
Takorama 2021  
Διεθνές διαδικτυακό Φεστιβάλ Ταινιών για Παιδιά 
Ένα δωρεάν διαδικτυακό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους  
για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά σε όλο τον κόσμο 
 
https://www.takorama.org  
 
Το Φεστιβάλ Τakorama 2021 σε αριθμούς 
Συμμετείχαν:  

• 115 χώρες (το 2020: 35) 

• 340.418 άτομα από όλο τον κόσμο!  

Συγκεκριμένα: 

• 10.161 εκπαιδευτικοί  

• 4.092 γονείς 

• 326.165 παιδιά (3-18 ετών) 

 
Παιδιά 

o 303.190 στην τάξη, με τους/τις εκπαιδευτικούς τους  

o 22.975 στο σπίτι, με τους γονείς τους  

Ηλικιακές κατηγορίες: 

3-4-5 ετών: 22% (71.756 παιδιά)   

6-7-8 ετών: 33% (107.634 παιδιά)  

9-10-11 ετών: 27% (88.065 παιδιά)  

12-13-14 ετών: 10% (32.617 παιδιά)  

15-16-17 ετών & άνω: 8% (26.093 παιδιά)  

 
Ελλάδα   

9η χώρα στον κόσμο σε συμμετοχή! 
Συμμετείχαν: 2.049 άτομα 

o στο σχολείο: 77 εκπαιδευτικοί και 1571 μαθητές/τριές τους 

o στο σπίτι: 56 γονείς και 345 παιδιά 

 

https://www.takorama.org/


 

Βραβεία παιδιών 2021 

Δυο λόγια για τις ταινίες που βραβεύτηκαν από τα παιδιά: 
 

Oktapodi (Γαλλία, 2007) 
Δίλεπτο animation για την αγάπη και τη σχέση μας με τα ζώα. Ένα ξέφρενο κυνηγητό ξεκινά όταν δύο χταπόδια 
δραπετεύουν από ένα ιχθυοπωλείο. Η ταινία διαδραματίζεται σε ελληνικό νησί – γι’ αυτό και ο τίτλος της, 
που προέρχεται από τη λέξη «χταπόδι». Δημιουργήθηκε σε σχολή κινουμένων σχεδίων, σε συν-σκηνοθεσία 6 
φοιτητών! Βραβείο Canal+ (2008), υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας animation μικρού μήκους 
στην τελετή των βραβείων Όσκαρ (2009), επιλέχθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Annecy.  
 

Vivat Musketeers! (Ρωσία, 2017) 
Animation «εποχής» και περιπέτειας. Δύο γειτονικά κάστρα, ένας σωματοφύλακας, μια πριγκίπισσα, ένας 
καρδινάλιος, μια μάγισσα με τη σκούπα της και ένας δράκος, 300 χρόνια πριν! Επιλέχθηκε στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Annecy 2018. 
 

French Roast (Γαλλία, 2008) 
Μια διασκεδαστική ταινία μικρού μήκους στην ατμόσφαιρα των παριζιάνικων καφέ της δεκαετίας του 1960 
που μας καλεί να σκεφτούμε ότι τα φαινόμενα συχνά απατούν ή αλλιώς… «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά». 
Επιλέχθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Annecy 2009. 
 

He Can’t Live Without Cosmos (Ρωσία, 2019) 
Μια ιδιαίτερη ταινία μικρού μήκους για τις επιθυμίες, την αγάπη, το πεπρωμένο. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη 
της ταινίας Konstantin Bronzit: «Η ταινία δεν αφορά ένα διαστημικό πρόγραμμα, αλλά περισσότερο τη φιλία. 
Μιλάει για τη μοναξιά. Για τους πολύ στενούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Για την αδυναμία μας να 
ζήσουμε στην ανθρώπινη κοινωνία χωρίς να βγούμε, κάποιες φορές, σε ένα διαφορετικό χώρο, έναν χώρο 
ανοιχτό όπου μπορούμε πραγματικά να αναπνεύσουμε βαθιά και ελεύθερα».  
 
La Détente (Γαλλία, 2011) 
Μια ταινία μικρού μήκους για τη φρίκη του πολέμου. Παραλυμένος από τον φόβο, ένας στρατιώτης στα 
χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου πολέμου φαντάζεται το πεδίο της μάχης ως λούνα παρκ. Ζαχαρωτά, 
καραμέλες, γιρλάντες, μπαλόνια συνθέτουν ένα έγχρωμο τρισδιάστατο σύμπαν που του επιτρέπει να ξεφύγει 
από την φρικτή πραγματικότητα. Επιλέχθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Annecy το 2011. 

 



 

Συνεργάτες του Φεστιβάλ 

 


