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Σύμςανη και επιμέλεια έκδξρηπ: Βαοβάοα Βάμβξσοα για λξγαοιαρμό ςξσ 

Φερςιβάλ "Η αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη" ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

Μακεδξμίαπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγξοεύεςαι η αμαδημξρίεσρη, η αμαπαοαγχγή, ξλική, μεοική ή 

πεοιληπςική ή καςά παοάτοαρη ή διαρκεσή απόδξρη ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ςηπ παοξύραπ αματξοάπ καθ' ξιξμδήπξςε ςοόπξ υχοίπ ποξηγξύμεμη 

γοαπςή άδεια ςξσ Φερςιβάλ. 
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Τευμική Αματξοά απξςελερμάςχμ και δεικςώμ απόδξρηπ ςξσ 

3ξσ Φερςιβάλ «Η αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη – 

Reflection of Disability in Art» 

 

Διραγχγή 

ξ Τερςιβάλ «Ζ αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη – Reflection Of 

Disability in art» απξςελεί θερμϊ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Λακεδξμίαπ, βάρει ςηπ 

σπ’ αοιθμ. 19/22-4-2019  Ρσμεδοίαρηπ ςηπ Ρσγκλήςξσ, και διξογαμόμεςαι 

κάθε υοϊμξ απϊ ςιπ 3-10 Δεκεμβοίξσ. Ρκξπϊπ ςξσ Τερςιβάλ είμαι η 

σπξρςήοινη και ποξόθηρη ςηπ κξιμχμικήπ ρσμπεοίληφηπ ςχμ αςϊμχμ με 

αμαπηοία μέρχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρε πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ καθ’ 

ξιξμδήπξςε οϊλξ ασςά επιθσμξϋμ, χπ ηθξπξιξί, ρκημξθέςεπ, εθελξμςέπ ή 

απλόπ, χπ θεαςέπ. Έςρι, καςά ςη διάοκεια ςηπ ποξεςξιμαρίαπ και ςηπ 

σλξπξίηρηπ ςξσ Τερςιβάλ, έμαπ μεγάλξπ αοιθμϊπ αςϊμχμ με αμαπηοία 

έουεςαι ρε επατή, κιμείςαι και ρσμσπάουει με άςξμα υχοίπ αμαπηοία ρςξ 

εσοϋςεοξ ξικξρϋρςημα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Λακεδξμίαπ, ρσμβάλλξμςαπ 

καθξοιρςικά ρςη μεςαβξλή ςχμ απϊφεχμ και ρςάρεχμ, ειδικά ςχμ μέχμ, για 

ςημ αμαπηοία και, χπ εκ ςξϋςξσ, ρςημ κξιμχμική αλλαγή. 

Ρςξ πλαίριξ ςχμ παοαπάμχ, και λαμβάμξμςαπ ςασςϊυοξμα σπϊφιμ ςα 

δεδξμέμα πξσ επέβαλαμ ςη οιζική μεςαβξλή ςξσ ςοϊπξσ ρυεδιαρμξϋ και 

σλξπξίηρηπ ςχμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ παγκξρμίχπ λϊγχ ςηπ παμδημίαπ 

ςξσ Covid-19, η Ξογαμχςική Δπιςοξπή ςξσ Τερςιβάλ, ήδη απϊ ςξμ Λάιξ 

2020, έλαβε ςημ απϊταρη μα ποξυχοήρει ρςη διαδικςσακή (online) ςξσ 

διξογάμχρη. Ζ εμ λϊγχ απϊταρη βαρίρςηκε ρςημ αμαγμόοιρη ςηπ 

σπξυοέχρηπ ςξσ Τερςιβάλ ποξπ ςξμ κϊρμξ ςηπ αμαπηοίαπ για ςη ρσμευή και 

αδιάλειπςη λειςξσογία ςξσ και ςηπ σπξρςήοινηπ, με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ςξσ 

ιδεόδξσπ ςηπ κξιμχμικήπ ρσμπεοίληφηπ, αλλά και ςξσ Δλλημικξϋ Δημϊριξσ 

Οαμεπιρςημίξσ εμ γέμει, βάρει ςξσ άοθοξσ 16 παο. 1 ςξσ Ρσμςάγμαςξπ («H 

ςέυμη και η επιρςήμη, η έοεσμα και η διδαρκαλία είμαι ελεύθεοεπ η αμάπςσνη 

και η ποξαγωγή ςξσπ απξςελεί σπξυοέωρη ςξσ Kοάςξσπ») και ςξσ άοθοξσ 4, 

παο. 1 ςξσ ιρυϋξμςξπ Μ. 4485/2017 («Τα Α.Ε.Ι. έυξσμ ωπ απξρςξλή: α) μα 

παοάγξσμ και μα μεςαδίδξσμ ςη γμώρη με ςημ έοεσμα και ςη διδαρκαλία, μα 
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ποξεςξιμάζξσμ ςξσπ τξιςηςέπ για ςημ εταομξγή ςηπ και μα καλλιεογξύμ ςιπ 

ςέυμεπ και ςξμ πξλιςιρμό, […] ρς) μα ρσμβάλξσμ ρςη διαμόοτωρη σπεύθσμωμ 

πξλιςώμ, ικαμώμ μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ απαιςήρειπ όλωμ ςωμ πεδίωμ ςωμ 

αμθοώπιμωμ δοαρςηοιξςήςωμ με επιρςημξμική, επαγγελμαςική και 

πξλιςιρςική επάοκεια και σπεσθσμόςηςα και με ρεβαρμό ρςιπ ανίεπ ςηπ 

κξιμωμικήπ δικαιξρύμηπ, ςηπ ελεσθεοίαπ, ςηπ δημξκοαςίαπ, ςηπ κξιμωμικήπ 

αλληλεγγύηπ, ςηπ ειοήμηπ και ςηπ ιρόςηςαπ, ζ) μα αμαπςύρρξσμ κξιμξύπ, 

αμξικςξύπ πόοξσπ ρςημ εκπαίδεσρη, ςημ έοεσμα, ςημ ςευμξλξγία και ςξμ 

πξλιςιρμό […]»). 

Λε ασςά ςα δεδξμέμα, λξιπϊμ, ςξ 3ξ Τερςιβάλ «Ζ αμςαμάκλαρη ςηπ 

αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη – Reflection Of Disability in art» διξογαμόθηκε σπό 

ςημ αιγίδα ςηπ Α.Δ. ςηπ Ποξέδοξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ Καςεοίμαπ 

Σακελλαοξπξύλξσ και με ςημ σπξρςήοινη ςξσ Τερςιβάλ Ιιμημαςξγοάτξσ 

Ηερραλξμίκηπ, απϊ ςιπ 3-10/12/2020 διαδικςσακά.Ζ ρσμμεςξυή ςξσ κξιμξϋ 

ρε ασςϊ νεπέοαρε κάθε ποξρδξκία και η κςηθείρα εμπειοία απξςελεί 

παοακαςαθήκη για ςιπ επϊμεμεπ διξογαμόρειπ. 

ξ Τερςιβάλ βάρει ασςήπ ςηπ επιςσυίαπ και παγκϊρμιαπ απήυηρηπ πξσ 

έυει λάβει,μεςξμξμάρςηκε απϊ: 

Φερςιβάλ «Η αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη – Reflection Of 

Disability in artFestival» με ακοωμύμιξ RoDi 

ρε: 

Διεθμέπ Φερςιβάλ «Η αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη» - 

"Reflection ξf Disability in art" International Festival με ακοωμύμιξ iRoDi 

 

ξ μέξ λξγϊςσπξ δε ςξσ Τερςιβάλ είμαι: 
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 Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ έκθερηπ είμαι μα παοξσριαρςξϋμ ρσμξπςικά ξι 

πξρξςικξί δείκςεπ απϊδξρηπ ςηπ 3ηπ διξογάμχρηπ, έςρι όρςε μα 

εμημεοχθξϋμ ϊλα ςα εμπλεκϊμεμα μέοη, και μα καςαγοατξϋμ ςα 

ρσμπεοάρμαςα πξσ θα απξςελέρξσμ ςη βάρη ςχμ επϊμεμχμ εμεογειόμ για 

ςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςξσ Τερςιβάλ. Ξι πληοξτξοίεπ πξσ παοξσριάζξμςαι 

έυξσμ ρσλλευθεί μέρχ ςξσ λξγιρμικξϋ zoom, πξσ απξςέλερε ςξ βαρικϊ 

εογαλείξ για ςη διεναγχγή ςηπ διαδικςσακήπ διξογάμχρηπ, καθόπ επίρηπ 

μέρχ ςηπ ρσμπεοαρμαςικήπ ανιξλϊγηρηπ (post-event evaluation), πξσ 

διενήγαγε η Ξογαμχςική Δπιςοξπή, μέρχ Googleforms.  
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Α. Πξρξςικξί δείκςεπ απόδξρηπ 

Ζ Ξογαμχςική Δπιςοξπή ςξσ Τερςιβάλ απϊ ςημ αουή ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ 

μέυοι ρήμεοα παοακξλξσθεί μία ρειοά πξρξςικόμ δεικςόμ 

(performanceindicators), με ρςϊυξ ςημ αρταλή εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ για 

ςη ρσμευή βελςίχρη ςξσ Ηερμξϋ. Διδικά για ςημ 3ηδιξογάμχρη, για ςημ 

σλξπξίηρη ςηπ ξπξίαπ επιρςοαςεϋςηκαμ ad-hoc ρσγκεκοιμέμεπ διαδικςσακέπ 

λϋρειπ, ςξ μείγμα ασςόμ ςχμ δεικςόμ μεςαβλήθηκε, έςρι όρςε μα 

απξςσπχθξϋμ ρε ασςϊ ξι μεςαβξλέπ πξσ επιβλήθηκαμ λϊγχ ςηπ παμδημίαπ 

ρςη Τάρη ςξσ Ρυεδιαρμξϋ και ςηπ Σλξπξίηρηπ ςξσ Τερςιβάλ, βλέπε 

παοαδείγμαςξπ υάοιμ ςξμ πξρξςικϊ δείκςη σπ' αοιθμ. Δ2.  

 Ξι πξρξςικξί δείκςεπ απϊδξρηπ ςξσ 3ξσ Τερςιβάλ παοξσριάζξμςαι 

παοακάςχ ρςξμ Οίμακα 1.   

 

Πίμακαπ 1. Πξρξςικξί δείκςεπ απόδξρηπ 

α/α Πξρξςικόπ Δείκςηπ 
Μξμάδα 

μέςοηρηπ 
Τιμή 

Δ0 Διάοκεια Ζμέοεπ 8 

Δ1 Zoom Session 13 

Δ2 Ιαλλιςευμικϊ Οοϊγοαμμα Ώοεπ 38,65 

Δ3 Ηεαςέπ Αοιθμϊπ 3812 

Δ4 Δγγεγοαμμέμξι εθελξμςέπ Αοιθμϊπ 78 

Δ5 
Δθελξμςέπ πξσ ρσμέδοαμαμ ρςη 

διαδικςσακή 3η διξογάμχρη 
Αοιθμϊπ 32 

Δ6 Αμθοχπξόοεπ έμμιρθηπ εογαρίαπ Αοιθμϊπ 0 

Δ7 
Αμθοχπξόοεπ άμιρθηπ ή/και 

εθελξμςικήπ  
Αοιθμϊπ 2360 

Δ8 
Σπξρςηοικςέπ (υξοηγξί και 

δχοηςέπ) 
Αοιθμϊπ 4 

 

 

  



ευμική Αματξοά 

7 
 

1. Η διαδικςσακή (online) διξογάμχρη 

Για ςημ σλξπξίηρη ςηπ 3ηπ διξογάμχρηπ έγιμε υοήρη ςξσ λξγιρμικξϋ zoom 

ςηπ Zoom Video Communications Inc (https://zoom.us/) και ςηπ 

διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ Vimeo. ξ καλλιςευμικϊ ποϊγοαμμα διαιοέθηκε ρε 

δεκαςοία (13) sessions χπ ενήπ: 

 

Πίμακαπ 2. Καλλιςευμικό Ποόγοαμμα αμά ημέοα εκδηλώρεχμ 

Ημεοξμημία 
Session(s)  

(Δ1) 

Καλλιςευμικό 

Ποόγοαμμα (Δ2) 

3/12/2020 1 3 

4/12/2020 2 6,15 

5/12/2020 3 9 

6/12/2020 3 7 

7/12/2020 3 4,5 

8/12/2020 1 3 

9/12/2020 1 3 

10/12/2020 1 3 

Σύμξλξ 13 38,65ώοεπ 

 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ Ιαλλιςευμικϊ Οοϊγοαμμα (Δ2) αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

 

Πίμακαπ 2. Αμάλσρη Καλλιςευμικξύ Ποξγοάμμαςξπ 

Καλλιςευμικό Ποόγοαμμα Αοιθμόπ 

Σπξβληθείρεπ αιμίεπ Διαγχμιρςικξϋ 

μήμαςξπ 
784 

Οοξβληθείρεπ αιμίεπ Διαγχμιρςικξϋ 

μήμαςξπ 
42 

Ρσμπϊρια 3 

Δογαρςήοια 2 

Βοαβεία Διαγχμιρςικξϋ μήμαςξπ 5 

Ξμιλίεπ 36 

Λξσρικξθεαςοικέπ παοαρςάρειπ 1 

 

https://zoom.us/
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2. Διαγχμιρςικό Τμήμα Ταιμιώμ 

 

Ξι Σπξβληθείρεπ αιμίεπ Διαγχμιρςικξϋ μήμαςξπ σπξβλήθηκαμ μέρχ ςηπ 

πλαςτϊομαπ filmfreeway καςαμέμξμςαι αμά υόοα σπξβξλήπ (submission 

location):  

 

Πίμακαπ 3. Υπξβληθείρεπ Κιμημαςξγοατικέπ Ταιμίεπ Διαγχμιρςικξύ 
Τμήμαςξπ αμά υώοα σπξβξλήπ 

Χώοα Υπξβξλήπ 

Χώοα Αο. Χώοα Αο. Χώοα Αο. 

Ατγαμιρςάμ 1 Δλλάδα 23 Οακιρςάμ 3 

Αλγεοία 2 Γξσαςεμάλα 1 Οαλαιρςίμη 1 

Αμδϊοα 1 Υξμγκ Ιξμγκ 1 Οεοξϋ 4 

Αογεμςιμή 12 Ξσγγαοία 2 Τιλιππίμεπ 6 

Αομεμία 2 Θμδία 84 Οξλχμία 11 

Ασρςοαλία 5 Θμδξμηρία 3 Πξσμαμία 5 

Ασρςοία 6 Θοάμ 121 Πχρία 26 

Αζεομπαψςζάμ 2 Θοάκ 9 Ρεμεγάλη 1 

Λπαγκλαμςέπ 5 Θολαμδία 5 Ρεοβία 9 

Κεσκξοχρία 1 Θροαήλ 6 Ρλξβακία 1 

Βέλγιξ 3 Θςαλία 45 Ρλξβεμία 5 

Βξρμία Δοζεγξβίμη 1 Θαπχμία 2 Μϊςια Ατοική 2 

Βοαζιλία  20 Θξοδαμία 2 Θρπαμία 26 

Βξσλγαοία  4 Ιαζακρςάμ 1 Ροι Κάμκα 2 

Ιαμαδάπ 14 Μϊςια Ιξοέα 1 Ρξσηδία 4 

Ιίμα 6 Κίβαμξπ 2 Δλβεςία 1 

Ιξλξμβία 3 Κξσνεμβξϋογξ 1 αψβάμ 1 

Ιοξαςία 4 Βϊοεια Λακεδξμία 1 αωλάμδη 3 

Ιξϋβα 1 Λαλάξσι 1 σμηρία 2 

Ιϋποξπ 2 Λαλαιρία 4 ξσοκία 31 

ρευία 2 Λενικϊ 7 Ξσγκάμςα 2 

Δαμία 2 Λξλδαβία 1 Ξσκοαμία 6 

Αίγσπςξπ 8 Λαοϊκξ 2 Ζμ. Αοαβικά Δμιοάςα 1 

Αιθιξπία 1 Λξζαμβίκη 1 Ζμ. Βαρίλειξ 33 

Τιλαμδία 1 Μεπάλ 1 Ζ.Ο.Α. 67 

Γαλλία 35 Netherlands 3 Βεμεζξσέλα  2 

Γεχογία 1 Nigeria 2 Βιεςμάμ  1 

Γεομαμία 18 Norway 3 Λη δηλχθείρα 120 

Υπξρύμξλξ 163 Υπξρύμξλξ 335 Υπξρύμξλξ 376 

Σύμξλξ 874 
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Διάγοαμμα 1: Γεχγοατική καςαμξμή σπξβληθειρόμ ςαιμιόμ 

 

 

 

Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή απξςελξϋμςαμ απϊ ςξσπ: 

 

1) Matjaz Debevc, Αμαπληοχςή Ιαθηγηςή ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ 

Λάοιμπξο ςηπ Ρλξβεμίαπ, Ρυξλή Ζλεκςοξλϊγχμ Ληυαμικόμ, Δπιρςήμηπ 

Σπξλξγιρςόμ και Οληοξτξοικήπ 

(https://www.researchgate.net/profile/Matja_Debevc). Δίμαι διεθμόπ 

αμαγμχοιρμέμξπ εοεσμηςήπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ςευμξλξγίαπ ςηπ πληοξτξοίαπ 

και επικξιμχμίαπ για ςξσπ κχτξϋπ και βαοήκξξσπ εμό, ποξρτάςχπ, έλαβε 

ςη θέρη ςξσ ρσμςξμιρςή ρςξμ Οαγκϊρμιξ Ξογαμιρμϊ Οοξρβαριμϊςηςαπ 

Ιχτόμ (WorldAccessibilityAssociationoftheDeaf). 

2) Γεχογία Φύκα, κξιμχμική λειςξσογϊ με ενειδίκεσρη ρςιπ Ρπξσδέπ 

Αμαπηοίαπ (Disability-Studies) ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ Leeds και ρςη Διξίκηρη 

Σπηοεριόμ Σγείαπ. Έυει αρυξληθεί επί ρειοά εςόμ με ςημ σπξρςήοινη ςχμ 

Θοάμ
15%

Θμδία
11%

Ζ.Ο.Α.
9%

Θςαλία
6%

Γαλλία
4%

Ζμχμέμξ 
Βαρίλειξ

4%

ξσοκία
4%

Πχρία
3%

Θρπαμία
3%Δλλάδα

3%Βοαζιλία
3%

Γεομαμία
2%

Ιαμαδάπ
2%

Αογεμςιμή
2%

Οξλχμία
1%

Άλλξ
28%

https://www.researchgate.net/profile/Matja_Debevc
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δικαιχμάςχμ ςχμ αμθοόπχμ με αμαπηοία με βαρικϊ εμδιατέοξμ ςιπ 

πξλιςικέπ αμαπηοίαπ και ςξ Ιίμημα για ςημ Αμενάοςηςη Διαβίχρη. Δογάρςηκε 

χπ Γεμική διεσθϋμςοια ρςξ ΑΜΑΟΖΠΘΑ ΩΠΑ και ςξ www.disabled.gr και ρε 

ρειοά ποξγοαμμάςχμ και μελεςόμ με θέμα ςημ αμαπηοία, ϊπχπ 

απαρυϊληρη, ςξσοιρμϊπ, αμενάοςηςη διαβίχρη, εκπαίδεσρη κ.ς.λ. 

Ρσμμεςέυει ρε εθελξμςικέπ ξογαμόρειπ αμαπηοίαπ ϊπχπ ρςξ ρχμαςείξ ΑΚΚΖ 

ΞΦΖ, www.alli-opsi.gr, πξσ είμαι ιδοσςικϊ μέλξπ και ποόημ ποϊεδοξπ, ςημ 

Ιίμηρη Αμάπηοχμ Ιαλλιςευμόμ και ςημ Ιίμηρη Υειοατέςηρηπ Αμαπήοχμ: 

ΛΖΔΔΜΘΙΖ ΑΜΞΥΖ(https://www.facebook.com/DisArtMove/). 

3) Γιάμμη Παλαβό, πεζξγοάτξ, μεςατοαρςή και ρσμεογάςη ςξσ διεθμξϋπ 

ποξγοάμμαςξπ ςξσ Τερςιβάλ Ιιμημαςξγοάτξσ Ηερραλξμίκηπ. Γεμμήθηκε ςξ 

1980 ρςξ Βελβεμςϊ Ιξζάμηπ. Ρπξϋδαρε Δημξριξγοατία ρςξ Αοιρςξςέλειξ 

Οαμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ και Οξλιςιρςική Διαυείοιρη ρςξ Οάμςειξ. Έυει 

εκδόρει ςοειπ ρσλλξγέπ διηγημάςχμ και δϋξ graphic novel. ξ βιβλίξ ςξσ 

Αρςείξ (2012) ςιμήθηκε με ςξ Ιοαςικϊ Βοαβείξ Διηγήμαςξπ. Έυει μεςατοάρει 

έογα ςχμ Ξσίλλιαμ Τόκμεο, ραολπ Μςίκεμπ, Τλάμμεοσ Ξ’Ιϊμμξο κ.ά. 

Διηγήμαςά ςξσ έυξσμ μεςατοαρςεί ρε δόδεκα γλόρρεπ. ελεσςαίξ ςξσ 

βιβλίξ είμαι η ρσλλξγή διηγημάςχμ ξ παιδί (Μετέλη 2019). 

4) Σπύοξ Νςαμςαμίδη, ρκημξθέςη, απϊτξιςξσ Ρυξλήπ Ιιμημαςξγοάτξσ 

ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Kingston ςηπ Αγγλίαπ, τξιςηςήπ ςηπ Μξμικήπ Ρυξλήπ ςξσ 

ΔΟΗ. ξ μςξκιμαμςέο ςξσ "The journey of our masks" βοαβεϋςηκε ρςξ 2ξ 

Τερςιβάλ "Ζ αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ ςέυμη". 

5) Μαοία Τρακίοη, Κέκςξοα ρςξ Δσοχπαψκϊ Οαμεπιρςήμιξ Ιϋποξσ με 16 

υοϊμια εμπειοίαπ ρςη διδαρκαλία και σπξρςήοινη μαθηςόμ και παιδιόμ με 

αμαπηοία ρε ϊλεπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ βαθμίδεπ (https://euc.ac.cy/el/faculty-

profiles/maria-tsakiri/). α ςοέυξμςα εοεσμηςικά ςηπ εμδιατέοξμςα ατξοξϋμ 

ςημ ρσμπεοιληπςική εκπαίδεσρη, ςιπ πξλιςικέπ και ςξμ ακςιβιρμϊ ςηπ 

αμαπηοίαπ, ςη διαςξμεακϊςηςα, καθόπ και πξλιςιρςικέπ αμαπαοαρςάρειπ και 

ςα κιμημαςξγοατικά τερςιβάλ για ςημ αμαπηοία. Δίμαι μέλξπ ςηπ Assistive 

Technology, Disabilities and Inclusive Education Multidisciplinary Research 

Unit of the Center of Excellence in Research & Innovation in Social Sciences, 

the Arts, and the Humanities (SoScieAth) ςξσ European University Cyprus. 

Βοαβεία έλαβαμ ξι κάςχθι : 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.disabled.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Iu4gpYSsPcXafRr4w1inA9V4g3ALPSsTxU0F3WhQvv-9JrbqXA4pjP44&h=AT1IXTNMfRZmwwVNuqASeVwtfKMHgiJvQdRAjgnwT6yuJfKdhI7q7T1d3nNymiez4ebImY_Wh73sZIT4-Vp8ftTWp-wtCXiQtK6j_5joIdWFYp9ih1n7-IGEI9RNrGn8&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alli-opsi.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1eTmPNuM9LyhkQ8P55gCyfC7OBUShS4gxhN3WVg0gFBOdrZV6FLr9Px74&h=AT2XEMAOg-2wfPLsO9elLVXpoMbuL4EKGadd2mWRrep3OtgCUEIhgqsKnkTvFTfBTLVQGKj18TCx5_OU7XRNZ4yNkevKzyytqC4VU8lJleVrzXy1ATGMymXFZI2to-m_&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/DisArtMove/
https://euc.ac.cy/el/faculty-profiles/maria-tsakiri/
https://euc.ac.cy/el/faculty-profiles/maria-tsakiri/
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1ξ Βοαβείξ: Jared Jacobsen (Ζ.Ο.Α.) για ςημ κιμημαςξγοατική ςαιμία 

Mike’swords. 

2ξΒοαβείξ: Nina Ross (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) για ςημ κιμημαςξγοατική 

ςαιμίαThe Daring Young Girl on the Flying Trapeze. 

3ξΒοαβείξ: Inmediazione (Θςαλία) για ςημ κιμημαςξγοατική ςαιμία With 

Capital D. 

 

Βοαβείξ Κξιμξύ: Ξέμια Τριλξυοήρςξσ (Δλλάδα) για ςημ κιμημαςξγοατική 

ςαιμία Lend an ear. 

Βοαβείξ ςχμ Φξιςηςώμ: Stephen Featherstone (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) για ςημ 

κιμημαςξγοατική ςαιμία Ian, a moving story. 

 

Οεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςιπ κιμημαςξγοατικέπ ςαιμίεπ και ςα άλλα 

μέοη ςξσ καλλιςευμικξϋ ποξγοάμμαςξπ βοίρκξμςαι αμηοςημέμεπ ρςξμ 

σπεορϋμδερμξ https://rodi.uom.gr/ποϊγοαμμα. 

  

https://rodi.uom.gr/���������
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3. Οι θεαςέπ 

Όρξμ ατξοά ςξσπ θεαςέπ(Δ3), ξ αοιθμϊπ ςχμ αςϊμχμ πξσ εγγοάτηκαμ για 

μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ εκδηλόρειπ ςξσ Τερςιβάλ νεπέοαρε ςα 3800 άςξμα, 

ςα ξπξία καςαμέμξμςαι αμά ημέοα ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

 

Πίμακαπ 4. Δγγεγοαμμέμξι θεαςέπ 

Ημεοξμημία 
Session(s) 

(Δ1) 

Δγγεγοαμμέμξι θεαςέπ  Μξμαδικά 

account/ημέοα Από Δλλάδα Δκςόπ Δλλάδαπ Σύμξλξ (Δ3) 

3/12/2020 1 399 18 417 417 

4/12/2020 2 525 42 567 446 

5/12/2020 3 935 22 957 609 

6/12/2020 3 646 9 655 456 

7/12/2020 3 413 14 427 427 

8/12/2020 1 293 3 296 296 

9/12/2020 1 260 7 267 267 

10/12/2020 1 221 5 226 226 

Σύμξλξ 13 3692 120 3812 3144 

 

Λέρξπ ϊοξπ θεαςόμ/ ημέοα    : 189 άςξμα 

Λέρξπ ϊοξπ μξμαδικόμ θεαςόμ (account)/ ημέοα : 167 άςξμα 

 

Απϊ ςη ρϋμδερή ςξσπ, ασςή, μέρχ zoom ποξέκσφε ϊςι θεαςέπ απϊ ϊλη ςη 

υόοα παοακξλξϋθηραμ ςιπ εκδηλόρειπ ςξσ Τερςιβάλ, γεγξμϊπ με άμερα 

πξλλαπλαριαρςικά ξτέλη για ςη βαρική ιδέα πξσ ασςϊ σπηοεςεί, ςηπ 

ρσμπεοίληφηπ και ςηπ κξιμχμικήπ αλλαγήπ. Ζ πληοξτξοία ασςή 

παοξσριάζεςαι ρςξ Ρυήμα 1 και Διάγοαμμα 2 πξσ ακξλξσθξϋμ. 
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Ηεαςέπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ 

μξμξϋπ ςηπ Δλλάδαπ 

ρσμδέθηκαμ για μα 

παοακξλξσθήρξσμ  μέρχ 

zoom ςιπ εκδηλόρειπ ςξσ 

Τερςιβάλ, με εναίοερη ςξσπ 

μξμξϋπ Δσοσςαμίαπ, 

Εακϋμθξσ και Τχκίδξπ 

(βλέπε κϊκκιμα ρημεία, 

ποξέλεσρη 

υάοςη:https://en.wikipedia

.org/wiki/List_of_parliame

ntary_constituencies_of_Gr

eece. 

 

Συήμα 1: Τξπξθερία ρύμδερηπ ςχμ θεαςώμ ςξσ Φερςιβάλ  
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Διάγοαμμα 2: Χάοςηπ γεχγοατικήπ καςαμξμήπ ςχμ εγγεγοαμμέμχμ 

θεαςώμ από ςημ Δλλάδα 

 

 

 

 

 

Ρημείχρη: Ξι τσραλίδεπ αμαπαοιρςξϋμ ςα πξρξρςά ςχμ εγγεγοαμμέμχμ 

θεαςόμ αμά μξμϊ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ημεοόμ ςξσ Τερςιβάλ. ξ πξρξρςϊ 

48,48% πεοιλαμβάμει ασςϊ ςχμ μξμόμ Ηερραλξμίκηπ (46,83%) και Υαλκιδικήπ 

(1,65%). 

  

9,43%

48,48%
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Πίμακαπ 2: Δγγεγοαμμέμξι θεαςέπ εκςόπ Δλλάδαπ 

α/α Χώοα Αοιθμόπ Θεαςώμ 

1 Αογεμςιμή 8 

2 Ασρςοία 1 

3 Βέλγιξ 2 

4 Βξσλγαοία 1 

5 Γαλλία 3 

6 Γεομαμία 15 

7 
Ζμχμ. Αοαβικά 

Δμιοάςα 
1 

8 Ζμχμ. Βαρίλειξ 12 

9 Ζ.Ο.Α. 24 

10 Θμδία 8 

11 Θρπαμία 2 

12 Θςαλία 15 

13 Ιίμα 1 

14 Ιοξαςία 5 

15 Ιϋποξπ 11 

16 Ξλλαμδία 7 

17 Οξλχμία 1 

18 Ρλξβεμία 2 

19 ξσοκία 1 

 Σύμξλξ 120 

 

Διάγοαμμα 3: Καςαμξμή ςχμ εγγεγοαμμέμχμ θεαςώμ εκςόπ Δλλάδαπ αμά 

ήπειοξ 

 

 

 

Αμεοική 
27%

Αρία
9%

Δσοόπη
64%
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4. Οογάμχρη ςξσ Φερςιβάλ 

ξ Τερςιβάλ διξογαμόμεςαι απξκλειρςικά με ςη ρσμδοξμή εογαζξμέμχμ ςξσ 

Οαμεπιρςημίξσ Λακεδξμίαπ, πξσ εογάζξμςαι αμιρθί, και εθελξμςόμ. Για 

ασςήμ ςη διξογάμχρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ενξλξκλήοξσ διαδικςσακά και 

μάλιρςα υχοίπ ςευμική σπξρςήοινη δαπαμήθηκαμ κας' εκςίμηρη 2.360 

αμθοχπξόοεπ (πξρξςικξί δείκςεπ Δ6 και Δ7). 

 Οαοακάςχ, παοξσριάζξμςαι ξι απϊφειπ ςχμ θεαςόμ πξσ ρσμμεςείυαμ 

ρςη ρσμπεοαρμαςική ανιξλϊγηρη πξσ διεμεογήθηκε καςά ςιπ ημέοεπ ςξσ 

Τερςιβάλ. Ρϋμτχμα με ςιπ απαμςήρειπ ςξσπ, ξι θεαςέπ ρσμτόμηραμ ϊςι 

βοήκαμ εϋκξλα ϊλεπ ςιπ πληοξτξοίεπ, π.υ., καλλιςευμικϊ ποϊγοαμμα, 

ρσμμεςέυξμςεπ, ςοϊπξπ ρϋμδερηπ και παοακξλξϋθηρηπ ςχμ εκδηλόρεχμ, 

κςλ. (94,4%, απαμςήρειπ ςχμ βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. Ρσμτχμό 

απξλϋςχπ), ϊςι ξι εκδηλόρειπ ήςαμ πξλϋ ξογαμχμέμεπ (97%, απαμςήρειπ ςχμ 

βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. Ρσμτχμό απξλϋςχπ),και ςξ καλλιςευμικϊ 

ποϊγοαμμα πξλϋ καλϊ (96,5%, απαμςήρειπ ςχμ βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. 

Ρσμτχμό απξλϋςχπ). 

 

Διάγοαμμα 4
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Διάγοαμμα5

 

 

Διάγοαμμα 6 

 

Όρξμ ατξοά ςόοα ςξσπ εθελξμςέπ ςξσ Τερςιβάλ, λϊγχ ςηπ ιδιάζξσραπ 

τϋρηπ ςηπ ετεςιμήπ διαδικςσακήπ διξογάμχρηπ, δεμ εμεογξπξιήθηκαμ ϊλξι 

αλλά έμα μέοξπ ασςόμ (32 απϊ ςξσπ 78 ρσμξλικά, πξρξςικξί δείκςεπ Δ4 και 

Δ5). Αρυξλήθηκαμ δε, με καλλιςευμικά, διξικηςικά και ςευμικά ζηςήμαςα, 

π.υ., ςξμ σπξςιςλιρμϊ κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ.   
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B. Οικξδόμηρη μίαπ ρςαθεοήπ ρυέρηπ ατξρίχρηπ μεςανύ 

θεαςώμ και Φερςιβάλ (loyalty) 

ξ τερςιβάλ τέςξπ διξογαμόθηκε με βαρικϊ ρκξπϊ ςημ ςήοηρη ςηπ 

σπϊρυερηπ πξσ έυει δόρει απϊ ςημ ποόςη μέοα ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ, μα 

δίμει ςξ παοϊμ και μα εμιρυϋει με ςη δοάρη ςξσ ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ 

ρσμπεοίληφηπ και ςηπ κξιμχμικήπ αλλαγήπ. Ασςή η σπϊρυερη ςηοήθηκε και 

τέςξπ και μάλιρςα σπϊ ςιπ εναιοεςικά δσρυεοείπ ρσμθήκεπ πξσ 

διαμξοτόθηκαμ εναιςίαπ ςηπ παμδημίαπ και πξσ ξδήγηραμ μεγάλξσπ 

τερςιβαλικξϋπ θερμξϋπ παγκξρμίχπ, με πξλσεςή εμπειοία και ιρςξοία, μα 

ακσοόρξσμ ςιπ εκδηλόρειπ ςξσπ.  

 Ζ ποχςξβξσλία ασςή απϊ μέοξσπ ςξσ Τερςιβάλ εμίρυσρε ςη ρυέρη 

ατξρίχρηπ και εμπιρςξρϋμηπ πξσ έυει αμαπςϋνει με ςξ κξιμϊ ςξσ αλλά και με 

ϊλα ςα εμπλεκϊμεμα μέοη πξσ ρσμβάλλξσμ ρςη διξογάμχρή ςξσ π.υ. με ςξσπ 

εθελξμςέπ ςξσ θερμξϋ. Οαοακάςχ δίμξμςαι ξι απαμςήρειπ πξσ έδχραμ ξι 

εγγεγοαμμέμξι θεαςέπ ςξσ Τερςιβάλ: 

 

Διάγοαμμα 7. 

 

 

Ξι απαμςήρειπ ασςέπ επιβεβαιόμξμςαι και απϊ ςιπ απαμςήρειπ ϊρχμ 

ρσμμεςείυαμ ρςημ ρσμπεοαρμαςική ανιξλϊγηρη ςχμ εκδηλόρεχμ ςηπ 

διξογάμχρηπ. Οοάγμαςι, ξι θεαςέπ ρσμτόμηραμ ϊςι είμαι πξλϋ πιθαμϊ μα 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Έυεςε παοακξλξσθήρει ναμά ςξ 
Τερςιβάλ ςα ποξηγξϋμεμα υοϊμια

Έυεςε παοακξλξσθήρει άλλεπ μέοεπ 
ςξσ τεςιμξϋ Τερςιβάλ

Ηα παοακξλξσθήρεςε και άλλεπ 
εκδηλόρειπ ςξσ Τερςιβάλ

63,02%

43,92%

36,98%

56,08%

90,17%

Όυι

Μαι

Δεμ Νέοχ
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ποξςείμξσμ ςξ Τερςιβάλ ρε κάπξιξ τίλξ ή γμχρςϊ (97,4%, απαμςήρειπ ςχμ 

βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. Ρσμτχμό απξλϋςχπ), καθόπ επίρηπ μα 

παοακξλξσθήρξσμ και ςξ επϊμεμξ Τερςιβάλ  (97,6%, απαμςήρειπ ςχμ 

βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. Ρσμτχμό απξλϋςχπ). 

 

Διάγοαμμα 8. 

 

 

Διάγοαμμα 9. 
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Γ. Ποξώθηρη ςξσ ιδεώδξσπ ςηπ ρσμπεοίληφηπ και κξιμχμικήπ 

αλλαγήπ για ςα άςξμα με αμαπηοία 

ξ Τερςιβάλ διξογαμόμεςαι με βαρικϊ ρςϊυξ ςημ ποξόθηρη ςξσ ιδεόδξσπ 

ςηπ ρσμπεοίληφηπ ςχμ αςϊμχμ με αμαπηοία ρε κάθε διάρςαρη ςξσ 

κξιμχμικξϋ υόοξσ και χπ εκ ςξϋςξσ ςηπ κξιμχμικήπ αλλαγήπ. Οοάγμαςι, 

καςά ςιπ ημέοεπ ποξεςξιμαρίαπ και σλξπξίηρηπ ςξσ Τερςιβάλ ςα άςξμα με 

αμαπηοία ρσμμεςέυξσμ με ϊπξιξμ οϊλξ ασςά επιλέγξσμ, χπ ηθξπξιξί, χπ 

ρκημξθέςεπ, χπ εθελξμςέπ ή απλά χπ θεαςέπ, και αλληλεπιδοξϋμ μεςανϋ 

ςξσπ. ασςϊυοξμα, ϊπχπ ποξέκσφε απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ εγγεγοαμμέμχμ 

ρςξ zoom, ξι θεαςέπ ρςημ ρσμςοιπςική ςξσπ πλειξφητία (92,16%), γμχοίζξσμ 

εκ ςχμ ποξςέοχμ ϊςι ρςιπ εκδηλόρειπ θα ρσμμεςάρυξσμ άςξμα με αμαπηοία. 

 

Διάγοαμμα 10. 

 

 

Ζ ρσμϋπαονη δε ασςή, ςχμ αςϊμχμ με και υχοίπ αμαπηοία ρσμβάλλει ρςη 

αλλαγή ςχμ απϊφεχμ ςχμ θεαςόμ για ςη διατξοεςικϊςηςα, ϊπχπ ποξέκσφε 

απϊ ςη ρσμπεοαρμαςική ανιξλϊγηρη ςχμ εκδηλόρεχμ ςηπ διξογάμχρηπ. 

Οοάγμαςι, ξι θεαςέπ ρσμτχμξϋμ ρε πξρξρςϊ 63,9% (απαμςήρειπ ςχμ 

βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. Ρσμτχμό απξλϋςχπ). 

7,84%

92,16%

Γμχοίζεςε όςι ρςημ εκδήλχρη πξσ θα παοακξλξσθήρεςε 
θα εμταμιρςξύμ αμάπηοξι με ςημ ιδιόςηςα ςξσ 

ηθξπξιξύ, ςξσ ξμιληςή ή και άλλη ιδιόςηςα

Όυι

Μαι
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Διάγοαμμα 11. 

 

έλξπ, ξι εκδηλόρειπ ςξσ Τερςιβάλ ικαμξπξίηραμ ςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ 

θεαςόμ ρε πξρξρςϊ 94,1% (απαμςήρειπ ςχμ βαθμίδχμ 4. Ρσμτχμό και 5. 

Ρσμτχμό απξλϋςχπ). 

 

Διάγοαμμα 12. 
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Σσμπεοάρμαςα 

 

Ρςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ ςευμικήπ αματξοάπ είμαι η ρσμξπςική ςχμ 

απξςελερμάςχμ ςξσ 3ξσ Τερςιβάλ «Ζ αμςαμάκλαρη ςηπ αμαπηοίαπ ρςημ 

ςέυμη – Reflection of Disability in Art» για ςημ εμημέοχρη ϊλχμ ςχμ 

εμπλεκξμέμχμ μεοόμ, καθόπ επίρηπ η διαςϋπχρη μιαπ ρειοάπ 

ρσμπεοαρμάςχμ, πξσ θα απξςελέρξσμ ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ θερμξϋ και ςη 

βάρη ςηπ ποξεςξιμαρίαπ ςηπ 4ηπ διξογάμχρηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, λξιπϊμ, 

και βάρει ϊρχμ ποξηγήθηκαμ, ςα ρσμπεοάρμαςα ατξοξϋμ ςημ 

αμαγκαιϊςηςα: 

1) Ανιξπξίηρηπ ςηπ διαρπξοάπ πξσ επιςεϋυθηκε ρςξσπ θεαςέπ αμά ςημ 

Δλλάδα (Ρυήμα 1, Διάγοαμμα 2) και ποξόθηρη εμεογειόμ 

δημξριϊςηςαπ παμελλαδικήπ, πλέξμ, εμβέλειαπ.  

2) Δμςαςικξπξίηρηπ ςηπ ανιξπξίηρηπ ρσγκεκοιμέμχμ διαδικςσακόμ 

εογαλείχμ/πλαςτξομόμ για ςημ ποξόθηρη ςχμ ποξρκλήρεχμ 

ρσμμεςξυήπ ρςξ καλλιςευμικϊ ποϊγοαμμα ρε διεθμέπ επίπεδξ. 

3) Δπικαιοξπξίηρηπ ςηπ σπάουξσραπ ιρςξρελίδαπ ςξσ Τερςιβάλ, έςρι 

όρςε μα απξκςήρει και αγγλικϊ μέοξπ. Λεςάτοαρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ 

αμηοςημέμξσ σλικξϋ ρςα αγγλικά. 

4) Δπέκςαρηπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςηπ ρσμπεοιληπςικήπ εθελξμςικήπ ξμάδαπ, 

έςρι όρςε μα διεσοσμθεί ςξ υοξμικϊ εϋοξπ ςηπ ρσμειρτξοάπ ςηπ απϊ 

ςξμ έμαμ μήμα ρήμεοα (1/11 έχπ και 10/12) ρε ςοειπ (απϊ ςξμ 

Ρεπςέμβοιξ, δηλαδή, κάθε έςξσπ έχπ και 10/12). 

5) Διεϋοσμρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςηπ μικςήπ εθελξμςικήπ ξμάδαπ ςξσ 

Τερςιβάλ ρςξ Ιαλλιςευμικϊ Οοϊγοαμμα ςξσ Τερςιβάλ. Δπί ασςξϋ 

αματέοεςαι ϊςι έυει ιδοσθεί η RoDi Festival Music Band και η 

Λξσρικξθεαςοική Ξμάδα ΔΠΩΔΘΞΡ. 

  



ευμική Αματξοά 

23 
 

 

 

 

Υπό ςημ αιγίδα ςηπ Α.Δ. ςηπ Ποξέδοξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ Καςεοίμαπ 

Σακελλαοξπξύλξσ 
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Λε ςημ σπξρςήοινη: 

 

 

 

 

και υξοηγξϋπ: 

 

  

 

 

 


