
 

 
Αθήνα, 14/3/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

SFF-rated Athens - 9η διοργάνωση 

20-26 Μαρτίου 2014 - Κινηματογράφος ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ GAMES - ΔΕΥΤΕΡΑ 24/3 
 

Το 9o SFF-rated ATHENS, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας & Φανταστικού της Αθήνας, 

πιστό για ένατη συνεχόμενη χρονιά στο ραντεβού του με τους Έλληνες λάτρεις του είδους, αφιερώνει φέτος μία 

ολόκληρη ημέρα (Δευτέρα, 24 Μαρτίου) στον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την κοινότητα των Gamers -

άλλωστε το Παιχνίδι είναι εκεί όπου η Φαντασία οργιάζει. 

 

Το φεστιβάλ φιλοξενεί ο κινηματογράφος ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER (Λεωφ. Συγγρού 106, στάση μετρό: Συγγρού-

Φιξ), όπου οι προβολές φέτος πραγματοποιούνται με ψηφιακή τεχνολογία υψηλής ανάλυσης. Διατίθεται ενιαίο 

ημερήσιο εισιτήριο (8€ κανονικό & 5€ φοιτητικό), με το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις τέσσερις προβολές 

της ημέρας. Το αφιέρωμα ξεκινά στις 17:30 και τελειώνει μεταμεσονύχτια (πρόγραμμα προβολών). 

 

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ 

 

eXistenZ (1999)  O Καναδός σκηνοθέτης David Cronenberg δε χρειάζεται συστάσεις. Το eXistenZ 

είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του, στο οποίο ξεδιπλώνει με νοσηρή μαεστρία και έντονα 

στοιχεία θρίλερ ένα μέλλον όπου η εικονική πραγματικότητα των παιχνιδιών έχει γίνει σωματική 

πραγματικότητα, και οι ήρωες δε γνωρίζουν εάν βρίσκονται στο παιχνίδι ή όχι. Πρωταγωνιστούν οι Jennifer Jason Leigh 

και Jude Law, πλαισιωμένοι από ηθοποιούς όπως ο Ian Holm και ο Willem Dafoe. 

 

Tron (1982) To 1981 η ψηφιακή τεχνολογία δεν ήταν ακόμη διαδεδομένη και δημοφιλής. Οι 

προσωπικοί υπολογιστές έκαναν δειλά ακόμη βήματα, το Internet ήταν στα σπάργανα, κινητά 

τηλέφωνα και smart-phones δεν υπήρχαν. Τότε, όμως, ο Steven Lisberger οραματίστηκε την ιστορία 

ενός computer hacker και υλοποίησε το Tron, τη θρυλική ταινία που έμελλε να επηρεάσει πλήθος βιντεοπαιχνιδιών, 

κόμικς, αλλά και τηλεοπτικών σειρών. Η πρωτοποριακή ταινία δεν έχει χάσει τίποτε από τη γοητεία της, 32 χρόνια μετά. 

 

Indie Game: The movie (2012) Οι Lisanne Pajot και James Swirsky μάς δείχνουν μια διαφορετική 

όψη της θηριώδους βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, εκείνη των ανεξάρτητων σχεδιαστών. 

Παρακολουθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύοντας μόνοι τους, τα απογεύματα, στο σπίτι 

τους, έφτιαξαν παιχνίδια που έπειτα μας μάγεψαν, όπως τα "Super Meat Boy", "Fez" και "Braid".  Το συγκεκριμένο 

ντοκυμαντέρ βραβεύτηκε το 2012 και παίζεται έκτοτε ασταμάτητα σε όλον τον κόσμο. Επιτέλους, ήρθε και στην Ελλάδα. 

 

Short Fan Films  Υπάρχουν πολλές μικρού μήκους ταινίες βασισμένες σε δημοφιλή games· 

ανεξάρτητες παραγωγές, machinima, με ηθοποιούς, με animation, γρήγορες και καταιγιστικές, 

σκοτεινές και συναισθηματικές. Μερικές, μάλιστα, είναι τόσο καλές που φαντάζουν επαγγελματικές 

υπερπαραγωγές. Επιλέξαμε ορισμένες για να σας ταξιδέψουμε σε κόσμους εμπνευσμένους από τα πασίγνωστα 

παιχνίδια: Mass Effect, League of Legends, Pac-Man, του επερχόμενου Watch Dogs, αλλά και πολλών άλλων. 

 

http://sffrated.wordpress.com/
http://sffrated.wordpress.com/sff-rated-2014/2014-gr-summary-screening-schedule/
http://www.imdb.com/title/tt0120907/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0084827/?ref_=nv_sr_2
http://www.imdb.com/title/tt1942884/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/name/nm1515795/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2499666/?ref_=tt_ov_dr


 

ΔΩΡΑ GAMING ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Έχουμε δώρα, αμέτρητα δώρα. Τόσα πολλά που θα χρειαστεί να κάνουμε τις κληρώσεις σε δόσεις. 
 

Γνωρίζεις καλά τους κινδύνους μιας εισβολής από νεκροζώντανους, λυκανθρώπους, βρικόλακες, ή 
δαιμονισμένους; Έσo έτοιμος! Μια "απειλο-σβεστική" φωλιά με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ σε μια 
τέτοια περίπτωση θα κληρωθεί σε έναν υπερτυχερό νικητή. 
www.in-case-of.com 

 
 

Το παιδί που κρύβουμε μέσα μας μπορεί να μεγάλωσε, αλλά τα παιχνίδια παραμένουν η πιο αγαπημένη 
του ενασχόληση. Απλώς από λούτρινα αρκουδάκια και μεταλλικά αυτοκινητάκια, τώρα έχουν γίνει 
κονσόλες PS3 και περιφερειακά Η/Υ. Κερδίστε ένα PS3 The Last of US bundle, gaming πληκτρολόγια και 
ποντίκια, webcams, τιμονιέρες, gamepads, και πολλά άλλα.       www.farkonas.gr 
 
Και παιχνίδια -πολλά, πολλά παιχνίδια.  
Παιχνίδια για PC, παιχνίδια για PS4, παιχνίδια για PS3, παιχνίδια για Xbox360. 
Παιχνίδια για περισσότερους από 50 νικητές σε μία μόλις βραδιά! 
 

 
  
 
 
 
 
 

PlayStation       Logitech                PES2014             Enarxis 
 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Διοργάνωση Φεστιβάλ  
Αλέκος Παπαδόπουλος Μ. 6945 378 680 | Εmail: sffratedathens.cfo@gmail.com  
Gaming Αφιέρωμα 
Χριστίνα Βουδούρη Email: fallenangel2u@gmail.com 
 
 

http://gr.playstation.com/
http://www.logitech.com/
http://www.pes-league.gr/pes2014
http://www.enarxis.eu/
mailto:sffratedathens.cfo@gmail.com
mailto:fionati7@gmail.com

