
 

 

 
 
 

Το 9οAegeanDocs στη Λήμνο (1- 6 Οκτωβρίου 2021)και σε άλλα 8 νησιά του Βορείου Αιγαίου. 
Καθημερινή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3 με ομάδα παραγωγής τους φοιτητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Πολιτισμική πληροφορική και επικοινωνία - ειδίκευση Πολιτισμός και παραγωγή 
ταινιών ντοκιμαντέρ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 
Oλοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου τo 9o AegeanDocs, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Αιγαίου με επίκεντρο 

των φετινών εκδηλώσεων την Λήμνο (κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ) και ταυτόχρονες προβολές σε Λέσβο αλλά και 

στη  Χίο, Σάμο, Ικαρία, Άγιο Ευστράτιο, Φούρνους, Ψαρά και Οινούσσες. 40 ταινίες ντοκιμαντέρ από την Ευρώπη, 

τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, σε πρώτη προβολή στα νησιά, αλλά και με ευρωπαϊκές και διεθνείς πρεμιέρες 

συνθέτουν το πρόγραμμα του AegeanDocs.  

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ καλύφθηκαν για μια ακόμη χρονιά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3 με καθημερινές 

τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκπομπές που δημιούργησαν μόνοι τους οι φοιτητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Πολιτισμική πληροφορική και επικοινωνία - ειδίκευση Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών 

ντοκιμαντέρ» του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδράζεται 

στη Μυτιλήνη.  

  
 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2013 καλύπτουν ανελλιπώς το Φεστιβάλ για τη Δημόσια 

τηλεόραση. Η προσπάθεια φέτος υποστηρίζεται και από την πανεπιστημιακή  Μονάδα της Λήμνου.  

Τη φετινή ομάδα στη Μυτιλήνη συγκρότησαν οι μεταπτυχιακοί Μαρία Φουράκη, Μαίρη Μπουλή, Φιοράλμπα 

Κόκκα, Νικολέτα Χάρου, Εβελίνα Μάνου, Νικόλας Καρατζάς, Θοδωρής Ιωαννίδης, Σοφία Δάρα, Ταξιαρχούλα 

Λιπιώτη, Ιωάννα Σπανού, Γιώργος Σπυρίδης, Βίκυ Σπυροπούλου, Δήμος Καμσής, Έλενα Σταυράκη, Μαρία 

Κουφοπούλου.  Στη Λήμνο ήταν η ομάδα με τις Εφη Σιαλευρή, Κατερίνα Τσιάλου και Παναγιώτη Βεκρή.        

 Υπεύθυνοι για τις εκπομπές είναι οι πανεπιστημιακοί Ιωάννης Σκοπετέας και Αλέξανδρος Σπάθης. Παραγωγή 

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής αναπαράστασης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Eπικοινωνίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.        

Για μια ακόμη χρόνια, οι φοιτητές του Τμήματος  κατάφεραν να κάνουν εκπομπές απολύτως επαγγελματικού 

επιπέδου, πρώτοι και μόνοι ανάμεσα σε όλα τα τμήματα ΑΕΙ της χώρας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο 

σπουδών και την πολύ καλή σχέση με την αγορά του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Ολες τις εκπομπές της ΕΡΤ3 μπορείτε να τις δείτε στο κανάλι του Τμήματος στο youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCJzGKJKh9TQ0nlwzmwzTw_A) και στο καναλι youtube  του Φεστιβάλ 

Αegeandocs     https://www.youtube.com/channel/UCGDES4JvqnGvPmiz6yvVhMw/videos  
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