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ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΑΓΑΠΗΣΕ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ, ΑΓΑΠΗΣΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ 

ΚΤΡΙΕ & ΚΤΡΙΟΙ, 

 

Γηα 4ε ρξνληά ην Δηεζλέο πιένλ Φεζηηβάι «Η αληαλάθιαζε ηεο αλαπεξίαο 

ζηελ ηέρλε» δίλεη ην παξόλ θαη έρεη ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηεο A.E. ηεο 

Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο Καηεξίλαο Σαθειιαξνπνύινπ. Παξάιιεια ην όιν 

εγρείξεκα ππνζηεξίδεηαη από ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο θαη 

ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. 

Τν Φεζηηβάι μεθίλεζε σο κηα ηδέα κε πεγή έκπλεπζεο ηελ ηέρλε. Σθνπόο ηνπ 

θεζηηβάι είλαη λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο πξόζβαζεο όισλ ζηελ ηέρλε αιιά 

θαη λα ηηκήζεη ηελ ηέρλε σο αλαθαίξεην δηθαίσκα έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη πνιηηηζκνύ όισλ ησλ αλζξώπσλ.  

Τν 4ν Δηεζλέο Φεζηηβάι κε απόιπην αίζζεκα επζύλεο πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαδηθηπαθά.Έρεη ιεθζεί κέξηκλα (α) γηα ηε δηεξκελεία ζηελ ειιεληθή 

λνεκαηηθή γιώζζα θαζ’ όιεο ηηο Εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι θαη (β) ηελ 

πξνβνιή κηαο θαζνιηθά πξνζβάζηκεο ηαηλίαο πνπ ζα πξνβιεζεί ζήκεξα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Φεζηηβάι. Όιεο νη ηαηλίεο είλαη κε αγγιηθνύο θαη 

ειιεληθνύο ππόηηηινπο. Τα κνπζηθά θνκκάηηα από ηε RoDiMusicOrchestra 

απνδίδνληαη επίζεο ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιώζζα. 

Κάζε ρξόλν ππάξρεη δηαγσληζκόο ηαηληώλ θαη δηαγσληζκόο θσηνγξαθίαο. 

Φέηνο, γηα πξώηε θνξά έρνπκε θαη δηαγσληζκό κνπζηθήο ζύλζεζεο. Τα 

θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή εζηηάδνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνύ, ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο 

ρεηξαθέηεζεο ησλ αλαπήξσλ. 

Πέξπζη, ζην 3ν Φεζηηβάι, εζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ μεπέξαζε θάζε 

πξνζδνθία θαη ε θηεζείζα εκπεηξία απνηέιεζε παξαθαηαζήθε γηα ηε θεηηλή 

δηνξγάλσζε.  



Κάζε ρξόλν επηιέγσ λα θεξύμσ ηελ έλαξμε ηνπ θεζηηβάι εζηηάδνληαο 

ζε κηα δηάζηαζή ηνπ. Φέηνο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κηθηά, πεξίεξγα, 

απξνζδηόξηζηα. 

 

Η πξώηε ιέμε πνπ ζθέθηεθα ήηαλ ε αιιειεγγύε.όρη ε θηιαλζξσπία, όρη ε 

θαινζύλε… αιιά ε αιιειεγγύε .. 

Γηαηί όκσο; Γηαηί ηώξα, ίζσο πεξηζζόηεξν από πνηέ, έρνπκε όιεο θαη όινη ηελ 

αλάγθε λα αηζζαλζνύκε κηα θνηλόηεηα. Γηαηί, όπσο αλαθέξεη ν θ 

Νηθνιαθόπνπινο ζε νκηιία ηνπ ζηελ Εηαηξεία Ειιήλσλ Λνγνηερλώλ, ε 

αιιειεγγύε είλαη βαζηθό ζηνηρείν δόκεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. «Έηζη, 

ζαλ θνηλσληθό νλ ν άλζξσπνο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ην δηθαίσκα ζηε δσή κε 

αμηνπξέπεηα, ζαλ Πνιίηεο θη όρη ζαλ ππήθννο.  Απηή ε δηεθδίθεζε μεθηλάεη 

από ηελ απαίηεζε ηήξεζεο απ’ όινπο, θξάηνο θαη πνιίηεο, ηεο Αιιειεγγύεο, 

δειαδή ηεο βαζηθήο ζπκθσλίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αηνκηθή αμηνπξέπεηα ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηζνλνκία θαη ηε δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθώλ 

αλαγθώλ, όπσο: ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ην 

δηθαίσκα ζηε παηδεία. Δειαδή, ηε δηεθδίθεζε θαη ηελ πάιε ηνπ αλζξώπνπ γηα 

ην δηθαίσκα ζηνλ πνιηηηζκό» 

Καη όπσο γξάθεη ν Παιαηζηίληνο πνηεηήο Μαρκνύλη Νηαξνπΐο 

«Να ζκέθηεζαι ηοσς άλλοσς..» 

Καζώο εηνηκάδεηο ην πξσηλό ζνπ, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Μελ μερλάο λα ηαΐδεηο ηα πεξηζηέξηα. 

Όηαλ πνιέκνπο μεθηλάο, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Μελ μερλάο όζνπο ιαρηαξνύλ ηελ εηξήλε. 

Όηαλ πιεξώλεηο ην λεξό, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Εθείλνπο πνπ κόλν ηα ζύλλεθα έρνπλ λα ηνπο ζειάζνπλ. 

Όηαλ γπξλάο ζην ζπηηηθό ζνπ, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Μελ μερλάο όζνπο δνπλ ζε αληίζθελα. 

Όηαλ η’ αζηέξηα κεηξάο πξηλ θνηκεζείο, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Εθείλνπο πνπ δελ έρνπλε πνύ λα πιαγηάζνπλ. 

Όηαλ ειεύζεξα κηιάο, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Εθείλνπο πνπ δελ ηνπο αθήλνπλ λα κηιήζνπλ. 

Καη θαζώο ζθέθηεζαη εθείλνπο, ηνπο άιινπο, 



Σηνλ εαπηό ζνπ γύξηζε θαη πεο: 

«Αρ θαη λα ήκνπλ έλα θεξί ζην ζθνηάδη». 

 

 

Η δηνξγάλσζε απηή δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε όισλ απηώλ, 

πνπ αηνκηθά, ζπιινγηθά, επώλπκα ή αλώλπκα ζηάζεθαλ αξσγνί, εκπλεπζηέο, 

θαζνδεγεηέο, ζπλνδνηπόξνη θαη γηα ηνπο νπνίνπο ή ηηο νπνίεο, θαη θπξίσο ηηο 

νπνίεο, είκαη πξνζσπηθά επγλώκσλ. 

 

Με ραξά, ινηπόλ, θαη ηδηαίηεξε ηηκή αλαθεξύζζσ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ Δηεζλνύο 

Φεζηηβάι «Η αληαλάθιαζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ ηέρλε». 

 

 

 


