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Περιεχόμενα Ε’ τόμου    
 

Εργαστήρια 
 
Κατερίνα Βαλαή, Χριστίνα Δάλλα, Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου 
Ένας γεωγραφικός περίπατος στους μύθους και τις ιστορίες της Ελλάδας 

σελ. 13 

Βαρβάρα Βάμβουρα, Λευκοθέα Καρτασίδου 
Δημιουργικότητα και καινοτομία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις:  
Η περίπτωση του Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
«Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» 

σελ. 19 

Τατιάνα Ζωγράφου 
Δημοκρατία, Μουσική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Το τραγούδι ως 
εργαλείο για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ενδυνάμωση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας 

σελ. 32 

Καλλιόπη Σ. Καλποδήμου, Αγγελική Τσάκωνα 
Όρνιθες  έχω και φτερά... πάμε στα σύννεφα; 
Θεατρικό εργαστήρι στους  «Όρνιθες» του Αριστοφάνη 
 

σελ. 39 

Εμμανουήλ Κεφαλάς 
Σχολείο Βικιπαίδειας: Ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση  
στον 21ο αιώνα 

σελ. 51 

Κυριακή Κωστανάκη 
Η  ένταξη των  ΤΠΕ στη διαδικασία αξιολόγησης των δίγλωσσων μαθητών. 
Η αξιοποίηση των προγραμμάτων Kahoot και Padlet στη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας 

σελ. 64 

Μαγδαληνή Λαμπρογεώργου, Δημήτριος Κούκας 
Προ-γύμναση στη Ρητορική Τέχνη & Δημιουργική Γραφή: Ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο μιας άλλης εποχής και η σύγχρονη εφαρμογή του 

σελ. 70 

Χρυσαφία Λάμπρου, Μιχαλάκης Ροδοσθένους 
Ανακυκλοπαίζουμε! 

σελ. 77 

Εύη Μάμαλη 
Η δημιουργική σκέψη εντός δραματικής συνθήκης: Μια παράμετρος  
για την καλλιέργεια του ρητορικού πάθους στον δημόσιο λόγο 

σελ. 89 

Ευγενία Νινιού 
Τα 6 σκεπτόμενα καπέλα του Edward De Bono ως εκπαιδευτική μέθοδος 

σελ. 98 
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Αικατερίνη Πετροκοκκίνου, Αγγελική Μπλέτσου 
Κι αν ήμουν εγώ στην Γαλλική Επανάσταση; 

σελ. 103 

Λία Πέτρου 
Τεχνικές animation χωρίς κάμερα και ιστορία του animation 

σελ. 109 

Ελένη Σαραντοπούλου, Χρυσάνθη Ζεπάτου 
O Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898 – 1956) και η εποχή του 

σελ. 119 

Σπύρος Σπύρου, Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός 
Διαδικασία Επαύξησης Σχολικών Βιβλίων 

σελ. 129 

Μαρίνα Σταμάτη 
Δημιουργία ελκυστικών Παρουσιάσεων με  Microsoft PowerPoint:  
Καλές Πρακτικές και Χρήσιμες Συμβουλές 

σελ. 143 

Χρύσα Ταμίσογλου, Μαρία Καμπέρη, Ιωάννης Κρομμύδας,  
Αικατερίνη Παππά, Άννα-Μαρία Παφίλα, Μαρία-Βασιλική Τασούλη 
«Τολμάς να διαφωνείς!». Ένα βιωματικό εργαστήριο για τη διαχείριση 
συγκρουσιακών ζητημάτων στη σχολική τάξη 

σελ. 152 

Ιωάννα Φώκου, Χρυσαφία Λάμπρου 
Όταν η αφήγηση λαϊκών παραμυθιών και το κουκλοθέατρο συναντούν την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

σελ. 162 

 
Αναρτημένες ανακοινώσεις 

 
 

Παρασκευή Ακριτίδου 
«Τρόπος του παίζειν»: Η διδακτική αξιοποίηση του λογοπαιγνίου στην 
οργάνωση και διδασκαλία της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Λυκείου 

σελ. 171 

Αργυρή Δημητρακάκη, Τζανσού Μπατζάκ, Βασιλική Ολμπασάλη 
Απόψεις υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τη συμβολή της εκμάθησης παραδοσιακών χορών στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων (κοινωνικών, νοητικών, ψυχικών, συναισθηματικών, 
σωματικών) των μαθητών 

σελ. 183 

Ελισάβετ Δημοπούλου 
Η αναγέννηση των γραμμάτων στο Βυζάντιο τον 9ο αιώνα 

σελ. 194 

Ελισάβετ Δημοπούλου 
Ηγεσία και εισαγωγή της εκπαιδευτικής καινοτομίας 

σελ. 203 
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Παναγιώτης Ζαβιτσανάκης, Ευγενία Γρέντζελου, Χρήστος Ιωάννου 
Ψυχοπαθολογία του παιδιού. Μελέτη περίπτωσης: Περιγραφή ατομικής 
περίπτωσης εφήβου με κατάθλιψη 

σελ. 211 

Κωνσταντίνα Ιωαννίδου 
Η Εφαρμογή του Μοντέλου Fullan στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

σελ. 221 

Φωτεινή Καραγρηγόρη 
Αντιλήψεις γονέων για την ικανότητα δράσης των παιδιών τους στο πλαίσιο 
της οικογενειακής διγλωσσίας 

σελ. 235 

Ηλίας Δ. Κοσμάς 
Η διαχείριση σύγκρουσης στη σχολική μονάδα που προκύπτει  από την 
εισαγωγή καινοτομίας και ο ρόλος του/της Διευθυντή/τριας:  
Μελέτη περίπτωσης 

σελ. 244 

Έλενα Νταβλαμάνου, Αθανασία Ελευθερούλη 
«Ένα πρόγραμμα όλο γλύκα:  Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της 
σοκολάτας» Διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας από το Δημοτικό Σχολείο  
«Άγιος Ιωσήφ» Βόλου 

σελ. 254 

Χαρίκλεια Κ. Πανοπούλου 
Από τη Δύση στην Ανατολή κι από τον Βορά στον Νότο Erasmus+, eTwinning 
και σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα Μελέτη περίπτωσης:  
4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου 

σελ. 263  

Ειρήνη Πετακάκη 
Δημιουργικότητα μέσω έργων τέχνης και πολιτισμού στο Νηπιαγωγείο 

σελ. 263 

Ευδοκία Χατζηαβραμίδου 
Μετανάστευση και Εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα 

σελ. 272 

Αριστομένης Χατζήπαπας 
Maze Game Art 

σελ. 278 
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εργαστήρια
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Δημιουργικότητα και καινοτομία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις:         
Η περίπτωση του Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

«Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» 
 

Βαρβάρα Βάμβουρα 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

barbo@uom.edu.gr 
 

Λευκοθέα Καρτασίδου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

lefka@uom.edu.gr 
 

 

Περίληψη 
Το άρθρο παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τα σημαντικότερα αποτελέσματα του Φεστιβάλ «Η 
Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη - Reflection of Disability in Art» που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2018 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3-10/12/2018). Το Φεστιβάλ έχει ως όραμα να αποτελέσει έναν νέο 
θεσμό για τη συνύπαρξη καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία και έτσι να προωθήσει την κοινωνική 
συμπερίληψη και συνοχή. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις από όλες τις τέχνες και μεταξύ 
άλλων, κινηματογραφικές ταινίες, εικαστικές εκθέσεις, μουσικοθεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Τα 
ποσοστά  συμμετοχής στο Φεστιβάλ κατά την πρώτη χρονιά της διοργάνωσής του –λαμβάνοντας υπόψη την 
περιορισμένη προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το εξειδικευμένο θέμα του– ήταν υψηλότατα, 
υπερκαλύπτοντας τη χωρητικότητα των αιθουσών. Βάσει των παραπάνω, το Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας εξυπηρετεί ως πλαίσιο για την ανάλυση του περιεχομένου και ειδικού βάρους που αποκτούν οι 
όροι της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ως στοιχείων απαραίτητων για 
την προσφορά νέων πολιτιστικών προϊόντων με ενισχυμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπροσθέτως, 
συζητείται η σημαντικότητα της συνεχούς αξιολόγησης και αντικειμενικής αποτίμησης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, στη βάση των επιμέρους στοιχείων που τις συνθέτουν και συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, 
για την εκτίμηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους. Έτσι, η ικανότητα των διοργανωτών να χειρίζεται με τον 
καταλληλότερο κατά περίπτωση τρόπο τις πληροφορίες που λαμβάνει αναδεικνύεται σε καθοριστικό 
παράγοντα για τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.   

  
Λέξεις - κλειδιά: Φεστιβάλ, εκδηλώσεις, καινοτομία, συμπερίληψη.  
 
 

1. Εισαγωγή 
Η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού προϊόντος εκ του μηδενός και μάλιστα σε έναν 
κρατικό φορέα αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η 
Αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη», του Φεστιβάλ που διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018, είναι ένα παράδειγμα 
επιτυχούς εκκίνησης (launching) που στηρίχθηκε στην πρωτοβουλία, την πρόθεση και την 
αποφασιστικότητα των επικεφαλής υπό συνθήκες, όπως συνήθως συμβαίνει, εξαιρετικά 
δύσκολες (Carlsen, Andersson, Ali-Knight, Jaeger, & Taylor, 2010;  Frisby & Getz, 1989). Ως εκ 
τούτου, η καθιέρωσή του σήμερα ως Ιδρυματικού θεσμού παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης 
μιας σειράς ζητημάτων καθοριστικών για την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα κάθε 
πολιτιστικής εκδήλωσης και δη φεστιβάλ, και σχετιζόμενων με την αλλαγή της υφιστάμενης 
νοοτροπίας, τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων –μεταξύ αυτών και των εθελοντών– και 
κυρίως της εξεύρεσης χρηματοδότησης και της βέλτιστης αξιοποίησής της. Πράγματι, τα 
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ζητήματα που ανακύπτουν σε όλες τις φάσεις οργάνωσης ενός φεστιβάλ αποτελούν 
ταυτόχρονα απειλές και ευκαιρίες, γι’ αυτό και απαιτείται συνεχής εγρήγορση από μέρους 
των διοργανωτών, έτσι ώστε να τα ελέγχουν με τον καταλληλότερο κατά περίπτωση τρόπο 
και να αυξάνουν τις δυνάμεις του προϊόντος μειώνοντας τις αδυναμίες του. 
 
2. Ορισμοί  
Επιχειρώντας έναν ορισμό της έννοιας, τα φεστιβάλ αφορούν καταρχάς «τα σύνολα 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαγωνιστικού ή μη χαρακτήρα, ποικίλης διάρκειας, συχνά 
θεσμοθετημένων, με ενιαίο περιεχόμενο, που συνήθως αφορούν ένα ορισμένο 
καλλιτεχνικό είδος ή σπανιότερα το έργο ενός καλλιτέχνη»1. Επίσης, όπως προκύπτει από 
την ετυμολογία της λέξης –εκ του λατινικού επιθέτου festus εορτάσιμος / εορταστικός· εξ 
ού, άλλωστε, και η ελληνική «φέστα» (Βοσταντζόγλου, 1988, λήμμα υπ’ αριθμ. 1298)– τα 
φεστιβάλ είναι εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα και κλίματος με συγκεκριμένο τυπικό ή 
τελετουργικό (Brown & James, 2004), αναμένεται δηλαδή η παρουσία συγκεκριμένων 
συστατικών στοιχείων στο πρόγραμμά τους, όπως π.χ. τελετές έναρξης και λήξης και 
απονομή βραβείων για την ικανοποίηση των προσδοκιών του κοινού-στόχου. 
 Πράγματι, τα φεστιβάλ έχουν προκαθορισμένο περιεχόμενο, με το οποίο και 
στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του μεγαλύτερου, κατά το 
δυνατόν, τμήματος του κοινού-  στόχου (Derrett, 2004; Frisby & Getz, 1989), που τα 
παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του ελεύθερού του χρόνου (leisure),   αποδεχόμενο με 
αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκδήλωσης (Janiskee, 1996, όπ, αναφ. οι De Bres & Davis, 
2001). Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει έργα και δράσεις που να εμπίπτουν 
στις τέχνες (the arts) υπό το στενό ή ευρύτερο περιεχόμενο του όρου (κλασική μουσική, 
θέατρο, όπερα, μπαλέτο, ζωγραφική και γλυπτική αλλά και κινηματογράφος, φωτογραφία, 
σύγχρονη μουσική κτλ.) ή αλλού (π.χ. στη γαστρονομία). Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα 
φεστιβάλ αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό (culture) της ευρύτερης περιοχής στην οποία και 
διοργανώνονται  λειτουργώντας  ενισχυτικά στην ταυτότητα και το αίσθημα υπερηφάνειας 
των κατοίκων και καταλυτικά στην περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη, προσδίδοντάς της 
αυθεντικότητα και μοναδικότητα (De Bres & Davis, 2001; Derrett, 2004; International 
Festivals and Events Association, 2002). 
 Τα φεστιβάλ λοιπόν είναι οι μοναδικές εκείνες εμπειρίες που επιδρούν σημαντικά σε 
μια περιοχή εισάγοντας τον ανθρώπινο παράγοντα στον στατικό χώρο και έχοντας σαφή 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση, όντας άυλα προϊόντα που εμπίπτουν 
ταυτόχρονα στους οικονομικούς κλάδους του πολιτισμού, του τουρισμού και του 
ελεύθερου χρόνου (Derrett, 2004). Έτσι, η δημιουργία, η προσφορά και τελικά η 
βιωσιμότητά τους διέπεται από τις  αρχές των επιστημών της οικονομίας και διοίκησης, με 
καθένα από αυτά να αποτελεί ξεχωριστό έργο (project) και ως εκ τούτου να έχει πολύ 
συγκεκριμένες απαιτήσεις διαχείρισης (project management). 
 
3. Φάσεις οργάνωσης φεστιβάλ   
Η οργάνωση ενός φεστιβάλ αποτελεί ένα σύστημα που δέχεται μια σειρά από εισροές, 
όπως π.χ. έμμισθο προσωπικό, εθελοντές, εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση, και 
παράγει εκροές (π.χ. συμμετέχοντες, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκπαιδευμένοι εθελοντές 
κ.ά.), με διαρκή στόχο την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, του λόγου 
δηλαδή εκροών προς εισροές. Έτσι, αναπαρίσταται ως ένα ανοικτό σύστημα (open system) 

 
1 http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=φεστιβάλ&dq= 
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συνεχούς αλληλεπίδρασης (Σχήμα 1) που ολοκληρώνεται προσωρινά με την υλοποίηση του 
εκάστοτε φεστιβάλ και ανατροφοδοτείται συνεχώς, όσο ο θεσμός εξελίσσεται και ωριμάζει, 
για την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων όσο και για την προσθήκη νέων.  
 
 

 
 
 
 

 
Σχήμα 1. Η οργάνωση των φεστιβάλ ως ανοικτό σύστημα συνεχούς ανατροφοδότησης 

 

Πέραν αυτού, η οργάνωση ενός φεστιβάλ διατρέχει τέσσερεις (4) φάσεις, και 
συγκεκριμένα: της Απόφασης, του Σχεδιασμού, της Υλοποίησης και της Αξιολόγησης (Σχήμα 
2), η ένταση και η έκταση των οποίων τείνει να διαφοροποιείται στη βάση του σκοπού και 
των στόχων της εκάστοτε εκδήλωσης. 

 
 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2. Φάσεις οργάνωσης φεστιβάλ (Προσαρμοσμένο από Salem, Jones, & Morgan, 2012, p. 15) 

 
Πιο συγκεκριμένα, το σημείο μηδέν για την οργάνωση ενός φεστιβάλ είναι η αρχική 

ιδέα, με την οποία και εκκινεί η φάση της Απόφασης. Αυτή μπορεί να προέλθει από ένα 
εξειδικευμένο διοικητικό ή άλλο στέλεχος του διοργανωτή φορέα, χωρίς όμως αυτό να 
είναι πάντα απαραίτητο. Θεωρητικά δηλαδή μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε 
παράγοντα του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα, π.χ. από τους 
εργαζόμενους, τους εθελοντές, ακόμα και από το κοινό. Παρ’ όλα αυτά, η εξειδίκευση, η 
θέση και η επιρροή του ατόμου που θα καταθέσει την αρχική ιδέα –και που στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ως καταλύτης (catalyst)– επιδρούν καθοριστικά στις εισροές 
(Σχήμα 1) του έργου κατά τη φάση του Σχεδιασμού και ως εκ τούτου στην επιβίωσή της. 

Σε αυτήν τη φάση της Απόφασης, η αρχική ιδέα εξετάζεται ως προς τη συνάφειά της 
με το όραμα λειτουργίας την αποστολή και τη στρατηγική του διοργανωτή φορέα και, σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εξειδικεύεται περαιτέρω σε σκοπούς και στόχους. Κατά 
τον ορισμό τους δε, ελέγχεται ότι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και 
χρονικά προσδιορισμένοι, με άλλα λόγια, ότι είναι SMART [από τα αρχικά των αγγλικών 
λέξεων Specific, Measurable, Achievable, Realistic και Timed (Doran, 1981], στο πλαίσιο 
πάντα του συγκεκριμένου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του διοργανωτή 
φορέα καθώς και των δυνάμεων και αδυναμιών, των απειλών και ευκαιριών που 
ενυπάρχουν εκεί (SWOT Analysis·, Salem et al., 2012). 
 Όσον αφορά τώρα τη φάση του Σχεδιασμού, σε αυτήν περιλαμβάνονται μια σειρά 
ενεργειών που επηρεάζουν όλες τις άλλες φάσεις και σχετίζονται με την οριστικοποίηση 
του θέματος, τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τους χώρους των εκδηλώσεων, του 
καλλιτεχνικού προγράμματος και άλλα βασικά συστατικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί το 
κατάλληλο μείγμα για την ικανοποίηση των προσδοκιών του μεγαλύτερου, κατά το δυνατόν 

Οργάνωση 
φεστιβάλ Εισροές Εκροές 

Ανατροφοδότηση  

Απόφαση Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση 

Ανατροφοδότηση 
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και κατά περίπτωση, μεριδίου του κοινού - στόχου (Brown & James, 2004; Drummond & 
Anderson, 2004). Για αυτόν τον λόγο, εδώ εντατικοποιούνται οι εργασίες που εμπίπτουν, 
μεταξύ άλλων: 
- στο μάρκετιγνκ: επιλογή ονόματος της εκδήλωσης, δημιουργία λογότυπου, παρουσία στο 
διαδίκτυο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.), στολές εθελοντών, υλικά 
διανομής (promotional giveaways ή swag) κτλ. 
- στην οικονομική διαχείριση: σύνταξη του προϋπολογισμού, προσέλκυση χορηγών, 
προμήθειες κτλ. 
- στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: επιλογή έμμισθου και άμισθου προσωπικού, σύσταση 
και εκπαίδευση σώματος εθελοντών, παροχή κινήτρων κτλ.   

Με την ολοκλήρωση της φάσης του Σχεδιασμού το φεστιβάλ εισέρχεται στη φάση της 
υλοποίησης, δηλαδή της παραγωγής του πολιτιστικού προϊόντος, η οποία  εξαιτίας της 
άυλης φύσης του συμπίπτει χρονικά με την κατανάλωσή του (Drummond & Anderson, 
2004). Κατά τη φάση αυτή, παρακολουθείται η ροή των προγραμματισμένων γεγονότων και 
τα ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν αξιολογούνται κατά περίπτωση και 
αντιμετωπίζονται με την επιλογή των κατάλληλων λύσεων και την εισαγωγή 
τροποποιήσεων. 

Στη φάση της Υλοποίησης η αξιολόγηση είναι συνήθως άτυπη και εσωτερική, μεταξύ 
εργαζομένων και επικεφαλής. Όταν όμως το φεστιβάλ ολοκληρώνεται, η αξιολόγηση 
διευρύνεται, εξού και η επισήμανσή της ως ανεξάρτητης και αυτοτελούς φάσης (Σχήμα 2), 
έτσι ώστε να οδηγεί στην εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων τόσο για τον βαθμό επιτυχίας 
και πλήρωσης των αρχικώς τεθέντων στόχων όσο και για τη βιωσιμότητά του. Εδώ, 
διενεργείται η μέτρηση μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης 
(performance indicators) που έχουν προσδιοριστεί ήδη κατά τη φάση του Σχεδιασμού. 
Μέσω αυτών αξιολογείται το παραχθέν αποτέλεσμα ή/και η διαδικασία στις περιοχές 
(domains) της οργάνωσης, του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών, των 
χορηγών, του κοινού-στόχου, της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Μάλιστα, η 
αξιολόγηση εδώ είναι διπλής κατεύθυνσης, π.χ. οι διοργανωτές αξιολογούν το κοινό και 
ταυτόχρονα το κοινό αξιολογεί τις πολλαπλές παραμέτρους του φεστιβάλ. Μερικά από τα 
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προς αυτόν τον σκοπό είναι τα παντός 
τύπου ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις, οι ομάδες εστίασης κτλ. (De Bres & Davis, 2001; 
Salem et al., 2012). 

Στην πορεία εξέλιξης κάθε φάσης οργάνωσης ενός φεστιβάλ, ειδικό ρόλο 
διαδραματίζει η καινοτομία. Ορίζεται ως η ικανότητα ανάπτυξης συμπεριφορών που 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αγαθών, υπηρεσιών, μεθόδων και διαδικασιών και 
προσθέτουν αξία στον διοργανωτή φορέα. Η ικανότητα ανάπτυξης  οικοδομείται μέσω των 
μηχανισμών παραγωγής γνώσης και προώθησης της δημιουργικότητας που αυτός διαθέτει 
(Carlsen et al., 2010). Πράγματι, όλες αυτές οι φάσεις οργάνωσης αποτελούν εν δυνάμει 
πηγές καινοτομίας, καθώς διευκολύνουν την παραγωγή γνώσης και την ενίσχυση της 
δημιουργικότητας σχετικά με τις υφιστάμενες δυνάμεις και αδυναμίες· επιπλέον, 
καθιστούν δυνατό τον έλεγχο των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
ενυπάρχουν στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό περιβάλλον του φορέα, ενισχύοντας έτσι το 
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα (Getz, Andersson & Carlsen, 2010). Μάλιστα, εκείνα τα 
φεστιβάλ που κατορθώνουν να αναπτύξουν συμπεριφορές που προάγουν την καινοτομία, 
στη βιβλιογραφία περιγράφονται ως έχοντα επιχειρηματική κουλτούρα (entrepreneurial 
culture). 
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4. Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας  
Βάσει των όσων περιγράφηκαν παραπάνω, η αρχική ιδέα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ 
«Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προέρχεται 
από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, για τη δημιουργία με αυτό ενός 
άτυπου, εκπαιδευτικού πρωτίστως πλαισίου που θα απευθύνεται στους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδικής αγωγής και θα συνεισφέρει στη βελτίωση της 
κατανόησης της έννοιας της αναπηρίας. Επίκεντρο λοιπόν της ιδέας είναι η τέχνη ως 
φορέας της ταυτότητας των ατόμων με και χωρίς αναπηρία και ως έκφραση 
αυτοπροσδιοριζόμενης συμπεριφοράς, η οποία σύμφωνα με τον Καθηγητή Michael 
Wehmeyer (π.χ. Wehmeyer, 1999), φέρει τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας, της 
αυτορρύθμισης, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της συνειδητοποίησης του εαυτού. 
Κατά τη διάρκεια βεβαίως της φάσης της Απόφασης και του Σχεδιασμού η ιδέα αυτή 
διευρύνθηκε, για να συμπεριληφθεί ως κοινό - στόχος, το σύνολο της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και, μέσω της δυναμικής θέσης που κατέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην 
πόλη, ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Δημιουργήθηκε, με άλλα λόγια, ένα ειδικό κοινό - 
στόχος στο οποίο και τροφοδοτήθηκε εν συνεχεία το μήνυμα και οι προτεραιότητες του 
Φεστιβάλ (tailored target-group, όπως αναφέρουν οι Drummond & Anderson, 2004). 
 Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνθηκε κάλεσμα σε καλλιτέχνες όλων των τεχνών, έτσι 
ώστε να συμμετάσχουν με τα έργα τους στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ υπό την 
προϋπόθεση ότι άτομα με αναπηρία: 
1) συμμετέχουν σε αυτά με οιονδήποτε καλλιτεχνικό ρόλο, π.χ. ηθοποιού, σκηνοθέτη, 
χορευτή κτλ., και 
2) αναλαμβάνουν, στις περιπτώσεις κινηματογραφικών ή άλλων έργων, τους ρόλους των 
αναπήρων.  
 Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με αυτήν το Φεστιβάλ 
παίρνει θέση στη συζήτηση που εξελίσσεται παγκοσμίως στον χώρο κυρίως της έβδομης 
τέχνης για το εάν και κατά πόσο είναι ηθικό και δίκαιο άτομα χωρίς αναπηρία να 
αναλαμβάνουν τους ρόλους αναπήρων και αν μετατρέπεται έτσι και η τέχνη σε μια ακόμα 
πηγή κοινωνικών ανισοτήτων2. Η συζήτηση αυτή βεβαίως ξεπερνά τα όρια της τέχνης και 
εισέρχεται στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας τους. Βάσει αυτού 
άλλωστε η διοργάνωση του Φεστιβάλ αποφασίστηκε να εκκινεί μεν στις 3 Δεκεμβρίου 
(Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία), αλλά να εκτείνεται και να κορυφώνεται στις 10 
Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) κάθε έτους, συμβάλλοντας  έτσι 
στη γεφύρωση του χάσματος που εντοπίζεται στην προστασία και την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 
  Πέραν των παραπάνω, η φάση του Σχεδιασμού εξελίχθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες που οφείλονται σε παράγοντες που καθορίζουν τόσο το εσωτερικό όσο και το  
εξωτερικό περιβάλλον ενός Πανεπιστημίου. Αυτοί αφορούν κυρίως το νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας και τις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, την αναγκαία επανεκκίνηση του 
έργου λόγω της έναρξης της θητείας νέων Πρυτανικών Αρχών (Σεπτέμβριος 2018), τη 
μηδενική Ιδρυματική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα, λόγω των παραπάνω, την 
αργοπορημένη εκκίνηση της αναζήτησης χρηματοδοτών (χορηγών και δωρητών). 
 Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν να καταστεί 
δυνατή η προσφορά ενός πολιτιστικού προϊόντος συνεπούς τόσο στο τυπικό των φεστιβάλ 

 
2 Βλ. π.χ. http://www.attitude.org.au/should-all-the-disabled-roles-go-to-disabled-actors/ 
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για την ικανοποίηση των προσδοκιών του κοινού (τελετή έναρξης, λήξης, βραβεία, catering, 
after parties κτλ.) και μάλιστα με μηδενικό εισιτήριο όσο και στον σκοπό του, να λειτουργεί 
δηλαδή ως μοχλός υποκίνησης της αλλαγής για την άρση των υφιστάμενων κοινωνικών 
αποκλεισμών εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Πράγματι, η πάση  θυσία βέλτιστη 
αξιοποίηση της πενιχρής  χρηματοδότησης και η επ’ ουδενί προσβολή της προσωπικότητας 
των ατόμων με αναπηρία ήταν τα διαρκή εκείνα ζητήματα που απασχόλησαν τους 
επικεφαλής μέχρι την ολοκλήρωση του Σχεδιασμού και την έναρξη του Φεστιβάλ.   Αυτά 
καθόρισαν την πορεία της φάσης του Σχεδιασμού, επιβάλλοντας συνεχείς και αυστηρούς 
ελέγχους στον προϋπολογισμό για την αποφυγή κάθε λάθους ή σπατάλης αλλά και στις 
αίθουσες των εκδηλώσεων και τους περιβάλλοντες χώρους αναφορικά με την 
προσβασιμότητα επίσημων καλεσμένων και κοινού με αναπηρία.   

Η 1η διοργάνωση που έλαβε χώρα από τις 3/12 έως και τις 10/12 του 2018 αποτέλεσε 
συνδιοργάνωση των Ακαδημαϊκών Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. O κύριος όγκος των εκδηλώσεων έλαβε χώρα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε αίθουσες, αμφιθέατρα, διοικητικές υπηρεσίες (Βιβλιοθήκη 
και Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) αλλά και στο φουαγιέ, ενώ μέρος αυτών 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην Αίθουσα Σταύρος Τορνές του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο λιμάνι της πόλης. 

 
4.1. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ, το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για 
τα επόμενα που ήδη ετοιμάζονται, περιελάμβανε πέντε (5) κατηγορίες. Αυτές αφορούσαν 
την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, εικαστικές εκθέσεις, μουσικοθεατρικές και 
χορευτικές παραστάσεις καθώς επίσης και ομιλίες και άλλες δράσεις. Όλες οι εκδηλώσεις 
ενέπιπταν στο θέμα της αντανάκλασης της αναπηρίας στην τέχνη, αποτέλεσαν δηλαδή την 
αφορμή συμμετοχής αλλά και το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής έκφρασης ατόμων ή 
ομάδων ατόμων με αναπηρία ή/και μεικτών ομάδων, ατόμων με και χωρίς αναπηρία. 
1.Πιο συγκεκριμένα, και καθώς η μορφή τέχνης που οι διοργανωτές επέλεξαν εξαρχής να 
εστιάσουν –εξαιτίας της αμεσότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετάδοση 
μηνυμάτων στους νεαρούς ενήλικες / φοιτητές αλλά και γενικότερα– ήταν αυτή του 
κινηματογράφου, η πρώτη κατηγορία αφορούσε την προβολή κινηματογραφικών ταινιών. 
Διακλαδίζονταν δε σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους μέρη, στο διαγωνιστικό τμήμα, με 
ελληνική και διεθνή συμμετοχή, και στο Ειδικό Αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.  
2. Με αφορμή αυτήν την κατηγορία, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον καθοριστικό ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν οι στρατηγικά επιλεγμένοι φορείς, στους οποίους ο 
διοργανωτής φορέας θα στοχεύσει αιτούμενος συνεργασία και υποστήριξη. Λαμβάνοντας 
υπόψη την κεντρική θέση του κινηματογράφου στην (αρχική) ιδέα του Φεστιβάλ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ήταν αυτονόητο να επιδιωχθεί η υποστήριξη του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πράγματι, ο εν λόγω φορέας συμφώνησε αμέσως με το 
όραμα που αντικατοπτρίζονταν στην αρχική ιδέα και συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην 
αποσαφήνιση του πλαισίου του διαγωνιστικού τμήματος (προδιαγραφές, διαδικασία 
αξιολόγησης κτλ.), ανέλαβε τη σύνθεση του Ειδικού Αφιερώματος και συνέδραμε στη 
διάχυση της πληροφόρησης. 
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3. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει επίσης να επισημανθεί η έμπρακτη υποστήριξη που μπορούν να 
προσφέρουν άτομα ειδικού βάρους με την αποδοχή του ορισμού τους στις απαραίτητες 
κατά περίπτωση Επιτροπές, π.χ., Οργανωτική, Επιστημονική, Αξιολόγησης κ.ά. Πράγματι, 
στην περίπτωση του Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
των υποβληθεισών κινηματογραφικών  ταινιών του Διαγωνιστικού Τμήματος αποτελούνταν 
από τους: 
- Καθηγητή Michael L. Wehmeyer3, διακεκριμένο επιστήμονα της ειδικής αγωγής στα 

θέματα αυτοπροσδιορισμού, μετάβασης στην ενήλικη ζωή και κοινωνικής 
συμπερίληψης,  

-  Γεώργιο Αρβανίτη, διευθυντή φωτογραφίας, με 110 ελληνικές και ξένες ταινίες στο 
βιογραφικό του και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
βραβευμένο, μεταξύ άλλων, ως καλύτερο διευθυντή φωτογραφίας στο Φεστιβάλ 
Βενετίας για την ταινία Australia του Jean-Jacques Adrien (1989), εννέα φορές στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δύο φορές υποψήφιο για το βραβείο 
Felix –το αντίστοιχο ευρωπαϊκό Όσκαρ– για τις ταινίες «Το βλέμμα του Οδυσσέα» 
(1995) και «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα» (1998, με τον Ανδρέα Σινάνο) σε 
σκηνοθεσία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, και 

- Γεωργία Φύκα, μέλος της Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών και της Κίνησης Χειραφέτησης 
Αναπήρων: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ, ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρο του σωματείου 
ΑΛΛΗ ΟΨΗ, και πρώην Γενική διευθύντρια στο ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ και το www.disabled.gr.  

Η δεύτερη τώρα κατηγορία αφορούσε τις εικαστικές εκθέσεις, φωτογραφίας, 
γλυπτικής και ζωγραφικής που φιλοξενήθηκαν σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Μάλιστα, ειδικά για την τέχνη της φωτογραφίας –έτσι όπως αυτή 
χρησιμοποιείται είτε ως μορφή έκφρασης, πειραματισμού και (καλλιτεχνικής) εκπαίδευσης 
των ατόμων με αναπηρία είτε ως μέσο αποτύπωσης της αναπηρίας– διοργανώθηκε ειδική 
συνεδρία με ομιλίες και παρουσιάσεις των έργων της ερασιτέχνιδος φωτογράφου με 
προβλήματα όρασης, Ιωάννας-Μαρίας Γκέρτσου, και του επαγγελματία φωτογράφου Νίκου 
Νικόπουλου και του project του «the art side – DOWN» με θέμα την καθημερινότητα 
ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Επίσης, επιλεγμένα έργα από το project «H Θεσσαλονίκη 
μέσα από τα δικά μας μάτια» παρουσίασαν οι μαθητές και ερασιτέχνες φωτογράφοι του 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης-Συκεών. Μάλιστα, μία φωτογραφία από αυτό το project επιλέχθηκε 
για να αποτελέσει την αφίσα του 1ου Φεστιβάλ.  

Επίσης, όσον αφορά τις εκθέσεις γλυπτικής και ζωγραφικής, αυτές περιλάμβαναν 
έργα των Μενέλαου Σίνου και Ταρσής Τζενανίδου αντίστοιχα. Οι εν λόγω εκθέσεις 
πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του έτερου στρατηγικού συμμάχου του Φεστιβάλ, 
την Ελληνική Εταιρεία Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. 

Η τρίτη και τέταρτη κατηγορία του Καλλιτεχνικού Προγράμματος περιελάμβανε τη 
μουσική, το θέατρο και τον χορό, με τη συμμετοχή εδώ πληθώρας σχημάτων ως εξής: 
Μουσικό Σύνολο «Ορχήστρα Βιολιώνε», Μπάντα Δρόμου «Κρουστόφωνο», Ομάδα 
Κρουστών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Κύκλος», Μουσικό Σύνολο Κρουστών «Percussionistas», Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο Θέρμης, ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης-Συκεών, ΕΣΒΕ και 
Κέντρο ΑμεΑ «Ζωή», Χορευτικό Τμήμα της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος, Ειδικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης και οι «Δρυάδες εν Πλω».  

Η πέμπτη κατηγορία, τέλος, αφορούσε ομιλίες και άλλες δράσεις. Εδώ 
περιλαμβάνονται οι ομιλίες μιας σειράς καλεσμένων του Φεστιβάλ που αμέσως ή εμμέσως 

 
3 https://specialedu.ku.edu/michael-wehmeyer 

http://www.disabled.gr/?fbclid=IwAR2_6JOIUXNEoLk2ZlJnS5DZ_8Aqf0eZKLrhQYhdvGqen_Dl-KBIGi01gmg
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συνδέονται ή/και δραστηριοποιούνται στον χώρο της τέχνης και της αναπηρίας, και 
συγκεκριμένα των Μαρίας & Χρήστου Καρακασίδη του μη κερδοσκοπικού φορέα «The 
Happy Art» που εξειδικεύεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας των κινηματογραφικών, 
ως επί το πλείστον, αιθουσών, του Βασίλη Οικονόμου του Θέατρου Ατόμων με Αναπηρία 
(ΘέΑμΑ) και της ποιήτριας  Φανής Αθανασιάδου. Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει 
η διοργάνωση ενός εργαστηρίου κρουστών για τα άτομα με αναπηρία από τους Λευτέρη 
και Αλέξανδρο Αγγουριδάκη, η έκθεση αρτοσκευασμάτων και κοσμημάτων των μαθητών 
στο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ωραιοκάστρου και η διαδραστική εκδήλωση υπ’ ευθύνη του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη σύνδεση της 
αναπηρίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
 
4.2. Οι καινοτομίες 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι προτεραιότητες της φάσης του Σχεδιασμού του Φεστιβάλ 
αφορούσαν αφενός τη βέλτιστη αξιοποίηση της πενιχρής χρηματοδότησης για την 
ικανοποίηση των προσδοκιών του κοινού-στόχου και αφετέρου τον, σε κάθε περίπτωση, 
σεβασμό της προσωπικότητας των ατόμων με αναπηρία, αφού αναμένονταν να κινηθεί 
ένας μεγάλος αριθμός αυτών στις αίθουσες και τους περιβάλλοντες χώρους του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας επί οκτώ (8) ημέρες. Επί αυτών των προτεραιοτήτων, πρέπει 
να επισημανθεί ότι:  
1) Δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά αντίθετα αλληλένδετες και ικανές να  
επηρεάσουν κάθε πτυχή του Σχεδιασμού και να επιβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις, τον 
επανασχεδιασμό και την άμεση εισαγωγή τροποποιήσεων αναφορικά, π.χ., με την επιλογή 
του χώρου μιας εκδήλωσης. Ταυτόχρονα, 
2) Κάθε ζήτημα, που απέρρεε από αυτές και με δεδομένο πάντα τον επιβεβλημένο 
χαρακτήρα τους, επιλυόταν κατά προτεραιότητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε 
στην εισαγωγή καινοτομιών που αφορούσαν τον τομέα της φιλοξενίας ατόμων με 
αναπηρία αλλά και της οργάνωσης φεστιβάλ. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, χαιρετίστηκαν 
τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος όσο και από εξωτερικούς φορείς. 
 Μερικές από τις καινοτομίες που εισήγαγε το Φεστιβάλ ήταν: 
- παραγωγή Βίντεο Καθολικού Σχεδιασμού και Προσβασιμότητας στο οποίο παρέχονταν τα 
στοιχεία ταυτότητας και ο σκοπός του Φεστιβάλ, οι ακολουθούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές ήχου και φωτισμού των αιθουσών καθώς επίσης μια σειρά οδηγιών, έτσι 
ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εκδηλώσεων από όλους τους θεατές 
ανεξαρτήτως αναπηρίας. Η εικόνα ήταν αποτέλεσμα της συνένωσης δύο διαφορετικών 
λήψεων, στο αριστερό μέρος της προβαλλόταν η ομιλήτρια που εκφωνούσε το κείμενο με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η χειλεανάγνωση και στο δεξί η ταυτόχρονη 
διερμηνεία του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στο πάνω και κάτω τμήμα της οθόνης 
εμφανίζονταν οι υπότιτλοι στην αγγλική και ελληνική γλώσσα αντίστοιχα. Το βίντεο 
προβαλλόταν στις αίθουσες πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης και στις γιγαντοοθόνες που 
βρίσκονται τοποθετημένες στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου σε όλη τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ. Επισημαίνεται ότι το κόστος του ήταν μηδενικό, καθώς η παραγωγή του βίντεο 
ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εργαστήριο Προσβασιμότητας 
και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας), 
του Πανεπιστήμιου Μάριμπορ (Σλοβενία) και του The Happy Art.  
- οι οδηγίες για την προσβασιμότητα χώρων και εκδηλώσεων, έτσι όπως αυτές 
γνωστοποιούνταν όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα 
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κτλ.) και αναπαράγονταν συνεχώς από τους εκπαιδευμένους εθελοντές του. Αυτές 
αναφέρονταν στην προσβασιμότητα αφενός των χώρων, ειδικά για τα άτομα με κινητική ή 
οπτική αναπηρία, και αφετέρου των εκδηλώσεων, ειδικά για τα άτομα με προβλήματα 
ακοής και αυτιστικού φάσματος. Οι οδηγίες αυτές συμπεριλαμβάνονταν και στο 
προαναφερθέν βίντεο και αφορούσαν την αποφυγή, κατά το δυνατόν, περιττών κινήσεων 
και θορύβων. Οι θεατές, ως εκ τούτου, του βίντεο εκπαιδεύονταν στα «άηχα 
χειροκροτήματα» με τη χρήση είτε του σχετικού νοήματος στη νοηματική γλώσσα είτε των 
φακών, που ελάμβαναν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.  
- τo προωθητικό υλικό του Φεστιβάλ, μεταξύ αυτών η τσάντα, το σημαντικότερο ίσως είδος 
μιας τέτοιας εκδήλωσης, που διακοσμήθηκε από τα παιδιά με αναπηρίες του Σώματος 
Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το κάτι άλλο». Με αυτόν τον τρόπο, η τσάντα μετατράπηκε από 
αναμενόμενη σε σύμβολο του σκοπού του Φεστιβάλ, της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία. Τα ίδια παιδιά ζωγράφισαν και τις 
χριστουγεννιάτικες κάρτες που περιλαμβάνονταν στα περιεχόμενα κάθε τσάντας.  
- η επισταμένη φροντίδα του Φεστιβάλ αναφορικά με το οικολογικό του αποτύπωμα, η 
οποία άλλωστε εμπίπτει στη συζήτηση που διεξάγεται παγκοσμίως για τον περιορισμό της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι εκδηλώσεις και της επιβεβλημένης 
ένταξης σχετικών πρωτοβουλιών στο modus operandi των οργανωτών (Boggia, Massei, 
Paolotti, Rocchi & Schiavi, 2018; Getz, 2009; Laing & Frost, 2010). Στο πλαίσιο αυτό 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι ούτε η αφίσα ούτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκτυπώθηκαν, ενώ 
ό,τι απαιτήθηκε να διανεμηθεί (πρόγραμμα, προωθητικό υλικό κτλ.) ήταν μόνο από 
ανακυκλωμένα, ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.  
- η σύσταση μεικτού εθελοντικού σώματος ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Αυτή η ομάδα 
συμπεριληπτικού εθελοντισμού (inclusive volunteering) συστάθηκε με αφορμή το 1ο 
Φεστιβάλ και τις προτεραιότητές του και αποτελούνταν από φοιτητές (προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
μαθητές της Πρότυπης Βιομηχανικής Ομάδας του ΟΑΕΔ (Λακκιά Θεσσαλονίκης) και άλλους, 
μεμονωμένους συμμετέχοντες. Τα οφέλη του συμπεριληπτικού εθελοντισμού για τα άτομα 
με και χωρίς αναπηρία έχουν ήδη επισημανθεί από διεθνείς έρευνες και αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τη βελτίωση της αυτο-εκτίμησης και αυτό-αντίληψης, τη μείωση του αισθήματος 
της αποξένωσης, την αύξηση της ωριμότητας και της υπευθυνότητας καθώς και την 
ανάπτυξη / βελτίωση κοινωνικών, επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων (π.χ. Miller et 
al., 2003). Μετά τη λήξη του 1ου Φεστιβάλ, πρόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας γενικότερα είναι η διατήρηση της ομάδας αυτής και η 
συστηματοποίηση της εκπαίδευσης νέων μελών.  
 
5. Αξιολόγηση του 1ου  Φεστιβάλ  
Η φάση της Αξιολόγησης είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα 
ενός άυλου πολιτιστικού προϊόντος, όπως το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας 
στην τέχνη». Όπως ήδη αναφέρθηκε, το όραμα του Φεστιβάλ είναι να συμβάλλει με τις 
δράσεις του στην κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, αποτελώντας το βήμα 
για τη καλλιτεχνική τους έκφραση υπό οποιονδήποτε ρόλο αυτά επιλέξουν. Και πράγματι, 
κατά την υλοποίηση των καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων αυτό κατακτήθηκε. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρεται μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Φεστιβάλ, όταν με 
την ολοκλήρωση του χορευτικού δρώμενου που παρουσίασαν, οι μαθητές από το Ειδικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης έλαβαν εκκωφαντικά «άηχα 
χειροκροτήματα» στο κατάμεστο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
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όπου μαθητές και φοιτητές, δάσκαλοι, προπονητές και καθηγητές πανεπιστημίου, 
διοικητικοί υπάλληλοι και αθλητές των ποδοσφαιρικών ακαδημιών της πόλης –οι αυριανοί 
πρωταθλητές– κάθονταν δίπλα-δίπλα, χωρίς να ενδιαφέρονται για την αναπηρία παρά 
μόνο για το καλλιτεχνικό θέαμα. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν το 1ο Φεστιβάλ θεωρείται 
απολύτως επιτυχές, γεγονός που ενισχύεται και από την άμεση μετατροπή του, με 
πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών, σε Ιδρυματικό θεσμό και την ένταξή του και 
επισήμως στην αναπτυξιακή πολιτική του Πανεπιστημίου. Στο ίδιο πλαίσιο, ποιοτική 
ένδειξη του θετικού απολογισμού του εγχειρήματος αποτελεί το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν:  
- οι υπηρεσίες και υπάλληλοι του Ιδρύματος για τη συμμετοχή τους στη νέα, Ιδρυματική 
πλέον, Οργανωτική Επιτροπή 
- οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, όχι μόνο για την ένταξή τους στο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα των επόμενων διοργανώσεων αλλά κυρίως για την έναρξη μιας μακροχρόνιας 
συνεργασίας με το Φεστιβάλ και την άμεση υπογραφή σχετικών συμφωνητικών και 
μνημονίων συνεργασίας 
- οι φοιτητές του Πανεπιστημίου με και χωρίς αναπηρία για τη συμμετοχή τους στη μεικτή 
εθελοντική ομάδα του Φεστιβάλ.  

 
Πίνακας 1. Ποσοτικοί δείκτες απόδοσης 

Ποσοτικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Αποτέλεσμα 

Διάρκεια Ημέρες 8 

Εκδηλώσεις Δράσεις 28 

Χώροι εκδηλώσεων Αριθμός 3 

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Ώρες 33,5 

Κινηματογραφικές Ταινίες 
Διαγωνιστικού Τμήματος 

Αριθμός 6 

Ειδικά αφιερώματα Αριθμός 1 

Χορευτικές δράσεις Αριθμός 18 

Θεατρικές παραστάσεις  Αριθμός 1 

Μουσικές παραστάσεις Αριθμός 6 

Εικαστικές εκθέσεις  Αριθμός 3 

Ομιλητές Αριθμός 11 

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες Αριθμός 300 

Συμμετέχοντες Φορείς Αριθμός 14 

Πληρότητα αιθουσών  Ποσοστό       127,23 (μ.ό.) 

Εθελοντές Αριθμός 80 

Υποστηρικτές (χορηγοί και δωρητές) Αριθμός 20 
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Πέραν των ανωτέρω, και τα ποσοτικά στοιχεία (Πίνακας 1), παρά το γεγονός ότι 
αδυνατούν να αποτυπώσουν σημαντικές παραμέτρους της ταυτότητας του 1ου Φεστιβάλ, 
όπως π.χ. την εργατικότητα και την ευγένεια των εθελοντών, παρ’ όλα αυτά, 
επιβεβαιώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος και την επιτυχία του. Από αυτούς τους δείκτες 
προκύπτουν ορισμένοι από τους στόχους των επόμενων διοργανώσεων αναφορικά με την 
αύξηση του αριθμού των θεατρικών παραστάσεων, των ειδικών αφιερωμάτων και των 
εργαστηρίων ή master classes από διακεκριμένους καλλιτέχνες. Τέλος, η φάση της 
Αξιολόγησης, αναμένεται να συστηματοποιηθεί περαιτέρω στα επόμενα Φεστιβάλ με την 
κατασκευή εξειδικευμένων εργαλείων ή την προσαρμογή ήδη υπαρχόντων (π.χ. Wood, 
2004), την εφαρμογή αυτών σε διαφορετικά δείγματα (συμμετέχοντες καλλιτέχνες, κοινό, 
εθελοντές, χορηγούς, κ.ά.) και την επεξεργασία και μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών 
αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να προκύψουν πολύτιμες πληροφορίες 
που θα καταστήσουν δυνατή την παραγωγή ενός βελτιούμενου κάθε έτος και καινοτομικού 
Φεστιβάλ. 
 
6. Συμπεράσματα 
Το 1ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» αποτελεί παράδειγμα 
επιτυχούς εισόδου νέου προϊόντος στην αγορά ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας, συνεχούς 
ενασχόλησης και κυρίως πίστης στον σκοπό του έργου από μέρους του διοργανωτή φορέα. 
Όσον αφορά το τελευταίο, πράγματι η πίστη στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 
καλλιτεχνική έκφραση των ατόμων με αναπηρία και η συμμετοχή τους με κάθε ιδιότητα ή 
ρόλο (ως ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές ή απλά κοινό) σε ένα οργανωμένο πλαίσιο 
εκδηλώσεων απευθυνόμενο προς όλους τους κατοίκους της πόλης επέδρασε καταλυτικά 
στην αποφασιστικότητα και την επιμονή του. 

Ο θετικός απολογισμός του 1ου Φεστιβάλ αποτελεί γεγονός καθοριστικής σημασίας 
αναφορικά με την παγίωση των σχέσεων με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που 
συμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση. Υπό αυτήν την έννοια, το 2ο 
Φεστιβάλ δεν εκκινεί από μηδενική βάση, αλλά οικοδομείται στα κεκτημένα. Αυτά 
αποτελούν τον οδηγό για μια σειρά ρυθμιστικών ενεργειών που θα επηρεάσουν κυρίως τη 
φάση του Σχεδιασμού (διεύρυνση του δικτύου στρατηγικών συμμάχων και χορηγών, 
συστηματοποίηση της εκπαίδευσης των εθελοντών, αύξηση και των «πράσινων» 
πρωτοβουλιών αναφορικά με το οικολογικό αποτύπωμα του Φεστιβάλ κτλ.) και της 
Αξιολόγησης. 

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι το οικονομικό κέρδος του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας από το Φεστιβάλ είναι μηδενικό, καθώς –όπως ήδη αναφέρθηκε– σε ουδεμία 
εκδήλωση, εργαστήριο ή άλλη δράση του απαιτούνταν προμήθεια  εισιτηρίου από το κοινό. 
Παρ’ όλα αυτά, το Ίδρυμα αποκομίζει υψηλά κέρδη με την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης 
και εξωστρέφειας σε περιόδους οικονομικής κρίσης και μακροχρόνιας ύφεσης, που 
αναφέρονται στη φήμη στους τομείς της ειδικής αγωγής και της οργάνωσης και διοίκησης, 
που ούτως ή άλλως θεραπεύει και, κυρίως, στην αυτοπεποίθηση και την τεχνογνωσία. Έτσι, 
παρά το γεγονός ότι η λέξη φεστιβάλ μπορεί να προσλαμβάνει και αρνητικό περιεχόμενο 
λόγω των  βραχύβιων υποσχέσεων για συνέχιση των δράσεων που ακυρώνουν τις 
περισσότερες φορές τις καλές προθέσεις των διοργανωτών (Βοσταντζόγλου, 1988, λήμμα 
υπ’ αριθμ. 1334), το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» αναδεικνύεται 
σε μια άμεσα αξιοποιήσιμη πηγή γνώσης και εμπέδωσης της κοινωνικής αλλαγής (Ali-Knight 
& Robertson, 2004; Derrett, 2004) για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και την πόλη της 
Θεσσαλονίκης εν γένει.  
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Παράρτημα Α 
 

 
Εικόνα 1. Σχέδιο μαθητή Γυμνασίου, Λαβύρινθος, ιδιωτικό αρχείο 

 
 

 

 
Εικόνα 2. Σχέδιο μαθήτριας Γυμνασίου, Λαβύρινθος με κινδύνους και δυσκολίες, ιδιωτικό αρχείο 

 
 
 

 
Εικόνα 3. Έργο μαθητή Γ΄ Γυμνασίου 

Ψηφιακή σχεδίαση λαβυρίνθου στο power point  2007, ιδιωτικό αρχείο 
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Εικόνα 4.Έργο μαθητή Γ’  Γυμνασίου (2007) 

 Ψηφιακή σχεδίαση λαβυρίνθου στο power point με χρήση κινδύνων, ιδιωτικό αρχείο 

 
 

 
Εικόνα 5. Συλλογικό έργο (καθηγητή & μαθητών) 

 Ψηφιακή σχεδίαση λαβυρίνθου, αποτελεί ένα επίπεδο με εμπόδια και δυσκολίες  
που καλείται να περάσει ο παίκτης, ιδιωτικό αρχείο 

 
 

 
Εικόνα 6. Βίντεο παρουσίαση συλλογικού έργου (καθηγητή & μαθητών) 
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Παράρτημα Β 
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παιχνιδιού  

1 .  Πλοκή του παιχνιδιού - 1 έως 10  

2. Δυσκολίες του παιχνιδιού - 1 έως 10  

3. Τίτλος του παιχνιδιού - 1 έως 10  

4. Γραφικά - Αισθητική του παιχνιδιού - 1 έως 10  

5 .  Ηχητικός σχεδιασμός  του παιχνιδιού - 1 έως 10                                       

6 .  Συνολική εμπειρία - 1 έως 10  
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