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ΒΡΑΒΕΙΑ/ Awards: 

2° Κρατικό βραβείο σεναρίου του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 

21
ο
 Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Αμβούργου 2005 : 1° Βραβείο ταινιών για παιδιά . 

(Mo & Friese Prize )  

8
ο
 Διεθνές Φεστιβάλ  Μικρού Μήκους Ολύμπια για Νέους και Παιδία, Ελλάδα 2005: 1

ο
 

Βραβείο 

 
2nd National Award in Script Writing from the Ministry of Education and Culture of Cyprus               
  
Short Film Festival Hamburg 2005 : 1st Prize Mo & Friese children´s film festival  
 
2e prix national du ministère chypriote de l’Éducation et de la Culture  
Hambourg, Festival international du court métrage 2005 : Prix Mo & Friese (1er prix  
compétition films pour enfants). 
8 Olympia, Festival international du court metrage 2005 : (1er prix competition films pour 
enfants).



ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΟΙ ΕΛΙΕΣ  

Τρέχοντας απεγνωσμένα να ξεφύγει από αυτόν που την κυνηγά, η οκτάχρονη Ελένη 

πλησιάζει το γειτονικό της ελαιώνα για να βρει καταφύγιο στον μόνο φίλο που την 

καταλαβαίνει, μια γέρικη ελιά.   

  

Καθώς η ζέστη αναδίδεται από το χώμα, το δέντρο μοιάζει να κουνά τα κλαδιά της για να 

υποδεχθεί την Ελένη στο δικό της κόσμο: η Ελένη είναι τώρα ασφαλής.  
 

Παρακολουθούμε την μοναδική σχέση της Ελένης με την μητέρα της, τους συμμαθητές της 

και ένα ντόπιο αγόρι, τον Πετράκη ο οποίος καταφέρνει να γίνει φίλος μαζί της. Αυτά 

συμβαίνουν το 1974, αλλά όταν έρχετε η τουρκική εισβολή η Ελένη θα χάσει κ’ άλλα πέρα 

από την ελιά της. Θα χάσει τον Πετράκη.  

 
ELENI’S OLIVES 
(Original title: Tis Elenis i elies) 
 
The story of eight year old Eleni who is fascinated by olives. When she is forced to leave her 
village because of war her only worry is to give a jar of olives to her best friend Petrakis so 
he will plant the olives and they will become olive groves so that Eleni can find him again. War 
disrupts their lives and their promise to one another.  
 
LES OLIVES D’ÉLÉNI 
(Titre original : Tis Élénis i élies) 
 
Éléni, huit ans, a une véritable fascination pour les olives. Contrainte de quitter son village en 
raison de la guerre, elle n’a qu’une idée : offrir une jarre pleine d’olives a son meilleur ami, 
Pétrakis. il plantera les noyaux d’olives et l’oliveraie qui en résultera permettra à Éléni de le 
retrouver. Hélas ! la guerre chamboule la vie et les plans des deux gamins. 
 
 

ΓΙΑΝΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

Γεννήθηκε στην Κύπρος το 1972. στην ηλικία των 19 έφυγε για σπουδές στον Πειραματικό 

Κινηματογράφο στην Αμερική. Συμπληρώνοντας το πτυχίο της Bachelor of Arts, επέστρεψε 

στην Κύπρο όπου δούλεψε σαν Υπεύθυνη Παραγωγής και Σκηνοθέτης. Το 2000 μετά από 

υποτροφία που έλαβε από το British Council έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Bristol το 

Μεταπτυχιακό της πτυχίο στον Κινηματογράφο. Δούλεψε για το BBC Bristol και για το BBC 

Drama, Λονδίνου ενώ παράλληλα δούλεψε σαν μοντέρ και συνέχισε να γράφει για τον 

Κινηματογράφο. Το 2001 έλαβε χορηγία από το Κέντρο Κινηματογράφου της Αγγλίας για 

την μικρού μήκους ταινία AFTER-DEATH. H ταινία αυτή είχε μπει στη λίστα για τα βραβεία 

BAFTA, 2002.  
 

Φιλμογραφία  

1995    Παλιάτσος  (16mm, 5’, μυθοπλασία) 

1996 Ανατομία (16mm, 4’, Πειραματική / Κινούμενο σχέδιο) 

1997    Και μετά περίμενε τις εποχές να αλλάξουν  

(16mm, 9’,  Κινούμενο σχέδιο/ μυθοπλασία ) 

2001  Μεταθάνατος (35mm, 15’, μυθοπλασία )  

2004 Της Ελένης οι ελιές (35mm, 19’, μυθοπλασία)  
 
 
 
 
 
 
 



YIANNA AMERICANOU 
She was born in Cyprus in 1972.  At the age of 19 she left for her BA Degree in Experimental 
Filmmaking in the United States.  
After her studies were concluded, she worked as a Production Manager and a Director in 
Cyprus. At the same time she continued writing for film and her short films entered various 
Experimental and Fiction Short Film Festivals. In 2000 she concluded her MA Degree in Film 
and Television Production, at Bristol University, UK after she received a Chevening Scholarship. 
She has worked for BBC Bristol as a Researcher and Production Assistant. She has worked for 
BBC Drama as a Script Editor on TV Series ‘ Casualty’ and ‘Doctors’, while at the same time she 
worked as a Picture Editor and continued writing. Her short film ‘After-Death’ received full 
funding from the UK Film Council and was short listed for the BAFTA Awards, 2002.  
She is currently working on a feature length idea with Greek Actress Themis Bazaka.  
 
Filmography: 
 
1995   Paliatsos, 5 min, Fiction, 16mm  
1996 Anatomia, 4 min, Experimental/Animation, 16mm  
1997    And then she waited the season’s change, 9 min, Animation/Fiction,16mm  
2002  After-Death, 15 min, Fiction, 35mm  
2004 Eleni’s Olives, 19 min, Fiction, 35mm (competition),  21st International Kurz Film  
2005   Bold, feature film, funded for Development by the Cypriot Cinema Advisory Committee 

of Cyprus, Ministry of Education and Culture 
 
Née à Chypre, en 1972 . Elle étudie le cinéma expérimental aux usa avant de travailler 
comme directrice de production et réalisatrice à chypre. Elle réalise plusieurs courts métrages. 
En 2000, grâce à la bourse Chevening, elle poursuit ses études de cinéma à l’université de 
bristol, puis travaille en Grande Bretagne comme réalisatrice et monteuse, notamment pour la 

BBC. Sοn film après la mort figurait parmi les nominations pour les prix de la British Academy 

(BAFTA) 
 
Filmographie: 
1995 Paliatsos, 5 min, Fiction, 16mm  
1996 Anatomia, 4 min, Experimental/Animation, 16mm  
1997   Puis, elle attendit le changement de saison, 9 min, Animation/Fiction,16mm  
2002  Après la mort, 15 min, Fiction, 35mm  
2004 Les Olives d'Éléni, 19 min, Fiction, 35mm  
2005 Intrépide, long métrage en préparation    

 


