2θ υνάντθςθ Άνω Διαηώματοσ
«Ζώςεσ υναντιςεισ»

Πρόγραμμα
Α. υνάντθςθ με νζεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ & νζα εργαλεία άντλθςθσ πόρων


Αντιγόνθ Παφίλθ, Δθμοςιογράφοσ, υπεφκυνθ για το crowdfunding #mykassopi:
«Το πρώτο crowdfunding για το πιο όμορφο αρχαίο κζατρο “my Kassopi”»



Νικόλαοσ Βογιατηισ, Corallia Co-founder and Chief Development & Operations Officer:
«Εργαλεία δικτφωςθσ και πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ για καινοτόμεσ νεοφυείσ
επιχειριςεισ Δθμιουργικών και Πολιτιςτικών Βιομθχανιών»



Λουκάσ Σπανόσ, Οικονομολόγοσ - ειδικόσ ςφμβουλοσ ςτθν Εκνικι Σράπεηα, μζλοσ
Διαηώματοσ: «Act4Greece, ζνα καινοτόμο πρόγραμμα crowdfunding για τθν οικονομία
και τθν κοινωνία»

Β. υνάντθςθ με τθν πιο νεανικι αγκαλιά & ματιά του τόπου μασ
•
Μαίρθ Μπελογιάννθ, Φιλόλογοσ - Δρ. Αρχαιολόγοσ, υπεφκυνθ για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Διαηώματοσ: «Τιοκεςία αρχαίων κεάτρων από μακθτζσ. θμαςία και
προοπτικζσ»
•
Κατερίνα Σςουβαλτηίδου, Φιλόλογοσ ςτο 4ο Γυμνάςιο Κερατςινίου, Αιμιλία
Φουντοφκθ, Φιλόλογοσ ςτο 4ο Γυμνάςιο Κερατςινίου, & μακθτζσ του 4ου Γυμναςίου
Κερατςινίου: «Μακθτζσ αρωγοί τθσ μνιμθσ - δθμιουργοί αξιομνθμόνευτων εμπειριών»
•
Γεωργία Μανωλοποφλου, Φιλόλογοσ - υπεφκυνθ εκπαιδευτικών προγραμμάτων
αρχαιολογικοφ μουςείου Πατρών, μζλοσ Διαηώματοσ: «Εκκ-ε(α)μα»
•
Παναγιώτθσ Σςολιάσ, Διευκυντισ εταιρικισ επικοινωνίασ ΕΡΣ: «Διαγωνιςμόσ Video - Οι
μακθτζσ μασ ξεναγοφν ςτα αρχαία κζατρα»

Γ. υνάντθςθ με νζουσ τόπουσ & νζουσ μετόχουσ ςτθν κοινι μασ προςπάκεια




Ευδόκιμοσ Φρζγκογλου, Τπεφκυνοσ πολυμεςικών εφαρμογών Διαηώματοσ &
Καςςιανι Μπζνου, τζλεχοσ πολιτιςτικισ διαχείριςθσ, ιδρυτικό μζλοσ Διαηώματοσ: «Το
ταξίδι του Διαηώματοσ ςτθν Αμερικι»
Χάρθσ Λυπθρίδθσ, Infrastructure Specialist at The World Bank: «Η διάδοςθ του ζργου
του Διαηώματοσ ςτθν Αμερικι» (ςφνδεςθ μζςω skype).

Δ. υνάντθςθ με ζνα νζο μοντζλο βιώςιμθσ ανάπτυξθσ


Κζλλυ Κοηυράκθ, τζλεχοσ επικοινωνίασ τθσ Ολυμπίασ Οδοφ Α.Ε, εκπρόςωποσ
εταιρικοφ μζλουσ Διαηώματοσ & Βαγγζλθσ Ευκυμίου, κθνοκζτθσ - δθμιουργόσ
ντοκιμαντζρ, μζλοσ Διαηώματοσ: «Παράλλθλοι Δρόμοι – Η Πολιτιςτικι διαδρομι τθσ
Ολυμπίασ Οδοφ»



Ομάδα Clio Muse, εκπροςωποφμενθ από τουσ Ανδρζα Φατοφρο, υντθρθτι
αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ - ςυνιδρυτι και υπεφκυνο περιεχομζνου εφαρμογών
τθσ Clio Muse, Δάφνθ Τςεβρζνθ, Οικονομολόγο - ςυνιδρφτρια και υπεφκυνθ
οικονομικισ ανάπτυξθσ & Γιάννθ Νικολόπουλο, Ηλεκτρολόγο μθχανικό- ςυνιδρυτι και
υπεφκυνο τεχνολογίασ τθσ Clio Muse: «Η Clio Muse ςτθν υπθρεςία τθσ Πολιτιςμικισ
Κλθρονομιάσ. Οι ςυνζργειεσ με το Διάηωμα»

Σισ ςυηθτιςεισ κα ςυντονίςει ο Πρόδρομοσ Τςιαβόσ, Νομικόσ - υπεφκυνοσ Ψθφιακισ
Ανάπτυξθσ ςτθ τζγθ Γραμμάτων & Σεχνών και τακτικό μζλοσ Διαηώματοσ.

Με το πζρασ τθσ εκδιλωςθσ, κα ακολουκιςει φυςικι και θλεκτρονικι ξενάγθςθ από τθν
ομάδα τθσ Clio Muse, μζςω τθσ εφαρμογισ « Η Ακινα του Παπαδιαμάντθ»
(http://cliomuseapp.com/new/el/i-athina-tou-papadiamanti/).

