ με υπεροχζσ 
αναμνιςεισ. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 τισ 3-5 Ιουλίου 2009 με τθν ςυνεργαςία του 
ωματείου, διοργάνωςαν Κάμπινγκ ςτο 
IONION BEACH ςτθ Γλυφα.  

 
 
 
 
 

 Πραγματοποιικθκε μια διάλεξθ ςτισ 9 Οκτϊβριου 2009 από τθν Κανάγια 
Αδαμαντία για τισ εμπειρίεσ τθσ, ωσ ςυνοδόσ ςτο Ευρωπαϊκό Εφθβικό 
Κάμπινγκ Κωφϊν ςτθν Φινλανδία 
 

 Επίςθσ, άλλθ μια ομιλία ςχετικά με τα δρϊμενα τα «28θσ Οκτϊβριου 1940» 
για τθν ςωςτι ενθμζρωςθ προσ τουσ Νζουσ. 
 

 Άλλεσ δράςεισ τουσ είναι οι εξισ: 
 
 Σρίτθ, 1/12/2009 : «HIV (AIDS)» 

 Παραςκευι,18/12/2009 : «Παιδικό Χριςτουγεννιάτικο Πάρτι» 

 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΚΩΦΩΝ (Π.Ε.Κ.) 

 H Επιτροπι Νεολαίασ τθσ ΠΕΚ με τθν ςυνεργαςία τθσ Π.Ε.Κ. και του Π.Ο.Κ. 

πραγματοποίθςαν τθν Κοπι Πρωτοχρονιάτικθσ Πίτασ και ακλοφκθςε 

Αποκριάτικοσ χορόσ ςτθν ταβζρνα «ΣΟ ΣΗΑΚΙ» τισ 16 Φεβρουαρίου 2009. 

 

 Διεξιχκθ διάλεξθ με κζμα «θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Κωφϊν» με 

ομιλθτι τον Γιάλλουρο Ιωάννθ ο 

οποίοσ είναι  μζλοσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ Π.Ε.Κ. ςτον χϊρο τθσ 

Π.ΕΚ. τισ 13 Φεβρουαρίου2009. 

 

 Διοργάνωςε με επιτυχία το αποκριάτικο πάρτι «Βαμπίρ» ςτον χϊρο τθσ Π.Ε.Κ. 

τισ 21 Φεβρουαρίου. 

 

 

 Επίςθσ, οργάνωςε τουρνουά 

Play station ςτισ 14 Μαρτίου.  

 



 τισ 9 Μαΐου 2009 

όλοι πιραν τα όπλα 

και χφκθκαν ςτον 

χρωματοπολεμο 

(Paintball) ςτο 

Κορωπί.  

 

 Ομιλία από τθν Επιτροπι Νεολαίασ για το 1ο Πανελλινιο Κάμπινγκ Κωφϊν 

Νεολαίασ. 

 Πραγματοποιικθκε μια θμεριςια εκδρομι παίηοντασ ςτισ νεροτςουλικρεσ 

τθσ Copa Copana τισ 14 Ιουνίου 2009   

 Αποχαιρζτθςε όλουσ τουσ Νζουσ με τθν δθμιουργία ενόσ βίντεο «Καλό 

Καλοκαίρι» που περίεχε ευχζσ. 

 τισ 26 επτεμβρίου θ Επιτροπι Νεολαίασ κάλεςε όλουσ τουσ Νζουσ να 

γιορτάςουν τον ερχομό του Φκινόπωρου με ζνα Πάρτι ςτον Κεραμεικό. 

 



 τισ 18 Οκτϊβριου πραγματοποιικθκε θ Σακτικι υνζλευςθ Νεολαίασ οποφ 

ζγιναν και εκλογζσ για τθν Νζα Επιτροπι Νεολαίασ Π.Ε.Κ. 

 

 τισ 24 Οκτϊβριου 2009, οι Νζοι ςυγκεντρϊκθκαν για να «ανζβουν» τα 

δζντρα του «Adventure Park» ςτθν Μαλακάςα, αλλά δυςτυχϊσ θ κακοκαιρία 

δεν τουσ το επζτρεψε και αναβλικθκε θ εκδρομι. 

 
 

 τισ 30 Οκτϊβριου, κάλεςε όλουσ τουσ 

Νζουσ να παρακολουκιςουν μια ςθμαντικι 

ομιλία από ζναν Ιατρό για τθν «εξουαλικι 

Τγεία και το AIDS».  

 

 Οι εκπρόςωποι τθσ Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Εφθβικό Κάμπινγκ Κωφϊν ςτθν 

Φινλανδία ιρκαν ςτον χϊρο τθσ Π.Ε.Κ. και μοιραςτικαν τισ εμπειρίεσ τουσ 

μζςω τθσ παρουςίαςθσ φωτογραφιϊν και ομιλίασ. 

 Για να γνωρίςουμε καλφτερα τον αρχαίο πολιτιςμό, πραγματοποίθςαν μια 

επίςκεψθ ςτο Νζο Μουςείο Ακρόπολθσ με μια Κωφι ξεναγό αρχαιολόγο ςτισ 

22 Νοζμβριου.  

 
 

 

 

 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΩΦΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

(.Κ.Θ.) 

 

 Ωσ νζα Επιτροπι Νεολαίασ, ςθματοδότθςαν τθν ζναρξθ τουσ με μια ομιλία ςτο 

ςχολείο του Πανοράματοσ. Σο κζμα ιταν «1ο Πανελλινιο Κάμπινγκ Νεολαίασ 

Κωφϊν» από ζναν εκπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε. 

 Επίςθσ, γιόρταςαν τθν δθμιουργία τουσ με ζνα Πάρτι με κζμα «ΛΕΤΚΘ ΒΡΑΔΙΑ» ςτισ 

12 Ιουνίου. 

 

 

 

 τα άμεςα ςχεδία τουσ είναι θ πραγματοποίθςθ ομιλίασ ςχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Εφθβικό Κάμπινγκ Κωφϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Νεολαίασ Ε.Κ.Β.Ε. ςτισ 

15 Ιανουαρίου 2010. 

 Ακόμθ, διοργανϊνουν μια 3θ μζρθ απόδραςθ ςτο Bansko Βουλγαρίασ ςτισ 11 – 13 

Δεκεμβρίου. 

Σουσ ευχόμαςτε μια καλι και δυναμικι ςυνεχεία. 

 

ΑΛΛΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 

Αφοφ ςασ παρουςιάςαμε τισ δραςτθριότθτεσ Νεολαίασ Κωφϊν Ελλάδοσ, κα κζλαμε 

να ςασ ανακοινϊςουμε ότι κα πραγματοποιιςουμε τθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ 

τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε. οποφ κα ςυμμετάςχουν εκπρόςωποι ωματείων 

Ελλάδοσ. Θ κφρια αποςτολι μασ είναι ο απολογιςμόσ δραςτθριοτιτων και θ 

τροποποίθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ μασ. 



Σο καλοκαίρι του 2010 κα πραγματοποιθκοφν το 

Ευρωπαϊκό Κάμπινγκ Νεολαίασ και Παιδιϊν Κωφϊν 

ςτθν Ελβετία και ςτθν Ιταλία, αντιςτοίχωσ. Ακόμθ 

ςτισ 1 – 8 Αφγουςτου 2010 κα διοργανωκεί το 

Παγκόςμιο Παιδικό Κάμπινγκ Κωφϊν ςτθν 

Βενεηουζλα. Οι λεπτομζρειεσ και οι φόρμεσ αίτθςθσ 

κα ανακοινωκοφν ςφντομα από τθν πλευρά μασ. 

Επομζνωσ, ζχετε το νου ςασ!!  

 

Ελπίηουμε να απολαυςατε το παρόν Ενθμερωτικό Ζντυπο και κα ανανεϊνεται κάκε 

κάποιουσ μινεσ. 

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Επιτροπι Νεολαίασ ΟΜ.Κ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


