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Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ 

το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, 

εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία. 

Ευχόμαςτε πάντα ψθλά να ςτοχεφουμε, ςε όνειρα που μζνουν ανολοκλιρωτα και 

περιμζνουν να πραγματοποιθκοφν με δφναμθ. 

Σϊρα που ιρκε ο επτζμβρθσ, ζρχεται και το 3ο Ενθμερωτικό Δελτίο για τθν δικι 

ςασ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δράςεισ Νεολαίασ Κωφϊν Ελλάδοσ και όχι μόνο.  

Η Επιτροπι Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. με τθν ςτιριξθ τθσ ΟΜ.Κ.Ε., ωματείων και τθν δικι 

ςασ επίτυχε πολλοφσ ςτόχουσ ζπειτα τθν Ετθςία Γενικι υνζλευςθ 2009, τον 

Νοζμβριο.  

Ζνα επιτυχθμζνο γεγονόσ ιταν θ διοργάνωςθ τθσ 1θσ Μεςογειακισ υνάντθςθσ 

Νεολαίασ Κωφϊν ςτθν Ακθνά με τθν ςυμμζτοχθ εκπρόςωπων πζντε χωρϊν (5) τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι όποιεσ ιταν θ Γάλλια, Ελλάδα, Ιταλία, Ιςπανία και Κφπροσ. 

Ζτςι δθμιουργικθκε θ Μεςογειακι Ζνωςθ Κωφϊν Νεολαίασ (MUDY) και θ επομζνθ 

διοργάνωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν Γάλλια.  τθν ςυνεχεία διοργανϊςαμε το 

Μεςογειακό Πάρτι ςτο Booze με Νζουσ από όλθ τθν Ελλάδα. 

 

 



Για 2θ ςυνεχόμενθ χρονιά διοργανϊςαμε τθν 2θ Καλλιτεχνικι Ζκκεςθ ςτθν όμορφθ 

Θεςςαλονίκθ με τθ ςυμμζτοχθ Νζων Κωφϊν Καλλιτεχνϊν από όλθ τθν Ελλάδα. Η 

ζκκεςθ ςιμανε τθν ζναρξθ τθσ με ζνα μεγάλο Πάρτι Νεολαίασ και διιρκεςε 2 

εβδομάδεσ (8 - 22 Μάιου 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζνα ςπουδαίο γεγονόσ μζχρι τϊρα ςτθν Ιςτορία τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

ιταν θ πραγματοποίθςθ του 1ο Πανελλινιου Κάμπινγκ Νεολαίασ Κωφων, ςτθν 

Κριτθ με τθ ςυμμζτοχθ 43 ατόμων! Μζςα ςε μια εβδομάδα όλοι δεκικαμε, 

μοιραςτικαμε εμπειρίεσ, πραγματοποιιςαμε ςεμινάρια και ομιλίεσ, παίξαμε και 

γελάςαμε με όλθ μασ τθ ΚΑΡΔΙΑ! 

 

 

 

 

 

 



Άλλεσ ενζργειεσ μασ είναι: 

 Διοργανϊςαμε ζνα Workshop “Ηγεςίασ και Ομαδικισ Εργαςίασ” ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. 

 υμμζτοχθ ςτθ Επιτροπι Σροποποίθςθσ Καταςτατικοφ τθσ Ομ.Κ.Ε. 

 υμμζτοχθ ςε ζνα Video – Ντοκιμαντζρ με κζμα τον Ήχο. 

 Αποςτολι 5 ατόμων ςτθ Eudy Camp Ελβετίασ και ςυμμζτοχθ ςτθ Ετιςια 

Γενικι υνζλευςθ  

 

 

 

 

 

 

 

 Αποςτολι 2 ατόμων (ζνασ ςφνοδοσ και ζνα παΐδι) Ευρωπαϊκό Παιδικό 

Κάμπινγκ Κωφϊν ςτθν ικελία Ιταλίασ.  

 τισ 25 επτεμβρίου 2010 ζγινε ενθμζρωςθ ςτο Πολιτιςτικό Επιμορφωτικό 

φλλογο Κωφων – Βαρικοων Ηπείρου & Ιόνιων Νιςων Ελλάδοσ (Ιωάννινα) 



ςχετικά με τθν Επιτροπισ Νεολαίασ και ςυνδεκικαμε με 3 Νζουσ Κωφοφσ με 

ςκοπό τθν δθμιουργία Επιτροπισ Νεολαίασ ςτα Ιωάννινα. 

 Πραγματοποιικθκε το 1ο Βαλκανικό εμινάριο Νεολαίασ Κωφϊν ςτο Σίρανα 

Αλβανίασ, ςτισ 15-17 Οκτϊβριου 2010. υμμετείχαν εκπρόςωποι τθσ 

Αλβανίασ, Π.Γ.Δ.Μ., ερβίασ, Κοςςόβου και Ελλάδασ. Ο ςκοπόσ είναι θ 

ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν επιμόρφωςθ τουσ υπό τθν διοργάνωςθ τθσ 

EUDY DC. 

 

Οι μελλοντικζσ ενζργειεσ μασ είναι οι παρακάτω: 

o Θα γίνει ενθμζρωςθ με ςτόχο τθν Δθμιουργία Νζασ Επιτροπισ Νεολαίασ του 

υλλόγου Κωφων Πειραιϊσ & Νιςων ςτισ 22 Οκτωβρίου. 

o Και τζλοσ κα πραγματοποιθκεί θ Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ τον 

Δεκζμβριο. 

Αφοφ ολοκλθρϊςαμε τισ δίκεσ μασ ενθμερϊςεισ, μπαίνουμε ςτθ παρουςίαςθ των 

δραςτθριοτιτων Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων Ελλάδοσ. 

Μείνετε ςυντονιςμζνοι!! 

 



ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΖΝΩΗ ΚΩΦΩΝ 

 

 Σθ Παραςκευι 11 Δεκζμβριου 2009 ζγινε ςυγκζντρωςθ Νζων για τθν 

ςυηιτθςθ κεμάτων και προβλθμάτων που απαςχολοφν τθν Νεολαία. 

 Επίςθσ, ςτισ 15 Ιανουαρίου πραγματοποιικθκε Διάλεξθ με κζμα "Οι Κωφοί 

Νζοι ςτισ Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ” και θ ομιλιτρια ιταν θ Κωτςακθ 

Αλεξάνδρα. 

 Οργάνωςαν Κοπι Πίτασ και Αποκριάτικο Πάρτι ΠΕΚ- Ε.Ν. ΠΕΚ- ΠΟΚ ςτισ 29 

Ιανουαρίου. 

 τισ 6 Φεβρουαρίου, πραγματοποιικθκε Αποκριάτικο πάρτι «ΧΡΩΜΑΣΑ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σθ Παραςκευι 19 Φεβρουαρίου θ Ρικκου Μαρία, μζλοσ τθσ Επιτροπισ 

Νεολαίασ τθσ Π.Ε.Κ. ζδωςε διάλεξθ με κζμα "Η Κφπροσ και θ Νεολαία”, 

κακϊσ θ ίδια κατάγεται από τθ Κφπρο. 

 

 



 Με όρεξθ και με διάκεςθ για παιχνίδια, ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Adrenaline 

Paintball ςτισ 27 Μαρτίου. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με αγάπθ για 

μάκθςθ ςχετικά με 

τθ Φυςικι Ιςτορία 

πραγματοποίθςαν 

το αββάτο 17 

Απριλίου μια 

Επίςκεψθ ςτο 

Μουςείο 

Γουλανδρισ 

 



 Θζλοντασ να νιϊςουν όπωσ ςτα ςινεμά και γι αυτό οργάνωςαν μια βραδιά 

HOME CINEMA ςτισ 30 Απριλίου, θμζρα Παραςκευι με τθ ταινία : It’s all 

gone Peter Tong που άφορα τθν αλθκινι ιςτορία ενόσ Κωφοφ DJ. 

 

 

 Σθ Παραςκευι 28 Μάιου 

πραγματοποιικθκε Ομιλία τθσ Λεασ 

Καλαϊτηι για τισ εμπειρίεσ τθσ ςτθν Αγγλία. 

 

 

 

 Για για να καλωςορίςουν το Φκινόπωρο, ζκαναν Πάρτι Μπφρασ ςτισ 18 

επτεμβρίου. 

 τισ 2 Οκτωβρίου διοργάνωςαν μονοιμερθ εκδρομι ςτο Adventure Park 

ςτθν Μαλακάςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μελλοντικζσ τουσ δράςεισ είναι: 



 20 Νοζμβριου 2010 : Σουρνουά Play station 

 26 Φεβρουαρίου 2011 : Αποκριάτικο Party 

 Κ.τ.λ. 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ  ΣΗ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΗ 

ΕΛΛΑΔΟ (ΠΑΣΡΑ) 

 

 τισ 4 Δεκεμβρίου πραγματοποίθςαν μια Διάλεξθ, με κζμα "Aids - HIV, 

Πρόλθψθ και  Προςταςία και ςτθ ςυνεχεία ζγινε πάρτι ςτο DISCO ROOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Διοργάνωςαν Χριςτουγεννιάτικο Παιδικό Πάρτι τθν Παραςκευι 18 

Δεκεμβρίου. 

 

 Όπωσ κάκε χρόνο, το ίδιο και φζτοσ οργάνωςαν Αποκριάτικο Πάρτι - Πατρινό 

Καρναβάλι 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για να κατανοιςουν τθν ςθμαςία τθσ Οικονομικισ Κρίςθσ,  

πραγματοποίθςαν διάλεξθ «Η οικονομία ςιμερα» ςτισ 26 Μαρτίου ςε 

ςυνεργαςία με το ςωματείο Κωφων – Βαρικοων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ. 

 Καλοκαιρινό αποχαιρετιςτιριο Πάρτι. 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΗ ΖΝΩΗ ΚΩΦΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ 

 Με τθν Ε.Κ.Β.Ε οργάνωςαν μια μεγάλθ εκδιλωςθ για τα 40 χρονιά 

λειτουργιάσ ςτισ 14/11/09. 

  

 Πραγματοποίθςαν Γενικι 

υνζλευςθ ςτισ 11 

Δεκεμβρίου. 

 

 

 Με τθν ςυνεργαςία τθσ 

Επιτροπι Νεολαίασ του υλλόγου Κωφϊν Θεςςαλονίκθσ πραγματοποίθςαν 

μια διάλεξθ για το 1ο Ευρωπαϊκό Εφθβικό Κάμπινγκ Κωφϊν, ςτθν Φιλανδία 

ςτισ 15 Ιανουαρίου. 

 τισ 16 Ιανουαρίου υποδζχτθκαν ςωςτά τθ Νζα Χρονιά με μια κοπι 

Βαςιλόπιττασ 

 Για τθν κατανόθςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ και τθν ανκρωπινι 

αναπαραγωγι, κάλεςαν Ειδικό Γιατρό, ο όποιοσ ζδωςε διάλεξθ ςτισ 5 

Φεβρουαρίου. 

 Όπωσ λζει θ παροιμία, Νιάτα 

δουλεμζνα, γερατειά αναπαυμζνα, 

ζτςι και θ Επιτροπι Νεολαίασ ζκαναν 

Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ για 

τθν εκλογι Νζασ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ Νεολαίασ ςτισ 26 

Φεβρουαρίου. τθν ςυνεχεία, για να 

το γιορτάςουν, οργάνωςαν ξζφρενο 



Πάρτι «Party Youth» ςτισ 27/2. 

 Για να δοκιμάςουν τισ ικανότθτεσ τουσ, οργάνωςαν Σουρνουά bowling ςτισ 

14 Μαρτίου και ςτισ 16 Απριλίου πραγματοποιικθκε Πάρτι Νεολαίασ «Deaf 

Bar». 

 Για να νιϊςουν πολεμιςτζσ διοργάνωςαν Paintball ςτισ 15 Μάιου. 

 

 Με τθν επικυμία να μιμθκοφν τουσ παςίγνωςτουσ ποδοςφαιριςτζσ, 

ςυμμετείχαν ςτο 5Χ5 μίνι τουρνουά ποδόςφαιρου του Α.Π.Ο.Κ.Μ. με τον 

Α..Κ.Β.Ε. Για το καλωςόριςμα του καλοκαιριοφ και να αποχαιρετίςουν τουσ 

φίλουσ, πραγματοποιικθκε το Summer Πάρτι ςτισ 19 Ιοφνιου ςε ςυνεργαςία 

με το Σμιμα Παραδοςιακϊν χορϊν του Α..Κ.Β.Ε 

 

 

 

 

 



 

 Πάρτι Νεολαίασ ςτισ 2 Οκτωβρίου 2010 

 Διάλεξθ με κζμα «Σι γνωρίηεισ για τθν Θεςςαλονίκθ» ςτισ 8 Οκτωβρίου 

 

Οι επόμενεσ δράςεισ που θα πραγματοποιήςουν είναι οι ζξησ: 

 Θα υπάρξει ιμερα ψυχαγωγίασ ςτισ 22 Οκτωβρίου 

 Θα οργανϊςουν μονοιμερθ εκδρομι ςτισ 13 Νοζμβριου 

 τισ 19 Νοζμβριου κα πραγματοποιθκεί διάλεξθ με κζμα « Ευρωπαϊκό 

Κάμπινγκ Νεολαίασ, Ελβετία 

 Ήμερα ψυχαγωγίασ ςτισ 26 Νοζμβριου 

 Θα γίνει εκδιλωςθ για τθ παγκοςμία ιμερα των ΑμεΑ ςτισ 3 Δεκεμβρίου 

 Θα δοκεί διάλεξθ με κζμα Σο περιβάλλον ςτισ 10 Δεκεμβρίου και ςτισ 18 

Δεκεμβρίου κα γίνει χριςτουγεννιάτικο πάρτι 

 



 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΩΦΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 Μαηί με τθν ςυνεργαςία τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ε.Κ.Β.Ε. διοργάνωςαν τθν 

διάλεξθ του Ευρωπαϊκοφ Εφθβικοφ Κάμπινγκ, Φιλανδία ςτισ 15 Ιανουαρίου 

 Πραγματοποίθςαν Εκλογοαπολογιςτικθ υνζλευςθ ςτισ 16 Μάιου και 

αναβλικθκε λογω μθ απαρτίασ και το επανζλαβαν ςτισ 17 Ιοφνιου 

 Για 3θ ςυνεχόμενθ χρονιά διοργανϊκθκε το 3ο Καλοκαιρινό Κάμπινγκ Κωφϊν 

«Summer Deaf» ςτον Βόλο, οποφ οι ςυμμετζχοντεσ διαςκζδαςαν με τθ ψυχι 

τουσ! 

 Διοργάνωςθ του προγράμματοσ ανταλλαγισ “Listen to my hands” που 

πραγματοποιείται από 4 Οκτωβρίου ζωσ 15 Οκτωβρίου ςτθ Χαλκιδικι 

 

ασ ευχόμαςτε καλό Χειμϊνα! 

 

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 


