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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΩΦΩΝ 

 
 
 

 Η ελληνική αποστολή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωφών 

Ελλάδος, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και εκπρόσωπος της Convin 

βρέθηκε στο Παρίσι, 20 – 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνέλευσης των Μελών της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με αφορμή τη διεκδίκηση του XIX World Congress of the World 

Federation of Deaf-WFD. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ολομέλειας, λειτουργούσε περίπτερο, 

απ’ όπου διανέμονταν σχετικό ενημερωτικό υλικό αλλά και προϊόντα της πατρίδας μας όπως 

παξιμάδια, ελιές, παστέλι, ούζο κτλ. Συνυποψήφιες, στην διεκδίκηση του WFD2023 ήταν 

επίσης η Νέα Ζηλανδία, η Ν. Κορέα και η Ρουάντα.  

Η Ελλάδα κατάφερε να επιδείξει τη δυνατότητα, τη δυναμική και τις υποδομές της για 

την ανάληψη ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου όπως είναι το WFD 2023, ωστόσο βασικό 

κριτήριο για την επιλογή του επόμενου προορισμού αποτέλεσε η ήπειρος την οποία δεν έχει 

«επισκεφθεί» εδώ και 28 χρόνια το συγκεκριμένο συνέδριο. Έτσι, νικήτρια χώρα αναδείχθηκε 

η Ν. Κορέα. 

  Γνωρίζοντας ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούν μια τέτοια προσπάθεια, 

πολλοί ήταν αυτοί που "κληθήκαν" να συμπορευτούν μαζί με την ελληνική αποστολή, και να 

στηρίξουν την διεκδίκηση ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου. Γι’ αυτό, η Ομοσπονδία Κωφών 

Ελλάδος, θα ήθελε να ευχαριστήσει τους: 



 

 

 

 

 

- Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

- Περιφέρεια Αττικής 

- Δήμο Αθηναίων 

- Γραφείο Επισκεπτών και Συνεδρίων του Δήμου Αθηναίων (ACVB) 

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).  

- Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών 

- Aegean  

 

Οι σχολές ελληνικής νοηματικής γλώσσας: 

- Talking Hands 

- Κέντρο Επικοινωνίας & Τεχνολογίας  

- Σχοιναράκη Χρυσάνθη  

- Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Λάρισα – Βόλος – Τρίκαλα) 

- Κόσμος  

- ΚΕΝΓ 

- K.ΕΛ.Ν.Ο. 

- Κρατύλος 

 

Τα εστιατόρια: 
- Kuko’s the bar  
- Coco-Mat Hotel Nafsika  

 
Και οι εταιρείες catering  

- ARIA Fine Catering 
- Intercatering 
- Μαυρομμάτης Catering 

 
Τα ξενοδοχεία 

- Crown Plaza 
- Hilton 

 
Οι εταιρείες: 

- Apivita 

- Αφοί Λάμπου 

- Byron College 

- Βεστιάριο 

- Θέατρο Κωφών 

- Nissan 

- Ποδηματάς Audiovisual 

- Top Advertising 



 

 

 

 

 

- Τράπεζα Πειραιώς 

- We design 

 

Οι εθελοντές: 

- Όλγα Δαλέκου  

- Δήμητρα Τάσου  

- Ξένια Νικολοπούλου 

- Παναγιώτης Κατσής 

 

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 

- Άννα Γαϊτανή 

- Κωνσταντίνος Γαργάλης 

- Αλεξάνδρα Κωτσάκη 

- Γαρυφαλιά Σπύρου 

- Σοφία Ίσαρη 

- Έλλη Χριστοπούλου 

 

Και τo συνεδριακό γραφείο Convin για τη συνολική οργάνωση και συντονισμό όλων των 

ενεργειών. 

Αν και το αποτέλεσμα δεν ήταν ευνοϊκό για τη χώρα μας, η συμβολή τους ήταν σημαντική για 

την ανάδειξη και προώθηση της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και όλα τα μέλη της Κοινότητας μας  

ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

 



 

 

 

 

 

 
 

       
 
 

 


