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Προς 
Κωφούς και Βαρήκοους 

 
 

Θέµα: «Πρόσκληση Συµµετοχής σε Ε̟ιµορφωτικό Πρόγραµµα   
                             Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας»    

 

2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ “Κωφοί και Ακούοντες εν 

∆ράσει” 

Τό̟ος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ηµεροµηνία: 14-18.07.2014 

Ώρα: 11:00-23:00 

 

To Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 

συνεργασία µε τη Λέσχη για τη ∆ιάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας (Χανιά, Κρήτη) & 

τον ̟ολιτιστικό φορέα ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ (Θεσσαλονίκη), διοργανώνει το 2ο 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ σύµ̟ραξης ΚΩΦΩΝ & ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ στη Βυζαντινή και 

Προσφυγική Εστία της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη ̟ροσκαλώντας το̟ικούς 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (κερδοσκο̟ικούς και µη), σχολές νοηµατικής 

γλώσσας, ακαδηµαϊκούς συνεργάτες,  καθώς και καλλιτεχνικά & αθλητικά σχήµατα 

α̟ό τη λοι̟ή Ελλάδα να συµ̟ράξουν για την ε̟ιτυχία του φεστιβάλ.  

Το 1ο Φεστιβάλ ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ανα̟άντεχη ε̟ιτυχία και σύσσωµη 

κινητο̟οίηση το̟ικών δηµόσιων αρχών, κερδοσκο̟ικών και µη κερδοσκο̟ικών 

το̟ικών ιδιωτικών φορέων και καλλιτεχνικών  σχηµάτων (βλ. σχετικά: 

http://www.esai.gr/DHIA_festival.html). 

Στο ̟λαίσιο του Φεστιβάλ, το ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΓΗΣ σε συνεργασία µε 

το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ̟ροσκαλούν Κωφούς 
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και Βαρήκοους να συµµετέχουν δωρεάν σε Κύκλο Σεµιναρίων 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, το µήνα Ιούνιο (10 Ιουνίου µε 10 Ιουλίου 2014, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος, Εθνικής Αµύνης 1). Θα 

δοθούν ∆ι̟λώµατα Συµµετοχής και θα γίνει 5ήµερη έκθεση 

φωτογραφίας α̟ό τους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ σε αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους της 

Θεσσαλονίκης. Τα σεµινάρια είναι δωρεάν για κωφούς, οι δε 

θέσεις ̟εριορισµένες.  

Για δηλώσεις Συµµετοχής καλέστε την κα Σοκολάκη Ειρήνη (τηλ. 6948 841 206) ή τον 

κο Κόκκο Φώτη (µόνο SMS στο τηλ. 6942 803 874) ή on line 

www.esai.gr/DHIA_2014.html  

 

Λίγα Λόγια για το Φεστιβάλ 

Η όλη διοργάνωση του Φεστιβάλ βασίζεται α̟οκλειστικά στο θεσµό της χορηγίας 

και της εθελοντικής ̟ροσφοράς. Το συγκεκριµένο Φεστιβάλ δηµιουργήθηκε α̟ό την 

ανάγκη για κοινωνική συνέργεια υ̟έρ της ανά̟τυξης και αναδόµησης της κοινωνίας 

µας σε θεµέλιες λειτουργικές και ευοίωνες ̟ολιτισµικές βάσεις µε βασικό σκο̟ό τον 

ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ, ανεξαρτήτου κοινωνικής ταυτότητας και ως ε̟ιµέρους στόχους: 

• την ανάδειξη των το̟ικών ̟ολιτιστικών και ̟εριβαλλοντικών θησαυρών 

(ανάλογα µε την ̟όλη ̟ου φιλοξενείται το φεστιβάλ),  

• τη φιλοξενία έντεχνων καλλιτεχνικών σχηµάτων ̟ου εµ̟λέκουν κωφούς ή 

σχετίζονται µε την κουλτούρα τους 

• την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης 

• την τόνωση του εµ̟ορίου το̟ικών ̟ροϊόντων  

• την ̟ρόληψη της υγείας 

• την άτυ̟η εκ̟αίδευση 

• την κατα̟ολέµηση του κοινωνικού ρατσισµού και α̟οκλεισµού µε σύµ̟ραξη 

κωφών και ακουόντων 

• και την ̟ροβολή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΓΗΣ του Κέντρου Πολιτισµού της Π.Κ.Μ., 

̟ου τα στελέχη του είναι κωφοί α̟ό την ̟εριοχή της Μακεδονίας-Θράκης 

Στο ̟λαίσιο του Φεστιβάλ θα λειτουργούν ψυχαγωγικές υ̟αίθριες αθλητικές 

δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και δρώµενα υ̟αίθριου χώρου, 
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εκθέσεις, ̟αραστάσεις, ∆ιηµερίδα διαλόγου ακαδηµαϊκών, δηµοτικών αρχών και 

καλλιτεχνικών σχηµάτων, ξεναγήσεις, σεµινάρια ̟ρώτων βοηθειών & λοι̟ές 

δράσεις ̟ρόληψης και ̟ροαγωγής της υγείας, βιντεο̟ροβολές ̟ερί ̟ολιτισµού και 

τουρισµού, συγκροτήµατα Μακεδονικών & Προσφυγικών Παραδοσιακών Χορών 

& Μουσικής και ̟αραδοσιακά εδέσµατα. 

 
Εκ µέρους της Οργανωτικής Ε̟ιτρο̟ής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Κέντρο Πολιτισµού -ΠΚΜ 
 

 


