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6 – 12 Σεπτεμβρίου 2019, Ιωάννινα 
(Εγκαταστάσεις Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 

 

 
Στα Γιάννενα φιλοξενείται από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου 2019 το πρώτο  μέρος του 

εκπαιδευτικού workshop που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου CIAK από  το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο ως εταίρο του έργου, με αντικείμενο την ανάπτυξη κινηματογραφικών 
σεναρίων. Το εκπαιδευτικό workshop θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και περιλαμβάνει εντατική διδασκαλία και καθοδήγηση 15 συμμετεχόντων 
ανερχόμενων σεναριογράφων προερχόμενων από όλο τον κόσμο. Οι άλλοι δύο εβδομαδιαίοι 
κύκλοι του workshop θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2019 στο Μπάρι της Ιταλίας και 
τον Νοέμβριο 2019 στην Κέρκυρα. 

Καλλιτεχνικός διευθυντής του εκπαιδευτικού workshop είναι ο διεθνούς φήμης, 
βραβευμένος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Αβρανάς. Υπό την εποπτεία του, διδάσκοντες με 
μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης κινηματογραφικών σεναρίων (Σπύρος Βερύκιος – 
Επίκ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, και οι βραβευμένοι σκηνοθέτες και 
σεναριογράφοι Δημήτρης Γιατζουζάκης και Σταύρος Παμπάλης) θα διδάξουν και θα 
καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης κινηματογραφικών 
σεναρίων υψηλής στάθμης. 

Το πρόγραμμα CIAK χρηματοδοτείται με ποσό της τάξης των 900.000,00 ευρώ από το 
πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης 

Κινηματογράφος  εν δράσει,  φώτα στο CIAK , για το πρώτο εκπαιδευτικό workshop, με 
αντικείμενο την συγγραφή κινηματογραφικών σεναρίων στα Γιάννενα  

 
 



 

του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό 
(Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες  δράσεις που θα 
απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου (οργάνωση Film Office) , χρηματοδότηση 
παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και οργανωμένες δράσεις προβολής (φεστιβάλ) ανά 
περιφέρεια. Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του έργου θα έχει θετικές 
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό.  

Η  Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο CIAK με άλλους τρεις εταίρους από την 
Ελλάδα,  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Επιτροπή 
Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας). Επικεφαλής εταίρος  του έργου CIAK  είναι το ίδρυμα  Apulia Film Commission 
Foundation, συνεργαζόμενος δε  εταίρος είναι η Περιφέρεια της Puglia / Τμήμα Οικονομίας 
Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας. 
 

Το έργο CIAK αποσκοπεί στην προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
των εμπλεκόμενων περιοχών μέσω πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό 
τομέα. Η  Περιφέρεια Ηπείρου  λοιπόν που συμμετέχει σε αυτό με προϋπολογισμό  90.000 
ευρώ  έχει αναλάβει  ως βασικές δράσεις αφενός την υλοποίηση της οργάνωσης και 
λειτουργιάς  περιφερειακού Γραφείου Κινηματογράφου (Film Office)  για την προώθηση και 
προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην Ήπειρο  και αφετέρου την υλοποίηση  
διοργάνωσης κινηματογραφικού Festival στην Ήπειρο με στόχο την  περιοδική διοργάνωση 
του σε μόνιμη βάση. 
 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,audiovisual@ionio.gr, τηλ.: 2661087860 
Περιφερεια Ηπειρου , periferiarxis@php.gov.gr ,  τηλ 2651087208 

Regione Puglia –Communication Officer Interreg V-A Greece-Italy Programme 
Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@greece-italy.eu; press@greece-italy.eu 

https://greece-italy.eu/tag/ciak/ 

www.greece-italy.eu 

 
Το Πρόγραμμα InterregVAGreece-Italy είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τα 
δημόσια ιδρύματα και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα 
πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτών της ζωής. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα 
ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία 
τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη 
μέγιστης απόδοσης από 123 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης. 
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