
ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΣΣΙΙΟΟ  

            ΕΕππιιττρροοππήήσσ  ΝΝεεοολλααίίαασσ    

                              ΟΟμμοοςςπποοννδδίίαασσ  ΚΚωωφφώώνν  

                                                            ΕΕλλλλάάδδοοσσ  

Αγαπθτοί Νζοι-εσ, 

πρϊτα από όλα κα κζλαμε να ςασ ευχθκοφμε μια Καλι και Δθμιουργικι 

Χρόνια, γεμάτθ με υγεία, ευτυχία και επιτυχίεσ για τθν Κοινότθτα των 

Κωφϊν. 

        Είναι απίςτευτο ποςό γριγορα περνά ο χρόνοσ και καταλιξαμε ςτθν 

χρόνια του 2009, θ όποια ευχόμαςτε να είναι γεμάτθ με διοργανϊςεισ από 

τθν Νεολαία ολόκλθρθσ τθσ Ελλάδοσ και μαηικότερεσ ςυγκεντρϊςεισ Νζων 

διότι μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ ζχουμε τθν δφναμθ να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ! 

       Η αποςτολι του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου είναι θ ενθμζρωςθ 

προσ ςε όλουσ τουσ Νζουσ Ελλάδοσ για τισ πραγματοποιθκείςεσ 

δραςτθριότθτεσ μασ και των Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων – μελι τθσ 

Ομ.Κ.Ε. από τζλθ του Αφγουςτου μζχρι ςιμερα για τθν δθμιουργία μιασ 

πλιρθσ εικόνασ δράςεων 

Νεολαίασ Ελλάδοσ. 

       ασ ανακοινϊνουμε ότι 

εκλζχτθκε Νζα Επιτροπι 

Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. ζπειτα τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ κθτείασ τθσ 

Παλιάσ Επιτροπισ Νεολαίασ 2006 

-2008 μζςω των εκλογϊν ςτθν 



Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. που πιρε μζροσ 

ςτισ 8 Νοζμβριου 2008 ςτον χϊρο τθσ Ζνωςθσ Κωφϊν Ελλάδοσ, Ακινα. 

Επίςθσ, ζκτοσ από τθν Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ πραγματοποιικθκε 

και μια Ζκτακτθ υνζλευςθ Νεολαίασ ςτισ 26 επτεμβρίου 2008 ςτον χϊρο 

τθσ Πανελλθνίασ Ζνωςθσ Κωφϊν για τθν ζγκριςθ του Σροποποιθμζνου 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

       τθν Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ πραγματοποιικθκε 

Εκλογοαπολογιςμοσ και Οικονομικόσ Απολογιςμόσ για τα ζτθ 2006-2008 και 

παρευρεκικαν αντιπρόςωποι, θλικίασ 18-30 ετϊν, από διαφορά ωματεία 

Ελλάδοσ. Κατόπιν τθσ Εκλογικισ διαδικαςίασ, θ Παλιά Επιτροπι Νεολαίασ 

Ομ.Κ.Ε. ανάκεςε τα κακικοντα τθσ ςτθν Νζα Επιτροπι, θ όποια είναι θ εξισ: 

- Αλεξάνδρα Κωτςάκη ωσ Πρόεδροσ 

- Κολπονδίνοσ Γεώργιοσ ωσ Αντιπρόεδροσ 

- Δαλζκου Όλγα ωσ Γραμματζασ 

- Κολτςακίδου Θεοφάνη ωσ Σαμίασ 

- Μοιραςγεντή Θεοδώρα ωσ φμβουλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Ζπειτα τθν ςυγκρότθςθ μασ ςε ςϊμα, οργανωκικαμε για τθν εκτζλεςθ 

των εκκρεμοτιτων τθσ Παλιάσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

πραγματοποιϊντασ το πρϊτο μασ ςυμβοφλιο τον Νοζμβριο για τθν 

δθμιουργία ενόσ ςχεδίου δράςθσ Νεολαίασ για το Ζτοσ 2009 και τθν ανάκεςθ 

των κακθκόντων και άλλο ζνα τον Ιανουάριο. 

       ασ ανακοινϊνουμε με χαρά ότι κα διεξάγουμε το 1ο Πανελλήνιο 

Κάμπινγκ Νεολαίασ Κωφών, τον Ιοφλιο 2009, όπου κα ζχουν τθν δυνατότθτα 

να ςυμμετάςχουν Νζοι Κωφοί – Βαρικοοι, θλικίασ 18 - 30 ετϊν από όλθ τθν 

Ελλάδα. Επίςθσ, κα πραγματοποιθκοφν ομιλίεσ, μίνι ςεμινάρια, 

δραςτθριότθτεσ ςτθν εξοχι κτλ για τθν πλθροφόρθςθ και ενδυνάμωςθ όλων 

των Νζων. φντομα, κα ςασ ενθμερϊςουμε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ 

για αυτι τθν διοργάνωςθ όπωσ είναι το κόςτοσ, το πρόγραμμα κ.τ.λ. 

      Είμαςτε πολφ ενκουςιαςμζνοι που το 1ο Πανελλινιο Κάμπινγκ Νεολαίασ 

Κωφϊν κα γίνει πραγματικότθτα και όλοι είμαςτε προετοιμαςμζνοι για το 

δφςκολο ζργο τθσ οργάνωςθσ. Ελπίηουμε να ςυμμετάςχετε ςε αυτι τθν 

πρωτοποριακι και αξζχαςτθ εμπειρία για όλουσ μασ. 

       Άλλεσ δυο βαςικζσ λειτουργιζσ μασ είναι η δημιουργία Τποεπιτροπών 

Εκπαιδευτικοφ και Επαγγελματικοφ Σομζα, όπου θ κυριότερθ αποςτολι 

είναι θ ζρευνα τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτον Εκπαιδευτικό Σομζα που 

ςχετίηονται με τουσ Κωφοφσ μακθτζσ και φοιτθτζσ ςτα χολειά, Α.Ε.Ι. και 

Σ.Ε.Ι., και θ καταγραφι των εμπόδιων που ςυναντοφν οι Κωφοί-Βαρθκοοι 

ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ ϊςτε να οδθγθκοφμε ςτθν εξαγωγι αςφαλϊν 

ςυμπεραςμάτων για να γίνει δυνατι θ δθμιουργία προτάςεων που 

ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων. 

        Ζκτοσ του ζργου των Τποεπιτροπϊν, αςχολοφμαςτε με τθν δημιουργία 

του Μητρώου Νεολαίασ Ελλάδοσ. Με απλά λόγια, ςυγκεντρϊνουμε ςτοιχειά 

για τον αρικμό των Νζων Κωφϊν – Βαρικοων που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα, 



θλικίασ 18 -30 ετϊν, ϊςτε να ζχουμε υπό γνϊςιν μασ για τθν καλφτερθ 

ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τα Δικαιϊματα και τθν Κοινότθτα των Κωφϊν. Η 

ζρευνα μασ δεν αρκείται μόνο ςτουσ Νζουσ αλλά και ςτα Παιδιά και 

Ζφθβουσ, θλικίασ 0 – 17 ετϊν, διότι εκείνοι αποτελοφν το μζλλον τθσ 

Νεολαίασ. 

       Παρά τισ προαναφερκείςεσ δράςεισ μασ, ςυγκεντρωνόμαςτε και ςτθν 

εκτζλεςθ μικρό-εκκρεμοτθτων τθσ Παλιάσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε., 

επιςκεπτόμαςτε διαφορά ςωματεία για τθν δθμιουργία Επίτροπων Νεολαίασ 

κτλ. 

       Αφοφ καταγράψαμε τισ βαςικζσ μασ λειτουργιζσ, ςυνεχίηουμε με τθν 

παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων Επίτροπων Νεολαίασ ωματείων – Μελι 

Ομ.Κ.Ε. περιλθπτικά. 

 

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

 

        Η Επιτροπι Νεολαίασ Ε.Κ.Ε. δθμιουργικθκε με εκλογζσ ςτισ 28 

Νοζμβριου 2008, με τθν παρουςία τθσ Πρόεδρου τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ 

Ομ.Κ.Ε. για τθν παρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν. Η Επιτροπι Νεολαίασ Ε.Κ.Ε. 

κα λειτουργιςει δοκιμαςτικά για ζναν χρόνο πριν οδθγθκεί ςτθν 

επιςθμοποίθςθ τθσ.  

Η ςφςταςθ τουσ είναι θ εξισ:  

Πρόεδροσ: Πλαχοφρα Ευανκία, Γραμματζασ: Παλζτα Βαςιλικι, Σαμίασ: 

Διακουμάκοσ Γεϊργιοσ, Α’ φμβουλοσ: Κουντουρατηόγλου Δθμθτρθσ και Β’ 

φμβουλοσ: Πανταηι Βαςιλικι. 



 Μια ςθμαντικι δραςτθριότθτα τθσ είναι θ πραγματοποίθςθ μιασ 

ομιλίασ από τθν Πλαχοφρα Ευανκία και Δαλζκου Όλγα για τισ 

εμπειρίεσ τουσ από το Ευρωπαϊκό Κάμπινγκ Νεολαίασ Κωφϊν ςτθν 

ερβία, τον Ιοφλιο 2009.   

 Επίςθσ, κα διοργανϊςουν ζναν αποκριάτικο χορό με τθν ςυνεργαςία 

τθσ Ε.Κ.Ε. και του Ακλθτικοφ Ομίλου Κωφϊν ςε μια ταβζρνα για να 

γιορτάςουν τισ αποκριζσ ςτισ 21 Φεβρουαρίου 2009. 

Σουσ ευχόμαςτε καλι αρχι και μια δυναμικι ςυνεχεία. 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΩΗ ΚΩΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

(Ε.Κ.Β.Ε) 

 

       Η Επιτροπι Νεολαίασ τθσ Ε.Κ.Β.Ε. ξεκίνθςε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ μετά 

τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ τουσ:  

 ςυμμετζχοντασ ςτθν Ζκτακτθ και Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ τθσ 

Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. που προαναφζραμε.  

 



 με μια βραδιά HOME 

CINEMA ςτισ 21 

επτεμβρίου 2008 ςτον 

χϊρο τθσ Ε.Κ.Β.Ε. όπου 

πρόβαλαν τθν ταινία «Οι 

επίλεκτοι» και 

ςυγκεντρϊκθκαν αρκετοί 

νζοι. 

 

 Οργανϊνοντασ Παιχνίδια 

Ρόλων ςτο Βυηάντιο Μουςείο 

Θεςςαλονίκθσ με τθν 

ςυνεργαςία τθσ Ομάδασ 

Παιχνιδιϊν και Φανταςίασ και 

Ρόλων ςτισ 27 επτεμβρίου 

2008. 

 

 Με paintball ςτισ 5 Οκτϊβριου 2008, όπου ςυμμετείχαν 20 παιδιά 

περίπου. 

 

 

 

 

 

 

 



 τισ 11 Οκτϊβριου 2008 

διοργάνωςε ζνα μεγάλο 

πάρτι Νεολαίασ ςτον 

διαμορφωμζνο χϊρο με 

φωτογραφίεσ Νεολαίασ τθσ 

Ε.Κ.Β.Ε. και είχε μεγάλθ 

προςζλευςθ Νζων. 

 Με μια διάλεξθ ςτισ 17 

Οκτϊβριου 2008 με κζμα «Η 

εξουαλικι Εμπειρία και 

υμπεριφορά» και ςτισ 19 

Οκτϊβριου πραγματοποιικθκε 

μια ακόμθ βραδιά HOME 

CINEMA με τθν ταινία «Μζςα 

από τον Κακρζπτθ».  

 

 τισ 31 Οκτϊβριου διεξιχκθ Γενικι 

υνζλευςθ για τθν εκλογι 

Αντιπρόςωπων/Τποψιφιου για τθν 

Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ 

Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε.  

 

 

 Πραγματοποιϊντασ διαλζξεισ 

με κζματα «Κϊδικασ Προϊόντοσ, 

Εκμετάλλευςθ και Σεχνολογία» και «Η 

εξουαλικι λειτουργιά τθσ Γυναικάσ 

και του Άνδρα» ςτισ 2 και 14 

Νοζμβριου 2008, αντίςτοιχα.  



 τισ 23 Νοζμβριου 2008 πραγματοποίθςαν ζνα Σουρνουά Playstaτion Pro 

Evolution Soccer 2008. 

 τισ 6 Δεκεμβρίου 2008 οργανϊκθκε ζνα Πάρτι Νεολαίασ ςτον χϊρο τθσ 

Ε.Κ.Β.Ε. και ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2008 ζγιναν μακιματα Σάι Σςι Σουαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 τισ 30 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποίθςαν μια διάλεξθ με κζμα 

«?» και ο ειςθγθτισ ιταν ο Αναςτάςιοσ Υψιλοσ. 

 

 Οι προςεχϊν δραςτθριότθτεσ τουσ είναι μια διάλεξθ ςτισ 13 

Φεβρουαρίου με κζμα «AIDS» και μια μονοιμερθ εκδρομι ςτο 

Καιμακτςαλαν για ςκι ι ςνοουμπορντ ςτισ 14 Φεβρουαρίου 2009. 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΝΟΣΙΟ-    

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ (ΠΑΣΡΑ) 

 

        Η Επιτροπι Νεολαίασ Πάτρασ πραγματοποίθςε ξανά εκλογζσ ςτισ 

5 Δεκεμβρίου 2008 για τθν κάλυψθ τθσ κενισ κζςθσ ζπειτα τθν 



παραίτθςθ ενόσ μζλουσ τθσ. Οι εκλογζσ διεξιχκθκαν με τθν παρουςία 

τθσ Πρόεδρου Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. και οι εκλεγόμενοι 

ςυςτάκθκαν ςτο εξισ ςϊμα: 

 

- Πρόεδροσ: Κατςιμπερθ Αλεξάνδρα 

 

- Γραμματζασ: Κανάγια Αδαμαντία 

 

- Σαμίασ: Σςιονακασ Κωνςταντίνοσ 

 

 

 Η Επιτροπι Νεολαίασ ςυμμετείχε ςτθν Εκλογοαπολογιςτικι και Ζκτακτθ 

υνζλευςθ τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

 

 

 Δθμιουργία του δικοφ τουσ Λογοτφπου. 

 

 

 

 

 Πραγματοποίθςαν το πρϊτο τουσ 

Πάρτι Νεολαίασ με άφκονο χορό 

διαφόρων ειδϊν ςτισ 5 Δεκεμβρίου 

2008, μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εκλογϊν, με τθν ςυνεργαςία του 

Πολιτιςτικοφ Ομίλου Φοιτθτϊν 

Πανεπιςτιμιου Πατρϊν. 

 

 



 Διοργανϊνουν Πάρτι Νεολαίασ ςτισ 13 Φεβρουαρίου 2009 ςτον χϊρο 

τουσ. 

 Θα πραγματοποιιςει μια παρζλαςθ ςτο Πατρινό Καρναβάλι 2009 

ςυμμετζχοντασ ςε ζνα αποκριάτικο γκρουπ «Pop art» και κα 

ςυγκεντρωκοφν Νζοι από όλθ τθν Ελλάδα από τισ 28/02 – 01/03/09. 

 

 Επίςθσ, οργανϊνουν μια εβδομαδιαία ψυχαγωγία με λάτιν χοροφσ ςτον 

χϊρο του ωματείου τουσ και διαλζξεισ που κα ανακοινωκοφν ςφντομα. 

 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΚΩΦΩΝ 

(Π.Ε.Κ.) 

 

 Η Επιτροπι Νεολαίασ Π.Ε.Κ. ξεκίνθςε τισ δραςτθριότθτεσ πριν ανοίξουν 

τα ςχολειά διοργανϊνοντασ το 1ο Καλοκαιρινό Κάμπινγκ Κωφϊν με τθν 

ςυνεργαςία τθσ Π.Ε.Κ. και του Πανακλθτικοφ Ομίλου Κωφϊν ςτισ 

28/08-31/08/08, το οποίο πιρε μζροσ ςτθν Bouka, Δροςιά Χαλκίδασ. 

υγκεντρωκικαν Νζοι από όλθ τθν Ελλάδα και πραγματοποιικθκαν 

τουρνουά Beach Volley, ποδόςφαιρου και πολλά παιχνίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 υμμζτοχθ ςτθν Ζκτακτθ και Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ τθσ 

Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

 

 τισ 24 Οκτϊβριου 2008 πραγματοποιικθκε Γενικι υνζλευςθ 

Επιτροπισ Νεολαίασ Π.Ε.Κ. για τθν ζγκριςθ του Εςωτερικοφ 

Κανονιςμοφ τθσ και τθν εκλογι αντιπρόςωπων/Τποψιφιου για τθν 

Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

 

 Πάρτι Νεολαίασ 

αλά αραβικά ςτο 

Λιβανζηικο κλαμπ 

NARA-NARA ςτισ 8 

Νοζμβριου 2008 με 

μεγάλθ προςζλευςθ 

Νζων από όλθ τθν 

Ελλάδα. 

 

 Πραγματοποίθςαν ζνα μίνι ςεμινάριο –

Ηγεςίασ και Ομαδικισ Εργαςίασ- ςτισ 22 

Νοζμβριου 2008 ςτον χϊρο τθσ Π.Ε.Κ. με 

ςυμμετζχοντεσ από Ακινα και 

Θεςςαλονίκθ.  

 

 

 

 

 Επίςθσ, ςτθν ίδια μζρα, πραγματοποιικθκε Εκλογοαπολογιςτικι 

υνζλευςθ για τα ζτθ 2006 -2008 και εκλογζσ ανάδειξθσ τθσ Νζασ 

Επιτροπισ Νεολαίασ Π.Ε.Κ., θ όποια ςυςτάκθκε ςτο εξισ ςϊμα: 



 

- Τπεφθυνεσ Επιτροπήσ Νεολαίασ: Αλεξάνδρα Κωτςάκθ και 

Γαριφαλιά πφρου 

- Τπεφθυνη Αλληλογραφίασ: Δριτςα Ματίνα 

- Τπεφθυνοσ Σαμείου: Κοχιλασ Χαράλαμποσ 

- υντονιςτήσ: Νακοσ Κωνςταντίνοσ 

- υντονίςτρια: Δαλζκου Όλγα 

- υντονίςτρια: Ρικκου Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Π.Ε.Κ. 

 

 τισ 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιικθκε διάλεξθ για το Ευρωπαϊκό 

Κάμπινγκ Νεολαίασ ςτο Βελιγράδι ερβίασ 2008 από τθν Πλαχοφρα 

Ευανκία και Δαλζκου Όλγα. 

 

 Η Επιτροπι Νεολαίασ ξεκίνθςε τον Νζο χρόνο 2009 με μια εκδρομι 60 

ςυμμζτοχων ςτα Βουνά του Παρναςςοφ για κι και ςνοουμπορντ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 τισ 31 Ιανουαρίου 2009 οργάνωςαν μια διάλεξθ «Η Δεοντολογία 

Επαγγελματιϊν Διερμθνζων». 

 

 Κοπι Πρωτοχρονιάτικθσ Πίτασ με αποκριάτικο χορό ςε ταβζρνα μαηί 

με τθν Π.Ε.Κ. και τον Π.Ο.Κ. ςτισ 6 Φεβρουαρίου 

2009. 

 

 

 τισ 13 Φεβρουαρίου 2009 κα πραγματοποιιςουν 

μια διάλεξθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Κωφϊν από 

τον Γιαλλοφρο Ιωάννθ, ο όποιοσ είναι μζλοσ του 

Διοικθτικοφ υμβοφλιου τθσ, ςτον χϊρο τθσ Π.Ε.Κ. 



και ςτισ 21 Φεβρουαρίου κα γίνει Πάρτι Νεολαίασ ςτον χϊρο τθσ 

Π.Ε.Κ. με αποκριάτικο κζμα «Βαμπίρ». 

 

 Για περιςςότερεσ φωτογραφίεσ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Επιτροπισ 

Νεολαίασ Π.Ε.Κ. μπορείτε να δείτε ςτθν εξισ διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ: 

http://picasaweb.google.gr/neolaia.pek 

 

 

ΑΛΛΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 

      Ζπειτα τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ όλων των δραςτθριοτιτων 

Επίτροπων Νεολαίασ Ελλάδοσ, επικυμοφμε να ςασ κάνουμε γνωςτό για τθν 

πρόςφατθ εκδιλωςθ που οργανϊκθκε από τθν Επιτροπι Νεολαίασ Διμου 

Αργυροφπολθσ ςτισ 30 Ιανουαρίου 2009 και είχε ωσ κζμα «ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».  Ήταν μια πρωτοβουλία τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ 

Διμου Αργυροφπολθσ να ςυγκεντρϊςει Νζουσ με Αναπθρίεσ και παρζςτθκε θ 

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. όπου ζβγαλε και μια ομιλία 

ςχετικά με τθν Κοινότθτα των Νζων Κωφϊν. 

      Κλείνοντασ, κζλουμε να ςασ ανακοινϊςουμε ότι κα πραγματοποιθκεί το 

Ευρωπαϊκό Εφηβικό Κάμπινγκ Κωφών Νεολαίασ, από 3 μζχρι 10 

Αφγουςτου 2009 ςτην 

Φινλανδία. Οι ςυμμετζχοντεσ 

πρζπει να είναι θλικίασ 13 – 17 

ετϊν και ο ςφνοδοσ 18 – 30 ετϊν. 

Ζχουμε ςτείλει πλθροφορίεσ και 

φόρμεσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε 

όλα τα ςωματεία, ςχολειά και 

Νζουσ με φαξ και μζςω 

http://picasaweb.google.gr/neolaia.pek


θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Μθν χάςετε αυτι τθν αξζχαςτθ εμπειρία και 

δθλϊςτε ςυμμζτοχθ!   

     Σο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο κα ανανεϊνεται κάκε τρίμθνο ι τετράμθνο, 

ϊςτε να γνωρίηετε για τισ δράςεισ Νεολαίασ Κωφϊν Ελλάδοσ. Όποτε μείνετε 

ΤΝΣΟΝΙΜΕΝΟΙ!  

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Επιτροπή Νεολαίασ Ομ.Κ.Ε. 

  


