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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Εορτασμός της Διεθνούς Εβδομάδας Κωφών 2021 

 
 

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για τη 

διοργάνωση της Διεθνούς Εβδομάδας Κωφών, που συνιστά μια πολύ σημαντική γιορτή. Η Διεθνής 

Εβδομάδα Κωφών γιορτάζεται κάθε χρόνο, με διαφορετική κάθε φορά θεματική. Η θεματική της 

Διεθνούς Εβδομάδας Κωφών 2021 είναι: «Αναδεικνύουμε τις Κοινότητες Κωφών που ευημερούν». 

Η Διεθνής Εβδομάδα Κωφών αποτελεί δημιούργημα της WFD (World Federation of the Deaf 

/ Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών). Ειδικότερα, η WFD πραγματοποίησε το 1958 στη Ρώμη το πρώτο 

της συνέδριο, το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή και πλούσια ανταλλαγή ιδεών. Το πρώτο αυτό 

συνέδριο έλαβε χώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 1958, οπότε και θεσπίστηκε να 

γιορτάζεται κάθε χρόνο η Διεθνής Εβδομάδα Κωφών. 

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, όταν έμαθε για τη θέσπιση αυτή, θέλησε να γίνει μέρος της. 

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος διοργάνωσε την πρώτη γιορτή της Διεθνούς 

Εβδομάδας Κωφών το 1999 στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα. Και ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία 

γιορτή! 

Στα επόμενα χρόνια ωστόσο επήλθε παύση του θεσμού. Ώσπου το 2016 τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος θέλησαν να αναλάβουν και πάλι δράση, να 

αναβιώσουν τη γιορτή, ώστε να αναδείξουμε τα δικαιώματά μας και τόσα άλλα ποικίλα θέματα. Και 

πράγματι, το 2016 πραγματοποιήθηκε το 1o DEAFestival στην Τεχνόπολη Αθηνών. Ήταν μια γιορτή 

καταπληκτική, στην οποία είχε συρρεύσει πολύς κόσμος. Έκτοτε, το DEAFestival διοργανωνόταν κάθε 

χρόνο:  

 το 2017 στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης,  

 το 2018 στο Πεδίον του Άρεως,  

 ενώ το 2019 αποφασίστηκε η γιορτή να «μετακομίσει» στη Θεσσαλονίκη. 



 

Όμως, τον επόμενο χρόνο, το 2020, εμπόδιο στη διοργάνωση της γιορτής στάθηκε η πανδημία 

του κορονοϊού, που ξέσπασε παγκοσμίως, οπότε είχαμε και πάλι την παύση της.  

Φέτος, παρά το γεγονός ότι η πανδημία εξακολουθεί να είναι ‘’εδώ’’, η Ομοσπονδία Κωφών 

Ελλάδος είχε την ιδέα να μην ακυρώσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη διοργάνωση αυτής της τόσο 

σημαντικής γιορτής και πήρε την απόφαση να την υλοποιήσει… ψηφιακά, δηλαδή μέσα από 

καινούργια βίντεο στη νοηματική γλώσσα. Θα δείτε λοιπόν να προβάλλονται νέα βίντεο επί επτά 

ημέρες. Ειδικότερα, μέσα σε μία εβδομάδα θα προβληθούν επτά βίντεο στη νοηματική, ένα 

διαφορετικό την καθεμία ημέρα, το οποίο θα έχει και τη δική του ξεχωριστή θεματική. Στόχος μας 

είναι η συμμετοχή όλων στη γιορτή, η αναβάθμιση των δικαιωμάτων μας και της γλώσσας της 

κοινότητας των κωφών, να ενδυναμωθούμε και να έχουμε ισότητα, να διεκδικούμε τα δικαιώματά 

μας και την εξέλιξή μας. 

Ελπίζουμε να δείτε τα βίντεο, να τα απολαύσετε και να σας δώσουν δύναμη. 

 

 

 

 
 
 


