
 

Προς του Συμμετέχοντες στην 14η Camera Zizanio 

Η φετινή 14η διοργάνωση της Camera Zizanio (29 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 

2014) αναμένεται να είναι η πιο σημαντική από όλες μέχρι τώρα κι αυτό 

οφείλεται στη μαζική συμμετοχή σχολείων αλλά και μεμονωμένων ομάδων 

νέων.  

Στο ελληνικό τμήμα υποβλήθηκαν 221 ταινίες που προέρχονται από 184 
σχολεία κι αυτό αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης 
λάβετε υπ όψιν   ότι πέρυσι οι συμμετοχές είχαν φτάσει τις 185 και το 2012 
τις 75! Ευχαριστούμε θερμά όσους εμπιστεύτηκαν τις ταινίες τους στην 
Camera Zizanio και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. 
 
Με αυτή την επιστολή θέλουμε να ενημερώσουμε  όλους τους συμμετέχοντες 
με ταινίες ή αυτούς που έχουν προγραμματίσει μια επίσκεψη στον Πύργο για 
τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Φεστιβάλ. 
 
Η Camera Zizanio δεν θέλει να λειτουργεί με αποκλεισμούς. Σκοπός μας 
είναι να προβάλουμε όλες τις ταινίες. Δυστυχώς οι ώρες προβολής είναι 
περιορισμένες. Γι αυτό καταλήξαμε στα εξής: 
 

- Προστίθεται μια  ακόμα ημέρα προβολής για το Ελληνικό Τμήμα και 
έτσι το αρχικό διήμερο μετατρέπεται σε τριήμερο.  Συγκεκριμένα οι 
προβολές θα γίνουν Σάββατο 29, Κυριακή 30 Νοεμβρίου και Δευτέρα 1 
Δεκεμβρίου. 

 
- Προκριματική επιτροπή θα επιλέξει για προβολή μιας ταινίας ανά 

σχολείο προκειμένου να εκπροσωπηθούν όλοι. Θα προτιμηθούν 
ταινίες που είναι εξ ολοκλήρου δημιουργημένες από παιδιά (με τη 
βοήθεια ενηλίκων) από αυτές που έχουν δημιουργηθεί από 
εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή παιδιών.  
 

- Όλες  που υποβλήθηκαν θα είναι διαθέσιμες για προβολή σε όποιο 
μέλος της κριτικής επιτροπής το ζητήσει ενώ όλες θα εμφανιστούν 
στον τυπωμένο κατάλογο.  

 
Για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν 
 

- Η 14η Camera Zizanio πραγματοποιείται παράλληλα με το 17ο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας. Έτσι όσοι επισκεφτούν τον 
Πύργο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πέρα από τις 
προβολές της Camera Zizanio και αυτές του Φεστιβάλ Ολυμπίας. 

-  
- Δυστυχώς λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού το Φεστιβάλ δεν 

έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας. Παρέχει όμως ελεύθερη είσοδο στα 
προβολές και δωρεάν παρακολούθηση των εργαστηρίων.  

 



- Οι πρoβολές των ταινιών της Camera Zizanio γίνονται στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Αντιπεριφέρειας Ηλείας στον Πύργο (28ης Οκτωβρίου 56) 
Στην πρώτη σελίδα του δικτυακού μας τόπου μπορείτε να  βρείτε 
χάρτης που προσδιορίζει το χώρο καθώς και τα τηλέφωνα της 
γραμματείας στον Πύργο). 

 
- Οι ώρες και ημέρες προβολών του Ελληνικού Τμήματος είναι: 

 
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 9.00 – 14.00 και 15.00 19.00  
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 9.00 – 14.00 και 17.00 – 19.00 
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 9.00 – 14.00 
 

- Οι προβολές του Ευρωπαϊκού Τμήματος και του Διεθνούς 
Πανοράματος θα γίνουν από τη Τρίτη 2 ως την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου  
και ώρες 9.00 – 14.00 
 

- Η κοινή τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera 
Zizanio θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 20.00. Η 
τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 
στις 20.00. 

 
 
Κινηματογραφικά εργαστήρια 
 
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ λειτουργούν δυο ειδών κινηματογραφικά  
εργαστήρια. Εργαστήρια πενθήμερης διάρκειας (από Δευτέρα ως 
Παρασκευή) τις πρωινές ώρες. Σε αυτά συμμετέχουν μαθητές από σχολεία 
του νομού Ηλείας. Εργαστήρια για τους επισκέπτες έχουμε φροντίσει να 
υπάρχουν ξεχωριστά εργαστήρια.  
 
Οι επισκέπτες που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια της 
δεύτερης κατηγορίας οφείλουν να γνωρίζουν:  
 

- Λόγω του περιορισμένου χρόνου παραμονής των επισκεπτών αυτά τα 
εργαστήρια αναγκαστικά έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα.  

- Ο αριθμός των εργαστηρίων- σεμιναρίων εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα   των εθελοντών επαγγελματιών του κινηματογράφου 
που βοηθούν σε αυτό το έργο. 

- Τα εργαστήρια – σεμινάρια πραγματοποιούνται μεσημεριανές ώρες 
15.00 – 17.00 

 
Σημ. Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 15.00 – 17.00 θα πραγματοποιηθεί 
ένα ενδιαφέρον μάθημα κινηματογράφου. Θα δοθεί από τον νεαρό Ούγγρο 
σκηνοθέτη Ρόλαντ Φέργκε. Ξεκίνησε συμμετέχοντας σε εργαστήρια 
κινηματογράφου στο Μάκο και τον Πύργο, σπούδασε κινηματογράφο και με 
την πρώτη του επαγγελματική ταινία βραβεύτηκε στη Μπερνινάλε 2014. 
 
Πρακτικά ζητήματα 
 



Όσοι επισκέπτες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια 
παρακαλούνται να το δηλώσουν εγκαίρως προκειμένου  να εξασφαλιστεί η 
παρουσία τους σε αυτά. 
 
Από τη Δευτέρα 10 και ως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 θα λειτουργεί 
στα γραφεία της Αθήνας ειδική γραμματεία για την υποδοχή των 
συμμετοχών.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8664470. 
 
Στο ίδιο τηλέφωνο μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες που αφορούν τη 
μετακίνηση ή τη διαμονή σας στον Πύργο.  
 
Χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας. 
Υπάρχει ειδική σελίδα όπου αναρτώνται τα δελτία τύπου και οι 
ανακοινώσεις. Υπάρχει επίσης χάρτης για τον εντοπισμό του Συνεδριακού 
Κέντρου της Ημιπεριφέρειας Ηλείας όπου έχει τη έδρα της η Γραμματεία του 
Φεστιβάλ, γίνονται οι προβολές της Camera Zizanio και πολλά από τα 
εργαστήρια.  
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Για την Camera Zizanio 


