
FILM STUDIES DEPARTMENT
Πανεπιστημιακό πτυχίο Κινηματογράφου στην Ελλάδα

από το UNIVERSITY OF GREENWICH, U.K. που συνδυάζει θεωρία
και πράξη με σπουδές στο New York College! 





Καλωσόρισμα
από τον Διευθυντή
του Τμήματος
Κινηματογραφικών
Σπουδών

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω στο τμήμα Κινηματογραφικών
Σπουδών (FILM STUDIES) του New York College, την
πρώτη και μοναδική σχολή κινηματογράφου στην
Ελλάδα που αναβάθμισε τις σπουδές
κινηματογράφου σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Οι κινηματογραφικές σπουδές προσφέρονται από
το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF
GREENWICH διά του New York College στην Ελλάδα,
παρέχοντας θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις
Κινηματογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης για δημιουργικές
προσεγγίσεις στο σύγχρονο περιβάλλον της
κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Κάθε χρόνο, δεκάδες ταινίες των φοιτητών του
Τμήματος Κινηματογραφικών Σπουδών του
Κολλεγίου (NYC Film Studies Department)
συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ πολλές έχουν
διακριθεί σε Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική. 
Στους αποφοίτους του προγράμματος σπουδών
απονέμεται το πτυχίο Bachelor of Arts (BA Hons) του
Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου 
UNIVERSITY OF GREENWICH. 

Δημήτρης Παναγιωτάτος, M.A.
Διευθυντής Τμήματος
Κινηματογραφικών Σπουδών,
σκηνοθέτης, παραγωγός 
και συγγραφέας. 

https://www.nyc.gr/about-nyc/partner-universities


Γιατί στο NEW YORK COLLEGE?

Γιατί το τμήμα FILM STUDIES  του NEW YORK
COLLEGE είναι η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που αναβάθμισε τις σπουδές
κινηματογράφου σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ σε
συνεργασία με το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο
UNIVERSITY OF GREENWICH του Λονδίνου! Ιδρύθηκε
πριν από είκοσι χρόνια, με ειδικότητα στη
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ενώ οι σπουδές καλύπτουν συγχρόνως
όλο τον οπτικοακουστικό χώρο (σενάριο, ιστορία και
αισθητική κινηματογράφου, φωτογραφία, ήχο,
μοντάζ, παραγωγή, υποκριτική, κ.α.). 

Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα FILM STUDIES?

Γιατί το πρόγραμμά μας είναι ανοιχτό σε όλες τις
ηλικίες και τα επίπεδα γνώσεων και προσφέρει το
ΜΟΝΑΔΙΚΟ στην Ελλάδα τριετές BACHELOR IN FILM
STUDIES του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου
UNIVERSITY OF GREENWICH. Αυτό το πτυχιακό
πρόγραμμα είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ που
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, παρέχοντας
στους σπουδαστές πλήρη θεωρητική, πρακτική 
και τεχνική κατάρτιση για να μπορούν να
ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις 
μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας, και φυσικά όλοι
οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις
πανεπιστημιακές τους σπουδές σε μεταπτυχιακό
επίπεδο για πτυχίο MASTER ή ακόμα και 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Ph.D.).

5 λόγοι 
για να σπουδάσεις 
FILM STUDIES 
στο NEW YORK COLLEGE 
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Ποιοι διδάσκουν αυτό το πρόγραμμα 
και πως θα με βοηθήσουν?

Όλοι οι καθηγητές μας στο FILM STUDIES
συνδυάζουν ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ με
ΥΨΗΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ, γιατί είναι όλοι
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ στις ειδικότητές τους.
Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν στους σπουδαστές ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
καθοδηγώντας τους σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών, αλλά και μετά από αυτές, στις
κατευθύνσεις και απαιτήσεις μιας επιτυχημένης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ σταδιοδρομίας. Διευθυντής
σπουδών είναι ο σκηνοθέτης και θεωρητικός
κινηματογράφου Δημήτρης Παναγιωτάτος.
 
Τι  εργαλεία και μέσα θα έχω στη διάθεση μου?

Το τμήμα FILM STUDIES προσφέρει στους
σπουδαστές του πλήρη κάλυψη σε υλικο-τεχνική
υποδομή για τις ανάγκες των ταινιών τους (κάμερες,
ηχητικά μηχανήματα, φώτα, μοντάζ κλπ.). 
Στη διάθεση των σπουδαστών υπάρχει βιντεοθήκη 
με εκατοντάδες τίτλους ταινιών, ενώ
προσωπικότητες του κινηματογράφου από τον
ελληνικό και τον διεθνή χώρο, σε όλες τις ειδικότητες,
προσκαλούνται για σεμινάρια, διαλέξεις ή master
classes.
 
Τι μπορώ να ακολουθήσω με αυτό το
πρόγραμμα?

Οι απόφοιτοι αυτού του πτυχίου μπορούν να
ακολουθήσουν ένα ευρύτατο φάσμα
επαγγελματικών ειδικοτήτων, τόσο στον θεωρητικό
όσο και τον πρακτικό και τεχνικό τομέα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: σκηνοθέτες, σεναριογράφοι,
παραγωγοί, διευθυντές φωτογραφίας, μοντέρ,
θεωρητικοί και κριτικοί κινηματογράφου, καθηγητές,
σύμβουλοι σε πολλαπλά μέσα επικοινωνίας, και
γενικότερα μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον
οπτικοακουστικό χώρο. 





Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Bachelor of Arts (BA Hons) του
Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF GREENWICH, με
ειδικότητα στην Κινηματογραφία (Film Studies) με σπουδές εξ ολοκλήρου στο
New York College στην Ελλάδα, είναι ένα τριετές Πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης (ή εξαετές πρόγραμμα μερικής φοίτησης) που διδάσκεται 
στην Αγγλική. 

Το Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών (Film Studies Department) του New
York College είναι η πρώτη σχολή Κινηματογραφίας στην Ελλάδα που
αναβάθμισε τις σπουδές κινηματογράφου σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε
συνεργασία με το UNIVERSITY OF GREENWICH. 

Το Τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές του πλήρη κάλυψη σε υλικοτεχνική
υποδομή (κάμερες, ηχητικά μηχανήματα, φώτα, μοντάζ κλπ.) και οι σπουδές
καλύπτουν συγχρόνως όλον τον οπτικοακουστικό χώρο, ήτοι Σενάριο,
Ιστορία και Αισθητική Κινηματογράφου, Φωτογραφία, Ήχο, Μοντάζ,
Παραγωγή, Υποκριτική. Κάθε χρόνο δεκάδες ταινίες των φοιτητών του
Τμήματος Κινηματογραφικών Σπουδών του Κολλεγίου συμμετέχουν σε
διεθνή φεστιβάλ.

Πτυχίο στις 
Κινηματογραφικές Σπουδές

https://www.nyc.gr/sxoli-texnon-anthropistikon-koinonikon-epistimon/ptyxio-agglikis-filologias




Πτυχίο Bachelor of Arts (BA Hons) του παγκοσμίου αναγνωρισιμότητας
κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF GREENWICH.

Μοναδικό στον ελληνικό χώρο τριετές πτυχίο Bachelor in Film Studies, με
πλήρη επαγγελματική αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Ευρύ φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων για τους δημιουργικούς
αποφοίτους του προγράμματος στην αγορά εργασίας σε M.M.E.,
διαφημιστικές εταιρείες κλπ.

Γιατί να επιλέξεις
αυτό το πρόγραμμα





UNIVERSITY OF GREENWICH, 
Μεγάλη Βρετανία

Το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF GREENWICH 
ξεχώρισε πρόσφατα στη Βρετανία και διεθνώς, λόγω του υψηλού δείκτη
απασχολησιμότητας των αποφοίτων του, γεγονός που καταδεικνύει 
την άριστη φήμη του στην αγορά εργασίας. 

Tαξινομήθηκε μάλιστα ως το καλύτερο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στην
ποιότητα διδασκαλίας σύμφωνα με τους Sunday Times.

Το UNIVERSITY OF GREENWICH προσφέρει, σε συνεργασία με το New York
College, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με σπουδές εξ
ολοκλήρου στην Ελλάδα, όπου οι φοιτητές λαμβάνουν το αυθεντικό πτυχίο
αυτού του παγκοσμίως φημισμένου Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου.





FILM STUDIES στο μοναδικό πολυκτιριακό
campus στην καρδιά της Αθήνας!

NYC Athens Campus
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ΔΕΞΙΑ:
Πανοραμική κάτοψη

των 4 κτιρίων
(halls) του NYC

Athens Campus
στη σκιά της Ακροπόλεως.

Syngros Hall
(κτίριο 1),

Mumper Hall
(κτίριο 2), Kapodistrias Hall

(κτίριο 3),
Paparrigopoulou Hall (κτίριο 4).

Η Σχολή Κινηματογραφικών Σπουδών του New York College λειτουργεί 
στο NYC Athens Campus, που είναι ένα ιστορικό πολυκτηριακό συγκρότημα 
στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, στην ίδια γειτονιά όπου
γεννήθηκε η γνώση και ο πολιτισμός. 
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Πρώτο έτος
SCREEN NOW: 
Η σκηνοθεσία σήμερα, ο κινηματογράφος τώρα. 
Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, το μάθημα αυτό εισάγει τους
σπουδαστές στην τέχνη του κινηματογράφου, προσφέροντάς τους γνώσεις
και κριτική σκέψη για να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες.

SCREEN HISTORIES: 
Εισαγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου, από τις αρχές της τέχνης μέχρι
σήμερα. Τα κινηματογραφικά ρεύματα, οι δημιουργοί, οι ταινίες, μέσα από
ένα μάθημα που στοχεύει στην ανάλυση και κατανόηση της τέχνης του
κινηματογράφου.

STORYTELLING FOR FILM & TV: 
Οι βασικές αρχές συγγραφής σεναρίου. Η ανάπτυξη της ιδέας, η
διαμόρφωσή της σε ιστορία, η πλοκή, η οικονομία της αφήγησης, οι
χαρακτήρες, οι σκηνές. Η κατανόηση της εικόνας ως μέσο αφήγησης.

MEDIA TECHNOLOGIES:
Εργαστηριακό μάθημα πρακτικών εφαρμογών κινηματογράφου.
Γύρισμα μικρών σκηνών για την κατανόηση της γλώσσας του σινεμά.

Δεύτερο έτος
INDEPENDENT FILM MAKING PRACTICES:
Πώς η γνώση και η έμπνευση αναπληρώνουν την έλλειψη χρημάτων.
Μια ολοκληρωμένη εμπειρία παραγωγής ταινιών low-budget, από τη
σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική επεξεργασία.

TRANSNATIONAL SCREENS:
Συνδυασμός θεωρίας και πράξης για την κατανόηση του κινηματογραφικού
ύφους, του στιλ, και γενικότερα της προσωπικότητας του σκηνοθέτη-
δημιουργού. Πρακτικές εφαρμογές.

WRITING FOR THE SCREEN:
Εργαστηριακό μάθημα σεναρίου που εμβαθύνει και εξελίσσει τις τεχνικές
αφήγησης μέσα από workshops και συγγραφή σεναρίων για
κινηματογράφο, TV και Web series σε επαγγελματικό επίπεδο.

RETHINKING DOCUMENTARY:
Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ντοκιμαντέρ και γενικότερα του μη
αφηγηματικού κινηματογράφου. Παραγωγή μικρών σπουδαστικών ταινιών.

Μαθήματα
Department of Film Studies 



Τρίτο έτος
ADVANCED PROJECTS:
Η πτυχιακή ταινία των σπουδαστών (από την ιδέα της ταινίας έως την
ολοκλήρωσή της) υλοποιείται στη διάρκεια της χρονιάς, με 2 θεωρητικά και
πρακτικά μαθήματα, που αφορούν σε δύο παράλληλα στάδια διαδικασίας:
ιδέα, treatment, σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή. 

CINEMA & TIME:
O χρόνος στον κινηματογράφο. Οι διάφορες έννοιες του χρόνου μέσα από
την προβολή και ανάλυση ταινιών, καθώς και οι τρόποι εφαρμογής τους
στον κινηματογράφο. Θεωρητικές και πρακτικές εργασίες. 

CINEMA & SPACE:
Τι σημαίνει ο χώρος (space) στον κινηματογράφο: όχι μόνο ο τοπικός,
αρχιτεκτονικός ή γεωγραφικός χώρος, αλλά και ο χώρος που δημιουργεί
έννοιες και συναισθήματα. Θεωρητικές και πρακτικές εργασίες.



Δημήτρης Παναγιωτάτος, 
Μ.Α. in Cinema & Audiovisual Studies, Université Paris 8
Διευθυντής Τμήματος Κινηματογραφικών Σπουδών

O Δημήτρης Παναγιωτάτος είναι Διευθυντής Τμήματος
Κινηματογραφικών Σπουδών, σκηνοθέτης, παραγωγός και
συγγραφέας. Σπούδασε στη Γαλλία στο Université Paris 8. 
Είναι σκηνοθέτης και παραγωγός επτά ταινιών μεγάλου μήκους σε
συμπαραγωγή με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, με πολλές
διακρίσεις και συμμετοχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Σαν
Σεμπαστιάν, Βαρκελώνη, Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη κ.α.). Τιμήθηκε με το
Κρατικό Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία του “Η Νύχτα με τη
Σιλένα” και με το Κρατικό Βραβείο Ποιότητας και Τεχνικών Επιτεύξεων
για την ταινία του “Εραστές στην μηχανή του Χρόνου”. Άλλες ταινίες
του περιλαμβάνουν τις "L’usine du vampire", "Η Τρίτη Νύχτα",
"Μοναξιά μου Όλα", "Ξένες σε ξένη χώρα". 
Έχει σκηνοθετήσει τηλεταινίες και τηλεοπτικές σειρές τόσο για την
κρατική όσο και για την ιδιωτική τηλεόραση ("Ιστορίες Μυστηρίου και
Φαντασίας", "Μαγική Νύχτα", "Τολμηρές Ιστορίες" κ.α.). Είναι
συγγραφέας δύο βιβλίων για τον κινηματογράφο, ενώ κριτικές και
μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά. Είναι μέλος της
Ένωσης Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου και
ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ως
καθηγητής έχει διδάξει σκηνοθεσία και ιστορία- αισθητική
κινηματογράφου σε πολλές σχολές κινηματογράφου και θεάτρου με
εμπειρία 30 ετών, ενώ από το 2005 είναι διευθυντής σπουδών και
καθηγητής στο τμήμα Film Studies του NEW YORK COLLEGE. Τρέφει
ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί dark side cinema (το
φιλμ νουάρ, το θρίλερ, το φανταστικό). Το 2019, κυκλοφόρησαν σε DVD
στην Αμερική και την Αγγλία με μεγάλη επιτυχία τρείς ταινίες του από
την εταιρία Mondo Macabro με τον γενικό τίτλο «Lovers Beyond
Time» (The Greek Fantastic). Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του
βιβλίο με τίτλο "Μπορεί η τέχνη να αλλάξει τον κόσμο;" από τις
εκδόσεις Καστανιώτη. 

Film Studies Faculty
Department of Film Studies 

Τάσος Μπουλμέτης,
Παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης,
επισκέπτης καθηγητής στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ στο Λος Άντζελες (UCLA)

Ο Τάσος Μπουλμέτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε
στην Ελλάδα το 1964. Σπούδασε Φυσική στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
και Σκηνοθεσία και Παραγωγή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ στο Λος Άντζελες (UCLA) με
υποτροφία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ. Αρχικά εργάστηκε ως βοηθός
καθηγητού στο ίδιο Πανεπιστήμιο και μετά την επιστροφή του στην
Ελλάδα εργάστηκε ως ελεύθερος σκηνοθέτης και παραγωγός σε
τηλεοπτικές εκπομπές.  Είναι εισηγητής σε σεμινάρια και master
classes εφηρμοσμένης σκηνοθεσίας. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR980GR980&sxsrf=ALiCzsa11UB7tbW6X-Zpg68KPjsqnHCNug:1655987762003&q=%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjSy7mSy8P4AhVsS_EDHRU5BxMQkeECKAB6BAgBEDQ


Δρ Τραγέα Ελένη, 
Διδάκτωρ της θεωρίας του Κινηματογράφου - Ιστορικός Τέχνης

Σπούδασε Αρχαιολογία / Ιστορία Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Στο Πανεπιστήμιο Essex έκανε το Μεταπτυχιακό της πάνω στη Θεωρία και
την Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης και στον Κινηματογράφο. Κατά το
μεταπτυχιακό της ολοκλήρωσε και μια ταινία μικρού μήκους. Απέκτησε το
διδακτορικό της τίτλο στη Θεωρία του Κινηματογράφου στο ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 

Η επαγγελματική της εμπειρία ποικίλει σε πεδία όπως αρχαιολογική
ανασκαφή, μοντάζ, οργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκθέσεων,
συνεδριών και εκδόσεων. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διδασκαλία
ενηλίκων και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την κοινωνική
και φιλοσοφική ερμηνεία της κινηματογραφικής εικόνας. Ταυτόχρονα
είναι ερασιτέχνης φωτογράφος που μελετά και αναβιώνει την κλασική
αναλογική φωτογραφία, αλλά και παλιές ιστορικές εναλλακτικές πρακτικές
της, αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία ως τέχνη και δημιουργία. 

Κατερίνα Μαραγκουδάκη, 
Διευθύντρια φωτογραφίας

H Κατερίνα Μαραγκουδάκη, σπούδασε διεύθυνση φωτογραφίας σε
κινηματογραφικές σχολές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αυστραλίας.
Από το 1990 εργάζεται ως διευθύντρια φωτογραφίας σε ταινίες μεγάλου
και μικρού μήκους, για πολλές από τις οποίες έχει βραβευθεί σε ελληνικά
και διεθνή φεστιβάλ (Δράμας, Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειας). Έχει επίσης
εργαστεί 
για την τηλεόραση σε ντοκιμαντέρ, σειρές και διαφημιστικά. 
Από το 1992 έχει αναλάβει τον σχεδιασμό των φωτισμών σε πάνω από 300
θεατρικές παραστάσεις (όπερες, συναυλίες, μουσικές παραστάσεις και
χοροθέατρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Επιπλέον τον Αύγουστο του
2004 ανέλαβε τον σχεδιασμό φωτισμών της τελετής λήξης της ενόργανης
γυμναστικής στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας 2004. 

Είναι μέλος της GSC και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και
έχει διατελέσει μέλος στην προκριματική επιτροπή του φεστιβάλ
κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Δράμας. Από το 2005 διδάσκει στον
εκπαιδευτικό Όμιλο NEW YORK COLLEGE. «Τα μαθήματα έχουν στόχο την
εξειδίκευση και την εξέλιξη των σπουδαστών στον σύγχρονο
κινηματογράφο και την τηλεόραση».

Local Tutors



Βίκυ Χασάνδρα, 
Συγγραφέας και Σεναριογράφος

Η Βίκυ Χασάνδρα είναι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επαγγελματίας σεναριογράφος από το 1998.
Έχει γράψει σενάρια για ταινίες μεγάλου μήκους ( Η Τρίτη Νύχτα, Ξένες σε
Ξένη χώρα, κ.α. ), τηλεταινίες και τηλεοπτικές σειρές για τη δημόσια 
και την ιδιωτική τηλεόραση. Έχει εκδόσει δύο μυθιστορήματα ( Άμμος στο
βυθό, εκδ. Τόπος, 2017 και Αόρατες Φωνές, εκδ. Τόπος, 2015). 

Απόφοιτοςτου Centre de Traduction Littéraire (Κέντρο Λογοτεχνικής
Μετάφρασης, IFA), έχει μεταφέρει στην ελληνική γλώσσα έργα κλασικών
και σύγχρονων γάλλων συγγραφέων ( MmedeSevigné, Anatole France,
Alfred de Musset, κ.α ). Έχει εκπαιδευτεί επίσης σε θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε εξειδικευμένα σεμινάρια στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.
Διηγήματα και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες, περιοδικά 
και site. 
 
Διδάσκει σενάριο στο New York College/University of Greenwicη, London (
Film Studies ) από το 2006. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας
Κινηματογράφου, ενώ έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας και Γραμματέας της Ελληνικής
Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ). 

Department of Film Studies 

Ευθύμης Χατζής,
Σκηνοθέτης και θεωρητικός Κινηματογράφου 

Ο Ευθύμης Χατζής μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη και σπούδασε Visual
Communication & Psychology στο UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Η.Π.Α. Ως
υπότροφος, συνέχισε τις σπουδές του σε επίπεδο MASTER στη Σκηνοθεσία
στην υψηλού κύρους Tisch School of the Arts του NEW YORK UNIVERSITY
(NYU, U.S.A.). Υπήρξε μαθητής των Al Pacino, Sidney Lumet, Alan Alda, Spike
Lee και Martin Scorsese. Για τη πτυχιακή του εργασία έλαβε επιχορήγηση
από την Paramount Pictures. Οι μικρού μήκους ταινίες του Ευθύμη Χατζή
έχουν κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Η πρώτη ταινία του
μεγάλου μήκους "Τα Ρόδινα Ακρογιάλια", έλαβε διεθνή αναγνώριση από
τους κριτικούς σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Ο Ευθύμης Χατζής έχει
δημιουργήσει πάνω από 50 μικρού μήκους έργα φαντασίας για ένα
πρόγραμμα που περιλαμβάνει γυμνάσια σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ο
επικεφαλής συγγραφέας για τη σειρά ΙΧΝΗ για τον τηλεοπτικό σταθμό
MEGA. Σκηνοθετεί τηλεοπτικά προγράμματα και διαφημίσεις, και διδάσκει
σκηνοθεσία στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και στο NEW YORK
COLLEGE, όπου οι φοιτητές τού απένειμαν το βραβείο του Καλύτερου
Καθηγητή του Τμήματος Film Studies το 2006.

Film Studies Faculty

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk014kj_5CQF_O5hAUuxrE6Ck73ZM9w:1627841929212&q=PENNSYLVANIA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWi8Pft5DyAhU3gP0HHUZNCccQBSgAegQIARA1




Ο Τάσος
Μπουλμέτης 
στο New York
College! 
Ένας από τους πιο
διάσημους Έλληνες
κινηματογραφικούς
δημιουργούς, παραγωγός,
σεναριογράφος 
και σκηνοθέτης, 
επισκέπτης καθηγητής 
στο παγκοσμίου κύρους
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ στο 
Λος Άντζελες (UCLA). 

Ο Τάσος Μπουλμέτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην Ελλάδα το
1964. Σπούδασε Φυσική στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και Σκηνοθεσία και Παραγωγή
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ στο Λος
Άντζελες (UCLA) με υποτροφία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ. Αρχικά εργάστηκε ως
βοηθός καθηγητού στο ίδιο Πανεπιστήμιο και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα
εργάστηκε ως ελεύθερος σκηνοθέτης και παραγωγός σε τηλεοπτικές εκπομπές. 

Είναι επισκέπτης καθηγητής στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ στο Λος
Άντζελες (UCLA, U.S.A.) και είναι εισηγητής σε σεμινάρια και master classes
εφηρμοσμένης σκηνοθεσίας σε διάφορα πανεπιστήμια. 

Είναι παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της μεγάλου μήκους ταινίας
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΝΕΙΡΩΝ», η οποία απέσπασε συνολικά 8 βραβεία στην Ελλάδα και το
Χρυσό Βραβείο Ταινιών του Φανταστικού Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ του
Χιούστον. Από το 1988 σκηνοθετεί διαφημιστικές ταινίες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. 

Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ KOYZINA» η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, που απέσπασε 8
κρατικά βραβεία και το βραβείου κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2003,
έκανε ρεκόρ εισιτηρίων ξεπερνώντας τα 1.600.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, ενώ έχει
προβληθεί σε 45 χώρες στο εξωτερικό μέχρι σήμερα. Το 2010 εκλέχτηκε Πρώτος
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 

Ο “ΝΟΤΙΑΣ”, η τρίτη του ταινία μεγάλου μήκους είναι μια ιστορία ενηλικίωσης στην
εποχή της Μεταπολίτευσης, ενώ το "1968" είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ
για τον μυθικό τελικό στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ που έγινε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο
στις 4 Απριλίου 1968, όπου η προσφυγική ΑΕΚ κέρδισε την μυθική Σλάβια Πράγας με
89-82. Ήταν το πρώτο διεθνές τρόπαιο που κατέκτησε ελληνική ομάδα σε συλλογικό
επίπεδο.







Κύκλος σεμιναρίων: 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Ένα συναρπαστικό ταξίδι δημιουργίας

Ένας κύκλος 10 σεμιναρίων που
εστιάζει στη δημιουργική διαδικασία
μεταξύ της σύλληψης μιας ιδέας και
στην τελική της μετατροπή σε
οπτικοακουστικό έργο. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις πρακτικές
μεθόδους που χρειάζεται να γνωρίζει
ένας δημιουργός για να αναπτύσσει
περιεχόμενο στις βασικές δομικές
μονάδες μιας κινηματογραφικής
ταινίας (πλάνα, σκηνές, σεκάνς).
Παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές
από την μελέτη, την προετοιμασία και
την παρουσίαση της ταινίας στους
δημιουργικούς συντελεστές, μέχρι και
την εφαρμογή τους στο γύρισμα και
στα τελικά στάδια της παραγωγής.
Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με
πρακτική εξάσκηση, σε
οπτικοακουστικά μηνύματα μικρής
διάρκειας, όπως μηνύματα κοινωνικού
ή διαφημιστικού περιεχομένου.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από το New York
College. Οι εισηγήσεις και οι διαλέξεις γίνονται από τον Τάσο Μπουλμέτη και
καλεσμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου δίδονται στους σπουδαστές, ασκήσεις που θα
πρέπει να παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση, καθώς και να ολοκληρώσουν
μια ταινία ενός λεπτού, η οποία θα μπορεί να γυρισθεί με μια οποιαδήποτε κάμερα
ακόμη και με απλό κινητό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες σκηνοθέτες, διευθυντές
φωτογραφίας και art directors, καθώς και σε απόφοιτους, δευτεροετείς και
τριτοετείς σπουδαστές αυτών των ειδικοτήτων.



ALUMNI
SUCCESS STORIES



Όλγα
Παπαμιχάλη

Graduate -
Β.Α. Hons in Film Studies 2018,

UNIVERSITY OF GREENWICH

Η Όλγα Παπαμιχάλη 
απόφοιτη του τμήματος
Κινηματογραφικών Σπουδών
του New York College από το
Βρετανικό κρατικό
Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF
GREENWICH (U.K.), αποφοίτησε
το 2018 με βαθμό πτυχίου
άριστα.
Έχει ήδη δημιουργήσει δυο μικρού
μήκους ταινίες, που απέσπασαν
διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό
και μάλιστα το βραβείο καλύτερης
γυναικείας ερμηνείας στο Toronto
International Nollywood Film Festival
(2020) για την μικρού μήκους ταινία «Η
Έμιλι στη Χώρα των Πάγων». Η μικρού
μήκους ταινία της έκανε πρεμιέρα στις
ελληνικές αίθουσες στο 32ο
Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου (2019) αποσπώντας
πολύ καλές κριτικές, ενώ υπήρξε
επίσημη συμμετοχή της στις
υποψηφιότητες για την καλύτερη
ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας
στα βραβεία Ίρις 2020 της Ελληνικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επίσης
εκείνη η ταινία απετέλεσε το έναυσμα
για τη συγγραφή και έκδοση του
ομότιτλου βιβλίου της που ανήκει
στην κατηγορία του φανταστικού και
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γράφημα
σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
«Το New York College μου έδωσε την
ευκαιρία να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο
μου όνειρο: να σπουδάσω και να πετύχω
κάνοντας αυτό που αγαπώ. Πάντα ήθελα
να κάνω μια ταινία με θέμα το
καλλιτεχνικό πατινάζ. 

Καθηγητές όπως ο κ. Παναγιωτάτος στη
γενική καλλιτεχνική επιμέλεια, η κα.
Χασάνδρα στο σενάριο, αλλά και η κα.
Μαραγκουδάκη στην διεύθυνση
φωτογραφίας με βοήθησαν να δώσω
σάρκα και οστά στην ιδέα μου μένοντας
δίπλα μου σε κάθε βήμα της καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Χωρίς εκείνους τίποτα δεν
θα ήταν δυνατό. 

Η συγγραφή του βιβλίου «Η Έμιλι στη
Χώρα των Πάγων» (εκδόσεις Γράφημα)
ήρθε χάρις στην απροσδόκητη επιτυχία
της ταινίας και την αγάπη του κόσμου. 
Και τα όνειρα, όπως και η γνώση, δεν
σταματούν εδώ: Tο κολλέγιο μου έδωσε
όλα τα εφόδια να συνεχίσω ετοιμάζοντας
τώρα την πρώτη μου μεγάλου μήκους
ταινία βασισμένη στο βιβλίο.»



Ο Στρατής Πανούριος,
απόφοιτος Film Studies του
Βρετανικού κρατικού
Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF
GREENWICH (U.K.) με σπουδές
στο New York College,
κυκλοφόρησε το 
νέο του βιβλίο στο Amazon 
με τίτλο «Shakespeare on Mars»
και όπως αναφέρει 
ο ίδιος «δε θα γραφόταν 
αν δεν είχε στις "αποσκευές"
του αυτές τις σπουδές».

SUCCESS STORIES

Στρατής
Πανούριος 
Graduate -
Β.Α. Hons in Film Studies 2020, 
UNIVERSITY OF GREENWICH

« Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο New York
College και τον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο
του προγράμματος Δημήτρη
Παναγιωτάτο για την δυνατότητα που
μου έδωσαν να σπουδάσω
κινηματογράφο και να αποκτήσω
Bachelor in Film Studies από το Βρετανικό
κρατικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF
GREENWICH (U.K.). Oι γνώσεις και τα
εφόδια που πήρα αυτά τα χρόνια, θα
στέκονται πολύτιμα στο μέλλον. Η αγάπη
όλων των διδασκόντων για τη τέχνη του
κινηματογράφου στέκει σαν φάρος να
φωτίζει σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς. Το βιβλίο μου “Shakespeare on
Mars” που εκδόθηκε στο Αmazon δεν θα
γραφόταν αν δεν είχα τις ‘αποσκευές‘ μου
από αυτές τις σπουδές».

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μια επική
εποποιία της ανθρωπότητας πέρα
από τα όρια του χωροχρόνου, που
καταγράφει με την πένα του ο
Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ως το χρονικό
της προσπάθειας του ανθρώπου
να αποικήσει τον κόκκινο πλανήτη,
τον Άρη. Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ
επισκέπτεται την Αθήνα το 1600 μ.Χ.
Στην πόλη που γέννησε την
δημοκρατία και το θέατρο θα
ανακαλύψει έναν νέο τρόπο
αφήγησης και με το «δόρυ της
σοφίας» του θα ταξιδέψει στο
μέλλον για να γράψει την πρώτη
του περιπέτεια που
διαδραματίζεται έξω από τη Γη,
στην πρωτεύουσα του πλανήτη
Άρη, τη Νέα Αθήνα. Μας αφηγείται
τα έργα και ημέρες του Τίμωνα
Αθηναίου, εξερευνητή, φιλοσόφου
και μεγάλου ευεργέτη του πλανήτη
Άρη του 23ου αιώνα μ.Χ. Μια
ιστορία δικαίωσης που γεφυρώνει
επτά αιώνες ανθρώπινης Θέλησης.



Γιάννα
Νταρίλη

Β.Α. Hons in Film Studies 2003

Η Γιάννα Νταρίλη γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Νέα
Υόρκη, και είναι μοντέλο,
ηθοποιός, δημοσιογράφος,
παραγωγός, και
παρουσιάστρια της
τηλεόρασης. Είναι γνωστή
για guest εμφανίσεις της
στην εκπομπή Today κατά τη
διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων Αθήνα 2004,
φιλοξενούμενη από την
Katie Couric.

Η Γιάννα αποφοίτησε από την
Ακαδημία Γυμναστικής και Υγείας του
Queens College of the City University of
New York (U.S.A.). Εκεί εργάστηκε για μία
περίοδο ως γυμνάστρια, όπως επίσης
και στα ελληνικά σχολεία της
Αρχιεπισκοπής. Δούλεψε ακόμη ως
προπονήτρια σχολικών ομάδων
μπάσκετ και βόλεϊ, ως διευθύντρια δύο
γυμναστηρίων και συνεργάστηκε με
πολλούς φυσιοθεραπευτές. 

Το καλοκαίρι του 1994 ήρθε στην
Ελλάδα και αμέσως ο φακός την
κέρδισε. Εργάστηκε στον ΑΝΤ1 και το
STAR και συνέχισε τις σπουδές της στο
New York College όπου και αποφοίτησε
από το Τμήμα Κινηματογραφικών
Σπουδών 
το 2003.

Από τον Αύγουστο του 2012, η Γιάννα
Ντάριλη είναι η επικεφαλής του
ιδιωτικού επενδυτικού ομίλου New
Greek TV, ενός ελληνο-αμερικανικού
τηλεοπτικού σταθμού για την Time
Warner Cable.



Ο Κωνσταντίνος Γουργιώτης
είναι βραβευµένος
Ελληνοαµερικανός 
σκηνοθέτης, παραγωγός 
και σεναριογράφος.

SUCCESS STORIES

Κωνσταντίνος
Γουργιώτης
Graduate -
Β.Α Hons in Film Studies 2019, 
UNIVERSITY OF GREENWICH

Είναι ιδρυτής της Ace House
Productions, εταιρεία παραγωγής
βίντεο, ταινιών και διαφηµιστικών µε
έδρα την Αθήνα. Ασχολείται µε τον
κινηµατογράφο από την ηλικία των
δεκατεσσάρων ετών. Σπούδασε
κινηµατογράφο µε κατεύθυνση την
σκηνοθεσία και την παραγωγή στο New
York College και κατέχει µε άριστα
BACHELOR in Film Studies από το
Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο
UNIVERSITY OF GREENWICH, (U.K.).

Μέχρι στιγµής κατέχει πάνω από 100
διεθνή βραβεία και πάνω από 150
συµµετοχές σε διεθνή φεστιβάλ σε όλον
τον κόσµο. Παράλληλα µε την
σκηνοθεσία αναλαµβάνει την
παραγωγή ταινιών µεγάλου και µικρού
µήκους, διαφηµιστικών και κάθε είδος
"έργου" που ανήκει στον
οπτικοακουστικό τοµέα. Έχει δουλέψει
σε πολλαπλές παραγωγές στην Ελλάδα,
από διαφηµιστικά µε προϋπολογισµό
άνω του εκατοµµυρίου, τηλεοπτικές
σειρές, και δηµοφιλή τηλεοπτικά shows
όπως το "The Next Top Model" και
"Master Chef”.

Σκηνοθετικά επιλέγει να σκηνοθετεί
ταινίες που έχουν µια σκοτεινή πλευρά
και ιδιαίτερα ταινίες που ανήκουν στο
είδος Tρόµου και Θρίλερ. Το 2018 το
Toronto International Nollywood Film
Festival κήρυξε τον Κωνσταντίνο ως
πρεσβευτή του Φεστιβάλ. 

Dance For All, 10 min, 2015 (Μικρού Μήκους - Μυθοπλασίας). 
Trap Door, 15 min, 2017 (Μικρού Μήκους - Μυθοπλασίας). 
After Dark, 19 min, 2017 (Μικρού Μήκους - Μυθολασίας). 
Το Φιλί, 14 min, 2018 (Μικρού µήκους - Μυθοπλασίας). 
Blackout, 5 min, 2018 «Δυναµόµετρο», 6 min, 2019 (Μικρού Μήκους -
Μυθοπλασίας).
That Night, 13 min, 2020 (Μικρού Μήκους - Μυθοπλασίας).
Με Άλλα Μάτια, 25 min, 2020 (Μικρού Μήκους - Μυθοπλασίας). 
The Shepherd, 120 min, 2021 (Μεγάλου Μήκους - Μυθοπλασίας) 
Η Κούρσα, 15 min, 2021 (Μικρού Μήκους - Μυθοπλασίας) 
 επιχορηγούµενη από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και το
Υπουργείο Πολιτισµού. 
The Path of Sacrifice, 60 min, 2022 (Μεγάλου Μήκους - Ντοκιµαντέρ
Μυθοπλασίας). 
Truth Be Lies, 1 Season, 10 Episodes of 50 min, 2022  (Τηλεοπτική Σειρά -
Μυθοπλασίας). 

Φιλµογραφία: 



Άνθιμος
Ανανιάδης

Β.Α Hons in Film Studies 2004

Ο Άνθιμος Ανανιάδης
ηθοποιός, σκηνοθέτης,
παραγωγός και
σεναριογράφος. Μετά τις
σπουδές του στο Τμήμα
Κινηματογραφικών Σπουδών
του NEW YORK COLLEGE,
εντάχθηκε στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΥΟΡΚΗΣ και στην ΕΘΝΙΚΗ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ.

Ο Άνθιμος απέσπασε βραβείο για τον
ρόλο του στο έργο "This is our Youth"
(2004) ως "πρωτοποριακός καλλιτέχνης
της χρονιάς". Το 2005 πρωταγωνίστησε
στην “Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο
Αιγαίo”. Το 2006, ο πρωταγωνιστικός του
ρόλος στην ταινία "Straight Story", μια από
τις πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία
του ελληνικού κινηματογράφου, του
χάρισε υποψηφιότητα για τον "Καλύτερο
Ηθοποιό" στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στη
συνέχεια, ο Άνθιμος Ανανιάδης απέκτησε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην
τηλεοπτική σειρά "Μαρία η Άσχημη". Έλαβε
το βραβείο "Best Leading Man" στα
βραβεία T.V. Faces το 2007.
Πρωταγωνίστησε στην ελληνική έκδοση
των ταινιών "Surf's Up" και "Up" (2007,
2009) και σε πολλές ακόμα τηλεοπτικές και
θεατρικές παραγωγές. Κατά την πρώτη
του χρονιά στο Λος Άντζελες, ο Άνθιμος
πρωταγωνίστησε στις ταινίες "1001 Ways
To Enjoy The Missionary Position" και "Sol".
Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε άλλες
πέντε ανεξάρτητες ταινίες μεγάλου
μήκους: "Brief Star" σε σκηνοθεσία J.
Ramos, "The Hollywood Percentage" σε
σκηνοθεσία E. Romero, "Dreams" σε
σκηνοθεσία P. Ferguson, "Player A" σε
σκηνοθεσία J. Perev και “Sayulita” σε
σκηνοθεσία J. Swanson. To 2021 τον
βρίσκει να υπογράφει το σενάριο και την
παραγωγή της ταινίας «The Greek Job». Η
ταινία πραγματεύεται τον αγώνα για την
ελευθερία των απογόνων των ηρώων της
επανάστασης του 1821, του Παπαφλέσσα
(Άνθιμος Ανανιάδης) και του Υψηλάντη
(Costas Mandylor), στο σήμερα για τη
διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας.







«O Μεγάλος Περίπατος 
της Αθήνας πριν 200 χρόνια»
παραγωγής του Τμήματος
Κινηματογραφικών Σπουδών 
του New York College, με μουσική
επένδυση από τον Μεγάλο Έλληνα
Μουσουργό VANGELIS!
Στο πλαίσιο των εορτασμών της Διακοσιετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης,
αναρτήθηκε στο κανάλι του NEW YORK COLLEGE στο YouTube το επετειακό
εκπαιδευτικό μουσικό videoclip με τίτλο “O Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας πριν
200 χρόνια” («The bicentennial Great Walk of Athens»), παραγωγής του Τμήματος
Κινηματογραφικών Σπουδών του Κολλεγίου, με μουσική επένδυση από τον Μεγάλο
Έλληνα Μουσουργό VANGELIS.

To videoclip, ως ένα σύντομο εικαστικό ταξίδι στο χρόνο πριν 200 χρόνια,
ακολουθεί τον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας»: Μέσα σε 4 μόνο λεπτά, αναδεικνύει
την παλαιά πόλη των Αθηνών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της
Παλιγγενεσίας μέσα από 36 αριστουργήματα μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων, η
διαδοχική προβολή των οποίων γίνεται σε συγχρονισμό με την αριστουργηματική
μουσική του VANGELIS.

https://www.youtube.com/user/nycath
https://www.vangelismovements.com/vangelis.htm
https://youtu.be/fT0sYU9WufI


Ειδικότερα, το videoclip, ως
εικαστικό ιστορικό λεύκωμα
(album), έχει σχεδιασθεί για 
να χρησιμοποιείται ως
ΔΩΡΕΑΝ εποπτικό εργαλείο
διδασκαλίας στο μάθημα της
Ελληνικής Ιστορίας σε
σχολεία Μ.Ε. και Πανεπιστήμια
στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. 

Η παιδαγωγική του αξία είναι
μεγάλη, διότι (α) κάθε πίνακας
λέει «την δική του ιστορία» 
για τα σκοτεινά χρόνια της
Τουρκοκρατίας ή τα φωτεινά
χρόνια της Παλιγγενεσίας, και
(β) οι πίνακες έχουν επιλεγεί
και ταξινομηθεί με κριτήρια
θεματικά και χωροχρονικά,
ώστε να υποσημαίνουν ένα
ενιαίο ιστοριογραφικό
αφήγημα που αποκαλύπτει
και αυτό, ως σύνολο, μια
ολοκληρωμένη «δική του
ιστορία».

Ο VANGELIS χορήγησε στο New
York College την άδεια χρήσης
της υπέροχης μουσικοσυνθεσεώς
του “Alpha”, από το μουσικό του
album “Albedo 0.39”, που στo
παρελθόν ανέβηκε στην κορυφή
των music charts στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

To New York College Film Studies Department, ως διακεκριμένο Τμήμα της
Σχολής Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Kολλεγίου,
παρήγαγε αυτό το συναρπαστικό και συνάμα διδακτικό videoclip και εργάστηκε
με ζήλο και αφοσίωση για την ολοκλήρωση του.

Δείτε το βίντεο στο κανάλι του NEW YORK COLLEGE 
στο YouTube: www.youtube.com/user/nycath.

https://youtu.be/fT0sYU9WufI
https://www.nyc.gr/sxoli-texnon-anthropistikon-koinonikon-epistimon/ptyxio-stis-kinimatografikes-spoudes


Χάρη στη συνεισφορά 
του επίλεκτου 
ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού μας,
που εργάζεται με ζήλο 
και αφοσίωση επί δεκαετίες,
οι απόφοιτοί μας 
ξεχώρισαν στον τομέα τους
με τα εφόδια που πήραν 
από το New York College, 
κάνοντας το ‘’excellence’’
πράξη! 





Αθήνα, Σύνταγμα Αθήνα, Καλλιθέα Θεσσαλονίκη Πράγα (Τσεχία)

NYC ATHENS CAMPUS
Αµαλίας 38, Σύνταγµα, 105 58
Τηλ: (0030) 2103225961,
email: info@nyc.gr

NYC PYTHAGORAS HALL
Θεσσαλονίκης 286, 
Καλλιθέα, 178 78
Τηλ: (0030) 2104838071,
email: info@nyc.gr

NYC THESSALONIKI CAMPUS
Εγνατίας 138 & Π.Π. Γερµανού, 546 22
Τηλ.: (0030) 2310889879,
email: info@nyc.gr

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE
(UNYP)
Londýnská 41, 120 00 Praha
Τηλ.: (0042) 0224221261, email: unyp@unyp.cz
www.unyp.czwww.nyc.gr


