
 

 
 

 

 
 

 

Με την υποστήριξη 

 
 

 

2ο Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη 
-  

Reflection of disability in art" με ακρωνύμιο RoDi. 
 
 
 
 

2 χρόνια συνεχούς 
προσπάθειας βελτίωσης 

της προσβασιμότητας 
στις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τα άτομα 
με και χωρίς αναπηρία. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας 
στην τέχνη  -  Reflection of Disability in Art» 

R.o.Di. Festival 
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Το Φεστιβάλ αποτελεί τον μοναδικό πολιτισμικό θεσμό της 
χώρας που στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές  

και έχει ως επίκεντρο τα ζητήματα προσβασιμότητας για 
άτομα με και χωρίς αναπηρία.  

Διεξάγεται επί οκτώ ημέρες, από τις 3 έως τις 10 Δεκέμβρη 
κάθε έτους και όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το 

κοινό. 
 

Για 2η χρονιά το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της 

αναπηρίας στην τέχνη» έδωσε το παρόν στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Για 2η χρονιά το ΡΟΔΙ μοιράστηκε 

με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης μια μοναδική 

εμπειρία με μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, 

χορό, … με ΤΕΧΝΗ… Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί 

μια γιορτή για τον άνθρωπο, για την τέχνη, για 

τον εθελοντισμό, για το δικαίωμα της ελεύθερης 

έκφρασης και δημιουργικότητας, για τη ΖΩΗ. 

Όπως είπε και ο Θόρτον Ουάιλντερ: Δεν υπάρχει 

τίποτα καλύτερο από το να κρυφακούς για να 

καταλάβεις ότι ο κόσμος έξω από το κεφάλι σου 

είναι διαφορετικός από τον κόσμο μέσα στο 

κεφάλι σου. 

Να κρυφακούς, να αφουγκράζεσαι, να αγγίζεις, 

να βλέπεις, να αισθάνεσαι με όλο σου το είναι ότι 

το διαφορετικό δεν είναι «επικίνδυνο», ότι το 

διαφορετικό δεν πρέπει να μας ξενίζει, να μας 

φοβίζει αλλά και ούτε να μας κάνει να 

λυπούμαστε…. 

Μια κόκκινη κλωστή ξεκίνησε σαν όνειρο και 

έγινε παραμύθι… ελπίζοντας να γράψει ιστορία. 

 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λευκοθέα 
Καρτασίδου, Υπεύθυνη του Φεστιβάλ 
 

 

 
 
 

 Φωτογραφία από τη θεατρική παράσταση  
«Η Χαμένη Χαρά της Θυμιώς», 

 
βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Βούλας 

Γιαγκάζογλου Παπούδα. 
 

Καλλιτεχνική Ομάδα: Παραμυθοτρέχαλοι 
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Πρωτοβουλίες 
προσβασιμότητας  

 

Βάσει της εμπειρίας, που κάθε χρόνο αυξάνεται, μερικές από τις πρωτοβουλίες για την 

προσβασιμότητα των ατόμων με και χωρίς αναπηρία στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 

είναι:     

Δημιουργία πληροφοριακού υλικού για την 
προσβασιμότητα των εκδηλώσεων 

 

 

Στοχεύει στην εκπαίδευση του κοινού, μεταξύ άλλων, 
στο αισθητηριακό (άηχο) χειροκρότημα, με χρήση είτε 

του σχετικού νοήματος στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα (ΕΓΝ) είτε φακού, που λαμβάνει κατά την 

είσοδό του στην αίθουσα.  
Οι οδηγίες αυτές προσφέρονται με στόχο την 

αποφυγή, κατά το δυνατόν, όλων των περιττών 
κινήσεων και θορύβων που επιφέρουν αναστάτωση ή 
διασπούν την προσοχή των ατόμων με νοητικές και 

αναπτυξιακές αναπηρίες.  
 
 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο έντυπο 
υλικό που διανεμήθηκε κατά τις ημέρες του Φεστιβάλ, 
καθώς επίσης στο ειδικό βίντεο Καθολικού Σχεδιασμού 
και Προσβασιμότητας, που φέτος δημιουργήθηκε με 
την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Κωφών Βορείου 
Ελλάδος 
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- Δημιουργία του πληροφοριακού υλικού 
του Φεστιβάλ σε προσβάσιμη μορφή από 

άτομα με και χωρίς αναπηρία 

 
 

-  Οδηγός προσβασιμότητας στους χώρους των 
εκδηλώσεων. 

 
- Αφίσα, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και αναλυτικός 

οδηγός των δράσεων του Φεστιβάλ σε προσβάσιμη, 
ηλεκτρονική μορφή. 

 
 

- Υποτιτλισμός των 
κινηματογραφικών ταινιών και 
ταυτόχρονη διερμηνεία στην ΕΝΓ 
των θεατρικών παραστάσεων   

 
 

Φωτογραφία από τη θεατρική παράσταση «Ο κύριος Ρεμ» , 
ηθοποιός Βασίλης Οικονόμου, διερμηνεία στην ΕΝΓ Θοδωρής 

Μάρτζος 
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Μερικοί από τους εθελοντές του Φεστιβάλ, έτσι όπως φωτογραφήθηκαν στην Τελετή Λήξης της 2ης 

διοργάνωσης. Η εθελοντική, αυτή, ομάδα έχει περισσότερα από ογδόντα (80) εγγεγραμμένα και 
ενεργά μέλη.  

 

Συμπεριληπτικός εθελοντισμός 
Αυτή η ομάδα συμπεριληπτικού εθελοντισμού (αγγλικός όρος inclusive volunteering), συστάθηκε με αφορμή 

το 1ο Φεστιβάλ, και αποτελείται από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μαθητές συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων του Φεστιβάλ αλλά 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, και την ανάπτυξη/βελτίωση κοινωνικών, επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων.  

Έτσι, η συμπεριληπτική εθελοντική ομάδα του Φεστιβάλ γίνεται κατανοητή και εντάσσεται στις στρατηγικές 

ανάπτυξης που αυτό εφαρμόζει, αφού η επένδυση στη συγκρότηση, εκπαίδευση και διαχείριση αυτής αποδίδει 

κοινωνικά πολλαπλά οφέλη. Καθόλη τη διάρκεια του έτους, οι εθελοντές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 

δράσεις, ενημερώνονται και λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς με θέμα το Φεστιβάλ με στόχο, πάντα, την 

καλλιέργεια της κουλτούρας της συμμετοχής και της προσφοράς. Εν όψει του 2ου Φεστιβάλ, οι δράσεις αυτές 

έχουν, πλέον, συστηματοποιηθεί και αναπτύσσονται σε δύο άξονες, αφενός της εκπαίδευσης των εθελοντών 

σε ζητήματα προσβασιμότητας, π.χ., στον προσανατολισμό και την κινητικότητα ατόμων με προβλήματα 

όρασης, και αφετέρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτής της διαχείρισης άγχους.  



Η ανταπόκριση του κοινού 

"Πάρα πολύ θετική εμπειρία. όλο το προσωπικό 
και όσοι συμμετείχαν ήταν άψογοι, μας 
μετέφεραν τη θετική τους ενέργεια. Έπρεπε να 
είχα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και πέρσι. 
Ελπίζω να είμαι εθελόντρια του χρόνου" 
 
 
"Θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου. 
Ήταν αξέχαστη εμπειρία". 
 
 

"Μια ξεχωριστή εμπειρία, μέσω της οποίας 
γνώρισα κι άλλα πράγματα για την αναπηρία και 

τον τρόπο ζωής των ατόμων με αναπηρία". 
 
 
"Η εμπειρία αυτή σίγουρα θα μου μείνει 
αξέχαστη και άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου". 
 
 

"Με βοήθησε να έχω μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα για την αναπηρία και με προβλημάτισε" 

 
 
"Πολύ οργανωμένο φεστιβάλ. Αποκόμισα πολλά" 
 
 
"Εμπειρία θετική, γεμάτη συγκίνηση, ξεχωριστή!" 
 

 

 
 
 
 
 
 

Photo credit: Μπιάνκα Κατσιφλά, Βραβείο Διαγωνισμού 
Φωτογραφίας Εθελοντών #rodifestival 

 
 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Φεστιβάλ: 
 

Ε-mail: rod@uom.gr   
Website : http://rodi.uom.gr/  

Facebook: https://www.facebook.com/rodifestival/ 
Twitter: https://twitter.com/rodifestival 

Instagram: https://www.instagram.com/rodifestival/ 
Radio: http://rodifestivalradio.uom.gr/ 

 
 
* Φωτογραφία εξωφύλλου ενημερωτικού δελτίου και 
αφίσας του 2ου Φεστιβάλ: Άννα-Εύα Μπεεσέ, εθελόντρια 
του Φεστιβάλ 

 

  

mailto:rod@uom.gr
http://rodi.uom.gr/
https://www.facebook.com/rodifestival/
https://twitter.com/rodifestival
https://www.instagram.com/rodifestival/
http://rodifestivalradio.uom.gr/
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(Το τραγούδι* του) 

R.o. D.i. Festival 

 

Σταμούλη Βασιλεία 

 

Εισαγωγή 

Μέσα στο μπλε τ’ ουρανού 

Άσε για λίγο το νου 

Να ταξιδέψει η καρδιά 

Σ’ όλης της γης τα παιδιά 

 

Πάντα το ρόδι κυλά 

Ζωή και τέχνη σκορπά 

Βάλ’ του και μουσική 

Να ‘ναι για πάντα γιορτή 

 

  Μελωδία ρεφρέν 

Έλα για λίγο εδώ 

Έχω πολλά να σου πω 

Έλα μη χάνεις στιγμή 

Θα ‘μαστε όλοι εκεί 

 

Το ρόδι είναι γιορτή 

Κάθε Δεκέμβρη μαζί 

Φίλοι εθελοντές  

Σε μιαν ευχή οι καρδιές (δις) 

Μελωδία ρεφρέν 

 

 

 

* Το Τραγούδι του RoDi Festival πρόκειται να ηχογραφηθεί την άνοιξη του 2020 και θα 

αποτελεί εφεξής την επίσημη μουσική επένδυση του Φεστιβάλ.  


