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#animasyros11 

 
Το Φεστιβάλ ανοίγει επίσημα την αυλαία του με μία εντυπωσιακή 

παραγωγή όπου η όπερα συνομιλεί με το animation. 
Ακολουθεί η προβολή της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας, “The 

Breadwinner” της Nora Twomey, σε παραγωγή της Angelina Jolie. 
 

Θα ακολουθήσει πάρτι στο Πνευματικό Κέντρο, αίθουσα Γ. Ρίτσος. 
 
Η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει επίσημα, σήμερα, Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 20.00, στο 
θέατρο Απόλλων, με το μουσικό παραμύθι της κορυφαίας Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι 
του αυτοκράτορα», σε animation της Ειρήνης Βιανέλλη, εγκαινιάζοντας την πέμπτη συνεχή 
χρονιά συνεργασίας του Animasyros με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το κοινό θα έχει την 
μοναδική ευκαιρία να έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τον μαγευτικό κόσμο της εν 
λόγω όπερας σε ένα special preview της παραγωγής αποκλειστικά στο Φεστιβάλ, λίγο πριν 
την επίσημη πρεμιέρα του στην ΕΛΣ (Οκτώβριος 2018). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.  
 

 
Στη συνέχεια, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σε πρώτη προβολή την συγκλονιστική 
ταινία της Nora Twomey και υποψήφια για Όσκαρ, “The Breadwinner”, στις 21.30 στον 

http://animasyros.gr/newsgr8/2018/08/10/aidoni-tou-aftokratora/


Κινηματογράφο Παλλάς. Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει το Cartoon Saloon, ένα 
από τα σημαντικότερα στούντιο animation σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο εδρεύει σε 
Ευρωπαϊκό έδαφος, στην Ιρλανδία,  ενώ ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας είναι και 
η Angelina Jolie. Βασισμένο στο bestseller μυθιστόρημα της Deborah Ellis, η ταινία 
διηγείται την ιστορία της μικρής Parvana. Το 2001, το Αφγανιστάν βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
των Ταλιμπάν. Όταν ο πατέρας της αιχμαλωτίζεται, η Parvana μεταμφιέζεται σε αγόρι για 
να εξασφαλίσει την οικογένειά της, αντλώντας δύναμη από τις ιστορίες που της έλεγε ο 
πατέρας της. Εξίσου συναρπαστικό και γοητευτικό, το “The Breadwinner” είναι μια 
εμπνευσμένη ιστορία για την υπερβατική δύναμη των ιστοριών και τη δυνατότητά τους να 
μας ενώσουν και να μας θεραπεύσουν. Δείτε το trailer εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQBQw-Bh1pg  
Η ταινία διεκδικεί και το Βραβείο Κοινού του Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ. 
 
Μετά το τέλος της προβολής, θα ακολουθήσει πάρτι στo Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα 
Γ. Ρίτσος. 
 

Επιπλέον, μη χάσετε σήμερα: 
 
Στις 16.00 στο Θέατρο Απόλλων την προβολή των μικρού μήκους ταινιών του Διεθνούς 
Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ, ανάμεσα στις οποίες είναι και το υποψήφιο για 
Όσκαρ, «Negative Space» και το «(Fool Time) Job». 

 

 
 
Στις 18.00, στον Κινηματογράφο Παλλάς, την μεγάλου μήκους Ιρανική ταινία «The Last 
Fiction», που διεκδικεί το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ. Η ταινία πραγματεύεται την 
αιώνια μάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQBQw-Bh1pg


 
 
Αλλαγή Προγράμματος | Υπαίθριες Προβολές 
 
Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες υπαίθριες προβολές στην 
Πλατεία Μιαούλη, μεταφέρονται στις 12.00, την Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 
στο θέατρο Απόλλων και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Παλλάς, 
τηρώντας το πρόγραμμα των ταινιών για κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.  
 

 
We’re on!  
 
Σε πείσμα του Ξενοφώντα και του Αιόλου και με τις υπαίθριες προβολές μας να 
“μετακομίζουν” στον κινηματογράφο Παλλάς, το Αnimasyros11 powered by 
#OnassisCulture ξεκίνησε χθες και η Ερμούπολη γέμισε animated ενέργεια. Από το πρωί το 
θέατρο Απόλλων και το Παλλάς δέχθηκε τους πρώτους λιλιπόυτειους επισκέπτες που 
απόλαυσαν τις πρώτες ταινίες. Το φουαγιέ του Απόλλωνα κατακλύστηκε από Συριανούς 
αλλά και επισκέπτες του νησιού που ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ώστε 
να δουν όσες περισσότερες ταινίες μπορούν. Παράλληλα ξεκίνησαν τα δύο εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, με τον Dan Richards και τον Μπάμπη Αλεξιάδη, δύο βετεράνους animators 
από το βρετανικό Κεντ και τη Θεσσαλονίκη να δημιουργούν πυρετωδώς τα ταινιάκια που 
θα δούμε την Κυριακή στην τελετή Λήξης του animasyros11.  
 
Και φυσικά από την πρώτη κιόλας μέρα τα λουκουμάκια της κυρίας Ντίνας Συκουτρή, 
φτιαγμένα ειδικά για το animasyros αλλά και τα συριανά κρασιά Φάμπρικα, έγιναν 
ανάρπαστα μαζί με τα μπλουζάκια, τις τσάντες, τις κούπες, τις κονκάρδες και φυσικά τον 
αναλυτικό κατάλογο των φετινών προβολών και δραστηριοτήτων του Animasyros 11. 
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα συλλεκτικά γραμματόσημα που εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ, που  
στηρίζουν και φέτος το Animasyros, τα οποία είναι αφιερωμένα στο ελληνικό animation: 
Ένα καρέ από την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που γυρίστηκε στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στην ιταλοκρατούμενη Σίφνο του 1945, από τον Σταμάτη Πολενάκη με τίτλο 
«Ο Ντούτσε αφηγείται», ένα καρέ από τα αγαπημένα φραουλόπουλα Πανδώρα και 
Πλάτων, των Ν. Βεργίτση και Γ. Νικολούλια και ένα καρέ από την πολυβραβευμένη ταινία 
της ταλαντούχας νέας δημιουργού Εφης Παππά «My Stuffed Granny». Το γραμματόσημο 
που συμπληρώνει το συλλεκτικό καρέ απεικονίζει – τι άλλο; - animasyros11, με το 
εικαστικό θέμα για τα παιδιά, που υπογράφει η διεθνώς αναγνωρισμένη 
ελληνοαμερικανίδα animator και καλλιτεχνική διευθύντρια της Dreamworks Televison Inc. 
στην Καλιφόρνια Αλίκη Θεοφιλόπουλος.  

http://animasyros.gr/newsgr8/2018/09/26/allagi-provolon-logo-kairou/


Τέλος όλοι πρόβαραν τα μοναδικά – επίσης συλλεκτικά – ξύλινα γυαλιά ηλίου της ZYLO, 
σχεδιασμένα ειδικά για το φεστιβάλ μας.  
 
Δείτε στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ εδώ. 
 

 

Διοργάνωση: 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού 

Συνδιοργανωτές    

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 

Powered by Onassis Culture    

 

Με τη συγχρηματοδότηση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Με την υποστήριξη 

Βουλή των Ελλήνων 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμου     

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 

ΕΚΟΜΕ 

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

 

Υπό την αιγίδα 

Πρεσβεία Αλβανίας 

Πρεσβεία Ισραήλ 

ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ 

 

Υποστηρικτές 

Αντιπροσωπεία της Ταϊπέι στην Ελλάδα 

Πρεσβεία Αργεντινής 

Πρεσβεία Ιρλανδίας 

Πρεσβεία Νορβηγίας 

Πρεσβεία Ρουμανίας 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 

Μορφωτικό Κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155541992162133&type=1&l=aab3f5a75b


Χορηγοί 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Ζylo Eyewear 

Ferryhopper 

Μπύρα Νήσος 

Purple Sheep 

Aegean Herbs 

Οινοποιείο Σύρου 

Λουκούμια Συκουτρή 

Κομμωτήριο Franca 

Μακρυωνίτης Ο.Ε. 

Αλικη Λεονταρίτη 

Sekavar S.A. 

Sekavin S.A. 

Κεραμική Αυλή - Ανθοπωλείο 

Ντάνος Bakery & Pastries 

Ψυκτεμπορική – Ρούσσος Μ. & Υιοί Ο.Ε. 

 

Ευκπαιδευτικοί συνεργάτες 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

AKTO 

 

Θεσμικοί συνεργάτες 

Δήμος Θήρας 

Δήμος Ιητών 

Δήμος Κιμώλου 

Δήμος Σικίνου 

Δήμος Φολεγάνδρου 

ΔΑΠΠΟΣ 

 

Εθνική Λυρική Σκηνή 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Ίνστιτούτο Κυβέλη 

 

Δημιουργικοί συνεργάτες 

Albanian National Centre of Cinematography 

Α+C Studios 

Athens Pride 

CIFEJ 

Cube 11 – Graphic Design 

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου 



Hundred Worlds 

Mazinnov 

Mixer Productions 

NLP Greece 

United We Fly 

View Studio 

Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φοίνικα «ο Φοίνικας Σύρου» 

ΚΔΑΠ -ΜεΑ Σύρου Ερμούπολης 

ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση 

Κέντρο Ζωής 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- Ελευσίνα 2021 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδωνίας «Ο Ποσειδών» 

Εθνικό Κέντρο Κωφών 

 

Αnimattikon 

Anima Brussels 

Annecy international Animation Festival 

Thessaloniki Animation Festival 

Taratsa Film Festival 

Monstra 

KLIK 

AIFF 

Tehran International Animation Festival 

Animateka 

Golden Kuker 

Animedu Taiwan 

 

Υποστηρικτής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Ελληνικά Ταχυδρομεία 

 

Πάγιος χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών 

Blue Star Ferries 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΡΤ | ΕΡΤ 3 | Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 | Kosmos 93.6 | Φωνής της Ελλάδας | ΕΡΤ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΡΤ 

Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΚΑΙ ΤV | ΣΚΑΙ 100,3 | PEPPER | EMPNEUSI 107 FM | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | LIFO | ΚΟΙΝΗ 

ΓΝΩΜΗ | SERIOUS | flix.gr | popaganda.gr | Debop.gr | culturenow.gr | allaboutfestivals.gr | 

cyclades24.gr | myaegean.gr 

 

Γραφείο Τύπου: 

press@animasyros.gr  

Ελένη Τεμπονέρα | Μ: 6944240376 | Ε: eleni.temponera@gmail.com  

 

Δείτε το making of του Animasyros 10: https://vimeo.com/242257755 

Animasyros @ facebook, twitter, instagram, vimeo 

mailto:press@animasyros.gr
mailto:eleni.temponera@gmail.com
https://vimeo.com/242257755
https://www.facebook.com/animasyrosInternationalAnimationFestival?ref=hl
https://twitter.com/animasyros
https://www.instagram.com/animasyros/
https://vimeo.com/animasyros


hashtag: #animasyros11 

 

 

 

 
 

Φέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, ο θεσμός «Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά 
Κινουμένων Σχεδίων», φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα τη σχολική εκπαίδευση. Η ενότητα 

αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. 

Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν: 

 Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, 

 Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της 
ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

 Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και 

 Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων (ΕΚΟ). 

 
Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση 

σε ΑμεΑ. 
 

 
 
 


