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Απόφαση της κριτικής επιτροπής της ΧΕΝ Ελλάδος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Αφίσας «Οι γυναίκες δημιουργούν έναν ασφαλή κόσμο».
Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2011 συνήλθε η κριτική επιτροπή της ΧΕΝ Ελλάδος για τη κρίση και
βράβευση των συμμετοχών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας που προκήρυξε με θέμα
«Οι γυναίκες δημιουργούν έναν ασφαλή κόσμο».
Την επιτροπή αποτελούσαν οι κ. Θεώνη Μικρογιαννάκη ,Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- Α’ Αντιπρόεδρος ΧΕΝ Ελλάδος,
Άρτεμις Καλαβάνου, Κοινωνιολόγο-κοινωνική ανθρωπολόγο, Γενική Γραμματέας της ΧΕΝ
Ελλάδος, Ντόρα Παπαδημητρίου, Αρχιτέκτονα, Κατερίνα Φωτεινοπούλου, Γραφίστρια ,
Νατάσα Πανταζή, κοινωνικό επιστήμονα, επαγγελματικό στέλεχος ΧΕΝ Ελλάδος.
Η ΧΕΝ Ελλάδος είχε θέσει στους όρους του διαγωνισμού οι συμμετοχές να αφορούν στην
ευρύτερη δημοσιότητα του μηνύματος και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
Επίσης οριζόταν ότι τα έργα θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην
προσβάλλουν σύμβολα, ούτε να συσχετίζονται με οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία ή
θρησκεία. Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε ως προς αυτά τα κριτήρια αλλά και ως προς
την πρωτοτυπία, τη σύνθεση, την τεχνική αρτιότητα και την επικοινωνιακή τους
αποτελεσματικότητα.
Η επιτροπή αφού άνοιξε τους φακέλους, διαπίστωσε ότι όλες οι συμμετοχές πληρούσαν τους
τυπικούς όρους και συνέχισε στη κρίση. Το επίπεδο των συμμετοχών θεωρήθηκε γενικά
ικανοποιητικό, κανένα όμως έργο δεν κρίθηκε ότι πληροί όλους τους όρους που είχαν τεθεί,
κυρίως ως προς την καθαρότητα, την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα του
μηνύματος. Εξ αιτίας αυτού η Επιτροπή δε προχώρησε σε βράβευση, αποφάσισε όμως να
δοθεί παράταση στην υποβολή έργων έως και τις 30 Απριλίου, δίνοντας το δικαίωμα σε
όσους συμμετείχαν ήδη να επανέλθουν με νέο η αναθεωρημένο το αρχικό τους έργο.
Η Επιτροπή τονίζει ότι οι νέες συμμετοχές θα πρέπει να δώσουν έμφαση στα εξής στοιχεία:
-στην πρωτοτυπία ως προς στη σύνθεση
-στην τεχνική αρτιότητα
-στην καινοτομία των εικόνων
-στη σαφή αποτύπωση του μηνύματος και
-στην επικοινωνιακή δύναμη της αφίσας
Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλες και όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά
και την ανταπόκριση τους στο διαγωνισμό και εύχεται καλή επιτυχία και διάκριση στις
σπουδές και στη σταδιοδρομία τους.

