
 

 
 

 

ΠΑΙΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΟ ΓΙΔΘΝΔ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟ ΘΔΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΑΒ 

17 & 18 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021 

 

Τν Παηδηθό θαη Δθεβηθό Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Αζήλαο, ζε κηα κνλαδηθή 

θαινθαηξηλή εκθάληζε, πξνζθαιεί ηνπο κηθξνύο ηνπ θίινπο ζε 2 θηλεκαηνγξαθηθέο βξαδηέο θάησ 

από ηα αζηέξηα! Τελ Παξαζθεπή 17 Σεπηεκβξίνπ ζα γλσξίζνπκε ηνλ Τδαθ θαη ηνλ μερσξηζηό 

κηθξό ηνπ αδειθό ζηελ ηξπθεξή νηθνγελεηαθή θσκσδία "Ο Αδειθόο κνπ Κπλεγάεη 

Γεηλόζαπξνπο", πνπ απέζπαζε ην βξαβείν Νεαληθνύ Κνηλνύ ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο 

Κηλεκαηνγξάθνπ ην 2020. Τν Σάββαην 18 Σεπηεκβξίνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ιηιηπνύηεηνπο 

ζηλεθίι κε έλα πξόγξακκα από ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κηθξνύ κήθνπο, κε απίζαλεο 

ηζηνξίεο γεκάηεο ρξώκα, πεξηπέηεηα, αμέραζηνπο ήξσεο θαη πνιύ (πνιύ) γέιην!  

 

Οη πόξηεο αλνίγνπλ ζηηο 19:30. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

Παρασκευή 17 επτεμβρίου: Πξνβνιή ηαηλίαο "Ο Αδειθόο κνπ Κπλεγάεη Γεηλόζαπξνπο" 

(Stefano Cipani, 2019)  

Mε ειιεληθνύο ππόηηηινπο 

Γηάξθεηα 102’ 

Γηα παηδηά από 12 εηώλ 

Ώξα έλαξμεο 20:30  

 

ΤΝΟΨΗ  

O ΑΓΔΛΦΟ ΜΟΤ ΚΤΝΗΓΑΔΙ ΓΔΙΝΟΑΤΡΟΤ / MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

Ιηαιία, Ιζπαλία, 2019, 102’ 

Σθελνζεζία: Stefano Cipani 

 

Δκπλεπζκέλε από κηα αιεζηλή ηζηνξία πνπ θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζην νκώλπκν βηβιίν 

πνπ απνηέιεζε εθδνηηθό θαηλόκελν ζηελ Ιηαιία, ην ‘Ο Αδειθόο κνπ Κπλεγάεη Γεηλόζαπξνπο’ 

(Stefano Cipani, 2019) είλαη κηα ρηνπκνξηζηηθή νηθνγελεηαθή ηαηλία γηα ηελ αηέιεηα θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία. Ο Τδίν, ν κηθξόο αδειθόο ηνπ Τδαθ, έρεη Σύλδξνκν Down. Ο Τδαθ πηζηεύεη από 

κηθξόο ηνπο γνλείο ηνπ, νη νπνίνη ηνπ έιεγαλ όηη ν Τδίν είλαη ηδηαίηεξνο θαη έρεη ππεξθπζηθέο 

δπλάκεηο. Όκσο θαζώο ν Τδαθ κεγαιώλεη, ν ζαπκαζκόο ηνπ γηα ην δηαθνξεηηθό αδεξθό ηνπ, 

πνπ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο δεηλόζαπξνπο, δίλεη ζηαδηαθά ηε ζέζε ηνπ ζε έλα αίζζεκα 

ληξνπήο. Όηαλ ν Τδαθ μεθηλά ην Γπκλάζην θαη ζπλαληά ηελ πξώηε ηνπ αγάπε, ηελ Αξηάλα, δελ 



 

ηεο απνθαιύπηεη ηελ αλαπεξία ηνπ Τδίν, θαη κάιηζηα ηνλ δηαγξάθεη από ηε δσή ηνπ γηα ηα κάηηα 

ησλ άιισλ, ρσξίο λα ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Ο Τδαθ ζα ρξεηαζηεί λα 

κάζεη όηη δελ κπνξείο λα αγαπεζείο όηαλ απαξληέζαη έλα ηόζν ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ εαπηνύ 

ζνπ θαη ν αδεξθόο ηνπ ζα ηνπ δώζεη έλα πνιύηηκν κάζεκα δσήο κε ηελ πξσηόηππε καηηά ηνπ 

θαη ηελ απξόζκελε ζνθία ηνπ. 

 

H ηαηλία, πνπ πξνβιήζεθε ζην Φεζηηβάι Βελεηίαο ην 2019, απέζπαζε ην βξαβείν Νεαληθνύ 

Κνηλνύ ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ ηνλ Απξίιην 2020, κεηά από ηαπηόρξνλε 

online ςεθνθνξία παλεπξσπατθήο θξηηηθήο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από πεξηζζόηεξνπο από 

2.000 λένπο ειηθίαο 12-14 εηώλ, από 32 ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Με θαηαλόεζε, αλνηρηό κπαιό θαη 

ρσξίο ίρλνο δηδαθηηζκνύ, ε ηαηλία παξνπζηάδεη ηελ απνδνρή ζαλ πξόθιεζε θαη σο κνλαδηθό 

δξόκν πξνο ηελ απειεπζέξσζε από ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηελ ληξνπή. 

 

 

αββατο 18 επτεμβρίου: Πξνβνιή ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο "Οη 7 Σθαληαιηάξεδεο θαη άιιεο 

ηζηνξίεο" 

Με ειιεληθή κεηαγιώηηηζε 

Γηάξθεηα: 68’   

Γηα παηδηά από 5 εηώλ 

Ώξα έλαξμεο 20:30  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ταηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κηθξνύ κήθνπο κε απίζαλεο ηζηνξίεο γεκάηεο ρξώκα, πεξηπέηεηα, 

αμέραζηνπο ήξσεο θαη πνιύ γέιην! Μεηαμύ άιισλ ζα γλσξίζνπκε επηά άηαθηα θαηζηθάθηα πνπ 

θάλνπλ ην ζπίηη άλσ-θάησ, ηε Μαηίιληα πνπ ζέιεη λα γίλεη ην πην έμππλν θνξίηζη ζηνλ θόζκν, 

ηνλ Μπηπ, έλα ππεξπξνζηαηεπηηθό ξνκπόη κε ηελ θαιύηεξε ηνπ θίιε Τνπίη θαη ηνλ Νηάγθη κε ην 

ηειεζθόπην ηνπ, πνπ ζα καο μελαγήζεη ζηα κπζηηθά ηνπ γαιαμία (εθεί όπνπ δελ ππάξρνπλ 

πνιιέο ηνπαιέηεο…). 

 

 

Γηεύζπλζε: Θενηνθνπνύινπ 36, Άλσ Παηήζηα 

Δηζηηήξηα: 3€  

Πξνπώιεζε εηζηηεξίσλ  https://www.viva.gr/tickets/festival/athicff/ & ηειεθσληθά ζην 11876  

 

Οι πποβολέρ  ππαγματοποιούνται στο πλαίσιο τηρ στήπιξηρ τος πολιτισμού από τον Δήμο Αθηναίων. 

 

Σπκπαξαγσγή 

          

https://www.viva.gr/tickets/festival/athicff/

