
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2019 

2ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας:   
Φέρτε τους γονείς σας  στο Φεστιβάλ   

Ένα κινηµατογραφικό ταξίδι, πλούσιο, απολαυστικό, φανταστικό αλλά και ρεαλιστικό. Το 
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας έρχεται από τις 18-24 
Νοεµβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στον κινηµατογράφο ΔΑΝΑΟΣ µε εκπαιδευτικές 
προβολές (18-22 Νοεµβρίου) και µε ένα πρωτότυπο επιλεγµένο πρόγραµµα ταινιών για όλα τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους (22-24 Νοεµβρίου).  Η αυλαία ανεβαίνει την Παρασκευή, 22 
Νοεµβρίου µε µια ιδιαίτερη πρεµιέρα, ένα παιδικό πάρτι, στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη µε την 
ταινία Binti της Φεντερίκε Μίγκοµ.  

Η Αµάντα Λιβανού και η Καλλιόπη Χαραλάµπους-Κριέφ, Πρόεδρος και Διευθύντρια του Φεστιβάλ, 
αναφέρουν σχετικά: «Επιλέξαµε να γιορτάσουµε  την έναρξη της δεύτερης χρονιάς ανάµεσα στα 
παιδιά και τις οικογένειές τους στο Παιδικό χωριό SOS στη Βάρη. Μαζί µας θα είναι και τα παιδιά που 
φιλοξενούµε από τους Αρκιούς και τα Πράµαντα Ιωαννίνων. Δηµιουργούµε έτσι µια παρέα, µια µικρή 
κοινότητα παιδιών από διαφορετικά µέρη η οποία θα µοιραστεί µια κοινή, µοναδική εµπειρία. Για µας 
αυτοί είναι οι στόχοι του Φεστιβάλ: επικοινωνία, συλλογικότητα και διεύρυνση.». 

Με µεγάλο χορηγό την COSMOTE TV, και σύνθηµα «φέρτε τους γονείς σας στο Φεστιβάλ», 
ξεφυλλίζουµε τις ενότητες του φετινού προγράµµατος:  

➔ Μικρά για τα µικρά: πρώτη φορά σινεµά για παιδιά από 3 ετών µε µία επιλογή ταινιών µικρού 
µήκους χωρίς διαλόγους. Επιλεγµένη θεµατολογία µε φαντασία και χιούµορ, µε τον πράσινο 
αρακά να τρέχει να βρει το πιάτο του (Μπιζέλια εν δράσει), τον κύριο Ξωτικό που κάνει 
ηλιοθεραπεία (Δαµάζοντας τα σύννεφα), ένα αστέρι που ψάχνει το δρόµο της επιστροφής 
(Στα ίχνη του αστεριού) και άλλες ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Τα παιδιά παρακολουθούν τις 
ταινίες όπως το ξεφύλλισµα ενός παιδικού βιβλίου.  

➔ Ζωηροί Φίλοι: ζωάκια, ζωάκια και πολλά άλλα ζωάκια… για παιδιά από 6 ετών µε ταινίες 
µικρού µήκους χωρίς διαλόγους ή µε ζωντανή µεταγλώττιση. Ο Αλέξανδρος Σιάτρας και η 
Ευγενία Δελιαλή υποδύονται ζωντανά µια κόκκινη αγελάδα από τα Highlands (Ντόροθυ η 
Περιπλανώµενη),  τροµακτικές µύγες και άλογα µε ρίγες (Ζιµπίλλα, η ζωηρή ζέβρα), αλλά και 
λαχταριστά πολύχρωµα γλυκά (Γλυκιά µέρα).. Η Αφροδίτη Σηµίτη σε µια εµφάνιση έκπληξη στη 
ζωντανή µεταγλώττιση, µας πάει µια βόλτα στο ζωολογικό κήπο (Ζωολογικός κήπος). 

➔ Το µέλλον είναι δικό µας: ταινίεςµεγάλου καιµικρού µήκους µε ελληνικούς υπότιτλους για 
παιδιά από 8 ετών. Η γενιά του Χάρι Πότερ µε ξόρκια και µαγικά στην Κούβα (Ξόρκιους), το 



όνειρο κάθε αγοριού να γίνει διάσηµος ποδοσφαιριστής (Καθαρά παπούτσια), ταξίδια στο 
διάστηµα (Διαστηµικά κορίτσια) και η Γκρέτα να αναρωτιέται “γιατί όλοι οι µεγάλοι φρικάρουν 
όταν ακούν τη λέξη µέλλον;” (Εκδροµή στο µέλλον). Ταινίες όπου τα παιδιά παίρνουν την 
κατάσταση στα χέρια τους και γίνονται οι πρωταγωνιστές της ζωής τους.  

➔ Μεγαλώνοντας:  ταινίεςµεγάλου καιµικρού µήκους µε ελληνικούς υπότιτλους για παιδιά από 10 
ετών. Stories, socialmedia, youtubegamers (Στόρυ), streetdancers (Ξενοδοχείο Μπαρµπές), 
µπαλαρίνες (Η Μαχάλια λιώνει στη βροχή), µαθήµατα φωτογραφίας από τον Τσίχλα και τη 
Σάλτσα (Ο Τσίχλας και η Σάλτσα πάνε σχολείο ) , αλλά και καλοκαιρ ινά 
µπουγελώµατα(Καύσωνας). Παρακολουθήστε τις ταινίες µαζί µε τα παιδιά σας και νιώστε και 
πάλι παιδιά.  

➔ TeenSpirit: ταινίες µεγάλου και µικρού µήκους για παιδιά από 13 ετών µε ελληνικούς 
υπότιτλους. Οι σύγχρονες καθηµερινές απαιτήσεις (Β΄ Γυµνασίου), η κοινωνική ζωή (Άλλη µια 
ζωή), η ανάγκη για αποδοχή (Κάρφωµα), οι φιλίες στην εποχή των social media (Δεν σου 
κρατώ κακία), η σεξουαλική αφύπνιση (Γιούλια & Τζούλιετ). Η πιο σύνθετη περίοδος στη ζωή 
του ατόµου αποτυπώνεται µε ρεαλιστικό τρόπο στις ταινίες της ενότητας.  

Αφιερώµατα  

Animanimal sΤο αγαπηµένο και δηµοφιλές πρόγραµµα ταινιών µικρού µήκους για παιδιά από 3 
ετών µε την υπογραφή της ΓιούλιαΌκερ (JuliaOcker). Μια από τις πιο αναγνωρισµένες δηµιουργούς 
ταινιών για µικρά παιδιά µε ήρωες φανταστικά ζωάκια σε απολαυστικές περιπέτειες.  

Στερεότυπα, Αφιέρωµα στην ισότητα των φύλων Ένα επιλεγµένο πρόγραµµα µε ταινίες µικρού 
µήκους για παιδιά από 12 ετών. Νέα κορίτσια από τη Σκανδιναβία ως το Ισραήλ υψώνουν ανάστηµα 
στην κοινωνία που προσπαθεί, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνει, να καταπιέσει τα όνειρα και τις 
επιθυµίες τους. 
Το αφιέρωµα στην Ισότητα των Φύλων «Στερεότυπα» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Η προβολή των ταινιών του αφιερώµατος είναι 
δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑµεΑ. 

Αισθητηριακά φιλικές προβολές Οι ταινίες Τρελές κόντρες στο χιόνι, Τσούζκιτ και Σούνε 
εναντίον Σούνε, θα είναι αισθητηριακά φιλικές για άτοµα στο φάσµα του αυτισµού (φιλικός 
φωτισµός και ήχος, ικανοποιητική απόσταση µεταξύ των θεατών. Θα υπάρχει διαθέσιµο 
εικονογραφηµένο εκπαιδευτικό υλικό). Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Μη 
Κερδοσκοπικό Φορέα «TheHappyArt» 

Παράλληλες δράσεις:  

Crybaby Matinée Πάρτε τα µωρά σας αγκαλιά και ελάτε σινεµά να δείτε µια ταινία για σας. Σε 
συνεργασία µε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας οι νέοι γονείς έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία Ο Πύργος του Downton (Downton Abbey) σε µια 
προβολή φιλική για εκείνους και το µωρό τους! Στην αίθουσα επιτρέπονται τα καροτσάκια, τα 
καθισµατάκια µωρών και οι µετακινήσεις. Ζήστε µια κινηµατογραφική εµπειρία έξω από το σπίτι µε 
ένα κοινό που θα δείξει κατανόηση και υποστήριξη. 

Baby & Me Πόσων ετών πρέπει να είναι ένα παιδί για να δει την πρώτη του ταινία; Εξαρτάται από 
τις συνθήκες. Το Φεστιβάλ φέτος, προσφέρει την πρώτη κινηµατογραφική εµπειρία σε βρέφη, 
µωράκαι παιδιά έως 3 ετών µέσα από προβολές ειδικά σχεδιασµένες για αυτές τις ηλικίες. Με φόντο 
ένα πρόγραµµα κινουµένων σχεδίων σύντοµης διάρκειας τα µωρά θα µπορούν να µπουσουλήσουν, 
να περπατήσουν ή να τρέξουν σε µια διαµορφωµένη αίθουσα µε µαλακές επιφάνειες, φιλικό 
φωτισµό και χαµηλό ήχο. Σε συνεργασία µε το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισµού της Αθήνας. 

Εκπαιδευτική εκδροµή για παιδιά από την Περιφέρεια. Οι µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των 
Δηµοτικών Σχολείων Αρκιών και Πραµάντων Ιωαννίνων, µαζί µε τους συνοδούς τους θα 



φιλοξενηθούν για τέσσερις ηµέρες στην Αθήνα και θα παρακολουθήσουν την πρεµιέρα του 
Φεστιβάλ στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη, τις προβολές και τα εργαστήρια του Φεστιβάλ. Επίσης, 
θα ξεναγηθούν στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ακρόπολης.  
Η δράση υποστηρίζεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλίστη.  

Εργαστήρια κινηµατογράφου, ειδικά σχεδιασµένα για διαφορετικές ηλικιακές οµάδες που 
αποσκοπούν να εξοικειώσουν τα παιδιά µε την ψευδαίσθηση της κινούµενης εικόνας (4-5 ετών) και 
τις τεχνικές δηµιουργίας της (7-9 ετών), να τους δώσουν τα εργαλεία για να διαβάσουν τα µηνύµατα 
ανάµεσα στις γραµµές και να αποκωδικοποιήσουν τις εικόνες (8-12 ετών), να τους δείξουν τον 
δρόµο που οδηγεί από τα comics στο animation (9-12 ετών) και τέλος να τους προσφέρουν την 
ευκαιρία να συµµετάσχουν στα βασικά στάδια δηµιουργίας µιας ταινίας (11-14 ετών).  

Playroom και Παράλληλες δράσεις στο Φουαγιέ, στο φουαγιέ της αίθουσας Δηµήτρης 
Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής περιµένει τα παιδιά ένα ειδικά διαµορφωµένο playroom όπου 
θα µπορούν να παίξουν µε εφαρµογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε tablets, µε το WRO Football του 
Stem Education (Οργανισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, Επιστήµης, Τεχνολογίας & Μαθηµατικών) 
και µε τη διαδραστική εγκατάσταση «BuildingHope» του διεθνούς φήµης εικαστικού Μαρκ 
Χατζηπατέρα, µε µαξιλάρια µε έντονα χρώµατα και σε κλίµακα µε τεχνικές προδιαγραφές. Τα παιδιά 
και οι γονείς τους καλούνται να παίξουν δηµιουργικά συναρµολογώντας και συνθέτοντας µόνοι τους 
γέφυρες, κτήρια, πολιτείες. 

Προπώληση εισιτηρίων  
• Για τις προβολές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (τηλ. 210 7282333), στα εκδοτήρια του 

Μεγάρου, στο http://www.megaron.gr/ καισεόλατακαταστήµατα PUBLIC 

• Για τις προβολές στον κινηµατογράφο ΔΑΝΑΟΣ, στο ταµείο και στο http://
www.danaoscinema.gr/ 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://athicff.com/ 
Δείτε το trailer σε σκηνοθεσία Μπάµπη Μακρίδη https://vimeo.com/368488492 
Κατεβάστε εδώ το φωτογραφικό υλικό. 

http://www.megaron.gr/
http://www.danaoscinema.gr/
http://www.danaoscinema.gr/
https://athicff.com/
https://vimeo.com/368488492
https://www.dropbox.com/sh/hzis83ci42a4tf8/AABpR8UiZ0pALmHMQ8LbDO52a?dl=0

