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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

4ο Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ» του 
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

3-10/12/2021 
 

Θεςςαλονίκθ, 11 Νοεμβρίου2021 

 
Σο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ διοργανϊνει από τισ 3 ζωσ τισ 10 Δεκεμβρίου 

2021 και ςε διαδικτυακι (online)μορφι το 4ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςθ 
τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – Reflection of Disability in Art»με ακρωνφμιο iRoDi. Σο 
Φεςτιβάλ πραγματοποιείται υπό τθν αιγίδα τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ Κατερίνασ Σακελλαροποφλου,με τθν υποςτιριξθ του Φεςτιβάλ 
Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ, του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και 
τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. κοπόσ του Φεςτιβάλ 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.  

το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεςτιβάλ, που ζχει ιδθ αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Φεςτιβάλ, https://rodi.uom.gr/programma, περιλαμβάνονται 
προβολζσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, ελλθνικϊν και ξζνων παραγωγϊν, μουςικζσ 
παραςτάςεισ και πολλζσ άλλεσ δράςεισ. 

το πλαίςιο των παραπάνω δράςεων, το 4ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ «Η 
αντανάκλαςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – Reflection of Disability in Art» ζχει 
απευκφνει «Ανοιχτι Πρόςκλθςθ Μουςικισ Σφνκεςθσ» ςε ενδιαφερόμενουσ 
δθμιουργοφσ, προκειμζνου να απακανατίςουν με τθ μουςικι τουσ ςφνκεςθ τθν 
ζννοια του περιοριςμοφ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και ςτθ ςθμερινι εποχι. Ο 
διαγωνιςμόσ, που αποτελεί τμιμα των δράςεων του 4ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ iRoDi, 
ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ τζχνθσ μζςα από τθν οπτικι τθσ αναπθρίασ. Οι μουςικζσ 
ςυνκζςεισ που ζχουν διακρικεί, ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα και ςε άλλεσ 
ςχετικζσ δράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν περίοδο του Φεςτιβάλ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ προςφοράσ και ευαιςκθςίασ, το 4ο 
Διεκνζσ Φεςτιβάλ «Η αντανάκλαςθ τθσ αναπθρίασ ςτθν τζχνθ – Reflection of 
Disability in Art» διοργανϊνει «Εκελοντικι Αιμοδοςία» από τισ 3 ωσ τισ 10 
Δεκεμβρίου 2021 ςτο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.Σο Φεςτιβάλ, αναγνωρίηοντασ τισ δυςκολίεσ 
κάλυψθσ των αιμοδοτικϊν αναγκϊν και ςυναιςκανόμενο τθν προςφορά του 
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εκελοντιςμοφ, κάνει ζκκλθςθ ςε όςουσ επικυμοφν να ανταποκρικοφν ςτθν 
προςφορά αίματοσ. 

χετικά με το Διαγωνιςτικό Τμιμα των κινθματογραφικϊν ταινιϊν του 4ου 
Διεκνοφσ Φεςτιβάλ iRoDi, από τισ πεντακόςιεσ ενενιντα επτά (597) 
κινθματογραφικζσ ταινίεσ όλων των ειδϊν, που υποβλικθκαν από όλο τον κόςμο, 
κα προβλθκοφν ςαράντα δφο (42) ςτον αρικμό, ενϊ θ Κριτικι Επιτροπι αποτελείται 
από τουσ εξισ: 

1) Γεωργία Φφκα, Κοινωνικι λειτουργόσ με εξειδίκευςθ ςτισ πουδζσ 
Αναπθρίασ (Disability-Studies) ςτο Πανεπιςτιμιο του Leeds και ςτθ Διοίκθςθ 
Τπθρεςιϊν Τγείασ. Ζχει αςχολθκεί επί ςειρά ετϊν με τθν υποςτιριξθ των 
δικαιωμάτων των ανκρϊπων με αναπθρία με βαςικό ενδιαφζρον τισ πολιτικζσ 
αναπθρίασ και το Κίνθμα για τθν Ανεξάρτθτθ Διαβίωςθ. Εργάςτθκε ωσ Γενικι 
διευκφντρια ςτο ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΩΡΑ και το www.disabled.gr και ςε ςειρά 
προγραμμάτων και μελετϊν με κζμα τθν αναπθρία, όπωσ απαςχόλθςθ, τουριςμόσ, 
ανεξάρτθτθ διαβίωςθ, εκπαίδευςθ κ.τ.λ. υμμετζχει ςε εκελοντικζσ οργανϊςεισ 
αναπθρίασ όπωσ ςτο ςωματείο ΑΛΛΗ ΟΨΗ, www.alli-opsi.gr, που είναι ιδρυτικό 
μζλοσ και πρϊθν πρόεδροσ, τθν Κίνθςθ Ανάπθρων Καλλιτεχνϊν και τθν Κίνθςθ 
Χειραφζτθςθσ Αναπιρων: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ 
(https://www.facebook.com/DisArtMove/) 

2) Ελζνθ Ανδρουτςοποφλου, υπεφκυνθ Ελλθνικοφ Προγράμματοσ ςτο 
Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και ςτο Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ 
Θεςςαλονίκθσ, ενϊ παράλλθλα ζχει αναλάβει τον ςυντονιςμό των προγραμμάτων 
ΕΠΑ που υλοποιοφνται από τον οργανιςμό του Φεςτιβάλ. υνεργάηεται με το 
Φεςτιβάλ Θεςςαλονίκθσ από το 2005. Μζροσ των κακθκόντων τθσ είναι θ ςυνεχισ 
παρακολοφκθςθ τθσ  ελλθνικισ κινθματογραφικισ παραγωγισ και θ υποςτιριξθ τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ των ελλθνικϊν ταινιϊν ςτα προγράμματα του Φεςτιβάλ. Είναι 
απόφοιτθ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν και ζχει μεταπτυχιακό 
ςτθν Πολιτιςτικι Πολιτικι, Διοίκθςθ και Επικοινωνία από το Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 

3) Matjaz Debevc, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Μάριμπορ 
τθσ λοβενίασ, χολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν, Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν και 
Πλθροφορικισ(https://www.researchgate.net/profile/Matja_Debevc). Είναι διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνοσ ερευνθτισ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ και 
επικοινωνίασ για τουσ κωφοφσ και βαρικοουσ ενϊ, προςφάτωσ, ζλαβε τθ κζςθ του 
ςυντονιςτι ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Προςβαςιμότθτασ Κωφϊν (World 
Accessibility Association of the Deaf). 

4) Μαρία Τςακίρθ, Λζκτορασ ςτο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου με 16 
χρόνια εμπειρίασ ςτθ διδαςκαλία και υποςτιριξθ μακθτϊν και παιδιϊν με 
αναπθρία ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (https://euc.ac.cy/el/faculty-
profiles/maria-tsakiri/).Σα τρζχοντα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα αφοροφν τθ 
ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, τισ πολιτικζσ και τον ακτιβιςμό τθσ αναπθρίασ, τθ 
διατομεακότθτα, κακϊσ και πολιτιςτικζσ αναπαραςτάςεισ και τα κινθματογραφικά 
φεςτιβάλ για τθν αναπθρία. 

5) Στρατισ Χατηθελενοφδασ, εναριογράφοσ/ςκθνοκζτθσ, ηει και δουλεφει 
ςτθν Ακινα. Οι μικροφ μικουσ ταινίεσ του ζχουν παρουςιαςτεί ςε διεκνι φεςτιβάλ. 
Είναι απόφοιτοσ των προγραμμάτων ςτιριξθσ νζων ςκθνοκετϊν SarajevoTalents και 
IDFAcademy. Σο πρϊτο ντοκιμαντζρ μεγάλου μικουσ του «Επιςτροφι ςτθν 
κορυφι», απζςπαςε το βραβείο κοινοφ και το βραβείο ΕΡΣ ςτο Φεςτιβάλ 
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Ντοκιμαντζρ Θεςςαλονίκθσ, και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε ςε άλλα διεκνι 
φεςτιβάλ (Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ, Διεκνζσ Φεςτιβάλ 
Κινθματογράφου των Σιράνων, Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Κινθματογράφου του 
ΛοσΆντηελεσ, Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου BOSIFEST, κ.α.). Αυτι τθν περίοδο 
αναπτφςςει τθν πρϊτθ του μεγάλου μικουσ ταινία μυκοπλαςίασ και το δεφτερο 
μεγάλου μικουσ ντοκιμαντζρ του.(https://www.art-works.gr/fellows/stratis-
chatzielenoudas/) 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με: 
 
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
(Γραφείο Κ-123, 1οσ όροφοσ) 
Εγνατία 156, Σ.Κ. 546 36, Θεςςαλονίκθ 
Σθλζφωνο 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/ 

 
Με την παράκληςη να δημοςιευθεί ή να ανακοινωθεί  

 
Επικοινωνία για δθμοςιογράφουσ: 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ειδικισ Αγωγισ Λευκοκζα Καρταςίδου,  
τθλ.: 6944795069 
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