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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011 

 
6ο SFF-rated Athens 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 ΤΟ 6Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΦΑΝTΑΣΙΑΣ & ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.  
 

 

 
Με πρωτοφανή επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011 το 6ο SFF-rated Athens 

που διεξήχθη στον κινηματογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ FILMCENTER το διάστημα 10-16 Μαρτίου 2011. 

Με την απονομή των Βραβείων Κοινού και την κλήρωση για τα δώρα Κοινού έπεσε η αυλαία για το 

6ο SFF-rated Athens, ενώ το πάρτυ που ακολούθησε με άφθονο αψέντι Xenta Absenta κράτησε 

μέχρι αργά, επισφραγίζοντας τον ενθουσιασμό του κοινού για τη φετινή διοργάνωση. 

 

Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας & Φανταστικού της Αθήνας που 

διοργανώνεται από την Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας (ΑΛΕΦ) δικαίωσε φέτος το κοινό 

που το ακολουθεί πιστά τα τελευταία πέντε χρόνια, πετυχαίνοντας στην 6η διοργάνωσή του 

την πιο εντυπωσιακή μαζική συμμετοχή κοινού. Πέρα από τη δυναμική παρουσία του σε 

επίπεδο προγράμματος με αποκορύφωση την εξασφάλιση της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας 

Η.P. Lovecraft “The Whisperer in Darkness”, καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του φεστιβάλ 

έπαιξε η δύναμη της επικοινωνίας. Η επικοινωνία της φετινής διοργάνωσης που επιμελήθηκε το 

δημιουργικό γραφείο Black Mamba με τη χρήση των τεσσάρων - οικείων σε όλους – 

χαρακτηριστικών εκπροσώπων-σύμβολα του Φανταστικού, Nosferatu, E.A. Poe, Dr. Spock και τον 

Alex, ήρωα της θρυλικής ταινίας “Κουρδιστό Πορτοκάλι”, κατάφερε να φέρει το ευρύ κοινό πιο 

κοντά στην κουλτούρα του Φανταστικού. 

 

Έτσι, η Παγκόσμια Πρεμιέρα του “Whisperer in Darkness” προβλήθηκε σε μια αίθουσα 

ασφυκτικά γεμάτη με την προσθήκη επιπλέον καθισμάτων και τις δύο μέρες, ενώ αρκετός κόσμος 

που δεν είχε προαγοράσει εισιτήρια ή δεν είχε προλάβει να φτάσει εγκαίρως, έμεινε τελικά εκτός 

αιθούσης. Ήταν μια προβολή αντάξια της περίπτωσης, δικαιώνοντας τον σκηνοθέτη της, Sean 

Branney που επέλεξε για την Παγκόσμια Πρεμιέρα της ταινίας του το αθηναϊκό κοινό και το 

Φεστιβάλ SFF-rated ATHENS 2011. Εντυπωσιακή ήταν και η προσέλευση του κόσμου στη 

μεταμεσονύκτια προβολή των ταινιών “The Hunt for Gollum” και “The Call of Cthulhu” την 
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Παρασκευή 11 Μαρτίου, αλλά και στις ταινίες 8th Wonderland και Τhe Oracle που προβλήθηκαν 

στην κατάμεστη αίθουσα του ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ FILMCENTER.  

 

Η απονομή των Βραβείων Κοινού έλαβε την Τετάρτη 16 Μαρτίου στον κινηματογράφο 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER αναδεικνύοντας τις καλύτερες συμμετοχές ταινιών σύμφωνα με τις 6 

ειδικές κατηγορίες βραβείων του φεστιβάλ.  

Η μεγάλου μήκους ταινία “8th Wonderland”, η οποία μας έδειξε με εντυπωσιακό όσο και 

προκλητικό τρόπο τι θα μπορούσε να συμβεί αν τα κοινωνικά δίκτυα στο Internet εξελίσσονταν σε 

…εικονικές χώρες, αναδείχτηκε η μεγάλη αγαπημένη του Κοινού, καθώς κέρδισε τόσο το 

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, όσο και το Βραβείο Σεναρίου.  

Το Ελληνικό Κοινό αναγνώρισε τη μαεστρία του Sean Branney, χαρίζοντάς του το Βραβείο 

Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Whisperer In Darkness». 

Τέλος, το Βραβείο Διχογνωμίας Κοινού, η παγκόσμια αποκλειστικότητα του SFF-rated Athens, 

με το οποίο βραβεύεται η ταινία που συγκέντρωσε τις πιο αντίθετες και ακραίες γνώμες, κέρδισε η 

ελληνική παραγωγή «Ο Θάνατος που Ονειρεύτηκα» του πολλά υποσχόμενου σκηνοθέτη Παναγιώτη 

Κράββα. 

 

Στα Βραβεία ταινιών Μικρού Μήκους, το κοινό δικαίωσε την επιλογή του φεστιβάλ να αναδείξει 

το Ελληνικό Δίκτυο Ανεξάρτητων Κινηματογραφιστών «CHAINFREE», μιας και το Βραβείο Κοινού 

για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους απέσπασε μία από τις ταινίες της CHAINFREE, το 

“Dead On Time” των Κ. Σκύφτα και Α. Λαμπρόπουλου. 

Το πρωτοεμφανιζόμενο σαν κατηγορία βράβευσης, Βραβείο Καλύτερης Σεναριακής Ιδέας 

Μικρού Μήκους, δόθηκε στην γαλλική ταινία «Tous Les Hommes S’appellent Robert”. Μέσα από 

αυτό το νέο βραβείο, φάνηκε ότι το κοινό γοητεύεται από την προσέγγιση του Φανταστικού, μιας 

και οι θετικές ψήφοι για τις σεναριακές ιδέες των περισσότερων ταινιών ήταν εντυπωσιακά πολλές. 

 

Από τις ταινίες μεγάλου μήκους που χωρίς να λάβουν τελικά κάποιο βραβείο, κέρδισαν τα 

ενθουσιώδη σχόλια του κοινού σημειώνουμε το «The Oracle», το οποίο και στα τρία βραβεία 

μεγάλου μήκους (Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης Ταινίας), απείχε μόλις μια ανάσα από την 

κορυφή. Επίσης το κοινό έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα τον ηθικό προβληματισμό σε σχέση με την 

κλωνοποίηση ανθρώπων που έθεσε το μεξικάνικο «Depositarios», ενώ ήσυχα, και συγκλονιστικά για 

αρκετούς, προβλήθηκε το δραματικό «A Hetedik Kor/The 7th Circle» από την Ουγγαρία. 

 

Οι ελληνικές συμμετοχές μεγάλου μήκους τράβηξαν την προσοχή του κοινού, το οποίο ήρθε επί 

τούτου για να παρακολουθήσει σε μεταμεσονύκτια προβολή το found footage “Subconscious” του 

Χρήστου Πετρόπουλου, απόλαυσε την προσεγμένη δουλειά του Γιώργου Πιτσάκη στο «Ψύχος», και 

παθιάστηκε όπως προαναφέραμε με  το «Ο Θάνατος που Ονειρεύτηκα» του Παναγιώτη Κράββα 

 

Εκτός από την προβολή των ταινιών, η φετινή διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία στο κοινό που 

αποθέωσε την προσπάθειά της, συμμετέχοντας στον online διαγωνισμό μέσω του 

http://sffrated.wordpress.com, να κερδίσουν συλλεκτικά δώρα, όπως πακέτα dvd, αφίσα, t-shirt της 
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ταινίας Call of Cthulhu Combo, υπογεγραμμένα από το Sean Branney, μοναδικό αυθεντικό 

collectors’ item από τα γυρίσματα της ταινίας "The Whisperer in Darkness" και άλλα πλούσια δώρα.  

Τη φετινή διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους σε επίπεδο διεθνών καλεσμένων, πέρα από το 

Sean Branney από το Λος Άντζελες των Η.Π.Α., ο σκηνοθέτης της ταινίας “The Oracle” Shamus 

Maxwell, αλλά και η πρωταγωνίστρια αυτής Kate Bishop από τη Μ. Βρετανία, ο επίσης Βρετανός 

John Edwards που συμμετείχε στο φεστιβάλ με την ταινία “Τimelarks” και ο σκηνοθέτης της 

ταινίας “Basar Vedam” Oren Hamel από το Ισραήλ. 

Μέγας Χορηγός ήταν και φέτος η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ που στηρίζει το φεστιβάλ τόσο 

επικονωνιακά, όσο και οικονομικά και χορηγός το πρακτορείο διανομής Τύπου, ΑΡΓΟΣ. 

Χορηγογοί επικοινωνίας ήταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί BEST radio 92,6 και 105,5 FM Στο 

Κόκκινο, το ελculture.gr και themoviescult.gr.  

Υποστηρικτές ήταν το αψέντι Xenta Absenta και σε επίπεδο επικοινωνίας το Υποβρύχιο.  

 

Το φεστιβάλ ανανεώνει την πρόσκληση για το Μάρτιο του 2012 με το 7ο SFF-rated Athens και 

ακόμα περισσότερες εκπλήξεις για το κοινό του. 

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 
 
ΧΟΡΗΓΟΣ  

ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

BEST radio 92,6  

105,5 FM Στο Κόκκινο  

ελculture.gr 

themoviescult.gr  

Υποβρύχιο 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

Xenta Absenta 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
H ΑΛΕΦ, η Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας, είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την ανάπτυξη και τη διάδοση της Επιστημονικής Φαντασίας και των 
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τεχνών του Φανταστικού. Συγκεντρώνει λογοτέχνες, μεταφραστές, εκδότες, δημοσιογράφους και 
άλλους επαγγελματίες και λάτρεις του είδους. Στις εκδηλώσεις της περιλαμβάνονται παρουσιάσεις 
συγγραφέων, βιβλίων, καθώς και κύκλοι διαλέξεων και προβολών. Εκδίδει το περιοδικό 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ και διοργανώνει τακτικά λογοτεχνικά εργαστήρια. Διοργανώνει επίσης το 
Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας και Φανταστικού “SFF-rated Athens”. 
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση  http://www.alef.gr. 
 

H TAYTOTHTA TOY SFF-rated ATHENS 

 
To SFF-rated Athens ξεκίνησε το 2006 ως ρετροσπεκτίβα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους του 
Φανταστικού και το 2007 διεξήχθη για πρώτη φορά ως Διεθνές Φεστιβάλ. Έκτοτε φιλοδοξεί να 
προσφέρει στο ελληνικό κοινό μια πλατφόρμα προβολής των πιο αυθεντικών ανεξάρτητων 
παραγωγών επιστημονικής φαντασίας και φανταστικού από όλο τον κόσμο που δε βρίσκουν εύκολα 
διανομή στη χώρα μας.  
Η κοινή συνισταμένη των ταινιών που προβάλλονται στο φεστιβάλ δεν είναι τόσο η εξωπραγματική 
υπόθεση, όσο η αποθέωση του πλούτου και της ποικιλίας της φαντασίας επικεντρωμένης γύρω από 
μια ευφυή ιδέα που έχει σα σκοπό να προκαλέσει το συναίσθημα της έκπληξης και τη σκέψη στο 
θεατή.  
 
Φέτος, το 6ο SFF-rated Athens ανανέωσε την εικόνα του επιχειρώντας να επικοινωνήσει πιο 
επιτυχημένα με το κοινό του. Το δημιουργικό της νέας εικαστικής ταυτότητας του SFF-rated Athens 
τόσο σε επίπεδο λογότυπου, όσο και επικοινωνίας έχει επιμεληθεί ο Παναγιώτης Φώτος, 
ιδιοκτήτης του creative hot shop Black Mamba (www.blackmamba-ad.com). 
 

Το SFF-rated Athens είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, μη-επιδοτούμενο φεστιβάλ που αξιοποιεί στο 
μέγιστο την εθελοντική εργασία των μελών της ΑΛΕΦ. Δέχεται υποψηφιότητες ταινιών μέσω 
Διαδικτύου, στις πλατφόρμες Withoutabox και Reelport, και απευθείας για Έλληνες και Κυπρίους 
σκηνοθέτες. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Αλέκος Παπαδόπουλος Μ. 6945-378680 Εmail: sffratedathens.cfo@gmail.com και στη διεύθυνση 
http://sffrated.wordpress.com 
 
 

Eνημέρωση Τύπου: 

Πέννυ Βλάχου, Communications Consultant 

Email: sffratedathens.pr@gmail.com, M. (+30) 6945 700806, Penny Vlachou  

 

 
 
                     
 
 
 
 


