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22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους
22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους
Βραβεία Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής
Κείµενο διακήρυξης
Η Κριτική Επιτροπή επιθυµεί να ευχαριστήσει το φεστιβάλ για µια εβδοµάδα εξαιρετικών ταινιών, που
παρουσιάστηκαν σε ένα εξαίσιο περιβάλλον για κινηµατογραφόφιλους όλων των ηλικιών. Πολύ πέρα από
τα κυρίαρχα ρεύµατα, το πρόγραµµα έχει µεγάλη επιρροή όχι µόνο στο τοπικό κοινό, αλλά χαίρει διεθνούς
αναγνώρισης και αναφοράς σε ευρωπαϊκές και µη ευρωπαϊκές κινηµατογραφικές στιγµές.
Επιπλέον, είµαστε ευτυχείς για το σχέδιο της επανάχρησης του παλιού σταφιδεργοστασίου του ΑΣΟ, ως
έδρα του Φεστιβάλ και των πρότζεκτ του, που βελτιώνει τον εγγραµµατισµό στα Μέσα και την ανάπτυξη
του θεσµού.
Πολλά συγχαρητήρια στις τοπικές αρχές για το όραµα και τη δέσµευσή τους σ’ αυτή τη µοναδική ιδέα.
Τέλος, θέλουµε να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας για την εξαιρετική φιλοξενία: ευχαριστούµε που µας
κάνατε να νιώσουµε τόσο ευπρόσδεκτοι.
Τα Βραβεία
Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους
Η Μπουλµπούλ µπορεί να τραγουδήσει, Rima Das, Ινδία
Η επιτροπή επέλεξε µια ταινία που µας προσφέρει τόσο κινηµατογραφική ποιότητα όσο και κριτική µατιά
στους ρόλους των κοριτσιών, των γυναικών και των ΛΟΑΤ ατόµων σε µια παραδοσιακή κοινωνία. Μας
συγκίνησε και µας έπεισε η ευαισθησία και η δεξιοτεχνία της σκηνοθέτιδας στην παρουσίαση αυτών των
θεµάτων.
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
Πιτσιρίκια στη βροχή, Clementine Carrie, Γαλλία
Η κριτική επιτροπή απονέµει το βραβείο σε µια ταινία, η οποία µεταµορφώνει τον θυµό ενός παιδιού σε µια
εµπειρία φιλίας και ελευθερίας, κατά τη διάρκεια µιας βιβλικής νεροποντής.
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουµένου Σχεδίου
Η αλεπού και το πουλί,Sam and Fred Guilliaume, Ελβετία-Βέλγιο
Η επιτροπή δίνει το βραβείο σε µια ταινία που δηµιουργεί έναν µοναδικό κόσµο γεµάτο χαρά και εκπλήξεις
εκµεταλλευόµενη µε τον καλύτερο τρόπο το 3D animation. Οι χαρακτήρες του είναι αντισυµβατικοί και
απολύτως πειστικοί.
Βραβείο Σκηνοθεσίας σε Ταινία Μεγάλου Μήκους
Στην Marine Atlan για την ταινία Ντάνιελ, Γαλλίά.
Η επιτροπή απονέµει το βραβείο σε έναν σκηνοθέτη που µας οδηγεί να ανακαλύψουµε τις πιο
απροσδόκητες πτυχές των χαρακτήρων του. Πέρα από όλα τα έµφυλα κλισέ, γινόµαστε κοινωνοί των
συναισθηµάτων τους και µαθαίνουµε νέους τρόπους να ξεπερνάµε τον φόβο, την ντροπή και τον θυµό.
Βραβείο Σεναρίου σε Ταινία Μεγάλου Μήκους
Στην Tamara Bos για την ταινία Κοµµώσεις Ρόµι, Ολλανδία Γερµανία.
Η επιτροπή απονέµει το βραβείο σε µια σεναριογράφο που κατορθώνει να συνδυάσει πειστικότητα,
ευαισθησία και µια γερή δόση χιούµορ. Η ιστορία είναι γεµάτη λεπτοµέρειες και µας φέρει πολύ κοντά
στον κεντρικό χαρακτήρα που αντιµετωπίζει πολλαπλές δυσκολίες στην καθηµερινότητά της.
Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Αγοριού
Στον Théo Polgar για την ερµηνεία του στον ρόλο του Ντανιέλ .
Η επιτροπή τον επέλεξε για την ξεχωριστή ερµηνεία του, η οποία ισορροπεί στην εντέλεια τα στοιχεία του
πόθου και της ντροπής µέσα από κρυφές εκφράσεις.
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Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Κοριτσιού
Στην Arnali Das, για την ερµηνεία της στην ταινία «Η Μπουλµπούλ µπορεί να τραγουδήσει».
Η νεαρή ηθοποιός ερµηνεύει µε πολύ ρεαλιστικό τρόπο το βήµα µεταξύ αθωότητας και ωριµότητας µέσα
σε έναν σκληρό κόσµο.
Βραβεία Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Kids & Docs (Τµήµα Ντοκιµαντέρ)
Κείµενο διακήρυξης
Κατά τη διάρκεια του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για παιδιά και νέους είχαµε την
ευκαιρία να δούµε µεγάλη ποικιλία ταινιών ντοκιµαντέρ, σε πολλές περιπτώσεις δύσκολα και πολύ
διαφορετικά όσον αφορά το στιλ και τη θεµατολογία τους. Πολλές από τις ταινίες που είδαµε µπορούν να
αλλάξουν την οπτική των παιδιών και των νέων ως προς την παιδική ηλικία και τα παγκόσµια ζητήµατα.
Το Φεστιβάλ Ολυµπίας είναι διάσηµο για την ποιότητα του προγράµµατός του χωρίς συµβιβασµούς.
Προσφέρει πάµπολλες ευκαιρίες να ανακαλύψει κανείς µοναδικές ταινίες από όλο τον κόσµο και
γνωρίζουµε ότι η επιλογή του γίνεται σεβαστή από πολλά άλλα διεθνή φεστιβάλ. Για τον λόγο αυτό
ευχαριστούµε τους διοργανωτές για αυτή την κινηµατογραφική εµπειρία που µας δυσκόλεψε να
καταλήξουµε σε µια απόφαση. Εντέλει τα καταφέραµε!
Τα Βραβεία
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ Μεγάλου Μήκους
Τρέχει στο αίµα µου, Maya Newell, Αυστραλία
Το βραβείο καλύτερου ντοκιµαντέρ µεγάλου µήκους απονέµεται σε µια ταινία που απεικονίζει τη σκληρή
πραγµατικότητα µιας γενιάς που έχει στερηθεί την πατρίδα, την κουλτούρα και τη γλώσσα της. Το δυνατό
σηµείο της είναι ότι δεν προτείνει εύκολες λύσεις για αυτό το πρόβληµα. Απαιτεί να αναγνωρίσουµε όλοι
το δικαίωµα των Αβορίγινων να διαµορφώσουν οι ίδιοι εκ νέου τον τρόπο ζωής και το µέλλον τους, ακόµη
και αν αυτά δεν ταιριάζουν στην κοινή αυστραλιανή κοινωνία.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους
Ψηλά το κεφάλι, Joanne Salmon, Great Britain
Μέσα σε πέντε λεπτά εντυπωσιακού και χαρούµενου animation, µια νεαρή γυναίκα µε σύνδροµο Treacher
Collins µάς αφηγείται την ιστορία της ζωής της. Αντιδρά στον εκφοβισµό που έχει δεχτεί µε µαύρο
χιούµορ, το οποίο τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δύσκολες περιόδους ώσπου να πραγµατοποιήσει το όνειρό
της: να γίνει animator. Το βραβείο καλύτερης ταινίας µικρού µήκους στην κατηγορία Kids&Docs απονέµεται
σε µια ταινία που µας προτρέπει όχι µόνο να αποδεχόµαστε, αλλά και να εκτιµούµε τη διαφορετικότητα.
Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντοκιµαντέρ Μεγάλου Μήκους
Η µαγική ζωή της V, Φινλανδία, Δανία, Βουλγαρία, Tonislav Hristov
Σε αυτό το τµήµα του φεστιβάλ βρήκαµε µια ταινία που ξεκλειδώνει τη βαθιά πληγωµένη ψυχή µιας
νεαρής γυναίκας, η ενηλικίωση της οποίας διαταράχτηκε από τον αλκοολικό πατέρα της, µε αποτέλεσµα
να βασανίζεται ακόµη από καταρρακωµένη αυτοπεποίθηση. Ο σκηνοθέτης κατορθώνει να δηµιουργήσει
ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι χαρακτήρες ξεδιπλώνουν τα τραύµατά τους. Δύσκολα βρίσκουµε τέτοια
ένταση σε οποιαδήποτε άλλη ταινία.
Εύφηµες µνείες: 19.91, Emilia Sniegoska, Πολωνία
Copper Notes of a Dream, Reza Farahmand, Ιράν και Καναδάς
Βραβεία Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
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Μετρονόµος (στον ρυθµό), Scott Lochmus, ΗΠΑ
Είχε επαγγελµατική προσέγγιση η οποία βοήθησε στη δηµιουργία µιας συγκινητικής και δυνατής ιστορίας.
Η εξαιρετική χρήση της εικόνας και του ήχου δηµιούργησε µια µαγική κατάσταση στην οποία ταίριαξαν οι
λεπτοµερείς χαρακτήρες.
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουµένου Σχεδίου
Ιαν, µια συγκινητική ιστορία, Abel Gorldfarb, Αργεντινή
Όχι µόνο επειδή θίγει ένα κοινωνικό πρόβληµα αλλά και το λύνει µε έναν µη αναµενόµενο και συγχρόνως
όµορφο τρόπο. Επίσης γιατί είχε ενδιαφέροντα και εξαιρετικά γραφικά που έδειχναν την ιστορία µε έναν
µοναδικό τρόπο.

Βραβεία Κριτικής Επιτροπής των Παιδιών
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσµο, Katja Benrath, Γερµανία
Δυναµική, ευχάριστη, αστεία ταινία που ζητά να ακολουθούµε τα όνειρά µας. Η εκπληκτική ερµηνεία των
ηθοποιών αξίζει όσο και η µουσική που ο ρυθµός και οι εναλλαγές της ταιριάζουν µε τα πλάνα.
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
Το κλαδί, Teppo Airaksimen, Φινλανδία
Μια ταινία που έχει απίστευτα συναισθηµατικό σενάριο, καταπληκτικές ερµηνείες των ηθοποιών και οµαλή
εναλλαγή σκηνών. Ένα κλαδί γίνεται και σκυλί και φίλος.
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουµένου Σχεδίου
Ο Χαρταετός, Martin Smatana, Τσεχία-Σλοβακία-Πολωνία
Ήταν µια συγκινητική ιστορία που µιλούσε για τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή και πρέπει να
θυµόµαστε τις χαρούµενες στιγµές που µας χάρισαν. Χρησιµοποιήθηκαν σπάνιες τεχνικές patchwork και
κολάζ που έδιναν ζωντάνια στους ήρωες και την υπέροχη φύση.
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μεγάλου Μήκους
Ανακαλύπτοντας το Αύριο, Laura Nix, ΗΠΑ-Ινδονησία-Ινδία-Μεξικό
Μας ενέπνευσε η προσπάθεια παιδιών της ηλικίας µας από διάφορες χώρες του κόσµου για τη λύση της
παγκόσµιας οικολογικής κρίσης. Ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετική είναι µεταξύ τους λόγω καταγωγής
και προέλευσης αγωνίζονται µε πάθος και ξεπερνούν τους εαυτούς τους.
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους
OBON, Andre Hoermann και Anna Samo, Γερµανία
Μέσα από το αφαιρετικό αυτό animation νιώθουµε τη φρίκη της έκρηξης της ατοµικής βόµβας
στη Χιροσίµα αλλά και την τρυφερότητα ενός σκληρού πατέρα προς την κόρη του, µετά την καταστροφή.
Ειδικά Βραβεία
Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»
Κοµµώσεις Ρόµι, Mischa Kamp, Ολλανδία.
Βραβείο "#ThisisEU – Ευρωπαϊκές αξίες" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσµο, Katja Benrath, Γερµανία
Βραβεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηµατογράφου (ECFA)
Ταινία Μεγάλου Μήκους: Ο παππούς µου είναι εξωγήινος, Drazen Zarkovic-Marina Andree Skop,
Κροατία-Σλοβενία-Τσεχία-Σλοβακία-Νορβιγία-Βοσνία & Ερζεγοβίνη-Λουξεµβούργο
Ταινία Μικρού Μήκους: Κέικ µε καρδιά που λιώνει, Benoit Chieux, Γαλλία
Ταινία Ντοκιµαντέρ: "Anbessa", Mo Scarpelli, Ιταλία-ΗΠΑ
Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ)
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσµο, Katja Benrath, Γερµανία
Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηµατογράφου (ΠΕΚΚ)
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Στα άκρα, Aldiyar Bairakimov, Καζακστάν
Βραβείο Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)
Ο πρώτος αποχαιρετισµός, Lina Wang, Κίνα
Τα βραβεία του 2st Olympia “Creative Ideas” Pitching lab
Το 2o Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab στόχο έχει την ενίσχυση της παραγωγής ταινιών για παιδιά και
νέους στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα από αυτά
της υπόλοιπης Ευρώπης. Ζητούµενο είναι να παραχθούν αξιόλογες ταινίες, οι οποίες θα καλύπτουν τα
διεθνή κριτήρια των ταινιών για παιδιά και νέους, αποφεύγοντας τις παγίδες των απλοποιήσεων και της
κακώς εννοούµενης εµπορικότητας, και θα µπορούν να προωθηθούν στο διεθνές κύκλωµα των φεστιβάλ
ταινιών για παιδιά και νέους. Καλέσαµε φέτος 11 δηµιουργούς από τους 41 που υπέβαλαν τις προτάσεις
τους. Θα δοθούν δύο βραβεία ύψους 3.000 ευρώ έκαστο, από την ΕΡΤ και το Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου. Και οι δύο ταινίες λαµβάνουν επίσης χορηγία τεχνικών υπηρεσιών από τις εταιρείες
AUTHORWAVE, STEFILM και Νεανικό Πλάνο. Τα βραβεία αποφασίστηκαν από δύο επιτροπές. Ξεκινάµε από
το βραβείο του ΕΚΚ.
Για την ολοκληρωµένη, τολµηρή και ασυνήθιστη θεµατική που χαρακτηρίζεται από ρεαλισµό και
προσωπική συναισθηµατική σύνδεση της δηµιουργού µε το θέµα της, η επιτροπή προκρίνει για το βραβείο
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου το Μυρµηγκάκι της Ερωφίλης Μωραΐτη.
Η αρτιότητα της παρουσίασης της σκηνοθέτιδας σε επίπεδο γνώσης του θέµατος, ανάλυσης σεναρίου και
παραγωγής, η αισθητική προσέγγιση καθώς και το εύρος του κοινού που απευθύνεται ήταν από τα κύρια
στοιχεία που αποτέλεσαν το συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Με οµόφωνη απόφαση η επιτροπή προκρίνει για
το βραβείο της ΕΡΤ το Βανκούβερ της Άρτεµης Αναστασιάδου.
Και στα δύο σχέδια το Νεανικό Πλάνο προσφέρει υποστήριξη στις ενέργειες προώθησης της παραγωγής
(φάκελος, µεταφράσεις, διεθνής επικοινωνία) καθώς και τον υποτιτλισµό της ταινίας, ενώ η SteFilm και η
Authorwave προσφέρουν τεχνικές υπηρεσίες.
19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοκαουστικής
Δηµιουργίας Camera Zizanio
Τα Βραβεία του Ελληνικού Διαγωνιστικού Τµήµατος
Λευκός καπνός! Δύσκολο το έργο της κριτικής επιτροπής, επειδή οι περισσότερες ταινίες ήταν αξιόλογες.
Παρ’ όλα αυτά ήταν και µια µοναδική εµπειρία και περάσαµε τέλεια. Είµαστε σίγουροι για τις επιλογές µας
και σας παρουσιάζουµε τα βραβεία µας…
Κατηγορία Α’ – Ταινίες παιδιών έως 12 ετών
Α’ Βραβείο: Το αιώνιο βιβλίο, 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πύργου
Β’ Βραβείο: Ο κόσµος του βιβλίου, Ηλίας Μαθιουδάκης, Ελένη Αθανασά
Γ’ Βραβείο: Καληνύχτα παππού, 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης
Κατηγορία Β’ – Ταινίες παιδιών από 13 έως 16 ετών
Α’ Βραβείο: Εκδροµή , 1ο Γυµνάσιο Ζωγράφου
Β’ Βραβείο: Πίστεψε, ψάξε, ξεκίνα, 6ο Λύκειο Ζωγράφου
Γ’ Βραβείο: Footballholics, 1o ΓΕΛ Ταύρου
Ειδική Μνεία: Η φασαρία της σιωπής, 1ο Γυµνάσιο Σητείας, Κρήτη
Τhe game, 2ο ΓΕΛ Μυτιλήνης
Κατηγορία Γ’ – Ταινίες παιδιών από 17 έως 20 ετών
Α’ Βραβείο: Group therapy, 7ο Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Ν. Σµύρνης "ΕΣΤΙΑ"
[Το βραβείο συνοδεύεται από πλήρεις υποτροφίες σε 2 από τους συντελεστές της ταινίας από τον
Εκπαιδευτικό Όµιλο ΑΚΜΗ.]
Β’ Βραβείο: Μάνα αναµνήσεων, Εσπερινό Γυµνάσιο Μυτιλήνης µε Λυκειακές Τάξεις
Γ’ Βραβείο: Σε χρειάζοµαι, Κινηµατογραφική Οµάδα Λυκείου Κυθήρων
Επίσης στην ίδια Κατηγορία η Σχολή Κινηµατογράφου Λυκούργου Σταυράκου προσφέρει µια υποτροφία για
σπουδές Κινηµατογράφου.
Ειδικό Βραβείο Νικος Καβουκίδης
Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα
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Βραβείο εγγραµατισµού στα µέσα
Ιστορία της Ελληνικής Τοιχογραφίας ΙΙ, 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου
Βραβείο Συνήγορος του Πολίτη
Εφηβίωση, 1ο Γυµνάσιο Πύργου
Τα Βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τµήµατος
Κατηγορία Α’ – Ταινίες παιδιών έως 12 ετών
Προτεραιότητες, Bardic Studio, Αυστραλία
Κατηγορία Β’ – Ταινίες παιδιών από 13 έως 16 ετών
Το µικρό κορίτσι χελιδόνι επιστρέφει σπίτι, Studio Klasse, Κίνα
Κατηγορία Γ’ – Ταινίες παιδιών από 17 έως 20 ετών
Τσαχπίνης, Murshidul Alam Bhuiyan, Μπαγκλαντές
Τα Βραβεία του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τµήµατος
Το ταξίδι µας ξεκίνησε τη Δευτέρα, συνεχίστηκε όλη την εβδοµάδα µέσα από 101 ταινίες από 31 χώρες. Η
ευκαιρία που δόθηκε σε παιδιά της ηλικίας µας να δουν και να αξιολογήσουν το Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό
τµήµα της 19ης διοργάνωσης “Camera Zizanio” ήταν µοναδική εµπειρία για όλους και όλες.
Κατηγορία Α’ – Ταινίες παιδιών έως 12 ετών
Α’ Βραβείο: Διαπεραστικός, Liith Jorg, Γερµανία
Β’ Βραβείο: Νοήµατα, Tabby Myles (The Film Academy Edinburgh), Σκωτία
Γ’ Βραβείο: Περπάτα δίπλα µου, Public school C.E.I.P Serreria, Ισπανία
Κατηγορία Β’ – Ταινίες παιδιών από 13 έως 16 ετών
A’ Βραβείο: Συγγνώµη, λάθος µου, Class W - SLG, Ολλανδία
Β’ Βραβείο: Aσπεργκερ, Ains , Ολλανδία
Γ’ Βραβείο: Xanny, Lot Spekkers, Ολλανδία
Κατηγορία Γ’ – Ταινίες παιδιών από 17 έως 20 ετών
Α’ Βραβείο: Γείωση, Oisin Reilly, Ιρλανδία
Β’ Βραβείο: Απόδραση, Station Next, Δανία
Γ’ Βραβείο: Μήπως είδατε τον Μπάστερ;, Emmanouel Li, Ηνωµένο Βασίλειο

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ
Αυλαία για το Φεστιβάλ Ολυµπίας µε την απονοµή των βραβείων της 22ης διοργάνωσης στην ασφυκτικά
γεµάτη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου ΠΔΕ του Πύργου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του
Φεστιβάλ τέσσερις γυναίκες αποσπούν τα τέσσερα µεγάλα βραβεία (µεγάλου µήκους
µυθοπλασίας, µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ, σκηνοθεσίας και σεναρίου).
Μεγάλη νικήτρια του φετινού Φεστιβάλ Ολυµπίας (βραβείο µεγάλου µήκους µυθοπλασίας) ανακηρύχθηκε η
Ινδή Ρίµα Ντας για την ταινία της «Η Μπουλµπούλ µπορεί να τραγουδήσει». Η βραβευµένη στο Βερολίνο
ταλαντούχα σκηνοθέτρια (της οποίας η προηγούµενη ταινία “Village rockstars”υπήρξε η ινδική
υποψηφιότητα για τα φετινά Οσκαρ), στρέφει την κάµερά της στην φτωχή οικογένεια της Μπουλµπούλ,
παρακολουθώντας µε ρεαλισµό τη σκληρή καθηµερινότητά της στην ινδική αγροτική επαρχία, και
τολµώντας να καταπιαστεί µε ένα θέµα ταµπού στην Ινδία: την οµοφυλοφιλία ενός αγοριού, αλλά και το
ξύπνηµα του ερωτισµού στην εφηβεία που στην ταινία πυροδοτεί ακραίες αντιδράσεις από πλευράς
σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας οδηγώντας σε ένα τραγικό γεγονός… Για την ερµηνεία της
στην ταινία η νεαρή Αρνάλι Ντας απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερµηνείας.
Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε η γαλλική ταινία «Ντανιέλ» της Μαριν Ατλάν που παρακολουθεί το
πρώτο ερωτικό σκίρτηµα του 10χρονου Ντανιέλ, ο οποίος αναστατώνεται όταν πιάνει την όµορφη Μαρτέ
να γδύνεται στα αποδυτήρια. Ο µικρός Τεό Πολγκάρ βραβεύτηκε για την λεπτών αποχρώσεων ερµηνεία
του. Το βραβείο σεναρίου πήγε στην ταινία «Κοµµώσεις Ρόµι» (Ολλανδία-Γερµανία) της Μίσα Καµπ: η ταινία
συγκλόνισε το κοινό του φεστιβάλ δείχνοντας τη µικρή Ρόµι να έρχεται αντιµέτωπη µε το αλτσχάιµερ της
αγαπηµένης γιαγιάς της.
Το βραβείο καλύτερου µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ κέρδισε η Μάγια Νιούελ από την Αυστραλία για την
ταινία «Τρέχει στο αίµα µου» µε ήρωα έναν µικρό, προικισµένο Αβορίγινα ο οποίος όµως αποτυγχάνει στο
σχολείο και ο κλοιός της Πρόνοιας και της αστυνοµίας στενεύει διαρκώς γύρω του. Η ταινία ουσιαστικά
µιλά για µια γενιά που έχει στερηθεί την κουλτούρα, την πατρίδα και την γλώσσα της.
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Αξίζει να αναφέρουµε πως γυναίκες ήταν και οι δύο νικήτριες του φετινού 2ου Olympia Creative Ideas
Pitching Lab: Η Ερωφίλη Μωραϊτη (για την ιδέα της «Το µυρµηγκάκι») που απέσπασε το βραβείο του
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, και η Άρτεµις Αναστασιάδου για το πρότζεκ της «Το Βανκούβερ».
Παίρνοντας τον λόγο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Δηµήτρης Σπύρου, ανέφερε πως σύµφωνα
µε πρόχειρους υπολογισµούς, τις µέρες του φεστιβάλ, οι θεατές αλλά και όσοι συµµετείχαν στα
εργαστήρια της διοργάνωσης ξεπέρασαν τους 30.000, ενώ στο µεγαλύτερο πολυεθνικό εργαστήρι διεθνώς,
το Mythos Project συµµετείχαν έφηβοι από 19 χώρες του κόσµου. Ο Δηµήτρης Σπύρου ευχαρίστησε τους
συντελεστές των ταινιών που συµµετείχαν στο φετινό φεστιβάλ, τον κόσµο που γέµισε ασφυκτικά τις
αίθουσες, τους εκπαιδευτές στα εργαστήρια, τις τοπικές αρχές, την πολιτεία αλλά και τους
εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη µεγάλη επιτυχία και
αναβάθµιση του φετινού Pitching Lab, που ενθαρρύνει στην πράξη την ανάπτυξη και στην Ελλάδα του
παιδικού και νεανικού κινηµατογράφου, και µίλησε µε θέρµη για την υποδοχή του Φεστιβάλ στη Ζάκυνθο,
όπου το Φεστιβάλ Ολυµπίας ταξίδεψε για πρώτη φορά φέτος». Ο Δηµήτρης Σπύρου, δίνοντας το λόγο στο
νέο πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Βασίλη
Γιαννόπουλο, δήλωσε: «Είµαι ικανοποιηµένος µε το ρυθµό που προχωράει το θέµα του ΑΣΟ, της νέας
στέγης του Φεστιβάλ».
Κλείνοντας τη βραδιά ο κύριος Γιαννόπουλος είπε πως τις µέρες που πέρασαν «είχα την ευκαιρία να
κατανοήσω την αξία αυτού του Φεστιβάλ όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Υπήρξε µια
ξεχωριστή εµπειρία και ευχάριστη έκπληξη. Το φεστιβάλ Ολυµπίας είναι ο, τι πιο υγιές έχουµε να
παρουσιάσουµε ως τοπική κοινωνία. Έχει αγγίξει κορυφή και πρέπει να το εκτινάξουµε. Σας περιµένω στο
23ο Φεστιβάλ µε µια έκπληξη».
Νωρίτερα υπογράφτηκε σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ του Φεστιβάλ και του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
*Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα προβάλλει τις βραβευµένες ταινίες του 22ου Φεστιβάλ Ολυµπίας και της
19ης Camera Zizanio.
Όλες οι προβολές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυµπίας και της Camera
Zizanio είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό
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Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας: Υπεγράφη συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Δυτ. Αττικής
Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας προχώρησαν χθες στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
Βασίλη Γιαννόπουλου οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για παιδιά και
νέους µε το πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Το πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, τον πρόεδρο
της ΚΟΙΝΣΕΠ του Φεστιβάλ, Χρήστο Κωνσταντόπουλο αλλά και απο τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Δηµήτρη
Σπύρου.
Ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής εξήρε την προσπάθεια των διοργανωτών, τονίζοντας ότι πρέπει να
στηριχθεί µε κάθε τρόπο. «Βρίσκοµαι µε ιδιαίτερη χαρά στον Πύργο, που είναι η έδρα του διεθνούς
φεστιβάλ κινηµατογράφου για τα παιδιά, είναι ένας καταξιωµένος διεθνής θεσµός τον οποίο όλη η
ακαδηµαϊκή κοινότητα του πανεπιστηµίου µας στηρίζει. Θεωρώ ότι δεν είναι µόνο µία καλλιτεχνική
οργάνωση, ξεφεύγει από αυτά τα στενά όρια, είναι µία πολιτισµική εκτόξευση της περιοχής διεθνώς που
µπορεί να δώσει πολλαπλασιαστικές ενέργειες.
Σαφώς τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι ότι καλύτερο έχουµε, όποια καλύτερη επένδυση θα
µπορούσαµε να κάνουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας µας αλλά δίνει κι άλλες δυνατότητες. Δίνει
τις δυνατότητες ενός τουρισµού πολιτισµικού ο όποιος ξεφεύγει από τον θαλάσσιο, δίνει 12 µήνες το
χρόνο µία παρουσία, που µπορεί να ξεκινά από εργαστήρια, θερινά σχολεία, πανεπιστήµια και σε
εκδηλώσεις και θεωρώ ότι αυτό που έκαναν οι άνθρωποι που εργάζονται στην ΚΟΙΝΣΕΠ που διοικεί το
φεστιβάλ είναι αξιέπαινο» τόνισε ο κ. Καλδής.
fest univer 2

Ακολούθως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δηµήτρης Σπύρου, αναφερόµενος στη συνεργασία
αυτή, ανέφερε τα εξής: «Το φεστιβάλ όπως ξέρουµε δεν είναι απλά ένας πολιτιστικός θεσµός, είναι ένας
θεσµός που δίνει µεγάλο βάρος στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων συνολικά. Εποµένως η
συνεργασία µας µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τόσο της χώρας µας, όσο και τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα του εξωτερικού είναι αυτονόητη. Δεν επαναλαµβάνουµε πράγµατα που κάνουν άλλοι,
δηµιουργούµε καινοτόµες πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που αυτή
τη στιγµή 150 παιδιά από 19 χώρες του κόσµου βρίσκονται εδώ για να συµµετάσχουν σε αυτά τα
εργαστήρια, µαζί µε τους εκπαιδευτικούς τους».
Αναφερόµενος στη νέα στέγη του Φεστιβάλ, ο κ. Σπύρου υποστήριξε ότι από τον χώρο του
σταφιδεργοστασίου του ΑΣΟ, θα υπάρξει η δυνατότητα τόσο να εξαπλώνεται η δράση µε κέντρο αυτόν
τον χώρο, όσο και ο πήχης της ποιότητας να ανεβαίνει ακόµα πιο ψηλά. «Παράγοντας έργο, σηµαίνει ότι
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διαρκώς καινοτοµούµε. Και βεβαίως πρέπει να είµαστε την ώρα που θα είναι έτοιµος ο χώρος αυτός να
λειτουργήσει, το περιεχόµενο να είναι έτοιµο για να µπούµε αµέσως σε µία λειτουργία δυναµική η οποία θα
απευθύνεται τόσο στην περιοχή µας όσο και στην Ελλάδα γενικότερα, στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον
κόσµο» συµπλήρωσε ο κ. Σπύρου.
Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέφερε ότι στόχος της υπογραφής του πρωτοκόλλου
συνεργασίας µε το πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ
στον εκπαιδευτικό τοµέα. «... σε συνεργασία µε ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της
χώρας και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο χώρος στον οποίο έγινε αυτή υπογραφή το γραφείο
δηλαδή του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, δεν είναι µόνο συµβολικός αλλά είναι και ουσιαστικός, δεδοµένης
της άµεσης συνεργασίας που έχουµε µε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως και µε το υπουργείο
Πολιτισµού βέβαια, για την διοργάνωση του φεστιβάλ και για την επέκταση των δραστηριοτήτων του. Από
την άποψη αυτή εκτός από τις ευχαριστίες µας και το καλωσόρισµα στον κ. πρύτανη ευχαριστούµε και την
περιφέρεια, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας τον κ. Βασίλη Γιαννόπουλο και την περιφέρεια συνολικά για την
υποστήριξη που δίνει στο θεσµό» πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντακόπουλος.
fest univer 3

Τον στόχο και την επιδίωξη την νέας Περιφερειακής Αρχής σε σχέση µε το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας, έκανε στη συνέχεια γνώστο ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Βασίλης
Γιαννόπουλος, που δεν είναι άλλος από το να ενισχύσει ακόµα περισσότερο αυτή την προσπάθεια, µε έργα
και όχι λόγια όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Το διεθνές φεστιβάλ κινηµατογράφου θα τολµήσω να
παραδεχθώ ότι µετά από 22 χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους ίσως παράγοντες
εξωστρέφειας στην περιοχή µας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σηµερινή υπογραφή του πρωτοκόλλου
συνεργασίας µεταξύ της ΚΟΙΝΣΕΠ που έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του φεστιβάλ µε
το πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Προσωπικά χαιρετίζω την εν λόγω πρωτοβουλία η οποία είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση προκειµένου όλοι µαζί, ο καθένας από τη δική του θέση και µε τον δικό του ρόλο να
συνδράµουµε έτσι ώστε το φεστιβάλ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο. Η νέα
περιφερειακή αρχή είναι αρωγός και θα σταθεί δίπλα στο φεστιβάλ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
προσπάθεια είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι µε λόγια αλλά µε πράξεις.
Θεωρώ, ζήσαµε όλοι, η εβδοµάδα αυτή µε τις ταινίες που προβλήθηκαν αλλά και µε τη συµµετοχή τόσων
νέων ανθρώπων όχι µόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσµο κατέστησαν την περιοχή µας ένα
κέντρο πολιτισµού. Στόχος µας και επιδίωξή µας είναι να το µεγενθύνουµε και να το δούµε σε βάθος
χρόνου πολλαπλασιαστικά».

https://www.esos.gr/
Publication date: 03/12/2019 22:18
Alexa ranking (Greece): 521
https://www.esos.gr/arthra/65327/pada-proetoimasia-gia-tin-axiopoiisi-ton-pigon-h...

ΠΑΔΑ: Προετοιµασία για την αξιοποίηση των πηγών χρηµατοδότησης, µε
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους
Με ταχείς ρυθµούς η υλοποίηση της Πρωτοβουλία του ΠΑΔΑ, για την Ανάδειξη της Καινοτοµίας και του
Ανθρώπινου Δυναµικού στη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική
Την ειληµµένη απόφαση των πρυτανικών αρχών και του συνόλου της ακαδηµαϊκής κοινότητας
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), να δυναµώσουν την αναπτυξιακή προοπτική της
Αττικής, κινητοποιώντας όλες τις τοπικές δυνάµεις, αυτοδιοικητικές και κοινωνικές,
επισφράγισε η Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της
πανεπιστηµιούπολης Άλσους Αιγάλεω, µε τη συνδροµή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, την Τρίτη, 3 Νοεµβρίου, µε θέµα, «Πηγές Χρηµατοδότησης, ελληνικές και
ευρωπαϊκές».

Μια µέρα µετά το ξεκίνηµα της εµβληµατικής Πρωτοβουλίας του ΠΑΔΑ, για την Ανάδειξη της Καινοτοµίας
και του Ανθρώπινου Δυναµικού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, µε καταρχήν συνέργεια
φορέων της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής, κ.
Παναγιώτης Καλδής, στην έναρξη της Ηµερίδας, ευχαρίστησε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
για την έµπρακτη στήριξη της απόφασης του Πανεπιστηµίου, να κινητοποιήσει το σύνολο του ακαδηµαϊκού
του αποθέµατος σε µια ολιστική προσπάθεια, µε στοχευµένη χωρική στρατηγική.
Στον κύκλο εισηγήσεων που ακολούθησε, ο συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Δηµήτριος Τσαλδάρης, µετά από µια συνοπτική αναδροµή στη συµβολή των Εταιρικών Συµφώνων για το
Πλαίσιο της Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), ανέδειξε την καθοριστική συµβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας, στην
ανάδειξη καθοριστικών κοινωνικών πρωτοβουλιών, στην προαγωγή της επιστήµης και στην αξιοποίηση
του ρόλου των Πανεπιστηµίων. Παράλληλα, υπογράµµισε την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, να υποστηρίξει έργα και απορροφητικότητα τις περιοχές µε σηµαντική παραγωγική
δραστηριότητα και συµβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, που βρίσκονται στον πυρήνα
των πρωτοβουλιών του ΠΑΔΑ.
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Στη συνέχεια, ο Τµηµατάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, κ. Διονύσιος
Γρουζής, ανέλυσε το πλαίσιο του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), παρουσίασε τα οικονοµικά
και στατιστικά στοιχεία του και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιοποίησή του. Ο κ. Γρουζής
συνέδεσε την εν λόγω θεµατική µε τον αναπτυξιακό νόµο, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τα σχήµατα
χρηµατοδότησης που απαιτούνται, για την αξιοποίηση του ΠΔΕ.

Απ΄ την πλευρά του, ο συνεργάτης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων, κ. Πέτρος Ευγενικός,
παρουσίασε όλες τις υφιστάµενες, ευρωπαϊκές πηγές χρηµατοδότησης, µέσα από µια διεξοδική αναφορά
στα προσδοκώµενα οφέλη, σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις δράσεις
συµβολής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, καθώς και στις προοπτικές των
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων.
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Η Ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητή, κ.
Αθανάσιου Κυριαζή, αναφορικά µε τις νέες πηγές χρηµατοδότησης Έρευνας και Ανάπτυξης. Ο Καθηγητής
Κυριαζής παρουσίασε αναλυτικά τις προοπτικές που διανοίγονται µέσα από τους επιχειρηµατικούς,
συνεργατικούς σχηµατισµούς (¨Clusters¨), που υλοποιούνται µέσω της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων
και άλλων φορέων, όπως είναι τα Πανεπιστήµια, τα Ερευνητικά Ιδρύµατα, οι Επαγγελµατικές Ενώσεις και
τα Επιµελητήρια, προωθώντας την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Ο Γενικός Γραµµατέας
Έρευνας και Τεχνολογίας ανέλυσε το πλαίσιο που διέπει τις διακρατικές συνεργασίες της Ελλάδας, µε τη
Γερµανία, την Κίνα, το Ισραήλ και τη Ρωσική Οµοσπονδία, καθώς και το µελλοντικό βηµατισµό της ΓΓΕΤ,
που κατατείνει σε ανάλογες συνεργασίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, τόνισε µε έµφαση ότι τόσο η ΓΓΕΤ όσο και το σύνολο των δοµών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία του ΠΑΔΑ, για την Ανάδειξη της
Καινοτοµίας και του Ανθρώπινου Δυναµικού της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, στην οποία
ορίστηκε Συντονιστής ο Επ. Καθηγητής Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας, της Σχολής Διοίκησης και
Οικονοµίας του ΠΑΔΑ, κ. Αριστείδης Παπαγρηγορίου.

Οι εργασίες της Ηµερίδας ολοκληρώθηκαν µε µια βράβευση που σηµατοδοτεί την επιτυχία των δράσεων
εξωστρέφειας του Πανεπιστηµίου. Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής, κ. Παναγιώτης Καλδής, απένειµε
ειδική τιµητική διάκριση, προς τον Διαχειριστή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΑΙΓΕΑΣ», κ.
Αθανάσιο Μαρτίνο, για τη δωρεά ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), προς το ΠΑΔΑ, για
τη χρηµατοδότηση -για µία τριετία- δέκα (10) υποτροφιών υποψήφιων διδακτόρων του ακαδηµαϊκού
ιδρύµατος. Οι υποτροφίες κατανέµονται σε οχτώ (8) τµήµατά του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε την επιθυµία
του δωρητή. Τη διάκριση, για τον κ. Μαρτίνο, παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ «ΑΙΓΕΑΣ», κ.
Δηµήτριος Βασιλόπουλος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/
Publication date: 19/12/2019 18:00
Alexa ranking (Greece): 521
https://www.esos.gr/arthra/65517/protokollo-synergasias-pada-me-idryma-mih-kak...

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΠΑΔΑ µε το Ίδρυµα Μιχ. Κακογιάννης
Πρωτόκολλο συνεργασίας µε το Ίδρυµα Μιχ. Κακογιάννης, υπέγραψε το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της αφηγηµατικής έκθεσης animation (κινούµενη εικόνα)
“Καλικάτζαροι” του Επ. Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Σπύρου Σιάκα.
Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τους
Μεταξία Τσιταρβή, Γενική Διεθύντρια του ΙΜΚ και Νικόλαο Κερασίδη Διευθυντή της πολιτιστικής
εταιρείας “CherryTree production &creation”.
Η ανάπτυξη κοινών δράσεων επικεντρώνεται στα Θεµατικά πεδία του Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου, το οποίο εκπροσωπείται στο παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας από τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολο Παπαποστόλου, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Μούρη και τον
Επίκουρο Καθηγητή Σπύρο Σιάκα.
Μετά την σύναψη της υπογραφής ακολούθησε µία µικρή παρουσίαση της ιστορίας της µεγάλου µήκους
ταινίας animation «Καλικάτζαροι» µε συνδυασµό προφορικής αφήγησης εικαστικών έργων και ταινιών
animation µικρού µήκους του Σπύρου Σιάκα.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΚΟΙΝΣΕΠ του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας µε Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν χθες, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, η
ΚΟΙΝΣΕΠ, που έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.
Πρώτος σε δηλώσεις του, ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής είπε:
«Βρίσκοµαι µε ιδιαίτερη χαρά στον Πύργο που είναι η έδρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας. Είναι ένας καταξιωµένος διεθνής θεσµός τον οποίο όλη η πανεπιστηµιακή κοινότητα του
πανεπιστηµίου µας στηρίζει.
Θεωρώ ότι δεν είναι µόνο µια καλλιτεχνική διοργάνωση, ξεφεύγει από αυτά τα στενά όρια, είναι µια
πολιτισµική εκτόξευση της περιοχής διεθνώς που µπορεί να δώσει πολλαπλασιαστικές ενέργειες.
Σαφώς τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι είναι ότι καλύτερο έχουµε, ότι καλύτερη επένδυση θα µπορούσαµε
να κάνουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας µας, αλλά δίνει και άλλες δυνατότητες. Δίνει τις
δυνατότητες ενός τουρισµού πολιτισµικού ο οποίος ξεφεύγει από το θαλάσσιο, δίνει 12 µήνες το χρόνο µια
παρουσία που µπορεί να ξεκινά από εργαστήρια θερινά σχολεία, πανεπιστηµιακές εκδηλώσεις και θεωρώ
ότι αυτό που έκαναν οι άνθρωποι που εργάζονται στην ΚΟΙΝΣΕΤ που διοικεί το φεστιβάλ είναι αξιέπαινοι
και θα πρέπει να στηριχθεί µε κάθε τρόπο».
Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Δηµήτρης Σπύρου είπε: «Το Φεστιβάλ
όπως ξέρουµε δεν είναι απλά ένας πολιτιστικός θεσµός, είναι ένας θεσµός που δίνει µεγάλο βάρος στην
εκπαίδευση των παιδιών και των νέων συνολικά. Εποµένως η συνεργασία µας µε τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα τόσο της χώρας µας όσο και του εξωτερικού είναι αυτονόητη. Δεν επαναλαµβάνουµε πράγµατα
που κάνουν άλλοι, δηµιουργούµε καινοτόµες πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και αυτός ακριβώς είναι και ο
λόγος που αυτή τη στιγµή 150 παιδιά από 19 χώρες του κόσµου βρίσκονται εδώ για να συµµετάσχουν σε
αυτά τα εργαστήρια µαζί µε τους εκπαιδευτικούς τους, Βεβαίως, η ανταλλαγή αυτή της τεχνογνωσίας
έχει τεράστια σηµασία και φυσικά όταν δηµιουργηθεί ο δικός µας ο χώρος στο ΑΣΟ θα έχουµε τη
δυνατότητα τόσο να εξαπλώνεται η δράση µε κέντρο αυτό το χώρο».
Ακολούθως, ο πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος ανέφερε: «Υπογράψαµε σήµερα
αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής για να επεκτείνουµε τις
δραστηριότητές µας στον καλλιτεχνικό τοµέα σε συνεργασία µε ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας και δεν είναι τυχαίος ο χώρος που έγινε αυτή η υπογραφή. Ο χώρος δηλαδή του
γραφείου του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας δεν είναι µόνο συµβολικός αλλά είναι και ουσιαστικός δεδοµένης
της άµεσης συνεργασίας που έχουµε µε την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπως και µε το Υπουργείο
Πολιτισµού για τη διοργάνωση του φεστιβάλ και την επέκταση των δραστηριοτήτων του».
Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Βασίλης Γιαννόπουλος είπε: «Το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου θα τολµήσω να παραδεχτώ ότι µετά από 22 χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τους
ισχυρότερους ίσος παράγοντες εξωστρέφειας της περιοχή µας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
σηµερινή υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας µεταξύ της ΚΟΙΝΣΕΠ, που έχει την ευθύνη για την
οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ, µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Προσωπικά χαιρετίζω την εν
λόγω πρωτοβουλία η όποια είναι προς την σωστή κατεύθυνση προκειµένου όλοι µαζί ο καθένας από τη
δική του θέση και µε το δικό του ρόλο να συνδράµουµε ούτος ώστε το Φεστιβάλ να εξελιχθεί και να
αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο. Η νέα Περιφερειακή Αρχή είναι αρωγός και θα σταθεί δίπλα στο
Φεστιβάλ όχι µε λόγια αλλά µε πράξεις».
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας µε το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, επιθυµώντας την κοινή
δράση και σύζευξη της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε
καταξιωµένους πρωτοποριακούς φορείς πολιτισµού,
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας και σε ανταπόκριση των
νέων προκλήσεων της ψηφιακής εποχής στην ανάπτυξη της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας, υπέγραψε σχετικό πρωτόκολλο
συνεργασίας στις 7 Δεκεµβρίου 2019 στον Πύργο της Ηλείας στα
γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας µε το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους.
Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τους Χρήστο Κωνσταντόπουλο,
Πρόεδρο και Δηµήτρη Σπύρου, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της «Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους - Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας»,
παρουσία του Βασίλη Γιαννόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και
Προέδρου του Φεστιβάλ.
Σηµειώνεται ότι φέτος, για 22η χρονιά, παρουσιάσθηκαν οι
δραστηριότητες του Φεστιβάλ, παράλληλα µε την 19η Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δηµιουργίας – Camera Zizanio,
όπου περιλάµβαναν πάνω από 250 ταινίες παιδιών και νέων, όπως και 85
ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραµµα επαγγελµατιών σκηνοθετών από
59 χώρες.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει έµπρακτα το κορυφαίο στο
είδος του αυτό Φεστιβάλ και συνδηµιουργεί µαζί του το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δηµιουργίας, στο πρώην
εργοστάσιο ΑΣΟ Πύργου, µε πρότυπη οργάνωση και υπερσύγχρονο
εξοπλισµό, ώστε η Δυτική Ελλάδα να µετεξελιχθεί σε κινηµατογραφικό
προορισµό.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συµµετέχει ενεργά στα δρώµενα,
δίνει έµφαση στα θεµατικά πεδία του Τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας και εκπροσωπείται µε τους Αν. Καθηγητή
Απόστολο Παπαποστόλου και Επ. Καθηγητή Σπυρίδωνα Σιάκα.
Πηγή: ilia24.gr
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, επιθυµώντας την κοινή δράση και σύζευξη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας µε καταξιωµένους πρωτοποριακούς φορείς πολιτισµού, εκπαίδευσης,
έρευνας και καινοτοµίας και σε ανταπόκριση των νέων προκλήσεων της ψηφιακής εποχής
στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, υπέγραψε σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας
στις 7 Δεκεµβρίου 2019 στον Πύργο της Ηλείας στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
µε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους.
Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τους
Χρήστο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο και Δηµήτρη Σπύρου, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της «Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας», παρουσία του Βασίλη Γιαννόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και Προέδρου του
Φεστιβάλ.
Σηµειώνεται ότι φέτος, για 22η χρονιά, παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ, παράλληλα µε
την 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δηµιουργίας – Camera Zizanio, όπου
περιλάµβαναν πάνω από 250 ταινίες παιδιών και νέων, όπως και 85 ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραµµα
επαγγελµατιών σκηνοθετών από 59 χώρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει έµπρακτα το κορυφαίο στο είδος του αυτό Φεστιβάλ και
συνδηµιουργεί µαζί του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δηµιουργίας, στο πρώην
εργοστάσιο ΑΣΟ Πύργου, µε πρότυπη οργάνωση και υπερσύγχρονο εξοπλισµό, ώστε η Δυτική Ελλάδα να
µετεξελιχθεί σε κινηµατογραφικό προορισµό.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συµµετέχει ενεργά στα δρώµενα, δίνει έµφαση στα θεµατικά πεδία του
Τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και εκπροσωπείται µε τους Αν. Καθηγητή Απόστολο
Παπαποστόλου και Επ. Καθηγητή Σπυρίδωνα Σιάκα.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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Το ΠΑΔΑ σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα: Τέχνη, Πολιτική και Κοινωνία: Όταν οι Καλλιτέχνες
Αλλάζουν τον Κόσμο. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για την ανάδειξη της δυναμικής των
καλλιτεχνών για κοινωνική και πολιτική αλλαγή και για ένα καλύτερο αύριο, εν τω μέσω των
αυξανόμενων διεκδικήσεων του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική ατζέντα.
Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν παραδείγματα καλλιτεχνών, έργων τέχνης, πολιτικών και
καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να εμπνεύσουν την δυναμική των καλλιτεχνών του
σήμερα, για την πολιτισμική αφύπνιση της κοινωνίας του αύριο μέσα από την τέχνη.
Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν και οι Πρυτανικές Αρχές του Παν. Δυτ. Αττικής
Την αφίσα και το λογότυπο της εκδήλωσης φιλοτέχνησε ο εκπαιδευτικός του τµήµατος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας του Παν. Δυτ. Αττικής Μανου Πρόδροµος.
Aπό αριστερά ο πρόεδρος του τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Παν. Δυτ .Αττικής
Απόστολος Παπαποστόλου, ο Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής, ο
Ευρωβουλευτής Γεωργούλης Αλέξης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καλαντώνης Πέτρος και ο
Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καλδέλλης Ιωάννης
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά
στα δρώμενα του Φεστιβάλ
Το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής
επιθυμώντας την κοινή δράση και
σύζευξη της ακαδημαϊκής κοινότητας
με καταξιωμένους πρωτοποριακούς
φορείς
πολιτισμού
εκπαίδευσης έρευνας και καινοτομίας
και σε ανταπόκριση των νέων

ψ

I ΜΛ

προκλήσεων της ψηφιακής εποχής
στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής
δημιουργίας υπέγραψε σχετικό
πρωτόκολλο συνεργασίας στις 7
Δεκεμβρίου 2019 στον Πύργο στα

γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά
και Νέους
Το πρωτόκολλο υπογράφηκε από
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και

τους Χρήστο Κωνσταντόπουλο
Πρόεδρο και Δημήτρη Σπύρου
Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΚΟΙΝ
ΣΕΠ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και
Νέους παρουσία του Βασίλη
Αντιπεριφερειάρχη
Γιαννόπουλου

Ηλείας και Προέδρου του Φεστιβάλ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
στηρίζει έμπρακτα το κορυφαίο στο
είδος του αυτό Φεστιβάλ και συν
δημιουργεί μαζί του το Ευρωπαϊκό

στάσιο ΑΣΟ Πύργου με πρότυπη
οργάνωση και υπερσύγχρονο εξοπλισμό
ώστε η Δυτική Ελλάδα να
μετεξελιχθεί σε κινηματογραφικό

Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής
Δημιουργίας στο πρώην εργο¬

Το Πανεπιστήμιο

προορισμό

Δυτικής Αττικής
συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα

δίνει έμφαση στα θεματικά πεδία
του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας και εκπροσωπείται
με τους Αν Καθηγητή Απόστολο
Παπαποστόλου και Επ Καθηγητή
Σπυρίδωνα Σιάκα
Esos.gr
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Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών η έκθεση
της Αικ. Κορωναίου Άποκριάτικες Αναµνήσεις'
3ος Σταθµός της έκθεσης της Αικατερίνης Κορωναίου µε θέµα "Αποκριάτικες Αναµνήσεις". Πρώτα στην
Πρέβεζα στη Δηµοτική Πινακοθήκη "Γιάννης Μόραλης", στη συνέχεια στον Ιωνικό Σύνδεσµο στην Νέα
Ιωνία Αττικής και τώρα στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών.

Η Αικατερίνη Κορωναίου γεννήθηκε στην Πρέβεζα.
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Η Αικατερίνη Κορωναίου γεννήθηκε στην Πρέβεζα.
Είναι βιβλιοθηκονόµος και έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην Επιστήµη της Πληροφορίας από το
Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Εργάζεται στον Δήµο Πρέβεζας στο Τµήµα Πολιτισµού ενώ έχει διδάξει σε
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών στο Πα.Δ.Α. καθώς και σε Πανεπιστήµια του Εξωτερικού.
Έχει διδαχθεί την τέχνη της φωτογραφίας στα ΔΙΕΚ Πρέβεζας και Άρτας.

Είναι Πρόεδρος της ΕΦΕ Πρέβεζας και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1ο, 2ο &
3ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας.
Έχει συµµετάσχει µε φωτογραφικά της έργα σε Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
σε πολλές οµαδικές εκθέσεις φωτογραφίας, ενώ έργα της φιλοξενούνται µόνιµα στον Δήµο Πρέβεζας, στο
Συµβουλευτικό Κέντρο Κακοποιηµένων Γυναικών Πρέβεζας κ.α.
Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Η ατοµική έκθεσή της «Αποκριάτικες αναµνήσεις», φιλοξενήθηκε στη Δηµοτική Πινακοθήκη «Γιάννης
Μόραλης» στην Πρέβεζα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 13 Σεπτεµβρίου 2019 και µεταφέρθηκε στον
«ΙΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ» στην Νέα Ιωνία Αττικής από τις 24 έως και τις 29 Νοεµβρίου 2019.
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε το Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης και τη
Πολιτιστική Εταιρεία Cherry Tree Production & Creation

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΠΑΔΑ µε το Ίδρυµα Μιχάλης
Κακογιάννης και τη Πολιτιστική Εταιρεία Cherry Tree Production &
Creation
Με το πρωτόκολλο συνεργασίας οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν το κοινό
ενδιαφέρον τους να συντονίσουν τη δράση τους σε κοινά αντικείµενα
δραστηριότητας σχετικά µε την Παιδεία και τον Πολιτισµό, µε στόχο να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και να
προωθήσουν τη σύζευξη της δηµιουργικής δράσης µε την εκπαίδευση,
την έρευνα και την καινοτοµία, προς όφελος της κοινωνίας.
Οι συµβαλλόµενοι στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη κοινών δράσεων,
προγραµµάτων ή έργων και στη συνεργασία µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς πάνω στους ποικίλους τοµείς, που εµπίπτουν στα θεµατικά πεδία
του τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, µε σκοπό την
εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίηση.
Από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε το Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, την
Διευθύντρια του Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης Ξένια Καλδάρα και το
Πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Cherry Tree Production & Creation
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Πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Cherry Tree Production & Creation
Κερασίδη Νίκο
.
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Συνεργασία του Δήµου Ιλίου µε το Πανεπιστήµιο Δ. Αττικής και για
τουριστικούς σκοπούς
Τη συνεργασία του µε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής αποφάσισε ο Δήµος Ιλίου, σε σηµαντικούς τοµείς
της λειτουργίας της περιοχής, µε βασικό µέληµα την αναβάθµιση της καθηµερινότητας των πολιτών του.
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, ο δήµος θα διαθέσει τις κατάλληλες πληροφορίες και υποστήριξη
ενώ το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής θα συµβουλεύσει, θα υποστηρίξει και θα συµβάλλει στην
συνεργασία µε τις ερευνητικές δράσεις του και τη διεθνή εµπειρία του σε ποικίλα πεδία εξυπηρέτησης της
κοινωνίας.
Ειδικότερα, η ανωτέρω συνεργασία θα συµβάλλει µεταξύ άλλων στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής
µε διαδροµές και τοπόσηµα, στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής µε πολιτιστικά φεστιβάλ και
εκθέσεις, καθώς και στην υλοποίηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πολιτισµού.
Παράλληλα, θα λάβουν χώρα δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως είναι για παράδειγµα η
ανακύκλωση, η κλιµατική αλλαγή και η προβολή της περιβαλλοντικής πολιτικής του δήµου, η λειτουργία
Ενεργειακού Πάρκου µε βάση τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά και η συµµετοχή σε εθνικά και
ευρωπαϊκά αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράµµατα.
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Επίτιμος
καθηγητής

τουΠΑΔΑ

Κων. Ζοπουνίδης

Σε

επίτιμο καθηγητή του Τμήματος

Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.ΔΑ) αναγορεύθηκε, την
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ο
καθηγητής Ακαδημαϊκός,
Ζοπουνίδης.
Στην εκδήλωση απηύθυναν
χαιρετισμό ο πρύτανης Παναγιώτης
Κωνσταντίνος

Καλδής, ο πρόεδρος του
Τμήματος Απόστολος Γιοβάνης,
ο κοσμήτορας της Σχόλης Αθανάσιος
Σπυριδάκος, ενώ τον
τιμώμενο

παρουσίασε ο
καθηγητής Πέτρος
αναπληρωτής

Καλαντώνης. 0 καθηγητής

Κωνσταντίνος

Ζοπουνίδης παρουσίασε
ομιλία με θέμα την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων
και τις Εφορμογές της στο

Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ.
[SID:13258708j

https://www.esos.gr/
Publication date: 31/12/2019 18:44
Alexa ranking (Greece): 521
https://www.esos.gr/arthra/65577/pan-dyt-attikis-stin-tripoli-arkadias

Το Παν. Δυτ. Αττικής στην Τρίπολη Αρκαδίας
Σε µια ιδιαίτερη και πανηγυρική τελετή βράβευσης, όπου συµµετείχαν από όλη τη χώρα
επιφανείς άνθρωποι των επιστηµών, των γραµµάτων, των τεχνών, όπως και πολιτικοί και
αυτοδιοικητικοί παράγοντες, την Κυριακή 29 Δεκεµβρίου στο «Μαλλιαροπούλειο Θέατρο» στην
Τρίπολη Αρκαδίας, το Κοινωφελές Ίδρυµα «Αναστάσιος Σχίζας» τίµησε τους πρωτεύσαντες
νεοεισαχθέντες φοιτητές της πόλης σε ΑΕΙ της χώρας.
Ως προσκεκληµένος από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, παραβρέθηκε ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, ο οποίος χαιρέτισε την
εκδήλωση και συµµετείχε στην επίδοση των βραβείων.
Ο Πρύτανης, στο χαιρετισµό του, τόνισε την πολυετή προσφορά του Ιδρύµατος «Αναστάσιος Σχίζας» στην
επιβράβευση της επιστηµονικής ανάδειξης καλών πρακτικών άµιλλας των νέων και την κατάλληλη
ανάδειξή της, αναφέρθηκε στην πολύπλευρη ανάγκη ενίσχυσης της υποστήριξης των νέων ανθρώπων για
τοπική παραµονή και βιώσιµη δραστηριοποίηση, αλλά και σε θέµατα σχετικά µε τη φυσιογνωµία του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και των δυνατοτήτων του.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το Δήµο Τρίπολης, άλλα και όµορους Δήµους, µε την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, καθώς και µε ενδιαφερόµενους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής

