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Σόπος: Νομός Θεσσαλονίκης

To Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με τη Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας (Φανιά, Κρήτη) &
τον πολιτιστικό φορέα ΕΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ (Θεσσαλονίκη) και υπό την αιγίδα του
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ σύμπραξης
ΚΩΥΩΝ & ΑΚΟΤΟΝΣΩΝ στη Βυζαντινή και Προσφυγική Εστία της Μακεδονίας, τη
Θεσσαλονίκη

προσκαλώντας

σχολές

νοηματικής

γλώσσας,

ακαδημαϊκούς

συνεργάτες, καθώς και καλλιτεχνικά & αθλητικά σχήματα από τη λοιπή Ελλάδα. Σο 1ο
Υεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με αναπάντεχη επιτυχία και σύσσωμη κινητοποίηση
τοπικών δημόσιων αρχών, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών τοπικών ιδιωτικών
φορέων και καλλιτεχνικών σχημάτων (http://www.esai.gr/DHIA_festival.html).
Σο Υεστιβάλ αυτό δημιουργήθηκε από την ανάγκη για κοινωνική συνέργεια υπέρ της
ανάπτυξης και αναδόμησης της κοινωνίας μας σε θεμέλιες λειτουργικές και ευοίωνες
πολιτισμικές βάσεις με σκοπό τον ΕΝΕΡΓΟ

ΠΟΛΙΣΗ, ανεξαρτήτου κοινωνικής

ταυτότητας και ως επιμέρους στόχους:
- την καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού με σύμπραξη κωφών
και ακουόντων
- την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών θησαυρών (ανάλογα με
την πόλη που φιλοξενείται το φεστιβάλ),
- τη φιλοξενία έντεχνων καλλιτεχνικών σχημάτων που εμπλέκουν κωφούς ή σχετίζονται
με την κουλτούρα τους
- την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης
- την τόνωση του εμπορίου τοπικών προϊόντων
- την πρόληψη της υγείας
- την άτυπη εκπαίδευση
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- και την προβολή του ΘΕΑΣΡΟΤ ΙΓΗ του Κέντρου Πολιτισμού της Π.Κ.Μ., που τα
στελέχη του είναι κωφοί από την περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης
το πλαίσιο του Υεστιβάλ θα λειτουργούν ψυχαγωγικές υπαίθριες αθλητικές
δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και δρώμενα υπαίθριου χώρου, εκθέσεις,
παραστάσεις, Διημερίδα διαλόγου ακαδημαϊκών, δημοτικών αρχών και καλλιτεχνικών
σχημάτων, ξεναγήσεις, σεμινάρια πρώτων βοηθειών & λοιπές δράσεις πρόληψης και
προαγωγής

της

υγείας,

βιντεοπροβολές

περί

πολιτισμού

και

τουρισμού,

συγκροτήματα Μακεδονικών & Προσφυγικών Παραδοσιακών Φορών & Μουσικής και
παραδοσιακά εδέσματα.
Καλούνται, λοιπόν, να συνεισφέρουν στην επιτυχία αυτού του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ
ΥΕΣΙΒΑΛ καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και αθλητικά σχήματα/ σωματεία/ σύλλογοι κωφών
ή ακουόντων που εμπλέκουν τη Νοηματική Γλώσσα, για να προβάλουν το πολιτιστικό
και κοινωνικό τους έργο.

