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Γεγονότα
Συνέδριο για το design στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος
Το design και οι δηµιουργικές βιοµηχανίες τέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου, το οποίο διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος.
∆εκάδες δηµιουργοί, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι φορέων και φοιτητές
συµµετείχαν σε µια µέρα δηµιουργικής ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών, µε κυρίαρχο θέµα το design σε ποικίλες µορφές και εκφάνσεις. Από
τη γραφιστική απεικόνιση και το στρατηγικό σχεδιασµό προϊόντων έως
τις κοινότητες δηµιουργών της Θεσσαλονίκης και της Λειψίας στη Γερµανία, τους διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς οι οποίοι ενώνουν τον κόσµο
των δηµιουργών µε τον κόσµο των επιχειρηµατιών, καθώς και την εξειδικευµένη εκπαίδευση που παρέχουν πανεπιστήµια, όπως το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα που προσφέρει
στο Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων.
Αριστερά και δεξιά της φωτογραφίας είναι οι βραβευθέντες. Στο Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της
µέσον (και από αριστερά) ο Γερµανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Ελλάδος, Κώστας Γραµµένος, παρουσίασε το έργο του ∆ιεθνούς ΠανεπιΒόλφγκανγκ Χέλσερ - Οµπερµάιερ, ο πρόεδρος του ∆ιεθνούς Πα- στηµίου, στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του, καθώς και τα αποτενεπιστηµίου Κώστας Γραµµένος, ο πρόεδρος του ∆ΡΟΜΕΑ Αθα- λέσµατα της αξιολόγησης των φοιτητών που έχουν φοιτήσει στο Πανεπινασίος Παπαναναγιώτου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στήµιο από την αρχή της λειτουργίας του.
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο ΓΓ ∆ηµοσίων έργων Στράτος Σιµό- Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των βραβείων του 6ου διαγωνισµού βιοµηχανικού σχεδίου για έπιπλα γραφείου, το οποίο διοργαπουλος
νώνεται από την εταιρεία ∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΕ.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών), το Γενικό Προξενείο της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο, το Goethe Institut Θεσσαλονίκης , το ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηµατικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης), τον ∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΕ και την Creativity For.Th.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού γιόρτασε τα 40 χρόνια της
Με ένα επιτυχηµένο πολιτιστικό διήµερο στην Πλάκα γιόρτασε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος τη συµπλήρωση
των 40 ετών συνεχούς της δράσης για την προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς.
Η ΕΛΛΕΤ ιδρύθηκε το 1972 από τον Κώστα και τη Λυδία
Καρρά, ως αντίδραση στις τεράστιες καταστροφές που επέφερε η δικτατορία στον φυσικό πλούτο και την αρχιτεκτονική κληρονοµιά της χώρας. Ήταν η εποχή της αντιπαροχής
όπου, η µία µετά την άλλη, οι ιστορικές πόλεις γκρεµίζονταν
για πάντα.
Στα πλαίσια του διήµερου εορτασµού, λοιπόν, οργανώθηκε
συναυλία µε τον ∆ιονύση Σαββόπουλο, ξεναγήσεις από σηµαντικούς αρχαιολόγους σε µνηµεία της Πλάκας, δράσεις µε
τη συµµετοχή του Παιδικού Μουσείου, του Μουσείου Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων, του Μουσείου Παιδικής Τέχνης, τα σχολεία της περιοχής και πολλά ακόµα δρώµενα. Όλα εκτυλίχθησαν σε πλατείες και δροµάκια της Πλάκας.
Η ιδρύτρια της Εταιρείας, Λυδία Καρρά, κάνοντας από τη µεριά της απολογισµό τόνισε πως «Γιορτάζουµε τα 40 χρόνια
δράσης, όχι για να θριαµβολογήσουµε, αλλά µε µια αίσθηση
ευγνωµοσύνης στους χιλιάδες συµπολίτες µας από όλη την
χώρα που, είτε µε την προσφορά της γνώσης και της εργασίας
τους, είτε µε οικονοµική γενναιοδωρία, συνέβαλαν στο να διαH ιδρύτρια της EΛET, Λυδία Kαρρά
σωθούν τόσα πολύτιµα κοµµάτια της κληρονοµιάς και της φύσης του τόπου µας. Αυτά που αποτελούν τον πραγµατικό πλούτο της δικής µας γενιάς και την κληρονοµιά των επόµενων γενεών. Υπήρξαν, βέβαια, και αρκετά που προσπαθήσαµε, αλλά δεν καταφέραµε να διασώσουµε».
Οι εκδηλώσεις ήταν υπό την αιγίδα και τη σηµαντική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, του ∆ήµου Αθηναίων και του ΟΠΑΝ∆Α, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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