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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αζήλα, 15 Δεθεκβξίνπ 2021 

 

 

Ψηθιακή Πλαηθόπμα Πποβολών Πποζβάζιμη για Όλοςρ  

από ηο Παιδικό & Εθηβικό Διεθνέρ Φεζηιβάλ Κινημαηογπάθος Αθήναρ 

ζηο www.athicff.com 

 

Μπνξεί ην 4
ν
 Παηδηθό & Εθεβηθό Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο λα έξημε απιαία ζηηο 21 

Ννεκβξίνπ, ην ζηλεκά όκσο ζπλερίδεηαη ζην ζπίηη! Με ζηόρν ηελ πξνώζεζε πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ πςειήο πνηόηεηαο θαη ηε δσξεάλ πξόζβαζε ζε απηό, ην Φεζηηβάι αλαθνηλώλεη ηελ 

έλαξμε ηεο Ψηθιακήρ Αίθοςζαρ Πποβολών Πποζβάζιμη για Όλοςρ από ηην Παπαζκεςή 17 

Δεκεμβπίος ζηο www.athicff.com κε κηα επηινγή ηαηληώλ πνπ είδακε ζηηο αίζνπζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο 4
εο

 δηνξγάλσζεο.  

 

Με ηην οικονομική ςποζηήπιξη ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού και Αθληηιζμού, ηην 

ζςνδιοπγάνωζη ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ, ηη δωπεά ηος Ιδπύμαηορ Σηαύπορ Νιάπσορ (ΙΣΝ), ηην 

ςποζηήπιξη ηος Οπγανιζμού Πολιηιζμού, Αθληηιζμού και Νεολαίαρ ηος Δήμος Αθηναίων 

(ΟΠΑΝΔΑ) και ηηρ Αζηικήρ Μη Κεπδοζκοπικήρ Εηαιπείαρ Καλλίζηη, ε Ψεθηαθή Πιαηθόξκα 

Πξνβνιώλ Πξνζβάζηκε γηα Όινπο απνηειεί έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ αλνηρηό ζε όινπο, ρσξίο 

ρξέσζε, δηαζέζηκε ζηνπο ιάηξεηο ηνπ ζηλεκά ζε Ειιάδα θαη Κύπξν.  

 

Η ιεηηνπξγία ηεο Ψεθηαθήο Αίζνπζαο Πξνβνιώλ εδξαηώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ην 

Μάξηην 2020, θαη έρνληαο κεγάιε αληαπόθξηζε από ην θνηλό, εμειίζζεηαη ζε κηα ςεθηαθή πιαηθόξκα 

παξνρήο θηλεκαηνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ πξνζβάζηκε γηα όινπο. Σηόρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο 

είλαη λα δώζεη πξόζβαζε ζε παηδηά θαη λένπο ζηνλ καγηθό θόζκν ηνπ παγθόζκηνπ ζηλεκά θαη λα ηνπο 

θέξεη ζε επαθή κε ηελ πνηθηινκνξθία ζηελ ηέρλε, αλεμαξηήησο θύινπ, θαηαγσγήο, θαηαπνιεκώληαο 

ζηεξεόηππα θαη δηαθξίζεηο. 

  

Με ηε δεκηνπξγία ηεο Ψεθηαθήο Πιαηθόξκαο Πξνβνιώλ, ην Φεζηηβάι γίλεηαη πξνζβάζηκν ζε νκάδεο 

πιεζπζκνύ πνπ έρνπλ ειάρηζηε πξόζβαζε ζηνλ Πνιηηηζκό. Με ηελ πνιύηηκε ζπλεξγαζία ηνπ Με 

Κεξδνζθνπηθνύ Φνξέα TheHappyAct σο ζύκβνπινο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ Φεζηηβάι, κέξνο ηνπ 

πινύζηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ θηινμελείηαη ζηελ Ψεθηαθή Πιαηθόξκα Πξνβνιώλ 

http://www.athicff.com/


www.athicff.com 

είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ κέζα από ηηο ‘κοινωνικές ιστορίες’ πνπ 

πξνζθέξνπλ κηα πην απινπνηεκέλε πεξηγξαθή ησλ ηαηληώλ ζηα άηνκα κε δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε.   

Γηα Κσθά θαη βαξήθνα άηνκα, ε πιαηθόξκα πεξηιακβάλεη ηαηλίεο με διεπμηνεία ζηην Ελληνική 

Νοημαηική Γλώζζα και με SDH ςπόηιηλοςρ, ελώ γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, πξνζθέξνληαη 

ηαηλίεο με ακοςζηική πεπιγπαθή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε HandsUp θαη ηνλ πνιηηηζηηθό νξγαληζκό 

Liminal.  

Μέζα από ηελ Ψεθηαθή Πιαηθόξκα Πξνβνιώλ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε 

ηαινίερ μικπού και μεγάλος μήκοςρ για παιδιά και νέοςρ από 2 εηών έωρ και ηην εθηβεία. Τν 

πεξηερόκελν παξνπζηάδεηαη κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ειηθηαθή έλδεημε ώζηε λα είλαη ακέζσο 

εύιεπην ζηελ νκάδα πιεζπζκνύ ζηελ νπνία απεπζύλεηαη θαη είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Φεζηηβάι www.athicff.com. 

Η Δηεπζύληξηα ηνπ Φεζηηβάι, Καιιηόπε Χαξαιάκπνπο αλαθέξεη ζρεηηθά: ‘Η Ψεθηαθή Πιαηθόρκα 

Προβοιώλ Προζβάζηκε γηα Όιοσς ζσκπιερώλεη θαη εληζτύεη ηης πρφηοβοσιίες ποσ έτοσκε ιάβεη 

κέτρη ζήκερα γηα ηε ζσκπερίιευε θαη ηελ προζβαζηκόηεηα. Με ηε δεκηοσργία ηες, ηο οπηηθοαθοσζηηθό 

περηετόκελο ποσ επηιέγεη θαη παροσζηάδεη ηο Φεζηηβάι κπαίλεη ζε όια ηα ζπίηηα ζσκβάιιοληας έηζη 

ζηελ εσαηζζεηοποίεζε γηα ηελ αλάγθε ίζες πρόζβαζες ζηολ ποιηηηζκό.’ 

 
Δείηε εδώ ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Γ. Παηνύιε 
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