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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος : πλήθος κόσμου στην κοπή της πίτας 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), στο αμφιθέατρο του Πολεμικού 

Μουσείου Αθηνών. Το παρών έδωσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της 

κυβέρνησης, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φορέων, επιχειρήσεων αλλά και μέλη των 

σωματείων της ΟΜΚΕ από όλη την Ελλάδα. Ένας μικρός απολογισμός πεπραγμένων αλλά και οι 

στόχοι για δημιουργικές συνεργασίες το 2023, η καθιερωμένη κοπή της πίτας αλλά και η ανταλλαγή 

ευχών για υγεία και ευτυχία αποτέλεσαν το βασικό κορμό της εκδήλωσης, όπως την παρουσίασε η 

γενική γραμματέας της ΟΜΚΕ,  κα Μαρία Κυφωνίδου,  

 

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής 

Χατζηδάκης, και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. 

Γιώργος Σταμάτης ενώ με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση και ο περιφερειάρχης Αττικής, κ. 

Γιώργος Πατούλης. Βουλευτές αλλά και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων συμμετείχαν καθώς και 

επιστημονικοί συνεργάτες Υπουργείων και εκπρόσωποι φορέων του χώρου όπως η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας και το Θέατρο Κωφών Ελλάδος.  

 

Ο πρόεδρος της ΟΜΚΕ, κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, αφού υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους, 

απηύθυνε ομιλία αναφορικά με τις δυσκολίες τις οποίες κλήθηκε η Ομοσπονδία να διαχειριστεί κατά τη 

διάρκεια της υγειονομικής κρίσης καθώς και τα αιτήματα που έχουν οι κωφοί/βαρήκοοι. Με μεγάλο 

ενδιαφέρον παρακολούθησαν όλοι την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής που αφορά τις 

κλήσεις για διερμηνεία, όπως έγινε από τον κ. Σίμψη, στο τέλος της ομιλίας του. Την πίτα ευλόγησε ο 

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανάργυρος Σιγάλας.  



 

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στον κ. Ιωάννη Τσαγιάννη -γενικό διευθυντή Διαχείρισης 

Πελατών ΔΕΗ- για τη νέα υπηρεσία για κωφούς και βαρήκοους πολίτες «Εξυπηρέτηση για όλους», 

στον κ. Νίκο Σταυρόπουλο -εκπρόσωπο της Τράπεζα Πειραιώς- για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις 

προσβασιμότητας στην τραπεζική εξυπηρέτηση των κωφών – βαρήκοων ατόμων, στην κα Σοφία Ισαρη, 

για την εκλογή της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD), στην Επιτροπή Νέων της 

ΟΜΚΕ, για τις δράσεις και την ενεργή συμμετοχή της σε θέματα κωφών και βαρήκοων νέων αλλά και 

στους κ.κ. Ζωή Ξανθοπούλου, Δήμητρα Τριανταφύλλου, Μάρθα Μπάμπη, Μαρίνο Ατίγια, Βασίλη 

Μαρκόπουλο, Απόστολο Γιαννόπουλο και Όλγα Δαλέκου, για το κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα το 

οποίο δημιούργησαν. Ειδικές ευχαριστίες αποδόθηκαν από τους οικοδεσπότες προς τους χορηγούς 

της εκδήλωσης KUKO’s The Bar, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - Akouson, Φαρμακείο – Ηλίας 

Βασιλαδιώτης και MEGATUGS SALVAGE & TOWAGE.  

 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος κ. Σίμψης, αλλά και όλο το Γενικό Συμβούλιο 

ευχαριστούν θερμά όσους τίμησαν την εκδήλωση και εύχονται από καρδιάς υγεία και δημιουργία!  
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