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Με βραβευμένες ταινίες, διεθνείς καλεσμένους, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, την Αγορά πιο πλούσια από ποτέ και πληθώρα εκδηλώσεων έρχεται το 

ANIMASYROS 2022! 
 
 

Η μεγάλη γιορτή του ανιμέισον στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 15η συνεχή χρονιά 
και το ANIMASYROS πραγματοποιείται από  20 έως 25 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο 
Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της ΔΕΗ.  
 
Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 
στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερες από 200 
ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 43 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 8 
διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & 
Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & EU Values), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, περιφερειακές δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί, πλέον, 
κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο!  
 
Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στις 20.00 στο Θέατρο 
Απόλλων. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί η νέα ταινία ανιμέισον παραγωγής του Animasyros 
που δημιουργήθηκε για τον ΕΟΤ καθώς και η νέα ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία 
με τον Μελωδία 99.2 αφιερωμένη αυτή τη φορά στον μεγάλο Συριανό ποιητή και στιχουργό Μάνο 
Ελευθερίου.  
 
Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε εμβληματικούς χώρους της Σύρου, όπως το θέατρο Απόλλων, ο 
θερινός κινηματογράφος Παλλάς, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, ο ιστορικός πρώην χειμερινός 
κινηματογράφος ΕΡΜΗΣ, η Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, σε υπαίθριους χώρους όπως η 
Πλατεία Φοίνικα, η αυλή της Μονής Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της 
Ερμούπολης. Μέρος του προγράμματος προβολών θα είναι διαθέσιμο και μέσω ψηφιακών προβολών 
στην ιστοσελίδα www.animasyros.gr ενώ οι εργασίες της Αγοράς θα αναμεταδίδονται στο  επίσημο 
κανάλι του ANIMASYROS στο Youtube.  
 
Η τελετή λήξης και απονομής βραβείων του Φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
θέατρο Απόλλων και πέραν των πολυαναμενόμενων νικητών θα φιλοξενήσει μια live εμφάνιση του 
συνθέτη και τραγουδιστή Theodore στο τραγούδι του “The Transcendence of Man” συνοδεία του 
ανιμέισον βίντεο που δημιουργήθηκε από τον Μπάμπη Αλεξιάδη σε παραγωγή του Animasyros.   
 
 
Αφιερώματα 

The Baltic Animation Way 
Η κύρια θεματική του Φεστιβάλ αφιερώνεται στις Βαλτικές Χώρες (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία) με τις 
μεγάλου μήκους ταινίες «Captain Morten and the Spider Queen» και το υπνωτιστικό «AWAY» την 
σπουδαία ταινία του Gints Zilbalodis, που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία 
Contrechamp στο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Annecy και έχει επιλεγεί και προβληθεί σε 
περισσότερα από 85 φεστιβάλ, ενώ έχει αγοραστεί από 18 χώρες. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του 27χρονου Λετονού, ο οποίος έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε, σχεδίασε, παρήγαγε 
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και συνέθεσε το σάουντρακ και τον οποίο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο 
ANIMASYROS. Επιπλέον, θα προβληθούν και δύο ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα με 12 συνολικά 
ταινίες από την Εσθονία, την Λιθουανία και την Λετονία που συνεπιμελήθηκε η Anna Zaca, διευθύντρια 
της Latvian Animation Association, μαζί με το Animasyros. 
 
Norway Calling 
Μεταφερόμαστε πιο βόρεια για το αφιέρωμα στο Νορβηγικό animation, ένα κύκλο ταινιών μικρού 
μήκους το οποίο επιμελείται ο Anders Narverud Moen, διευθυντής του Fredrikstad Animation Festival, 
ενώ παράλληλα θα προβληθεί και η μεγάλου μήκους ταινία «Louis and Luca – Mission to the Moon». 
 
Stand With Ukraine 
Από τον προγραμματισμό του ANIMASYROS δεν θα μπορούσε να λείπει, φέτος, ένα αφιέρωμα στο 
σύγχρονο Ουκρανικό animation, το οποίο επιμελείται η Anastasiya Verlinska, διευθύντρια 
προγράμματος του LINOLEUM International Contemporary Animation and Media Art Festival του 
σημαντικότερου Φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων της Ουκρανίας. 
 
H αποδοχή, η ενδυνάμωση, οι ανθρώπινες σχέσεις, η διαχείριση των συναισθημάτων είναι μερικές 
μόνο από τις θεματικές τις οποίες πραγματεύονται οι ταινίες και στα τρία αφιερώματα μεταφέροντας -
με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο- κοινωνικά μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους.  
 
 
Ταινίες Μεγάλου Μήκους και Διεθνές Πανόραμα 
 
Το ANIMASYROS παρουσιάζει τις 10 καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών σηκώνοντας αυλαία με το 
«FLEE», μια ταινία της StraDa Films, που απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για OSCAR, επιλέχθηκε στις 
Κάννες και κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο διεθνές διαγωνιστικό του Sundance. Το συγκλονιστικό αυτό 
ντοκιμαντέρ που αφορά στην αληθινή ιστορία φυγής ενός μικρού Αφγανού από τη χώρα του για το 
ομηρικό ταξίδι προς την ελευθερία θα παρουσιάσουν οι συντελεστές της ταινίας Mikkel Sommer και 
Δανάη Κατωπόδη. Παράλληλα με την προβολή, θα παρουσιαστεί στην Βραζιλιάνα στην Άνω Σύρο η 
έκθεση “The faces of FLEE” με έργα που δημιούργησε ο Mikkel Sommer για την ταινία.  
 
Το πάντα επίκαιρο θέμα του προσφυγικού αλλά και το ταξίδι από την παιδική ηλικία στην εφηβεία θα 
μας απασχολήσει και στην ταινία «Η φυγή/La Traversée» της Florence Miaihle από τη Γαλλία, ενώ η 
νέα ταινία του Ari Folman, (ευρύτερα γνωστός από το «Βαλς με τον Μπασίρ»), «Που κρύβεται η Άννα 
Φρανκ», παραδίδει μαθήματα ιστορίας σε μικρούς και μεγάλους. Η προβολή της ταινίας «Ικαρος και 
Δαίδαλος» μας μεταφέρει στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, παρουσία του σκηνοθέτη Carlo 
Vogele, η πολυβραβευμένη ισπανική ταινία «Ο Μπουνιουέλ στο Λαβύρινθο με τις Xελώνες» αποτίει 
φόρο τιμής στον πατέρα του σουρεαλισμού και προβάλλεται παρουσία του Fermin Solis στο κόμικ του 
οποίου βασίστηκε η ταινία.  
 
Το ταξίδι στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων συνεχίζεται με το «The Ape Star», ένα τρυφερό 
animation για την αντισυμβατική αγάπη, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις 
φωνές, μεταξύ άλλων, του Σωτήρη Κοντιζά και της Ευγενίας Δελιαλή και σε συνεργασία με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου της Αθήνας, την μεταμοντέρνα μιούζικαλ 
κωμωδία “The Island” της Anca Damian (“Marona's Fantastic Tale”). 
  
Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη 
περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα μέσα από 27 ταινίες που προέρχονται από την Αμερική, την 
Ευρώπη μέχρι και τη Νότιο Κορέα και την Αυστραλία και με θεματικές που περιλαμβάνουν από 
ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία μέχρι video art. 
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Διαγωνιστικά Τμήματα 
 
Πάνω από 100 ταινίες πλαισιώνουν τα 8 διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ, ανάμεσα στις οποίες το 
προτεινόμενο για OSCAR «Bestia», στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, το νέο βίντεο κλιπ “Up and 
Away” της Σtella, το βίντεο κλιπ “Bientôt la Lumière” του Mad Rey που επιμελήθηκαν οι Thami & Hedi 
Nabil (που έχουν αναλάβει και το νέο βίντεο των Red Hot Chilli Peppers) στο Τηλεοπτικό και Κατά 
Παραγγελία Ταινιών, ταινίες από διεθνούς φήμης σχολές animation (Gobelins, FAMU, Bezalel) στο 
Φοιτητικό Διαγνωστικό Τμήμα. 
 
Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 20 ταινίες. Καταξιωμένοι και ανερχόμενοι Έλληνες 
animators, παρουσιάζουν μερικές από τις καλύτερες ταινίες ανιμέισον που έχει να προσφέρει η 
ελληνική σκηνή. Πολλές από τις ταινίες που φέτος αποτελούν τμήμα του Ελληνόφωνου Διαγωνιστικού 
Προγράμματος με βραβείο που αθλοθετείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχουν 
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Covid-19 του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με σκοπό την 
υποστήριξη της κινηματογραφικής κοινότητας έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας.  
 
Η διαγωνιστική ενότητα AnimaPride αναδεικνύει μέσα από 10 ταινίες σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ+ 
κινήματος: την ομοφοβία, τα τρανς δικαιώματα, τα όρια των φύλων, το οnline dating, την 
πολυσυντροφικότητα.  
 
Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 20 ταινίες, οι οποίες μέσα από την φαντασία, το 
χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης και αναδεικνύουν μηνύματα που 
αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τις οικογενειακές σχέσεις. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο του #thisIsEU – Ευρωπαϊκές αξίες τμήμα, με βραβείο που απονέμεται από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα θα προβληθούν έξι ταινίες ομώνυμης 
θεματικής, για το περιβάλλον, τις θεραπείες μεταστροφής, την παιδική φτώχεια, το μεταναστευτικό, 
την βία κατά των γυναικών και την αυτοδιάθεση του σώματος. 
 
Δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών και πληροφοριακών τμημάτων: 
bit.ly/3KrK3ym  
Κριτικές Επιτροπές 
 
Οι κριτικές επιτροπές του ANIMASYROS 2022 αποτελούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον 
χώρο του κινηματογράφου και του ανιμέισον, διοργανωτές φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς διευθυντές 
από όλο τον κόσμο, δημοσιογράφους, συγγραφείς, ακτιβιστές. 
 
Διεθνές & Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα  
- Ορέστης Ανδρεαδάκης (GR) - Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης / 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
- Gints Zilbalodis (LV) - Σκηνοθέτης, Animator 
- Dominique Seutin (BE) - Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Anima Brussels  
 
K.ID.S. 
- Αντώνης Παπαθεοδούλου (GR) - Συγγραφέας, Creative Director 
- Marlyn Spaaij (NL) - Σκηνοθέτιδα, συγγραφέας και σεναριογράφος 
- Fermín Solís (ES) - Σκιτσογράφος, Αnimator,  Εικονογράφος 
 
Φοιτητικές – TV & Κατά Παραγγελία Ταινίες 
- Χριστίνα Μπίθα (GR) - Δημοσιογράφος, Κριτικός Κινηματογράφου  
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- Aneta Ozorek (PL/NL) - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Kaboom Animation Festival 
- Alexandra Ramires (PT) - Σκηνοθέτης, Animator 
 
AnimaPride 
- Βασίλης Σωτηρόπουλος (GR) - Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω 
- Katherine Reilly (USA/GR) - Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός, ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων 
- Benoit Berthe Siward (FR) - Ιδρυτής του The Animation Showcase, ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της κριτικής επιτροπής: 
https://animasyros.gr/blog/meet-the-juries-of-animasyros-2022   

 

Αγορά 

Η Αγορά, ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του Φεστιβάλ αποτελεί, πλέον, κέντρο αναφοράς για τη 
βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες 
του κλάδου με την ελληνική κοινότητα του animation. Φέτος, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης 
γαλλική  NEF Animation πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, 
masterclasses και συναντήσεις δικτύωσης. 
 
Φέτος, το ANIMASYROS έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί την βραβευμένη με Peabody, 
Humanitas, NAACP και Emmy Chris Nee, δημιουργό και διευθύντρια παραγωγής των σειρών 
κινουμένων σχεδίων Ada Twist, Scientist, Η Μικρή Γιατρός, Βαμπιρίνα καθώς και της πρόσφατης 
σειράς "We The People" για το Netflix στην παραγωγή της οποίας συμμετέχουν ο Μπαράκ και η Μισέλ 
Ομπάμα με στόχο να μάθουν στα παιδιά τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων τους ως σύγχρονοι 
πολίτες  με έναν διασκεδαστικό τρόπο. Η δημοσιογράφος, ιστορικός ταινιών animation και μουσικός 
παραγωγός Nancy Denney Phelps συντονίζει τη συνέντευξη με τη διεθνούς φήμης παραγωγό.  
 
Επιπλέον, διακεκριμένοι animators και σεναριογράφοι όπως η Joanna Quinn και ο Les Mills θα 
παρουσιάσουν ένα μοναδικό masterclass βασισμένο στην ταινία τους The Affairs of the Art, υποψήφια 
στα φετινά OSCAR στην κατηγορία μικρού μήκους animation, ενώ ο φημισμένος ανεξάρτητος 
παραγωγός, Olivier Catherin (παραγωγός του “Granny’s Sexual Life”, "Steakhouse" και του 
βραβευμένου με  Σεζάρ "Kiki of Montparnasse”), θα μοιραστεί μαζί μας την εκτενή του εμπειρία αλλά 
και στρατηγικές για την ανάπτυξη έργων και τη διαχείριση συμπαραγωγών. 
 
Την κριτική επιτροπή του Pitching Forum αποτελούν ο Διευθυντής της NEF Animation Xavier Kawa 
Topor (FR), η Παιδαγωγική Διευθύντρια του περίφημου εργαστηρίου animation, L’atelier des Sèvres 
Catherine Totems (FR) ο Olivier Catherin (FR), η Nancy Denney Phelps (ΒΕ) και η Συντονίστρια της 
Αγοράς και σκηνοθέτις Μαρινέτα Μακ Κρητικού. 
 
Οι πέντε ταινίες μικρού μήκους που έχουν επιλεγεί για το Pitching Forum Agora είναι η ταινία “Art is 
Missing” του σκηνοθέτη Γιώργου Κόντου, η “Μεγάλη Παρασκευή” της συγγραφέως Λουκίας 
Τζωρτζοπούλου, το “Offside” του Εσθονού σκηνοθέτη Sander Joon και της παραγωγού Aurelia Aasa, 
το “Seasons of a Day” του Γάλλου σκηνοθέτη Vincent Tsui και της Ελληνοαμερικανίδας σκηνοθέτιδας 
Mavra Peponi και το “Three Comma Fourteen” της  Patrícia Rodrigues και της εικαστικού Joana 
Nogueira από την Πορτογαλία. 
 
Ο νικητής του Pitching Forum Agora Animasyros θα ανακοινωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στην 
πανηγυρική τελετή λήξης του Φεστιβάλ και θα είναι επίσημος καλεσμένος του προγράμματος La 
Résidence Internationale de Fontevraud, που διοργανώνει η NEF Animation και θα μετακομίσει στο 
Αββαείο του Φοντενεβρώ της Γαλλίας, (Abbaye de Fontenvreau-Maine et Loire) για ένα μήνα, ώστε 
να δημιουργήσει την ταινία του με τις παρεχόμενες από την NEF εγκαταστάσεις. 
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Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε σύγχρονα θέματα 
που απασχολούν την Αγορά του ανιμέισον με καλεσμένους καταρτισμένους επαγγελματίες, διεθνείς 
προσωπικότητες του οπτικοακουστικού χώρου και εκπροσώπους θεσμικών οργανισμών, όπως της 
Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του ΕΚΟΜΕ, του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, του Γραφείου 
Δημιουργική Ευρώπη MEDIA, της COSMOTE TV, της ΕΡΤ, της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, κ.α.  
 
Όλες οι δραστηριότητες της Αγοράς πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Πνευματικό Κέντρο 
Ερμούπολης και αναμεταδίδονται ζωντανά, μέσω συνδέσμου που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 
www.animasyros.gr  
 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Βασικό πυλώνα του Φεστιβάλ αποτελούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά, 
εφήβους, νέους επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Φέτος, η θεματική των 
εργαστηρίων βασίζεται στην επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή και στο 
πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να εμπνευστούν από λογοτεχνικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, παραδοσιακές μουσικές από 
την Μικρά Ασία, ηχογραφημένες και γραπτές μαρτυρίες και να δημιουργήσουν ταινίες animation με την 
καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Έτσι, το τριήμερο εργαστήριο για εφήβους, "Animating the past", με εκπαιδευτή τον ταλαντούχο 
σκηνοθέτη από τη Ρουμανία Paul Muresan έχει αφετηρία το τραγούδι "Σμυρναίικο Μινόρε" και 
χρησιμοποιώντας παστέλ χρώματα πάνω σε χαρτί, οι συμμετέχοντες ξαναζωντανεύουν το παρελθόν 
καθώς είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε από που ήρθαμε και προς τα που επιλέγουμε να πάμε. 
Στην όμορφη Ποσειδωνία θα διεξαχθεί το μονοήμερο εργαστήριο για παιδιά, "Κι όμως Κινείται", με τον 
Συριανό σκιτσογράφο και εικονογράφο Γιάννη Ξαγοράρη όπου οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν 
το δικό τους προσωπικό flipbook, ενώ το εργαστήριο που απευθύνεται σε ενήλικες και νέους 
επαγγελματίες θα καθοδηγηθεί από την ανερχόμενη ισραηλινή animator Mor Israeli. Με αφορμή ένα 
απόσπασμα από την «Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη και το παραδοσιακό τραγούδι «Θάλασσα λυπήσου», 
θα εξερευνήσουμε και θα εμψυχώσουμε τις έννοιες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς για ένα 
παρελθόν που χάθηκε, ένα νέο παρόν, και ένα άγνωστο μέλλον. 
 
Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργαστήρια για ΑμεΑ σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ-ΜεΑ Σύρου 
Ερμούπολης και εκπαιδεύτρια την Έλενα Παυλάκη καθώς και για ηλικιωμένους σε συνεργασία με το 
ΚΑΠΗ Σύρου Ερμούπολης και εκπαιδεύτρια την Μαργαρίτα Σιμοπούλου.  
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες και για εφήβους πραγματοποιούνται στα αγγλικά. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια στο:  
https://www.animasyros.gr/blog/animasyros-2022-media-literacy-programmes  
 
Δηλώσεις συμμετοχής στο education2@animasyros.gr έως τις 14 Σεπτεμβρίου. 
 

Παράλληλες εκδηλώσεις 

Το πλούσιο πρόγραμμα του ΑΝΙΜΑSYROS 2022 περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες 
εκδηλώσεις και συζητήσεις με αφορμή το ανιμέισον: 
 
Τρίτη 20.09 Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης  
I_AM Day: Animating inclusiveness 
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15:30-18:30 
Με αφορμή το Ευρωπαϊκό έργο I_AM: “Inclusive education using Animation and 
Multimedia” το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία 
θα παρουσιαστούν ταινίες, ομιλίες και θα ακολουθήσει απονομή βραβείων μαθητικού 
διαγωνισμού ταινίας animation με θέμα τη συμπερίληψη. Μία μοναδική ευκαιρία για 
δικτύωση των διδασκόντων με φορείς που εργάζονται χρόνια στην ειδική αγωγή και την 
συμπεριληπτική εκπαίδευση ώστε να υιοθετήσουν το animation ως μέσο συμπερίληψης. Η 
ημερίδα είναι δωρεάν για το κοινό.  
 
Παρασκευή 23.09: Θέατρο Απόλλων 
17:30-18:30  - Δημοκρατικές Αξίες & Animation 
Μια ανοιχτή συζήτηση του Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και μελών 
της διεθνούς κοινότητας ανιμέισον  
Η αμεσότητα με την οποία το ανιμέισον μεταφέρει τα μηνύματα και αγγίζει τους θεατές κυρίως 
στις νεότερες και πιο δραστήριες στα νέα μέσα ηλικίες συναντά τις προκλήσεις των 
δημοκρατικών αξιών στη σημερινή εποχή και πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο 
γυναίκες- εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής κοινότητας ανιμέισον, η Δανάη Κατωπόδη animator & 
production manager και η Laura Almantaite, παραγωγός και διευθύντρια του Φεστιβάλ BLON 
της Λιθουανίας συζητούν με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Κώστα Τσουτσοπλίδη για το πως το ανιμέισον μπορεί πραγματικά να μιλήσει στην καρδιά του 
σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη και να προάγει τις αξίες της δημοκρατικής ζωής.  
 
Social Events 

Meet the Directors Networking Meeting powered by Chiltern Media & Number 9  

Σάββατο 24.09: Μέγαρον Καφέ 
19:00-20:00  
Πρόκειται για την καθιερωμένη συνάντηση δικτύωσης των σκηνοθετών, παραγωγών, 
επαγγελματιών και όλων των συμμετεχόντων στο ANIMASYROS 2022.  

ANIMASYROS 2022 Party  
Σάββατο 24.09 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου Ερμούπολης 
22:30 

Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο πάρτι του ANIMASYROS αποτελεί “talk of the town” και για ένα 
βράδυ το Πνευματικό Κέντρο Σύρου Ερμούπολης μετατρέπεται στο απόλυτο hot spot.  
 
Introducing Hermès Cinema 
Τετάρτη 21.09  
20.00 
Ο ιστορικός πρώην χειμερινός κινηματογράφος ΕΡΜΗΣ στην περιοχή Συνοικισμός της 
Ερμούπολης ανοίγει τις πόρτες του για όποιον θέλει να πάρει μια γεύση της παλιάς Ερμούπολης.  
 
 
Χρήσιμες Πληροφορίες 
 
To αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του ANIMASYROS 2022 θα 
αναρτηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στο www.animasyros.gr  
 
Όλες οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό και τους επαγγελματίες 
 
Η ηλεκτρονική κράτηση θέσης, μέσω του ιστοτόπου Εventbrite.com είναι απαραίτητη για τις 
προβολές στο Θέατρο Απόλλων. Οι κρατήσεις θέσεων θα ανοίξουν στις 13 Σεπτεμβρίου 2022.  
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Η ψηφιακή πλατφόρμα προβολών, καθώς και το livestream για τις εκδηλώσεις της Αγοράς είναι 
διαθέσιμα στην κεντρική σελίδα του www.animasyros.gr. 
 
Το Animasyros 2022 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης του από την Ελληνική Πολιτεία. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.animasyros.gr 
 
Ακολουθήστε μας στα Social Media: 
facebook, twitter, instagram, vimeo, youtube 
 
 
Συνδιοργανωτές 
Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 
Χρυσός Χορηγός 
ΔΕΗ 
 
Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 
Στρατηγικός Υποστηρικτής 
ΕΚΟΜΕ 
 
Υποστηρικτές 
Βουλή των Ελλήνων 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  
Τράπεζα της Ελλάδος  
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου  
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη - Media Desk Hellas  
Enterprise Greece 
Ασιφα Ελλάς  
Αιγέας ΑΜΚΕ  
Βρετανικό Συμβούλιο  
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο  
Ινστιτούτο Θερβάντες  
Τσεχικό Κέντρο Αθηνών  
Instituto Camoes 
Dimitrie Cantemir Romanian Cultural Center Bucharest  
Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής  
Πρεσβεία Ισραήλ  
Πρεσβεία Ιρλανδίας  
Πρεσβεία Ισπανίας  
Πρεσβεία Πολωνίας  
Πρεσβεία Πορτογαλίας  
Πρεσβεία Ρουμανίας  
Πρεσβεία Λιθουανίας  
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Πρεσβεία Λετονίας  
Πρεσβεία Εσθονίας  
Πρεσβεία Σουηδίας  
Πρεσβεία Νορβηγίας 
 
Χορηγοί  
CONSTRAT  
UNITED WE FLY  
MATRIX 
CHILTERN MEDIA  
KOIS OPTICS SYROS  
ΖΥLO EYEWEAR 
ELENI VAKONDIOU DESIGNS 
ΝΗΣΟΣ ΜΠΥΡΑ 
PURPLE SHEEP  
AEGEAN HERBS 
MASLINDA DESIGNS  
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΣΥΚΟΥΤΡΗ  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  
Χίμαιρα Art & Craft  
THESAURI CAVIAR  

 
Θεσμικοί Συνεργάτες  
Δήμος Αρταίων 
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου  
Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου  
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων  
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
ΕΛΕΥΣΙΣ 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου  
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 
Ινστιτούτο Κυβέλη  
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  
American Film Showcase 
 
Ακαδημαϊκοί συνεργάτες 
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
Ιόνιο Πανεπιστήμιο  
Πολυτεχνείο Κρήτης 
ΑΚΤΟ 
University for the Creative Arts Canterbury 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Atelier de Sèvres 
Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου  
Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά  
 
Υποστηρικτής Αγοράς 
NEF Animation  
 
Χορηγός Βραβείου Διεθνούς & Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Τμήματος  
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DNA LAB  
 
Πάγιος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών 
Blue Star Ferries 
  
Χορηγός Αεροπορικών Μεταφορών 
SKY express 
 
Χορηγοί Εστίασης  
ΟΝΟ  
Αλλού Γυαλού  
Ντάνος  
 
Χορηγοί φιλοξενίας  
ΝΗΣΑΚΙ 
ΠΑΛΛΑΔΙΟ 
ΟΜΗΡΟΣ 
NAVES  
SYROS SOUL SUITES 
HABIT 
ESPERANCE 

 
Υποστηρικτής Επικοινωνίας 
MEGA 
 
Χορηγοί Επικοινωνίας 
ΕΡΤ | EPT 3 | ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΡΤ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | KOSMOS RADIO | ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  |  
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | TV5MONDE | COSMOTE TV | MAD TV | ΑΙΓΑΙΟ LIVE 95.8  |  ΜΕΛΩΔΙΑ 
99.2  | EMPNEUSI 107 FM | EN ELFKO 87.7 | ΗΙΤ 88.9 | RED 96.3 | AME-AΠΕ | ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ  | 
O ΛΟΓΟΣ | H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | ANTIVIRUS | OLAFAQ | ΤΑΛΚ | BEATER.GR | CYCLADES 24.GR | 
CLICKATLIFE.GR | CULTURENOW.GR |  DEBOP.GR | FLIX.GR | IN2LIFE.GR | INFOKIDS.GR | 
INFOKIDS.CY | INFOWOMAN.GR | LOGOTYPOS.GR | MONOPOLI.GR | MYAEGEAN.GR | 
NEWS247.GR | ONEMAN.GR | POPAGANDA.GR  | PRIDE RADIO | SKYMAP | SKWINGLY | 
STREAMEE.COM | SYROSAGENDA.GR | SYROSPRESS.GR | SYROSTODAY.GR  
 
Διοργάνωση: 

 
 
 
 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού 
 
 
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Ναταλί Τσιριγώτη 
(+30) 6972 899 406 
natalie.tsirigoti@gmail.com  
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