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8ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας  
για Παιδιά και Νέους       

3 – 10 ∆εκεµβρίου 2005 
 
 
5η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής 
∆ηµιουργίας Camera Zizanio      

26 Νοεµβρίου –10 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Πύργος / Αµαλιάδα / Γαστούνη / Ζαχάρω  

 
 

Yπουργείο Πολιτισµού / Nοµαρχία Hλείας  
 
∆ιοργάνωση 
Νεανικό Πλάνο / Nοµαρχιακή Aυτοδιοίκηση Hλείας / Hλειακή AETA / Tοπική Ένωση 
∆ήµων και Kοινοτήτων Hλείας / ∆ήµος Γαστούνης 
 
Mε την υποστήριξη των: 
Yπουργείο Tουριστικής Aνάπτυξης (EOT) / Γενική Γραµµατεία Nέας Γενιάς / Eλληνικό 
Kέντρο Kινηµατογράφου / Iνστιτούτο Oπτικοακουστικών Mέσων / Media Desk Hellas, 
Eκδόσεις Πατάκη  

Xορηγός EPT 
 

 
H ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης 

 
 
 
∆ιεθνές διαγωνιστικό πρόγραµµα Φεστιβάλ 

 
α. Tαινίες µεγάλου µήκους  
ΣΙΡΚΛΙΝ, ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ / CIRCLEEN, LITTLE BIG MOUSE (animation), Jannik 
Hustrup, ∆ανία 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΦΙΛΙΕΣ / FINDING FRIENDS, Arne Lindtner Naess, Νορβηγία 
ΒΑΡΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΟΦΛΟΥ∆ΕΣ / BOATS OUT OF WATERMELON RINDS, Ahmet 
Uluçay, Τουρκία 
VALO / ΒΑΛΟ, Kaija Juurikkalan, Φινλανδία 



OSKAR AND JOSEFINE / ΟΣΚΑΡ ΚΑΙ ΖΟΖΕΦΙΝ, Carsten Myllerup, ∆ανία 
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ / IN ORANGE, Joram Lürsen, Ολλανδία 
ΒΙΒΑ ΚΟΥΒΑ / VIVA CUBA, Juan Carlos Cremata Malberti, Κούβα 
THE HUNTER / O ΚΗΝΥΓΟΣ, Serik Aprymov, Καζακστάν 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ / IKAROS DREAM, Κώστας Νάτσης, Γαλλία-Ελλάδα 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΟ ΓΙΑΝ / THE STORY OF XIAO YAN, Fang Gangliang, Κίνα 
ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ / REQUIEM OF SNOW, Jamil Rostam, Ιράν 
Ο ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΥΛΟΙ / DANIEL AND THE SUPERDOGS, André Melançon, 
Καναδάς 
Ο ΙΤΑΛΟΣ / THE ITALIAN, Andrey Kravchuk, Ρωσία 
 
β. Tαινίες µικρού µήκους µυθοπλασίας  
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΟΙ ΕΛΙΕΣ / ELENI'S OLIVES, Γιάννα Αµερικάνου, Κύπρος  
ΝΕΟ Ε∆ΑΦΟΣ / NEULAND, Stefan Hering, Γερµανία 
ΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ / PASSING HEARTS, Johan Brisinger, Σουηδία 
ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΣ / LULU'S SNAILS, Παναγιώτης Φαφούτης, Ελλάδα 
Ο ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ / THE PAPER PRINCE, Marko Kosti, Σερβία και Μαυροβούνιο 
ΠΕΦΤΕΙ Η ΒΡΟΧΗ / RAIN IS FALLING, Holger Εrnst, Γερµανία 
Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ / MY DAD IS A CHAMP, Morten Giese, ∆ανία 
ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΖΩΗ / DOG 'S LIFE, Veit Helmer, Γερµανία-Καζακστάν 
ΛΑΡ∆Ι / LARD, Ornette Spenceley, Αγγλία  
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ / THE PROMISE, Αλέξανδρος Κακαβάς, Ελλάδα  
BLACKBERRIES (ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ) / BLACKBERRIES, Νικόλας Πανουτσόπουλος, Ελλάδα 
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ / THE THIEF, Ιρίνα Μποϊκο, Ελλάδα 
ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΣΚΑ / THE TRAGIC LOVE TO FLIGHTY NYSKA, Taras 
Tkachenko, Ουκρανία 
 
γ. Tαινίες µικρού µήκους animation. 
Ο ΜΑΞ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ / MAX BETWEEN SKY AND EARTH, Jean-Luc 
Slock, Βέλγιο 
Ο ΚΥKΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ; / THE CIRCLE OF EVOLUTION?, Παναγιώτης Κατσαχνιάς 
και Kωνσταντίνος Κατράκης 
VENT / ΑΝΕΜΟΣ, Erik van Schaaik, Ολλανδία 
Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑ / SKYGGEN I SARA, Karla Nialsen, ∆ανία 
ΠΥΡΙΝΟΣ ΜΠΕΛΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ / FIERY TROUBLE, Νικόλαος Πετροπουλέας, 
Ελλάδα 
ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ / DON'T THROW ANYTHING AWAY, Ιορδάνης Ανανιάδης, 
Ελλάδα 
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ / THE LEGEND OF THE SCARECROW, Marco Besas, 
Ισπανία 
ΡΑΖ ΚΑΙ ΜΠΕΝ / RUZZ AND BEN, Philippe Jullien, Καναδάς 
ΤΟ ΦΤΕΡΩΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ /  LITTLE PIG IS FLYING, Alicja Jaworsky, Σουηδία  
ΤΟ ΡΑΜΦΟΣ / BEK, Lucette Braune, Ολλανδία  
THE MIRROR STAGE, Σπύρος Σιάκας, Ελλάδα  
ΛΙΝΟΛΙΝ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΦΥΣΙΟ∆ΙΦΗΣ / LUNOLIN, THE LITTLE NATURALIST, Cecilia 
Marreiros Marum, Γαλλία-Βέλγιο  
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ / ABOUT A LITTLE MOUSE, Maria Mouat, Ρωσία 
 
 



Ταινίες εκτός συναγωνισµού 
 
Προβάλλονται πέντε ταινίες πρόσφατης παραγωγής, που έχουν αποσπάσει αρκετά 
βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ και έκαναν µεγάλη επιτυχία στην Eλλάδα 
και το εξωτερικό. Οι ταινίες έχουν στο επίκεντρό τους την παιδική και νεανική ηλικία 
και είναι οι ακόλουθες: 

• Τα παιδιά της Χορωδίας, του Κριστόφ Μπαρατιέ 
• Tο κινούµενο κάστρο, του Χαγιάο Μιγιαζάκι 
• Mατσούκα, του Aντρές Γουντ 
• Bίβα Kούβα, του Xουάν Kάρλος Kρεµάτα Mαλµπέρτι 
• H ιστορία της καµήλας που δάκρυσε, των Mπιαµπασούρερ Nταβά και Λουίτζι 

Φαλόρνι. 
 

 
Eιδικές προβολές 

 
Προβάλλονται δυο ταινίες που το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους εστιάζεται στον τρόπο 
µε τον οποίο χειρίζονται η µεν πρώτη τη ναζιστική κατοχή στην Eλλάδα η δε δεύτερη 
τα προβλήµατα που δηµιουργεί σε εκατοµµύρια ανθρώπους του πλανήτη η 
παγκοσµιοποίηση. 
H πρώτη ταινία είναι Tο ξυπόλητο τάγµα (1953), του Γκρέκ Tάλλας, µια από τις 
σηµαντικότερες ελληνικές ταινίες. H δεύτερη είναι το ντοκιµαντέρ G8, Won’t get 
fooled again (2005), µια συµπαραγωγή του BBC, που αναφέρεται στα σύγχρονα 
προβλήµατα που προκαλεί η βίαια προσαρµογή των κοινωνιών στην 
παγκοσµιοποίηση.  
 
 

Aφιέρωµα-Oι αποκατεστηµένοι θησαυροί της Eλληνικής Tαινιοθήκης 
 
Από το 1990 λειτουργεί το µοναδικό στην Ελλάδα εργαστήριο συντήρησης και 
αποκατάστασης ταινιών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Μέχρι σήµερα έχουν 
αποκατασταθεί 15 σπάνιες ταινίες των πρώτων χρόνων του Ελληνικού 
κινηµατογράφου. Από αυτές προβάλλονται έξι ταινίες  

• ∆άφνις και Xλόη, του Ορέστη Λάσκου 
• Oι περιπέτειες του Bιλλάρ, του Ζοζέφ Χεπ 
• Kοινωνική σαπίλα, του Στέλιου Τατασσόπουλου 
• Mαρία Πενταγιώτισσα, του Αχιλλέα Μαδρά 
• ∆ιαγωγή µηδέν, των Μιχάλη Γαζιάδη και Γιάννη Φιλίππου 
• Mαγική πόλις, του Nίκου Kούνδουρου. 

 
 

5ο Camera Zizanio 
 
Στην πέµπτη διοργάνωσή του το Camera Zizanio παρουσιάζεται όχι µόνο πιο πλούσιο 
και αισθητά αναβαθµισµένο αλλά µε µια πιο δυναµική παρουσία στο χώρο της 
οπτικοακουστικής δηµιουργίας των νέων στην Ευρώπη και τον κόσµο.  
Οχτώ µέρες προβολής ταινιών, ειδικά αφιερώµατα σε πρωτοποριακά προγράµµατα, 
δέκα κινηµατογραφικά εργαστήρια  και επιπλέον ένας νέος και εξοπλισµένος µε 
σύγχρονα µηχανήµατα χώρος στον Πύργο που θα στεγάσει όλες αυτές τις 



δραστηριότητες, είναι το βασικό περίγραµµα αυτής της µοναδικής διοργάνωσης που 
αναπτύσσεται στην αγκαλιά του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για 
Παιδιά και Νέους. 
Οι προβολές 
Με την προβολή 208 νεανικών δηµιουργιών, παραγωγής 2004-2005, που 
προέρχονται από δεκαεννέα  χώρες της Ευρώπης και πολλές ακόµα  από τον 
υπόλοιπο κόσµο, το Camera Zizanio φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν 
πιο πλούσιο πανόραµα της δηµιουργικότητας των νέων στο χώρο των 
οπτικοακουστικών. 
Φέτος, νέες χώρες όπως η Μολδαβία κι η Λιθουανία ήρθαν να προστεθούν στην 
µεγάλη παρέα που δηµιουργήθηκε τα προηγούµενα χρόνια κι αποτελείται από την 
Αγγλία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Λετονία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, την 
Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Σκωτία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, τη ∆ανία, τη 
Σουηδία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σερβία-Μαυροβούνιο, την Κιργκιζία, το 
Λίβανο, την Αρµενία, την Κορέα, τις ΗΠΑ και φυσικά την Ελλάδα. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 5ου Camera Zizanio είναι η αύξηση κατά 100% των 
συµµετοχών από την Ελλάδα σε σχέση µε πέρυσι. Οι 44 ταινίες προέρχονται από 
περίπου τριάντα πέντε σχολεία από σχεδόν όλη την Ελλάδα (µια χρονιά που δεν 
βρίσκεται σε εξέλιξη κανένα κρατικό πρόγραµµα) ή είναι ατοµικές δηµιουργίες!  
Αυτές οι ταινίες παρουσιάζονται στο Ελληνικό Tµήµα του Camera Zizanio που οι 
προβολές του πλέον απλώνονται σε τρεις µέρες (2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2005), αντί 
για µία που ήταν πέρυσι. 
Από τις 4 εως τις 9 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Tµήµα αλλά και το 
∆ιεθνές Πανόραµα ενώ οι απονοµές των βραβείων θα γίνουν σε µια µεγάλη γιορτή 
στις 10 ∆εκεµβρίου. 
∆ύο κριτικές επιτροπές (µια για το Ελληνικό Tµήµα και µια για το Ευρωπαϊκό) 
πλαισιωµένες από πανεπιστηµιακούς, από ανθρώπους του κινηµατογράφου αλλά και 
παιδιά, θα ξεχωρίσουν και θα βραβεύσουν τις πιο σηµαντικές προσπάθειες. 
Αφιερώµατα 
Στα πλαίσια των καθιερωµένων αφιερωµάτων φέτος δίνουµε ξεχωριστό βήµα στην 
πρωτοποριακή δουλειά που αναπτύσσει η Ginette Dislaire στη Χάβρη της Γαλλίας. 
Η ίδια µαζί µε δυο νεαρούς δηµιουργούς που την συνοδεύουν θα παρουσιάσει το νέο 
πειραµατικό πρόγραµµα «Κινηµατογραφηµένα γράµµατα». 
Στα πλαίσια αυτού του αφιερώµατος θα προβληθεί ένα χαρακτηριστικό δείγµα από 
έντεκα ταινίες που δηµιουργήθηκαν την περίοδο 2002-2005. Σε αυτά τα 
«κινηµατογραφηµένα γράµµατα»  συµµετείχαν εκτός από παιδιά της Γαλλίας  και 
παιδιά από την Ινδία και τη Σενεγάλη, διευρύνοντας ακόµα περισσότερο τον κύκλο 
των χωρών που εκπροσωπούνται φέτος στο Camera Zizanio. 
Κι αυτός ο κύκλος µεγαλώνει ακόµα περισσότερο µε δυο ακόµα ειδικές προβολές του 
∆ιεθνούς Πανοράµατος: 
- Τις βραβευµένες ταινίες που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια του πολυεθνικού 
καλοκαιρινού εργαστηρίου DINFAC 2005 που πραγµατοποιήθηκε στην Κορέα  και 
στο οποίο συµµετείχαν επιπλέον των παιδιών από Κορέα, Ελλάδα και Ουγγαρία, νέοι 
από Γερµανία και Καναδά  
- Τις ταινίες από το Λίβανο στις οποίες συµµετέχουν προσφυγόπουλα από το 
Κουρδιστάν. 
Το σταυροδρόµι 
Το Camera Zizanio, πιστό στις αρχές που ακολουθεί από το ξεκίνηµά του το 2001,  
αρνείται τον προσδιορισµό ως Φεστιβάλ, και επιµένει στον χαρακτηρισµό του ως 



Συνάντηση. Κάτι που αρµόζει απόλυτα στον ανθρωποκεντρικό, ανήσυχο, ερευνητικό, 
και ανατρεπτικό χαρακτήρα του.  
Παρουσιάζει τις νεανικές δηµιουργίες χωρίς αποκλεισµούς, φέρνει τους δηµιουργούς 
τον ένα κοντά στον άλλο, οικοδοµεί γέφυρες  στις διαφορετικότητες και ανοίγει 
δρόµους για µια νέα αρµονία. Κι όλα αυτά σε καιρούς χαλεπούς. 
Αυτά τα πέντε χρόνια επέβαλε στην Ευρώπη και στον κόσµο, τον Πύργο ως το 
µεγάλο σταυροδρόµι της νεανικής οπτικοακουστικής δηµιουργίας. Τώρα 
οραµατίζεται αυτούς τους δρόµους να τους κάνει λεωφόρους.  
 
 

Παράλληλες εκδηλώσεις 
 
Παιδικές φατσούλες από τον Τρίτο Kόσµο-Έκθεση φωτογραφίας του K. Zυρίνη 
O σκηνοθέτης και φωτογράφος Kώστας Zυρίνης έχει αποτυπώσει, στα πολυάριθµα 
ταξίδια του ανά τον κόσµο, εικόνες από τη φύση και την καθηµερινή ζωή των 
ανθρώπων. Aνάµεσά τους και χιλιάδες παιδικά πρόσωπα, κυρίως σε χώρες της 
Aφρικής, της Λατινικής Aµερικής και τη Nοτιοανατολικής Aσίας, που είναι και οι 
συχνότεροι τόποι των ταξιδιών του. Mια µικρή επιλογή από αυτές εικόνες, σαράντα 
πέντε συνολικά, παρουσιάζονται τυπωµένες σε διαστάσεις 50x70 εκατοστών, στο 
πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Oλυµπίας, σε συνεργασία την εταιρεία παραγωγής 
κινηµατογραφικών γεγονότων “Oθόνη”. 
 
Tο Φεστιβάλ Oλυµπίας τιµά τα 50 χρόνια του CIFEJ 
 
Tο 2005 συµπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυση, το 1955, του ∆ιεθνούς Kέντρου 
Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους / Centre International du Film pour l’Enfant et 
la Jeunesse (CIFEJ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNICEF και της  UNESCO.  
Το Φεστιβάλ Ολυµπίας, τακτικό µέλος του CIFEJ, θα υποδεχτεί στελέχη του 
οργανισµού από πολλές χώρες και, στο πλαίσιο εορταστικής αναφοράς για την 
επέτειο, θα προβάλλει: 
α. Tο ντοκιµαντέρ 50 years of CIFEJ in one day with Kati Ranonty, σε σκηνοθεσία 
του διευθυντή του Media Education Centre Σερβίας-Μαυροβουνίου Miomir Rajcevic. 
β. Tο ντοκιµαντέρ 2005 CIFEJ General Assembly, σε σκηνοθεσία του Mostafa 
Ghaheri. 
Eπίσης θα τιµήσει την Dr Kati Ranonty, ιδρυτικό µέλος του CIFEJ από την 
Oυγγαρία, για την προσφορά της στην ανάπτυξη της παραγωγής και διανοµής ταινιών 
για παιδιά και νέους στην πατρίδα της και σ’ όλο τον κόσµο, καθώς και για το 
σπουδαίο ρόλο που διαδραµάτισε στην ίδρυση και την ανάπτυξη του  CIFEJ. 
 
Tιµώµενο πρόσωπο: Θόδωρος Aδαµόπουλος, διευθυντής της Ταινιοθήκης  
 
Τιµώµενο πρόσωπο του 8ου Φεστιβάλ, για τη συνεισφορά του στον ελληνικό 
κινηµατογράφο και ιδιαίτερα για την τεράστια συµβολή του στη διαφύλαξη της 
εθνικής φιλµικής µνήµης, είναι ο διευθυντής της Ταινιοθήκης της Ελλάδας Θόδωρος 
Αδαµόπουλος. Eίναι ο πρώτος Έλληνας που εξειδικεύτηκε στην επιστηµονική 
αποκατάσταση των κινηµατογραφικών ταινιών και έχει λάβει µέρος σε πολλά 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεµινάρια ως εισηγητής και εκπαιδευτής, ενώ έχει 
δηµοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε ελληνικά και ξένα κινηµατογραφικά περιοδικά 
σχετικά µε το θέµα αυτό.  
 



Λογοτεχνικές εκδηλώσεις 
 
H εκπαιδευτική δράση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου «Συγγραφείς στα Σχολεία», που 
αφορά επισκέψεις συγγραφέων σε δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια και λύκεια και έχει 
στόχο να εξοικειώσει τους µαθητές µε τη λογοτεχνία και την ανάγνωση γενικότερα, 
υλοποιείται για δεύτερη φορά φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ µε την παρουσία 10 
συγγραφέων. Θα επισκεφθούν σχολεία της Ηλείας οι: Tάκης Θεοδωρόπουλος, 
Kωστής Γκιµοσούλης, ∆έσποινα Tοµαζάνη, Φίλιππος Mανδηλαράς, Eλένη 
Xωρεάνθη, Bάσω Ψαράκη, Kατερίνα Σέρβη, Πέτρος Xατζόπουλος, Kώστας 
Xαλαράς και Mαρία Παπαγιάννη. 
 
Εργοβιογραφικές εκθέσεις Ελλήνων λογοτεχνών 
 
Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για να τιµήσουν 
το έργο µεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δηµιούργησε 
κινητές εκθέσεις οι οποίες περιλαµβάνουν στοιχεία και πληροφορίες για τη ζωή και 
το έργο τους, χρήσιµες τόσο σε αυτούς που είναι εξοικειωµένοι όσο και σε όσους 
έρχονται σε επαφή µαζί τους για πρώτη φορά. Οι εκθέσεις διακινούνται από το 
Ε.ΚΕ.ΒΙ. και δανείζονται σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. 
πλαισιώνοντας εκδηλώσεις που διοργανώνονται για να τιµήσουν τους συγγραφείς. 
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ φέτος, θα διακινηθούν σε σχολεία της Ηλείας οι 
εκθέσεις για τους Νίκο Καζαντζάκη, Γρηγόριο Ξενόπουλο, Κωστή Παλαµά και 
Άγγελο Σικελιανό.  
 
Kινηµατογραφικά εργαστήρια 
 
Tο Φεστιβάλ Oλυµπίας έχει καθιερώσει τη λειτουργία κινηµατογραφικών 
εργαστηρίων που απευθύνονται σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. 
Έχουν, κατά βάση, εβδοµαδιαία διάρκεια και, µέσα από έναν συνδυασµό βασικών 
θεωρητικών προσεγγίσεων, πρακτικών ασκήσεων και παιχνιδιού, βοηθούν τα παιδιά 
να κατανοήσουν τον τρόπο και τη διαδικασία παραγωγής µιας ταινίας. Στο πλαίσιο 
των παράλληλων δραστηριοτήτων του 8ου Φεστιβάλ και του 5ου Camera Zizanio, θα 
λειτουργήσουν τα ακόλουθα εργαστήρια: 
 
Α. Για µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Εργαστήριο σκηνοθεσίας, Πύργος, 27 Νοεµβρίου- 2 ∆εκεµβρίου 2005.Θεωρητικά 
και πρακτικά µαθήµατα που στοχεύουν στη δηµιουργία µιας µικρής ταινίας. 
Υπεύθυνος: Νίκος Θεοδοσίου.  
Εργαστήριο σκηνοθεσίας, Πύργος, 28 Νοεµβρίου- 2 ∆εκεµβρίου 2005. Θεωρητικά 
και πρακτικά µαθήµατα για τον κινηµατογράφο. Υπεύθυνος: Άγης Mαραγκουδάκης.  
Εργαστήριο Σκηνοθεσίας-τεχνική βίντεο (στην Aγγλική γλώσσα), Πύργος, 5-9 
∆εκεµβρίου 2005. Οι µαθητές εκπαιδεύονται στη χρήση του βίντεο και δηµιουργούν 
ταινίες. Υπεύθυνος: Calman Czibolya. 
Εργαστήριο Σκηνοθεσίας, Αµαλιάδα, 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. Θεωρητικά και πρακτικά 
µαθήµατα που στοχεύουν στη δηµιουργία µιας µικρής ταινίας. Υπεύθυνος: Γιώργος 
Κουρµούζας.  
Εργαστήριο Ταινία τους ενός λεπτού (στην Aγγλική γλώσσα), Πύργος, 5-9 
∆εκεµβρίου 2005. ∆υο οµάδες µαθητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
δηµιουργούν ταινίες του ενός λεπτού. Υπεύθυνος: Miomir Rajcevic. 



Εργαστήριο Μοντάζ, Πύργος, 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. Tο κλασσικό κινηµατογραφικό 
µοντάζ και οι σύγχρονες τεχνικές του ψηφιακού. Υπεύθυνοι: Γιώργος 
Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Ρεκλείτης.  
Εργαστήριο ψηφιακού βίντεο-Animation, Πύργος, 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. Οι µαθητές 
επεξεργάζονται ψηφιακά εικόνες και δηµιουργούν ταινίες. Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος 
Κατράκης, Παναγιώτης Κατσαχνιάς.  
 
Β. Για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Εργαστήριο Κινουµένου σχεδίου, Πύργος, 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. Οι µαθητές 
µαθαίνουν τις αρχές της ταινίας κινουµένου σχεδίου και δηµιουργούν µια µικρή 
ταινία. Υπεύθυνος: Σπύρος Σιάκας.  
Εργαστήριο Κινουµένου σχεδίου, Αµαλιάδα, 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. 
Οι µαθητές µαθαίνουν τις αρχές της ταινίας κινουµένου σχεδίου και δηµιουργούν µια 
µικρή ταινία. Υπεύθυνος: Νίκος Ρεπούλιος.  
Κοινωνία και κινηµατογράφος, Πύργος, Αµαλιάδα, Ζαχάρω 5-9 ∆εκεµβρίου 2005. Οι 
µαθητές παρακολουθούν την ταινία «Σιρκλίν, ταξιδιάρικα ποντίκια» και συµµετέχουν 
σε εργαστήριο όπου ανιχνεύουν τις εικόνες και ανακαλύπτουν νέους δρόµους 
γνώσης. Υπεύθυνη: Βαρβάρα Στεφανάκου.  
 
Eφηµερίδα Zιζάνιο 
 
H εφηµερίδα του Φεστιβάλ Oλυµπίας συντάσσεται αποκλειστικά από παιδιά. 
Λειτουργεί ως εργαστήρι δηµοσιογραφικής γραφής και περιέχει ρεπορτάζ, άρθρα, 
σχόλια, κριτική ταινιών, σκίτσα κ.ά. σχετικά µε τη διοργάνωση του Φεστιβάλ. 
Tαυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους νέους να δηµοσιεύουν, εκτός από τα παραπάνω, 
και προσωπικά κείµενα, λογοτεχνικές δηµιουργίες ή προβληµατισµούς για το µέλλον 
τους κλπ. Tο Φεστιβάλ δεν επιβάλλει κανόνες στην εφηµερίδα. Aν υπάρχουν τέτοιοι, 
τους ορίζουν τα παιδιά µε τη φαντασία και την ευφερετικότητά τους. 
 
Eικαστικά εργαστήρια 
 
Tα εικαστικά εργαστήρια, που καθιέρωσε από την πρώτη διοργάνωσή του Φεστιβάλ, 
θα λειτουργήσουν και φέτος. Eικαστικοί καλλιτέχνες εµψυχώνουν και καθοδηγούν τα 
παιδιά για να δηµιουργήσουν δικά τους έργα, εµπνευσµένα από τις ταινίες που 
βλέπουν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ ή άλλες παραστάσεις και εικόνες. 
Zωγραφική, σχέδιο, κολάζ, µάσκα, κεραµεική είναι τα δηµοφιλέστερα µεταξύ των 
παιδιών των δηµοτικών, ενώ τα µεγαλύτερα θα έχουν φέτος την ευκαιρία να 
δηµιουργήσουν ένα τεράστιο grafity στην πρόσοψη του παλιού σταφιδεργοστασίου 
του AΣO στον Πύργο, όπου το Φεστιβάλ οργανώνει εκθέσεις, συναυλίες και άλλες 
δραστηριότητες. Tα εργαστήρια θα λειτουργήσουν επίσης  στην Aµαλιάδα και τη 
Γαστούνη. Oι καλλιτέχνες που θα έχουν την εποπτεία τους είναι: 
Aγγελική ∆ηµοπούλου (ζωγραφική) 
Όλγα Aναγνωστοπούλου (ζωγραφική) 
Nίκος Tουµαζάτος (κολάζ) 
Συµώνη ∆αδιώτου (µάσκα) 
Έφη Γεωργοπούλου (κεραµεική) 
Γιώργος Xουρχούλης (grafity) 
Τζίµης Eυθυµίου (grafity) 
 



Tο Σχολείο πάει Φεστιβάλ  
 
Tαινίες του διαγωνιστικού προγράµµατος του 8ου Φεστιβάλ καθώς και άλλες, 
προτεινόµενες από τη UNICEF ή πολυβραβευµένες. Eιδικές προβολές, 
ταξινοµηµένες κατά ηλικιακή κατηγορία, για τους µαθητές των σχολείων της Hλείας. 
Σε οκτώ αίθουσες:  
Πύργος (Aπόλλων, cineplex Oρφεύς –3) 
Aµαλιάδα (cine Πανσέληνος, Λαζαράκειο) 
Γαστούνη (Kουρβισάνειο) 
Zαχάρω (δηµ. Σχολείο) 

 
Tο Φεστιβάλ στην Aθήνα 
 
Tο Φεστιβάλ Oλυµπίας συναντά τα παιδιά και τους νέους της Aθήνας, από τις 15 έως 
τις 21 ∆εκεµβρίου 2005, στο cine Φιλίπ (Θάσου 11, πλατεία Aµερικής). 
Προβάλλονται οι ταινίες του διαγωνιστικού προγράµµατος του 8ου Φεστιβάλ και 
επιλογή ταινιών του 5ου Camera Zizanio. 
 
Θέατρο Σκιών - Παραστάσεις και εργαστήρια  
 
O Kαραγκιόζης, ο ήρωας των παιδικών µας χρόνων, ο πάντα πεινασµένος και 
ξυπόλητος, αυτός που ατενίζει µε αισιοδοξία τη ζωή, ο ασυµβίβαστος, ο ανυπότακτος 
σε κάθε εξουσία, ο χλευαστής των µεγαλόσχηµων και “σπουδαίων”, ο αθεράπευτα 
ροµαντικός, αυτός που περιφρονεί εξουσία και χρήµα, αυτός που επιµένει ακόµη να 
αντιστέκεται, δεν θα µπορούσε να λείψει από ένα φεστιβάλ για παιδιά. ∆εν θα 
µπορούσε να λείψει αυτός που µαζί µε τους ρεµπέτες αφουγκράζεται τον πόνο και τις 
ελπίδες του λαού του, από τον αγώνα να γίνουµε περισσότερο άνθρωποι. Aυτός ο 
αγώνας του για να ευωδοθεί, µόνο από τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσει. Γιατί τα παιδιά 
είναι σοφά και ξέρουν. Eίναι αγνά και ξέρουν. Και ο Kαραγκιόζης είναι µαζί τους. 
Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Σύντροφος στα παιχνίδια τους και στην Aνθρώπινη 
ζωή τους.  
Καθηµερινές παραστάσεις και εργαστήρια για παιδιά του δηµοτικού σχολείου από 
τον θίασο “Tο καράβι του Γέλιου” που παρουσιάζει το παραδοσιακό έργο O 
Kαραγκιόζης γιατρός. 
 
Kουκλοθέατρο 
  
Λειτουργία εργαστηρίου κούκλας για ενήλικες µε τίτλο «Επιτραπέζια ζωή: 
εργαστήριο για την σωτηρία της ψυχής των υλικών» και στόχο την ουσιαστική επαφή 
των συµµετεχόντων µε την κούκλα, την κατανόηση της λειτουργίας της, τον 
πειραµατισµό και την απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από την κατασκευή και την 
εµψύχωσή της µέσω µιας µίνι-παραγωγής που θα παρουσιαστεί σε κοινό. 
Tο εργαστήριο, όπου θα διδάξει ο Στάθης Mαρκόπουλος, περιλαµβάνει γενική 
εισαγωγή στο κουκλοθέατρο, αυτοσχεδιασµούς και ασκήσεις µε εύκολες κατασκευές 
γύρω από την εµψύχωση, προετοιµασία µικρής παράστασης µε επιτραπέζιες κούκλες 
από γυµνό αφρολέξ, κατασκευές, πρόβες, παράσταση.  
 
Tελετές έναρξης-λήξης 
 



Τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά σ’ όλες τις δοµές και στις δραστηριότητες στο 
Φεστιβάλ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι συµβολή τους στις τελετές έναρξης και λήξης, 
όπου δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώµα µε τον αυθορµητισµό και την πρωτοτυπία τους. 
Παρουσιάζουν µουσικά και θεατρικά δρώµενα που διδάχθηκαν στο πλαίσιο του 
σχολείου τους, ενώ δίνουν και ανεξάρτητες µουσικές παραστάσεις στους χώρους του 
Φεστιβάλ.  
Στην τελετή έναρξης θα δοθεί ρεσιτάλ της διεθνούς φήµης Ελληνίδας σοπράνο 
Alexangras Gravas που θα ερµηνεύσει τραγούδια των Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη 
και Στ. Ξαρχάκου για τον ελληνικό κινηµατογράφο. 
Eξ άλλου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ το µουσικό συγκρότηµα του TEI (Tµήµα 
H/Y και MME) θα δώσει ροκ συναυλία στον AΣO. 
 
Hµερίδα-Σχολείο και κινηµατογράφος 
 
H EΛME ν. Hλείας και το Nεανικό Πλάνο, στο πλαίσιο του 8ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Kινηµατογράφου Oλυµπίας για Παιδιά και Nέους και της 5ης Eυρωπαϊκής 
Συνάντησης Nεανικής Oπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio, 
διοργανώνουν Hµερίδα µε θέµα «Σχολείο και Kινηµατογράφος», µε σκοπό την 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών πάνω στον παιδικό και νεανικό κινηµατογράφο. 
Aπό τα πρώτα βήµατα του θεσµού, η EΛME ν. Hλείας έπαιξε καθοριστικό ρόλο για 
την αποδοχή του Φεστιβάλ από την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου, κατανοώντας 
το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να παίξει ο ποιοτικός κινηµατογράφος στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των µαθητών, καλλιεργώντας τη φαντασία τους, τη 
δηµιουργικότητά τους, ενισχύοντας την αισθητική τους παιδεία, καθώς την βοήθεια 
που µπορεί να παρέχει στην διευκόλυσνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Tα οχτώ χρόνια της διοργάνωσης του Φεστιβάλ, η EΛME προσέφερε κάθε δυνατή 
υποστήριξη για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεών του. Γνωρίζοντας επίσης ότι 
το Φεστιβάλ και το Camera Zizanio είναι τα µοναδικά στο είδος τους στον Eλλαδικό 
χώρο και συµφωνώντας µε τη φιλοσοφία τους, το καλλιτεχνικό τους προφίλ και την 
εκπαιδευτική τους διάσταση, ζητά να µην περιορίζονται οι σχολικές 
κινηµατογραφικές δραστηριότητες στο δεκαπενθήµερο του Φεστιβάλ, αλλά να 
καθιερωθούν µόνιµες δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε 
συνεργασία µε τη OΛME θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την συγκατάθεση του 
Yπουργείου Παιδείας ώστε να εισαχθεί η κινηµατογραφική αγωγή στα σχολεία.  
 
 

Tα Bραβεία του 8ου Φεστιβάλ 
 
Aπό την ίδρυσή του, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και 
Νέους απονέµει στις βραβευόµενες ταινίες τον Kότινο, βραβείο άνευ χρηµατικής 
αξίας, τηρώντας την πανάρχαιη παράδοση της Ολυµπίας που ήθελε να βραβεύει τους 
νικητές των αγώνων µε ένα κλαδί αγριελιάς. Ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα σε 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς να χρηµατοδοτήσουν, εάν το επιθυµούν, ένα ή 
περισσότερα απ’ αυτά. 
Tο Φεστιβάλ έχει καθιερώσει επίσης δυο κριτικές επιτροπές. Tην (∆ιεθνή) Κριτική 
Επιτροπή, που αποτελείται από πρόσωπα (καλλιτέχνες, παραγωγούς, 
εκπαιδευτικούς, συγγραφείς κ.ά.) µε συµµετοχή και συνεισφορά στον κινηµατογράφο 
για παιδιά και νέους και την Κριτική Επιτροπή των Παιδιών, που αποτελείται από 
παιδιά και απονέµει χωριστά βραβεία. Aπό το 2005 στην Κριτική Επιτροπή των 
Παιδιών συµµετέχουν και παιδιά από άλλες χώρες.  



Τα µέλη της (διεθνούς) Kριτικής Eπιτροπής του 8ου Φεστιβάλ είναι: Αµίρ 
Εσφαντιαρί (Ιράν), σκηνοθέτης, πρόεδρος του σωµατείου Ιρανών Σκηνοθετών και 
διευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους του 
Ισφαχάν (πρόεδρος),  Πέντι Κεχόνεν (Φινλανδία), διευθυντής του Ούλου Φιλµ 
Φέστιβαλ και του Κέντρου Κινηµατογράφου του Ούλου, Κέιτι Καβάνογκ (Η.Π.Α.), 
χορεύτρια και σκηνοθέτης παιδικών και νεανικών ταινιών, Τζο –Αν Μπλούιν 
(Καναδάς), ανθρωπολόγος, διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου για Παιδιά 
και Νέους του Μοντρεάλ, γραµµατέας CIFEJ και Βίβιαν Ντούτσια (Γαλλία- 
Ελλάδα), παιδαγωγός, στέλεχος του Φεστιβάλ cine Junior του Παρισιού. 
Τα µέλη της Kριτικής Eπιτροπής των Παιδιών του 8ου Φεστιβάλ, 33 συνολικά, 
επελέγησαν µετά από κλήρωση µεταξύ 170 παιδιών που είχαν δηλώσει 
υποψηφιότητα. 
Tα βραβεία που θα απονεµηθούν το 2005 είναι τα ακόλουθα: 
Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής 
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Συνοδεύεται από ποσό - 5.000,  

που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. 
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους. Συνοδεύεται από 

ποσό - 1.500, που προσφέρει η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. 
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουµένων Σχεδίων Μικρού Μήκους. Συνοδεύεται 

από ποσό - 1.000, που προσφέρει το Νεανικό Πλάνο - Γραφείο ∆ιανοµής 
Ταινιών. 

• Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας Μεγάλου Μήκους. 
• Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους. 
• Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Αγοριού σε ταινία Μεγάλου Μήκους. 
• Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Κοριτσιού σε ταινία Μεγάλου Μήκους. 
Επίσης η Κριτική Επιτροπή µπορεί να απονείµει Ειδικά Βραβεία ή Eύφηµες Mνείες  
για να εξάρει άλλες αρετές µιας ταινίας. 
Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής των Παιδιών 
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους.  
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας.  
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουµένων Σχεδίων. 
Βραβείο C.I.F.E.J. 
Tο ∆ιεθνές Kέντρο Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους / Centre International du 
Film pour l’ Enfant et la Jeunesse (C.I.F.E.J.), απονέµει το “Βραβείο C.I.F.E.J.” σε 
ταινία µεγάλου µήκους του διαγωνιστικού προγράµµατος του Φεστιβάλ Oλυµπίας, 
που διέπεται από τις αρχές οργανισµού. Tο Bραβείο αυτό θα απονείµει φέτος 
αντιπροσωπεία του C.I.F.E.J. που θα παρακολουθήσει στο Φεστιβάλ Oλυµπίας. 
Eιδικό Bραβείο Kodak  
Aπονέµεται κατά την κρίση της Kριτικής Eπιτροπής στην καλύτερη ελληνική ταινία 
που συµµετέχει στο Φεστιβάλ. Eίναι προσφορά της Kodak Near East Inc. και 
συνοδεύεται από πέντε ρολλά αρνητικό κινηµατογραφικό φιλµ 16mm Kodak αξίας 
-1.000.   
 
 
 

NΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  
Tο Φεστιβάλ Oλυµπίας και οι άλλες δραστηριότητες 

 



H ∆ηµιουργική Οµάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και 
Έκφρασης των Νέων Ανθρώπων ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ δηµιουργήθηκε το 1992 από 
κινηµατογραφιστές, εκπαιδευτικούς και άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της τέχνης και του πολιτισµού. Από το 1997 απέκτησε µορφή αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας µε πρόεδρο τον σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Σπύρου, αντιπρόεδρο 
τον δηµοσιογράφο Χρήστο Κωνσταντόπουλο και ειδικό σύµβουλο τον σκηνοθέτη και 
συγγραφέα Νίκο Θεοδοσίου.  
Στοχεύοντας στη θεσµοθέτηση πρωτοβουλιών, που έχουν στο επίκεντρο των 
καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων τους τα παιδιά και τους 
νέους, δηµιούργησε: 

• Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, 
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα του ποιοτικού κινηµατογράφου που 
απευθύνεται στα παιδιά και τους νέους. 

• Tην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας 
Camera Zizanio, για τη δηµιουργική έκφραση των νέων µε τη χρήση 
οπτικοακουστικών µέσων. 

• Tη ∆ιεθνή Συνάντηση Πανεπιστηµιακού Θεάτρου Ολυµπίας, για τους 
καλλιτεχνικούς πειραµατισµούς και αναζητήσεις των φοιτητών στον 
πανεπιστηµιακό χώρο. 

Παράλληλα και προκειµένου να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες το ΝΕΑΝΙΚΟ 
ΠΛΑΝΟ διεύρυνε τον κύκλο των δραστηριοτήτων του µε τη λειτουργία του cine 
ΦΙΛΙΠ, την ανάπτυξη δικτύου διανοµής ποιοτικών ταινιών, το σχεδιασµό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τις εκδόσεις βιβλίων κ.λπ. 
 
 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους 
 
Γνωρίζοντας την ελληνική και διεθνή πραγµατικότητα στον τοµέα του 
κινηµατογράφου για παιδιά και νέους, το NEANIKO ΠΛANO δηµιούργησε ένα 
Φεστιβάλ µε ξεχωριστό καλλιτεχνικό προφίλ, φιλοσοφία και εκπαιδευτική διάσταση. 
Και παρά την υστέρηση της Eλλάδας στον τοµέα αυτό, έθεσε υψηλούς, ωστόσο 
ευκρινείς και υλοποιήσιµους, στόχους:  
• Να κάνει γνωστό τον ποιοτικό κινηµατογράφο για παιδιά και νέους στο ελληνικό 

κοινό, στους έλληνες κινηµατογραφιστές και στους φορείς που σχετίζονται µε την 
πνευµατική, καλλιτεχνική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και να 
συµβάλλει στη δηµιουργία του µελλοντικού κοινού του κινηµατογράφου, µε 
κριτική σκέψη και αισθητική καλλιέργεια.  

• Να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους της Ελλάδας να 
παρακολουθούν ποιοτικά φιλµς και να τους δώσει την ευκαιρία να συναντηθούν 
µε συνοµηλίκους τους από άλλες χώρες για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 

• Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της παραγωγής ταινιών και οπτικοακουστικών 
προγραµµάτων για παιδιά και νέους στην Ελλάδα. 

• Να συµβάλλει στην ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας µεταξύ κινηµατογραφιστών 
διαφορετικών χωρών, πολιτισµών και αντιλήψεων, να φέρει σε επαφή τους 
έλληνες καλλιτέχνες µε συναδέλφους τους άλλων χωρών και να δηµιουργήσει 
agora film ποιοτικών κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών για παιδιά 
και νέους. 



• Να προβάλλει τις ελληνικές ποιοτικές ταινίες για τα παιδιά του απόδηµου 
ελληνισµού, φέρνοντάς τα σε επαφή µε τη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα 
και γλώσσα. 

• Να προβάλλει σταθερά τις πανανθρώπινες αξίες και τα διαχρονικά ιδεώδη του 
ολυµπισµού και να πραγµατοποιεί εκδηλώσεις, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη 
σύγχρονου  πολιτισµού δίπλα από τις µαρτυρίες του αρχαίου πολιτισµού. 

Το Φεστιβάλ αιφνιδίασε µε το υψηλό καλλιτεχνικό του προφίλ, τον εκπαιδευτικό 
προσανατολισµό του και την ανθρωποκεντρική διοργάνωσή του. Αγκαλιάστηκε από 
το κοινό –και κυρίως από τα παιδιά και τους νέους– τους κινηµατογραφικούς φορείς 
(EKK, EEΣ, ΣEH, ETEKT κ.λπ.), την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο νοµό Ηλείας 
θεωρείται ως το σηµαντικότερο πολιτιστικό γεγονός, που αναβαθµίζει την περιοχή 
και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς. 
Η συστηµατική και προσηλωµένη στους στόχους του εργασία και η διαρκής 
παρουσία του το καθιέρωσαν ως έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα σηµαντικό θεσµό για 
τη χώρα µας. Και αυτό όχι µόνον διότι είναι µοναδικό  –στο είδος του–  στην Ελλάδα, 
αλλά και διότι έχει κατακτήσει διεθνή αναγνώριση και κύρος.  
 
 
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera 
Zizanio 
 
Οι συναντήσεις των νέων από όλη την Ευρώπη µε άξονα τις δικές τους δηµιουργίες 
αποτελούν µια πρωτοβουλία του NEANIKOY ΠΛANOY. Βασική επιδίωξη είναι η 
δηµιουργία ενός ζωντανού χώρου επικοινωνίας, καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 
ανταλλαγής απόψεων, και ειδικότερα: 
• H δηµιουργία προϋποθέσεων ώστε τα παιδιά και οι νέοι να εκφράζονται µε 

εικόνες και ήχους και ταυτόχρονα να τους παρέχεται η δυνατότητα να δείξουν το 
αποτέλεσµα της δηµιουργικότητας και της φαντασίας τους.  

• H ανάπτυξη διαλόγου και προβληµατισµού για τη χρήση των οπτικοακουστικών 
µέσων στο χώρο της εκπαίδευσης µε σκοπό την καλλιτεχνική και δηµιουργική 
έκφραση των νέων.  

• H οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων µάθησης, µέσα από τα οποία οι νέοι 
που συµµετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να εκφράζονται δηµιουργικά. 

Το πρώτο Camera Zizanio πραγµατοποιήθηκε το 2001 στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ 
σαν «ένα φεστιβάλ µέσα στο φεστιβάλ». Ήδη όµως, από τη δεύτερη διοργάνωσή του 
εξελίχθηκε σε αυτόνοµη εκδήλωση και σήµερα αποτελεί το µοναδικό πανευρωπαϊκό 
φεστιβάλ για την οπτικοακουστική δηµιουργία των νέων. Έχει κερδίσει µεγάλο 
διεθνές κύρος και αυτό φανερώνεται από τον ολοένα µεγαλύτερο αριθµό 
συµµετοχών. 
Στο διαγωνιστικό πρόγραµµά του προβάλλει ταινίες από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο 
πληροφοριακό απ’ όλο τον κόσµο. Υπάρχουν ξεχωριστά τµήµατα για τις Ελληνικές 
και Ευρωπαϊκές νεανικές δηµιουργίες που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 
µε την ηλικία των συµµετεχόντων. Τόσο στα διαγωνιστικά όσο και τα πληροφοριακά 
προγράµµατα προβάλλονται κάθε χρόνο περισσότερες από 200 ταινίες.  
 
 
∆ιεθνής Συνάντηση Πανεπιστηµιακού Θεάτρου Ολυµπίας 
 



Oι συναντήσεις πανεπιστηµιακών και νεανικών θιάσων από όλο τον κόσµο 
αποτελούν πρωτοβουλία του NEANIKOY ΠΛANOY µε βασικό σκοπό τον 
συνδυασµό της θεωρίας, της έρευνας και της θεατρικής πράξης, και ειδικότερα: 
• Tη δηµιουργία ενός διεθνούς φόρουµ ανταλλαγής ιδεών, εµπειριών και νέων 

δηµιουργικών ενδιαφερόντων καθώς και την εµβάθυνση του προβληµατισµού 
γύρω από το πανεπιστηµιακό θέατρο. 

• Tη συµβολή στο διάλογο και στην καλλιτεχνική συνεργασία ανάµεσα σε 
πανεπιστήµια διαφόρων χωρών και την ενίχυση της διαπολιτισµικής δράσης. 

• Tην παρουσίαση στην Eλλάδα  πειραµατικών και πρωτοποριακών παραστάσεων 
από φοιτητές πανεπιστηµίων και θεατρικών ακαδηµιών από όλο τον κόσµο και 
την προβολή του ελληνικού πανεπιστηµιακού θεάτρου στο εξωτερικό. 

Η πρωτοβουλία αυτή είχε, στα πρώτα βήµατά της, την υποστήριξη της Πολιτιστικής 
Ολυµπιάδας και βρήκε µεγάλη ανταπόκριση από πανεπιστήµια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού και τον κυριότερο φορέα του χώρου, τη ∆ιεθνή Ένωση Πανεπιστηµιακού 
Θεάτρου (AITU).  
Oι θίασοι που παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους έχουν την ευκαιρία να λάβουν 
µέρος στα παράλληλα φόρουµ, να παρακολουθούν σεµινάρια, εργαστήρια, 
εικονοδιαλέξεις κ.λπ. και να έρχονται σε άµεση επαφή µεταξύ τους.  
 
 
Eκπαιδευτικό έργο  
 
Πέρα από την εκπαιδευτική διάσταση που έχουν όλες οι εκδηλώσεις του, το 
NEANIKO ΠΛANO σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
περιλαµβάνουν εργαστήρια κινηµατογράφου, προβολές, ταξίδια κλπ. Tο έργο 
στηρίζεται στη διεθνή εµπειρία και στην επεξεργασία των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων 
µε τη βοήθεια ειδικών επιστηµονικών συνεργατών και κύριοι αποδέκτες του είναι 
µαθητές πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας αλλά και εκπαιδευτικοί. 
Είναι µια δραστηριότητα που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη κι έχει κερδίσει την 
εκτίµηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το επιστηµονικό της υπόβαθρο αλλά και 
τη µοναδικότητά της. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας: 
• Eκπόνησε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα “Η µάχη του φωτός και της σκιάς: H 

προϊστορία του κινηµατογράφου”, “Τα θαυµάσια του κυρίου Έντισον: Mία 
ανακάλυψη γίνεται Τέχνη”, “Εκφράζοµαι µε εικόνες και ήχους” και εξέδωσε τα 
ειδικά φυλλάδια Το κινηµατογραφικό φιλµ, Η γλώσσα του κινηµατογράφου, Το 
Σενάριο, Τα Θαυµάσια του κ. Έντισον για την υποστήριξή τους.  

• Eνίσχυσε µε στελέχη του, ειδικούς συνεργάτες και εξοπλισµό  τις πρωτοβουλίες 
σχολείων και οµάδων νέων και καθηγητών στην Αθήνα και την επαρχία για τη 
δηµιουργία οπτικοακουστικών έργων αλλά και τη δηµόσια προβολή τους, ενώ 
συµµετείχε στην υλοποίηση πρωτοβουλιών σχολείων που εντάσσονταν στα 
προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας (Προγράµµατα Κινητικότητας, 
Ολυµπιακή Παιδεία). Tελευταία αναπτύσσει συνεργασίες µε φορείς τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης όπως το Πανεπιστήµιο Αθήνας, όπου τα στελέχη του Φεστιβάλ 
∆ηµήτρης Σπύρου και Νίκος Θεοδοσίου διδάσκουν στο τριετές µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση».  

• Λειτούργησε ως φορέας συντονισµού ανάµεσα σε σχολεία και εκπαιδευτικούς µε 
αυτόνοµη οπτικοακουστική δραστηριότητα και συνέβαλε στη δηµιουργία κοινών 
εκδηλώσεων.  



• Oργάνωσε την αποστολή ελληνικών οµάδων νέων σε διεθνή φεστιβάλ και 
workshops πανεπιστηµίων και κολλεγίων του εξωτερικού που έχουν ανεπτυγµένη 
κινηµατογραφική παιδεία. Τέτοια γκρουπ µαθητών έχουν συµµετάσχει σε 
διάφορες διοργανώσεις στην Iταλία, Oυγγαρία, Πολωνία, Iράν και Κορέα. 

• Oργάνωσε κινηµατογραφικές προβολές επιλεγµένων ταινιών για παιδιά. Kάθε 
ταινία παρουσιάζεται από ειδικούς συνεργάτες και µετά την προβολή τα παιδιά 
καλούνται να την κρίνουν, να την συγκρίνουν µε άλλες και να εκφραστούν 
δηµιουργικά γράφοντας, ζωγραφίζοντας κλπ. Το πρόγραµµα έχει περιοδεύσει σε 
πολλές επαρχιακές πόλεις, πραγµατοποίησε εκατοντάδες προβολές στην Αθήνα 
ενώ βγήκε και στο εξωτερικό, όπου για πρώτη φορά παιδιά Eλλήνων µεταναστών 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν µε οργανωµένο τρόπο ποιοτικές 
ελληνικές ταινίες.  

• Oλοκλήρωσε τον σχεδιασµό για τη λειτουργία Σχολείου Κινηµατογράφου, το 
οποίο θα απευθύνεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας και, κυρίως, δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία µετά από την απαραίτητη 
εξοικονόµηση πόρων. Στο πρόγραµµά του περιλαµβάνονται µαθήµατα, 
εργαστήρια, σεµινάρια, εκδηλώσεις, προβολές κλπ. µε στόχο µια συστηµατική 
και ουσιαστική κινηµατογραφική παιδεία που θα ανοίγει δρόµους 
επαγγελµατικού προσανατολισµού στους µαθητές και θα τους εφοδιάζει µε 
γνώσεις που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν στη συνέχεια ανώτερες σπουδές 
κινηµατογράφου. Παράλληλα θα είναι ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία µε τα 
ειδικά κινηµατογραφικά σεµινάρια αλλά και την λειτουργία µιας λέσχης 
εξοπλισµένης µε βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη καθώς και πρόσβαση µέσω του 
Ίντερνετ σε βάσεις δεδοµένων σε όλο τον κόσµο.  

 
 
Παράλληλες δραστηριότητες 
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω πρωτοβουλιών το NEANIKO ΠΛANO πραγµατοποίησε 
πληθώρα εκδηλώσεων και παρεµβάσεων, συµβάλλοντας στη δηµιουργία κατάλληλου 
κλίµατος για την ανάπτυξη στη χώρα µας προγραµµάτων που προωθούν την 
αισθητική καλλιέργεια και την καλλιτεχνική έκφραση και δηµιουργία των νέων: 
• Ανακαίνισε, εξόπλισε µε σύγχρονα µηχανήµατα εικόνας και ήχου και µετέτρεψε 

το ιστορικό ΦΙΛΙΠ στην Αθήνα (∆ροσοπούλου και Θάσου 11, πλ. Aµερικής) σε κ 
κινηµατογράφο τέχνης, όπου προβάλλονται αποκλειστικά ταινίες µε αυστηρά 
ποιοτικά κριτήρια και όπου συχνά οργανώνονται κινηµατογραφικά αφιερώµατα. 
Από το 2003 καθιέρωσε µε την υποστήριξη της γενικής γραµµατείας Nέας Γενιάς  
τα Kυριακάτικα απογεύµατα στο cine Φιλίπ, παρουσιάζοντας επιλεγµένες ταινίες 
για νέους, ενώ από το 2005 το cine Φιλίπ ανήκει στο δίκτυο των Europa Cinemas.  

• Oργάνωσε µεγάλο αριθµό κινηµατογραφικών αφιερωµάτων, πραγµατοποιώντας 
παράλληλα εκδηλώσεις στις οποίες µετείχαν έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, 
ιστορικοί, θεωρητικοί και κριτικοί του κινηµατογράφου. 

• Eξέδωσε βιβλία µε θέµα τον παιδικό και νεανικό κινηµατογράφο και την 
κινηµατογραφική εκπαίδευση, που αποτελούν ένα πολύτιµο υλικό για 
εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ερευνητές. Σηµαντικότερες από τις εκδόσεις αυτές 
είναι: Το παιδί στον ελληνικό κινηµατογράφο, των Νίκου Θεοδοσίου και ∆ηµήτρη 
Σπύρου (2001),  Ο Μετανάστης Κινηµατογράφος, του Νίκου Θεοδοσίου (2003), 
Τα παιδιά στις ταινίες του Φρανσουά Τριφό, του ∆ηµήτρη Σπύρου (2004). 

• ∆ηµιούργησε παράλληλο δίκτυο διανοµής και ταινιοθήκη ποιοτικών ταινιών, 
κυρίως παιδικών και νεανικών, µε κλασσικά έργα του παγκόσµιου 



κινηµατογράφου και ταινίες νεότερων δηµιουργών, οι πιο πολλές από τις οποίες 
έχουν αποσπάσει µεγάλα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Η ταινιοθήκη διαθέτει 
σήµερα 34 τίτλους σύγχρονων και κλασικών ταινιών καθώς και animmation. 
Eπίσης, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και Έλληνες 
δηµιουργούς και παραγωγούς ταινιών, προωθεί σε όλη την Eλλάδα πολλές 
ελληνικές ταινίες, ενώ σε συνεργασία µε το «Studio – Παράλληλο Κύκλωµα», 
προωθεί ταινίες κινουµένων σχεδίων οικολογικού περιεχοµένου, ταινίες του 
Τσάρλι Τσάπλιν και κλασσικές παιδικές ταινίες. Tέλος, έχει δηµιουργήσει 
βιντεοθήκη παιδικών και νεανικών ταινιών µε περισσότερους από 700 τίτλους, 
στην οποία έχουν πρόσβαση φοιτητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.  

• Aπέκτησε υποδοµές (µηχανές προβολής για όλα τα format, βιντεοπροβολείς, 
φορητούς υπολογιστές, softwear κ.λπ.) για τον αυτόµατο υποτιτλισµό 
ξενόγλωσσων ταινιών. Με το πρόγραµµα αυτό καλύπτει τις ανάγκες των 
διοργανώσεών του και άλλων ελληνικών κινηµατογραφικών φεστιβάλ (Φεστιβάλ 
∆ράµας κά.). Επίσης υποστηρίζει τις προβολές διαφόρων πρεσβειών και 
ινστιτούτων στην Αθήνα. 

• Oργάνωσε τρία  διεθνή συνέδρια µε τη συµµετοχή κορυφαίων επιστηµόνων και 
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό: “Κινηµατογράφος και 
Εκπαίδευση” (1997), “Αρχαίοι µύθοι στο σύγχρονο θέατρο” (2001), “Η µελέτη 
και η διδασκαλία του θεάτρου στο Πανεπιστήµιο” (2003, σε συνεργασία µε τη 
∆ιεθνή Ένωση Πανεπιστηµιακού Θεάτρου). Eπίσης συνέβαλε στη διοργάνωση 
συνεδρίων που είχαν ως θέµα το παιδί και τον κινηµατογράφο, όπου διατύπωσε 
τεκµηριωµένες προτάσεις για την ανάπτυξη του παιδικού και νεανικού 
κινηµατογράφου στη χώρα µας και συµµετείχε σε σηµαντικά συνέδρια στο 
εξωτερικό µε εισηγήσεις στελεχών του. Παράλληλα οργάνωσε δέκα σεµινάρια 
και εργαστήρια θεάτρου, που παρακολούθησαν κυρίως εκπαιδευτικοί, φοιτητές 
και µέλη ερασιτεχνικών θεατρικών οµάδων. 

• Oργάνωσε εικαστικές εκθέσεις µε θέµατα γύρω από το παιδί και τη σχέση του µε 
τον κινηµατογράφο, την κοινωνία και τη ζωή: “Tο παιδί στην Eλλάδα του 2000” 
(σύγχρονη ζωγραφική, σε  συνεργασία µε το Eπιµελητήριο Eικαστικών Tεχνών 
Eλλάδας, 2000), “Το παιδί στον ελληνικό κινηµατογράφο” (αφίσα, 2001), “Tα 
παιδικά µας παιχνίδια” (παιδική ζωγραφική, 2002), “Ολυµπιακές µορφές” 
(γλυπτική του Θανάση Μανούσου, 2003), “Ξυπόλητες εικόνες” (32 Έλληνες 
εικονογράφοι παιδικού βιβλίου, 2004). 

• Λειτούργησε δεκάδες εικαστικά και κινηµατογραφικά εργαστήρια, δίνοντας την 
ευκαιρία στα παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να 
εκφραστούν µέσα από τη ζωγραφική, το σκίτσο, το κόµικ, το κινούµενο σχέδιο, 
την κατασκευή µάσκας κ.ά. και πραγµατοποίησε εκθέσεις µε τις δηµιουργίες 
τους. Eπίσης λειτούργησε εργαστήρια δηµοσιογραφικής γραφής, δίνοντας την 
ευκαιρία στα παιδιά που συµµετείχαν σ’ αυτά να δηµοσιεύσουν τα κείµενά τους 
στην εφηµερίδα Zιζάνιο, που εκδίδεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Kινηµατογράφου Oλυµπίας για Παιδιά και Nέους.  

• Οργάνωσε δεκάδες συναντήσεις καταξιωµένων συγγραφέων και σκηνοθετών µε 
µαθητές σχολείων της Ηλείας. 

• ∆ηµιούργησε την ιστοσελίδα www.olympiafestival.gr όπου προβάλλονται όλες οι 
δραστηριότητες και προωθούνται οι συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
ενώ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες για σειρά 
θεµάτων.. 

 
*** 

http://www.olympiafest.gr/


 
Tο ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ είναι φορέας «σταθερά επιχορηγούµενος» από το Yπουργείο 
Πολιτισµού και συνεργάζεται µε τη νοµαρχία Ηλείας, τη Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιάς, το ΕKK, το IOM, το Media Desk Hellas, την Hλειακή AETA, 
κινηµατογραφικούς φορείς και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Eίναι µέλος 
διεθνών οργανώσεων, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κινηµατογραφικών Φεστιβάλ 
(European Coordination of Film Festivals – ECFF), του ∆ιεθνούς Κέντρου 
Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους (Centre International du Film pour l' Enfance 
et la Jeunesse – CIFEZ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηµατογράφου 
(European Children's Film Association – ECFA), στη διοίκηση της οποίας κατέχει τη 
θέση της γενικής γραµµατείας, της ∆ιεθνούς Ένωσης Πανεπιστηµιακού Θεάτρου 
(Association Internationale du Théatre a l’Université – AITU) κ.ά. 
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