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[01] ΑΚΤΟ XMAS Bazaar
Mε πολλή φροντίδα και αγάπη, σπουδαστές και απόφοιτοι του
ΑΚΤΟ διοργάνωσαν την Τετάρτη 17/12, για 5η συνεχή χρονιά,
Χριστουγεννιάτικο Bazaar, με σκοπό την υποστήριξη των
Παιδικών Χωριών SOS και των Γιατρών του Κόσμου. Οι
νέοι καλλιτέχνες ένωσαν το ταλέντο και τη φαντασία τους και
δημιούργησαν χειροποίητα κοσμήματα, εικαστικά έργα, ενδύματα,
γλυκά και κάθε λογής χριστουγεννιάτικα δώρα! Καθηγητές,
φίλοι και συνεργάτες του ΑΚΤΟ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
και συνέβαλαν στην επιτυχία του bazaar κατακλύζοντας τις
εγκαταστάσεις του κολεγίου, δημιουργώντας όλοι μαζί κλίμα
γιορτινό και άκρως… δημιουργικό!!!
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[02] Γιατροί του Κόσμου | “Λίγο γάλα για πολλά παιδιά”
Για την ενίσχυση του έργου των “Γιατρών του Κόσμου”,
σπουδαστές, καθηγητές, απόφοιτοι και φίλοι του ΑΚΤΟ συμμετείχαν
στην έκκληση για συγκέντρωση βρεφικών τροφών με στόχο τη
στήριξη των πολυιατρείων τους. Παράλληλα, ομάδα σπουδαστών
Φωτογραφίας με τον καθηγητή τους Γιάννη Γιαννακόπουλο
υποστήριξε τη δράση των ΓτΚ “Λίγο γάλα για πολλά παιδιά”
που πραγματοποιήθηκε στις 5/12 στο Σύνταγμα και κάλυψε
φωτογραφικά την ενέργεια.
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[03] Ίδρυμα Κακογιάννη
Christmas Decoration by AKTO
Στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας του ΑΚΤΟ με το Ίδρυμα
Μιχάλης Κακογιάννης, ομάδα τελειοφοίτων Interior Architecture
ανέλαβε, φέτος, τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Ιδρύματος.
Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν επιλέχθηκε και υλοποιήθηκε
η ιδέα των: Παναγιώτη Κακάμπουρα, Κώστα Παναγιωτόπουλου,
Λίας Διονυσίου και Κορνηλίας Φετούρη. Project Leaders:
Μαρία Γερακίνη, Σπύρος Κούλιας. Head of Interior Architecture:
Βαγγέλης Κανελλόπουλος.
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[04] 6th Βehance Portfolio Review Athens
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κοινού ο ΑΚΤΟ φιλοξένησε
το “Βehance Porfolio Review Athens” τη συνάντηση που έχει
γίνει θεσμός για την Ελληνική κοινότητα των δημιουργικών
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επαγγελματιών. Ιδιαίτερα χρήσιμες οι εισηγήσεις των ομιλητών
κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων με πολυδιάστατες
επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Δείτε το εξαιρετικό newsletter της
Μαρίας Παπαευσταθίου με τις αναλυτικές παρουσιάσεις των
ομιλητών εδώ.

[05] Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών
προγράμματος Master or Arts in Design
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Oι τελειόφοιτοι του προγράμματος Μaster or Arts in Design
ΑΚΤΟ/Middlesex University παρουσίασαν τις διπλωματικές τους
εργασίες στηv ΑΚΤΟ Gallery με επαγγελματισμό και υψηλότατο
ακαδημαϊκό επίπεδο, σε μια έκθεση που διήρκησε από 3/12 έως
16/12. Το Master of Arts in Design είναι το μοναδικό στην Ελλάδα
διακλαδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τέχνες και το Design.
Η έκθεση έδωσε την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να διαπιστώσει την
εις βάθος έρευνα του κάθε φοιτητή καθώς και την ποιότητα της
συνεργασίας και την αλληλεπίδραση της ομάδας. Συγχαρητήρια σε
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όλους!

[06] Thessaloniki Job Festival
Ο ΑΚΤΟ έδωσε το “παρών” συμμετέχοντας με διαλέξεις και
ενημερώσεις στο “Thessaloniki Job Festival” που οργάνωσε
το Skywalker.gr με τον οργανισμό “Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας”. Το “Thessaloniki Job Festival”
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (6
& 7/12), με σκοπό να προσφέρει στους νέους ενημέρωση σε
θέματα Προσωπικής Ανάπτυξης, Εργασίας, Εκπαίδευσης, Δια βίου
Μάθησης και Κοινωνικής Δράσης.
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