
Χαιρετίζω  με  ιδιαίτερη  χαρά  την  22η Ετήσια  Συνάντηση  της  EACD και 

εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Εκ  μέρους  του  ελληνικού  Υπουργείου  Παιδείας  θέλω  να  συγχαρώ  τους 

διοργανωτές, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες της Συνάντησης για τις άοκνες 

προσπάθειες που καταβάλουν, ώστε να ανατρέψουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και 

να  ξεπεράσουμε  τις  προκαταλήψεις  αλλά  και  το  φόβο  μας  μπροστά  στη 

διαφορετικότητα Πρόκειται πραγματικά για μια προσπάθεια που δεν αφορά μόνο τα 

άτομα με αναπηρία και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναπηρία. Η διοργάνωση αυτή 

έχει  καταφέρει  να  παρουσιάσει  το  ζήτημα  της  αναπηρίας  στις  πραγματικές, 

κοινωνικοπολιτικές  του διαστάσεις  και να αποδείξει  πως η διαφορετικότητα είναι, 

τελικά,  η  μόνη  αλήθεια  που  μας  ενώνει  όλους,  γιατί  παρά  την  ανθρώπινη 

πολυπλοκότητα, στην ουσία μας είμαστε ίδιοι, «διαφορετικά ικανοί».

Το ΥΠΔΒΜΘ έχοντας ως προτεραιότητά του να διασφαλίσει στα άτομα με 

ειδικές  ανάγκες  την  απρόσκοπτη  πρόσβασή  τους  στο  σύνολο  των  εκπαιδευτικών 

διαδικασιών  και  την  παροχή  ίσων  ευκαιριών  στη  μόρφωση  και  την  κατάρτιση, 

προχωρεί  στον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση μιας  σειράς  παρεμβάσεων  τόσο  σε 

επίπεδο  υποδομών  όσο  και  σε  επίπεδο  προγραμμάτων  σπουδών.  Παράλληλα 

υποστηρίζει  πρωτοβουλίες  όπως  το  Διεθνές  Φεστιβάλ  EMOTION PICTURES 

«Ντοκιμαντέρ  και  Αναπηρία»,  που  τα  τελευταία  χρόνια  διοργανώνεται  και  στην 

Ελλάδα και το οποίο έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες άνθρωποι στον τόπο μας, όπως και 

στο εξωτερικό. Το Φεστιβάλ  παρουσιάζει δυναμικά μια εναλλακτική οπτική για την 

αναπηρία και παράλληλα εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση μηνύματα ανθρωπισμού, 

αγάπης, ειρήνης και ευθύνης απέναντι στον πολιτισμό, την κοινωνία και το φυσικό 

περιβάλλον.

Το ΥΠΔΒΜΘ στο πλαίσιο των στρατηγικών του για την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες με αναφορά 

στην απόλυτη ισότητα και συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής. έχει την 

τιμή να θέσει υπό την αιγίδα του το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ  EMOTION PICTURES 

«Ντοκυμαντέρ και Αναπηρία», που θα γίνει φέτος στην Αθήνα πιστεύοντας ότι για 

άλλη μια φορά θα είναι μια πραγματική γιορτή της ζωής και της τέχνης. 
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