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        MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH & RELIGIOUS AFFAIRS 

 
α) σε μία προσπάθεια διάχυσης του εγχώριου πολιτιστικού προϊόντος και 

ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας σχετικά με δράσεις πολιτισμού που 

απευθύνονται σε μαθητές – μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει 

αναρτήσει κατά την τετραετία 2012-2015 και συνεχίζει να αναρτά στον ιστότοπο της 

Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης  πληροφορίες που αφορούν: 

-θεάματα και συγκεκριμένα παραστάσεις θεάτρου, κουκλοθεάτρου , θεάτρου σκιών 

κ.λπ. που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .  

Οι πληροφορίες αφορούν παραστάσεις που παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιοδείες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στις 

πληροφορίες αυτές συγκαταλέγονται : ο τίτλος του έργου και ο συγγραφέας, μία 

σύντομη περίληψη του έργου, τα ονόματα των συντελεστών, κόστος εισιτηρίου και 

στοιχεία επικοινωνίας. 

-εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού όπως μουσεία, κοινωφελή 

ιδρύματα πολιτισμού, εργαστήρια τέχνης κ.λπ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε τυχόν 

προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα των χώρων αυτών, τις σχολικές 

βαθμίδες/τάξεις, στις οποίες αυτά απευθύνονται, στους επιδιωκόμενους στόχους 

και τα μέσα επίτευξής τους, κόστος συμμετοχής-όταν υπάρχει- και στοιχεία 

επικοινωνίας. 

 

β) σε επίπεδο διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μερίμνησε κατά την 

τετραετία 2012-2015 για την δι’ εγγράφων του ενημέρωση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας αναφορικά με διεθνείς πολιτιστικές δράσεις  και κοινοποίησε στα 

σχολεία προσκλήσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς  τέχνης και λόγου, φεστιβάλ κ.λπ.  

Οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις αυτές μας απεστάλησαν είτε μέσω των 

ελληνικών διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, είτε μέσω  πρεσβειών ξένων 

κρατών στην Αθήνα είτε μέσω διεθνών οργανισμών.  

 

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δράσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ αποσπασμένοι 

εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων έχουν αναλάβει το συντονισμό του ευρωπαϊκού προγράμματος 

eTwinning(549/15-12-2015, ΑΔΑ 74ΣΠ4653ΠΣ-ΨΑΘ).   

Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, 

εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. Τα μέλη της κοινότητας αυτής μπορούν να 

συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες, από συζητήσεις με συναδέλφους μέχρι 

την υλοποίηση συνεργατικών έργων, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να πάρουν 

μέρος σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο μέσω διαδικτύου όσο 

και δια ζώσης.Το eTwinning χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το 

πρόγραμμα Erasmus+ και κατά τη διάρκεια των 10 χρόνιων από την έναρξή του, 

 



περισσότερα από 330.000 εκπαιδευτικοί σε 145.000 σχολεία έχουν εγγραφεί σε 

αυτό.  

Το eTwinning προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στους χρήστες του. Σε καθεμία από τις 

συμμετέχουσες χώρες (προς το παρόν 36) μια Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) 

προωθεί τη δράση, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στους 

τελικούς χρήστες και διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεύθυνος για τον συντονισμό του eTwinning είναι η Κεντρική 

Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) υπό τη διοίκηση του European Schoolnet, μιας 

κοινοπραξίας 31 Υπουργείων Παιδείας. Στην Ελλάδα η Εθνική Υπηρεσία 

Υποστήριξης (ΕΥΥ) αποτελείται από μέλη του ΥΠ.Π.Ε.Θ και του ΙΤYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.  

Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning είναι το βασικό σημείο συνάντησης και χώρος 

εργασίας της δράσης, μια πολυσύνθετη ψηφιακή πλατφόρμα, προσβάσιμη στο 

www.etwinning.net και διαθέσιμη σε 28 γλώσσες.  

Το eTwinning στην Ελλάδα, αποτελεί το πιο δημοφιλές πρόγραμμα για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. H χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις σε 

συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολείων, έργων και ευρωπαϊκών διακρίσεων. Συνολικά 

στη δράση από την έναρξή της (2005) μέχρι και σήμερα συμμετέχουν 9470 ελληνικά 

σχολεία, 17085 εκπαιδευτικοί και έχουν ξεκινήσει 8489 διακρατικές συνεργασίες με 

τη συμμετοχή Ελλήνων εκπαιδευτικών και μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, για τα έτη 

2012-2015 στην πλατφόρμα του eTwinning εγγράφηκαν 6423 ελληνικά σχολεία, 

12106 εκπαιδευτικοί και 5244 νέα eTwinning έργα με τη συμμετοχή ελληνικών 

σχολείων. 

Αριθμός εγγεγραμμένων ελληνικών σχολείων στη δράση eTwinning ανά έτος 



Αριθμός εγγεγραμμένων Ελλήνων εκπαιδευτικών στη δράση eTwinning ανά έτος 

Αριθμός εγγεγραμμένων διακρατικών συνεργασιών eTwinning με τη συμμετοχή ελληνικών 

σχολείων ανά έτος 

Στη θεματολογία των συνεργασιών eTwinning συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως: η 

ιθαγένεια, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαίδευση 

Τεχνών, η εκπαίδευση Ειρήνης, ειδικευμένα θέματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

η Ηθική, η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Πολιτική, η Μουσική, το Θέατρο, οι 

ανθρωπιστικές δράσεις και πολλά άλλα που προσεγγίζονται διαθεματικά, 

ερευνώνται και αναπτύσσονται από κοινού, μέσω διασχολικών και διακρατικών 

συνεργασιών. 

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης στην προσπάθεια της να παρέχει συνεχή 

παιδαγωγική και τεχνική υποστήριξη στους Έλληνες εκπαιδευτικούς οργανώνει: 



• Διαδικτυακά μαθήματα και τηλεκπαιδεύσεις 

• Δια ζώσης σεμινάρια με τη συμβολή και των Πρεσβευτών της δράσης, ενός 

εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών (1-2 σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια 

της χώρας) που γνωρίζουν καλά το έργο και έχουν επιμορφωθεί από τα μέλη 

της ΕΥΥ. 

• Σεμινάρια εξεύρεσης συνεργατών με συμμετοχή και εκπαιδευτικών από το 

εξωτερικό. 

• Εθνικό Συνέδριο eTwinning. 

• Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Κεντρική 

Υπηρεσία 

• Συγγραφή παιδαγωγικών οδηγών με παρουσίαση καλών πρακτικών, 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών κ.ά. 

• Μαθήματα για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 

• Διάχυση της δράσης σε συνέδρια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Καμπάνιες και διαγωνισμούς 

Σε αυτό το πλαίσιο και για τα έτη 2012-2015 η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία, σε 

συνεργασία με εθνικές Υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχει διοργανώσει 

επιμορφωτικές εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στη δράση. Η δράση της Εθνικής Υπηρεσίας είναι πολύ μεγαλύτερη, 

αλλά θα γίνει αναφορά μόνο στο κομμάτι της προώθησης του πολιτισμού που 

συνδέεται άμεσα με τη Σύμβαση της Unesco.  Για τα έτη 2012-2015 η ελληνική 

Εθνική Υπηρεσία eTwinning διοργάνωσε τις εξής εκδηλώσεις: 

• 2 -4 Οκτωβρίου 2014: «Τέχνες και Πολιτισμός» , Κέρκυρα. Συμμετείχαν 120 

εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

• 25-28 Απριλίου 2013: « Επιστήμες, Ιστορία και Φιλοσοφία», Πάτρα. 

Συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο.  

• 8-10 Οκτωβρίου 2015: «Μεσογειακό Σεμινάριο: Η θάλασσα που μας 

ενώνει», Αθήνα. Συμμετείχαν 90 εκπαιδευτικοί από χώρες της Μεσογείου. 

• 22-24 Νοεμβρίου 2012: « Θαλασσινοί πολιτισμοί» Μπέλφαστ, Ιρλανδία. 

Συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Αγγλία, Ιρλανδία και Πολωνία 

• 03 – 05 Οκτωβρίου 2013: «Δημιουργικότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση» 

Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί από Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Σουηδία, Νορβηγία, Κύπρο, Εσθονία, Λετονία, Τσεχία, Γαλλία 

και Πολωνία. 

• 22- 24 Νοεμβρίου 2013: «Το νερό στη ζωή μας» Τυνησία. Συμμετείχαν 30 

εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Γαλλία και Τυνησία. 

• 21-23 Μαΐου 2015: Αμβούργο, Γερμανία. Οργανώθηκε από τις Εθνικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης της Γερμανίας και της Σουηδίας και σύμφωνα με την 

πρόσκληση που απεύθυναν στην ΕΥΥ της Ελλάδας αφορούσε σχολεία με 

χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, περιοχές στο κέντρο ή στα 

προάστια μεγάλων ή μικρότερων πόλεων με κοινωνικές οικονομικές 



δυσκολίες του μαθητικού πληθυσμού. Συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

• 12-14 Νοεμβρίου 2015: «Συνεργασίες περιοχών Αδριατικής θάλασσας και 

του Ιονίου Πελάγους  με θεματολογία γύρω από τη γεωγραφία της περιοχής, 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μεταφορές, την επιχειρηματικότητα και 

τον τουρισμό των περιοχών αυτών». Συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικοί από 

Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Σλοβενία. 

Μέσω των έργων eTwinning και της συνεργασίας ευρωπαϊκών σχολείων 

επιτυγχάνεται ένα ‘άνοιγμα’ της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ευρώπη. 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές ενημερώνονται για τα εκπαιδευτικά 

συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, διδάσκουν και μαθαίνουν για 

διαφορετικούς πολιτισμούς, αναπτύσσοντας έτσι την πολιτισμική συνείδησή τους. 

Μέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ,  εξαλείφονται οι φυσικές αποστάσεις και δίνεται 

έτσι η δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν κάτι 

φαινομενικά δύσκολο μέχρι τώρα. Οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν παιδαγωγικές 

ιδέες με άλλους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, 

ενισχύουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους, συγκρίνουν 

και υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις και ενσωματώνουν το διδακτικό τους 

αντικείμενο μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο. Μέσω της συμμετοχής τους στη 

δράση eTwinning, εκπαιδευτικοί και μαθητές, γνωρίζουν και εκτιμούν τους 

πολιτισμούς άλλων λαών, αλλά ταυτόχρονα κατανοούν και τη δική τους πολιτιστική 

κληρονομιά και ταυτότητα.  

 

 

γ) ο άξονας αυτός δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. 

 

δ) ενδεικτικά αναφέρουμε στον άξονα αυτό τις δράσεις του Συνδέσμου Κοινωνικής 

Ευθύνης για παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), ο οποίος διοργανώνει βιωματικές ομιλίες 

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο να 

εξαφανίσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και να εξοικειώσει τα παιδιά με 

την έννοια της διαφορετικότητας.  

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά την τελευταία τετραετία έχει ανελλιπώς ενημερώσει τα σχολεία 

της χώρας σχετικά με την δράση «Ένταξη βιωματικού προγράμματος εξοικείωσης με 

τη διαφορετικότητα: ανοιχτός διάλογος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από 

άτομα με αναπηρία» και έχει θέσει υπό την αιγίδα του τα διαδραστικά εργαστήρια  

ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης του Σ.Κ.Ε.Π. στα πλαίσια της δράσης 

«Αποτυπώματα», στα οποία συμμετέχουν μαζί νέοι με και χωρίς αναπηρία.  

 

 ε) κατά την τετραετία 2012-2015 υλοποιήθηκαν από τα σχολεία ποικίλες 

εκπαιδευτικές δράσεις, στους  τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, που προτάθηκαν 

από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Κίνηση Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ, η Στέγη 



Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ανδρέα Λεντάκη, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη κ. ά. 

 

στ) με την κατ’ έτος εκδιδόμενη από την Υπηρεσία μας εγκύκλιο με θέμα ΘΕΜΑ: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) καλούνται οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να εκπονήσουν μεταξύ άλλων προγραμμάτων και προγράμματα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Παραθέτουμε 

εδάφιο της εγκυκλίου που αφορά τα πολιτιστικά προγράμματα καθώς και 

ενδεικτική θεματολογία πολιτιστικών προγραμμάτων: 

2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Τα πολιτιστικά προγράμματα είναι μία δημιουργική διαδικασία που έχει ως 

στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από 

την έρευνα, την μελέτη και τη δημιουργία. 

2.4.1 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος  

α. Επιλογή θέματος και υποθεμάτων (ακολουθεί ενδεικτική θεματολογία) 

β. Καθορισμός γενικού σκοπού και επιμέρους στόχων 

γ.Συνεργασίες- χωρισμός σε ομάδες 

2.4.2. Στάδια υλοποίησης  

• Έρευνα για την συλλογή του υλικού 

• Μελέτη και ερμηνεία του υλικού, εξαγωγή συμπερασμάτων 

• Παραγωγή και παρουσίαση έργου 

2.4.4. Δράσεις Πολιτιστικών Θεμάτων 

• Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων  

• Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιστικών Θεμάτων   

 

Στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος, μία παιδαγωγική ομάδα μπορεί να 

συνεργαστεί με φορείς περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., ερευνητικά 

κέντρα, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, μουσεία κ.ά., να πραγματοποιεί 

επισκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες 

πεδίου, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο και ωφέλιμο για την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος.  

Με ευθύνη του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων και 

ύστερα από έγκριση των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι δυνατή η 

συγκρότηση τοπικών δικτύων πολιτιστικών προγραμμάτων.  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η θεματολογία των πολιτιστικών προγραμμάτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα 

τομέων πολιτισμού και τεχνών (χορού, θεάτρου, μουσικής, εικαστικών τεχνών, 

κλπ.). 



Ενδεικτικά τα Πολιτιστικά Προγράμματα, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε δράσεις 

όπως: 

• Θεατρικό εργαστήριο: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, 

προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου επώνυμου συγγραφέα, δημιουργία 

πρωτότυπης παράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ.ά. 

• Μουσικό / χορευτικό εργαστήριο, για παράδειγμα συγκρότηση χορωδίας, 

συνόλων (φωνητικών, ορχηστρικών, μικτών), ομάδας σύγχρονου χορού, 

παραδοσιακών χορών κ.λπ. Μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά 

πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική  προσέγγιση του θέματος 

(π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης περιοχής και διερεύνηση των 

ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή 

του ή αφιέρωμα στην φορεσιά της περιοχής, τα κοσμήματα που την συνοδεύουν 

κ.ά.). 

• Εικαστικό εργαστήριο: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης 

μορφής τέχνης (κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, κ.λπ.), μελέτη κινημάτων 

και τεχνοτροπιών, συγκρότηση  ομάδας αισθητικής παρέμβασης στον χώρο του 

σχολείου κ.λπ. 

• Λογοτεχνικό εργαστήριο: μελέτη λογοτεχνικών ρευμάτων, δημιουργών, έργων, 

καθώς και δημιουργική γραφή. 

• Προγράμματα προώθησης της ανάγνωσης 

• Μαθητικός τύπος: έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και 

ηλεκτρονική μορφή. Η δραστηριότητα αυτή, για να συνιστά πρόγραμμα, 

προϋποθέτει συγκεκριμένη  συντακτική ομάδα μαθητών, η οποία θα έχει την 

ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης και παρουσίασης της ύλης. Ένα 

μαθητικό έντυπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, παρακολουθεί την  

επικαιρότητα, τα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις, 

ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα 

τεύχη που συγκεντρώνουν τις συνθετικές εργασίες των μαθητών κατά την 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις δραστηριότητες της 

σχολικής μονάδας. 

• Παιδί και παιχνίδι 

• Λέσχη φωτογραφίας: γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, 

πρακτική άσκηση με αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο τον συνδυασμό 

θεωρίας και πράξης. 

• Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας 

(αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής, μνημεία, μουσεία), θέματα κοινωνικά 

(ρατσισμός, πρόσφυγες) με προσέγγιση μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης 

(πολιτιστικά στοιχεία των μεταναστών και προσφύγων, όπως τραγούδια, χοροί, 

έθιμα), θέματα λαογραφικά (ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια) κ.λ.π. 

• Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέματα όπως πορτραίτα προσωπικοτήτων, θέματα 

της τοπικής κοινωνίας ή της καθημερινής ζωής κλπ. 

• Κινηματογραφική Λέσχη: γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του 

κινηματογράφου μέσα από τις προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, 

πρακτική άσκηση δημιουργίας κινηματογραφικού ή διαφημιστικού σποτ κ.λπ.  

• Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από τον πολιτισμό και τις τέχνες. 

• Άλλα καινοτόμα πολιτιστικά προγράμματα. 



 

η) Αναφορικά με τα στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τα παραπάνω και για 

δική σας διευκόλυνση στην επεξεργασία των δεδομένων, το ερωτηματολόγιο που 

επισυνάφθηκε στο σχετικό έγγραφό σας μετατράπηκε σε ηλεκτρονική  μορφή ( 

σύνδεσμος ηλεκτρονικής φόρμας: http://bit.ly/1KcFFl6 ) και στη συνέχεια εστάλη σε 

όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, 

υπόψη των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Θεμάτων. Το 

ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 70 συνολικά άτομα, οι απαντήσεις τους έχουν 

συγκεντρωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο και είναι στη διάθεσή σας για στατιστική 

επεξεργασία: http://bit.ly/1NCIJlw .  Μία πρώτη στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων που γίνεται αυτόματα από το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία της φόρμας (GoogleForms), είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://bit.ly/1WPghEa . 
Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένα από τα αποτελέσματα: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TZ7cRhHI01alYH9ddhmG_7Ep3LEXiTWcA

MHHOrzXTDk/edit?usp=sharing_eid&invite=CMzi7_YJ&ts=56cd91ee 

 

 

          

 

 

 

      



 
  

 

                   Hellenic Broadcasting Corporation  (“ERT SA”) 

 
       

Η ΕΡΤ ΑΕ, κατά το χρονικό διάστηµα από τις 29 Απριλίου 2015, οπότε και 
επαναλειτούργησε, έως και τις 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, ανέπτυξε ένα ευρύ 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρµογής της 
Σύµβασης για την Πολιτιστική Πολυµορφία στην Ελλάδα. 

Οι δράσεις αυτές , για την υλοποίηση των οποίων διατέθηκε το σύνολο των Μέσων 
που διαθέτει η ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση ( τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, 
Νέα Μέσα, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αναφέρονται παρακάτω οµαδοποιηµένες µε 
βάση τον κάθε φορά επιδιωκόµενο σκοπό και στόχο. 

Α. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ 

1. Προώθηση δράσεων κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης από την 
Τηλεόραση της ΕΡΤ. Στο πλαίσιο αυτό, στον τοµέα του πολιτισµού, δεκάδες 
καλλιτέχνες φιλοξενήθηκαν στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκποµπές του 
σταθµού, ενώ προβλήθηκαν φεστιβαλικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας αλλά και δράσεις Ελλήνων στο εξωτερικό καθώς και το έργο των 
νέων δηµιουργών. 

2. Ανάδειξη και ενίσχυση της διαπολιτισµικότητας και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης για το θέµα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε αφορµή το 
Προσφυγικό . Η τηλεόραση της ΕΡΤ πρόβαλλε µέσα από τις ειδήσεις και τις 
ενηµερωτικές της εκποµπές δράσεις που αφορούσαν στο πολιτιστικό υπόβαθρο των 
προσφύγων, στην ανακούφισή τους και στη διάθεση σε αυτούς στοιχειωδών µέσων 
διαβίωσης. 

3. Υποστήριξη της καµπάνιας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας ενάντια στη βία 
κατά των γυναικών δια της φιλοξενίας σε εκποµπές και δελτία ειδήσεων γυναικών 
που έπεσαν θύµατα κακοποίησης, επιστηµόνων και φορέων που έθεσαν τις 
πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος και προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν 
την κοινωνία στο συγκεκριµένο θέµα. 

4. Υποστήριξη αφιερωµάτων κατά την Παγκόσµια Ηµέρα του AIDS, κάλυψη 
εκδηλώσεων κατά του ρατσισµού και της οµοφοβίας µε ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα 
της σχολικής και γενικότερα νεανικής βίας µέσω εκτεταµένων ρεπορτάζ στα δελτία 
ειδήσεων και τις ενηµερωτικές εκποµπές της ΕΡΤ. 

5. Συνεργασία της ΕΡΤ στο επίπεδο της ανταλλαγής πολιτιστικών προγραµµάτων µε 
την European Broadcasting Union της οποίας είναι ιδρυτικό µέλος καθώς και το 
COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators, 
έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής πολυµορφίας 



 

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1. Συµµετοχή της ΕΡΤ στο Πρόγραµµα της UNESCO «Μνήµη του Κόσµου» το 
οποίο προωθεί την προστασία της τεκµηριωµένης κληρονοµιάς (δηλ. “το σύνολο των 
τεκµηρίων, ανεξάρτητα από το είδος ή το υπόστρωµά τους –τα αρχεία µπορεί να 
αποτελούνται από επιστολές, φωτογραφίες, έγγραφα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
λευκώµατα, ηµερολόγια, οικονοµικά έγγραφα, ταινίες-ντοκουµέντα, φακέλους 
διοίκησης, κ.ο.κ.– τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και 
χρησιµοποιήθηκαν από ένα συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, µια οικογένεια ή ένα 
νοµικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους”). Η 
«Μνήµη του Κόσµου» είναι η καταγεγραµµένη και συλλογική Μνήµη των λαών του 
Κόσµου. Βρίσκεται στις βιβλιοθήκες, τις αρχειοθήκες, τα µουσεία και σε τόπους 
συντήρησης διασκορπισµένους ανά την υδρόγειο. Η ΕΕΕ για την UNESCO έχει 
συστήσει Εθνική Επιτροπή για το Πρόγραµµα της UNESCO «Μνήµη του Κόσµου», 
η οποία ασχολείται µε τα σχετικά θέµατα του Προγράµµατος όπως εκτίθενται στις 
σχετικές οδηγίες της UNESCO, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση Εθνικού 
Καταλόγου και την υποβολή προτάσεων προς τις αρµόδιες ∆ιεθνείς Επιτροπές της 
UNESCO. Η Μνήµη του Κόσµου αντανακλά την ποικιλία των γλωσσών, των λαών 
και των πολιτισµών. Το πρόγραµµα γεννήθηκε από τη συνειδητοποίηση ότι αυτή η 
µνήµη είναι εύθραυστη και ότι σηµαντικό υλικό τεκµηρίωσης χάνεται κάθε µέρα. Τα 
τελευταία 15 χρόνια, η UNESCO µε το Πρόγραµµα Μνήµη του Κόσµου συµµετέχει 
στην διατήρησή της. (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΕΡΤ) 

Φέτος κατόπιν ενεργειών της Ελληνικής Επιτροπής έγινε η εγγραφή του παπύρου του 
∆ερβενίου στον ∆ιεθνή Κατάλογο του Προγράµµατος «Μνήµη του Κόσµου». 

2. Ανάδειξη και προώθηση του έργου νέων Ελλήνων καλλιτεχνών µέσα από τα 
προγράµµατα της Ραδιοφωνίας, ∆εύτερο και Kosmos καθώς και από τις πολιτιστικές 
εκποµπές της Τηλεόρασης της ΕΡΤ. Η υποστήριξη και ανάδειξη της νεανικής 
δηµιουργικότητας αποτελεί κορυφαίο στόχο της ΕΡΤ γι’ αυτό και έχει περιληφθεί στο 
Κανονιστικό πλαίσιο των χορηγιών και χορηγιών επικοινωνίας της ∆ηµόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης. (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΤ) 

 

Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ 

1. Συµµετοχή της ΕΡΤ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EUSCREEN . Το EUscreen είναι 
ένα δυναµικό και επεκτεινόµενο δίκτυο που δηµιουργήθηκε το 2006 και σήµερα 
αποτελείται από 31 εταίρους και 13 συνεργαζόµενους φορείς από 21 ευρωπαϊκές 
χώρες. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, ραδιοτηλεοπτικά και οπτικοακουστικά αρχεία 
καλούνται να συνεργαστούν µε ακαδηµαϊκούς και τεχνικούς εταίρους, µε στόχο την 
παροχή πρόσβασης στο κοινό σε χιλιάδες ταινίες, τηλεοπτικά προγράµµατα και άλλες 
υποστηρικτικές πληροφορίες. Επίσης, το EUScreen εναρµονίζει τις ετερογενείς 



συλλογές και τις συνενώνει µέσω της δηµοσιοποίησής τους στο portal της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης 

Europeana, στην οποία περιλαµβάνονται εκατοµµύρια ψηφιοποιηµένα αντικείµενα 
από ευρωπαϊκά µουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία. Η ΕΡΤ συµµετέχει στο EUScreen 
µε τεκµήρια του Αρχείου της που αφορούν σε πολιτιστικά/επιµορφωτικά ντοκιµαντέρ 
και εβδοµαδιαία προγράµµατα από το 1980 έως το 2012. Παράλληλα, το Αρχείο της 
ΕΡΤ συµµετέχει στη συγκεντρωτική βάση δεδοµένων της Europeana 
(www.europeana.eu), παρέχοντας πρόσβαση µέσω του www.ert-archives.gr σε 
21.000 τεκµήρια επιµορφωτικού, ψυχαγωγικού και ειδησεογραφικού περιεχοµένου. 
(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ) 

2. Οργάνωση, σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος εκπαιδευτικών ξεναγήσεων 
σχολείων-σχολών στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ δύο φορές την εβδοµάδα (κάθε 
Τετάρτη και Παρασκευή). Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η γνωριµία 
και κυρίως η εξοικείωση µε την παραγωγή και εκποµπή τηλεοπτικού και 
ραδιοφωνικού προγράµµατος όσο και µε τη χρήση των Νέων Μέσων στην 
οπτικοακουστική παραγωγή. (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΕΡΤ) 

 

∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

1. ∆ηµιουργία θεµατικής ζώνης στο Πρώτο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
µε τίτλο «Η αλληλεγγύη στο Πρώτο» στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιούν δικές 
τους εκποµπές ο Σύλλογος Συµπαράστασης Κρατουµένων ΟΝΗΣΙΜΟΣ, το ΚΕΘΕΑ 
ΣΤΡΟΦΗ και άλλοι 

2. Παραγωγή και εκποµπή από το Πρώτο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
εβδοµαδιαίας θεµατικής εκποµπής του Ελληνικού Τµήµατος της Υπατης Αρµοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

3. Πραγµατοποίηση ειδικών εκποµπών για τα δικαιώµατα των 
µεταναστών/προσφύγων στους Περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς της ΕΡΤ 
στη Λέσβο, την Κοζάνη και τη Φλώρινα 

4. Συνεργασία του Πρώτου Προγράµµατος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας µε το 
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (HRW) για την παρουσίαση ερευνών και 
θεµάτων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

5. Οργάνωση ειδικού αφιερώµατος στο Προσφυγικό ζήτηµα από το Πρώτο 
Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ( 13-16 Νοεµβρίου 2015) το οποίο 
περιελάµβανε συνεντεύξεις και αναφορές στις υπάρχουσες δοµές αλληλεγγύης, τα 
δικαιώµατα των µεταναστών και των προσφύγων, τις υποχρεώσεις του Κράτους και 
της Ε.Ε κλπ καθώς και ενός ακόµη ειδικού αφιερώµατος στις 27 Νοεµβρίου µε 
συνεντεύξεις και παρουσίαση της κατάστασης στην Ειδοµένη µε τη σύµπραξη του 
Πρώτου Προγράµµατος και του ΡΣ 102 της ΕΡΤ3. 

 



Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

1. Υλοποίηση χορηγικού προγράµµατος ( οικονοµική υποστήριξη, διάθεση 
τηλεοπτικού ή/ και ραδιοφωνικού χρόνου , προβολή από το ∆ιαδίκτυο και τα Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της ΕΡΤ) δια του οποίου παρέχεται υποστήριξη σε 
πολιτιστικές δράσεις µικρών και µεγαλύτερων πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων, 
δίνοντας έµφαση στη νεανική καλλιτεχνική δηµιουργία. Στο πλαίσιο του 
αναφερόµενου προγράµµατος, η ΕΡΤ υποστήριξε κατά το αναφερόµενο χρονικό 
διάστηµα περισσότερες από 400 δράσεις πολιτισµού ενώ έχει συνάψει ετήσιες 
συµβάσεις χορηγίας µε 28 θεσµικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. 

2. Οργάνωση ολοήµερου Τηλεµαραθωνίου τον ∆εκέµβριο του 2015 για τους σκοπούς 
της UNICEF. 

3. Οργάνωση ολοήµερου αφιερώµατος στο Σύλλογο για την Προστασία Οικογένειας 
και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσµου», µέσω των δελτίων ειδήσεων και των 
ενηµερωτικών εκποµπών της ηµέρας. 

 

ΣΤ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

1. Συγκρότηση Συµβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου µέσων των οποίων οι πολίτες των 
13 Περιφερειών της χώρας κρίνουν και αξιολογούν το εκπεµπόµενο τηλεοπτικό και 
ραδιοφωνικό πρόγραµµα αλλά και τις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις της ΕΡΤ, 
ενώ παράλληλα υποβάλλουν προτάσεις και υποδείξεις. Στην πρώτη πρόσκληση 
ανταποκρίθηκαν 2.500 περίπου πολίτες και σταδιακά συγκροτούνται τα Συµβούλια 
σε ολόκληρη τη χώρα. 

2. ∆ιοργάνωση σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική φωνή» 
διαγωνισµού ερασιτεχνικού βίντεο µε θέµα «Ας τελειώνουµε µε τον HIV/AIDS» 
ενόψει της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του AIDS (1η ∆εκεµβρίου) 

3. ∆ιοργάνωση σε συνεργασία µε το Πολιτιστικό σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ», 
διαγωνισµού µαθητικού βίντεο µε θέµα « Οι µαθητές µας ξεναγούν στα αρχαία 
θέατρα» (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΤ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

                    Thessaloniki InternationalFilm Festival 

 

 
THESSALONIKI AGORA - MARKET (November 7-14, 2015) 

 

In 2005 AGORA, Thessaloniki’s Film Market, was created and established a 

productive and unique form of helping and introducing professionals from South-

Eastern and Central Europe, the Balkan region, the Mediterranean as well as the rest 

of the world to the invited industry professionals, consultants, tutors and potential 

collaborators. 

Countries that are eligible to submit are: Albania, Algeria, Bosnia & Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, France, FYROM, Greece, Hungary, 

Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Malta, Montenegro, Morocco, Palestine, Poland, 

Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey. 

 

The THESSALONIKI AGORA - MARKET includes: 

 

• Film Market, November 7-14 2015 

The Film Market promotes the majority of the feature films participating in the official 

sections of the TIFF. From this year, more titles from the countries that the 

Thessaloniki Agora – Market focuses on will be presented although they will not be 

selected for the festival’s main program. Thus, they will have the opportunity to find 

their way to other international film festivals, sales agents and distributors. Also, the 

Film Market includes the previous films of Crossroads participants and a selection of 

Greek films produced within the past two years. 

For information please contact Yanna Sarri at  sarri@filmfestival.gr 

 

• Crossroads – the TIFF Co-Production Forum November 10-14 2015 

Crossroads chooses projects based on the quality of the script, the creative team and 

the likelihood of it being produced. Crossroad’s goal is to support the producers of 

feature-length film projects that are linked to the Mediterranean and Balkan regions. 

 

• Agora Works in Progress November 12 2015 

This industry activity gives the opportunity to selected sales agents, distributors and 

festival programmers from all over the globe, to be the first to discover feature films 

from the Mediterranean and Balkan region, in the stage just before completion. 

 

CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM 

November 10-13 2015 

 

CROSSROADS is the Co-Production Forum, organized by the Thessaloniki 

International Film Festival. Mediterranean, Balkan and Central European producers 



with a feature film script are given the chance to meet a new network of financiers, 

co-producers and leading industry specialists. CROSSROADS introduces producers 

and directors to a variety of industry professionals from all over the world. The 

programme is varied and provides the opportunity to meet, formally and informally, 

distributors, broadcasters, sales agents and consultants. CROSSROADS’ goal is to 

support the producers of feature-length fiction film projects that contain a link to the 

Mediterranean and Balkan regions as well as Central Europe. Qualifying features will 

be produced or co-produced by a country in this area or are movies that contain 

story elements based in these regions. 

 

Headed by Marie Pierre Macia and together with the CROSSROADS team, we are 

looking for feature-length fiction film projects that contain a link to the 

Mediterranean and Balkan region or Central Europe. They should either be produced 

or co-produced by a country within these regions or contain elements in the story 

that link them to these regions. Projects should have a producer attached and could 

be in all stages of pre-production. Our main focus in the selection procedure will be 

on projects that present a high possibility of being realized, combining this quality 

with artistic elements. 

 

In this framework, CROSSROADS has come to add an important action in the 

direction of aiding and promoting local talent. CROSSROADS has a particular focus to 

countries from the regions with a low production capacity. The constant goal of the 

project is to scout for new talent in these countries and to provide producers with 

opportunities to make their work known in a wider market. Through the actions of 

the Forum, the selected producers are aided in their efforts to promote their projects 

outside their countries and to network with potential partners. The joint involvement 

of countries from the Mediterranean, the Balkans and Central Europe signals the 

start of a new relationship between countries, which, although separated 

geographically by the Mediterranean, are culturally united through the international 

language of cinema. 

 

In its previous editions, CROSSROADS included projects by filmmakers such as 

Annemarie Jacir, Amos Gitai, Yesim Ustaoglu, Athina Rachel Tsangari, Yannis 

Economides, Florin Serban, Mohamed Khan, Michel Kammoun, Dover Kosashvili, 

Radu Jude, Zeki Demirkubuz, and Peter Brosens & Jessica Woodworth among others. 

 

Among the completed Crossroads films are When I Saw You by Annemarie Jacir 

(Palestine/Jordan/Greece), Ajami by Scandar Copti, Yaron Shani 

(Israel/Germany), Pandora’s Box by Yesim Ustaoglu,  September by Penny 

Panayotopoulou (Greece/Germany), Luton by Michalis Konstantatos 

(Greece), Amnesty by Bujar Alimani (Albania/Greece/France), Barbarians by Ivan 

Ikić (Serbia/Montenegro/Slovenia), Everybody in Our Family by Radu Jude 

(Romania/Netherlands), Süt by Semih Kaplanoglu, These are the Rules by Ognjen 

Sviličic (Croatia/France/Serbia/FYROM). 

  



CROSSROADS awards include the main co-production award with Two Thirty Five 

Inc. offering post-production services (image & sound) and the CNC Development 

Award of 10.000 euros. 

The producer of the winning project will also be granted a free accreditation for 

the Producer’s Network, Cannes Film Festival 2016 session and Sofia 

Meetings of the Sofia International Film Festival is selecting a project to be 

presented during their session in March 2016. 

Also, the MFI Script 2 Film Workshops is awarding a scholarship to one of the 

projects and Initiative Film (France) is offering its script development services to 

one Greek project. 

 

Crossroads is supported by the European Program MEDIA, Two Thirty Five Inc, CNC, 

Producer’s Network, Sofia Meetings, MFI Script 2 Film Workshops, Initiative Films, 

ACE. 

 

Yianna Sarri 

Head of Doc Market | Thessaloniki Documentary Festival - Images of the 21st 

Century 

7 Dion. Areopagitou str., 11742 Athens, Greece 

Tel. +30 210 8706010 | Fax. +30 210 6448143 

sarri@filmfestival.gr | www.filmfestival.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

THESSALONIKI AGORA WORKS IN PROGRESS LIST OF FILMS & FESTIVALS 

 

a) A list of the awarded films in the Agora Works in Progress. The award was 
established in 2010 and it is granted every year by an international jury. The 
award is post-production services from Graal.  

b) A selected list of films that have gone through the Agora Works in Progress 
and some of the festivals they have been screened to. 

 

Awarded films @ Agora WiP 

 

2015 

1. The City with No Compass by Antonio Savinelli (Spain) 

Festivals: Waiting for announcements 

 

Honorary Mention:  

2. The Last Day by Gabriel Achim (Romania) 

Festivals: Waiting for festival premiere 

 

2014 

Suntan by Argyris Papadimitropoulos (Greece) 

Festivals: Waiting for announcements (maybe:Berlin, SXSW) 

 

2013 

Next to Her by Asaf Korman (Israel) 



Festivals:  

• Quinzaine des Realisateurs – Cannes Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival – Silver Alexander  
• Karlovy Vary International Film Festival 
• Busan International Film Festival (and many more) 

 

2012 

1. Seaburners by Melisa Önel (Turkey) 

The film also participated inCrossroads Co-production Forum 2011 

Festivals: 

• Berlin Film Festival – Forum 
 

Honorary Mention:  

2. My Dog Killer by Mira Fornay (Slovak Republic/ Czech Republic) 

Festivals:  

• International Film Festival Rotterdam – Tiger Award 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival 
• Warsaw International Film Festival (and many more) 
• Slovak Republic’s 2013 Oscar Entry 

 

2011 

When I Saw You by Annemarie Jacir (Jordan/Palestine/Germany/Greece).  

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2008 

Festivals:  

• Toronto Film Festival 
• Abu Dhabi Film Festival – Best Arab Film 
• Berlin Film Festival – NETPAC Best Asian Film Award 
• Thessaloniki International Film Festival (and many more) 
• Palestine’s 2013 Oscar Entry 

 

2010 

UnfairWorld by Filippos Tsitos (Greece/Germany) 

Festivals:  

• San Sebastian International Film Festival- Best Director & Best Actor 



• Thessaloniki International Film Festival 
• International Film Festival Rotterdam 
• La Rochelle Film Festival (and many more) 

 

Selected Agora WiP Participations throughout the years & festivals 

 

2006 

California Dreamin’ (Endless) by Cristian Nemescu (Romania). The film also 
participated in Balkan Fund 2004 

Festivals: 

• Cannes Film Festival - Un Certain Regard Award 
• Toronto Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• La Rochelle Film Festival (and many more) 

 

2007 
Tale 52 by Alexis Alexiou (Greece) 
 

Festivals:  

• International Film Festival Rotterdam-Tiger Awards Competition 
• Toronto Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Shanghai International Film festival (and many more) 

 

2008 
Dogtooth by Yorgos Lanthimos (Greece) 
 

Festivals: 

• Cannes Film Festival - Un Certain Regard Award 
• Toronto Film Festival 
• Pusan International Film Festival 
• Saõ Paolo International Film Festival (and many more) 

 

2009 

Outbound by Bogdan George Apetri (Romania) 

Festivals:  

• Locarno International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival - Golden Alexander 



• Reykjavik International Film Festival 
• Warsaw International Film Festival (and many more) 

 

Aurora by Cristi Puiu (Romania/France/Switzerland/Germany) 
Festivals: 

• Cannes Film Festival - Un Certain Regard 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival 
• Sao Paolo International Film Festival 

 

2010 

1. Wasted Youth by Argyris Papadimitropoulos & Jan Vogel (Greece) 

Festivals: 

• International Film Festival Rotterdam-Tiger Awards Competition 
• La Rochelle Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival 
• New Horizons International Film Festival (and many more) 

 

2. Adalber’s Dream by Gabriel Achim (Romania) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2009 

Festivals: 

• Reykjavik International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Transilvania International Film Festival 
• Black Nights International Film Festival 

 

3. Amnesty by Bujar Alimani (Albania/Greece/France) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2008 

Festivals: 

• Berlin Film Festival – Forum 
• La Rochelle Film Festival 
• Montreal World Cinema Film Festival 

 

4. J.A.C.E by Menelaos Karamanghiolis 
(Greece/Portugal/FYROM/Turkey/Netherlands)  

The film also participated in Balkan Fund 2005 

 



Festivals: 

• Tokyo International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Reykjavik International Film Festival 

 

5. Man at Sea by Constantine Giannaris (Greece) 

The film also participated in Balkan Fund 2005&Crossroads Co-production Forum 
2007 

Festivals: 

• Berlin Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 

 

6. Off-White Lies by Maya Kenig (Israel/France) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2009 

Festivals:  

• Berlin Film Festival – Generation 14Plus 
• Pusan International Film Festival 
• Jerusalem Film Festival (etc.) 

 

7. Punk’s Not Dead by Vladimir Blazevski (FYROM/Serbia) 

Festivals: 

• Karlovy Vary International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Palic European Film Festival (etc.) 

 

2011 

1. Beyond the Hill by Emin Alper (Turkey) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2010 

Festivals: 

• Berlin Film Festival – Forum 
• Best Turkish Film - Istanbul International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival (etc.) 

 

2. Boy Eating the Bird’s Food by Ektoras Lygizos (Greece) 

Festivals: 



Karlovy Vary Intl Film Festival – International Competition 

Toronto Film Festival 

Thessaloniki Intl’ Film Festival – International Competition (etc.) 

 

3. Out in the Dark by Michael Mayer (Israel/ USA) 

Festivals: 

• Toronto Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Rio de Janeiro International Film Festival 
• Guatalajara International Film Festival (etc.) 

 

4. Color of the Chameleon (a.k.a Zincograph) by Emil Christov (Bulgaria) 

The film also won the Balkan Fund Award 2009 

Festivals: 

• Toronto Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Stockholm International Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival (etc.) 

 

2012 

1. September by Penny Panayotopoulou (Greece/Germany) 

The film also won the Balkan Fund Award 2010& participated in the Crossroads Co-
production Forum 2011. 

Festivals: 

• Karlovy Vary International Film Festival – Competition 
• Toronto Film Festival – City to City section 
• Reykjavik International Film Festival 
• Hong Kong International Film Festival (etc.) 

 

2. Luton by Michalis Konstantatos (Greece/Germany) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2010 

Festivals: 

• San Sebastian International Film Festival – New Directors 
• London Film Festival 
• Stockholm International Film Festival 



• New Horizons International Film Festival (etc.) 

 

3. Wild Duck by Yannis Sakaridis (Greece) 

Festivals: 

• Toronto Film Festival – City to City section 
• Busan International Film Festival – Flash Forward Competition 
• Thessaloniki International Film Festival – International Competition 

 

4. The Japanese Dog by Tudor Cristan Jurgiu (Romania) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2010 

Festivals: 

• San Sebastian International Film Festival – New Directors 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Warsaw International Film Festival 
• Seattle International Film Festival 

 

5. Late Season by Danilo Caputo (Italy/Greece) 

Festivals: 

• Karlovy Vary International Film Festival 
• Festival du Nouveau Cinema 

 

6. Rags & Tatters by Ahmed Abdalla (Egypt) 

Festivals: 

• Toronto Film Festival 
• London Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• CPX Pix (etc.) 

 

7. The Impeccables by Ramin Matin (Turkey) 

Festivals: 

• Busan International Film Festival 
• Antalya Golden Orange Film Festival – Special Jury Prize 
• Romanian International Film Festival – Best Film 
• Montpellier CINEMED Film Festival 

 

8. Hungry Man by Philip Martin (France) 



Festivals: 

• Karlovy Vary International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Cottbus International Film Festival (etc.) 

 

2013 

1. Stratos by Yannis Economides (Greece/Germany/Cyprus) 

Festivals: 

Berlin Film Festival – International Competition 

Thessaloniki International Film Festival 

Karlovy Vary International Film Festival 

 

2. Impressions of a Drowned Man by Kyros Papavassiliou 
(Cyprus/Greece/Slovenia)  

 

Festivals: 

• International Film Festival Rotterdam – Tiger Awards Competition 
• Karlovy Vary International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival (etc.) 

 

3. At Home (a.k.a Home Work) by Athanasios Karanikolas (Greece/Germany) 

Festivals: 

• Berlin Film Festival - Forum 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival 
• New Horizons Film Festival (etc.) 

 

4. ForEver by Margarita Manda (Greece) 

Festivals: 

• International Film Festival Rotterdam 
• Cairo International Film Festival 
• Thessaloniki International Film Festival 

 

5. The Sky Above Us by Marinus Groothof (Netherlands/Belgium/Serbia/Greece) 



Festivals: 

• International Film Festival Rotterdam 
• Thessaloniki International Film Festival 
• Belgrade Film Festival 

 

6. The World Is Mine by Nicolae Constantin Tănase (Romania)  

Festivals: 

• Transilvania International Film Festival 
• Karlovy Vary International Film Festival 

 

 

7. Factory Girl by Mohamed Khan (Egypt/UAE) 

Festivals: 

• Dubai International Film Festival 
 

2014 

1. Blind Sun (a.k.a Heatwave) by Joyce A. Nashawati (Greece/France) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2011 

Festivals: 

Thessaloniki International Film Festival – Fipresci Prize 

(Premiere, waiting for more festival selections) 

 

2. Love, Theft and Other Entanglements by Muayad Alayan (Palestine) 

Festivals: 

Berlin Film Festival – Panorama 

Film Festival Gent 

Vancouver Intl Film Festival 

 

3. Necktie Youth (a.k.a Territorial Pissings) by Sibs Shongwe – La Mer (South 
Africa) 

Festivals: 



Berlin Film Festival – Panorama 

Tribeca Intl Film Festival 

New Horizons Film Festival 

London Film Festival 

 

4. Symptom by Angelos Frantzis (Greece) 

Festivals: 

Thessaloniki International Film Festival 

Athens International Film Festival (waiting for more festival selections) 

 

5. Ursa Minor by Elissavet Chronopoulou (Greece) 

Festivals: 

Thessaloniki International Film Festival 

Athens International Film Festival (waiting for more festival selections) 

 

6. The Thread (a.k.a Nima) by The Boy (Alexandros Voulgaris) (Greece) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

7. Memories of Wind by Özcan Alper (Turkey/Georgia/Germany/France) 

Festivals: 

Montreal World Film Festival 

Hamburg Film Festival 

Arras Film Festival 

 

8. Nausea by Zeki Demirkubuz (Turkey) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere- Released in Turkey 



 

9. Do You Love Me (working title) by Lina Luzyte (Lithuania/Romania/France) 

Close to final cut 

 

2015 

1. Ali, the Goat and Ibrahim by Sherif El Bendary (Egypt) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

2. The Black Pin by Ivan Marinović (Montenegro/Serbia) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

3. Goran by Nevio Marasović (Croatia) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

4. Fellini by Karolos Zonaras (Greece) 

The film also participated in Crossroads Co-production Forum 2013 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

5. Hristo by Grigor Lefterov & Todor Matsanov (Bulgaria/Italy) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

6. Land of the Little People by Yaniv Berman (Israel/Palestine) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 



 

7. That Trip We Took With Dad by Anca Lazarescu 
(Germany/Romania/Hungary/Sweden) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

8. Voevoda by Sophia Zornitsa (Bulgaria/Croatia) 

Festivals: 

Waiting for festival premiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greek Film Archive Foundation (GFAF) 

 
 

 
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 

104 35 Κεραμεικός,  Αθήνα 

Τηλ:  (+30) 210 3609695, (+30) 210 3612046   

Fax: (+30) 210 3628468 

e-mail: contact@tainiothiki.gr 

website:  http://www.tainiothiki.gr 

 

Αθήνα, 07/04/14 

Αρ. Πρωτ.: 26/16 

Θέμα:Απαντήσεις Ταινιοθήκης της Ελλάδος στους άξονες που έχουν τεθεί για την υποβολή της 2ης 

Περιοδικής Έκθεσης εφαρμογής της Σύμβασηςγια την τετραετία 2012-2015.   

 

α) πολιτιστικές πολιτικές και μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς σας και στόχευαν στην 

υποστήριξη της δημιουργίας, παραγωγής, διανομής, διάχυσης και απόλαυσης του εγχώριου 

πολιτιστικού προϊόντος και υπηρεσιών   

Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων της Ταινιοθήκης της Ελλάδος τόσο στο εξωτερικό όσο και το 

εσωτερικό κατεξοχήν υποστηρίζει τη δημιουργία, παραγωγή, διανομή, διάχυση και απόλαυση του 

διεθνούς και εγχώριου πολιτιστικού προϊόντος και υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα η πολιτιστική πολιτική από πλευράς Ταινιοθήκης για την προβολή του εγχώριου 

πολιτιστικού προϊόντος στην χώρα μας περιέλαβε κατά την τετραετία 2012-2015 τις παρακάτω 

δράσεις: 

Ο ελληνικός εμφύλιος στην οθόνη (02/12), Αρσενικό/ θηλυκό (04/12), Η ελληνική διασπορά στον 

κινημ/φο (11/12), Αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο (03/13), Εκδήλωση στη μνήμη της Αλίντας 

Δημητρίου (03/13), Ελληνικό σινεμά τώρα! (7ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας 

10/13), Το «άλλο» ογδόντα (7ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας 10/13), Ο 

Θόδωρος Αγγελόπουλος με τα μάτια των νέων (23-29/01/14), ΜΕΛΙΝΑ (6-12/03/14), Αφιέρωμα 

στη Φρίντα Λιάππα (8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας 11/14), Αφιέρωμα στον 

Γιάννη Οικονομίδη (8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας 11/14), Τα μπλουζ της 

μεταπολίτευσης (8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας 11/14), Εικόνες της κρίσης 

(16-27/05/15), Απελευθερώνοντας την Αθήνα (15-21/10/15), 12ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών 

(18-21/11/15). 



Να επισημάνουμε πως τα ελληνικά αφιερώματα που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο των 7ο& 8ο 

Διεθνές Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας αφορούν ένα διεθνές κοινό. Επίσης 

πολλές μεμονωμένες ειδικές προβολές, πρεμιέρες ελληνικών ταινιών αλλά και προβολές 

αριστουργημάτων από το αρχείο της Ταινιοθήκης προγραμματίστηκαν στους χώρους της 

Ταινιοθήκης (Αστέρω στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Θερινού Κινημ/φου της Αθήνας με ζωντανή 

μουσική από τους Burger Project, Κοινωνική σαπίλα στο πλαίσιο του αφιερώματος Εικόνες της 

κρίσης με ζωντανή μουσική από τον Κ. Βήτα)  αλλά και εκτός όπως η Αστέρω (1929) στο πλαίσιο 

του 16ου Γαλλόφωνου Φεστιβάλ με ζωντανή μουσική από τις S.W.I.M., του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Ναυπλίου με συνοδεία στο πιάνο από τον Φίλιππο Τσαλαχούρη και του Φεστιβάλ Βωβούσας με 

ζωντανή μουσική από τους Trio Hermetico.  

Παράλληλα κατά την τετραετία αυτή η Ταινιοθήκη συνεργάστηκε με Έλληνες διανομείς στον 

προγραμματισμό ελληνικών ταινιών και συγκεκριμένα: 2012 (13 ταινίες), 2013 (22 ταινίες), 2014 

(13 ταινίες), 2015 (18 ταινίες),  

Επίσης στο διάστημα της τετραετίας αυτής εγκαινιάστηκε η συνεργασία με τον OTETV. Τέσσερις 

σπάνιες ελληνικές ταινίες του βωβού κινηματογράφου (Οι περιπέτειες του Βιλλάρ, Ο μάγος της 

Αθήνας, Αστέρω, Δάφνις και Χλόη) προβλήθηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μέσα από την 

πρωτοβουλία της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, με την υποστήριξη του ΟΤΕ TV, να αποκαταστήσει τη 

μουσική επένδυση των φιλμ με πρωτότυπες συνθέσεις από σπουδαίους, διεθνούς φήμης Έλληνες 

μουσικούς και συνθέτες. 

Η πολιτιστική πολιτική από πλευράς Ταινιοθήκης για την προβολή του εγχώριου πολιτιστικού 

προϊόντος εκτός χώρας περιέλαβε τις παρακάτω δράσεις στο πλαίσιο των οποίων προβλήθηκαν 

διαμάντια της βωβής συλλογής της Ταινιοθήκης αλλά και αποκατεστημένες ταινίες από το αρχείο 

της: 

«Η Ελλάδα του Αγγελόπουλου» στην Ταινιοθήκη της Πορτογαλίας (04/12), Συμμετοχή στο 15ο 

Φεστιβάλ Νιτρικής Κυτταρίνης  (Βελιγράδι, 06/13) [Οι περιπέτειες του Βιλλάρ-Ζόζεφ Χεπ & Ο 

μάγος της Αθήνας-Αχιλλέας Μαδράς], Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου: Εικόνες από το 

παρελθόν, βλέμματα στο μέλλον (Βελιγράδι 04/14) [30 συνολικά μικρού και μεγάλου μήκους 

ταινίες], Συμμετοχή στο φεστιβάλ Another Look-Restored European Film Project 1 (01/14, Τελ 

Αβίβ, Χάιφα, Ιερουσαλήμ) [Το ξυπόλητο τάγμα -Γκρεγκ Τάλλας], Συμμετοχή στο 16ο Φεστιβάλ 

Νιτρικής Κυτταρίνης  (Βελιγράδι, 06/14) [Πικρό ψωμί - Γρηγόρης Γρηγορίου],  Συμμετοχή στο 33o 

Pordenone Silent Film Festival (Πορδενόνε, 10/14) [Οι περιπέτειες του Βιλάρ -Ζόζεφ Χεπ], 

Συμμετοχή στο συμπόσιο Θόδωρος Αγγελόπουλος: Ο Κινηματογράφος ως Ιστορία  & η Ιστορία του 

Κινηματογράφου  (Λονδίνο, 03- 06/14) (προβολή ταινιών του Θ. Αγγελόπουλου και συμπόσιο), 

Συμμετοχή στο 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Ζαν Ρους (Παρίσι, 11/14) 

[14 ταινίες καθώς και αρχειακό υλικό], Προβολές στη Βραζιλία (04/15 Τατούι, Σάο Πάολο, Ρίο ντε 

Τζανέιρο) [Οι περιπέτειες του Βιλλάρ-Ζόζεφ Χεπ & Ο μάγος της Αθήνας-Αχιλλέας Μαδράς], 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Πανηγύρι (05/15, Αυστραλία) [Δάφνις και Χλόη - Ορέστης Λάσκος), 

Συμμετοχή στο Mute Nights Festival (06/15, Οδησσός) [Κοινωνική σαπίλα - Στέλιος 

Τατασόπουλος], Συμμετοχή στο 13ο International Film Festival DocLisboa 2015 (10/15 Λισσαβόνα, 

Πορτογαλία) [αφιέρωμα με τίτλο Focus in Greece: Αλδεβαράν-Ανδρέας Θωμόπουλος) και 

Αλουμίνιον της Ελλάδος-Ρούσσος Κούνδουρος], Συμμετοχή στο φεστιβάλ Another Look-Restored 

European Film Project 2 (01/15 Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ιερουσαλήμ) [Η φόνισσα-Κώστας Φέρρης], 



Συμμετοχή στο Bonn International Silent Film Festival (08/15) και προβολή στο Munchen 

Filmmuseum (09/15) [Οι περιπέτειες του Βιλλάρ-Ζόζεφ Χεπ]. 

Ως πιο σημαντικές εκδηλώσεις προβολής του εγχώριου προϊόντος στο εξωτερικό ξεχωρίζουμε τις 

εξής δύο παρακάτω: 

-4μηνο Αφιέρωμα στη Βασιλική Ταινιοθήκη των Βρυξελλών (Βρυξέλλες Μάρτιος-Ιούνιος 2014): Η 

εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Βασιλικής Ταινιοθήκης των Βρυξελλών (Cinémathèque 

Royale de Belgique-CINEMATEK, http://www.cinematek.be/) και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εκδήλωση αυτή με αφορμή την 

Ελληνική Προεδρία κινήθηκε σε τρεις θεματικούς άξονες:  

1. Σύγχρονος Ελληνικός Κινηματογράφος (Μάρτιος 2014, CINEMATEK & BOZAR) | 2. Αναδρομικό 

αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο (Μάρτιος-Απρίλιος 2014, CINEMATEK σε συνεργασία με την 

Κοινωνία Κληρονόμων Θόδωρου Αγγελόπουλου | 3. Ανθολογία του ελληνικού κινηματογράφου 

(Μάιος-Ιούνιος 2014, CINEMATEK) 

Στο τετράμηνο αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο προβλήθηκαν συνολικά 86 ταινίες 

μεγάλου μήκους (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ), παραγωγής από το 1927 έως το 2013 και 

διοργανώθηκε διάλεξη της με τίτλο Ο Αγγελόπουλος και ο Σύγχρονος Ελληνικός Κινηματογράφος: 

πατροκτονία ή φόρος τιμής; 

-Μία ιστορία μέσα από εικόνες : FOCUS στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος | Φεστιβάλ Cinéma du réel | 

Κέντρο Πομπιντού | Παρίσι (Μάρτιος 2015) 

Στο πλαίσιο της 37ης έκδοσης του φεστιβάλ Cinéma du réel, που παρουσίασε ως τιμώμενο αρχείο 

την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, προγραμματίστηκαν συνολικά 10 προβολές, 5 προγράμματα με 

επαναληπτικές προβολές σε 4 αίθουσες (Cinema 2 – Centre Pompidou, Petite Salle-Centre 

Pompidou, Forum des images, Luminor). Το αφιέρωμα ανέδειξε, μέσα από 12 συνολικά ταινίες 

τεκμηρίωσης, τον πλούτο της συλλογής της ΤΤΕ από την ίδρυσή της, με την ψηφιοποιημένη ταινία 

του Ζοζέφ Χέπ Οι περιπέτειες του Βιλάρ (1024), τον εμπλουτισμό της κατά τις επόμενες δεκαετίες, 

καθώς και τη συνεισφορά της στην προβολή του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ μετά την 

μεταστέγασή της στο νέο χώρο στον Κεραμεικό.  

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς Ταινιοθήκης για την υποστήριξη της  

δημιουργίας, παραγωγής, διανομής, διάχυσης και απόλαυσης του εγχώριου πολιτιστικού 

προϊόντος και υπηρεσιών αφορούν πρωτίστως στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

των προβαλλόμενων ταινιών. Επίσης την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε ό,τι αφορά τη μεσιτεία, 

έρευνα και συγκέντρωση μη φιλμικών συνοδευτικών υλικών των ταινιών και του σχεδιασμού και 

εποπτείας εκτέλεσης της τεκμηριωμένης επικοινωνιακής προβολής των εν λόγω ταινιών  με βάση 

τις αρχές διαφύλαξης της παγκόσμιας οπτικοακουστικής κληρονομιάς την οποία εκπροσωπεί ως 

επίσημος εθνικός φορέας η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο.  

 

β) διεθνής πολιτιστική συνεργασία του φορέα σας 



Κατά την τετραετία 2012-2015 η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεργάστηκε με πλήθος διεθνών 

ταινιοθηκών, κινηματογραφικών αρχείων, μουσείων, διανομέων, φεστιβάλ και φορέων. Επίσης 

συμμετείχε στο Europa Cinemas και στην προετοιμασία δύο δράσεων στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων Creative Europe και Horizon 2020. 

Ταινιοθήκες:Cinematek, JugoslovenskaKinoteka, UCLA, Cinemathèquefrançaise, BFI, CNC-

Archivesfrançaisesdufilm, GosfilmofondofRussia, SvenskaFilminstitutet, IsraelFilmArchive/ 

JerusalemCinematheque, Tel Aviv Cinematheque, Haifa Cinematheque, AustralianCinematheque, 

Filmoteca Espanola, Filmoteka Narodowa, Cinemateca Portuguesa, Deutsche Kinemathek, Cineteca 

di Bologna, Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, Finish Film Institute, 

Bundesarchiv Filmarchiv, Cinematheque de Toulouse, Serbian film center κ.ά. 

Μουσεία/ Κέντραπολιτισμού: Tatui Conservatory (Tatui), Centro Cultural of Sao Paulo (ΣάοΠάολο), 

Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (ΡίοντεΤζανέιρο), Queensland Art Gallery & Gallery 

of Modern Art)κ.ά. 

Διανομείς: FOX, Park Circus, Gaumont, Films du Losange, Mosfilm, RAI, Tamasa, Hollywood classics, 

argos films , Κg productions, Pathe , Urban Distribution International, Farocki Film, Arsenal, Arretetantecinema, flumenfilm, Figa films, Terratreme filmes, Curt

Pureza Filmes, Films Boutique, Linel Films, unafilm GmbH, Lux, Fabulous Features Ltd, Iskra, straub-

huillet-films, Belva Film GmbH, Echo Bridge Entertainment, Arena Films,                 Wild Bunch, Chimpanzee productions, Light cone, Autlook Filmsales GmbH, Les 

Φεστιβάλ: Pordenone Silent Film Festival, Festival International du Cinema Ethnographique Jean 

Rouch, Cinema du reel, Odessa Mute Nights Festival, International Film Festival DocLisboa, Another 

Look-Israeli Restored European Film Project, Bonn International Silent Film Festival, Beograd Nitrate 

Film Festival κ.ά. 

Ενώσεις: FIAF (International Federation of Film Archives), ACE (Association des Cinematheques 

Europeenes),  IMAGO (European Federation of Cinematographersthe Cinematography Profession) 

Ευρωπαϊκά/ Διεθνήπρογράμματα (φορείς): Europa Cinemas, Creative Europe, Horizon 2020, 

Fulbright Foundation 

Εκπρόσωποι διεθνών φορέων στην Ελλάδα: Πρεσβείες/ Προξενεία/ Αντιπροσωπείες 

Φορείς: Τμήμα Κινηματογραφίας της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, 

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Πεκίνο), Παγκόσμιο Ίδρυμα 

Μαζικής Επικοινωνίας & Ερευνών (Άγκυρα) 

 

γ) ιδιαίτερα μέτρα που τυχόν λάβατε για την ενίσχυση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, 

προσκλήσεις καλλιτεχνών φεστιβάλ  

Κατά την τετραετία 2012-2015 και ιδιαίτερα στο διάστημα 2013-2015 κατά τη διάρκεια του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν οι 10 πράξεις του ΕΣΠΑ «Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή» σημειώθηκε 

μεγάλη ενίσχυση της κινητικότητας των καλλιτεχνών. Στη λίστα περιλαμβάνουμε και τους 

επαγγελματίες του χώρου, και ακαδημαϊκούς με το σκεπτικό πως κι εκείνοι συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της κινητικότητας των καλλιτεχνών. Συνολικά στην Ταινιοθήκη φιλοξενήθηκαν 33 

σκηνοθέτες, 10 ηθοποιοί, 3 εικαστικοί και 26 επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκοί, συνολικά 



περίπου 70 άτομα. 

Σκηνοθέτες: Costa-Gavras, Leos Carax, Pedro Costa, Kunle Afolayan, Zola Maseko, Fabrice Aragno, 

Chen Sicheng, Abigail Child, Julie Talen, Chris Gude, Benjamin Crotty, Max Lindz, Hannes Lang, 

Μαρία Κουρκούτα, Ken Mc Mullen, Sophie Fiennes, Joao Vladimiro, Valerie Massadian, Philip 

Hartman, Αθανάσιος Καρανικόλας, Rapitse Montsho, Tayfun Pirselimoglu, Michael Glawogger, 

Dragan Bjelogrlić, Τίμων Κουλμάσης, Miroljub Vučković, Goran Paskaljević, Samson Giorgis, Chris 

Kenneally, Tariq Teguia, Clement Juillard 

Ηθοποιοί: Tong Liya, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Mirjana Karanović, Milos Biković, Petar Strugar, 

Nina Janković, Tamara Dragicevic, Hana Selimovic, Lazar Ristovski, Branisalv Lečić 

Εικαστικοί:Harun Farocki, Antje Ehman, Jenny Marketou 

ΤεχνικοίΚινημ/φου/ Παραγωγοί: Christian Berger, Haris Zambarloukos, Phedon Papamichael, 

DejanPetrović, Dragan Pešikan, Branislav Jevic, David Max Brown, Andrea Meditch 

Επαγγελματίεςκινημ/φουχώρου/ ακαδημαϊκοί:: Michele Ray Gavras, Tong Gang, Zhao Fang, Jon 

Gartenberg, Jose Manuel Costa, Mark Reid, Roberto Chiesi, Nicole Brenez, ΓιάννηςΚονταξόπουλος, 

Krzysztof Stanislawski, Adrian Wootton, Michael Eaton, Darko Bajic, Michel Ciment, Lotar Bisky,  

Claudia Bosse, Harald Schuman, Laura Mulvey 

Σε αντίθετη ροή η Ταινιοθήκη διοργάνωσε τη μετακίνηση 4 καλλιτεχνών στο εξωτερικό και πιο 

συγκεκριμένα των σκηνοθετών Στέλλα Θεοδωράκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου προκειμένου να 

παρουσιάσουν τις ταινίες τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης Μία ιστορία μέσα από εικόνες : FOCUS 

στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο Φεστιβάλ Cinéma du réel στο Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, της 

σκηνοθέτιδας Αντουανέτας Αγγελίδη στο πλαίσιο της εκδήλωσης 4μηνο Αφιέρωμα στον ελληνικό 

κινημ/φο στη Βασιλική Ταινιοθήκη των Βρυξελλών, της σκηνοθέτιδας Βουβούλα Σκούρα στο 

Φεστιβάλ Νιτρικής Κυτταρίνης στο Βελιγράδι.  

Επίσης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των καλλιτεχνών η Γεν. Γραμματέας του ΔΣ και Αν. Καθηγήτρια 

Μαρία Κομνηνού μετακινήθηκε τόσο στο Παρίσι όσο και τις Βρυξέλλες για τις προαναφερθείσες 

εκδηλώσεις καθώς και η υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος της Ταινιοθήκης Φαίδρα 

Παπαδοπούλου στο Παρίσι.  

 

της πρόσβασης σε μεγαλύτερες αγορές  

Σχεδόν όλα τα αφιερώματα που προγραμμάτισε η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο των 7ο& 8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου συνέβαλαν στην ενίσχυση της 

πρόσβασης σε μεγαλύτερες αγορές. Οι Έλληνες διανομείς είχαν καταρχάς την δυνατότητα να δουν 

ταινίες στις οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση με διαφορετικό τρόπο, καθώς διαφοροποιούνταν σε 

σχέση με τις ταινίες αιχμής των διεθνών φεστιβάλ που διανέμονται στις ελληνικές αίθουσες. Στην 

ίδια λογική διοργανώθηκαν και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις (συζητήσεις, masterclasses, 

εργαστήρια) στα οποία εκτέθηκαν και συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι δυνατότητες πρόσβασεις 

στις αγορές από σκηνοθέτες και επαγγελματίες του χώρου διαφόρων εθνικοτήτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ξεχώρισαν επιμέρους δύο εκδηλώσεις:  



-Η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου (15-18/09/14) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της  

οικοδόμησης μιας στενότερης πολιτιστικής συνεργασίας αποτελώντας την αφετηρία για την 

διεύρυνση  

των διακρατικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας σε επίπεδο πολιτισμού, καθώς και για την διαμόρφωση 

συνεργασιών  

στο πεδίο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της συντήρησης της κινηματογραφικής 

κληρονομίας.  

Για τις ανάγκες εδραίωσης αυτής της πολιτιστικής συνεργασίας, μεγάλη Κινεζική αντιπροσωπεία 

δεκατριών (13) ατόμων ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να συνάψει σχέσεις με εκπροσώπους από 

το χώρο του 

πολιτισμού και του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής που συνδιοργάνωσαν το 

Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού- Διεύθυνση 

Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων), σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

και το Τμήμα Κινηματογραφίας 

της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 

της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας, παρευρέθηκαν ο κος Tong Gang, Υφυπουργός της Κρατικής Διοίκησης 

Τύπου, 

Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας, 

ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Τζόου Σιαολί, η 

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Άντζελα Γκερέκου, καθώς και εκπρόσωποι από το 

χώρο του 

πολιτισμού των δύο χωρών, επαγγελματίες του κινηματογράφου και μέλη του διπλωματικού 

σώματος. 

-Η Εβδομάδα Σερβικού Κινημ/φου (8-14/03/12) εστίασε στην σερβική κινηματογραφική παραγωγή 

της τελευταίας δεκαετίας δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με τους 

σημαντικότερους Σέρβους δημιουργούς τόσο της παλαιότερης, όσο και της νεότερης γενιάς. Η 

προσέγγιση των δύο αδελφών λαών, η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και η ενδυνάμωση της 

συνεργασίας τους στον τομέα της κινηματογραφικής συμπαραγωγής αποτέλεσαν τα βασικά 

ζητούμενα της διοργάνωσης αυτής. Στο πνεύμα αυτό παρευρέθηκε στην Αθήνα ο σκηνοθέτης και 

Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Κινηματογράφου της Σερβίας κ. Ντάρκο Μπάιτς και ο Διευθυντής του 

Κέντρου Κινηματογράφου της Σερβίας κ. Μίρολιουμπ Βούκοβιτς. 

Στο πλαίσιο των δύο προαναφερόμενων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν μια συνέντευξη τύπου 

και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αντίστοιχα στο πλαίσιο της προβληματικής αυτής.  

 



και  

την ενδυνάμωση των πολιτιστικών βιομηχανιών των αναπτυσσόμενων χωρών 

Στο διάστημα της τετραετίας 2012-2015 πραγματοποιήθηκαν σε παραγωγή της Ταινιοθήκης της 

Ελλάδος αφιερώματα στις παρακάτω εθνικές κινηματογραφίες: Αφρικανικός κινημ/φος, Σέρβικος 

κινημ/φος, Βραζιλιάνικος Κινημ/φος, Ισπανικός κινημ/φος, Κινέζικος Κινημ/φος, Τούρκικος 

κινημ/φος, Ιαπωνικός κινημ/φος. Στις εθνικές κινηματογραφίες αναπτυσσόμενων χωρών θα 

τοποθετούσαμε περισσότερο τον αφρικανικό, τον σέρβικο και τον τούρκικο κινημ/φο.  

Επίσης τόσο στο 7ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινημ/φου της Αθήνας (17-27/10/13) στο πλαίσιο 

του οποίου προβλήθηκαν περίπου 80 ταινίες ταινίες,  όσο και στο 8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 

Κινημ/φου της Αθήνας (16-26/11/14) στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν επίσης περίπου 80 

ταινίες ταινίες, περιλαμβάνονταν αρκετές ταινίες που η παραγωγή τους πραγματοποιήθηκε σε 

αναπτυσσόμενες χώρες.  Ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες αυτές δόθηκε στο πλαίσιο των τμημάτων 

Αφηγηματικά + Όχι (διαγωνιστικό),  Κινηματογραφικά μέτωπα (Film Fronts) και στις ειδικές 

προβολές. Στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού προβλήθηκαν ταινίες παραγωγής 

Φιλιππίνων, Ινδίας/ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Βραζιλίας, Πορτογαλίας, Λετονίας κ.ά.  και 

στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ ταινίες παραγωγής Μεξικού,  Νοτίου Αφρικής, Φιλιππίνων, 

Κολομβίας, Μεξικού, Ισλανδίας, Ουρουγουάης, Τυνησίας κ.ά. 

Σε επίπεδο φιλοξενούμενων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκαν στην Ταινιοθήκη στο διάστημα 

αυτό οι τρεις πρώτες απονομές βραβείων και προβολές ταινιών στο ευρύ κοινό του Altcine Action! 

(2012, 2013, 2014). Δικαίωμα υποβολής ταινιών στο διαδικτυακό φεστιβάλ «Online Βαλκανικό 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους» έχουν κινηματογραφιστές από τις χώρες Αλβανία, Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρο, Κροατία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, 

Ρουμανία, Σλοβενία και Τουρκία, με την προϋπόθεση πως δεν έχουν στο ενεργητικό τους 

περισσότερες από μία μεγάλου μήκους ταινία.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε το συνέδριο Πρώιμος Κινηματογράφος στα Βαλκάνια και στη Μέση 

Ανατολή: Από τις Απαρχές έως τον Μεσοπόλεμο (5-7/06/15) που αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα 

να βρεθούν μαζί και να συζητήσουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο επιστήμονες και ερευνητές που 

εξειδικεύονται σε ζητήματα του βωβού και του πρώιμου ηχητικού κινηματογράφου εκτός των 

κυρίαρχων κινηματογραφιών της Ευρώπης και του Χόλυγουντ. 

 

δ) ενσωμάτωση του πολιτισμού στις πολιτικές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω σχεδιασμού 

πολιτικών σε εθνικό επίπεδο,ανάληψης δράσεων για εξάλειψη διακρίσεων σε βάρος 

μειονεκτούντων ατόμων ή ομάδων,  

Σε ο,τι αφορά την ενσωμάτωση του πολιτισμού στις πολιτικές της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

Ταινιοθήκη φιλοξένησε στις αίθουσές της το Νοέμβριο του 2015 το 12ο Πανόραμα Οικολογικών 

Ταινιών με τίτλο "Παράθυρα στον Πλανήτη"  χωρίς ασφαλώς η συγκεκριμένη δράση να αφορά το 

σχεδιασμό πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, αλλά ίσως την εν μέρει προβολή της. Το εν λόγω 

αφιέρωμα παρουσίασε επίκαιρα θέματα περιβάλλοντος, μέσα από την αντισυμβατική ματιά 19 

σημαντικών ελλήνων και ξένων σκηνοθετών προβάλλοντας ταινίες από την Ελλάδα, την 

Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γεωργία, τη Δανία, τις Η.Π.Α., την Ιταλία και την Κολομβία. 



Τις ημέρες προβολών προγραμματίστηκαν ειδικές θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις με 

διακεκριμένους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Χ. Ζερεφός, ο Δρ. 

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης, κ.α. Το Πανόραμα 

πλαισιώθηκε κι από ένα πρόγραμμα για παιδιά με την προβολή ειδικών ντοκιμαντέρ αλλά και ενός 

παιδικού εργαστήριου κομποστοποίησης.  

Σε ό,τι αφορά την εξάλειψη διακρίσεων σε βάρος μειονεκτούντων ομάδων και ειδικά σε ό,τι 

αφορά τα άτομα με Αναπηρία οι πιο σημαντικές και μακροπρόθεσμες δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της τετραετίας αφορούν καταρχάς στην κατασκευή ράμπας 

πρόσβασης και κουπαστής στην Αίθουσα Α ώστε να καταστεί προσβάσιμο σε ανθρώπους με 

κινητική Αναπηρία το εμπρόσθιο τμήμα της αίθουσας, τόσο όσον αφορά τις θέσεις των θεατών 

όσο και τον χώρο ανάμεσα στις θέσεις και την οθόνη που χρησιμοποιείται για εισηγήσεις, 

διαλέξεις κλπ. Επίσης η καθιέρωση μειωμένου εισιτηρίου για θεατές με Αναπηρία και τον/την 

συνοδό τους (αν υπάρχει) για όλες τις προβολές.  

Σε ό,τι αφορά στις επιμέρους δράσεις πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις για τα 

άτομα με αναπηρίες:  

- Υποστήριξη και φιλοξενία του Workshop Άγνωστη Χώρα της Αναπηρίας: Καθολική 

Προσβασιμότητα στην Κινηματογραφική Τέχνη της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία στο πλαίσιο 

του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημ/φου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας [23/9/2014]. Ταυτόχρονη 

διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πρόγραμμα σε γραφή Braille και σε 

μεγαλογράμματη γραμματοσειρά για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.  

- Προβολή των ταινιών διανομής "XENiA" του Πάνου Χ. Κούτρα [5 εβδομάδες: 10-11/14], "Τετάρτη 

04:45" του Αλέξη Αλεξίου [3 εβδομάδες: 03-04/15] στην προσβάσιμη και σε ανθρώπους με 

προβλήματα ακοής εκδοχής τους, με ελληνικούς υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: 

Subtitles for the Deaf and Hard-of-Hearing]. Η ταινία "XENiA" ήταν η πρώτη στην 100χρονη ιστορία 

του ελληνικού κινημ/φου που διανεμήθηκε εμπορικά σε αυτή τη μορφή και η Ταινιοθήκη της 

Ελλάδος ήταν η πρώτη αίθουσα που την προέβαλε, προκρίνοντας τον προτεινόμενο από την 

Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία υποτιτλισμό SDH ως λύση για την συμπερίληψη των ανθρώπων 

με προβήματα ακοής! 

- Κάλυψη του masterclass του Leos Carax στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 

Κινηματογράφου της Αθήνας με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

[11/14]. Πρόγραμμα του Φεστιβάλ [11/2014] σε γραφή Braille και σε μεγαλογράμματη 

γραμματοσειρά για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.  

- Φιλοξενία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας σε εκδοχή καθολικής 

προσβασιμότητας στην ιστορία του ελληνικού κινημ/φου, δηλ. της ταινίας "Μικρά Αγγλία" του 

Παντελή Βούλγαρη με Υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους και Ακουστική Περιγραφή για 

ανθρώπους με προβλήματα όρασης [επιμέλεια: Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία]. Προβολές στο 

πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημ/φου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας [09/15] και του 

3ημέρου εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ 

3ης Δεκέμβρη [12/15]. 

Σε ό,τι αφορά μειονεκτούντες ομάδες μπορούμε να ξεχωρίσουμε: 

-τη φιλοξενία τα τελευταία 8 χρόνια του φεστιβάλ Outview, Ημέρες Queer Κινηματογράφου, του 

Διεθνούς  LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex) Φεστιβάλ 



Κινηματογράφου της Αθήνας στις αίθουσες της Ταινιοθήκης με πρεμιέρες ταινιών, διεθνείς 

καλεσμένους, masterclasses, συζητήσεις  και κινηματογραφικά βραβεία. 

-τη φιλοξενία του κύκλου προβολών Η πρόκληση του γήρατος (Ιανουάριος- Μάιος 2014) σε 

επιμέλεια της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (ΕΨΕ) και της Ταινιοθήκης, ο οποίος μέσω της 

προβολής 7 ταινιών κι αντίστοιχων εισηγήσεων έθεσε την προβληματική της ψυχολογίας της 

συχνά περιθωριοποιημένης ομάδας της τρίτης ηλικίας 

-την παραγωγή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ του κύκλου προβολών Βλέμμα 

στο Φασισμό I & II (2013, 2014) στο πλαίσιο του οποίου προγραμματίστηκαν 12 συνολικά ταινίες 

και αντίστοιχες εισηγήσεις και σκοπό να συμβάλουν στην κατανόηση του φασιστικού φαινομένου 

και των πληγέντων από αυτόν ομάδων 

-την παραγωγή του θεματικού αφιερώματος Εικόνες της κρίσης σε επιμέλεια της Ταινιοθήκης που 

επιχείρησε την αναπαράσταση του αντίκτυπου για μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες αλλά και την 

κοινωνία εν γένει της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στον κινηματογράφο, από την 

περίοδο του βωβού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’20 έως σήμερα περιλαμβάνοντας 

συνολικά 22 ταινίες μυθοπλασίας και 17 ντοκιμαντέρ. Η εκδήλωση εγκαινιάστηκε με μια 

διημερίδα με τίτλο «Αναπαραστάσεις της κρίσης;», στην οποία οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να 

αναλύσουν πώς οι μεγάλες διαμάχες, σχετικά με τη σχέση της Τέχνης με την πολιτική που 

διεξήχθησαν στην περίοδο του μεσοπολέμου, επανακαθορίζονται στη διάρκεια της νέας 

παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

σχεδιασμός προγραμμάτων για μεταφορά τεχνογνωσίας,  

Στο διάστημα της τετραετίας 2012-2015 σχεδόν όλα τα αφιερώματα, κύκλοι προβολών, φεστιβάλ, 

τόσο φιλοξενούμενα όσο και παραγωγής της Ταινιοθήκης πλαισιώθηκαν από παράλληλες 

εκδηλώσεις (27 Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 1 ημερίδα, 1 διημερίδα,  7 Masterclasses, 4 

εργαστήρια, 1 συνέδριο) με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολλαπλά επίπεδα: 

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης: Κοινωνική κριτική χωρίς την εργατική τάξη;  (Ο Ντίκενς με τα 

μάτια του Όργουελ) |  Κάρολος Ντίκενς: από το βιβλίο στην οθόνη | Η λογοτεχνική πρόσληψη του 

Ντίκενς στην Ελλάδα: οι «σοβαρές» μεταφράσεις του | Ο Όλιβερ Τουίστ στη Χώρα των Θαυμάτων: 

ο Ντίκενς και τα παιδιά |Βιομηχανική πόλη: κοινωνικός ρεαλισμός, μυστήριο και τα όρια της 

αναπαράστασης | Ο ελληνικός εμφύλιος στην οθόνη: η μυθοπλασία | Ο ελληνικός εμφύλιος στην 

οθόνη: ντοκιμαντέρ και αρχειακά τεκμήρια | Το έργο του Αντρέι Βάιντα ως γέφυρα μεταξύ δυτικού 

και ανατολικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου | Γυναίκες δημιουργοί: δυνατότητες και 

περιορισμοί | Γυναίκες στον κινηματογράφο: η ανδρική ματιά | Positif: 60 χρόνια | Βαλκανικός 

Κινηματογράφος: προοπτικές, συνεργασίες και συμπαραγωγές | Η τέχνη θεραπεύει: ένα συμπόσιο 

| Εξερευνώντας τον κινηματογραφιστή Γκρέγκορι Μαρκόπουλος| Αποστιγματισμός και Ψυχική 

Υγεία: Τολμώντας να ζήσουμε με διαφορετικούς ανθρώπους | Η Αθήνα μιλάει | Ανοιχτή συζήτηση 

για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου | Μελίνα: ο πολιτισμός στην πρώτη σελίδα | Η Γαλλία 

της Μελίνας | Ο Γκοντάρ ως ιστορικός του κινηματογράφου | Γκοντάρ: 2 ή 3 πράγματα που έμαθα 

απ’ αυτόν | Ηλίας Καζάν: δημιουργός και επαναστάτης | Κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά 

αρχεία: δημόσια και ιδιωτικά | Η διαμόρφωση αμερικανικών πειραματικών αφηγήσεων | Νίκος 

Παπατάκης, δημιουργός-μύθος | Συζήτηση με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Χ. Ζερεφό  και τον 



Πρόεδρο Οικολογικής Εταιρίας ΑνακύκλωσηςΔρ. Φ. Κυρκίτσο | Εικόνες της κατοχής και της 

απελευθέρωσης στον ελληνικό κινημ/φο | Συζήτηση για την ταινία Το στάρι  

Ημερίδα: Κινηματογραφοφιλία ξανά 

Διημερίδα: Αναπαραστάσεις της κρίσης; 

Masterclasses: Αθανάσιος Καρανικόλας, Harun Farocki, Leos Carax, Sophie Feinnes, Christian 

Berger, Χάρης Ζαμπαρλούκος, Φαίδων Παπαμιχαήλ 

Συνέδριο: Πρώιμος Κινηματογράφος στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή: Από τις Απαρχές έως 

τον Μεσοπόλεμο  

Εργαστήρια:Abigail Child, Jerome Jouillard,Εργαστήρι Οπτικοακουστικής Παιδείας σε συνεργασία 

με το 

 BFI (British Film Institute), Άγνωστη Χώρα της Αναπηρίας: Καθολική Προσβασιμότητα στην 

Κινηματογραφική Τέχνη 

 

ε) συμμετοχή της «κοινωνίας των πολιτών» (όπως ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 

επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ομάδες-πολιτιστικές κοινότητες)  

στην υλοποίηση των σκοπών της Σύμβασης (συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών/ δράσεις-

καλές πρακτικές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται για την επόμενη 

τετραετία), 

Μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Ταινιοθήκη αποτελούν πρωτοβουλία 

της λεγόμενης «κοινωνίας των πολιτών», καθώς οι συλλογικότητες και οργανισμοί αυτοί 

αναζητούν συνήθως για την διεξαγωγή των εκδηλώσεών τους χώρους φιλοξενίας όπως η 

Ταινιοθήκη που έχουν κατεξοχήν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διοργανώνουν μη 

κερδοσκοπικές προβολές. Ξεχωρίζουμε τις παρεμβάσεις που έγιναν με την Κίνηση Καλλιτεχνών με 

Αναπηρία [Movement of Artists with Disability], η οποία αποτελεί μια κίνηση πολιτών/ 

συλλογικότητα, που ενσωματώνει τόσο ακτιβιστές όσο και επαγγελματίες του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα. 

Για την επομένη τετραετία προγραμματιζονται αντίστοιχες δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα: 

Πιο συγκεκριμένα για τον Μάιο του 2016 προγραμματίζονται δύο αφιερώματα σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια Αττικής και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινημ/φου Θεσσαλονίκης που εστιάζουν στο 

κρίσιμο προσφυγικό ζήτημα:  

-το πρώτο με τίτλο  Πρόσφυγες: Απόδραση προς την ελευθερία; που περιλαμβάνει 9 ταινίες, ξένης 

κυρίως παραγωγής και προβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ 

Ντοκιναντέρ Θεσσαλονίκης. Οι ταινίες του αφιερώματος σκιαγραφούν την πρωτοφανή 

ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, υποδεχόμενη το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων 

από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σοκαριστικές μαρτυρίες ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή, την 

Αφρική, αλλά και την Ευρώπη, καθώς και τα αδιέξοδα και η ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή, 



βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των ντοκιμαντέρ, που συνεισφέρουν στον παγκόσμιο διάλογο για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευθύνες που ανακύπτουν μέσα από το ζήτημα των προσφύγων. 

και  

-το δεύτερο με τίτλο Ταυτότητες, Μετακινήσεις, Σύνορα που περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας 

και ντοκιμαντέρ ελληνικής κυρίως παραγωγής. Θα εγκαινιαστεί με την προβολή της ταινίας ΟΧΙ, 

ελληνοβρετανική παραγωγή του γνωστού βρετανού σκηνοθέτη Ken McMullen, τα έσοδα της 

οποίας θα διατεθούν στο Κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού. Η ταινία αποτελεί μια διεθνή 

κινηματογραφική απάντηση στην τρέχουσα κρίση που επιβάλλεται στην Ελλάδα. 

Στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάζεται συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Αθηναίων κυρία Αμαλία Ζέπου σε 

ό,τι αφορά την τεκμηρίωση και προβολή υλικού των εθελοντικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών 

που αναλαμβάνουν οικολογικές ή προνοιακές ενέργειες.  

Επίσης η Ταινιοθήκη θα συνεργαστεί με άλλα 8 ευρωπαϊκά κινηματογραφικά αρχεία, και 

συντονιστή την Ταινιοθήκη της Μπολόνια (Cineteca di Bologna) στο δεύτερο κύκλο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ABCproject, το οποίο χρηματοδοτείται από το Creative Europe, και το 

οποίο θα εστιάσει στην κινηματογραφική κληρονομιά και την πολιτιστική πολυμορφία, μέσω της 

δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για κατ’ επιλογήν ηλικιακή ομάδα και μιας 

πλατφόρμας όπου θα αναρτηθούν ταινίες παλαιότερης αλλά και σύγχρονης παραγωγής που 

απεικονίζουν την κοινωνική & πολιτιστική πολυμορφία κάθε συμμετέχουσας χώρας.    

Τέλος η Ταινιοθήκη σε συνεργασία με το οπτικοακουστικό εργαστήριο του Τμήματος ΕΜΜΕ θα 

συνεργαστεί με  17 ευρωπαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαφύλαξης και 

προώθησης της οπτικοακουστικής κληρονομιάς (μουσεία κινηματογράφου, ταινιοθήκες), καθώς 

και πανεπιστημιακά ιδρύματα, και συντονιστή την Βασιλική Ταινιοθήκη του Βελγίου (Cinetek) στο 

πρόγραμμα I-Media-Cities, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020. Το πρόγραμμα 

φιλοδοξεί να αναδείξει το ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (οπτικοακουστικό και μη) 9 

ευρωπαϊκών ταινιοθηκών και οπτικοακουστικών αρχείων από 8 χώρες της Ε.Ε. το οποίο αφορά 

συγκεκριμένα σε 9 ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος είναι η διάθεση και πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο 

αυτό υλικό να γίνεται με πρωτοποριακό τρόπο επιτρέποντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στην 

συγκεκριμένη συλλογή με αναφορές στην ιστορία, την αρχιτεκτονική εξέλιξη και την ρυμοτομία, 

αλλά και την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική σηματοδότηση τόπων και σημείων. Παράλληλα η 

προσέγγιση αυτή θα επιτρέπει την επιχειρηματική αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου με 

καινοτόμες προτάσεις που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στο πολιτιστικό απόθεμα. 

στ) ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των ομάδων των γυναικών και των νέων,  

στα επίπεδα της δημιουργίας και παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων,  

Με τα οπτικοακουστικά μέσα να κυριαρχούν στις μέρες μας και δεδομένης της εξοικείωσης των 

νέων με αυτά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η Ταινιοθήκης τα τελευταία χρόνια  

έχει κύριο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής, πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των μαθητών 

τονίζοντας τον ομαδικό χαρακτήρα του κινηματογράφου, τόσο στη δημιουργία ενός έργου όσο και 

στην προβολή του στην κινηματογραφική αίθουσα, γεγονός που ανταποκρίνεται στο ομαδικό 

πνεύμα μίας τάξης ενισχύοντας παράλληλα και την κοινωνική μάθηση. 



Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

Α. ΠΡΟΒΟΛΕΣ 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικές ταινίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου.  

Οι προβολές ταινιών γίνονται με κριτήριο την ηλικία των μαθητών και διαρκούν συνολικά 2-2.30 

ώρες. Κάθε προβολή περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή και έναν επίλογο-συζήτηση (πριν ή μετά 

αναλόγως με τη θεματική και την ηλικία των μαθητών) προσαρμοσμένη ηλικιακά κάθε φορά στο 

αντίστοιχο κοινό. Η εισαγωγή-ομιλία κυμαίνεται σε έκταση από 10-15 λεπτά για τις μικρότερες 

τάξεις και από 15-20 λεπτά για τις τάξεις γυμνασίου-λυκείου, με αντίστοιχη διάρκεια στη συζήτηση 

που ακολουθεί. 

Στόχος των προβολών είναι τα παιδιά να γνωρίσουν: 

1. Τις βασικές αρχές του κινηματογράφου: πως μια ιστορία γίνεται κινηματογραφική ταινία. Το 

σενάριο, οι κινηματογραφικές λήψεις, το μοντάζ, το τελικό αποτέλεσμα. Προβολή ταινιών με 

χαρακτηριστικά είδη αφήγησης, ταινίες με θέμα την ίδια την κινηματογραφική παραγωγή. 

2. Πως γεννήθηκε ο κινηματογράφος: τη σχέση του με τη φωτογραφία και τις παραστατικές τέχνες. 

Πως ήταν ο κινηματογράφος στο ξεκίνημά του; Προβολή ταινίας ή αποσπασμάτων από ταινίες 

βουβού κινηματογράφου 

3. Τα κινηματογραφικά είδη: Τι είδη ταινιών βλέπουμε; Πως διακρίνονται μεταξύ τους; Ποιους 

κώδικες αναγνωρίζουμε σε αυτά; Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι κώδικες στην αφήγηση αλλά και στον 

τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε ως θεατές; Προβολή ταινιών ή αποσπασμάτων ταινιών 

χαρακτηριστικές των ειδών στα οποία ανήκουν. 

Β. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. ΜΟΥΣΕΙΟ 

Κάθε επίσκεψη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνοδεύεται από μία ξενάγηση στο Μουσείο του 

Ιδρύματος όπου εκτίθενται χαρακτηριστικά προκινηματογραφικά παιχνίδια και κατασκευές 

(ζωοτρόπια, κινηματοσκόπια κλπ). Μέσω της ξενάγησης, οι μαθητές μαθαίνουν στην πράξη τις 

βασικές αρχές της κινούμενης εικόνας ώστε να αντιληφθούν τα στάδια εξέλιξης του 

κινηματογράφου. 

2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Ενδεικτικά αναφέρουμε το κινημ/φικό εργαστήρι Ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Ζωρζ Μελιές. 

Μέσα από ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το έργο και τα 

μυστικά του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή Ζωρζ Μελιές. Προβάλλονται σπάνια αποσπάσματα 

ταινιών του Μελιές και στη συνέχεια τα παιδιά  χωρίζονται σε μικρά “κινηματογραφικά 

συνεργεία”, αναλαμβάνοντας ρόλους μπροστά και πίσω από την κάμερα! Σκοπός της κάθε ομάδας 

είναι να κινηματογραφήσουν τη συνέχεια μιας “ημιτελούς” ταινίας του 1902, που ο ίδιος ο Μελιές 

δεν πρόλαβε να την τελειώσει ποτέ, με τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Μελιές 111 χρόνια 

πριν. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα 

υλοποίησής του, οι διαφορετικές εκδοχές της ταινίας, μοντάρονται και αποστέλλονται στο 



δάσκαλο της κάθε τάξης. Τα φιλμάκια των παιδιών, συνοδεύονται από DVD με ταινίες του Ζωρζ 

Μελιές καθώς και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τον σκηνοθέτη και το έργο του. Για σχολεία 

εντός του νομού Αττικής, προβλέπεται η δωρεάν επίσκεψη του συνεργάτη κινηματογραφιστή μας, 

με σκοπό την περαιτέρω συζήτηση του τελικού αποτελέσματος. Επίσης το κινημ/φικό εργαστήρι 

Συναντώντας τον Μάγο της Αθήνας...! όπου μέσα από ένα δίωρο βιωματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κινηματογραφικές τεχνικές που έμειναν στην 

ιστορία, γνωρίζοντας το έργο του πρωτοπόρου Έλληνα κινηματογραφιστή Αχιλλέα Μαδρά καθώς 

και ταινίες της εποχής από τις οποίες εμπνεύστηκε. 

Επίσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 παρουσιάστηκε για την περίοδο των 

Χριστουγέννων σε συνεργασία με το Exile Room το πρόγραμμα Kids & Docs: απ' το ντοκιμαντερ 

στο animation (12/14-01/15). Το εορταστικό πρόγραμμα για παιδιά από 5 έως 15 ετών περιείχε26 

ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους συνολικά, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια αλλά και ένα νέο 

είδος που παντρεύει τα δύο παραπάνω και ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, το animated 

documentary, ένα υβρίδιο κινουμένων σχεδίων και τεκμηρίωσης. Μετά από κάθε προβολή 

ακολούθησε ένα εργαστήριο animation ειδικά σχεδιασμένο για την κάθε ηλικιακή μονάδα με τους 

Χριστίνα Ντεπιάν και Μπάμπη Αλεξιάδη.  

Επίσης για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες νέων κι εκπαιδευτικών διοργανώθηκε το Εργαστήρι 

Οπτικοακουστικής Παιδείας σε συνεργασία με το BFI (British Film Institute) (04/14) και το British 

Council και συντονιστή τον Mark Reid, Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του BFI. To 

εργαστήρι απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, κινηματογραφιστές, εκπαιδευτές στα 

οπτικοακουστικά, καθώς και εμψυχωτές σε ομάδες ενηλίκων κάθε ηλικίας, καλώντας τους να  

σκεφτούν τους διαφορετικούς τρόπους "ανάγνωσης" μιας μικρού μήκους ταινίας του Abbas 

Kiarostami. Στο ίδιο πλαίσιο φιλοξενήθηκαν οι τέσσερις τελευταίες εκδόσεις του Animfest (7o-

2012, 8o-2013, 9o-2014, 10o-2015), ένα πανόραμα ταινιών κινουμένων σχεδίων από 45 χώρες που 

απευθύνεται κυρίως σε νέους αλλά αφορά και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Επίσης το Japan 

Anime Film Festival (26/02-01/03) σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και 

το Japan Foundation στο οποίο παρουσιάστηκαν σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα διακεκριμένες 

ταινίες ιαπωνικού animation. 

Επίσης σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ομάδων των νέων πρέπει να αναφερθούμε στους 33 

φοιτητές που έκαναν πρακτική στο διάστημα 2012-2015 από τα παρακάτω πανεπιστήμια: Πάντειο 

(17), ΕΚΠΑ (10), ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (2), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1), 

University of Bradford (UK) (1), University of Edinburgh (1). Απασχολήθηκαν κυρίως στο τμήμα 

Γραφείου τύπου- Δημόσιων σχέσεων και το τμήμα Αρχείου-Καταλογογράφησης.  

Σε ό,τι αφορά την ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των ομάδων των γυναικών ξεχωρίζουμε το 

κινηματογραφικό διήμερο Αρσενικό/ Θηλυκό (04/12) σε συνέχεια του πολύ πετυχημένου 1
ου

 

Πανοράματος ταινιών για τη βία κατά των γυναικών (11/11) επίσης σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Προβλήθηκαν συνολικά 7 ταινίες ενώ οι προβολές 

πλαισιώθηκαν από δύο συζητήσεις με θέμα Γυναίκες δημιουργοί: δυνατότητες και περιορισμοί και 

Γυναίκες στον κινηματογράφο: η ανδρική ματιά οι Ντορέττα Αδαμάκη-κοινωνιολόγος, Γιάννα 

Αθανασάτου-ιστορικός κινηματογράφου, Κυριάκος Κατζουράκης-σκηνοθέτης και Μαρία 

Παραδείση-ιστορικός κινηματογράφου, θα επιχειρήσουν μια αναπαράσταση της εικόνας της 

γυναίκας μέσα από την ανδρική ματιά.  



της εν γένει συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και  

βλέπε το συνολικό προγραμματισμό της Ταινιοθήκης της Ελλάδος κατά την τελευταία τετραετία  

της εκπόνησης προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. 

βλέπε απάντηση υποερώτησης δ για το σχεδιασμό προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας 

ζ) οι προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή όλων των παραπάνω, 

καθώς και οι λύσεις που βρήκατε ή προτείνετε. 

Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται πλέον αντιμέτωπη η Ταινιοθήκη στη νέα εποχή του διττού της 

ρόλου ως ψηφιακή ταινιοθήκη και μουσείο κινηματογράφου είναι πολλαπλές και αφορούν τις 

ψηφιακές προκλήσεις, το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού παρά την οικονομική κρίση, τις 

ορθές πρακτικές διάσωσης του εθνικού κινηματογραφικού αρχείου στο πλαίσιο της δεοντολογίας 

που ορίζει η Διεθνής Ένωση Κινηματογραφικών Αρχείων (FIAF) και την παγκόσμια ανάδειξή του. 

Ωστόσο προσκρούουν στην υποχρηματοδότηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τους εθνικούς πόρους. 

Κατά την τελευταία τετραετία ο προγραμματισμός εκδηλώσεων της  Ταινιοθήκης 

χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013. Ο φορέας προσβλέπει για την 

επόμενη τετραετία τόσο στη στήριξη από εθνικούς πόρους όσο και το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά 

και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon 2020 και Creative Europe στα οποία θα συμμετάσχει 

ευελπιστώντας στη συνολική στήριξη των δραστηριοτήτων του φορέα.  

η) στατιστικά δεδομένα που ενδεχομένως έχετε συγκεντρώσει και σχετίζονται με τα παραπάνω. 

Συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα δεν έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί. Μπορεί να διαπιστωθεί η 

ανοδική αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς κοινού το οποίο ολοένα και διευρύνεται κι 

ακολουθεί την ταινιοθήκη στις εκδηλώσεις της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σχεδόν 17.000 

μέλη στη σελίδα της στο facebook). Επίσης και λόγω της ιστορικής συγκυρίας με την οξυμένη 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί τα αιτήματα προβολής του ελληνικού κινημ/φου στο 

εξωτερικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Youth Plan 
CREATIVE GROUP FOR THE DEVELOPMENT OF THE AUDIOVISUAL COMMUNICATION AND 

EXPRESSION OF YOUNG PEOPLE“YOUTH PLAN” 

Civil non profit organisation 

It was created in September of 1998 

The main activities it has been implementing since 2012 are the following:  

1) Olympia International Film Festival for Children and Young People 

2) European Meeting of Young People’s Audiovisual Creation CAMERA ZIZANIO 

3) “Lessons in the Dark” 

4)“Mythos Project” 

5) “Cinema in the squares” 

More analytically: 

1&2. Olympia International Film Festival for Children and Young People and 

European Meeting of Young People’s Audiovisual Creation CAMERA ZIZANIO. These 

actions aim at establishing Pyrgos, Ilia, the birthplace of the Culture of Ancient Olympia, as 

well as the Western Greece region, as a meeting point where young people from all over 

Greece, Europe and the rest of the world can work together in a creative manner on subjects 

pertaining to education and culture, especially in the field of cinema for children, the 

creative use of new audiovisual media and cinema education. 

Another objective is the getting together of Greek and foreign artists of all specialties, of 

educational and institutional bodies and agents of cinema for children and audiovisual youth 

communication. 

With these actions we specifically aim at:  

-Supporting every initiative of young people for expression through the use of audiovisual 

media 

-Informing and promoting audiovisual programs addressed to children and young people or 

produced by children and young people 

-Prompting production and facilitating the distribution of films and programs inspired by 

love for man, life and nature 



-The mutual understating between people of different cultures, religion or color and the 

acquiring of a critical way of thinking, as well as social conscience from the part of young 

people 

-Getting children and young people, teachers and parents in touch with the new attainments 

of modern science, technology and culture. 

Specific initiatives are taken for granting access to such programs to people with limited 

participation possibility – due to socio-economical factors. 

By exploiting its international contacts, our institution organizes educational missions of 

children from Greece abroad, getting them in contact with the different cultures and ways of 

living of people their age in these countries.  

3. With the “Lessons in the Dark” program, which is addressed to primary and 

secondary education schools and constitutes a set of actions with film screenings and 

analyses, film workshops and seminars, we aim at linking school with cinema. Owning the 

unique in Greece Children and Youth Film Archive with masterpiece films for young ages 

(fiction, documentaries, animation, Greek and foreign, modern and classics, feature or short-

length films), we organize a plethora of events – the peak being 2013 when we implemented 

200 events – reaching the most inaccessible regions of the country and the most remote 

small islands. In this way we provide students of such regions with the unique opportunity to 

watch masterpieces of the art of filmmaking and express themselves through workshops, 

creating films themselves, making use of digital media (short fiction films, documentaries 

and animation). Our seminars for teachers offer the chance for developing creative tools and 

modernizing teaching in various subject areas. 

4. With the “Mythos Project” program, we offer young people from different 

countries the opportunity to create their own audiovisual works through multinational 

groups (eight groups of seven people each). We thus contribute to the exchange of 

expertise, as well as the mutual understanding between people from different cultures. In 

the five years during which the program has been operating, people from 14 countries have 

worked together (Netherlands, Spain, Croatia, Israel, Ireland, Slovenia, Austria, Lithuania, 

Italy, Germany, Hungary, Serbia, Russia, Turkey). 

5. With the “Cinema in the Squares” program, we revive the mobile cinema of the 

50s and 60s each summer. We screen movies for the whole family – that focus on children 

and young people – on the most part in squares of villages and small towns in the Western 

Greece Region. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MULTITRAB PRODUCTIONS 

MULTITRAB PRODUCTIONS 

Multitrab Productions is an urban non-profit company based in Athens, certified for 

production, organization, promotion and evaluation of events, seminars, conferences, 

workshops and festivals, aiming to promote the work of Greek and international artists as 

well as to organize and implement actions related to digital arts and digital culture. 

Promoting digital arts nationally and internationally, it contributes to the support of 

emerging artists and the creation of collaboration networks with recognized artists. Athens 

Digital Arts Festival is its main field of action, which framed through a series of parallel 

actions accomplished during the whole year, aiming to reinforce audience’s contact and 

familiarization with new media and digital culture. 

Within this framework, Multitrab Productions has been a partner in many European 

cooperation projects promoting digital culture, education on artsin general, Greek artists 

abroad, as well as our country as a cultural center in the international map. More specific, in 

the years 2012 – 2015, Multitrab Productions has organized, produced and co-ordinated a 

variety of European projects such as LPM (XI - XII Edition) | Culture 2012, LPM (XIII - XIV 

Edition) | Culture 2013, VIDEO A.R.T. | Erasmus + (2014 – 2016), LPM 2015 > 2018 | Creative 

Europe (2015 – 2018), in addition to its annual festival Athens Digital Arts Festivaland other 

independed projects and workshops. 

 

Athens Digital Arts Festival 

Athens Digital Arts Festival (ADAF) is an annual International Festival that takes place every 

May in Athens with the aim to bring together the digital arts community with a broader 

audience. The festival was founded and established in 2005, under the title Athens Video Art 

Festival, with the intention to offer a platform to video art, installations and live 

performances. Within the following 10 years, the Festival gradually evolved and included 

more art forms, such as web art, interactive installations, animation, digital image, 

performances, applications and workshops, exploring creative aspects of technology and 

digital culture. 

In 2012, the Festival introduced the subtitle “International Festival of Digital Arts & New 

Media” in order to communicate the wide spectrum of its activities and events and 

expanded its boundaries, presenting its activities in the historic center of Athens with the 

purpose to map and shape the cultural potential of the district. Under the titles “Visualize 

Athens” (2012) and “Living Athens” (2013) the festival contributed to the revitalization of 

the urban artistic dynamics and the aesthetic reformation of the city. This initiative was 

supported by a significant number of volunteers, Greek Municipalities and international 

festivals and artists. 



Moreover, within the framework of Athens Video Art Festival, co-organized the projects LPM 

(XI - XII Edition) | Culture 2012 and LPM (XIII - XIV Edition) | Culture 2013aiming at the 

development of Audiovisual Culture, presenting and hosting leading European artists and 

festivals in the era of digital culture. Some of the highlights were the guest screenings “Cyber 

Arts” from Ars Electronica, the two-day workshop Arduino POV (Persistence of Vision) by 

Frown Tails and the mapping on the 3D model of Parthenonbased on the concept of the 

Mapping projection contests | Variations of Parthenon. Athens Showcase | LPM 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUTtBzpgas4 

In 2014, celebrating its 10-year anniversary, the Festival took place on the cultural space 

“Technopolis” of Municipality of Athens, as an honor to the venue that had for years hosted 

the festival's initiatives. The festival completed ten years of successful organizations, 

presenting a program that went beyond traditional boundaries between disciplines and 

media, offering perspectives on creative crossovers between technology and digital arts. 

Some of the highlights were the live performances “Abandonded cities” by Hauschka and 

“Late Speculation” by Nonotak as well as the installation “80 prepared dc-motors, cotton 

balls, cardboard boxes” by Zimoun.You can find more info here:http://www.adaf.gr/past-

editions/2014-edition/ 

On the occasion of its 10th anniversary and in collaboration with Athens Urban Transport 

Organization S.A., the festival organized a tribute exhibition to Glitch Art with leading Greek 

and International artists, aiming to inform and familiarize the public with Glitch Art, a form 

of art based on the aestheticisation of digital and analogue errors. Based on the map that 

was specially created for the exhibition, the public had the chance to have a pleasant and 

creative stroll around Athens. The exhibition was accompanied by a creative workshop 

entitled “Glitch Textiles” conducted by Phillip Stearns, an important representative of Glitch 

Art and creator of “Year of the glitch” and the support of the Department of Photography 

and Audiovisual Arts of the T.E.I. Athens.You can find more info 

here:http://www.adaf.gr/one-city-one-network 

From December 2014 to June 2015, the Festival curated a public program of workshops, 

screenings, and performances, entitled AddNoise, with free entrance in the framework of 

the urban initiative “Traces of Commerce”, a workshop hub that was established in the 

shops of an abandoned arcade in the center of Athens. AddNoise operated as a creative and 

cultural meeting point between artists and the public and organized 5 workshops (Circuit 

Bending, Sound Art, Participatory Design with Arduino, Performance and creative 

documentation, DIY electronic fuzz pedal) attracting over 100 participants. You can find 

more info here: http://www.adaf.gr/addnoise/ 

In 2015, the festival renew its name to Athens Digital Arts Festival in order to embrace its 

continuous development. In this framework, it expanded its spectrum in eight official 

categories, installations, web art, video art, animation, performances, digital image, 

workshops and music under the theme “Public Space_s”. Always engaged with the goal to 

revitalize the center of the city and its artistic dynamic, ADAF 2015 took place in the historic 

center of Athens having as its main venue “Diplarios School” as well as two main squares of 

Athens for parallel activities. The festival hosted the works of 150 artists from Greece and 

abroad, who shared their own narratives with the audience, redefining the notion of public 

space both in the digital environment and urban space. Some of the artists and international 

festivals participated in this year’s festival were: !MediengruppeBitnik, Karl Heinz Heron 

(DE), Julian Oliver (NZ), Martin Bricelj Baraga (SI), Martin Reiche (DE), MADATAC (ES), 

IMPAKT (NL), VIDEONALE (DE), Cologne OFF (DE), videoholica (BG), artvideoKOELN (DE) 

e.t.c.You can find more info here: http://www.adaf.gr/past-editions/2015-edition/ 



Moreover, it presented the augmented reality mural “Pallas // Nemea” by the artist Nikos 

Tsounakas and his team. “Pallas // Nemea” is the latest addition to a series of artistic 

interventions that ADAF has initiated in cooperation with the City of Athens in order to 

promote the importance of art in public space and also to contribute towards the artistic 

upgrade of the city with the active participation of the public.You can find more info here: 

http://www.adaf.gr/augmented-reality-mural-2/ 

Over the past years, ADAF has been proudly devoted to the support of innovative and 

artistic expression, establishing strong bonds with local and international artists and 

audiences, institutions, art foundations, schools, universities, galleries and museums and a 

number of 46 collaborating international festivals.It has also developed a database of all the 

presented artworks to the Festival, from 2005 until now, a collection of morethan 3.500 

artworks from more than 19.000 submission. By organizing and categorizing the works and 

the artists, ADAF database gives the opportunity to the user to browse through the Festival’s 

archive and explore different aspects of digital art.ADAF archive is enriched and renewed 

every year and at the same time it is a significant research tool for the artistic and academic 

community. 

With a solid focus on digital arts, Athens Digital Arts Festival heads on its 12th edition, taking 

place in May 2016, attempting to raise public awareness regarding contemporary digital 

culture and familiarize the wider audience with new media and art, through its various 

exhibitions and workshops.Under the theme of Digital Pop, ADAF 2016 aims to capture the 

different aspects of Pop in the digital era and explore how our increasing engagement with 

new technologies and the Internet have generated new trends and habits.You can find more 

info here: http://www.adaf.gr/ 

Moreover, is a partner in the program LPM 2015 > 2018 - Live Performers Meeting which is 

co-funded by the Creative Europe Culture Program. It is a cooperation project between 13 

partners from 12 countries (Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, 

Italy, Netherlands, Poland, Spain, Turkey and United Kingdom) aiming to promote and 

develop live video culture and European artists all over the world. The goal is to educate the 

audience in the field of audiovisual culture and VJing not only through a curated A/V 

program but also through workshops.In addition, it emphasizes on Audience Development 

regarding digital culture and upon that every partner organize a conference with leading 

professionals from each country. You can find more info here:http://www.adaf.gr/lpm-2015-

2018/ 

 

Erasmus + | The program for Education, Training and the Youth (2014 – 2016) 

From November 2014 and currently, in the framework of the European Program Erasmus+ 

with the title VIDEO A.R.T., Multitrab Productions was asked to train students of different 

countries and backgrounds in video techniques under the theme of “Diversity”. The 

program’s duration is 2 years and during this period the participants of 4 different European 

schools attend meetings each time in a different country where workshops relevant to Video 

Art take place. The contents of these workshops include learning of techniques such as stop 

motion, animation, infographics, training in the direction and the video structure, the 

scenario and the story board, photographic image, cinematic language, sound, montage and 

introduction to mobile applications, in order to engage students to discuss equality, human 

rights, and tolerance; in other words, the values on which the European Union was built. You 

can find more info here: http://www.adaf.gr/video-a-r-t-erasmus/ 



 

Independed projects and workshops 

Within the years 2012 – 2015 and formerly,Multitrab Productions has organized, produced 

and co-ordinated a variety of projects and workshops promoting digital culture, education, 

the involvement of emerging artists in every art form as well asthe wide spread of their 

works and ideas. It also contributes to the progress of science and digital technology by 

conducting studies and research through organizing scientific presentations, publications, 

seminars, conferences and educational works on issues related to science and digital 

technology, as well as it exchangeknow-how with corresponding institutions in Greece and 

abroad. 

 

Animating the Image 

Established in 2010 and still going on since then, MultitrabProductions develop and 

implement the educational program “Animating the Image”, under the auspice of the 

Ministry of Education. “Animating the Image” is an educational and creative workshops for 

kidsthat provides them with the opportunity of «travelling» with skilled animators from the 

essential start of design creation to motion synthesis, composing their first animation 

creations. The program aims to help pupils familiarize and research the digital culture in 

direct contact with the digital art forms, such as animation. The focus of the children and 

their live participation are the perfect opportunity to realize that artistic creation is a unique 

composition interactive game and an escape platform even from the academicism of art 

itself.It has been part of Athens Digital Arts Festival workshops, in Athens and in 19 province 

cities and not only as it has been also part of the city celebrations for Christmas and New 

Year’s Eve, in collaboration with the Organization of Culture, Sport and Youth of Athens. 

“Animating your Star” video: https://www.youtube.com/watch?v=jwuyO5lHo-4 

 

Feel Free to Feel Green 

Also established in 2010 and going on, MultitrabProductions is organizing occasionally the 

exhibition entitled “Feel Free to Feel Green”, aiming to raise environmental awareness in 

Greece. In this framework,organized and hosted a unique multimedia and contemporary 

exhibition at the Athens International Airport, from September of 2014 until January of 

2015. Conveying the feeling of natural scenery in the interior space of the airport, Greek and 

international artists presented projects of Video Art, Animation, Installations and Digital 

Image aiming to debate the relationship between people and the environment as well as the 

place of technology in it. 

 

Art Implementations in years 2014 – 2015 

Athens Digital Arts Festival, on behalf of Multitrab Productions, co-organized with the 

Municipality of Ioannina the “Luminous Light Festival”, on December of 2014 in Ioannina city 

and curated the video art screening “The Rising Body” within the framework of the 

promoting events for the Athens Authentic Marathon, in collaboration with Athens - Attica 

&Argosaronic Hotel Association, on November of 2015. 



 

Eisai Mesa? | Photography contest for the Public Means of Transport 

On September of 2014, Multitrab Productionsorganized, in collaboration with 

Athens Urban Transport Organization, Urban Rail Transport and Urban Transport S.A.,the 

photography competition entitled “EISAI MESA” inviting the public to take photos related to 

Public Transportation, participating also in the artistic committee.The winning photos were 

exhibited, for one month, inside Public Transportation highlighting the importance of art in 

public spaces and the active participation of the public. 

 

EUROPE DAY CELEBRATION 

On the occasion of “Europe Day”, which is an annual celebration of peace and unity in 

Europe, Multitrab Productions collaborated with the office of the European Commission in 

Greece, the office of the European Parliament in Greece and the City of Athens to organize 

and present a cultural event entitled “Europe – City – Citizen”, on May of 2014. Multitrab 

Productions developed a computer software through which the public could virtually tour 

the 28 European capitals via interactive screens and produced 2 Photo Booths where the 

visitors could get instantly their photos related to European values and share them in social 

media. 

 

World’s AIDS/HIV Day 

From the year 2008 until 2013, Multitrab Productions has organized, with the support of the 

Ministry of Health, events on the occasion of the “World’s AIDS/HIV Day” (December 1st) 

aiming to raise the awareness of the Youth and citizens of Athens according HIV virus 

andinform them how anyone can be protected. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           ALTCINE 

 

52, KolokotroniStr, 10560 Athens, Greece, T: +30 210 3232755, e-mail: 

mtourkaki@altcine.comwww.altcine.com 

 

Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας των 

πολιτιστικών εκφράσεων 

 

The initiative for altcine emerged in 2011 out of the need to create a platform through which to 

familiarize people and mostly young Internet surfers with the special and multicultural cinema 

of the Balkans. We are strongly committed to using digital technologies, for both educational 

and outreaching activities, as we believe that these offer the way forward to reach, create and 

develop new audiences eliminating social exclusion. The goal is not only to attract audiences in 

terms of numbers, but also to give them incentives for active participation and engagement. In 

other words, to create a sustainable multicultural community of diverse units who would work 

together to build the “new audience”, acting on a three levels: as consumers, as active 

participants and finally as producers of culture. 

The primary activity of altcine is the extensive and access free movie database where young 

cinephiles, researchers and professionals can find structured and accurate information regarding 

Balkan films and festivals.The altcine interactive platform offers a dynamic free access 

environment, displaying all information stored in its performant, custom database software. As 

of now, in its fifth year,the altcine platform covers 2000 Balkan films, 1200 organizations and 

more than 12000 professionals. 

Released for the moment in English, altcineaims to: 

• increase interest in Balkan audiovisual legacy and cultural identities as well as broaden 

the knowledge and interest about Balkan cinema through the tools of the digital era;  



• help Balkan cinema industry to create co-operations, to re-connect with the audience in 

a more powerful, efficient, collaborative, and profitable way;  

• establish a regime of audience cultivation;  

• build new viewer habits, which can help increasing cultural understanding and 

acceptance of the Otherness.  

Wanting to support young filmmakers and creative crews from the region, altcine launched in 

2012 the Online Short Film Festival for Balkan Filmmakers, altcineAction!- a revolutionary 

project that can transform young audio-visual literate surfers into engaged audiences and create 

sustainable communities. Young Balkan filmmakers are invited to submit cost-free their film to 

the online festival, expose their work to the biggest audience possible and compete for the 

awards that are of a highly educational and career-evolving nature. 

Under the patronage of the Hellenic Ministry of Culture and Unesco, the online short film 

festival altcineAction! aims to provide an international place for young people to share the joy of 

participating in a variety of entertaining and thought-provoking experiences. In its 4 years of 

operations, altcineAction! contains 202 short films from 13 Balkan countries in its online library, 

while it counts more than 7000 registered users.  

The first three prizes are based exclusively on the audience vote (based on written reviews and 

not just on like/dislikes) and the directors are awarded with services for winners’ next 

production.  

Aiming to stimulate critical engagement with the films, altcineAction! decided to inaugurate the 

innovative “Best Critic Award”. A jury of film academics awards the member of the audience 

who has displayed extensive and insightful engagement with the films.  The “Best Critic Award” 

gave the winner the opportunity to travel to Divan Film Festival in Romania and attend the two-

day academic Symposium on Balkan cinema. The “Best Critic Award” gave a very strong 

incentive to international young cinephiles, moviegoers and random internet surfers, to watch 

Balkan films, write their reviews on them, and highlight the co-production awards winners of the 

festival.  

Seeing the large number of young people participating in the race for the Best Critic Award, 

altcineAction!joined forces with three Balkan cultural institutes (Balkan Cultural Center/Balkan 

Cultural Institute/Adriapol Institute), andsince 2015, with the support of Creative Europe – 

MEDIA Programme,offers five young film critics their participation to the multicultural The 5C 

Project film literacy travelling program. Organizing cultural and educational events in four 

different European countries (Greece, Croatia, Romania and Albania), The 5C Projectgives the 

five so called “ambassadors” the chance to watch, explore and analyse Balkan films, never 

released before in their territory, thus proposing another point of view on their neighbour’s 

cinema. 

Besides altcineAction! and The 5C Project, altcine has since 2014 its own Balkan short films 

section in Drama International Short Film Festival, it travels with a selection of short films to 

Romania and Albania, it organizes screenings in cities and municipalities across Greece and gives 

its special altcine award for “Best Balkan Film” during Tirana International Film Festival. It has 

also co-organized a symposium on early Balkan cinema in 2014, while it is constantly present in 



international film festivals, conferences and film industry events all over Europe, spreading its 

mission and fostering collaborations with various and diverse cultural institutions. 

The above mentioned activities place diverse members of the audience – students, cinephiles, 

professionals, stakeholders, academics, local moviegoers – in a multicultural environment; 

create a brand name for Balkan cinema; start anopen dialogue regarding culture; create a 

sustainable network ready to contribute to cultural policy-making practices and ensurecultural 

diversity and mutual respect. 

We believe that the Balkan Peninsula, this part of Europe with low audiovisual production 

capacity is a terrain of innovative solutions, unique workflows and a plethora of awarded films, 

ready to be discovered. The altcine network promotes Balkan cinema and multiculturalism 

through its joint initiatives and at the same time, respects and encourages the individuality and 

richness of national cinemas of the Balkans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Athens Concert Hall Organization (“Megaron”) 

The European Concert Hall Οrganisation (ECHO) constitutes a platform for open 
exchange and for joint thinking on the opportunities, developments and shared 
challenges central to the lives of concert halls in the 21st century. The ECHO member 
halls come together to learn from, and be inspired by each other and to initiate 
ambitious international shared initiatives. 

As individual institutions the ECHO halls demonstrate huge variety – both artistically 
and organisationally – but what unites us is a shared ambition to present the highest 
quality performances to the widest possible audiences. 

The following concert halls constitute the ECHO network: 

• Barbican Centre London 
• BOZAR Brussels 
• Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon 
• Casa da Música Porto 
• Festspielhaus Baden-Baden 
• Het Concertgebouw Amsterdam 
• Kölner Philharmonie 
• Konzerthaus Dortmund 
• Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg 
• L'Auditori Barcelona 
• Megaron - The Athens Concert Hall 
• Müpa Budapest 
• Musikverein Wien 
• Palau de la Música Catalana 
• Philharmonie de Paris 
• Philharmonie Luxembourg 
• Sage Gateshead 
• Stockholms Konserthus 
• Théâtre des Champs-Elysées Paris 
• Town Hall & Symphony Hall Birmingham 
• Wiener Konzerthaus 

11 of the abovementioned ECHO Halls have joined together to submit a successful 
bid to the European Commission’s Culture Programme.  ECHO’s current Culture 
Programme funding grant runs from 2010-2015 and supports the Rising Stars series, 
training seminars and ECHO working groups. Megaron, being one of the 11 
participants, has actively contributed in all activities, namely:  

1. Participation in the working groups, 
2. Commissions of music works to selected composers, 



3. Educational seminars, 
4. Rising Stars series. 

 

Further mentioning needs to be made on points no.2 and 4:  
 
Commissions to composers 
In 2013, the ECHO network decided to commemorate the centenary of the World War 
I, as the common start of the joint European course. It has thus commissioned to 12 
young composers (age under 35) a book of songs, on the subject of peace and conflict. 
One of the selected composers, Nicolas Tzortzis, was nominated by Megaron-The 
Athens Concert Hall.  
Furthermore ECHO commissioned a large-scale composition for soloist and chamber 
ensemble to the well-known Greek composer Georges Aperghis. This piece, titled “Le 
soldat inconnu” was performed on November 9th 2014, in all the member halls of the 
network. At Megaron it was presented by the esteemed Greek contemporary music 
ensemble ERGON ENSEMBLE, conducted by maestro Miltos Logiadis, with the 
participation of the German baritone Holger Falk. Performance was praised by critics 
and audience. 
 
Rising Stars series 

Each year the European Concert Hall Organisation (ECHO) selects a group of 
outstanding artists to become its Rising Stars. The selected Rising Stars receive 
professional development support and perform a concert tour across the halls of the 
ECHO network The ECHO Rising Stars series has existed since 1995 and has shaped 
the musical careers of many of today’s world class artists. 

The aim of the Rising Stars series is to bring young and exceptional young artists to 
new international audiences. The selected artists are offered unparalleled performance 
opportunities to present musical programmes of their choosing in the major concert 
halls of Europe. The focus of the series is musical excellence; the artists presented in 
the series are the best in their chosen field and are hand-selected by the Artistic 
Directors of our member halls. 

As the artists undertake their tours they also engage with an deliver a broad variety of 
Education, Learning and Participation work with diverse communities in cities and 
regions across the ECHO network. 

During 2012-2015, Megaron-The Athens Concert Hall hosted 24 Rising Stars 
concerts and nominated the following Greek artists as Rising Stars:  

(2011-2012) Tetraktys string quartet / Giorgos Panagiotidis, violin – Kostas 

Panagiotidis, violin - Ali Başeğmezler, viola – Dimitris Travlos, cello. 

(2013-2014) Dionyssis Grammenos, clarinet 

 

The abovementioned artists toured and performed in the 21 member halls of the 
ECHO network. It’s worth mentioning that since their first appearance both the 
quartet and the clarinet soloist have been re-invited to perform in some of the foreign 
concert halls. 
 



 

 

 

                                  CORALLIA -gi-Cluster  

About gi-Cluster 

gigigigi----ClusterClusterClusterCluster (www.gi-cluster.gr), the first Creative Industries cluster established in Greece, 

demonstrates a strong focus on VideoGamesVideoGamesVideoGamesVideoGames (including audio-visual &multimedia, software and 

applications) and Visual ArtsVisual ArtsVisual ArtsVisual Arts, while expanding to the recently emergent concept of experience 

industries as a separate market, with a strategic focus on Tourism &Cultural HeritageTourism &Cultural HeritageTourism &Cultural HeritageTourism &Cultural Heritage.  

Since its initiation in 2011, gi-Cluster has systematically established a value-chain of 60 members, 

comprising of small and large companies, academic and research institutions and other innovation 

actors that are delivering to the global marketsa wide range of games, applications, technology 

solutions, services & tools, such as Casual and Hard-core Games, Serious Games, iGaming 

technologies, Gamification solutions, Content designed for multiple channels (e.g. Console, PC, 

Mobile/ Tablet, Social, Web, Retail) and interfaces (e.g. 2D, 3D, VR/AR, Haptic), serving 

Entertainment, Tourism & Culture, Education, Health, Advertising and other market segments.gi-

Cluster has been recently accredited with ESCA’s Gold Label certification for Cluster Management 

Excellence. 

1. Cultural Policies and measures 

gi-Cluster’s strategic focus on Tourism and Culture has led to the support and development of new 

entrepreneurial endeavors to flourish in Greece, thus actively resulting in the advancement and 

distribution of cultural content through innovative means and new media / channels.  

Within this framework, the gi-Cluster facilitator team from Corallia [www.corallia.org] has pushed 

forward several policies and introduced clustering in Creative Industries asa new cooperation 

framework, with the scope of elevating cultural entrepreneurship as a promising field for 

contemporary content and software development professionals and companies.  

At national level, the policy intervention for the development of the first Creative Industries Cluster 

[ww.gi-cluster.gr] between the period 2012 – 2015, including direct funding for entrepreneurs and 

infrastructure to act as the first hot spot for the creative minds, is up to date the largest ever in 

Greece to support the sector. The result today, is a fast growing ecosystem of both enterprises and 

academic & research institutions all working together towards further growing the sector and 

preventing brain drain via new job creation.  

2. International cultural cooperation  

In 2015, gi-Cluster pushed forwardits first ever internationalisation strategy by placing the focus on 

markets with which the Greek enterprises and other members could seek buyers and/ or partners. 

Within this framework, and in line with the maturity of the Greek ecosystem, France was identified 

are the first target market.  



The design and implementation of activities in pursuit of a Greek – French cooperationtake place 

within the framework of a Memorandum of Understanding between gi-Cluster and Cap Digital 

[www.capidigital.com], the largest creative industries Cluster based in Paris. The key action put 

forward is the Business Development Ambassador programmeallowinga representative of gi-Cluster 

to join the Cap Digital team and facilitate the collaboration between the two cluster organisations, 

support the internationalisation of Greek enterprises and create exporting/ internationalisation 

opportunities for new products and technologies addressing the cultural and creative industries. Up 

to date, three targeted missions have taken place where Greek and French enterprises explored 

cooperation and business development opportunities.   

As part of the internationalisation strategy, other markets in Europe and beyond are targeted, 

including Spain, Taiwan, Brasil and other. 

 

3. Preferential Treatment [women and the young] 

In full alignment with the gi-Cluster mission to support entrepreneurship, special programmes are 

designed in order to offer youngdevelopers and other creative industries professionals, 

opportunities to pursue the path of business. More specifically, the annual event gi-Cluster Game 

Jam, offers the winning teams a place in the gi-Cluster Professional Growth Programme [gi-PRO]. 

gi-PROis designed to accelerate the growth and transform ideas into viable businesses, through an 

articulate training and mentoring scheme, co-location with active businesses and proximity to the 

real world of running a business offering first-hand experience to young entrepreneurs.  

4. Culture and sustainable development  

Cultural entrepreneurship is considered an upcoming industry demonstrating significant acceleration 

over the past years, particularly in alignment with technological development. Within this framework, 

gi-Cluster has designed and performed several actions in order to capitalise the existing creative 

and technological talent and direct it towards the cultural market. Such actions include: 

- Expert training for professionals [design tools, project management etc.] 

- Partnering with leading cultural organisations in Greece, name Diazoma and the Ministry of 

Culture 

- Participate in the team to design a national incubator for cultural and creative entrepreneurs  

5. Awareness-raising and participation of civil society   

gi-Cluster Game Jam is an annual competition coordinated by gi-Cluster. The competition aims at 

contributing to the spread of qualitative game development in Greece, by offering a unique 

opportunity to young creators to showcase their talent. The competition is open to everyone, 18-

years old and above and information is published on the gi-Cluster website and on Facebook. Over 

the years, more than 400 young artists have participated, while a large audience watching the 

events and support the contestants.  

In relation to pursuing the establishment of new entrepreneurial endeavours related to cultural and 

creative industries, last year’s theme was inspired by a well-known archeological site in Greece. As a 



result, numerous ideas emerged, which, based on historical facts and cultural contents presented 

innovative ideas for games & serious games as well as unique digital content.  

6. Transversal issues and UNESCO priorities 

The gi-Cluster team from Corallia actively participated in the mounting of a proposal aiming at 

building a sustainable community of players from Science, Technology and the Arts (STARTS), by 

creating synergies through the network and the experience of European cluster organisations and 

by introducing artistic and creative approaches into collaborative R&D&I throughout Europe. This 

project was designed within the framework of the European Commission’s efforts to promote and 

bridge Europe’s creative talent pool with its significant capacity in technological fields.  

It is worth noting that several efforts are underway to connect gi-Cluster with other, complimentary 

Creative Industries segments, like filmmaking and production.  

7. Achievements, challenges, solutions and next steps  

Challenge 1: Open and easier access to Culture and Heritage 

Societies feature a large diversity of values and lifestyles, views and beliefs, identities and cultures 

that influence, on daily basis, the economy, society, politics and law. This diversity and its 

opportunities should be recognised and considered. Collections in museums, galleries etc. coupled 

with intangible heritage represent the history of individual countries, but also the collective heritage 

of the World. Such materials should be made more accessible via ICT technologies and enable a 

look to the future through contact with the past. It is important to explore the diversities and 

opportunities they bring and contribute to an understanding of man’s intellectual foundation, its 

history and influences, as an inspiration for today’s living. 

The innovative use of cultural and creative content allows increased access to culture and cultural 

assets and “democratisation” of content using ICT and may encourage integration, inclusiveness, 

cohesion and active engagement of all cultural content consumers (visitors, tourists, professionals, 

citizens etc.) as essential ingredients for smart and sustainable growth. Thus, the effective integration 

of cultural content and services in the context of experience industries also responds to societal 

needs, enriches the quality of life and contributes to building a sense of history, identity and 

belonging; these are critical social benefits beyond pure income statistics. 

Cultural industries can be boosted by technological advancements. According to a 2015 survey 

conducted by the European Cluster Observatory, emerging niches and business models in culture 

and heritage were related to online support for experience (virtual museums etc.), as well as to 

technological upgrade of experience (for e.g. through the exploitation of 3D visualisation and the 

development of multisensory experiences within museums). The growing rise of digitisation of 

experience industries during the last decade represents an untapped potential. 

Cultural heritage manifests itself not only as a spiritual value that should be protected, but also as a 

unique resource that can, and should be used for sustainable development, under the rules of 

market economy & laws; an essential tool for this is cultural tourism, which, according to the World 



Tourism Organisation32 (WTO) represents between 18% and 25% of the outgoing tourist flow, 

while explicit reveal that by 2020, cultural tourism will have a leading role in the world. 

8. Relevant Statistical Data 

Europe has the highest density of cultural heritage, with 300 out of the 812 UNSECO cultural 

heritage sites. Cultural tourism accounts for 40% of all European tourism and 4 out of 10 tourists 

choose their destination based on its cultural offering. Culture is one of the main reasons for 

Europeans going on holiday during 2014 (27% of the cases) and cultural and historical attractions is 

a main reason for wanting to return to the same place for a holiday (30%).   

Europe is the world’s top tourism destination: France is 1st in the global ranking, Spain is 3rd, Italy 

5th and Germany 7th. Regarding Europe in particular, the top ten destinations in 2014 included 

France, Spain, Italy, Germany, UK, Austria and Greece. Almost all other European countries also 

appear high in the global ranking. Europe welcomed 455 million international tourists in 2014, which 

is 21.3 million higher compared to the year before. Tourism-generated income reached 318 billion 

euro (34% of worldwide tourism income), signifying the potential for further expansion, if innovative 

solutions are marketed. According to other sources in the European Commission, tourism 

contributes to 10% of GDP and employs 9.7 million citizens in the EU. Since 95% of enterprises in 

tourism are SMEs, tourism encourages the entrepreneurial spirit and ensures jobs for Europeans. 

Thus, Europe’s emerging (re)industrialisation should build upon this comparative advantage -

illustrated in both the number of potential visitors and their expenditure and the contribution of 

tourism sector to growth and employment will contribute towards this direction. 

European creative industries have also been growing faster than any other emerging industry in the 

past two decades and they were reportedly accountable for more than 654 billion euro of EU's GDP 

as well as 6 million jobs, according to a 2006 study. There is ample evidence that creative industries 

are increasingly a source of growth in the EU and are, overall, considered as a key sector for the 

future of European economy.    

Authors: Dr. Nikos Vogiatzis & Julia Phoca 
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   Onassis Cultural Centre  
 

 
The Onassis Cultural Centre is Athens’ new cultural space hosting events and actions across 

the whole spectrum of the arts from theatre, dance, music and the visual arts to the written 

word, with an emphasis on contemporary cultural expression, on supporting Greek artists, 

on cultivating international collaborations and on educating children and people of all ages 

through life-long learning. The OCC proposes a programme running from October to July 

each year, including new works by young or more established Greek artists, thematic 

festivals that approach specific areas in depth, cutting-edge international productions that 

bring challenging aesthetic concepts to the Greek public, lectures and public discussions on a 

range of subjects relating to contemporary culture and society and an extensive educational 

programme that aims to reach out to a wide audience, including groups that for a variety of 

reasons do not have satisfactory access to contemporary culture.  

The Onassis Cultural Centre – Athens is a division of the Alexander S. Onassis Public Benefit  

Foundation.  

 

Statistics: 2011-2012 season  

41 productions for the music programme  

14 productions for the theatre programme  

7 productions for the dance programme  

2012-2013 season  

37 productions for the music programme  

11 productions for the theatre programme  

5 productions for the dance programme  

2013-2014 season  

31 productions for the music programme  

10 productions for the theatre programme  

5 productions for the dance programme  

2014-2015 season  

33 productions for the music programme  

10 productions for the theatre programme  

6 productions for the dance programme  

 
The Onassis Cultural Centre has an international programme and aims to create synergies 

with other institutions in order to facilitate the circulation of creative work within and 

outside Greece. It has established special collaboration with major cultural institutions such 

as: Theatre de la Ville-Paris, Festival d’Avignon-Avignon, Teatro Sao Luis-Lisbon, Gulbenkian 

Centre-Lisbon, Festival Teatro a Mil-Santiago de Chile, HAU-Berlin, Theatre de l’Odeon-Paris, 

La Comedie de Reims-Reims, Dance Umbrella-London, Münchner Kammerspiele-Munich, 

Mousonturm-Frankfurt, Culturescapes Festival-Switzerland, and others. As a result, more 

than 20 of the OCC’s productions and co-productions have been presented in Europe, Latin 

America, North America, the Middle East and North Africa since 2010.  

The OCC also supports the touring and promotion of Greek troupes and artists abroad and is 

actively engaged in several networks and bilateral collaborations at an international level. 

 



 The Onassis Cultural Centre dedicates a special budget each year for the promotion and 

support of international collaborations and the international circulation of Greek 

productions. Special actions taken regularly:  

 Sending special invitations to selected and targeted international festival directors and 

programme curators of major cultural Institutions around the globe;  

 Producing video recordings of the OCC productions of Greek artists and groups;  

 Displaying English surtitles for all theatre performances;  

 Inviting selected festival directors and international curators (music, theatre, dance) in 

Greece in order to meet Greek artists, attend the OCC productions and familiarize with 

the Greek artistic scene in general;  

 Engaging actively with international co-producers;  

 Assisting artists with the production of professionally designed documents and “touring 

kit” (Presentation dossier, Photographic material, Video material, trailers, presentation 

texts, Financial proposition files, etc);  

 Presenting portfolios of Greek troupes and artists on demand to foreign programmers.  

 

In addition, special emphasis has been given to audience development and activities for 

all categories of the population, through special performances and educational 

programmes and workshops. Educational activities and programmes complement the 

Centre’s programme of events and seek to cultivate a more informed public increasingly 

open to new directions in the arts. This goal is achieved by means of continuing education 

which seeks to familiarize children and adults with key concepts in contemporary arts, 

foster the development of new skills and competences and to keep them up-to-date with 

the salient issues of our times.  

There are six main strands to our educational policy: stimulating dialogue between the 

arts, conducting research, cultivating a more informed public increasingly open to new 

directions in the arts, searching for new ways for people who bring different views and 

mindframes to the table to work together, and opening up previously unexplored zones to 

the public.  

Given these aims, the OCC’s programmes are primarily aimed at schools and revolve 

around, or take as their starting point, subjects, stories and spheres of activity that are of 

interest to schoolchildren and are related to the visual arts, theatre & dance and music.  

The OCC attaches great importance to its programmes for young people and families, and 

raising these groups’ awareness of art and cultural issues. The programmes for families 

and teenagers are generally held on weekends, and address art-forms and subjects 

selected from the Centre’s productions and exhibitions to be of especial interest to young 

people. In its efforts to open up to a broader public, the Centre has also introduced 

programmes for toddlers and their parents! 

 

 

 Onassis Cultural Centre believes in the importance of specialized access programmes as a 

way of broadening and deepening its presence in society. Educational activities, 

workshops, seminars and master classes for adults, students, professionals, etc. in the 

context of a theatre, dance, visual arts or music production, are central to the OCC’s 

programme. These programmes seek to create a platform for adults and artists, where 

they can develop further their competences and become more well-rounded, offer 

specialized knowledge, add to the notion of companionship among adults and artists, as 

well as create opportunities for networking among emerging artists.  

A particular focus of the organization are special groups, including various communities of 

disabled people for whom the OCC has regularly presented bespoke programmes and 

workshops. These have included integrated dance workshops, workshops for deaf or blind 



children and adults – usually integrated, workshops for children with various forms of 

autism, workshops for children with cerebral palsy using innovative sound generation 

software and more. Furthermore, it has regularly presented world-class work by disabled 

theatre and dance groups within its programme.  

A significant example which highlights the Onassis Cultural Centre’s collaboration with the 

civil society is the project “I communicate therefore I am free”. Since 2015 Onassis 

Cultural Centre, in collaboration with NGO AMAKA, organizes a photo therapy workshop 

designed for adolescents. The workshop creates an interactive visual dialogue on the issue 

of Human Rights between public schools of Athens and the Youth Delinquents Center of 

Piraeus. Art therapists, artists, human rights specialists and photographers design several 

activities to be implemented to three different groups of adolescents, using as main tools 

video and photography techniques. Through photo walks, open conversations, group 

meetings and various activities, the participants enhance their self esteem and express 

their thoughts in an innovative way.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

National Museum of Contemporary Art 

1. Συμμετοχή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον εορτασμό της  Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησή τους, στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα: υπαίθρια προβολή του video project Ιnflow του 

Φωτογραφικού Εργαστηρίου 18 Άνω (21/6 – 1/7/2012). 

2. Ξεναγήσεις σε ομάδες από Μονάδες Απεξάρτησης και ΑΜΕΑ στις εκθέσεις του μουσείου 

κατά τα έτη 2012-2015. 

3. Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης στο πλαίσιο της υποδράσης 

«Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων Μαθητών»: ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της έκθεσης 

Γκιουλσούν Καραμουσταφά, The Apartment Building (Η πολυκατοικία)) στο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού  

4. Συμμετοχή σε Ημερίδα που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης (14/1/2012) 

στο πλαίσιο της υποδράσης «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών» του Προγράμματος 

«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». Η εισήγησή τους είχε θέμα τα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διαπολιτισμικού προσανατολισμού του ΕΜΣΤ.   

5.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού του Διαπολιτισμικού 

σχολείου του Π. Φαλήρουμε αφετηρία το έργο των Ευθύµη Θέου και Θανάση ∆εληγιάννη 

Το Γεύµα, αξιοποιώντας τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη 

6.Συνεργασία με τη Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με 

Αναπηρία της ΑΣΚΤ: ξενάγηση με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική γλώσσα 

στην αναδρομική έκθεση του Δημήτρη Αληθεινού. Η ξενάγηση απευθυνόταν στους κωφούς 

φοιτητές και αποφοίτους της ΑΣΚΤ, σε όλα τα μέλη της κοινότητας των κωφών καθώς και 

στο ευρύ κοινό (25/5/2013). 

7. Πέρα από τα όρια (Μάρτιος 2013): εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το Γυμνάσιο-Λύκειο του 

Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, στο πλαίσιο της υποδράσης 

«Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 

Παλιννοστούντων Μαθητών». 

8. Ταξιδεύω και Κατακρύβω, ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα βασισμένο στην Αναδρομική 

έκθεση του Δημήτρη Αληθεινού, με μαθητές της Γ΄ τάξης του 151 δημοτικού σχολείου 

Αθηνών (19/5/2013), στο πλαίσιο της υποδράσης «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών» 

του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». 

9. Συμμετοχή σε Ημερίδα που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης (19/1/2013) 

στο πλαίσιο της υποδράσης «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών» του Προγράμματος 



«Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» με θέμα εισήγησης «Εδώ και 

εκεί – εγώ και εσύ»: Ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα για το έργο της Γκ. Καραμουσταφά Η 

πολυκατοικία.. 

10. Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα ....για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 

που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (28,29/6/2013) θέμα 

εισήγησης: “MeetingtheOthernessthroughContemporaryArt”.      

11. Συμμετοχή στο Γενικό Συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο (10-17/8/2013). Θέμα εισήγησης:“Contemporary Art Without Borders - 

integration of socially excluded groups and equal access to art and culture for everyone”. 

12. ∆ιοργάνωση οµαδικής έκθεσης µε τίτλο Εκ νέου, Μια νέα γενιά Ελλήνων 

καλλιτεχνών (24/10/13–23/4/2014). Η σύλληψη και οργάνωση της έκθεσης εντάχθηκε 
στο πλαίσιο της εκθεσιακής πολιτικής του µουσείου που στόχο έχει να αναδείξει τις 
πιο ζωντανές και προωθηµένες καλλιτεχνικές δυνάµεις και αναζητήσεις του τόπου, 
δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα δηµιουργίας νέων έργων. Η έκθεση διερεύνησε 
το δικό µας µέλλον στον ορίζοντα ενός διεθνούς καλλιτεχνικού περιβάλλοντος, 
παρουσίασε τα νέα ερωτήµατα που διατυπώνονται και ανέδειξε την καλλιτεχνική 
δυναµική που τώρα διαµορφώνεται. 
Έξι από τα έργα της έκθεσης υλοποιήθηκαν µε την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Creativity: 
InnovativeModelsofProductionandAccess (CIMPA)». 
13. Συμμετοχή σε Ηµερίδα της Ελληνικής Οµάδας Εργασίας ICOM – CECA µε θέµα 

Εκπαιδευτικές ∆ράσεις για Ειδικές Κοινωνικές Οµάδες, (25/11/2013). Θέµα εισήγησης:«Πέρα 

από τα Όρια: ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα του ΕΜΣΤ με το Γυμνάσιο – Λύκειο του Ειδικού 

Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα». 

14. Συµµετοχή σε Ηµερίδα µε θέµα Η διαπολιτισµικότητα στην... Πράξη, στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» 

που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, (2/12/2013). Θέμα 

εισήγησης: «Πέρα από τα Όρια». 

15.Συμμετοχή του ΕΜΣΤ στον εορτασμό της  Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και 

της Παράνομης Διακίνησή τους, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα: 

αναδρομηική έκθεση Διαδράσεις με επιλογές από έργα της ομάδας του Φωτογραφικού 

Εργαστηρίου της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω (6/2 – 2/3/2014). 

16. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ομάδα από την Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης του 

ΕΚΕΨΥΕ με τη συμμετοχή της καλλιτέχνιδος Ράνιας Μπέλλου (6 και 18/2/14) στο πλαίσιο 

της έκθεσης Εκ Νέου, Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών. 

17. Εκπαιδευτικό πρόγραμμαμε τίτλοΤο γεύμα -Μια περφόρμανς θεάτρου/αρχαιολογίας 

στο ΕΜΣΤστο πλαίσιο τηςέκθεσης Εκ νέου Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών .  

Με το 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αθηνών, στο πλαίσιο της υποδράσης «Εκπαιδευτικές 

Επισκέψεις Μαθητών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 

Μαθητών» (Απρίλης 2012). 



18. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Αποστολέας: 2
ο
 ΣΔΕ Κορυδαλλού με το 2ο ΣΔΕ 

Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού (Απρίλιος-Ιούνιο 2015) 

19. Συµµετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (2015): η Φωτογραφική 

Ομάδα 18 Άνω γνώρισε και οικειοποιήθηκε, μέσα από τη φωτογραφική πρακτική, τους 

χώρους του νέου κτιρίου. Μέσα από τις φωτογραφημένες ομαδικές δράσεις που 

πραγματοποίησαν ενσωματώθηκαν στο χώρο, αξιοποίησαν τη γεωμετρία, το φως και τη 

σκιά, και τελικά  επικοινώνησαν εικαστικά την εμπειρία τους μέσα από ένα σύντομο βίντεο 

που δημιούργησαν. Το ΕΜΣΤ παρουσίασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, instagram, youtube) δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να εξερευνήσουν τους 

προς το παρόν άδειους εκθεσιακούς χώρους του νέου κτιρίου του ΕΜΣΤ, από το υπόγειο 

έως το δώμα. 

20. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 2ο ΣΔΕ Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, με θέμα την 

ταυτότητα και την εικόνα του εαυτού (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015), στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

National Theatre of Greece 

1) Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει σε φεστιβάλ του εξωτερικού και περιοδεύει με τις 

παραγωγές του :  

• Η Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου (σκην. Γιώργος Παλούμπης) παρουσιάστηκε στο 

Emergency Entrance Festival στο Graz της Αυστρίας (26-29/1/2012)). Παράλληλα 

με τις παραστάσεις πραγματοποιήθηκε σχετικό συμπόσιο σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Karl Franzens του Γκρατς. Συνεργάτης στην παραγωγή η Διεθνής 

Αμνηστία.  

• Ο Περικλής σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά συμμετείχε στο Globe to Globe 

Festival στις 26-27/4/2012. Στo Globe to Globe σε έξι εβδομάδες παρουσιάστηκαν 

όλα τα έργα του Σαίξπηρ το κάθε ένα σε διαφορετική γλώσσα, το κάθε ένα από 

διαφορετικό θίασο.  

• Το Βιτριόλι του Γιάννη Μαυριτσάκη, Η Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου και η 

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου, τρεις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, 

παρουσιάστηκαν  στις 5, 9 και 13/6/2012 αντίστοιχα με τη μορφή αναλογίου στο 

Theatre de la Ville και η ανάγνωσή τους αναμεταδόθηκε από τη γαλλική δημόσια 

ραδιοφωνία, στο σταθμό France Culture.  

• Η παράσταση Guns! Guns! Guns! της ομάδας Blitz, παραγωγή του Εθνικού θεάτρου 

της θεατρικής περιόδου 2009-2010, μετείχε στο Φεστιβάλ Εργοτάξια της Ευρώπης 

που διοργάνωσε το Theatre de la Ville στο Παρίσι με τη συνεργασία της Στέγης 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Η παράσταση δόθηκε στις 8/6/2012 

(Theatre de la Ville).  

• Το Εθνικό θέατρο συμμετείχε στο Φεστιβάλ Resistance in the Mediterranean που 

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο (17/6/2012) στο Ballhaus Naunynstrasse με τη 

σκηνική ανάγνωση του ειδικά γραμμένου για το φεστιβάλ έργου της Λένας 

Κιτσοπούλου N-EURO-SIS. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Ballhaus 

Naunynstrasse και την Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης (UTE) στο πλαίσιο ενός 

μεγαλύτερου φεστιβάλ, του Voicing Resistance (9-19/6/2012, όπου καλλιτέχνες 

από τον αραβικό κόσμο παρουσίασαν τη δουλειά τους σε σχέση με τις πολιτικές 

εξεγέρσεις που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες τους).  

Η μετάφραση του ελληνικού έργου έγινε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Γκαίτε 

της Αθήνας.  

• Η παράσταση Αμφιτρύων του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή μετά την 

περιοδεία της στον ελληνικό χώρο παρουσιάστηκε στην Κύπρο (7/9/2012).  



• Η παράσταση Περικλής του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά 

παρουσιάστηκε στην Κύπρο (8/9/2012).  

• Ο Ξένος, συμμετείχε στο Φεστιβάλ SETT (Stuttgarder Europa Theater Treffen) που 

διοργάνωσε το Θέατρο Tri-bühne! στη Στουτγάρδη (26-27/11/2012). Το Φεστιβάλ 

του 2012, το 11ο κατά σειρά, είχε τον τίτλο «Quo vadis, Europa?» και διήρκησε από 

τις 15 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου με παραστάσεις που αντικατόπτριζαν 

εμπειρίες, παρατηρήσεις, φόβους και αντανακλούσαν τη σύγχρονη κοινωνική 

πολιτική κατάσταση των χωρών από τις οποίες προέρχονταν.  

• Η Οδύσσεια του Ρόμπερτ Ουίλσον μεταφέρθηκε στο Piccolo Teatro του Μιλάνου 

όπου και παρουσιάστηκε από τις 2 έως και τις 24 Απριλίου 2013 με μεγάλη επιτυχία 

(τιμήθηκε με το βραβείο UBU καλύτερης ξένης παράστασης στην Ιταλία, 

9/12/2013).  

• Το Άουστρας ή Η αγριάδα της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Καλαβριανού παρουσιάστηκε στο Piccolo Teatro στο Μιλάνο στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ Milano incontra Grecia (22/4/2013). 

• Το Άουστρας ή Η αγριάδα της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Γιάννη 

Καλαβριανού παρουσιάστηκε στο Heidelberger Stückemarkt 2013 (28/4/2013). Το 

Heidelberger Stückemarkt, διοργάνωση που προβάλλει σύγχρονα έργα από όλη την 

Ευρώπη, το 2013 οργάνωσε ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα, μια χώρα «σε 

αναταραχή». 

• Το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά στην ιστορία του συμμετείχε στο γαλλικό 

Φεστιβάλ της Αβινιόν από 10 έως και 19 Ιουλίου 2014, με το έργο του Γιάννη 

Μαυριτσάκη Βιτριόλι σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Πι. 

• Η παράσταση Δυτική αποβάθρα του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, σε σκηνοθεσία του 

Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Comédie de Reims Λουντοβίκ Λαγκάρντ που 

πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Eλλάδος στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάς Γαλλία Συμμαχία 2014», μετά από την 

επιτυχημένη παρουσίασή της στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στην 

Comédie de Reims (4-8/11/2014).  

• Συμμετοχή στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στα Άδανα της Τουρκίας, (6-

7/4/2015). Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε με την παράσταση Κέικ του Βαγγέλη 

Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη.  

• Νέος κύκλος παραστάσεων της Οδύσσειας σε σκηνοθεσία του Ουίλσον στο Μιλάνο 

στα πλαίσια της EXPO 2015 (6-31-10-2015). 

 

2) Οργάνωση και Συμμετοχή σε Διεθνή Εργαστήρια   

• Το Εθνικό Θέατρο και η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, σε συνεργασία με 

την Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης (UTE)  και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 

Δελφών, διοργάνωσαν το τη Δελφική Ακαδημία Θεάτρου στους Δελφούς, με θέμα 

«Πόλεμος και Σκηνή» (16-27/8/2012).  Τα εργαστήρια διηύθυναν ο διάσημος 

Γερμανός σκηνοθέτης Ματίας Λάνγκχοφ και ο Γάλλος σκηνοθέτης και συγγραφέας 

Μισέλ Ντόιτς. Στην Ακαδημία συμμετείχαν σπουδαστές - ηθοποιοί της Δραματικής 

Σχολής του Εθνικού Θεάτρου καθώς και σπουδαστές- ηθοποιοί  από τις μεγάλες 



δραματικές σχολές της Ευρώπης (Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Βουλγαρία, Πολωνία, Λιθουανία). 

• Ο αμερικανός φωτιστής Scott Bolman πραγματοποίησε Μasterclass, μια συνάντηση 

ανοιχτή σε σπουδαστές δραματικών σχολών, σχολών φωτογραφίας και φωτισμού, 

φοιτητές του τμήματος θεατρικών σπουδών, νέους επαγγελματίες φωτιστές, 

σκηνοθέτες και ενδιαφερόμενο κοινό με θέμα το φωτισμό στο θέατρο. O Scott 

Bolman παρουσίασε, σε μία μοναδική συνάντηση, τις βασικές αρχές που διέπουν 

τον θεατρικό φωτισμό. Το masterclass πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της 

Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα (22/10/2012) 

• Συμμετοχή του ηθοποιού Γιάννη Παναγόπουλου στο εργαστήριο "Masterclass for 

young actors" στο Schauspielhaus Bochum  που διοργανώθηκε στα πλαίσια της 

Decentralized UTE Academy (17-22/8/2015). Το εργαστήριο διηύθυνε ο Ολλανδός 

σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Eric De Vroedt και η συγγραφέας Laura 

Naumann.  

• Συμμετοχή της σκηνογράφου Τίνας Τζόκα και του σκηνοθέτη Χρίστου Θεοδωρίδη 

στο εργαστήριο που διηύθυνε ο σκηνογράφος Antal Csaba στο θέατρο Maly της 

Μόσχας  στα πλαίσια της Decentralized UTE Academy (10-20/9/2015).  

 

3) Συνεργασία με δραματικές σχολές του εξωτερικού 

• Δύο φοιτητές από τη δραματική σχολή ERAC των Καννών παρακολούθησαν τα 

μαθήματα της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους (16 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου) συνέλλεξαν υλικό στο πλαίσιο 

του προγράμματος της σχολής τους Europia, για την Ευρώπη και τις ουτοπίες της.   

• Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό νέων 

ηθοποιών που οργάνωσε η Ακαδημία Σίλβιο ντ’Αμίκο της Ρώμης Premio delle Arti 

(12/1/2013). Στον διαγωνισμό πήραν μέρος δεκαεπτά νέοι ηθοποιοί από κορυφαίες 

Εθνικές Δραματικές Σχολές, Ακαδημίες και Κονσερβατόρια της Ευρώπης. Την 

Ελλάδα εκπροσώπησε η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, αριστούχα απόφοιτος του Ιουνίου 

2012, και τιμήθηκε με τον πρώτο έπαινο της κριτικής επιτροπής με πρόεδρο την 

ηθοποιό Βίρνα Λίζι.  Η διοργάνωση και η συμμετοχή της Σχολής του Εθνικού 

Θεάτρου έγινε στο πλαίσιο του δικτύου Ε:UTAS (Ευρώπη: Ένωση Θεατρικών 

Ακαδημιών και Σχολών). 

• Συμφωνία συνεργασίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου με τη 

Θεατρική Ακαδημία της Σαγκάη (Shanghai Theatre Academy) η οποία σε πρώτη 

φάση υλοποιήθηκε με την αποστολή της καθηγήτριας της Σχολής Λυδίας Κονιόρδου 

στη Σαγκάη για τη διδασκαλία του αρχαίου δράματος (Μάρτιος – Απρίλης 2014).  

 

4) Συνεργασίες με καλλιτέχνες και φορείς από το εξωτερικό για τις παραγωγές του 

Εθνικού Θεάτρου 

• Η Barbara Weber, Διευθύντρια του Θεάτρου Neumarkt της Ζυρίχης, κλήθηκε να 

σκηνοθετήσει στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς 

Ο Ορφέας στον Άδη. Η πρεμιέρα έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2012.  



• Πρεμιέρα της παραγωγής της Οδύσσειαςσε σύλληψη και σκηνοθεσία του Ρόμπερτ 

Ουίλσον στις 26 Οκτωβρίου 2012, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η 

παράσταση ήταν μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και του Piccolo Teatro di 

Milano.  

• Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Olivier Py, σκηνοθέτησε το τελευταίο έργο 

του Γιάννη Μαυριτσάκη, Βιτριόλι, στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (Πρεμιέρα: 

20/3/2013). 

• Πρεμιέρα της παράστασης Δυτική Αποβάθρα του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, σε 

σκηνοθεσία του Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της Comédie de 

Reims, Ludovic Lagarde στη Νέα Σκηνή (5/6/2014). Η παράσταση ήταν 

συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και της Comédie de Reims με την υποστήριξη 

του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάς – Γαλλία 

Συμμαχία 2014». 

• Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος και Θεατρικού 

ΟργανισμούΚύπρου με το οποίο τα δύο θέατρα προχωρούν στην εφαρμογή ενός 

προγράμματος καλλιτεχνικής συνεργασίας με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη 

της τέχνης του θεάτρου (22/1/2015).  

 

5) Φιλοξενίες σχημάτων από το εξωτερικό  

• Το έργο του Bernard-Marie Koltès Η νύχτα μόλις πριν από τα δάση που 

παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο φημισμένο Θέατρο Thalia του Αμβούργου 

το 2012 σε σκηνοθεσία Matthias Jochmann και ερμηνεία Heiko Raulin 

παρουσιάστηκε  για μία μόνο παράσταση στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» 

(17/5/2013).  

• Το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την 

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρωσία και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό 

Κέντρο στην Αθήνα παρουσίασε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας στις 27 

Οκτωβρίου 2014, στη Κεντρική Σκηνή του κτιρίου Τσίλλερ, μια μοναδική συναυλία 

κλασσικής μουσικής με τίτλο «Ρωσικό ενθύμιο».Τα κομμάτια εκτελέστηκαν από 

νέα, ταλαντούχα παιδιά (ηλικίας 9 έως 14 ετών) από τη Ρωσία, τα οποία παρά το 

νεαρό της ηλικίας τους έχουν μεγάλη συναυλιακή εμπειρία στη χώρα τους αλλά και 

στο εξωτερικό.  

 

6) Συμμετοχή σε Φόρουμ, Συνέδρια, Ανταλλαγές, Επιτροπές 

• Η Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Ειρήνη Μουντράκη συμμετείχε στο International 

Visitors Leadership Program στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με θέμα 

«Promoting Social Change Through the Arts» προσκεκλημένη από το United States 

Department of State – Bureau of Educational and Cultural Affairs (17 Αυγούστου – 9 

Σεπτεμβρίου 2013). 

• Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε με εκπρόσωπο την Υπ. Διεθνών Σχέσεων στον 

εορτασμό της επετείου των 30 ετών της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, στο 

Μιλάνο της Ιταλίας (26/10/2013). 



• Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε με πρόσκληση του  Υπουργείου Πολιτισμού της 

Ρωσίας στο  ετήσιο Διεθνές Φόρουμ Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αγία 

Πετρούπολη (2-4/12/2013). Εκπρόσωποι: Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Υπ. Διεθνών 

Σχέσεων.  

• Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε με πρόσκληση του China Collaborative Innovation 

Center of Theatre Arts Management στο 2nd International Forum of Theatre Arts 

Management που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο της Κίνας (6-8 Ιουνίου 2014). 

Το CCICTAM  είναι αφιερωμένο στη μελέτη της διαχείρισης της τέχνης του θεάτρου, 

τις πολιτικές αλλά και διαχειριστικές πρακτικές της και την προώθησή τους μέσα 

από τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επαγγελματίες από την Κίνα αλλά 

και το εξωτερικό. Έδρα του είναι η Central Academy of Drama στο Πεκίνο. 

Εκπρόσωποι: Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Υπ. Διεθνών Σχέσεων  

• Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε (9/2014) στην επιτροπή για το διεθνές βραβείο 2015 

Kyoto Prize in Arts and Philosophy του Inamori Foundation (Ιαπωνία).  

• Το Εθνικό Θέατρο συμμετείχε στην 3η  Διεθνή Διάσκεψη Θεάτρου (III Baku 

International Theatre Conference) που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του 

Αζερμπαϊτζάν  (5-6/11/2014) με θέμα «Η θέση του θεάτρου στο σύστημα της πολυ-

πολιτισμικότητας και των διεθνών αξιών». Εκπρόσωποι: Πρόεδρος Δ.Σ., 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Υπ. Διεθνών Σχέσεων. 

• «Καλλιτεχνική Συνάντηση» μεταξύ καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Βενεζουέλα 

στο Εθνικό Θέατρο με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Μπολιβαριανής 

Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Αθήνα. Η διεύθυνση, μέλη του Δ.Σ. και 

καλλιτέχνες του Ε.Θ. υποδέχθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Θιάσου της 

Πολιτείας Portuguesa που ήρθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της 2ης Ετήσιας 

Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Η Βενεζουέλα στην Ελλάδα». Τον σκηνοθέτη Κάρλος 

Σεγούντο Αρόγιο και τους ηθοποιούς Ανίμπαλ Γκρουν και Γουιλφρέντο Περάσα 

καθώς και την Hasdiris Quintana, Πρώτη Γραμματέα της Πρεσβείας και Υπεύθυνη 

Πολιτιστικών (2/12/2014).  

• Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας συμμετείχε  στο 3ο Διεθνές Πολιτιστικό Φόρουμ 

(Saint-Petersburg International Forum) που πραγματοποιήθηκε στην Αγία 

Πετρούπολη της Ρωσίας (7– 10/12/2014) υπό την οργάνωση των Ρωσικών 

Υπουργείων, Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Εξωτερικών καθώς και την  Κυβέρνηση της 

Αγίας Πετρούπολης. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Σωτήρης 

Χατζάκης συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τhe Theatre in the 

Contemporary World. Place, Role, Mission». Η Υπ. Διεθνών Σχέσεων Ειρήνη 

Μουντράκη συμμετείχε στη συζήτηση «Theatre Spaces: forms of existence and 

interaction». 

• Συμμετοχή στην Καλλιτεχνική Συνάντηση (Artistic Confrontation) που διοργάνωσε η 

Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης στη Reims, στη Comedie de Reims (12-

15/2/2015).  

• Άνοιγμα των εργασιών της Μπιενάλε της Αθήνας 2015-2017 στο Νέο Ρεξ 

(18/11/2015) με  το διεθνές συνέδριο «Σύναψη 1: δημιουργώντας ένα εργαστήριο 

παραγωγής για τη μετά το 2011 εποχή».  



• Συμμετοχή στο συμπόσιο των Εθνικών Θεάτρων που    πραγματοποιήθηκε στη 

Βαρσοβία της Πολωνίας (20-21/11). Εκπρόσωπος: Στάθης Λιβαθινός  

7)  Το Εθνικό Θέατρο είναι μέλος της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης (UTE)  ενώ 

διετέλεσε και μέλος του διοικητικού του συμβουλίου (2013-2015). 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1) Συμμετοχή σε φεστιβάλ του εξωτερικού: Αυστρία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, 

Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία 

2) Διεθνή εργαστήρια: Γερμανία, Γαλλία, Η.Π.Α. Ολλανδία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Λιθουανία 

3) Συνεργασία με δραματικές σχολές: Γαλλία, Ιταλία, Κίνα 

4) Συνεργασίες με καλλιτέχνες – φορείς: Ελβετία, Η.Π.Α., Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος 

5) Φιλοξενίες: Γαλλία – Ρωσία 

6) Συμμετοχή σε Φόρουμ, Συνέδρια, Ανταλλαγές, Επιτροπές: Η.Π.Α., Ιταλία, Ρωσία, 

Κίνα, Ιαπωνία, Αζερμπαϊτζάν, Βενεζουέλα, Γαλλία, Πολωνία  

7) Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, 

Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Νορβηγία, Αυστρία 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ FORA 

• Ξένος: Φεστιβάλ EmergencyEntrance (26-29/1/2012) στο Γκρατς της Αυστρίας 

• Δεύτερο Διεθνές Φόρουμ Πολιτισμού στην Αγία Πετρούπολη (2-4/12/2013)  

• China Collaborative Innovation Center of Theatre Arts Management στο 2nd 

International Forum of Theatre Arts Management  στο Πεκίνο της Κίνας (6-8 

/6/2014) 

• III Baku International Theatre Conference) που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του 

Αζερμπαϊτζάν  (5-6/11/2014) 

• Τρίτο Διεθνές Φόρου Πολιτισμού στην Αγία Πετρούπολη (7– 10/12/2014) 

• Συμπόσιο των Εθνικών Θεάτρων στη Βαρσοβία της Πολωνίας (20-21/11) 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ: 

 

1)Συμμετοχές σε φεστιβάλ του εξωτερικού - περιοδείες: 50.000 

2) Συμμετοχή σε Διεθνή Εργαστήρια: 200 

3) Συνεργασία με δραματικές σχολές του εξωτερικού: 100 

4) Συνεργασία με καλλιτέχνες από το εξωτερικό:  10000 

5) Φιλοξενίες σχημάτων από το εξωτερικό: 1000 

6) Συμμετοχές σε φόρουμ, κλπ.: 500 



7) UTE: 250 

 

 

 

 

 

 

 

B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music 

 

• ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ, 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΥΝ, ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ SOCIALMEDIA. 

• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ: 
a) ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
b) ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ 
c) ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ , ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ. 
• ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 
• ΕΙ∆ΙΚΑ PROJECTS ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥTΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΘΕΣΗ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΤΟ «ΠΑΝΤΡΕΜΑ» ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΤΟ PROJECT ΑΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ 4 ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΧΩΡΩΝ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. SITE:  http://synthesis.thf.gr 

• ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΥΜ 
ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
Ι∆ΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Library of Greece 

 

The National Library of Greece (NLG) safeguards the written intellectual heritage of 

the Greek people and constitutes an ark of unique treasures of recorded Greek thought 

and history throughout the centuries. Beyond protecting these unequalled treasures, it 

aims to transform and diffuse knowledge into society.  The guiding  principles  for the 

operation of the National Library as an institution are the active promotion of our 

cultural heritage, its dissemination today and for future generations, the conservation 

and curation of “the national memory” and the protection of citizens’ right of access 

to information. 

 

In 2017 the NLG will be relocated to its new building at the Stavros Niarchos 

Foundation Cultural Centre in Faliron. The new premises which reach 22.000 sq.m. 

will enable the NLG to ensure the correct preservation of its treasures, to expand its 

research activity, to upgrade its digital services and to reclaim its position as an 

international centre of Hellenic Studies. During this transition process, the NLG is 

developing projects in five directions: collections processing and development, 

upgrade of digital services, design of the new public library section, audience 

development and staff training.  

 

At the same time, a new Public Library Department with diverse collections and 

digital media will offer open access to information, education and knowledge to the 

public. From its new position the NLG will serve citizens of all ages and 

backgrounds, from academic researchers to small children in an effort to create and 

educate a new generation of users.  

 

Greek Libraries Network: network.nlg.gr 

 



For the first time, the National Library of Greece is reclaiming its leading role within 

the libraries ecosystem and is building the Greek Libraries Network (GLN) aiming 

to aiming to support libraries across the country to upgrade the services offered to 

Greek citizens.  The GLN seeks to become a tool for the exchange of information, 

knowledge and professional communication between libraries, to coordinate training 

programs for librarians, to design and organise national and international programmes 

such as reading campaigns and conferences, and to offer continuous support to its 

members. 

 

The GNL will offer library support in with the creation of common catalogues and 

continuous advocacy for the political, financial and social demands of libraries so that 

they gradually acquire a central position in each local community. Last but not least, 

the GNL aims to design comprehensive proposals to absorb national and international 

funding programmes for libraries. 

The first major programme run by the NLG in the framework of the Greek Libraries 

Network is the Summer Reading Campaign which focuses on children and young 

adults, aiming to promote reading and creativity across the country. Building on 

previous work of Greek NGO Future Library and thanks to a donation by the Stavros 

Niarchos Foundation, in 2015 the National Library took over the Summer Reading 

Campaign and in 2016 it significantly upgraded it through a novel methodology. Τhe 

programme’s objectives are to: 

 

• Cultivate the next generation of readers while at the same time engaging their 

parents and teachers 

 

• Train library staff in innovative methods for creative programming that 

interests and attracts children and young adults 

 

• Enrich library collections with quality books from Greece and the world for 

children and young adults 

• Raise awareness about role of libraries as public spaces of discovery, learning 

and interaction and build cross-sector partnerships at local level that put 
libraries at the heart of community life  

 

This year, under the theme “become an explorer of the world”, the NLG is 

coordinating 3500 workshops in 140 libraries across Greece, engaging over 80.000 

children aged 6-12 to explore the fascinating world of books. The NLG suggests a 

common bibliography, a series of educational programmes for librarians and offers 

daily “missions” for children to complete using music, theatre, crafts, gardening, 

cooking and sowing. By boosting cooperation between libraries and inserting 



innovative methods for service and programme development, the NLG seeks to 

radically change the libraries sector in Greece and citizens’ approach to reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                               Veria Central Public Library 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, με τα 31.375 εγγεγραμμένα μέλη (60% 

του πληθυσμού της Βέροιας) και τους 800 επισκέπτες ημερησίως, είναι μία από τις 

πιο σύγχρονες βιβλιοθήκες του κόσμου. Εποπτεύεται από Εφορεία με τριετή 

θητεία, η οποία ορίζεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 

παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του Κεντρικού της κτηρίου, του Παρατήματος και 

της Κινητής Βιβλιοθήκης της.  Το Παράρτημα της, στεγάζεται στο σχολικό 

συγκρότημα του 7ου δημοτικού σχολείου Βέροιας δίπλα στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Τα μέλη της μπορούν να δανείζονται βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό 

υλικό (DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD μουσικής), βιβλία Braille, e-booksreader, 

εκπαιδευτικά πακέτα, επιτραπέζια παιχνίδια, tablets, φωτογραφική μηχανή. Το 

διάστημα 2012-2015 δάνεισε 700.905 τεκμήρια. 

Το 2010 αποσπάσαμε το Βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» του Ιδρύματος 

BillandMelindaGates έχοντας διακριθεί ανάμεσα σε 350 υποψηφιότητες 

παγκοσμίως και με τα χρήματα που το συνόδεψαν, καταφέραμε να προσφέρουμε 

περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη μας. Εγκαταστήσαμε 

φωτοβολταϊκά συστήματα για να εξοικονομούμε ενέργεια, δημιουργήσαμε το 

medialab στον 1ο όροφο και αναβαθμίσαμε τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό.Το όλο 

έργο θα ολοκληρωθεί με την ανακαίνιση και του 2ου ορόφου, όταν θα έχει 

δημιουργηθεί μια υπερσύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων. Η αίθουσα αυτή θα είναι 

για εμένα και για εσένα, για τους κατοίκους της πόλης, του νομού αλλά και της 

χώρας μας, για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, για τα παιδιά 

μας.http://www.libver.gr/ 



 

Εκδηλώσεις για παιδιά 2012-2015 

• Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Δημιουργικές δραστηριότητες - Καλοκαιρινή 

Καμπάνια για παιδιά 

Το διάστημα 2012-2015 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1589 δημιουργικά εργαστήρια-

ξεναγήσεις-καλοκαιρινή καμπάνια και συμμετείχαν 32951 παιδιά από προσχολική ηλικία 

μέχρι έφηβοι.  

• Πληροφοριακή Παιδεία για τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων 

Πληροφοριακή Παιδεία : είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει η Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας προς μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της 

πληροφορίας και των πληροφοριακών πηγών καθώς και  στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

πάνω στην φύση της πληροφορίας. Ποιο συγκεκριμένα οι μαθητές γνωρίζουν πως: 

� Να γνωρίζουμε πότε και γιατί χρειαζόμαστε την πληροφορία 

� Πώς θα τη βρούμε και πώς να την αξιολογήσουμε 

� Να τη χρησιμοποιήσουμε και να την κοινοποιήσουμε με ορθό/ηθικό τρόπο 

Το διάστημα 2014-2015 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 275 μαθητές. 

 

Δωρεάν μαθήματα σε ενήλικες 

Σεμινάρια Εκπαίδευσης για Ενήλικες για χρήση στις νέες τεχνολογίες, στην αγγλική γλώσσα, 

στη συμπλήρωση βιογραφικού, στη φωτογραφία, γνωριμία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

του ΟΑΕΔ (για ανέργους).  

Πραγματοποιήθηκαν 392 μαθήματα και συμμετείχαν 1123 ενήλικες. 

 

Στούντιο Ηχογράφησης 

Στούντιο Ηχογράφησης, μίξης, επεξεργασία ήχου, επεξεργασίας εικόνας και παραγωγής 

βίντεο (Videoediting&post-productionsuite) http://www.libver.gr/medialab/. 

Από την αρχή της λειτουργίας του υπερσύγχρονου στούντιο ηχογράφησης της Βιβλιοθήκης 

το Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 384 κρατήσεις 

για χρήση του στούντιο, ενώ συμμετείχαν 817 άτομα σε διάρκεια 1.174 ωρών. Αναλυτικά : 

 

Πρόβα Ηχογράφηση Μίξη/Παραγωγή Εικόνα/ Βίντεο Ραδιόφωνο 

44 214 90 29 3 

 

Σύνολο κρατήσεων Σύνολο Ωρών Σύνολο Χρηστών 



384 1174 817 

 

 

Ψηφιακό Αποθετήριο «Μέδουσα» 
 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας προάγει την πολιτιστική κληρονομιά και 

φυσιογνωμία της περιοχής και ενισχύει τη τοπική ταυτότητα με τη συλλογή, διατήρηση και 

διάθεση συλλογών τοπικού ενδιαφέροντος μέσα από το ψηφιακό της αποθετήριο. Η 

ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει: βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, καρτ-ποστάλ, βίντεο και 

φωτογραφίες που περιγράφουν την ζωή και την ανάπτυξη της περιοχής καθώς επίσης 

Χειρόγραφα, Παλαίτυπα και Χάρτες που εκτείνονται χρονικά από τον 11ο-αρχές 20ου αι. 

H ψηφιοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας έγινε στο 

πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», του ΕΠ Κοινωνία της 

Πληροφορίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου της ψηφιοποίησης του υλικού των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών 

ήταν 5.600.000€ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

και 20% από εθνικούς πόρους. Ψηφιοποιήθηκαν 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 

41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων. Είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη χώρα μας. Το ψηφιακό αποθετήριο της 

Βιβλιοθήκης έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος EdLocal, που χρηματοδοτεί η Ε.Ε.  

Το αποθετήριο αυτό περιλαμβάνει εκτός της συλλογής της Βιβλιοθήκης, τις συλλογές της 

Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Σκήτης Βέροιας και του Λυκείου Ελληνίδων παράρτημα 

Βέροιας.Στο πλαίσιο του προγράμματος EDlocal, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας λειτουργεί και ως συσσωρευτής μεταδεδομένων από επιλεγμένα αποθετήρια και 

διαθέτει το ψηφιακό υλικό στην ευρωπαϊκή πύλη πολιτισμού Europeana. 

Από το 2010 μέχρι το 2016 στη Μέδουσα έχουν ψηφιοποιηθεί 5.929 τεκμήρια. 

http://medusa.libver.gr/jspui/ 

 

Βραβείο «Πρόσβαση στη γνώση 2010» 
 

Στις 12 Αυγούστου 2010 η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας έλαβε το βραβείο «Πρόσβαση 

στη Γνώση».   

 

Δελτίο Τύπου για το Βραβείο 

Μία ελληνική βιβλιοθήκη δέχεται Διεθνές Βραβείο ύψους US$1 εκατομμυρίου επειδή 

υιοθετεί την Τεχνολογία και αναπτύσσει δημιουργικό και ισχυρό περιβάλλον για την 

Κοινότητα. Το Βραβείο Πρόσβαση στη Μάθηση 2010 του Ιδρύματος Bill&MelindaGates τιμά 

τη (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ως επιτυχές πρότυπο βιβλιοθήκης στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

ΣΙΑΤΛ, 12 Αυγούστου /PRNewswire-USNewswire/ — Το Ίδρυμα Bill&MelindaGates απένειμε 

σήμερα το Βραβείο του «Πρόσβαση στη Μάθηση» 2010 ύψους US$1 εκατομμυρίου στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών 

πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών αναγκών περισσοτέρων από 180,000 ανθρώπων. Η Βιβλιοθήκη έχει 

αναδειχθεί ως κορυφαία στην Ελλάδα προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών και 



προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες, και βοηθώντας άλλες βιβλιοθήκες να αναπαράγουν 

την επιτυχία της. Η Microsoft, εταίρος του Ιδρύματος στις προσπάθειές του‚ να βοηθά τις 

δημόσιες βιβλιοθήκες να συνδέουν ανθρώπους στο Διαδίκτυο, θα παρέχει στη Βιβλιοθήκη 

της Βέροιας δωρεές λογισμικού και προγραμμάτων διδασκαλίας τεχνολογίας. 

Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας αντιλήφθηκε τη δύναμη της τεχνολογίας από νωρίς. Το 1992, 

ο κατάλογος της ήταν ήδη πλήρως αυτοματοποιημένος. Το 1996 η Βιβλιοθήκη ήταν η 

πρώτη στη χώρα που παρείχε στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και στο Διαδίκτυο. Το 1997 ήταν η πρώτη που δημιούργησε τη δική της 

ιστοσελίδα. 

«Η Βιβλιοθήκη μας νοιάζεται για το πώς να κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη και 

καλύτερη, κι όχι απλώς να φιλοξενεί βιβλία και πληροφορίες,» δήλωσε ο Ιωάννης 

Τροχόπουλος, διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. «Είμαστε μια 

μικρή βιβλιοθήκη που είναι αφοσιωμένη στην προσφορά σύγχρονων εργαλείων και 

υπηρεσιών για να βοηθά όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να βρίσκουν νέες 

οικονομικές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές ευκαιρίες.» 

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους 50.000 κατοίκους της Βέροιας και ακόμη 130.000 

ανθρώπους στις γύρω περιοχές. Για να προσεγγίζει ανθρώπους σε απομακρυσμένα 

αγροτικά χωριά, η Βιβλιοθήκη στέλνει κινητές βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με βιβλία και 

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Εκτός από την προσφορά προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας στους 

χρήστες της, η Βιβλιοθήκη έχει καταστεί ζωντανό κέντρο της κοινότητας που προωθεί τη 

μάθηση και τη δημιουργικότητα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους με το νέο 

της τμήμα για παιδιά και εφήβους, τα Μαγικά Κουτιά, τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, σταθμούς μουσικής, περιοχές παιχνιδιού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους και πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων – από αφήγηση ιστοριών μέχρι τέχνες και 

χειροτεχνίες (εκφραστικά μέσα). 

Για να αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης στην περιοχή, η 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει εργαστεί με επιμέλεια για να εδραιώσει συνεργασίες με άλλες 

βιβλιοθήκες, προγράμματα και ιδρύματα εντός της Ελλάδας και ανά τον κόσμο. Αυτές οι 

σχέσεις παρείχαν ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ώστε να επωφεληθούν 

οι κοινότητες που εξυπηρετούν αυτοί οι οργανισμοί. Για παράδειγμα, η Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας βοήθησε ώστε περισσότερες από 60 ελληνικές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν τους 

δικούς τους δικτυακούς τόπους και να περιληφθούν στην ηλεκτρονική πύλη των δημοσίων 

βιβλιοθηκών‚ που η ίδια δημιούργησε. 

«Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι μια από τις πιο διάσημες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα,» 

δήλωσε ο Απόστολος Νεστορόπουλος, δήμαρχος του Δήμου Αποστόλου Παύλου. «Τους 

ζητήσαμε να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη μας‚ επειδή έχουν την 

τεχνογνωσία.» 

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει σειρές μαθημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στις οποίες 

διδάσκονται δεξιοτεχνίες πραγματικού κόσμου, όπως χρήση λογισμικού, σύνταξη 

βιογραφικού σημειώματος, μοιράσματος online βίντεο και συμμετοχή στην κοινωνική 

δικτύωση. Διδάσκει τους μεγαλύτερους πώς να πραγματοποιούν online αναζητήσεις και να 

χρησιμοποιούν τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, βοηθά τους μετανάστες να 

προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον και δίνει στους εφήβους μια ασφαλή εξωσχολική 



τοποθεσία για να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους για το σπίτι και να συναντούν τους 

φίλους τους. Έχει επίσης βοηθήσει ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ένα από τα χειρότερα 

οικονομικά κλίματα στην ελληνική ιστορία. 

Η Κατερίνα Χειμωνίδου ήταν μια από τους πολλούς άνεργους νέους στην Ελλάδα. Όταν 

έμαθε για μια ανοιχτή θέση σε τοπικό φορέα κινητής τηλεφωνίας, ακολούθησε μια 

σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων που της δίδαξαν πώς να φτιάχνει ένα βιογραφικό 

σημείωμα με εξειδικευμένο λογισμικό, που την βοήθησε να βρει τη δουλειά και της έδωσε 

μια αρχική ώθηση στην καριέρα της. 

«Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει φέρει θετικές αλλαγές στις ζωές των πολλών ανθρώπων 

που εξυπηρετεί,»είπε η DeborahJacobs, διευθύντρια της πρωτοβουλίας Διεθνείς 

Βιβλιοθήκες (Global Libraries) για το Ίδρυμα Bill&MelindaGates, στην τελετή απονομής του 

βραβείου στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. «Είναι μια περίτρανη απόδειξη της δύναμης της 

εφευρετικότητας‚ όπου μια τόσο μικρή βιβλιοθήκη σε μια ορεινή περιοχή της Βόρειας 

Ελλάδας προλειαίνει το έδαφος για τους χρήστες της και για άλλους που μπορούν να 

μαθαίνουν από την καινοτόμο χρήση των νέων τεχνολογιών και των συναρπαστικών 

προγραμμάτων.» 

Το ετήσιο Βραβείο του Ιδρύματος Πρόσβαση στη Μάθηση αναγνωρίζει τις καινοτόμες 

προσπάθειες βιβλιοθηκών και παρόμοιων οργανισμών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών 

στην παροχή δωρεάν πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο Διαδίκτυο. 

Απονέμεται από την πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Διεθνείς Βιβλιοθήκες», η οποία 

προσπαθεί να ανοίξει τον κόσμο της γνώσης, της πληροφορίας και της ευκαιρίας για να 

βοηθήσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας 

θα χρησιμοποιήσει το βραβείο για να επεκτείνει το δίκτυο βιβλιοθηκών της, να 

αναβαθμίσει την υποδομή της στον τομέα της πληροφορικής, να αναπαράγει την ιδέα των 

Μαγικών Κουτιών σε ολόκληρο το κύριο κτίριο της και σε όλα τα νέα παραρτήματα‚ καθώς 

και να επεκτείνει την επίδρασή της πέρα από την περιοχή μέσα από ιστοσελίδες και 

κοινωνική δικτύωση. 

Οδηγημένοι από την πεποίθηση ότι κάθε ζωή έχει ίση αξία, το Ίδρυμα Bill&MelindaGates 

προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζουν υγιή και παραγωγική ζωή. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες εστιάζει στη βελτίωση της υγείας του κόσμου και στο να τους δίνει 

την ευκαιρία να βγουν από την ασιτία και την έσχατη ένδεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι — ειδικά εκείνοι με τους λιγότερους πόρους 

— έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που χρειάζονται για να επιτύχουν στο σχολείο και τη 

ζωή. Με έδρα το Σιάτλ, Ουάσινγκτον, το Ίδρυμα καθοδηγείται από τον Γενικό Εκτελεστικό 

Διευθυντή JeffRaikes και τον ΣυμπροεδρεύονταWilliam H. GatesSr., υπό την καθοδήγηση 

των Bill και MelindaGates και του WarrenBuffett. Μάθετε περισσότερα 

στο http://www.gatesfoundation.org ή συμμετέχετε στη συζήτηση στο 

Facebook (http://www.facebook.com/home.php) και στο Twitter 

(http://twitter.com/gatesfoundation).ΠΗΓΗ Ίδρυμα Bill&MelindaGates 

(Bill&MelindaGatesFoundation). 

ΕΠΙΚΟΙΝΝΩΝΙΑ: Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, +1-206-709-

3400, media@gatesfoundation.org 

 

Κινητή Βιβλιοθήκη 



H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας λειτουργεί με μία Κινητή μονάδα που 

δημιουργήθηκε το 2000 στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης για 

Κινητές Βιβλιοθήκες» που χρηματοδότησε κατά 75% η Ε.Ε. και κατά 25% το Ελληνικό 

Δημόσιο. Η  Κινητή Βιβλιοθήκη είναι πλήρως εξοπλισμένη με υπολογιστές, χρησιμοποιούν 

πλέον κάρτες 4G για ασύρματη σύνδεση στο Internet και εξυπηρετούν Δημοτικά, 

Νηπιαγωγεία και Κοινοτικά Καταστήματα χωριών του Ν. Ημαθίας. Το πρόγραμμα των 

επισκέψεων είναι μηνιαίο και όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που εδρεύουν τα δανειστικά 

κέντρα μπορούν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της 

κινητής βιβλιοθήκης. 

Από το 2009 οπότε συνταξιοδοτήθηκαν οι οδηγοί-μόνιμοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης η 

Κινητή Βιβλιοθήκη υπολειτουργεί. Το διάστημα 2010 μέχρι το 2014 συνάψαμε μνημόνιο 

συνεργασίας με τους Δήμους Δοβρά και Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας και μας 

παραχωρούσαν δικό τους οδηγό κάποιες ημέρες της εβδομάδας για να μπορεί να 

λειτουργεί η Κινητή Βιβλιοθήκη. Το 2015 δεν λειτούργησε καθόλου η Κινητή Βιβλιοθήκη και 

ξεκίνησε πάλι τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2016 με οδηγό από τα επιδοτούμενα 

προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

Η Κινητή Βιβλιοθήκη έχει πάνω από 7.000 αντίτυπα βιβλίων.  

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει είναι δανεισμός βιβλίων & οπτικοακουστικού υλικού, καθώς 

και η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Κινητή Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την σχολική και 

εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και όλους τους κατοίκους του κάθε Δημοτικού 

Διαμερίσματος που επισκέπτεται. Τα Αυτοκίνητα σταθμεύουν στα Δημοτικά Σχολεία και τα 

Κοινοτικά Καταστήματα των περιοχών. Όλοι οι πολίτες μπορούν να γίνουν μέλη και να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Κινητών Βιβλιοθηκών με την χρήση της αστυνομικής τους 

ταυτότητας.Το διάστημα 2012-2015 η Κινητή Βιβλιοθήκη επισκεπτόταν 26 Δημοτικά 

Σχολεία και Νηπιαγωγεία στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 15 κοινοτικά καταστήματα 

τη διάρκεια του καλοκαιριού σε χωριά του Ν. Ημαθίας. Εξυπηρετούσε 2.500 μαθητές και 

πάνω από 5000 κατοίκους. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 99 δρομολόγια και οι δανεισμοί 

ήταν 18.273 τεκµήρια. 

Συνεργασίες και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

• Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας από το 2011 συνεργάζεται με το FutureLibrary 

(αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία). Έχοντας ως παράδειγμα-πρότυπο την 

καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας που ξεκίνησε η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας από το 2008, το FutureLibraryοργάνωσε και συντόνισε την 

πανελλήνια καλοκαιρινή εκστρατεία με συμμετοχή πάνω από 110 Δημόσιων και 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών από όλη την Ελλάδα κατά το διάστημα 2012 μέχρι το 2015.   

http://www.futurelibrary.gr/ 

 

• Το Πρόγραμμα AccessITPlus αποτελεί συνέχεια του πετυχημένου AccessIT, το 

οποίο ανέπτυξε δύο online μαθήματα με θέμα: α) Ψηφιακά καταθετήρια για 

μικρούς οργανισμούς μνήμης και β) Συνεργασία με τη Europeana.  

Τα μαθήματα αυτά στοχεύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών 

και των μουσείων με σκοπό οι ίδιοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν ψηφιακά καταθετήρια, να έχουν 

τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στο θέμα, να γνωρίσουν πώς ψηφιοποιούν και 

περιγράφουν με μεταδεδομένα τα ψηφιακά τεκμήρια, πώς να τα δημοσιεύουν και 



τέλος να μπορούν να υποστηρίξουν τα ψηφιακά καταθετήρια για την μελλοντική 

ανάπτυξή τους αλλά και να κάνουν το περιεχόμενό τους διαθέσιμο στην Europeana. 

Το Πρόγραμμα επίσης θα εκπαιδεύσει μια μικρή ομάδα ικανών επαγγελματιών με 

σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε οι ίδιοι με τη 

σειρά τους να δημιουργήσουν ομάδες εκπαίδευσης στις χώρες τους. Συνεπώς οι 

μικρές αυτές ομάδες εκπαίδευσης θα γίνουν πυλώνες εκπαίδευσης στις νέες 

τεχνολογίες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μεταδεδομένα, κλπ. και θα μεταφέρουν 

γνώσεις και δεξιότητες στους συναδέλφους τους σε κάθε χώρα που συμμετέχει 

Πρόγραμμα. 

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2011και διήρκησε έως τον Σεπτέμβριο 2013. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, από τους βασικούς εταίρους του 

προγράμματος, έχει εκπαιδεύσει, σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Βέροια, 

ομάδα επαγγελματιών από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό 

να δημιουργήσουν με τη σειρά τους ομάδες εκπαίδευσης στις χώρες τους. 

http://accessitplus.libver.gr/ 

 

• H EuropeanaAwareness (Γνώση  της  Europeana), 2012-2014, ήταν ένα Δίκτυο της 

Καλύτερης Πρακτικής ώστε να δημοσιοποιηθεί η Europeana, να προωθηθεί η χρήση 

της από το γενικό κοινό, να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες και να ενθαρρυνθούν 

περαιτέρω οι πολιτιστικοί φορείς. 

http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness 

 

• Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Ανάδειξης Καινοτόμων Βιβλιοθηκών 

στην περιοχή των Βαλκανίων (INELI-Balkans) -  

TheInternationalNetworkofEmergingLibraryInnovatorsintheBalkanRegion (INELI-

Balkans), που σκοπό έχει να συγκεντρώνει Βιβλιοθήκες από 11 χώρες για την 

ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου που θα ενθαρρύνει τη συνεργατική καινοτομία, 

την ηλεκτρονική μάθηση και τον πειραματισμό με νέες ιδέες και υλοποιείται το 

διάστημα 2015-2017.Το πρόγραμμα θα αναδείξει Πρωτοπόρους Βιβλιοθηκών από 

την Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία 

και Σλοβενία και χρηματοδοτείται από το ‘ΙδρυμαBill&MelindaGatesFoundation. 

http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans/ 

 

 

PressReader 

 

Το PressReader αποτελεί το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό «περίπτερο» στον κόσμο, 

παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερες από 3.500 εφημερίδες και περιοδικά από 100 

χώρες, σε 60 γλώσσες και αποτελεί κάτι παραπάνω από έναν απλό ιστότοπο με 

εφημερίδες. Προσφέρει ισχυρά εργαλεία περιήγησης, ανάγνωσης, αναζήτησης ακόμα 

και ακρόασης καθιστώντας την ανάγνωση μια απολαυστική εμπειρία.  Η νέα αυτή 

υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 

Βέροιας.http://www.libver.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%

AF%CE%B1-pressdisplay/ 

 



 

Χρηματοδότηση 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την 

επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονωμένοι 

ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά 

σωματεία.  


