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 Κπξίεο θαη θύξηνη,  

 Είκαη ηδηαίηεξα ραξνύκελνο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη λα ραηξεηίζσ εθ 

κέξνπο ηνπ ζπλόινπ ησλ πξπηαληθώλ αξρώλ ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ 4νπ Δηεζλνύο 

Φεζηηβάι "Η αληαλάθιαζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ ηέρλε". Η εηιηθξηλήο, απηή, ραξά 

πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ην Φεζηηβάι είλαη κία πξσηνβνπιία πνπ αγθαιηάζακε θαη 

ζηεξίμακε από ηελ αξρή κε ζέξκε, επεηδή πηζηέςακε όινη ζηε ζεκαζία ηεο θαη 

επηδηώμακε λα ηελ θαηαζηήζνπκε ζεζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απνηειεί 

κάιηζηα κέγηζηε ηηκή γηα ην Ίδξπκά καο ην γεγνλόο όηη πξαγκαηνπνηείηαη θαη θέηνο ππό 

ηελ αηγίδα ηεο Α.Ε. ηεο Πξνέδξνπ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο Καηεξίλαο 

Σαθειιαξνπνύινπ, πηζηνπνηώληαο κε ηνλ ζαθέζηεξν ηξόπν ηε ζεκαζία ην εύξνο θαη 

ηελ απήρεζε ηεο εθδήισζεο.  

 Τν θεζηηβάι πνπ από πέξπζη είλαη, πιένλ, δηεζλέο, από ηελ πξώηε θνξά πνπ 

δηνξγαλώζεθε ήηαλ θαη εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα παξακέλεη κηα μερσξηζηή 

εθδήισζε. Εθπιεξώλεη ζην αθέξαην ηνπο ζηόρνπο ηνπ πνπ δελ είλαη άιινη από ηελ 

ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαζ' νηνλδήπνηε ξόιν απηά 

επηζπκνύλ, σο εζνπνηνί, ζθελνζέηεο, κνπζηθνί, εζεινληέο ή, απιώο, σο ζεαηέο.  

 Τν Δηεζλέο Φεζηηβάι "Η αληαλάθιαζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ ηέρλε" δηεμάγεηαη θάζε 

ρξόλν από ηηο 3 σο ηηο 10 Δεθεκβξίνπ. Η επηινγή ησλ εκεξνκεληώλ δελ είλαη ηπραία, 

θαζώο ζην δηάζηεκα απηό πεξηιακβάλνληαη ηξεηο παγθόζκηεο εκέξεο πνπ έρεη 

θαζηεξώζεη ν ΟΗΕ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη εκβιεκαηηθέο γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ 

ππεξεηεί ε δηνξγάλσζε. Πξώηε είλαη ε 3ε Δεθεκβξίνπ, ζαλ ζήκεξα δειαδή, Παγθόζκηα 

Ηκέξα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία. Δεύηεξε είλαη ε 5ε Δεθεκβξίνπ, Παγθόζκηα Ηκέξα 

Εζεινληηζκνύ γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη ηξίηε εκέξα είλαη ε 

10ε Δεθεκβξίνπ Παγθόζκηα Ηκέξα Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. Πξόθεηηαη γηα ηξεηο 

ππιώλεο πνπ πάλσ ηνπ ζηεξίδεηαη απηή ε ηόζν εκπλεπζκέλε πξσηνβνπιία.  

 Γηα ηελ έκπλεπζε ηελ πξσηνβνπιία θαη ηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη 

θάζε ρξόλν ηόζν ε ίδηα όζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο αιιά θαη γηα ηελ πξνθαλή επηηπρία 

ηεο δηνξγάλσζεο θαη, κάιηζηα, ππό ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, ζέισ λα 

ζπγραξώ θαη λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ησλ πξπηαληθώλ αξρώλ ηελ Αλαπιεξώηξηα 

Καζεγήηξηα Εηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θπξία Λεπθνζέα Καξηαζίδνπ. 

Ελδεηθηηθό ηεο επηηπρεκέλεο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ηόζν ν αξηζκόο ησλ 



θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ πνπ ππνβιήζεθαλ θέηνο από όιν ηνλ θόζκν γηα ην 

δηαγσληζηηθό ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι, πνπ αγγίδεη ηηο 600, όζν θαη ην δηαξθώο 

δηεπξπλόκελν πιαίζην δξάζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ε αλνηρηή πξόζθιεζε κνπζηθήο 

ζύλζεζεο αιιά θαη ε εζεινληηθή αηκνδνζία.  

 Κιείλνληαο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θξηηηθή επηηξνπή, ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη όζνπο άιινπο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε θαη, βεβαίσο, 

ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

θαη ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Κπξίσο, όκσο, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη λα 

ζπγραξώ ηνπο εζεινληέο, όιεο ηηο νκάδεο, ηνπο ζπιιόγνπο, ζηα ζρνιεία ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ αμηέπαηλε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 Οη πξπηαληθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη εγώ πξνζσπηθά 

επρόκαζηε θάζε επηηπρία ζηε δηνξγάλσζε. Σαο επραξηζηώ πνιύ. 

 


