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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Το 4οΔιεθνζσ Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςη τησ αναπηρίασ ςτην 
τζχνη» του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ θα διεξαχθείαπό 3 

ζωσ 10 Δεκεμβρίου 2021 
 

Θεςςαλονίκθ, Δευτζρα 18 Οκτωβρίου2021 

 
Το 4ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – 

Reflection of Disability in art» με ακρωνφμιο iRoDi, κα πραγματοποιθκεί και φζτοσ 
από 3 ζωσ 10 Δεκεμβρίου 2021, υπό τθν αιγίδα τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ Κατερίνασ Σακελλαροποφλου, με τθν υποςτιριξθ του Φεςτιβάλ 
Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ, του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και 
τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Σκοπόσ του Φεςτιβάλ, το οποίο βάςει τθσ υπ’ αρικμ. 19/22-4-2019 
Συνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου αποτελεί κεςμό του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, είναι 
θ υποςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυμπερίλθψθσ των ατόμων με 
αναπθρία μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ κακ’ οιονδιποτε 
ρόλο αυτά επικυμοφν, ωσ θκοποιοί, ςκθνοκζτεσ, εκελοντζσ ι απλϊσ, ωσ κεατζσ.  

Ζτςι, κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ και τθσ υλοποίθςθσ του Φεςτιβάλ, 
ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων με αναπθρία ζρχεται ςε επαφι, κινείται και 
ςυνυπάρχει με άτομα χωρίσ αναπθρία ςτο ευρφτερο οικοςφςτθμα του 
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθ μεταβολι των 
απόψεων και ςτάςεων, ειδικά των νζων, για τθν αναπθρία και, ωσ εκ τοφτου, ςτθν 
κοινωνικι αλλαγι. 

Στο πλαίςιο των παραπάνω, και αναφορικά με το 4ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ «Η 
αντανάκλαςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – Reflection of Disability in art», θ 
Οργανωτικι Επιτροπι του Φεςτιβάλ, ςυνεκτιμϊντασ τα δεδομζνα που επιβάλλουν 
τθ ριηικι μεταβολι του τρόπου ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων παγκοςμίωσ, ζλαβε τθν απόφαςθ να προχωριςει ςτθ διοργάνωςθ ςε 
διαδικτυακι (online) μορφι, με τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ να διατίκενται 
ελεφκερα και δωρεάν προσ όλουσ (https://rodi.uom.gr). Η εν λόγω απόφαςθ 
βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ υποχρζωςθσ του Φεςτιβάλ προσ τουσ αναπιρουσ 
και προσ όλουσ που εκπροςωποφν τθ διαφορετικότθτα για τθ ςυνεχι και 
αδιάλειπτθ λειτουργία του και τθσ υποςτιριξθσ, με αυτόν τον τρόπο, του ιδεϊδουσ 
τθσ κοινωνικισ ςυμπερίλθψθσ, αλλά και του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ εν γζνει. 

https://rodi.uom.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται το επόμενο διάςτθμα μζςα 
από τθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Φεςτιβάλ για τθν 
ανακοίνωςθ του καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ, που κα περιλαμβάνει προβολζσ 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο, ομιλίεσ και πολλά άλλα! 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα του 4ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςθ τθσ 
αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – Reflection of Disability in Art»κα ανακοινωκεί ςφντομα. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με: 
 
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
(Γραφείο Κ-123, 1οσ όροφοσ) 
Εγνατία 156, Τ.Κ. 546 36, Θεςςαλονίκθ 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2310891437 
 
Ε-mail: rod@uom.edu.gr 
Website: http://rodi.uom.gr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/rodifestival/ 
Twitter: https://twitter.com/rodifestival 
Instagram: https://www.instagram.com/rodifestival/ 
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