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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ > GREETING
Οι ταινίες διαδέχονται η μια την άλλη κι ο «κόσμος» της 15ης Camera Zizanio 
ξεδιπλώνεται:  Ο Σύρος μετανάστης στη Γερμανία που προσπαθεί να ριζώσει, 
ο αφρικανός μετανάστης στην Ισπανία που προσπαθεί να  περάσει το 
φράχτη, τα παιδιά από την Ιταλία που μισούν τα σύνορα…
Τα σύνορα, η αποδοχή του διαφορετικού, η νέα τεχνολογία που αποξενώνει, 
η φτώχεια, η βία στο σχολείο, το όνειρο για κάτι ωραίο…  Περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά τα καυτά ζητήματα του κόσμου γύρω μας  τροφοδοτούν τη 
θεματική  των ταινιών. 
Αυτού του κόσμου  που βρίσκεται σε αναταραχή, σε μετάβαση, με τρόπο 
πολύ οδυνηρό τις περισσότερες φορές. 
Η Camera Zizanio ήταν και εξακολουθεί να είναι το σημείο που συναντώνται 
οι προβληματισμοί  των νέων με τη δημιουργικότητα. Όχι σαν ένα απλό, τυ-
χαίο σταυροδρόμι  αλλά  όπως το σημείο  που συναντώνται τα κάρβουνα 
στην παλιά κινηματογραφική μηχανή προβολής. Φέροντας το καθένα αντί-
θετα  ηλεκτρικά φορτία, ίσα που ακουμπούν και σα να εκρήγνυνται, δημιουρ-
γούν  το βολταϊκό τόξο. Ένα εκτυφλωτικό φως, αναγκαίο για την προβολή 
στη μεγάλη οθόνη. 
Αυτό είναι το φως που πρέπει να κρατήσουμε πάση θυσία αναμμένο. 
Πάση θυσία!

Νίκος Θεοδοσίου
Καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio

The films follow one after the other and the “world” of the 15th Camera Zizanio 
unfolds: The Syrian refugee in Germany who tries to put down roots, the African 
immigrant in Spain who tries to cross the fence, the children from Italy who 
hate borders... 
Borders, the acceptance of something different, the modern technology that 
estranges people, poverty, school violence, the dream for something beautiful... 
More than any other time, the hot issues of the world around us feed the 
subject matter of the films.  
Of that world that is in turmoil, in transition, in a manner that is extremely 
painful most of the times. 
Camera Zizanio has been and still is the meeting point of the issues of young 
people with creativity. Not as a simple, random crossroad but as the point 
where the carbon rods of the old movie projector meet.  Each one carrying 
opposite electrical charges, they barely just touch and as if they explode, they 
create the voltaic arc. A brilliant light, necessary for the projection onto the 
large screen.
This is the light that we have to keep on, under any circumstances. 
At any cost! 

Nikos Theodosiou
Artistic Director of Camera Zizanio
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ΒΡΑΒΕΙΑ 
Τα βραβεία αναδεικνύουν εκείνες  
τις νεανικές δημιουργίες που 
ξεχωρίζουν για την καλή χρήση  
των οπτικοακουστικών μέσων,  
την πρωτοτυπία και αναπτύσσουν  
την επικοινωνία μεταξύ των νέων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Η κριτική επιτροπή του ελληνικού 
τμήματος απονέμει:
•  Τρία ισότιμα βραβεία ανά κατηγορία: 

Α- έως 12 ετών, Β -13 έως 16 ετών, Γ- 17 
έως 20 ετών. 

• Βραβείο για ταινία κινουμένου σχεδίου

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
•  Βραβείο Συνήγορου του Πολίτη (για 

ταινία που ξεχωρίζει για την κοινωνική 
της ευαισθησία)

•  Βραβείο Νίκου Καβουκίδη 
(συνοδεύεται από την παροχή 
επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού 
για την επόμενη ταινία του 
δημιουργού)

•  Βραβείο Σχολής Κινηματογράφου 
Σταυράκου (συνοδεύεται από μια 
πλήρη τριετή υποτροφία φοίτησης στη 
σχολή)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Η κριτική επιτροπή του ευρωπαϊκού 
τμήματος απονέμει
•  Τρία ισότιμα βραβεία ανά κατηγορία: 

Α- έως 12 ετών, Β -13 έως 16 ετών, Γ- 17 
έως 20 ετών. 

•  Ένα Βραβείο κινουμένου σχεδίου ανά 
κατηγορία

Οι κριτικές επιτροπές έχουν την 
ευχέρεια να απονείμουν και άλλες 
διακρίσεις (μνείες) για ταινίες με 
ξεχωριστές αρετές. 

THE AWARDS 
The awards bring out those creations  
of youth that are distinguished for 
the good use of the audiovisual means, 
the originality as well as for developing 
the communication among young 
people. 

GREEK SECTION
The jury of the Greek section metes:
•  Three equivalent awards by category:  

A –up to 12 years old, B- 13 to 16 years 
old, C- 17 to 20 years old. 

• Award for the best animation

SPECIAL AWARDS
•  Award of the Greek Ombudsman  

(to a movie distinguished for its  
social susceptibility)

•  Award of Nikos Kavoukidis (the award  
is being accompanied by the benefit  
of the technical equipment for the 
realization of the creator’s next film)

•  Award of The Stavrakos Cinema School 
(the award is being accompanied by 
 a full 3 years scholarship for the  
The Stavrakos Cinema School)

EUROPEAN SECTION
The jury of the European section metes:
•  Three equivalent awards by category:  

A –up to 12 years old, B- 13 to 16 years 
old, C- 17 to 20 years old. 

•  One award for animation by category. 

The jury may met any other distinctions 
to films with special qualities or virtues. 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
creativity@edc.uoc.gr
http://www.edivea.org/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
antiploros@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iopapaniko@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/

ΕΛΛΑΔΑ > GREECE 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ // UNIVERSITY OF CRETE, E-LERANING LAB – 1st PRIMARY 
SCHOOL OF NAXOS
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Άναστασιάδης / Panayiotis Anastasiadis 

Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας > Let's imagine the 
school of our dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < T IME: 4’13’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του σχολείου / pupils of the school, Νικόλαος Βιντζηλαίος / Nikolaos Vintzilaios.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μέσα από βιωματικές ασκήσεις χαλάρωσης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης, οι μαθητές άφη-
σαν τη φαντασία τους ελεύθερη και εξέφρασαν ιδέες για το σχολείο των ονείρων τους. 
Έτσι μεταξύ των άλλων, αποτυπώνονται τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, η βιωματική 
μάθηση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κλπ. Through experiential exercises of 
relaxation and building of confidence, the pupils left their imagination free and expressed 
ideas for the school of their dreams. Thus among other things, they impress the informal 
environments of learning, the experiential learning, the opening of school in the society etc. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΒΡΥΑΣ // 1st PRIMARY SCHOOL OF OVRIA, PATRAS 
Υπεύθυνος / in charge: Άνδρέας Θανασούλας / Andreas Thanasoulas 

Αποκριάτικη ιστορία > Halloween story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’40’’ / 2014

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές του Στ' 2 / students of the 6th grade, Ανδρέας Θανασούλας / Andreas Thanasou-
las (καθηγητής / teacher). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σ' ένα αποκριάτικο πάρτι ο νταής μαθητής της τάξης παθαίνει μια χοντρή πλάκα ύστερα 
από το κυνηγητό του σκύλου της οικογένειας που διοργανώνει το πάρτι. During a 
Halloween party, the bully of the school got pranked as he was chased by the family dog of 
the party organizers. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ // 1st PRIMARY SCHOOL OF KRE-
MASTI, RHODES
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Παπανικολάου / Ioanna Papanikolaou 

Κράνος: Βάλ' το καλά στο κεφάλι σου > Helmet: Put it well on your head
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’47’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του σχολείου/ students of the school, Ιωάννα Παπανικολάου / Ioanna Papaniko-
laou (δασκάλα / teacher).
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σποτάκια για το θέμα της ασφάλειας στο δρόμο, με αφορμή την επικινδυνότητα του 
δρόμου που βρίσκεται το σχολείο μας. Short spots about safety on the street, under the 
pretext of danger met on the street of our school.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ // 1st PRIMARY SCHOOL 
OF LIXOURI, KEFALLONIA Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou

Ο εθνικός δρυμός του Αίνου > National park of Ainos
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’40 / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation: Ζωή Αντωνέλλου / Zoe Antonellou, Βασιλική Βώρου / Vassiliki Vorou, Αναστασία 
Κοντογιαννάτου / Anastasia Kontogiannatou, Μαρίνα Κωνσταντινίδη / Marina Konstantinidi, 
Αγγελική Μαρούλη / Angeliki Marouli, Βασίλειος Μαρούλης / Vassilis Maroulis, Όλτα Ντίσα / 
Olta Disa, Λορέντζο Ταφάι / Lorenzo Tafai, Γεωργία Πυλαρινού - Μαρκαντωνάτου / Georgia 
Pylarinou - Markantonatou (οι μαθητές του Στ'1/ the pupils of the 6th grade class 1), 
Κεϊσιάνα Ζικάι / Keisiana Zikai, Αγγελική Ζικάι / Aggeliki Zikai, Κριστιάν Λάτσι / Christian 
Latsisi, Κωνσταντίνος Λιάτος / Konstantinos Liatos, Έρι Πάπα / Eri Papa, Γεράσιμος Σαμούρης 
/ Gerasimos Samouris (οι μαθητές του Στ'2 / the pupils of 6th grade class 2) Υπεύθυνη δα-
σκάλα / supervisor: Ελευθερία Αρακλησιάνου / Eleftheria Araklisianou Υπεύθυνη / in charge: 
Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πόσες μυθικές και μαγικές ιστορίες κρύβει το βουνό του Αίνου που δεσπόζει στην Κεφαλ-
λονιά; Με κομμένα χαρτιά αλλά και διάφορα υλικά τα δύο τμήματα της έκτης τάξης του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου έφτιαξαν μια 2D animation ταινία για τον Εθνικό Δρυ-
μό του Αίνου. How many mythical and magical stories are hidden at the Ainos mountain 
which dominates in Kefalonia? With cut paper but also various materials, the 6th grade of 
the 1st Elementary School of Lixouri made a 2D animation film for the National Park of Ainos.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ // 2nd PRIMARY SCHOOL OF VRILISSIA
Υπεύθυνος / in charge: Σπύρος Δομαζάκης / Spyros Domazakis

Ο γρίφος > The puzzle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’56’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Συλλογική δουλειά των μαθητών της ΣΤ'2 / Collective work of the pupils of 6th grade class 2. 
Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Σπύρος Δομαζάκης / Spyros Domazakis. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας μαθητής προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των συμμαθητών του κλέβει ένα 
ημερολόγιο και με σημειώματα τους καθοδηγεί εκεί που θα το βρουν. Όμως εκεί τους 
περιμένει μια έκπληξη. A schoolboy, in order to catch the eye of his schoolmates, he steals 
a diary. Leaving them some notes, he guides them where they will find it. However, a 
surprise waits for them there. 

Η απαγωγή > The kidnapping
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’35’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές του ΣΤ'1 του σχολείου / students of the pupils of 6th grade class 1
Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Σπύρος Δομαζάκης / Spyros Domazakis. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ομάδα μαθητών θέλοντας να τρομοκρατήσουν τους συμμαθητές τους, πιάνουν 2 
κορίτσια και με πρόφαση έναν καφέ τις οδηγούν σε μια αποθήκη απειλώντας τις. Αυτές 
δεν τα χάνουν και βρίσκουν τον τρόπο να διαφύγουν. A group of schoolboys wanting to 
terrorise their schoolmates, they catch 2 girls. On the pretext of an invitation for coffee, they 
lead the girls in a depot threatening them. But the girls manage to keep a cool head and run 
away.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
domspiros@gmail.com
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dpapadd@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/

3/Θ Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ-ΡΟΔΟΥ // 3/SEATED PRIMARY SCHOOL OF KALAVAR-
DON, RHODES
Yπεύθυνη / in charge: Γιόλα Πελεκάνου / Yiola Pelekanou 

Περπατώ, ποδηλατώ... στην πόλη ή το χωριό ασφαλώς κυκλοφορώ > 
Walking, bicycling... circulating with safety in town
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’05’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Τα παιδιά των τάξεων Γ'-Δ΄ / pupils of the 3rd and 4th grade
Μουσική / music: Παγκράτης Παυλίδης / Pagratis Pavlidis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά μετακινούνται στο χωριό πεζοί, με ποδήλατα και αυτοκίνητο (ηλεκτρικό), περι-
διαβαίνοντας τα σήματα και τις πινακίδες, καταδεικνύοντας τους τρόπους ασφαλούς 
μετακίνησης. The children go in town by walking, cycling or using an electric car, respecting 
the traffic signs showing the ways of safe transport. 

Ο Νταής του σχολικού > The bully of the schoolbus
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’40’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Τα παιδιά των τάξεων Γ'-Δ΄με τη δασκάλα τους Κα Γιόλα Πελεκάνου / the students of the 3rd 
and 4th grade under the supervision of their teacher Yiola Pelekanou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παιδί που εκφοβίζεται βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει αυτήν την 
κατάσταση. A child that get bullied finds ways to face and to overcome this situation. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ // 3rd PRIMARY SCHOOL OF 
KRYA VRYSSI, PELLA
Υπεύθυνος / in charge: Θανάσης Μωραΐτης / Thanasis Moraïtis

 
Δεν είσαι μόνος > You're not alone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’23’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Θανάσης Μωραΐτης / Thanasis Moraïtis
Σενάριο / screenplay: ομάδα Στ' τάξης / group of the 6th grade
Ερμηνεία / cast: Βασίλης Σεχλίδης / Vasilis Sechlidis, Βαγγέλης Παπαδόπουλος / Vangelis Pa-
padopoulos, Κλάιντι Γιαούπη / Klaïdi Yiaoupi.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας νέος μαθητής φθάνει στην τάξη. Οι καινούριοι συμμαθητές του θα δείξουν αδιαφο-
ρία, ενώ κάποιοι θα ασκήσουν βία και θα τον εκφοβίσουν εντός και εκτός σχολείου. 
Κάποιος από τους μαθητές της τάξης θα αναλάβει πρωτοβουλία για να σταματήσει το 
φαινόμενου αυτού του εκφοβισμού. A new schoolboy arrives at class. His schoolmates will 
show indifference, while some of them violence, and will intimidate him inside and outside 
the school day. Somebody of the students will take the initiative to stop this phenomenon 
of bullying. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ // 2nd PRIMARY SCHOOL OF NEAPOLI, 
THESSALONIKI 
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτρης Παπαδόπουλος / Dimitris Papadopoulos  

Η Ιστορία του "Πέτρινου" > "Petrino's" Story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Εκπαιδευτικός εμψυχωτής, μοντάζ / coordinator, edit: Δημήτρης Παπαδόπουλος / Dimitris 
Papadopoulos Animation: Όλοι οι μαθητές της Δ' τάξης / All pupils of the 4th grade.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το "Πέτρινο" της Νεάπολης είναι ένα από τα παλαιότερα εν λειτουργία σχολικά κτίρια της 
Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές κάνουν τα πρώτα βήματά τους στην ιστορική έρευνα. Φέρ-
νουν τους παππούδες τους στο σχολείο και τους παίρνουν συνέντευξη. Η συνάντηση με 
τους παππούδες γίνεται ζωντανή αφήγηση που καταγράφεται στην κάμερα. ''Petrino'' in 
Neapoli is one from the older in operation school buildings of Thessaloniki. The pupils 
make their first steps in the historical research. They bring their grandfathers in the school 
and they interview them. The meeting with the grandfathers becomes a live narration that 
is recorded by camera.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ // 2nd PRIMARY SCHOOL 
OF LIXOURI, KEFALLONIA
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou

Επικίνδυνα Μολυσμένα Νερά! > Dangerous Polluted Waters!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ευθύμιος Αντωνέλος/ Efthimios Antonelos, Βαγγέλης Αραβαντινός / Vangelis Aravantinos, 
Νίκος Βιτωράτος / Nikos Vitoratos, Ρεγγίνα Γαλανού / Regina Galanou, Μαρία Γρηγοροπού-
λου / Maria Grigoropoulou, Φλοριάν Δήμα / Florian Dima, Ελευθερία Δρακονταειδή / 
Eleftheria Drakontaeidi, Παναγιώτης Κατσιβέλης / Panagiotis Katsivelis, Μελίνα Κουρούκλη / 
Melina Kouroukli, Γερασιμίνα Λαδά / Gerasimina Lada, Αναστασία Λυκούδη / Anastasia 
Lykoudi, Σοφία Μαρκέτου / Sophia Marketou, Φώτης Μιλτιάδης / Fotis Miltiadis, Μαριλένα 
Σούλα / Marilena Soula, Ανδριάνα Χοιδά / Andriana Choida (οι μαθητές του Στ' 1 / the pupils 
of the 6th grade class 1), Γιάννης Αραβαντινός / Ioannis Aravantinos, Κωνσταντίνα Αρακλη-
σιάνου / Konstantina Araklisianou, Αποστόλης Βασιλάτος / Apostolis Vassilatos, Νικολέττα 
Βαλσάμου / Nicoletta Valsamou, Σωτήρης Γρηγορόπουλος / Sotiris Grigoropoulos, Ιωάννα 
Ιορντάκη / Ioanna Iorntaki, Αγγελική Καλιμάνη / Angeliki Kalimani, Γιώργος Μαρούλης / 
Giorgos Maroulis, Μιχάλης Μαρούλης Michalis Maroulis, Παναγής Μεσσάρης Panagis 
Messaris, Φώτης Μηνιάτης / Fotis Miniatis, Αλεξάνδρα Νεραντζίνη / Alexandra Nerantzini, 
Σταματίνα Παπαδάτου / Stamatina Papadatou, Περικλής Πετράτος / Periklis Petratos, 
Αλέξανδρος Σινάι / Alexandros Sinai, Πέτρος Σταθάτος / Peter Stathatos, Δέσποινα Σφαέλου 
/ Despina Sfaelou, Ελευθερία Χριστοφοράτου / Eleftheria Christoforatou (οι μαθητές του 
Στ'2 / the pupils of the 6th grade class 2) Υπεύθυνοι δάσκαλοι / supervisors: Ελένη Μαρκα-
ντωνάτου / Eleni Markantonatou, Γεράσιμος Μήλας / Gerasimos Milas Υπεύθυνη εκπαιδευτι-
κού εργαστηρίου / educational workshop instructor: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna 
Giakoumatou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα μικρό παιδάκι ξαναγυρνά μετά από χρόνια στην παραλία που έζησε τα παιδικά του 
χρόνια. Μα μια δυσάρεστη έκπληξη τον περίμενε. Πόσο αγαπάμε τις ακτές μας; Μια ιστο-
ρία για την προστασία των ακτών και των θαλάσσιων οργανισμών. A small child is coming 
back after years on the beach who lived his childhood. But an unpleasant surprise awaited 
him. How much do we love our shores? An animation about the protection of the coasts 
and marine organisms.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@dim-kalav.dod.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
athanasiosmoraitis@hotmail.com
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Μαθητές της Γ’ τάξης / pupils of 3rd year, Ηλίας 
Aθανάσουλιας / Ilias Athanassoulias (δάσκαλος / teacher) Ερμηνεία / cast: Αντώνης Λιβέρης 
/ Antonis Liveris, Σοφία Φουράκη / Sophia Fouraki, Αναστασία Μαρούδα / Anastasia Ma-
rouda, Δημήτρης Παναγούλιας / Dimitris Panagoulias, Γρηγόρης Αβτζής / Gregoris Avtzis. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στο κυλικείο του σχολειού ο Τάκης (ο καντινιέρης) ταΐζει τα παιδιά ψωμί με αλάτι, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σούσουρο και ο διευθυντής με τους δασκάλους αναλαμ-
βάνουν δράση. Είναι μια ρεαλιστική ταινία και η ιστορία πραγματική. In the school 
canteen, Takis feeds the children with bread and salt. Everybody talks about it, so the prin-
cipal with the teachers take action. It is a realistic film based on a real history. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ // 9th PRIMARY SCHOOL OF HALANDRI 
Υπεύθυνη / in charge: Πέγκυ Σταθούλη / Peggy Stathouli

Μικρές διαδρομές > Short routes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’50’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο / screenplay: οι μαθητές της τμήματος στ1' / the pupils of the 6th grade 
Σκηνοθεσία / direction: Πέγκυ Σταθούλη / Peggy Stathouli Ερμηνεία / cast: Μανώλης Ανα-
στασιάδης / Manolis Anastasiadis, Χριστίνα Καρπούζη / Christina Karpouzi, Χρήστος Μα-
νιάτης / Christos Maniatis, Ματέο Πετάνη / Mateo Petani, Χριστίνα Χίζμο / Christina Hizmo, 
Φαίδρα Γέραλη / Fedra Gerali, Ελεάννα Ιατρού / Eleana Iatrou, Γιώργος Καράμπελας / Yiorgos 
Karabelas, Άγγελος Κονόμι / Aggelos Konomi, Αλφόνσο Κώτσιος / Alfonso Kotsios, Μαρία-
Κωνσταντίνα Γκάτση / Maria-Konstantina Gatsi, Ελένη Γκίζα / Eleni Giza, Φοίβος Καστανάς / 
Fivos Kastanas, Μιχάλης Κουμαριανός / Michalis Koumarianos, Ανδρέας Μάντακας / Andreas 
Mantakas, Κωνσταντίνα Γαλάνη / Konstantina Galani, Άγγελος Γκέκας / Aggelos Gekas, Κων-
σταντίνος Γούναρης / Konstantinos Gounaris, Σταύρος Μπελεχρής / Stavros Belechris, Κλέρη 
Χατζηιωάννου / Kleri Xatziioannou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια σπονδυλωτή ταινία με θέματα "πόλεμος και ειρήνη", "έτσι...για βόλτα", "διαφορετι-
κότητα" και "εσωτερική υπόθεση". A vertebral film dealing with "war and peace", "thus… 
for walk", "diversity" and "internal affair". 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // UNIVERSITY OF CRETE, E-LERANING LAB – 10th PRIMARY 
SCHOOL OF CHANIA
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Άναστασιάδης / Panayiotis Anastasiadis

Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας > Let's imagine the school 
of our dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 6’26’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του σχολείου / pupils of the school Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί / wokshop instructors: 
Μαρία Κληματσάκη / Maria Klimatsaki, Παναγιώτα Στεμπίλη / Panayiota Stemibi, Ανδρέας 
Μαρκαντωνάκης / Andreas Markantonakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μέσα από βιωματικές ασκήσεις χαλάρωσης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης, οι μαθητές 
άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και εξέφρασαν ιδέες για το σχολείο των ονείρων 
τους. Έτσι μεταξύ των άλλων, αποτυπώνονται τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, η βιωμα-
τική μάθηση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κλπ. Through experiential exercises 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ // 3rd PRIMARY SCHOOL OF RHODES 
Υπεύθυνος / in charge: Τουλιόπουλος Φώτιος / Touliopoulos Fotios

Ένα πολύχρωμο σχολείο > A colorful school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’08’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Όλοι οι μαθητές του ΣΤ2 τμήματος / The pupils of 6th grade class 2 Εκπαιδευτικός / wokshop 
instructor: Τουλιόπουλος Φώτιος / Touliopoulos Fotios Μουσική επένδυση /music: Μακέστα 
Ματίνα / Makesta Matina Σκηνικά / scenery: Κετικίδου Κυριακή / Ketikidou Kyriaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Υπάρχουν τέσσερα σχολεία, το άσπρο, το κίτρινο, το μαύρο και το κόκκινο στα οποία 
φοιτούν μαθητές αντίστοιχων χρωμάτων. Ανοίγει στη γειτονιά ένα πολύχρωμο σχολείο, 
στο οποίο οι μαθητές είναι όλων των χρωμάτων. Σιγά σιγά όλοι οι μαθητές εγκαταλεί-
πουν τα μονόχρωμα σχολεία για να πάνε στο πολύχρωμο. There are four schools: the 
white, the yellow, the black and the red, where students of the same colors attend them. A 
new colorful school, with colorful students opens in the neighborhood. Gradually, all 
students leave their monochrome schools to go to the colorful one.

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ // 4th PRIMARY 
SCHOOL OF ARGOSTOLI, KEFALLONIA
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou

Μαθήματα Ανακύκλωσης > Recycling Lessons
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’07’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Animation: Νίκος Βουτσινάς/ Nikos Voutsinas, Σαπφώ Γεωργάτου / Sapfo Georgatou, Μαντώ - 
Μαρία Θεοδωρακάτου / Manto - Maria Theodorakatou, Χριστίνα - Σοφία Θεοδωράτου / Chris-
tina - Sophia Theodoratou, Αγγελίνα Καμπίτση / Angelina Kampitsi, Νίκος Κοκκόσης / Nikos 
Kokkos, Φώτης Κουλουμπής, Fotis Kouloumpis, Έρις Κούρτι / Eris Kurti, Σπύρος Ματιάτος / Spy-
ros Matiatos, Νικόλ Μπάλλιου / Nicole Balliou, Ορέστης Ντόμπι / Orestis Doby, Χρήστος Νικήτας 
/ Christos Nikitas (οι μαθητές του Στ'1 / the pupils of the 6th grade class 1), Νικόλας Κρούσος/ 
Nicolas Crusos, Γιώργος Καμπάδης / Giorgos Kampadis, Ευανθία Καραγιάννη / Evanthia Kara-
gianni, Ειρήνη Κουρουκλή / Irini Kouroukli, Νίκη Λασκαράτου / Niki Laskaratou, Σπύρος Νικο-
λάου / Spyros Nikolaou, Ελένη Παππά / Eleni Pappa, Μάριος Παππάς / Marios Pappas, Κωνστα-
ντίνα Ροδοθεάτου / Konstantina Rodotheatou, Παρασκευή Σκλαβουνάκη / Paraskevi 
Sklavounaki, Κλέο Σκουρτάι / Kleo Skourtai, Νίκος Σταυριανός / Nikos Stavrianos (οι μαθητές του 
Στ'2 / the pupils of the 6th grade class 2) Υπεύθυνοι δασκαλοι/ supervisors: Μαρία Παναγιωτίδου 
/ Maria Panagiotidou, Παντελής Καππάτος / Pantelis Kappatos Υπεύθυνη εκπαιδευτικού εργα-
στηρίου / educational workshop instructor: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι μαθητές της τάξης του σχολείου είχαν πολλά να αφηγηθούν για την ανακύκλωση. Πα-
ραπονεμένοι κάδοι και ένα μικρό αγόρι εξηγούν πως να πετάμε σωστά τα απορρίμματά 
μας. The primary school students had much to say about recycling. Disappointed bins and 
a small boy explain how to throw our waste properly. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ // 4th PRIMARY SCHOOL OF ZAKYNTHOS 
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Aθανάσουλιας / Ilias Athanassoulias

Ψωμί και αλάτι > Bread and Salt
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2014

 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
touliopoulosf@gmail.com
http://esxoleio.weebly.com/deltarho
940sigmaepsiloniotasigmaf-
mualphathetaetatau974nu.html

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
4dimzak@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
peggystathouli@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
creativity@edc.uoc.gr
http://www.edivea.org/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/
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Rousas, Μάριος Σιαράβας / Marios Siaravas, Πέτρος Σούμπας / Petros Soumpas, Τζίνα Σπανού 
/ Tzina Spanou, Αναστασία Στέρπη / Anastasia Sterpi, Αργυρώ Τσεκούρα / Argiro Tsekoura, 
Ευαγγελία Φράγκου / Evangelia Fragou, Ειρήνη Χαμουζά / Irini Chamouza, Πέτρος Χαραμής / 
Petros Charamis, Θέμης Χαρατσής / Themis Charatsis, Μαρία Χαρισάκη / Maria Charisaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η καθημερινότητα ενός παιδιού της έκτης τάξης. The everyday life of a child of sixth grade. 

28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ // 28th KINDERGARTEN OF HERAKLION 
Υπεύθυνη / in charge: Λαζανάνη Ζαμπία / Lazanaki Zampia 

 
Όλοι μαζί και διαφορετικοί > All together and different
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’14’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
28 παιδιά και των δύο τμημάτων / 28 pupils of both classes of the school, Κομνηνού Δέσποινα 
/ Komninou Despoina, Λαζανάκη Ζαμπία / Lazanaki Zampia (νηπιαγωγοί / kindergarteners). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα animation χρησιμοποιώντας τους ήρωες από τα παραμύθια που διαβάσαμε καθώς 
και την κεντρική ιδέα που είναι ότι όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε μπορούμε όλοι να 
ζήσουμε στην ίδια κοινωνία. An animation using the characters of the fairy tales we read in 
school and also the main idea that even if we’re all so different, we can all live though in the 
same society.

31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 31st PRIMARY SCHOOL OF THES-
SALONIKI Υπεύθυνες / in charge: Χριστίνα Τραπεζινού / Christina Trapezinou, Τριανταφυλλιά 
Δημοπούλου / Triantafyllia Dimopoulou 

Το σχολείο των ονείρων μας > The school of our dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’26’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, / direction: Βασιλεία Αυξωνίδου / Vassilia Afksonidou, Φώτης Δεβές / Fotis 
Deves, Έλενα Κόκκαλη / Elena Kokali, Δημήτρης Κοκκινάκος / Dimitris Kokinakos, Αμαλία 
Κουτσουπιά / Amalia Koutsoupia, Κατερίνα Κωνσταντινίδου / Katerina konstantinidou Σε-
νάριο, ερμηνεία / screenplay, cast: Βασιλεία Αυξωνίδου / Vassilia Afksonidou, Φώτης Δεβές / 
Fotis Deves, Έλενα Κόκκαλη / Elena Kokali, Δημήτρης Κοκκινάκος / Dimitris Kokinakos, Αμα-
λία Κουτσουπιά / Amalia Koutsoupia, Κατερίνα Κωνσταντινίδου / Katerina konstantinidou,Β 
ούλα Μπεσήμ / Voula Besim. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών / with the help of the instruc-
tors: Τριανταφυλλιά Δημοπούλου / Triantafyllia Dimopoulou, Γιάννης Κακατόλης/ Yiannis 
Kakatolis, Χριστίνα Τραπεζινού / Christina Trapezinou Δ/νση φωτογραφίας / D.O.P: Αμαλία 
Κουτσουπιά /Amalia Koutsoupia Παραγωγή / production: 31ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης / 
31st Primary School Of Thessaloniki, Χριστίνα Τραπεζινού / Christina Trapezinou, Τριαντα-
φυλλιά Δημοπούλου / Triantafyllia Dimopoulou (εκπαιδευτικοί /instructors).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο μικρός Φώτης δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον στην ώρα του μαθήματος και δραπετεύ-
ει στο όνειρο. Εκεί όλα είναι αλλιώς... Little Fotis finds no interest during the course and 
escapes in a dream. There, everything is different… 

 
Το μεγάλο πείραμα > The great experiment
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’34’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας / direction, d.o.p: Σπύρος Φουτάκης / Spyros Foutakis, 
Ηλίας Χρονόπουλος / Ilias Chronopoulos Σενάριο, μοντάζ, ερμηνεία / screenplay, edit, cast: 

of relaxation and building of confidence, the pupils left their imagination free and expressed 
ideas for the school of their dreams. Thus among other things, they impress the informal 
environments of learning, the experiential learning, the opening of school in the society etc. 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ // 13th PRIMARY SCHOOL OF MAROUSI 
Υπεύθυνος / in charge: Ιωάννης Κοκκινιάς / Ioannis Kokkinias 

Μη φοβάσαι μίλα, πάλεψε στο τέλος θα νικήσεις > Don’t be afraid, talk, 
fight at the end you’ll win
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές του Στ2 τμήματος του σχολείου / pupils of the 6th grade of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά της τάξης μια νέα συμμαθήτριά τους, την Μαρία, 
που είναι Ρομά. Οι μαθητές, δεν μπορούν να την αποδεχτούν και ξεκινά μια μορφή σω-
ματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον της. Μια μαθήτρια "λυγίζει" και πλησιάζει τη Μα-
ρία με την οποία γίνονται φίλες. Ένα τυχαίο περιστατικό θα φέρει τελικά την αποδοχή της 
Μαρίας. The schoolteacher presents to his class Maria, who is a Roma. The pupils, cannot 
accept their new schoolmate and they begin to practice against her a form of psysical and 
psychological violence. A schoolgirl regrets and approaches Maria in order to become 
friends. Finally, an accidental incident will result in the acceptance of Maria. 

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 21st PRIMARY SCHOOL OF PERISTERI 
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Μίτσης / Panayiotis Mitsis 

 
Όλα στο μυαλό μας είναι > It's all in our mind
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο / screenplay: Τζωρτζίνα Κάλου / Tzortzina Kalou Σκηνοθεσία / direction: Τζωρτζίνα 
Κάλου / Tzortzina Kalou, Παναγιώτης Μίτσης / Panayiotis Mitsis Μοντάζ, επιλογή μουσικής, 
υπεύθυνος δάσκαλος / edit, music choice, supervisor: Παναγιώτης Μίτσης / Panayiotis Mitsis 
Συμμετοχή, ερμηνεία / collaboration, cast: Παναγιώτης Βενέτης / Panayiotis Venetis, Δημήτρης 
Γιωργούσης / Dimitris Giorgousis, Αιμιλία Γιαννακοπούλου / Giannakopoulou Emily, Σταύρος 
Γκιουλμπακιώτης / Stavros Gkioulmpakiotis, Τζωρτζίνα Κάλου / Tzortzina Kalou, Χρύσα Λα-
γού / Chrysa Lagou, Τριαντάφυλλος Μαυράκης / Triantafyllos Mavrakis, Θωμάς Μπούτας / 
Thomas Boutas, Ευγενία Παναγοπούλου / Evgenia Panagopoulou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παιδί της έκτης τάξης δέχεται διάφορες επιθέσεις και προσβολές από τα άλλα παιδιά 
στο σχολείο, ενώ και η κατάσταση στο σπίτι του δεν είναι καλή. Η αντίδρασή του αλλάζει τα 
πράγματα και δίνει τη δυνατότητα για μια διαφορετική συμπεριφορά. A child of the sixth 
grade accepts various attacks and offences from the other children in school, while also the 
situation at home is not good. His reaction gives the possibility for a change and a different 
behavior. 

 
Ουφ! > Phew!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο / screenplay: Παναγιώτης Πετεινάρης / Panayiotis Petinaris, Μαρία Χαμουζά / Μαρία 
Chamouza, Θέμης Χαρατσής / Themis Charatsis, Παναγιώτης Μίτσης / Panayiotis Mitsis 
Σκηνοθεσία, μοντάζ, επιλογή μουσικής, υπεύθυνος δάσκαλος / direction, edit, music choice, 
supervisor: Παναγιώτης Μίτσης / Panayiotis Mitsis Ερμηνεία / cast: Κώστας Οικονόμου / Ko-
stas Ikonomou, Παναγιώτης Πετεινάρης / Panayiotis Petinaris, Δημήτρης Ρούσας / Dimitris 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@13dim-amarous.att.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zampila@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
http://users.sch.gr/trapxrist/video_
project/video_project.html
trapxrist@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
panamitsis@gmail.gr
http://panamitsis.wordpress.com
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hopepigounaki@gmail.com 
http://61nip-irakl.ira.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
creativity@edc.uoc.gr
http://www.edivea.org/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com 
http://www.facebook.com/
CineLikeLab

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kostas_katrakis@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kostas_katrakis@yahoo.grΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ // ADAMANTIADA 

Υπεύθυνος / in charge: Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis
 
Παιδιά δείξτε τα δόντια σας! > Kids show your teeth!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’28’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ομάδα παιδιών / group of children Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Κώστας 
Κατράκης / Kostas Katrakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια περιπέτεια μέσα στο στόμα ενός παιδιού, που δεν έπλυνε τα δόντια του... An 
adventure taking place in the mouth of a child, who did not wash his teeth… 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ 
ΕΚΑΛΗΣ // UNIVERSITY OF CRETE, E-LERANING LAB – ARSAKEIO TOSITSEIO 
EKALIS Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Άναστασιάδης / Panayiotis Anastasiadis

Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας > Let's imagine the school 
of our dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’31’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του Α' Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης / pupils of the school.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μέσα από βιωματικές ασκήσεις χαλάρωσης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης, οι μαθητές 
άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και εξέφρασαν ιδέες για το σχολείο των ονείρων 
τους. Έτσι μεταξύ των άλλων, αποτυπώνονται τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, η βιωμα-
τική μάθηση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κλπ. Through experiential exercises 
of relaxation and building of confidence, the pupils left their imagination free and expressed 
ideas for the school of their dreams. Thus among other things, they impress the informal 
environments of learning, the experiential learning, the opening of school in the society etc. 

CINELIKE LAB 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ // CINELIKE LAB 4th 
PRIMARY SCHOOL OF DRAPETSONA
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis 

 
Τριφωνοψαρούλης > The little Triangle-fish
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ελένη Μακρυγιάννη / Eleni Makriyianni, Ευτυχία Μακρυγιάννη / Eftychia Makriyianni, Μι-
χάλης Γαβαλάς / Michalis Gavalas, Κωστής Χριστοφορίδης / Kostis Christoforidis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βασισμένη στο βιβλίο ''Τριγωνοψαρούλη μην εμπιστεύεσαι ποτέ αχινό'', η ομάδα της 
Δραπετσώνας έκανε την κινηματογραφική της μεταφορά. Η "τελειότητα" έναντι της "δια-
φορετικότητας". Μια ιστορία για το διαφορετικό που δεν είναι σκάρτο, όπως λένε οι 
τέλειοι. Ένας τελικός ψαροσφαίρου ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό! Based on 
the book ''Little Triangle-fish do never trust a sea-urchin'', the cinema team of Drapetsona 
made her cinematographic transfer. The ''perfection'' against the ''diversity''. A history for 
the different ones that are not cull, as the perfect ones may say. A final of fish game against 
discrimination and racism! 

Δημήτρης Αγγέλογλου / Dimitris Angeloglou, Αλέξανδρος -Μαχμούντ Λομπάντης / Alexan-
dros-Mahmoud Lompadis, Δανάη Στοϊκοπούλου / Danai Stoikopoulou, Σπύρος Φουτάκης / 
Spyros Foutakis, Γιώργος Φρουζάκης / Yiorgos Frouzakis, Νηρέας Χαριτίδης / Nireas Chari-
tidis, Ηλίας Χρονόπουλος / Ilias Chronopoulos Με η βοήθεια των εκπαιδευτικών / with the 
help of the instructors: Τριανταφυλλιά Δημοπούλου / Triantafyllia Dimopoulou, Χριστίνα 
Τραπεζινού / Christina Trapezinou Δ/νση φωτογραφίας / D.O.P: Αμαλία Κουτσουπιά /Amalia 
Koutsoupia Παραγωγή / production: 31ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης / 31st Primary School Of 
Thessaloniki, Χριστίνα Τραπεζινού / Christina Trapezinou, Τριανταφυλλιά Δημοπούλου / 
Triantafyllia Dimopoulou (εκπαιδευτικοί /instructors).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η αφρόκρεμα των επιστημόνων του κόσμου στο ερευνητικό κέντρο Τουλούμπια κάνουν 
μια τεράστια ανακάλυψη. Μια «δέσμη πατρωνίων» δίνει τη λύση στο πρόβλημα της με-
ταφοράς στον χωροχρόνο. Ένα λάθος τους όμως, αποδεσμεύει ενέργεια και οι εξελίξεις 
είναι ραγδαίες... At the research centre of Touloumpia, the elite of world scientists make an 
enormous discovery. A ''patronio tract'' gives the solution to the problem of transport in 
space-time. Their error however, releases energy and the progress is rapid… 

61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ // 61st KINDERGARTEN OF HERAKLION
Υπεύθυνη / in charge: Ελπίδα Πηγουνάκη / Elpida Pigounaki 

Επιτέλους, να μπουν τα Μάρμαρα στη θέση τους! > At last, put the 
Marbles back in place!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’27’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Λίλη Μποτσάκη / Lilly Botsaki, Παναγιώτης Τουρής / Panagiotis Touris, Γιώργος Μόκας / 
George Mokas, Κάλλια Πατσάκη / Kallia Patsaki, Σπύρος Γιώτης / Spyros Giotis, Θεοδώρα 
Φλουρή / Theodora Flouri, Νίκος Παπαδάκης / Nick Papadakis, Ιωάννα Σκουρέλλου / Joan 
Skourellou, Κάλλια Μεσσαριτάκη / Kallia Messaritaki, Εμμανουέλλα Φουκάκη / Emmanouella 
Foukaki, Ανεζίνη Σκουλά / Anezini Skoula, Ιωάννης Κρυοβρυσανάκης / John Kriovrisanakis, 
Δήμητρα Ψύλλου / Dimitra Psillou, Μαρίνα Κοζανίδη / Marina Kozanidi, Μύρωνας Φραγκομα-
νωλάκης / Myron Fragomanolakis, Ειρήνη Τσαφαντάκη / Irene Tsafantaki, Μαρία Καμάκα / 
Maria Kamaka, Άννα Κυριακάκη / Anna Kiriakaki, Μιχαήλ Βελεγράκης / Michail Velegrakis, Κων-
σταντίνα Δεληγιαννίδη / Konstantina Deligiannidi, Φαίδρα Μπίλιου / Fedra Biliou Νηπιαγωγοί 
/ teachers: Ελπίδα Πηγουνάκη / Elpida Pigounaki, Μαρία Φραγκιαδάκη / Maria Fragiadaki.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά μαθαίνουν για την παράνομη αφαίρεση των Μαρμάρων του Παραθενώνα από 
τον Έλγιν. Αποφασίζουν λοιπόν, να δανειστούν κάτι από τους Άγγλους για να αντικατα-
στήσουν την κλεμμένη Καρυάτιδα. Με τι όμως μπορεί να αντικατασταθεί μια Καρυάτι-
δα;;; The children learn about the illegal removal of the Parthenon Marbles from Elgin. 
Then, they decide to borrow something from the English to replace the missing Karyatis. 
What, however, can replace a Karyatis???

Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ- ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ // A’ ARSAKEIO –  
TOSITSEIO PRIMARY SCHOOL OF EKALI 
Υπεύθυνος / in charge: Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis

Σχολείο Ονείρου > Dream school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Ε1’ τάξης του σχολείου / students of the 5th grade of the school.
Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παράξενο ταξίδι στη γνώση και τα γράμματα... A strange journey to knowledge and 
learning… 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
irifiri@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kostas_katrakis@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com
http://vimeo.com/117945006
http://vimeo.com/129098881 

ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ – ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ // HILL PRIMARY SCHOOL – 
MOVING IMAGE WORKSHOP
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian.

Η Χαμένη Ταινία του Μελιές > A Méliés film discovery
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’30’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Δάφνη Αντωνίου / Daphne Antoniou, Ζωή Βαλάση / Zoe Valasi, Παναγιώτης Βισβίκης / 
Panagiotis Visvikis, Αντιγόνη Βοντετσιάνου / Antigoni Vontetsianou, Άλκις Γεωργόπουλο-
ς-Σακίρι / Alkis Georgiopoulos, Ισαβέλλα Δημητροπούλου / Isavella Dimitripoulou, Αλέξαν-
δρος Ζαΐμης / Alexandros Zaimis, Νικόλας Καλαϊτζάκης / Nikolas Kalaitzakis, Γιώργος Κα-
τσώλης / Yiorgos Katsolis, Μαριάννα Κονταράτου / Marianna Kontaratou, Νικόλας Κουκάς / 
Nikolas Koukas, Φίλιππος Κουτσουρέλης / Philippos Koutsourelis, Δήμητρα - Δανάη Λάππα / 
Dimitra Danae Lappa, Σεσίλια Λουλακάκη- Μούρ / Cecilia Loulakaki, Άγγελος Μουζάλας / 
Angelos Mouzalas, Δάφνη Μπακοπούλου / Daphne Bakopoulou, Κωνσταντίνος Παπαθανα-
σίου / Konstantinos Papathanasiou, Δήμητρα Σταυροπούλου / Dimitra Stavropoulou, 
Κώστας Στεφανής-Pons / Kostas Stefanis-Pons, Επαμεινώνδας Τσέπας-Ζαΐμης / Epaminontas 
Tsepas-Zaïmis, Σπύρος Φλώριος /Spyros Florios Εκπαιδευτικός, υπεύθυνη εργαστηρίου / 
workshop instructor: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
O Georges Méliès δημιούργησε περίπου 520 ταινίες από το 1896 μέχρι το 1913. Πολλές 
από αυτές τις ταινίες καταστράφηκαν ή χάθηκαν.Το 2014 βρέθηκε μία ταινία που πιστεύ-
ετε ότι είναι μία από τις χαμένες ταινίες του Georges Méliès… Georges Méliès created 
approximately 520 films from 1896 up to 1913. Many of these films were destroyed or lost. 
In 2014 a film was found which is believed that is one of the lost ones of Georges Méliès… 

 
Κινούμενοι Μύθοι > Animated Myths
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαρινίκη Γκέϊβελη / Mariniki Gayveli, Νικόλας Δεληδημήτρης / Nikolas Delidimitris, Ερρίκος 
Καμχής / Errikos Kamhis, Έσπερος Κασιμάτης-Αγιωργίτης / Esperos Kassimatis-Agioritis, Νι-
κόλας Κόλλιας / Nikolas Kollias, Στέλλα Μπεγιέτη / Stella Begieti, Πέτρος Ουάτς / Petros Watts, 
Νεφέλη Πανταζή / Nefeli Pantazi, Σεμέλη Παπακώστα / Semeli Papakosta, Ιάσονας Προβής / 
Iason Provis, Μαίρη Ρούσσου / Mary Roussou, Σοφία Στήκα / Sophia Stika, Στέλιος Στραβαχιλ-
λέας / Stelios Stravachilleas, Δάφνη Στυλιανίδη / Daphne Stylianidi, Αιγέας Χάϊδας / Aegeas 
Chaïdas (ομάδα Α’ / group A’), Ιάσονας Αντύπας / Iason Antypas, Χαράλαμπος Βισβίκης / 
Charalambos Visvikis, Γιώργος Γεωργιάδης – Gazdic / Yiorgios Georgiadis-Gazdic, Νεφέλη Γιαν-
νούδη / Nefeli Giannoudi, Σοφία Καρβέλη / Sophia Karveli, Μυρτώ Καρίτσου / Myrto Karitsou, 
Παύλος Κιλιμίρης –Κιντάνα / Pavlos Kilimiris-Kintana, Γιάννης Μαρκαντώνης / Yiannis 
Makrantonis, Θανάσης Ντόβας / Thanasis Dovas, Δάφνη Ρέϋμεντ / Daphne Reyment, Χριστίνα 
Σακελλαρίου / Christina Sakellariou, Μελίνα Συμεωνίδη / Melina Simeonidi, Νικόλας Τσόκλης / 
Nikolas Tsoklis, Αγάπη Φιλιππίδη / Agapi Philippidi, Γιώργος Χουλιάρας / Yiorgos Houlaiaras, 
Νικηφόρος Ψαλιδάκις / Nikiforos Psalidakis (ομάδα Β’ / group B’), Μαρία Αβέρωφ / Maria Averof, 
Ίωνας Γιοβανίδης / Ionas Giovanidis, Ιωάννα Γκιούρδα-Κουφαλά / Ioanna Giourda-Koufala, 
Στέλιος Γρίσπος / Stelios Grispos, Φάνης Δημάκης-Λούτας / Fanis Dimakis-Loutas, Δημήτρης 
Καλυβιώτης / Dimitris Kaliviotis, Αριάδνη Λεβέντη / Ariadne Leventi, Αμάνσια Μαραγκάκη-
-Μπολάνο / Amansia Maragaki-Bolano, Τζένη Μπακάλη-Γκέλη / Jenny Bakali-Gkely, Κωνσταντί-
να Ρούσσου / Konstantina Roussou, Γιάννος Στραταντωνάκης / Yiannos Stratantonakis, Γιώργος 
Τσάγκαρης / Yiorgos Tsagkaris, Αλέξης Χατζόπουλος / Alexis Hatzopoulos, Μαργκό Φραγκάκη / 
Margo Fragaki, Μαρία Φραγκή / Maria Fragki (ομάδα Γ’ / group C’). Εκπαιδευτικός, υπεύθυνη 
εργαστηρίου / workshop instructor: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τρεις ομάδες των παιδιών της Γ’ δημοτικού συνδύασαν τις βασικές αρχές κινούμενης ει-
κόνας και κάποια προ-κινηματογραφικά οπτικά παιχνίδια με πλάσματα και ιστορίες της 
ελληνικής μυθολογίας. Οι ''Κινούμενοι Μύθοι'' είναι μία ταινία όπου τα παιδιά διηγούνται 

Τα μπλουζάκια > T-shirts
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’50’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ελένη Μακρυγιάννη / Eleni Makriyianni, Ευτυχία Μακρυγιάννη / Eftychia Makriyianni, Δήμη-
τρα Μακρυγιάννη / Dimitra Makriyianni, Μαρία Σαββίδη / Maria Savvidi, Μιχάλης Γαβαλάς / 
Michalis Gavalas, Κλειώ Γαβαλά / Kleio Gavala.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τέσσερα μπλουζάκια έχουν βαρεθεί να λερώνονται από τα παιδιά και να μπαίνουν συ-
νέχεια στο πλυντήριο, που αντιπαθούν για διάφορους λόγους. Εύχονται να γίνουν αυτά 
παιδιά για να μην λερωθούν ποτέ ξανά. Μία νεράιδα εκπληρώνει την ευχή τους. Γίνονται 
όμως τα πράγματα καλύτερα; Four t-shirts are bored of getting dirty by the kids and of 
being constantly put in the washing-machine, that they detest for various reasons. They 
wish become these kids in order not to get dirty never again. A fairy makes their wish come 
true. But, are things getting better? 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ''ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ'' // CINEMA AND ANIMATION TEAM OF ''CHILDREN’S ASYLUM'' 
SCHOOL
Υπεύθυνη / in charge: Ίριδα Φυρογένη / Iris Fyrogeni

Ένας Εύθραυστος Υδάτινος Κόσμος > A Fragile Aquatic World
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’11’’ / 2014

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο / screenplay, storyboard, animation: Τα παιδιά της ομάδας / team's children Υπεύθυ-
νες / supervisors: Σοφία Πατάκα / Sofia Pataka, Ίριδα Φυρογένη / Iris Fyrogeni.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια παρέα ανθρώπων κάνουν διακοπές με κρουαζιερόπλοιο. Δυστυχώς τα απόβλητά 
τους καταλήγουν στη θάλασσα προκαλώντας έτσι ένα προβληματικό και μολυσμένο 
υδάτινο κόσμο. Τα σκουπίδια καταλήγουν έξω στην παραλία όπου εκεί ευτυχώς δύο 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες τα μαζεύουν όλα. A group of people are on vacation on a 
cruise ship. Unfortunately their waste end up in the sea causing pollution and a problem-
atic aquatic world. Finally, the waste is found on the beach where two environmentally 
concious citizens gather them.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ // MUNIC-
IPALITY OF ATHENS – DEPARTMENT OF SANITATION AND RECYCLING
Υπεύθυνος / in charge: Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis

Περιπέτεια στη Γη > Adventure on Earth
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Oμάδα παιδιών / group of children Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Κώστας Κα-
τράκης / Kostas Katrakis. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η περιπέτεια των οργανικών ανακυκλώσιμων υλικών, αφού πεταχθούν... The adventure 
of organic recyclable materials, after they are thrown… 



  24 25
   

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ // THE BENAKI MUSEUM 
– THE LITTLE MUSEUM – THE LITTLE ART WORKSHOP
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian

Έτη, Χρόνια και Ζαμάνια > Long Time No See
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Γεροντάκης / Yiorgos Georontakis, Λέανδρος Γεροντάκης / Leandros Gerontakis, 
Ρωξάνη Κανελλοπούλου-Μελισσηνού / Roxani Kanellopoulou, Αντώνης Λάζος / Antonis 
Lazos, Αλεξάνδρα Μπαρκούζου / Alexandra Barkouzou, Χρυσάνθη Παπακωνσταντίνου / 
Chrysanthi Papakonstantinou, Αφροδίτη Σαγιάννη / Afroditi Sagianni, Άννα Χατζημηνά / 
Anna Hatzimina, Αργυρώ Χατζημηνά /Argyro Hatzimina Eκπαιδευτικοί / workshop instruc-
tors: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian, Κλαούντια Μπούμπνοβα / Claudia Bubnova Βοη-
θός εργαστηρίου / workshop assistant: Γεωργία Σερίφη / Georgia Serifi Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα – Μουσείο Μπενάκη / department of educational programmes - The Benaki 
Museum.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία σοφή κουκουβάγια ανακαλεί ιστορίες από το παρελθόν της σε τρεις διαφορετικές 
ιστορικές περιόδους του ελληνικού πολιτισμού. Εκθέματα του Μουσείου Μπενάκη γίνο-
νται πρωταγωνιστές σε τρία tableaux vivants. «Έτη, χρόνια και ζαμάνια… είχα να συνα-
ντήσω τους φίλους μου! Και να τοι όλοι μαζεμένοι εδώ! Πύππαξ… Έδε… Εύγε… Έμορ-
φα!...» A wise old owl recalls tales from her past. She visits exhibits of three different 
historical periods at ''The Benaki Museum'' and remembers short events in which certain 
figures from artifacts come alive. Each story takes place in an environment typical of the 
historical period and the characters use Greek words of the era.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF VELVENTO 
Υπεύθυνος / in charge: Γκίκας Ιωάννης / Gikas Ioannnis 

Η ιστορία του σχολείου μου > The history of my school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

Συντελεστές > Crew
Γεωργάκη Άννα / Georgaki Anna,Γκίκας Ιωάννης / Gkikas Ioannis,Γκόγκος Κωνσταντίνος / 
Gogos Konstantinos, Μπούτιου Ευαγγελία Mpoutiou Evangelia,Ντόνας Νίκος Ntonas Nikos, 
Ρόπουτης Δημήτριος/ Ropoutis Dimitris,Στεφάνου Μαρία / Stefanou Maria,Χαρισίου Κατερί-
να / Charisiou Kateina.

Περίληψη > Synopsis
Ο Μίμης και η Άννα παρουσιάζουν το παλιό σχολειό. Μέσα από τις συνεντεύξεις με παπ-
πούδες και γιαγιάδες και μέσα από παλιές φωτογραφίες, μαθαίνουμε για εκείνα τα σχολι-
κά χρόνια, όπου τα παιδιά φορούσαν ποδιά και ο δάσκαλος κρατούσε τη βέργα.
Mimis and Anna present the old school. Through interviews with grandparents and through 
looking at old photos, we get to know about the school years of their time, were the 
students were wearing aprons and the teacher has holding the stitch. 

και σχολιάζουν τα παράξενα και επικίνδυνα της μυθολογίας μέσα από τη δική τους μα-
τιά… Three groups of pupils of the 3rd grade combined the basic principles of animated 
picture and certain pre-cinematographically optical games with creatures and histories 
from Greek mythology. The ''Animated Myths'' is a film where the children narrate and 
comment through their own eyes the strange and dangerous things of the mythology… 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΑ" (17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) // “MOVIES BY COLOURED PENCILS” CINEMA TEAM (17th 
PRIMARY SCHOOL OF RHODES) Υπεύθυνος / in charge: Δρακόπουλος / Panos Drakopoulos

Το ιπτάμενο σχολείο > The flying school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’09’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, μοντάζ, στίχοι, ζωγραφιές / screenplay, editing, lyrics, drawings: Τα Ουρανοποιημα-
τάκια 3 (Λέσχη δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής & κινηματογραφική ομάδα της ΣΤ' τά-
ξης - 17ο ΔΣ Ρόδου) / The Sky-rhymes 3 Στίχοι: Εμμανουέλα Χρυσοχού Emmanouela Hryso-
hou, Βιργινία Αντωναράκη / Virginia Antonaraki, Φίλιππος Μηνόπετρος / Fillipos Menopetros 
Μουσική / original music score: Εμμανουέλα Χρυσοχού / Emmanouela Hrysohou, Βιργινία 
Αντωναράκη / Virginia Antonaraki, Φίλιππος Μηνόπετρος/ Fillipos Menopetros, Πάνος Δρα-
κόπουλος / Panos Drakopoulos Τραγούδι / song: Γιώργος Αθανασίου / Yiorgos Athanasiou, 
Βιργινία Αντωναράκη / Virginia Antonaraki, Μιχάλης Καρπαθάκης / Michalis Karpathakis, 
Κατερίνα Κοντού / Katerina Kontou, Παναγιώτης Λιβιεράτος / Panayiotis Livieratos, Γιάννης 
Λυράς / Yannis Lyras, Φίλιππος Μηνόπετρος / Fillipos Menopetros, Σάββας Παπαντωνίου / 
Savvas Papantoniou, Γιώργος Πηλαβάκης / Yiorgos Pelavakis, Νίκος Πηλαβάκης / Nikos Pela-
vakis, Δικαία Ραφτή / Dikaia Rafti, Μιλένα Σκέντζα – Τσαμπίκα / Milena Skentza-Tsambika, 
Ιωάννα Σκιαθίτη/ Ioanna Skiathiti, Ειρήνη Χατζηγιάννη / Irene Hagiyanni, Εμμανουέλα Χρυ-
σοχού/ Emmanouela Hrysohou Ενορχήστρωση-ερμηνεία οργάνων, Μίξη ήχου-Mastering / 
all music instruments arranged and performed, mix-Digital Mastered: Πάνος Δρακόπουλος 
/ Panos Drakopoulos Ηχοληψία Χορωδίας / chorus recording: Κική Σκαρπέτη / Kiki Skarpeti 
Παραγωγή / production: Τα Ουρανοποιηματάκια 3 / The Sky-rhymes 3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πώς είναι το σχολείο των ονείρων μας; Τα παιδιά δίνουν τη δική τους δημιουργική 
απάντηση αξιοποιώντας τα δώρα της μούσας και των χρωμάτων, του ήχου και του λόγου. 
How is the school of our dreams? The children give their own creative answer developing 
the gifts of muse and colours, sound and reason. 

KINOGLAZ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ // KINOGLAZ CINEMA COL-
LECTIVE Υπεύθυνος / in charge: Ευάγγελος Βλαχάκης / Evangelos Vlachakis 

Μια ημέρα με ήλιο > A sunny day
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’35’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ερμηνεία / cast: Μελίνα Βλαχάκη / Melina Vlachaki Σκηνοθεσία, παραγωγή, φωτογραφία, 
μοντάζ / direction, production, cinematography, edit: Kinoglaz Συντονισμός εργαστηρίου / 
workshop coordination: Ευάγγελος Βλαχάκης / Evangelos Vlachakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τι συμβαίνει όταν αναρωτιόμαστε για τον καιρό που θα κάνει αύριο...με τη ματιά ενός 
παιδιού. Ένα μίνι ντοκιμαντέρ που ακολουθεί και καταγράφει το αυτοσχέδιο ελεύθερο 
θεατρικό παιχνίδι των παιδιών. What happens when we ponder on tomorrow's weather 
forecast from a kid's view point? A mini documentary following and recording children's 
free improvisational theatrical game.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gikas63@yahoo.gr
http://gikas-daskalos.blogspot.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
evlachakis@gmail.com
http://kinoglaz-workshops.blogspot.gr 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com
http://vimeo.com/117891997
vimeo.com/117891997 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
panosdrak@yahoo.gr
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When it can be broken or hit? When its stick figures, its animals, its objects are in a hurry to 
change environment and to sneak in the next frame? What happens when the others 
doesn't like it? 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ // PRIMARY SCHOOL OF ANCIENT 
KLEONES Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Σπύρου / Maria Spirou

 
Ξέρω ποιος το 'κανε > I know who did it
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’41’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, ερμηνεία / screenplay, cast: Μαθητές της ΣΤ' τάξης / students of the 6th grade  
Οργάνωση εργαστηρίου / workshop realization: Δημήτρης Μουτσιάκας / Dimitris Mout-
siakas Μοντάζ / edit: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Φέλιξ είναι απομονωμένος απ' τους συμμαθητές του και αναζητά τρόπους για να τους 
προσεγγίσει. Θα τα καταφέρει; Felix is secluded from his classmates and he is looking for 
ways to approach them. Will he manage to do so?

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ // PRIMARY SCHOOL OF HERSO KILKIS
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννης Τσιτσίμης / Ioannis Tsitsimis 

Χωρίς αύριο > Without tomorrow
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, σκηνικά: μαθητές της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Χέρσου Κιλκίς / pupils of sixth grade 
of elementary school of Herso Kilkis Ερμηνεία / cast: Κωνσταντίνος Δεσποινίδης / 
Konstantinos Despoiniadis Σκηνοθεσία, εμψύχωση / film director, entertainer: Γιάννης Τσι-
τσίμης / Ioannis Tsitsimis, Μπάμπης Δημήτρης / Babis Dimitris Μουσική / music: Ευγενία Πα-
τίκα / Eugenia Patika (music teacher, εκπ/κός μουσικής) Μοντάζ / edit: Γιάννης Καντόπουλος 
/ Ioannis Kadopoulos (φοιτητής ΑΠΘ / student of AUTH) Φωτογραφία / Photography: Γιάν-
νης Τσιτσίμης, εκπαιδευτικός / Ioannis Tsitsimis, teacher. Παραγωγή / production: ΔΣ Χέρ-
σου, 2015 / Elementary school of Herso Kilkis, 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας μικρός μαθητής του Σχολείου χάνει το σπίτι του και ζει σε ένα παρατημένο παράπηγ-
μα. Η υπόλοιπη τάξη τον περιφρονεί και τον αποφέυγει μέχρι τη στιγμή που το παιδί εξα-
φανίζεται και οι συμμαθητές του καταλαβαίνουν το λάθος τους... A young student of 
elemetary school loses his home and leaves in a shed.The rest of his class despises and avoids 
him till the moment that the boy vanishes and his classmates realize their mistake....

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ // PRIMARY SCHOOL OF MIL-
IOTADES IOANNINON Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou

Πυρκαγιά > Fire
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 2’42’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation: Αλέξανδρος Βλαχιώτης Alexander Vlachiotis, Θεοδώρα Βρουσάι Theodora Vrou-
sai, Αλέξης Μπραούσι Alexis Braousi, Γεωργία Μυρτάι / Georgia Myrtai Υπεύθυνη δασκάλα / 
teacher in charge: Χρυσοβαλάντου Μπουλούση / Chrisovalantou Boulousi. Υπεύθυνη εκπαι-
δευτικού εργαστηρίου / educational workshop instructor: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Gi-
akoumatou.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ // MORAΪTIS KINDERGARTEN
Υπεύθυνη / in charge: Λώρα Μαραγκουδάκη / Laura Marangoudaki

Πειράματα με το Φως και τη Σκιά > Experiments with Shadow & Light
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Animators: Tα παιδιά από την Ροζ, Πορτοκαλιά, Κίτρινη, Κόκκινη και Γαλάζια τάξη του Νηπια-
γωγείου της Σχολής Μωραΐτη / children of the Moraïtis Kindergarten Μοντάζ/ edit: Λώρα 
Μαραγκουδάκη / Laura Marangoudaki. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα γράμματα έριξαν τις σκιές τους και η αλφάβητος ξεκίνησε! Οι σκιές ζωντάνεψαν και 
έπιασαν συζήτηση τρελή και παλαβή! Περίεργοι εξωγήινοι, ανακάλυψαν τον ασημένιο 
πλανήτη και ένας δράκος απείλησε το παλάτι! Στο τέλος όμως τα τενεκεδάκια μεταμορ-
φώθηκαν σε πόλη κι ο ήλιος έδυσε κι έφερε τη νύχτα... The letters throw their shades and 
the alphabet begins! The shades live up and start an insane and fool discussion! Curious 
extraterrestrials, discover the silver planet and a dragon threatens the palace! In the end, 
the tins are transformed in city and the sun goes down bringing the night… 

ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ (ΟΝΕΙΡΟΚΥΚΛΟΙ) // PETROS FLORAKIS (DREAMCIRCLES)

Διάλεξε το μέλλον σου > Choose your future
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Πέτρος Φλωράκης / Petros Florakis Ερμηνεία / 
cast: Μάριος Ζαγγανάς / Marios Zagganas, Αυγουστίνος Κούμουλος / Augoustinos Koumou-
los, Αλέξανδρος Πέρρος / Alexandros Perros, Κωστής Βαμβακάς / kostis Vamvakas, Μαρία 
Ρήγα/ Maria Riga, Αλέξανδρος Θεοδόσης / Alexandros Theodosis Πρωτότυπη μουσική / 
original music score: Τάσος Σωτηράκης / Tassos Sotirakis Βοηθός σκηνοθεσίας, κάμερα, μο-
ντάζ / director assistant, cameraman, editing: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis Διεύθυνση 
παραγωγής, φωτογραφίες / executive producer: Αγγελική-Ειρήνη Μήτση / Aggeliki-Irini 
Mitsi Βοηθός παραγωγής / producer assistant: Ηλίας Κουρέτας / Elias Kouretas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παιδί, δύο παράλληλοι κόσμοι. Γονείς, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κατάχρηση. Που μπο-
ρούν να οδηγήσουν την ζωή του; Μπορεί να διαλέξει το μέλλον του; A child, two parallel 
worlds. Parents, electronic games, abuse. Where could they lead his life? Can he choose his 
future? 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΛΕΣ // PETROS LOULES 

Ο πόλεμος των καρέ > The War of the Frames
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, animation / direction, screenplay, animation: Πέτρος Λουλές / Petros 
Loules Συνεργάτης animation / co- animator: Μαριέττα Καλλονά / Marietta Kallona 
Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Δημήτρης Σαββαϊδης / Dimitris Savaedis.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι συμβαίνει όταν σε ένα κόμικ το πλαίσιο των καρέ δεν είναι ανθεκτικό; Όταν μπορεί να 
σπάσει ή να τρυπήσει; Όταν τα ανθρωπάκια, τα ζώα, τα αντικείμενα που είναι μέσα του 
βιάζονται να αλλάξουν περιβάλλον και να τρυπώσουν σε επόμενο καρέ; Τι γίνεται όταν 
αυτό δεν αρέσει στους άλλους; What's going on when the comic frame isn't durable? 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tsitsimis@gmail.com 
http://xersoschool.blogspot.gr/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vassilisloules@gmail.com 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mariaspirou@yahoo.gr
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
nipiagogeio@moraitis.edu.gr
http://www.moraitis.edu.gr



  28 29
   

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ] [ AGE  4-12 ]

ΟΜΙΛΟΣ STOP MOTION ANIMATION “ANIMANIMANI” – 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // STOP MOTION SCHOOL CLUB 
“ANIMANIMANI” – 3rd EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL OF EVOSMOS, 
THESSALONIKI
Υπεύθυνος / in charge: 

ΔάS.O.S. > WoodS.O.S
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’50’’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αναστασία Ελματζίδου / Anastasia Elmatzidou, Γιάννης Δούμπαλας / Yiannis Doumpalas, 
Γιώργος Ανδρόνικος / Yiorgos Andronikos, Γιώργος Δώδος / Yiorgos Dodos, Δημήτρης Κόκ-
κινος /Dimitris Kokkinos, Ιωάννα Κισίρη / Ioanna Kisiri, Ιωάννης Σουλημίδης / Ioannis Soulim-
idis, Κατερίνα Τζήκα / Katerina Tzika, Κωνσταντίνος Μακρής / Konstantinos Makris, Λευτέρης 
Λιοτόπουλος / Lefteris Liotopoulos, Νικόλας Μπαργιώτης / Nikolas Mpargiotis, Χριστίνα 
Κόμναρη / Christina Komnari Υπεύθυνος εκπαιδευτικός / teacher in charge: Αλέξανδρος Μι-
χαήλ / Alexandros Michael.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια συνηθισμένη οικογένεια πηγαίνει για ένα συνηθισμένο πικ νικ σε ένα συνηθισμένο 
δάσος και φέρεται άκρως συνηθισμένα. Η συνέχεια όμως, είναι τελείως ασυνήθιστη και 
μας προσκαλεί σε… καλές συνήθειες!!! An ordinary family goes for an ordinary pic nic to 
an ordinary forest and acts fully ordinary. What happens next is completely extraordinary 
and it encourages us to obtain good habits!

2/ ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΧΟΪΟΥ // 2nd SEATED PRIMARY SCHOOL OF 
MYCHOIOU ACHAIAS 
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Κακαβάς / Panayiotis Kakavas 

Ένα παιδί..Ένα χαμόγελο... Μία ζωή > A child...A smile...One life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’46’’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Μαθητές Ε΄- Στ΄τάξης / students of the 5th and 
6th grade. Ερμηνεία / cast: Κίμωνας Μιχαλόπουλος Kimonas Michalopoulos, Αθανάσιος Στε-
φανόπουλος Athanasios Stephanopoulos, Ιωάννης Μπούσιας Ioannis Mpousias, Φωτεινή 
Μιχαλοπούλου Foteini Michalopoulou, Πανωραία Ψεύτη Panorea PseftiΙωάννα Βορύλλα 
Ioanna Vorilla, Αλεξάνδρα Δριμάλα / Aleksandra Drimala, Παναγιώτα Δριμάλα-Panagiota 
Drimala,Ιωάννα Ψεύτη / Ioanna Psefti, Ιωάννης Βορύλλας / Ioannis Vorillas, Δήμητρα Μιχαλο-
πούλου / Dimitra Michalopoulou, Νίκη Βορύλλα / Niki Vorilla, Χριστίνα Αμαξά / Christina 
Amaksa, Κωνσταντίνος Δριμάλας / Konstantinos Drimalas, Ηλίας Θεοδωρόπουλος / Ilias 
Theodoropoulos, Γρηγόρης Αλεξόπουλος / Grigoris Aleksopoulos, Κωνσταντίνος Στεφα-
νόπουλος / Konstantinos Stefanopoulos, Επαμεινώνδας Βαμβακάς / Epameinondas 
Vamvakas, Ελευθερία Παναγιωτοπούλου / Eleftheria Panagiotopoulou, Γεωργία Αμαξά / 
Georgia Amaksa, Γεώργιος Βορύλλας / Georgios Vorillas, Παναγιώτης Κακαβάς / Panagiotis 
Kakavas.
Μοντάζ / edit: Παναγιώτης Κακαβάς / Panayiotis Kakavas. Παραγωγή / production: 2/θέσιο 
Δ.Σ. Μιχοΐου Αχαΐας / 2nd Seated Primary School of Michoiou Achaias. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία διαπραγματεύεται τις διάφορες εκφάνσεις του σχολικού εκφοβισμού, τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα του θύματος, καθώς και την αξία της πραγματικής φιλίας 
και εμπιστοσύνης στους συμμαθητές των παιδιών και στους δασκάλους τους.
The film is about the different stages of bullying, the difficulties and the problems of the 
victim, as well as the values of a real friendship and the trust between their classmates and 
their teachers. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Περνώντας από την ομίχλη του Μετσόβου ένα φθινοπωρινό πρωί, «η Ενέργεια για Ζωή 
Ταξιδεύει» έφτασε στους Μηλιωτάδες. Εκεί τέσσερα χαμόγελα περίμεναν με χαρά για να 
κάνουν την πρώτη τους ταινία animation. Μια αλληγορική ταινία για την προστασία του 
δάσους από τις πυρκαγιές. Passing through the fog of Metsovo an autumn morning, 
"Energy for Life" arrived at Miliotades. There, four smiles happily waited to make their first 
animation movie, an allegorical film about the protection of forests against fires.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ // PRIMARY SCHOOL OF PA-
PIGKON, IOANNINA 
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου/ Ioanna Giakoumatou 

 
Αρκούδα... ένας ευάλωτος γίγαντας > Bear... a vulnerable giant
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’54’’ / 2014

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation: Ναπολίνα Γκέκη / Napolina Gkeki Υπεύθυνη δασκάλα / supervisor: Παρθένα Κα-
ζεπίδου / Parthena Kazepidou Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος / educational work-
shop instructor: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τι συμβαίνει όταν μια αρκούδα ψάχνει ένα σπίτι για να κοιμηθεί; Ποιος θα τη βοηθήσει; Η 
ανυπόμονη και κεφάτη μαθήτρια του δημοτικού έφτιαξε μια ιστορία για την αρκούδα, 
τον ευάλωτο γίγαντα των δασών της περιοχής. What happens when a bear search for a 
home to sleep? Who will help it? The impatient and cheerful schoolgirl made a story for the 
bear, the vulnerable giant of the area's forests.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ // PRIMARY SCHOOL OF 
VOVOUSA, IOANNINA
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou

Η Βάλια Κάλντα > Valia Calda
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 2’14’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation: Φράγκυ Βασιώτη / Frangi Vasioti, Γιώργος Βασιώτης / Giorgos Vasiotis. Υπεύθυνη 
δασκάλα / teacher in charge: Χριστίνα Δελλή / Christina Delli. Πολύτιμοι βοηθοί / valuable 
partners: Γιώργος / Giorgos, Λυδία / Lydia Υπεύθυνη εκπαιδευτικού εργαστηρίου / educa-
tional workshop instructor: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giakoumatou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στην καρδιά του Ζαγορίου ένας μαθητής και μια μαθήτρια φτιάχνουν έναν «κινούμενο» 
πίνακα για την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα. Σχεδιάζουν, κόβουν, ράβουν και κινούν δέντρα, 
ζώα, ποτάμια και βουνά που δεν είναι άλλο παρά οι μόνιμοι κάτοικοι της κοιλάδας, προ-
καλώντας τους όλους να την επισκεφτούν. In the heart of Zagori two students make a 
"moving" painting for the Valia Calda valley. Design, cut, sew and moving trees, animals, 
rivers and mountains that are nothing more than the residents of the valley, challenging 
people to visit it. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
alexandrosfm@gmail.com
https://vimeo.com/131058519 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
panosteacher@yahoo.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/ 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avartsgijoe@gmail.com
http://energyforlife.gr/2015/el/
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα οικογενειακά «πρέπει» μας καταπιέζουν και γίνονται συχνά αιτία συγκρούσεων και 
αντικείμενο κριτικής από τους εφήβους. Πόσο βαθιά όμως τα κουβαλάμε μέσα μας; The 
family’s ‘’must’’ often become the cause of conflicts and criticism by teenagers.
But how deeply are we carrying them? 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ // 1st HIGH SCHOOL OF GERAKA 
– CULTURAL GROUP
Υπεύθυνη / in charge: Κορίννα Περτσινίδου / Corinna Pertsinidou 

Τα αρχαία θέατρα αντηχούν μες στη σιωπή τους > The ancient theaters 
resound in their silence
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’50’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αμαλία Λάππα/ Amalia Lappa, Άννα Τυρολόγου / Anna Tyrologou, Κωνσταντίνα Καντιλλάρι / 
Konstantina Kadillari, Μαρία Γραμματικού / Maria Grammatikou Υπεύθυνοι καθηγητές / 
supervisors: Κορίννα Περτσινίδου / Corinna Pertsinidou, Θεόδωρος Ρήγας / Theodoros Rigas.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πρόκειται για ένα ταξίδι στα αρχαία θέατρα, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρ-
χαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημο-
κρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Είναι εκεί που 
παίχτηκαν τα μεγαλύτερα αρχαία δραματικά έργα της τραγικής και σατυρικής ποίησης 
από αρχαίους αλλά και σύγχρονους ηθοποιούς. It is about a trip to the ancient theatres, 
this crowning achievement of ancient Greek architecture, where the explosion of 
democratic institutions took place and the cultural and intellectual creation bloomed. 
There where the bigger ancient dramatic pieces of tragic and satirical poetry were played 
by ancient and contemporary actors. 

Τα δικαιώματα των παιδιών > Rights of the Child
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ 15’’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές από την ομάδα της Βιωματικής Δράσης της Α' Γυμνασίου / students of the Experi-
ential Action's group of the 1st grade of High School Υπεύθυνη καθηγήτρια / supervisors: 
Κορίννα Περτσινίδου / Corinna Pertsinidou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στο πλαίσιο του "Κινηματογραφώντας την καθημερινότητά μας γνωρίζουμε καλύτερα 
τον εαυτό μας", δημιουργήσαμε μια ταινία που αφορά τα "Δικαιώματα των Παιδιών" βα-
σιζόμενοι στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. In the frame of "Filming 
our everyday routine we learn more about ourselves", we created a film that deals with the 
"Rights of the Child" based on the International Convention on the Rights of the Child. 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ // 1st HIGH SCHOOL OF KAVALA 
Υπεύθυνη / in charge: Συρματένια Καμίδου / Sirmatenia Kamidou  

Kontra 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ιωάννα Ναρλή / Ioanna Narli, Δημήτρης Παρα-
σκευαΐδης / Dimitis Paraskevaidis, Εριόλ Κοδέλι /Eriol Kodeli, Γιάννης Ρουμελιώτης / Giannis 
Roumeliotis, Δόμνα Σιμιτσή / Domna Simitsi, Δαμιανός Λαμπρινός / Damianos Lamprinos 
Κάμερα / camera: Δημήτρης Γαϊτανίδης / Dimitris Gaitanidis, Μακρίνα Κεκρίδου / Makrina 

1ο ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ //1st VOCATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL OF PRO-
SOTSANI Υπεύθυνοι / in charge: Ελισσάβετ Παπαδοπούλου / Elissavet Papadopoulou, Χρήστος 
Σιδέρης / Christos Sideris 

 
Η ιστορία του σχολείου μας > The story of our school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’24’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές Α’ τάξης του σχολείου / students of the A’class of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ιστορία του σχολείου μας: από την πρώτη χρήση του κτιρίου (βουλγάρικη εκκλησία) 
όπου στεγαζόταν το σχολείο μας μέχρι το 2013 που το σχολείο μας μεταφέρεται πια σε 
άλλο κτίριο. The story of our school: since the first use of the building (Bulgarian Church) 
where our school was housed to 2013 when our school was transferred to another building.

ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ // TEAM OF THE 
MUSICAL WORKSHOP OF THE 1st GENERAL LYCEUM OF ASPOPYRGOS
Υπεύθυνη / in charge: Θεοφανή Σκληρού / Theofani Sklirou 

Ο μουσικός > The musician
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / Screenplay, direction, camera, edit: Δημήτριος Χα-
τζής / Dimitrios Chatzis Bοηθός μοντάζ / editing assistant: Βασίλειος Στραϊτούρης / Vasileios 
Straitouris Ερμηνεία / cast: Βασίλειος Στραϊτούρης / Vasileios Straitouris, Λουκάς Κωνσταντι-
νίδης / Loukas Konstantinidis, Θεοδώρα Κουράση / Theodora Kourassi, Αναστάσιος Πετρου-
γάκης / Anastasios Petrougakis, Σιμόν Σαλότα / Simone Salota, Γεώργιος Πανουργιάς /  
Yiorgos Panourgias, Παναγιώτης Νικήτας / Panayiotis Nikitas Yπεύθυνες καθηγήτριες / 
supervisors: Ελένη Ρήγα / Eleni Riga, Θεοφανή Σκληρού / Theofani Sklirou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας μαθητής υπέστη bullying από συμμαθητές του για την αγάπη του προς τη μουσική. 
Παρεξηγήθηκε δε από τον καθηγητή των μαθηματικών και εκλήθη η μητέρα του από τον 
Διευθυντή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με την υπομονή του και την αγάπη του για τη 
μουσική κατάφερε να τους κερδίσει όλους. A student was bullied by his schoolmates for 
his love of music. Being misunderstood even from the mathematics teacher, the principal 
called his mother for inappropriate behavior. Thanks to his patience and his love for the 
music, the boy managed to carry them all. 

1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF NAFPION 
Υπεύθυνη / in charge: Εύα Πέππα / Eva Peppa

Το μήλο κάτω απ' τη μηλιά > Like mother like daughter
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαργαρίτα Σούλτε / Margarita Schulte, Ειρήνη Χουντάλα / Irini Chountala, Νικολέτα 
Σταυροπούλου / Nikoleta Stavropoulou, Ανδρέας Τζιωρτζιόπουλος / Andreas Giorgiopoulos, 
Δημήτρης Χρυσικόπουλος / Dimitris Chrisikopoulos, Γιάννης Κοκκάλης / Yiannis Kokkalis, 
Χριστίνα Κυριάκου / Christina Kyriakou, Νεφέλη Χρυσοβέργη / Nefeli Chrysovergi, Νικολέτα 
Παπαγεωργίου / Nikoleta Papageorghiou, Δημήτρης Ιωάννου / Dimitris Ioannou, Μιλένα 
Χόρμη / Milena Chormi Υπεύθυνες καθηγήτριες / supervisors: Εύα Πέππα / Eva Peppa, Σοφία 
Πανταζή / Sophia Pantazi, Κατερίνα Κοκκαλιάρη / Katerina Kokkaliari.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
fanisklirou@yahoo.gr
http://lyk-asprop.att.sch.gr/autosch/
joomla15/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
corinna.pertsinidou@gmail.com
http://www.protogymnasiogeraka.
gr/index.php/ekpaideftika-program-
mata/politistika 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eva3peppa@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
syrkamidou@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vetapa@hotmail.com
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 2nd HIGH SCHOOL OF CHANIA 
Υπεύθυνος / in charge: Άντώνης Άθανασάκης / Antonis Athanasakis

Εκτός ύλης > Beyond Teaching Material
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’56’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Υπεύθυνος κινηματογραφικής ομάδας / Responsible for the Cinema Group: Αντώνης Αθανα-
σάκης / Antonis Athanasakis, Φωτεινή Καλαϊτζίδου / Fotini Kalaitzidou (συμμετέχων εκπαι-
δευτικός / participating workshop instructor) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών, μέλη της 
κινηματογραφικής ομάδας/ members: 20 Σενάριο / screenplay: 20 παιδιά της κινηματογρα-
φική ομάδα / 20 students from the Cinema group Μουσική / original music score: Χριστίνα 
Γούργουρα / Christina Gourgoura, Γιώργος Μπραουδάκης / Yiorgos Braoudakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία επιδιώκει να αναδείξει την ανάγκη των μαθητών για ουσιαστική επικοινωνία, 
μέσα από τη μουσική και μια τρυφερή αγκαλιά μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Our 
film attempts to bring out the students' need for substantial communication through a 
musical composition and a tender hug between student and teacher.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ // 2nd LYCEUM OF KORYDALLOS
Υπεύθυνος / in charge: Πέπη Ορφανάκη / Pepi Orfanaki 

 
Τα δεκανίκια > The crutches
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
A. Ανδρεάδη / A. Adreadi, Ε. Βαϊρακταράκη / E. Vairaktaraki, Γ. Γιαννούλης / G. Giannoulis, Κ. 
Ζαφειρίου / K. Zafiriou, Μ. Ζγουράι / M. Zgourai, Β. Καλαϊτζάκη / V. Kalaitzaki, Ν. Καρμανιόλας 
/ N. Karmaniolas, Γ. Μαργαρώνη / G. Margaroni, Σ. Μήλας / S. Milas, Ι. Μούτσα / I. Moutsa, Θ. 
Μπαλταδούρου / Th. Baltadourou, Μ. Νικόλα / M. Nikola, Φ. Νομικού / F. Nomikou, Γ. 
Παναγόπουλος / G. Panagopoulos, Ε. Παραρά / E. Parara, Η. Πετρόγγονα / E. Petrogona, Ν. 
Πιτσελάς / N. Pitselas, Ε. Πολυχρονοπούλου / E. Polyhronopoulou, Π. Πουλαντζακίδης / P. 
Poulantzakidis, Λ.Ρήγα / L. Riga, Δ. Σαμψών / D. Sampson.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σε μια μακρινή πολιτεία, η ζωή κυλά ήρεμα μέχρι την ημέρα που ανακοινώνεται μια 
εξωφρενική διαταγή από το βασιλιά. Όλοι οι υπήκοοι πρέπει να περπατούν με δεκανίκια. 
Παρά τις αντιδράσεις μερικών, η διαταγή πραγματοποιείται. Ο καιρός περνά και στην 
πολιτεία οι άνθρωποι ξέχασαν να περπατούν. In a state faraway, life goes easy up to the 
day where the king announces an outrageous order. All its people should walk with 
crutches. Despite some reactions, the order is executed. As time goes by, the people in the 
state forget how to walk. 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 3rd GENERAL LYCEUM OF CHANIA 
Υπεύθυνη / in charge: Ζέτα Γιαμπαζόλια / Zeta Giabazolia

Κοινή λογική > Common sense
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’55’’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κινηματογραφική Ομάδα 3ου Λυκείου Χανίων / Cinema group of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ηρωίδα στοχάζεται πάνω στις σχέσεις των έφηβων και την θέση της μέσα σε μια παρέα. 
Αναρωτιέται αν αυτό που οι έφηβοι δείχνουν εκπορεύεται από τα πραγματικά τους συ-

Kekridou, Θεοδόσης Παπάζογλου / Theodosis Papazoglou Μοντάζ / edit: Θάνος Παπου-
τσόγλου / Thanos Papoutsoglou, Θάνος Πούλος / Thanos Poulos Επιμέλεια Παραγωγής / 
leader: Ματούλα Καμίδου / Matoula Kamidou, Όλγα Κωνσταντά / Olga Konstanta.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Έξι αλυσιδωτές μορφές ρατσισμού από έξι μαθητές στην αυλή ενός σχολείου και μια 
καθηγήτρια που αποφασίζει ν’ αναλάβει δράση… Έτσι αναθέτει στα παιδιά μια ομαδική 
εργασία με θέμα τις μορφές ρατσισμού. Στον δρόμο πηγαίνοντας στη βιβλιοθήκη συμ-
βαίνουν διάφορα περιστατικά που κάνουν τους μαθητές να αναθεωρήσουν τις μέχρι 
τότε ρατσιστικές αντιλήψεις τους. Different (chain) kinds of racism taking place in a school 
yard by six students and a teacher who decides to take the initiative…So, she assigns the 
children to work together on the “kinds of racism”. On their way to the library some inci-
dents happen that make students reconsider their up to now racial views.

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ // 2nd EXPERIMENTAL GENERAL LYCEUM OF 
ATHENS 
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτριος Κοπανάς / Dimitrios Kopanas  

Μια μέρα στο σπίτι > A day at home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2914 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Έλενα Μάνου / Elena Manou, Κλειώ Μαρούλη / 
Kleio Marouli Ερμηνεία / cast: Έλενα Μάνου Elena Manou, Κλειώ Μαρούλη / Kleio Marouli, 
Στάθης Καλούδης / Stathis Kaloudis, Τζανής Λέα / Tzanis Lea, Βασίλης Καρκάνης / Vassilis 
Karkanis, Κατερίνα Μουρλά / Katerina Mourla, Λαμπρίνα Μαραγκού / Labrina Maragou 
Κάμερα / camera: Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας / Konstantinos Zirganos-Kazoleas 
Ήχος / sound: Κωνσταντίνος Μπαΐλης / Konstantinos Baïlis Μοντάζ / edit: Μελίνα Κυριακού 
/ Melina Kyriakou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια μέρα στο σπίτι της πιο δυσλειτουργικής οικογένειας στην Αθήνα...
A day at the most dysfunctional family in Athens… 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ // 2nd HIGH SCHOOL OF ANO LIOSIA
Υπεύθυνος / in charge: Λάμπρος Ντάλης / Lampros Ntalis

Στο τσακ > In the nick of time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μιχάλης Δαραμούσκας / Michalis Daramouskas, Γιώργος Μαυράκης / Yiorgos Mavrakis, 
Γιώργος Αλμπακρής / Yiorgos Albakris, Ουρανία Γραικούση / Rania Grekousi, Αναστασία 
Σκαντζή / Anastasia Skantzi Υπεύθυνοι καθηγητές / supervisors: Λάμπρος Ντάλης / Lampros 
Ntalis, Σοφία Κατάρα / Sofia Katara.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Γιάννης φτάνει στο σχολείο αργοπορημένος και βρίσκει την εξώπορτα κλειστή. Εκεί 
συναντά τον Αντρέα, έναν εξωσχολικό σχεδόν συνομήλικό του, ο οποίος θα τον παρασύ-
ρει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Yannis arrives late at school only to find the gate closed. 
There, he meets Andrea, an outsider who is almost his age and who draws him into a dan-
gerous situation.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lntalis@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
athanasakisantonios@gmail.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=0KDnQ3Bbk8k&

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pepiorf@hotmail.com 
http://2lyk-koryd.att.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zetagiabazolia70@gmail.com 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dkopanas@sch.gr
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@karposontheweb.org
http://www.karposontheweb.org 

βασικές αρχές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας τον αφήνει αδιάφορο. Μήπως όμως αυ-
τές ακριβώς οι αρχές ερμηνεύουν τι του συμβαίνει, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αξία 
του αρχαιοελληνικού τραγικού θεάτρου; Francis, a secondary school student, is intro-
verted and does nothing else but count the lines in his notebook. The subject on basic 
principles of ancient Greek Tragedy leaves him coldly indifferent. Do these principles, 
though, interpret accurately what is really happening to him, thus proving the long lasting 
value of Greek Tragic Theatre?

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ // 6th HIGH SCHOOL OF HERAKLION, CRETE
Υπεύθυνη / in charge: Άννα Σφακιανάκη / Anna Sfakianaki

 
Πρώτες ενθυμήσεις > My earliest memories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2015 

 
Συντελεστές > Crew
Οι μαθητές της του σχολείου / students of the school
Ερμηνεία / cast: Σταύρος Βεργετάκης / Stavros Vergetakis, Στεφανία Ασκοξυλάκη / Stefania 
Askoxylaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η κεντρική ηρωίδα, η Πηνελόπη Δέλτα, σε ώριμη ηλικία, ανασύρει μνήμες από τα παιδικά 
της χρόνια εστιάζοντας στο ρόλο που έπαιξε ο πατέρας στη ζωή της. Η αυστηρή του 
συμπεριφορά, η βία που ασκούσε συχνά στα παιδιά του αλλά και η τιμιότητά του 
απέναντι στο φτωχό πλανόδιο μεροκαματιάρη συνθέτουν το παζλ των συναισθημάτων 
της. Our main heroine, Penelope Delta, at a mature age, retrieves memories of her child-
hood, focusing on the role her father played in her life. His strict, often violent behavior to-
wards his children against his straightforward honesty towards a poor itinerant trader, com-
pose the canvas of her conflicted emotions.

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ // 6th SECONDRARY SCHOOL OF PATRAS
Υπεύθυνη/ in charge: Ντίνα Πλέσσα / Ntina Plessa 

Facebullying-i Like me 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’16’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομάδα animation του σχολείου / amimation team of the school. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μηνύματα με περιεχόμενο προσβλητικό, βίαιο, κακοποιητικό αποστέλλονται μέσω 
facebook. Τι επίδραση μπορούν να έχουν επάνω μας; Πως τ΄ αντιμετωπίζουμε; Messages 
with content that is offensive, violent, abusive are sent via facebook. What kind of impact 
could they have on us? How can we face them?

6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ // 6th LYCEUM OF KAVALA
Υπεύθυνος / in charge: Βασίλης Κουκούδης / Vassilis Koukoudis  

Η εκδρομή > The excursion
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’20’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης / The pupils of 1st and 2nd grade, η κινηματογραφική ομάδα 
του σχολείου / the cinema school team, Δανιήλ Εμμανουηλίδης / Daniel Emmanouilidis, Βα-
σίλης Κουκούδης / Vassilis Koukoudis (εκπαιδευτικοί / workshop instructors).

ναισθήματα ή από την κοινή λογική. The heroine contemplates on the relations of teen-
agers and her place in a company. She wonders if what teenagers show derives from real 
feelings or from common sense. 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ // 3rd HIGH SCHOOL OF ACHARNAI 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Λεωνίδα / Maria Leonida

Η καθημερινότητα ενός εφήβου > An ordinary teen's day
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’10’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σταμάτης Αλευράς / Stamatis Alevras, Παναγιώτης Κατσανδρής / Panayotis Katsandris, Μαρ-
γαρίτα Κυριακίδου / Margarita Kiriakidou, Μικαέλλα Ναστούλη / Mikaella Nastouli, Κατερίνα 
Νίκα / Katerina Nika, Αγάπη Νικολαϊδου / Agapi Nikolaidou, Έντι Ντέντα / Edi Deda, Μάριος 
Λάσπας / Marios Laspas, Μαρία Χαλκίδη / Maria Chalkidi, Χριστόφορος Μπελεχάκης / Christ-
oforos Mpelachakis, Μαίρη Καλδή / Mary Kaldi, Βιβή Αντωνογιάννη / Vivi Antoyiannaki (εκ-
παιδευτικοί / workshop instructors), Θεοδώρα Μαλλιαρού / Theodora Malliarou (ΚΑΡΠΟΣ / 
KARPOS).
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα εικοσιτετράωρο μίας παρέας μαθητών γυμνασίου. A 24-hour day of a company of 
high-school students. 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 4th HIGH SCHOOL OF PYRGOS 
Υπεύθυνος / in charge: Βασίλης Άγγελόπουλος / Vassilis Agelopoulos 

 
Τσιγάρο; Όχι δε θα πάρω! > Cigarette? No, I won't have any
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’48’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Ομάδα Βιωματικής Δράσης / Τeam 
of Experiential Action Υπεύθυνη ομάδας / team leader: Θεοδώρα Μάρκου / Theodora 
Markou. Ιωάννα Αναγνωστοπούλου / Ioanna anagnostopoulou, Ραφαέλα Βίλα / Rafaela Vila, 
Χρήστος Λέσι / Christos Lesi Ενδυματολόγοι / costumes: Χρυσή Δεμπέλη / Chrysi Debeli, 
Κωνσταντίνα Λίτση / Kontantina Litsi.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια παρέα από παιδιά κουβεντιάζει στο πάρκο. Όταν μία κοπέλα από την παρέα προ-
σπαθεί να ανάψει τσιγάρο οι φίλοι της απορούν με την κίνηση και προσπαθούν να την 
αποτρέψουν. A group of children talks in the park. When a girl from the group tries to light 
a cigarette, her friends wonder at this gesture and try to dissuade her. 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 5th HIGH SCHOOL OF CHANIA 
Υπεύθυνη / in charge: Νέτα Βελημβασάκη / Neta Velimvassaki

Αντίστροφη μέτρηση > The Final Countdown
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’50’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κινηματογραφική Λέσχη 5ου Γυμνασίου Χανίων, Κινηματογραφικό Εργαστήρι Χανίων / Cin-
ema' s Club of 5th Chania Junior Secondary School, Chania Cinema' s Workshop. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Φραγκίσκος, μαθητής Γυμνασίου, είναι κλεισμένος στον εαυτό του και δεν ασχολείται 
με τίποτε άλλο από το να διαγράφει κάποιες γραμμές στο τετράδιο του. Το μάθημα για τις 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
netavelis@gmail.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=GrIA5iGoIO0 https://www.
youtube.com/watch?v-
=96HSAkgDwMo 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anna19962005@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
KPLESSA@SCH.GR
https://www.youtube.com/
watch?v=Jfor_A1TZOg
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
angelvasil@gmail.com 
http://4gym-pyrgou.ilei.sch.gr 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kou_vas@yahoo.gr 
http://6lk.mysch.gr/index.
php?option=com_content&view=a-
rticle&id=1326:-q-q&catid=47:2011-
11-26-15-03-13&Itemid=75
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Περίληψη > Synopsis
Τo 2o λύκειο Χίου συναντά  τους ερασιτέχνες ηθοποιούς της ταινίας του Δήμου Αβδελιώδη 
“η εαρινή σύναξη των αγροφυλάκων”, ανασύρει μνήμες από τα γυρίσματα και προσεγγίζει 
τον τρόπο δουλειάς του σκηνοθέτη. The 2nd high school of Chios meets with the amateur 
actors who took part in Dimos Avdeliodis’ film “the spring gathering of the rural police” to dig 
into their memories of the shooting and get an understanding of the director’s work.

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ // 12th HIGH SCHOOL OF ACHARNAI 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Λεωνίδα / Maria Leonida

Ψηφιακές αναμνήσεις > Digital Memories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’25’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σοφία Κασσαβού / Sophia Kassavou, Χαρά Παπαϊωσήφ / Chara Papaїossif, Κωνσταντίνα Ρίζου / 
Konstantina Rizou, Νικόλας Μπίφσας / Nikolas Bifsas, Κωνσταντίνα Τορβακοπούλου / Konstan-
tina Torvakopoulou, Αργυρώ Τορβακοπούλου / Argiro Torvakopoulou, Μπάμπης Γιαννόπουλος 
/ Babis Yannopoulos, Στάθης Αποστολάτος / Stathis Apostolatos, Κατερίνα Μπριλάκη / Katerina 
Brilaki, Έλενα Καμαρινού / Elena Kamarinou, Βασίλης Νικολόπουλος / Vassilis Nikolopoulos, 
Βάσια Αγγάνη / Vassia Agkani, Έφη Τάτση / Efi Tatsi, Αχιλλέας Τσάκαλος / Achilleas Tsakalos, 
Γρηγόρης Γιαννούλης / Grigoris Yannoulis, Αναστασία Πουπουλίδου / Anastasia Poupoulidou, 
Χαριτίνη Φλαμπούρη / Charitini Flampouri, Ελένη Πασιανίδη / Eleni Passianidi, Εύη Βαβούδη / 
Evi Vavoudi, Μαρία Φεύγα / Maria Fevga, Βασίλης Τσώλας / Vassilis Tsolas, Αλεξία Φιλίππου / 
Alexia Filippou, Γιούλη Βλυσίδη / Youli Vlisidi, Ράνια Λίβα / Rania Liva, Σοφία Χαψά / Sofia Hapsa, 
Ίθαν Νικολόπουλος / Ithan Nikolopoulos, Ζωή Πουπάκη / Zoi Poupaki, Δέσποινα Πουπάκη / 
Despina Poupaki, Θοδωρής Κόκκορης / Thodoris Kokkoris, Αλέξανδρος Ζαμενόπουλος / Alex-
andros Zamenopoulos Yπό την επίβλεψη / under the supervision: Αθηνά Στακιά / Athina Stakia, 
Μαρία Βασιλοπούλου / Maria Vassilopoulou, Ευτυχία Χρόνη / Eftychia Chroni, Βάσια Ξύδη / Vas-
sia Xydi (εκπαιδευτικοί / workshop instructors), Γιώργος Πιτσάκης / Yiorgos Pitsakis (ΚΑΡΠΟΣ / 
KARPOS).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η σχέση ενός εφήβου με την γιαγιά του μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. The relation of 
a teenager with his grand mother through the modern technology. 

20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ // 20th GENERAL LYCEUM OF ATHENS 
Υπεύθυνοι / in charge: Χρήστος Στεφάνου / Christos Stefanou, Μαρία Σκουτέλη / Maria Skouteli

 
Ξεκλειδωμένοι μέσα > Unlocked inside
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ε. Μουλάι / E. Mulai, Ι. Φουσέκη / I. Fouseki, Τ. Παύλου / T. Pavlou, Κ. Πολυχρονοπούλου / K. 
Polychronopoulou, Γ. Βούκαλης / G. Voukalis, Δ. Σέμα / D. Sema, Θ. Παναγιωτοπούλου / Th. 
Panagiotopoulou, Ο. Οφίδη / O. Ofidi, Μ. Χριστοδούλου / M. Christodoulou, Α. Μιχαλόπουλος 
/ A. Michalopoulos, Ν. Παπαβλασόπουλος / N. Papavlasopoulos, Β. Πολλάτου / V. Pollatou 
Υπεύθυνοι καθηγητές / supervisors: Maria Skouteli, Christos Stefanou  Παραγωγή / production: 
Κινηματογραφική ομάδα του 20ου ΓΕΛ Αθηνών / Cinema Group of the 20th Lyceum of Athens.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Νίκος, ο Μαξ και η Δήμητρα είναι συμμαθητές αλλά όχι φίλοι. Ένα μεσημέρι 
Παρασκευής βρίσκονται ξαφνικά κλειδωμένοι μόνοι τους στο σχολείο μαζι με ένα βιβλίο 
φιλοσοφίας. Φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από το να γνωριστούν λίγο 
καλύτερα... Nick, Max and Dimitra are classmates but not friends. One Friday afternoon, 
suddenly they find themselves locked at school with a philosophy book. It seems that there 
is no other way out than to know each other a little better...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Νικόλας, μαθητής της Α’ Λυκείου, τελικά, πήγε στην εκδρομή με τον φίλο του και τους 
συμμαθητές του. (Δείτε την προηγούμενη ταινία μας “Περί φιλίας”).Μέσα από τα μάτια (ή 
μάλλον μέσα από την κάμερα) του Νικόλα, η ταινία καταγράφει και σατιρίζει την εισβολή της 
τεχνολογίας στις ζωές όλων μας. Nikolas, a first year high school student went finally to the 
excursion with his friend and his schoolmates. Through the eyes (or rather through the cam-
era) of Nikolas, the film records and makes fun of how technology has invaded everybody’s life. 

7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ // 7o GENERAL LYCEUM OF NEAS SMYRNI
Υπεύθυνος / in charge: Πέτρος Μούγιος / Petros Mougios 

Κλικ > Clic
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, κάμερα, μοντάζ / screenplay, camera, edit: Μιχάλης Πανανός / Mihalis Pananos Ήχος 
/ sound: Κωνσταντίνα Μιμίκου / Konsantina Mimikou Φωτισμός / lighting: Νίκος Ντεληθέος / 
Nikos Ntelitheos Ερμηνεία / cast: Ιάκωβος Καλλιγεράκης / Iakovos Kalligerakis, Ναρότ Σαχι-
νιάν / Narot Sahinianν  Υπεύθυνος καθηγητής/ supervisor: Πέτρος Μούγιος / Petros Mougios.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο έφηβοι αποφασίζουν να αλλάξουν τις άσχημες συμπεριφορές των γύρω τους με ένα 
μακάβριο τέχνασμα. Two teenagers decide to change the bad behaviors of people around 
them, by using a creepy trick. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ // CINEMA GROUP OF 
THE 8th HIGH SCHOOL OF PIRAEUS 
Υπεύθυνη / in charge: Άναστασία Φραγκοπούλου / Anastasia Fragkopoulou 

Ακροβάτες του ονείρου > Between dreams and reality 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2014

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Η κινηματογραφική ομάδα του 8ου γυμνασίου Πειραιά, Κλεάνθη Ανδρέου, Αναστασία Φρα-
γκοπούλου, Αγγελική Χαραλαμποπούλου (υπεύθυνες καθηγήτριες) / The cinema group of the 
school, Kleanthi Andreou, Anastasia Fragkopoulou, Angeliki Charalabopoulou (supervisors).
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι ακροβάτες του ονείρου είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ των μαθητών του προγράμματος, που 
πραγματεύεται την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας, καθώς και τα όνειρα 
των παιδιών για το μέλλον. Between dreams and reality is a documentary film about the finan-
cial and humanitarian crisis of our era, as well as the dreams of children for the future.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ // 2nd GENERAL LYCEUM OF CHIOS 
Υπεύθυνος / in charge: Γεώργιος Γιαννίσης /Yiorgios Giannitsis

Η ζήλια του θόδωρου > Theodore’s envy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

Συντελεστές > Crew
Ειρήνη Γιακούμα / Erini Giakouma, Ευδοξία Γιαννακά / Eudoxia Giannaka, Αγγέλα Μπάκνη/ 
Aggela Bakni, Βάσω Μπάτση / Vaso Batsi, Ερατώ Μπουλαζέρη / Erato Boulazei, Δανάη Παπα-
δέα / Danae Papadea, Παναγιώτα Πυλιώτη  / Panayiota Pilioti(μαθητές / students),  Γεώργιος 
Γιαννίσης /Yiorgios Giannitsis, Γεωργία Πεωργιτζίκη (καθηγητές / educators).

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anafragk@gmail.com 
http://8gym-peiraia.att.sch.gr/index.
php/activities

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
g.giannisis@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=3E8SuvXpWuo

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@karposontheweb.org
http://www.karposontheweb.org

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christef@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=gw-b8CaCCxo

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
http://7lyk-n-smyrn.att.sch.gr/ 
elfinsindar2@yahoo.gr
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // ART AND 
MUSIC HIGH SCHOOL OF THESSALONIKI
Υπεύθυνη / in charge: Ζέφη Άθανασοπούλου / Zefi Athanasopoulou

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες > Christmas stories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο / screenplay, animation: 32 μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκή-
πων / 32 students of the Art school of Ampelokipous Μουσική / original music score: μαθη-
τές "Μουσικές του κόσμου” του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης / students of the music 
ensemble "Music of the world" of the Music school of Thessaloniki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες είναι μια συρραφή επτά αυτοτελών κινουμένων σχεδίων 
με θέμα τα Χριστούγεννα. Christmas stories are seven completely different animations that 
take place during Christmas.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ // CIN-
EMA GROUP OF THE 9th HIGH SCHOOL OF HERAKLION, CRETE
Υπεύθυνη / in charge: Μελετία Άλεβυζάκη / Meletia Alevizaki 

Με μέτρο > With limits
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Θεανώ Βολιτάκη / Theano Volitaki, Γιώργος Γιατάκας / Yiorgos Giatakas, Βασίλης Καμπάς / 
Vassilis Kampas, Μαργαρίτα Κουτσογιαννάκη / Margarita Koutsogiannaki, Ζωή Σκουτέλη / 
Zoi Skouteli, Ιωάννα Σταματάκη / Ioanna Stamataki, Μαρία Στεφανάκη / Maria Stefanaki, 
Ειρήνη Στεφανάκη / Irini Stefanaki Υπεύθυνη καθηγήτρια / supervisor: Μελετία Αλεβυζάκη / 
Meletia Alevizaki. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Ελένη, μαθήτρια γυμνασίου, παρουσιάζει δείγματα εθισμού στο διαδίκτυο. Βρίσκεται 
σε περίεργα μονοπάτια αγνοώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η άνευ ορίων χρήση 
του. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα της προστασίας των προσωπικών της δεδομένων. 
Άραγε θα μπορέσει να ευαισθητοποιήσει τους συμμαθητές της, ώστε να κάνουν χρήση 
του διαδικτύου «Με μέτρο»; Helen, a secondary school student, is addicted to the Internet 
use. She totally ignores the dangers the unlimited use of the internet has. However she is 
aware of the necessity of protecting her privacy. Will she be able to stimulate her class-
mates of the limited use of the Internet?

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΛΙΖΑ ΑΣΑΤΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ // ELISSAVET 
ELIZA ASATIDOU, CONSTANTINE PAPANIKOLAOU 

Άλμπερτ Γκαίρινγκ - Η δύναμη και η κατάρα του ονόματος > Albert 
Goering - The power and curse of one's name
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ελισσάβετ-Ελίζα Ασατίδου / Elissavet-Eliza Asatidou
Κωνσταντίνος Παπανικολάου / Konstantinos Papanikolaou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το Κακό είναι πάντα πιο αναγνωρίσιμο απ’ ότι η Αρετή. Ο Άλμπερτ Γκαίρινγκ ήταν αδερ-
φός του Χέρμαν Γκαίρινγκ. Θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ναζί, όπως και ο αδερφός του, 
αλλά προτίμησε να σώζει ζωές ακόμη κ αν αυτό τον οδήγησε στην καταστροφή. 

Για τη γενιά του 1999: ο 20ός αιώνας τόσο κοντά μα τόσο μακριά >  
For the generation of the year 1999: 20th century so close, but so far
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μ. Φάσια / M. Fasia, Ι. Φουσέκη / I. Fouseki, Τ. Παύλου / T. Pavlou, Κ. Πολυχρονοπούλου / K. 
Polychronopoulou, Γ. Βούκαλης / G. Voukalis, Δ. Σέμα / D. Sema, Θ. Παναγιωτοπούλου / T. 
Panagiotopoulou, Ο. Οφίδη / O. Ofidi Υπεύθυνοι καθηγητές / supervisors: Maria Skouteli, 
Christos Stefanou Παραγωγή / production: Κινηματογραφική ομάδα του 20ού ΓΕΛ Αθηνών / 
Cinema Group of the 20th Lyceum of Athens.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Επτά μαθητές, γεννημένοι την τελευταία χρονιά του 20ου αιώνα, αντλώντας πληροφορίες 
από αφηγήσεις συγγενών τους, περιγράφουν στιγμιότυπα της οικογενειακής τους 
διαδρομής στον αιώνα των αντιφάσεων, ενώ καταθέτουν σκέψεις για την προσωπική 
σχέση τους με τη νεότερη ιστορία και τη διδασκαλία της. Seven students born in the last 
year of the 20th century, deriving information from relatives narratives, they describe mo-
ments of their family’s path through the century and deposit thoughts about their relation-
ship with modern history and its teaching.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ // AMERICAN FARM SCHOOL 
Υπεύθυνος / in charge: Ιωάννης Γκόγκος / Ioannis Gkogkos

 
Πεινασμένα Ρολόγια > Hungry Times
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Κατερίνα Γκάγκου / Katerina Gkagkou Ερμηνεία / cast: Κατερίνα 
Γκάγκου / Katerina Gkagkou, Γαϊτάνης Γκαντάς / Gaïtanis Gkadas, Διονύσης Καλομοίρης / 
Dionisis Kalomoiris, Γιώτα Καπουτσή / Giota Kapoutsi, Κλεοπάτρα Κόκκου / Kleoparta Kok-
kou, Στέφανος Κουγιούφας / Stefanos Kougioufas, Στέλλα Μοσχοπούλου / Stella Mo-
schopoulou, Σταυρούλα Πασσά / Stavroula Passa, Βασιλική Τσίπου / Vassiliki Tsiou Κάμερα / 
camera: Γιώργος Μηλιόπουλος / Yiorgos Miliopoulos, Γιάννης Τάσιος / Yiannis Tasios Υπεύθυ-
νος καθηγητής, μοντάζ / supervisor, edit: Ιωάννης Γκόγκος / Ioannis Gkogkos Ιδέα, σενάριο / 
idea, screenplay: Κινηματογραφική ομάδα Α.Γ.Σ / Cinema group A.F.M. Φροντιστές / tutors: 
Παρασκευή Βασιλειάδου / Paraskevi Vassileiadou, Χρυσάνθη Κοντογιαννίδου / Chrysanthi 
Kontogiannidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αφηγείται την ιστορία μιας μαθήτριας κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος στο 
οποίο ο χρόνος κιλά διαφορετικά... ιδιαίτερα όταν πεινάς. It is about a story of a schoolgirl 
during a break in which time rolls differently… especially when you are hungry.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ // ARISTIDIS PESMAZOGLOU 

Ασπρό Μαύρος Πίνακας > Black and White Board
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’38’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αριστείδης Πεσμαζογλου / Aristidis Pesmazoglou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια ενός ασπρόμαυρου χαρακτήρα που κινείται μέσα στον 
χώρο ενός μαύρου και διαδραστικού πίνακα. An interesting adventure of a black and 
white character that moves within an interactive blackboard. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gkogkosi@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
aristidisp13@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
https://arthighschoolthessaloniki.
wordpress.com 
zefi.gr@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
alebizakimeletia@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
elizaasatidoustudios@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UCifNNzifdqQ5UnDOPSC4NHQ
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Δράσε > Act
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’55’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αναστασία Καλοχριστιανάκη / Anastasia Kalochristianaki, Νίκος Γαλανός / Nikos Galanos, 
Βαγγέλης Στεφανάκης / Vaggelis Stefanakis, Αλέξανδρος Ζηδιανάκης / Alexandros Zidi-
anakis, Μένια Μπέρκη / Menia Mperki.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σχολείο και ένας μικρόσωμος κοκκινομάλης δέχεται συνεχώς πράξεις βίας και ταπείνω-
σης από μεγαλύτερους συμμαθητές του... Ποιός θα κάνει τη διαφορά???? A little redhead 
boy accepts continuously acts of violence and humiliation from his elder schoolmates… 
Who will make the difference? 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ // HIGH SCHOOL KALLIMASIA, CHIOS 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Κασαπίδου / Maria Kassapidou 

Τα Δώρα > The Gifts
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Νίκος Αρακάς / Nikos Arakas, Άννα- Μαρία Βούκουνα / Anna-Maria Voukouna, Στέφανος Γαρ-
ρής / Stefanos Garris, Μιχαέλα Γερασίμου / Michaela Gerasimou, Ζωή Γεωργούλη / Zoe Geor-
gouli, Παντελής Δαφνίτης / Pantelis Dafnitis, Ελένη Κοκοκύρη / Eleni Kokokiri, Ευαγγελία Κο-
κοκύρη / Evanggelia Kokokiri, Αγγελική Κοντούδη / Aggeliki Kondoudi, Φιλία Κωστάκη / Filia 
Kostaki, Στρατής Λιόκαρης / Stratis Liokaris / Παναγιώτα Λουκάκη / Panagiota Loukaki, Άννα 
Μιχαηλίδη / Anna Michailidi, Κωνσταντίνος Νιάκαρης / Konstantinos Niakaris, Άννα-Μαρία 
Σαλαγάρα / Anna-Maria Salagara, Εργκέστα -Μαρία Σίνα / Ergesta-Maria Sina, Αθηνά Τσαλίκη 
/ Athina Tsaliki, Μίνα Φαρδή / Mina Fardi, Δημήτρης Ψαρούδης / Dimitris Psaroudis, Αναστασία 
Χριστοδουλοπούλου / Anastasia Christodoulopoulou Υπεύθυνοι Καθηγητές / supervisors: 
Εύη Μανέ / Mane Evi,, Ελένη Μενεξέ / Menexe Eleni, Μαρία Κασαπίδου / Maria Kasapidou. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Παιδιά ήταν κι όμως η αλήθεια κρυβόταν κάτω από τα πέπλα της συνήθειας και της στα-
τικότητας. Σκιές κάλυπταν τα πράγματα, εμποδίζοντας τους να ανακαλύψουν την ομορ-
φιά που απλώνονταν απλόχερα γύρω τους. Καθημερινά πήγαιναν στο σχολείο χωρίς να 
μπορούν να διακρίνουν το χώρο και το χρόνο, ποιος μιλάει, γιατί μιλάει, για ποιο σκοπό. 
They were just children, however the truth was hidden under the veil of habit and statism. 
Things were covered by shades, preventing the children from discovering the beauty 
spread around them. They were going to school every day without being able to distin-
guish space, time, who talks, why, for what purpose. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ // HIGH SCHOOL OF TRAGAIA, NAXOS 
Υπεύθυνη / in charge: Ειρήνη Ζαζάνη / Irini Zazani 

 
Όχι στον σχολικό εκφοβισμό! > Say No to bullying!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’22’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Φλώριος Αντωνίου / Florios Antoniou, Νίκη Γλέζου / Niki Glezou, Στέφανος Γρύλλης / Ste-
fanos Gryllis, Ιουλία Κρητικού / Ioulia Kritikou, Γιώργος Μανιός / Yiorgos Manios.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πρόκειται για βουβή ταινία μαθητών κι από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου με θέμα τον 
σχολικό εκφοβισμό. Εμπεριέχονται σε ασπρόμαυρο σκηνές χαρακτηριστικές του 
bullying, ενώ σε έγχρωμο έχουν γυριστεί οι αντίστοιχες σκηνές, χωρίς, όμως, εκφοβισμό, 
αλλά σε πλαίσιο φιλίας, αλληλεγγύης και σεβασμού της διαφορετικότητας. It is about a 

Evil is always more recognizable than virtue. Albert Goering was Hermann Goering’s 
brother. It seems like he could have been a nazi, like his brother, but he used his name to 
save lives, even though it brought his own destruction.

ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ // FOIVOS CHALKIOPOULOS 

Η Γιαγιά μου και ο Κόσμος > My Grandmother and the World: A Study in 
Antithesis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10' / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Φοίβος Χαλκιόπουλος / Fivos 
Chalkiopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα πορτρέτο της γιαγιάς μου με φόντο την ταραγμένη πολιτική σκηνή του καλοκαιριού 
του 2015. A portrait of my grand mother having the agitated political scene of summer 
2015 in the background. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ // HIGH SCHOOL OF KERATEA
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Λεωνίδα / Maria Leonida

Τα θρανία μιλάνε > Talking desks
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’07’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Γιώργος Βενιζέλος / YIorgos Venizelos, Μαντώ Γρηγοράσκου / Manto Grigoraskou, Μοχάμεντ 
Ελ Σαμπούνι / Mohamed El Sambouni, Ράμι Ελ Σαμπούνι / Rami El Sambouni, Κατερίνα Θη-
βαίου / Katerina Thiveou, Άγγελος Ισούφι / Angelos Isoufi, Μαρκέλλα Λανάρα / Markella 
Lanara, Χριστίνα Μποζοβίτη / Christina Bozoviti, Γκετ Ντότση / Get Dotsi, Άγγελος Οσάφι / 
Angelos Osafi, Άγγελος Πάλλης / Angelos Pallis, Ροζαλίντα Σαούντ / Rosalinda Saoud, Βαγ-
γέλης Τσεβάς / Vangelis Tsevas, Αγάπη Φιωτάκη / Agapi Fiotaki Yπό την επίβλεψη / under the 
supervision: Βασίλης Ογλάνης / Vassilis Oglanis, Λία Γεωργούλη / Lia Georgouli, Μαρίνα Σα-
φίκου / Marina Safikou (εκπαιδευτικοί / workshop instructors), Αλέξανδρου Παπαχριστόπου-
λου (ΚΑΡΠΟΣ / KARPOS).
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η σχέση που αναπτύσσουν οι μαθητές με τα θρανία τους. The relation that students de-
velop with their desks.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΣΩΝ // HIGH SCHOOL OF MELESSES 
Υπεύθυνη / in charge: Έρη Άποστολάκη / Eri Apostolaki

 
Κρύψου > Hide
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αναστασία Καλοχριστιανάκη / Anastasia Kalochristianaki, Νίκος Γαλανός / Nikos Galanos, 
Βαγγέλης Στεφανάκης / Vangelis Stefanakis, Αλέξανδρος Ζηδιανάκης / Alexandros Zidi-
anakis, Μένια Μπέρκη / Menia Mperki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παιδική Κακοποίηση. Ένα μικρό αγόρι παίζει στο πάτωμα μέχρι τη στιγμή που ακούγεται 
η πόρτα να ανοίγει... Ο πατέρας γυρίζει και....''Με τη σκέψη σε ΄κείνα τα παιδιά του κόσμου 
με τα θλιμμένα μάτια....'' Child maltreatment. A little boy plays on the floor up to the moment 
where the door opens… The father returns and….''Thinking of those sad-eyed children…''

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
submarine@otenet.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@karposontheweb.org
http://www.karposontheweb.org

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
erivlapo@yahoo.gr 
https://youtu.be/rzKiwBFcl-I
https://youtu.be/Z-FCZZIpiHE

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mcassapidis@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
izazani@gmail.com
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ΜΑΙΡΗ ΡΕΜΠΑΤΣΟΥΛΕΑ // MARY REMPATSOULEA

Γεύματα ζωής > Meals of life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μιμίκα Κούβελα / Mimika Kouvela, Αναστασία Καζάκη / Anastasia Kazaki, Μαρία Κωστοπού-
λου / Maria Kostopoulou Κάμερα / camera: Μαίρη Ρεμπατσουλέα / Mary Rempatsoulea Μο-
ντάζ / edit: Φωτογραφείο Παράλλαξη / Photo Studio Parallaksi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία εκτυλίσσεται γύρω από μια μονογονεϊκή οικογένεια και μία άστεγη. Ένα κορίτσι 
ζει με τη μαμά της όταν ξαφνικά μια μέρα πηγαίνοντας σε ένα παλιό γκαράζ για να ταΐσει 
ένα γατάκι ανακαλύπτει μια άστεγη. Γνωρίζονται και το κορίτσι αρχίζει να της πηγαίνει 
φαγητό κρυφά από τη μητέρα της. The film is on a single parent family and a homeless. A 
girl lives with her mum when one day going to an old garage in order to feed a kitten she 
finds a homeless woman. They know each other and the girl begins to bring her food in 
secrecy.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ // ENVIRO-
MENTAL GROUP OF STAVRODROMI HIGH SCHOOL OF ACHAΪA
Υπεύθυνες / in charge: Ελένη Τσότρα / Eleni Tsotra, Άθανασία Μυλωνά / Athanasia Mylona

Ιδιώτης > Idiot
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’36’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αντρέας Παπαλεξανδρόπουλος / Adreas Papalexandropoulos, Ελένη Αρνιακού / Eleni Ar-
niakou, Βασιλική Μπαρή / Vassiliki Bari, Δήμητρα Αργυροπούλου / Dimitra Argyropoulou, 
Νίκος Ζαφειρόπουλος / Nikos Zafeiropoulos, Μαρία Μαυρόγιαννη / Maria Mavrogianni, Θε-
όδοσης Νικολακόπουλος / Theodosis Nikolakopoulos, Δημήτρης Δελδήμος / Dimitris Deld-
imos, Γεωργία Αθανασοπούλου / Georgia Athanassopoulou, Nίκη Βακροπούλου / Niki 
Vakropoulou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε ένα σχολείο, όπως όλα, η αδιαφορία των ανθρώπων προς το περιβάλλον και η έλλειψη 
σεβασμού για οτιδήποτε κοινό παίρνει μορφή και μας καλεί να αναλογιστούμε τι είδους 
πολίτες επιλέγουμε να είμαστε. In a common school, the indifference of persons towards 
the environment, and the lack of respect for anything public, invite us to conteplate what 
type citizens we choose to be. 

ΤΡΕΛΟΚΑΜΠΕΡΟΙ // TRELOKAMPEROI 
Υπεύθυνη / in charge: Νεονίλλη Γκιουλή / Neonilli Gkiouli 

Πόσο απαθής νιώθεις σήμερα? > What is your contribution to society?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 54’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Έλλη Αναστασόπουλου / Elli Anastassopoulou, Νεονίλλη Γκιούλη / Neonilli Gkiouli, Ιωάννα 
Γκιουλή / Ioanna Gkiouli, Βασίλης Δημητρόπουλος / Vassilis Dimitropoulos, Βαγγέλης Ντού-
σης / Vangelis Ntoussis, Παναγιώτης Σταυρόπουλος / Panayiotis Stavropoulos, Άννα Φεντ / 
Anna Fent.

silent movie on bullying at school, made by pupils aged 12-14. There are scenes in black 
and white about bullying and there are also colored scenes with the same scene topic as in 
black and white, but in a different context of friendship and respect towards diversity.

KIDS& DOCS – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EXILE ROOM // KIDS& DOCS, GREEK 
FILM ARCHIVE, EXILE ROOM 
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina Depian

Καλικάντζαροι εισβάλλουν στην Ταινιοθήκη > Xmas-goblins vs Film 
Archive
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αθηνά / Athina, Αναστασία / Anastasia, Άννα / Anna, Αριστοτέλης / Aristotelis, Δημήτρης / 
Dimitris, Έλενα / Elena, Κίρα / Kira, Κωνσταντίνα / Konstantina, Λίζα / Liza, Λουκάς / Loukas, 
Μαργαρίτα / Margarita, Μαριάνθη /Marianthi, Μαρίνα / Marina, Μάγια / Maya, Μυρτώ / 
Myrto, Οδυσσέας / Odysseas, Πάνος / Panos, Παύλος /Pavlos, Παύλος /Pavlos, Χριστίνα / 
Christina (Ομάδα Α / group A), Ανατολή / Anatoli, Γεωργία / Georgia, Δημήτρης / Dimitris, 
Ειρήνη / Eirini, Έλενα / Elena, Ίρις / Iris, Μάγια / Maya, Μαρία / Maria, Μαρκέλλα / Markella, 
Νατάσα/ Natassa, Νικολέτα / Nikolera, Νίκος / Nikos, Στέλιος / Stelios (Ομάδα Β / group B), 
Αυγερινός / Avgerinos, Ανδρομάχη / Andromachi, Βίκυ / Vicky, Γεωργία / Georgia, Γιάννης / 
Yiannis, Γιώργος / Yiorgos, Ζωή / Zoe, Κωνσταντίνα / Konstantina, Κωνσταντής Konstantis, 
Μαρία / Maria, Μάρκος / Markos, Νώε / Noe, Ρεγγίνα / Regina, Στέλιος / Stelios, Χριστίνα / 
Christina (Ομάδα Γ / group C) Εκπαιδευτικός / workshop instructor: Χριστίνα Ντεπιάν / Chris-
tina dePian Βοηθοί εργαστηρίων/ workshop assistants: Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna Giak-
oumatou, Φοίβος Θάνος / Foivos Thanos, Φοίβου Κούτσελου / Foivi Koutselou, Λούης Μάλυ 
/ Luis Maly, Γεωργία Σερίφη / Georgia Serifi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ξεκίνησαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και σκανδαλιάρηδες Καλικάντζαροι εισβάλουν 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος! Τρέχουν και σκαρφαλώνουν… αγοράζουν ποπ κόρν και 
εισιτήρια… διαφωνούν και τσακώνονται για τα πόσα κινηματογραφικά καρέ έχει ένα 
δευτερόλεπτο… κοροϊδεύουν την έννοια ''μετείκασμα''. Christmas celebration is here and 
the mischievous goblins invade the Greek Film Archive! Running and climbing... buying 
pop corn and tickets... disagree about how many frames are in one second... mock the 
meaning of the word ''afterimage''.

ΛΗΛΕΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ // LILENA MARINOU

Τί είναι το Όνομα; > What's a Name?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’53’’ / 2014

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ληλένα Μαρίνου / Lilena Marinou Φωτογραφία 
/ direction of photography: Τζόσεφ Ταρνάκι / Joseph Tarnacki Ερμηνεία / cast: Γουίλ Μιούλ-
λερ / Will Mueller, Ζάλα Ντούριτς Ρίμπιτς / Zala Durić Ribič Mε την βοήθεια / with the help of: 
New York Film Academy.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο νέοι, δύο θρησκείες, μία αγάπη. Μία μικρού μήκους ταινία που διαδραματίζει την 
αξεπέραστη δύναμη του έρωτα και την ικάνοτητά του να ενώσει μέχρι και τους χειρότε-
ρους εχθρούς. Γυρισμένη κατά την διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της 
Γάζας το καλοκαίρι του 2014. Two young persons, two religions, one love. This short film 
plays the insuperable force of love and its faculty to link even the worse enemies. Filmed 
during the Israeli attack in Gaza in the summertime of 2014. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com 
http://vimeo.com/116143708

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
https://www.youtube.com/
watch?v=H9dSbfs0O6Q 
lilena.marinou@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dimitroula451999@gmail.com 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
nassi_m@yahoo.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=C3-vf_wy56A

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
neonilli1@yahoo.gr
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 

1ο ΕΠΑΛ, 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ // 1st EPAL, 1st E.K. OF ARGOS
Υπεύθυνος / in charge: Νίκος Πιστεύος / Nikos Pistevos 

Ο θρύλος του Τζιμ Λόντου (Χρήστος Θεοφίλου) > The legend of Jim 
Londos (Christos Theofilou)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ /2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, μοντάζ, ήχος, παραγωγή / direction, edit, sound, production: Ηλεκτρονικός Το-
μέας ΕΠΑΛ Άργους / Electronics and Electrical Sector of Epal Argous.
Σενάριο / screenplay: Α’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Άργους / Α’ class of the 1st EPAL Argous.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία είναι αφιερωμένη στην άγνωστη ιστορία τουν θρυλικού Έλληνα Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή της ελεύθερης πάλης Τζίμ Λόντο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρι-
στόφορος Θεοφίλου, και ήταν το τελευταίο από τα 13 παιδιά της οικογένειάς του. Σε ηλι-
κία 13 ετών μεταναστεύει στην Αμερική. The film is dedicates to the unknown story of the 
legendary Greek wrestler Jim Londos. His real name was Christoforos Theofilou and was the 
13th child of the family. At the age of 13 he immigrated to USA. 

1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 1st VOCATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL 
SYKEON, THESSALONIKI
Υπεύθυνος / in charge: Φάνης Παπαδάκης / Fanis Papadakis

 
Τριλογία: επιστροφή στο σπίτι > Trilogy: back at home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’21’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Φάνης Παπαδάκης / Fanis Papadakis Ερμηνεία 
/ cast: Γιώργος Μαπεντζίδης / Yiorgos Mapentzidis, Μαρία Κομηνού / Maria Kominou Κάμε-
ρα / camera: Νίκος Μεκερίδης / Nikos Mekeridis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Γιώργος ασκεί καθημερινά βία στον Ντενίς μέσα και έξω από την τάξη. Όταν όμως τα 
μαθήματα στο σχολείο τελειώσουν ο Γιώργος φαίνεται να αλλάζει. Είναι η ώρα που  επι-
στρέφει σπίτι... Yiorgos practises violence against Denis on a daily basis inside and outside 
the classroom. However, at the end of the class Giorgos seems to change. It's time to go 
home… 

1o ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF KERATSINI
Υπεύθυνοι / in charge: Γιάννης Παππάς, Μάγδα Τσιώλη / Yannis Pappas, Magda Tsioli

Τι τους νοιάζει > Who cares
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Υπεύθυνοι καθηγητές / teachers in charge: Γιάννης Παππάς / Yannis Pappas, Μάγδα Τσιώλη / 
Magda Tsioli, Μαρία Ζερβουδάκη / Maria Zervoudaki Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, 
screenplay: Άγγελος Τσατσαρώνης / Angelos Tsatsaronis, Μαρία Τέρση / Maria Tersi, Βαρ-
βάρα Στενού / Barbara Stenou, Μιχάλης Κουλίζος / Michael Koulizos, Άντζελα Τσέρρι / An-
gela Tserri, Γιώργος Βασιλάτος / Yiorgos Basilatos, Δημήτρης Τσάκωνας / Demitris Tsakonas, 
Ελπίδα Χαρίση / Elpida Charisi, Τζάσμιν & Τζανέη Σίφας / Jasmin & Janney Sifas, Γιώργος Ανε-
ζάκης / Yiorgos Anezakis, Στέλιος Χατζησταύρου / Stelios Chatzistaurou, Βενετία Μπάλλα / 
Venetia Balla, Νίκος Χριστοφιλόπουλος / Nikos Christofilopoylos, Βάσω Χονδρομπίλα / Vasso 
Chondrobilla, Χρήστος Σοφικίτης / Christos Sofikitis, Γιώργος Χαραλάμπους / Yiorgos 
Charalampous.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η απάθεια στη σημερινή κοινωνία έχει φτάσει σε έσχατο βαθμό. Με αφορμή αυτό, μια 
νεαρή κοπέλα κάνει μια βόλτα στα στενά της κοινωνίας μας για να συνειδητοποιήσει πως 
τελικά με το να μένεις αδρανής είσαι κι εσύ μέρος του προβλήματος, προσπαθώντας έτσι 
να αλλάξει το κόσμο με το δικό της τρόπο... The apathy in the current society has reached 
its worst level. On this occasion, a young girl makes a walk in our society's streets in order to 
realize that remaining inactive you are also a part of the problem, trying thus to change the 
world in her own way… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ // EDUCATIONAL SCHOOL “PANOU” – 
HIGH SCHOOL Υπεύθυνοι / in charge: Κωνσταντίνος Θωμόπουλος / Konstantinos Thomopou-
los, Ηρακλής Μαρκέλης / Iraklis Markelis

Χείρα βοηθείας > Helping hand
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, σκηνοθεσία / direction, screenplay: Αγγελίνα Μπανιά / Angelina Mpania
Ερμηνεία / cast: Ηλίας Καμπάς / Ilias Kampas, Αγγελική Μπανιά / Angeliki Mpania, Ντέμυ 
Μπίστικα / Demi Mpistika, Εβελίνα Πετραλιά / Evelina Petralia, Κωνσταντίνα Σωτηροπούλου 
/ Konstantina Sotiropoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο ρατσισμός δεν είναι ο μόνος λόγος που πολλά παιδιά πέφτουν θύματα εκφοβισμού 
στο χώρο του σχολείου. Οι ιδέες, τα πιστεύω αλλά και ο τρόπος ζωής ορισμένων παιδιών 
γίνεται συχνά θέμα σχολιασμού και κριτικής από άλλους ακόμα και αν αυτά τα παιδιά 
κάνουν το σωστό. Τα θύματα εκφοβισμού, ως συνήθως, αποθαρρύνονται και σπάνια 
βρίσκουν βοήθεια από τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Racism is not the only reason why 
a lot of children are being bullied at school. Their thoughts and beliefs as well as their way 
of life are usually criticized by the others even if they are doing the right thing. Unfortu-
nately bullied children become discouraged and rarely find support by their classmates.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ // SUMMER 
GAMES WITH SOUNDS AND IMAGES 
Υπεύθυνη / in charge: Νικολέττα Γεωργακοπούλου / Nikoletta Georgakopoulou

Ο Διαδικτυακός Απαγωγέας > The Internet Kidnapper
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’10’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αναστασία Καλαμπόγια / Anastasia Kalampogia, Γεωργία Κουρελή / Georgia Koureli, 
Ηλιάννα Κουρελή / Ilianna Koureli, Γιώργος Μελάς / Yiorgos Melas, Φανή Μπαντουβά / Fani 
Badouva, Δέσποινα Μωραΐτη / Despina Moraiti, Μαρία Μωραΐτη / Maria Moraïti, Μανώλης 
Σαφός / Manolis Safos, Χριστίνα Παντελάδη / Christina Panteladi, Οδυσσέας Παπαλάς /
Odysseas Papalas, Νεφέλη Παπαλά / Nefeli Papala, Πέτρος Παπαλάς / Petros Papalas, Μαρία 
Πασβάνη / Maria Pasvani, Γεωργία Πετσάκου / Georgia Petsakou, Βασιλική Πυροβολικού / 
Vassiliki Pirovolikou, Παρασκευάς ο Πελεκάνος / Paraskevas the Pelican.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια παρέα κοριτσιών δημιουργεί έναν κοινό λογαριασμό στο facebook και αποδέχεται 
ένα αίτημα φιλίας από ένα χαριτωμένο αγόρι της ηλικίας τους. Κανονίζουν να βρεθούν 
αλλά τα πράγματα ξεφεύγουν λίγο... A group of teenage girls creates a common facebook 
account and accepts a friend request by a cute boy of the same age. They arrange to meet 
but things get a bit out of control...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pisnik2003@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
papafan63@gmail.com 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jpappas@sch.gr 
http://1lyk-kerats.att.sch.gr/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
imark@ekppanou.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=toNxpIfIIp8
http://www.ekppanou.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
neonilli1@yahoo.gr
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[ AGE  17-20 ] [ AGE  17-20 ]
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Χάρης είναι ένας έφηβος, μέτριος μαθητής, διαφορετικός από τους συμμαθητές του, 
κλεισμένος στον εαυτό του αλλά με ταλέντο στη ζωγραφική. Οι γονείς και το σχολείο τον 
πιέζουν και τον απορρίπτουν κάνοντας τα πάντα... για να σβήσουν τις ζωγραφιές του 
Χάρη… Harry is an an average teenage student, different from his classmates, rather intro-
vert but with a talent at drawing. His parents and school put pressure on him and reject him 
in every way possible so that they can "erase" Harry's drawings...

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ // 2nd EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL OF ATHENS
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτριος Κοπανάς / Dimitris Kopanas 

Δύο Βήματα Πίσω > Two steps back
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 10’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας / Konstanti-
nos Zirganos-Kazoleas Ερμηνεία / cast: Αντρέας Κουτσουρέλης Andreas Koutsourelis, Κίττυ 
Παϊταζόγλου / Kitty Paitazoglou, Κωνσταντινος Γκούφας / Konstantinos Goufas, Νικόλας 
Ζηργάνος / Nikolas Zirganos Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη/ 1st Assistant Director: Κλειώ Παπατζα-
νάκη-Χρυσοβέργη / Kleio Papatzanaki-Chrysovergi Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη / 2nd Assistant 
Director: Μαρία Τσιώλη / Maria Tsioli Διεύθυνση Φωτογραφίας /directors of photography: 
Αλεξάνδρα Κούλνεβα /Alexandra Kulneva, Μελίνα Κυριακού / Melina Kyriakou Κάμερα / 
camera: Χρύσα Κουρούκλη / Chrysa Kouroukli Μοντάζ / edit: Μελίνα Κυριακού / Melina Kyr-
iakou Πρωτότυπη Μουσική / original music score: Άννα Κακλαμάνη / Anna Kaklamani, Γιάν-
νης Ρηγόπουλος / Giannis Rigopoulos- Tseligas, Ιωάννα Κατσιμίχα / Ioanna Katsimicha.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Τάκης ένας πενηντάρης κρατούμενος στις ελληνικές φυλακές, έχει την πρώτη του εικο-
σιτετράωρη άδεια έπειτα από χρόνια καθώς και την ευκαιρία να γυρίσει για λίγο στην 
παλιά του ζωή και τη γυναίκα που αγαπά. Όμως οι αναμνήσεις ξυπνάνε στον δρόμο της 
επιστροφής... Takis, a 50 year old prisoner, prisoner in Greece, he has his first 24 hour permit 
after many years of imprisonment and temporarily has the chance to return to his old life 
and his beloved wife. But memories awaken on his way home...

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 4th LYCEUM OF PYRGOS 
Υπεύθυνος / in charge: Ιωάννης Άγγελόπουλος / Ioannis Aggelopoulos 

 
Ο πολιτισμός του 2015 > The culture of 2015 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Μαρία Μπαλάσκα / Maria Balaska
Ιδέα / idea: Ιωάννης Αγγελόπουλος / Ioannis Aggelopoulos
Ερμηνεία / cast: Ιωάννης Αγγελόπουλος / Ioannis Aggelopoulos, Βάσω Λιακοπούλου / Vasso 
Liakopoulou, Μαρία Μπαλάσκα / Maria Balaska.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ντοκιμαντέρ για τον κόσμο που ζούμε. A documentary film about the world we live in.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 13ου ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // EDUCATIONAL MEDIA 
GROUP, 13th GENERAL LYCEUM OF PERISTERI
Υπεύθυνη / in charge: Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou

Αποσπερίτης > Evening star 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10' /2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Μιχαέλα Κόλλια / Michaela Kollia, Μαρίνα Καμαλάκη / Marina Ka-
malaki Σενάριο / screenplay: Μάγια Καρύδα και όλη η ομάδα / Maya Karida and the team  
Κάμερα, φώτα / camera, lighting: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis, Ολυμπία 
Ευαγγελάτου / Olympia Evangelatou, Κώστας Καψιμάλης / Kostas Kapsimalis Σκηνογραφία, 
ενδυματολογία / stage design, costumes screenplay: Μιχαέλα Κόλλια / Michaela Kollia, Ειρή-
νη Κατσά / Irini Katsa, Ισαβέλα Ροκίδη / Isabela Rokidi Ηχοληψία / sound: Τάσος Ζήκος / Tasos 
Zikos Κλακέτα /clapboard: Αλεξάνδρα Ντούβαλη / Alexandra Ntouvali, Χριστίνα Θανέλη / 
Christina Thaneli Μοντάζ / edit: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis Ερμηνεία / 
cast: Μαρίνα Καμαλάκη / Marina Kamalakis, Βασίλης Αλεξόπουλος / Vassilis Alexopoulos, 
Νικόλας Παναγής / Nikolas Panagis, Γιώργος Κεφαλάς / Yiorgos Kefalas Υπεύθυνη Πολιτιστι-
κού Προγράμματος / project supervisor: Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η παρέα συγκεντρώνεται ξανά στην παραλία για μια καλοκαιρινή βραδιά γύρω απ’ τη 
φωτιά, με τραγούδια, χαμηλές κουβέντες, αστέρια. Αυτός που λείπει… είναι παρών: στα 
λόγια, στη ματαιότητα της συνάντησης, στη σιωπή του κοριτσιού, στον ψαρά που «δια-
βάζει» τον ουρανό, στο λαμπρό Αποσπερίτη. Γιατί, τίποτα δεν χάνεται… A group of 
friends meets again to spend a summer night around the fire, singing, chatting, stargazing. 
The one that is missing… is present: through the words,the vanity of meeting, the girl’s si-
lence, the fisherman that reads the sky, the bright Evening Star. At the end, nothing gets 
lost…

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ // GREEK SCHOOL OF FRANKFURT 
Υπεύθυνη / in charge: Χρύσα Κεχαγιά / Chrysa Kehagia 

Ήχοι και Από..ήχοι > Echoing Sounds
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9' / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, κάμερα / direction, camera: Χριστίνα Σαΐχ / Christina Saîch, Αφροδίτη Τσιγαρί-
δα / Afroditi Tsigarida, Αναστασία Παπαδοπούλου / Anastasia Papadopoulou Σενάριο / 
screenplay: Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος / Konstantinos Kotsiopoulos Μοντάζ, επεξεργασία 
/ edit: Κωνσταντίνος Χατζής / Konstantinos Chatzis Μουσικη / original music score: Μπέσο 
Ταμαζασβιλί / Besso Tamazasvili Ερμηνεία / cast: Μπέσο Ταμαζασβιλί / Besso Tamazasvili, 
Βαρβάρα Χωλίδου/ Barbara Cholidou, Αναστασία Παπαδοπούλου / Anastasia Papadopou-
lou. Φωνές / voices: Λευτέρης Αγγελής / Lefteris Angelis, Βάρβαρα Χωλίδου / Barbara 
Cholidou.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο μαθητής στην ταινία μας έχει κυπριακές ρίζες... γράφει μουσική: στην προσπάθειά του 
να γράψει ένα μουσικό θέμα, ανακαλύπτει ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τον παππού 
του, ο οποίος μαγνητοφωνεί τις σκέψεις του, ενόσω βρίσκεται στην καρδιά των γεγο-
νότων της απόβασης. Η στοχαστική διάθεση του παππού κληροδοτεί στον εγγονό ως 
απομνημονεύματα ένα λυρικό αφήγημα. The student in our film has Cypriot roots... He 
writes music: in his effort to write a musical subject, he discovers an aural document from 
his grandfather, who had recorded his thoughts, while he was in the heart of facts of the 
invasion. The meditative mood of the grandfather bequeaths at the grandson a lyric narra-
tive as memoirs. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dkopanas@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
giannakosagg@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dimothea@sch.gr 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
chryssa33@yahoo.com
http://youtu.be/-utKV2m7G2Q 
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[ AGE  17-20 ] [ AGE  17-20 ]
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ // NICK KOLIOUKOS 

Το Καλοκαίρι Έφυγε > Summer’s Gone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’24’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Νίκος Κολιούκος / Nick Kolioukos 
Ερμηνεία / cast: Νίκος Κολιούκος / Nick Kolioukos, Φιλιώ Κυριακάτη / Filio Kiriakati, Θεανώ 
Ρούσσαρη / Theano Roussari, Μαίρη Καλομοίρη / Mary Kalomiri, Κωνσταντίνος Βλάχος / Kon-
stantinos Vlachos, Νεφέλη Κολιούκου / Nefeli Kolioukou, Δημήτρης Σαμουήλ / Jim Samuel. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Όλα έμοιαζαν υπέροχα μέχρι αυτό το μοιραίο οκτωβριανό ξημέρωμα! Μια ταινία για την 
μετά χωρισμού εμπειρία του ήρωα (Κωστή) με την αγαπημένη του Τζέιν. Τι γίνεται όταν ο 
παράφορος έρωτας και ο εγωισμός οδηγούν στην τρέλα;;; Η απάντηση στην οθόνη...! 
(Εμπνευσμένο από το ομώνυμο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια). Everything looked per-
fect until that October's dawn! This is a movie on the after-break up life of the protagonist 
(Kostis Maraveyas) with the love of his life, Jane. What happens when love and selfishness 
end up in madness? The answer on your screen...! (Inspired by Kostis Maraveyas's song 
"Summer 's Gone").

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ // VISSARIONAS KATOPODIS 

Το Τέλος της Αρχής > The End of the Beginning
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μονταζ, επιμέλεια / direction, screenplay, edit: Βησσαρίωνας Κατω-
πόδης / Vissarionas Katopodis Ερμηνεία / cast: Φίλιππος Γκινοσάτης / Filippos Ginosatis, Γιάν-
νης Κότσαρης / YIannis Kotsaris, Βησσαρίωνας Πάλμος / Vissarionas Palmos, Λευτέρης Πλα-
κίδας / Lefteris Plakidas, Φίλιππος Χαιρόπουλος / Filippos Chairopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Χρόνια ο ουρανός ήτανε ένα δύσκολο χαρτί κρυμμένο μες στην τσέπη μου και μες στον 
κήπο μου φύτρωνε όλη τη μέρα αίμα γιατί βροχή πέφταν οι πέτρες απ’ τον άλλο ουρανό 
τσακίζοντας κρέατα και κόκαλα (Η Ιστορία Ενός Παιδιού-Μίλτος Σαχτούρης). Inspired by 
a greek poem of Miltos Sachtouris about the story of a child.

ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ // GENERAL LY-
CEUM PEFKON, THESSALONIKI - CINEMA CLUB
Υπεύθυνες / in charge: Λουκία Πετροτσάτου / Loukia Petrotsatou, Άννα Δεληγιαννοπούλου / 
Anna Deliyianni

Τελικά, Αξίζει; > Does it worth it after all?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Γιάννης Χαμαϊδός / Yiannis Chamaîdos Βοηθός σκηνοθέτη / direc-
tor’s assistant: Εβελίνα Κυρκοπούλου / Evelina Kyrkopoulou, Σοφία Παπαγεωργίου / Sophia 
Papageorgiou Σενάριο / screenplay: Εβελίνα Κυρκοπούλου / Evelina Kyrkopoulou, Δημήτρης 
Δεδεμάδης / Dimitris Dedemadis, Εύα Κελεσίδου / Eva Kelesidou, Βασίλης Βογιάννου / Vasilis 
Vogiannou, Σοφία Παπαγεωργίου / Sophia Papageorgiou, Παυλίνα Παπαγεωργίου / Pavlina 
Papageorgiou, Άννα Γκότση / Anna Gkotsi, Εριέττα Μάρκου / Erietta Markou, Αντωνία Τίλδη 
/ Antonia Tildi, Έυα Γαλανούση / Eva Galanousi, Δήμητρα Νικολαίδου / Dimitra Nikolaidou, 
Μαρία Παλλασίδου / Maria Pallasidou, Σμαράγδα Όρκα / Smaragda Orka, Κλεάνθης Κατσί-
κας / Kleanthis Katsikas. Ερμηνεία / cast: Ορέστης Δημητρίου / Orestis Dimitriou, Ευγενία 
Πασχαλίδου / Evgenia Paschalidou, Κωνσταντίνος Θεοδοσιάδης / Konstadinos Theodosiadis, 
Χρήστος Αβραμίδης / Christos Avramidis, Σίσσυ Τομπά / Sissy Tompa, Μαρία Καρυώτη / Ma-
ria Karioti, Δημήτρης Δεδεμάδης / Dimitris Dedemadis, Άννα Γκότση / Anna Gkotsi, Σοφία 
Παπαγεωργίου / Sophia Papageorgiou, Βασίλης Βογιάννου / Vasilis Vogiannou, Βασίλης Φί-
λιος / Vasilis Filios, Ελένη Ρεσουλάι / Eleni Resoulaî, Αθηνά Γεωργακού / Athina Georgagou, 
Μαρία Παλλασίδου / Maria Pallasidou, Ανδρέας Ανδρέοβιτς / Andreas Andreovits, Γιάννης 
Γνωστόπουλος / Giannis Gnostopoulos, Ηρακλής Γεωργιάδης / Iraklis Georgiadis Κάμερα / 
camera: Εβελίνα Κυρκοπούλου / Evelina Kyrkopoulou, Ναταλία Γιακάτη / Natalia Giakati 
Μοντάζ / edit: Εβελίνα Κυρκοπούλου / Evelina Kyrkopoulou, Ξενοφών Παπαδόπουλος / Xe-
nofon Papadopoulos, Ευθύμης Πασσιάς / Efthimis Passias.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης από τους γονείς του, ο Γιώργος βιώνει 
δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις, ο Πέτρος απομακρύνεται από την προπονήτρια 
λόγω την απουσιών του… Σε ένα πάρτι θα αποφασίσουν να απαλλαγούν για λίγο από 
όλα αυτά. Άλλωστε «Μία φορά δεν έβλαψε ποτέ κανέναν»… Ισχύει, όμως άραγε αυτό; 
Aris has comprehension issues with his parents, George has a lot of problems with his fam-
ily and Petros loses contact with his coach, because of his absences... In a party, they will 
decide to exempt from all these diffucult situations... Besides «once a time does no harm»… 
But, is this true? 

ΚΑΡΑΝ ΠΡΑΣΣΕΡ // KARAN PRASCHER 

Στο δρόμο > On the street
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 55’’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, μοντάζ, σενάριο, κάμερα / direction, edit, screenplay, camera: Κάραν Πράσσερ 
(Karan Bro) / Karan Prasher ( KaranBro) Ερμηνεία / cast: Γιάννης Βλάχος - Μανν / Yiannis Vla-
chos – Mann.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή η ταινία έχει ένα μεγάλο νόημα: ''Σώστε το περιβάλλον και μην πετάτε σκουπίδια 
στους δρόμους''... και όχι μόνο! This film has a big meaning: ''Save the environment and do 
not throw waste on the street''… and not only!

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lpetrotsatou@gmail.com 
http://cinedu11.blogspot.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
djkaranbro@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
koliounik@gmail.com 
https://www.youtube.com/user/
knikos13 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vissarionkat97@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UC12V04FHM0WuBdWWim81oQg
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ INFORMATIVE
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ G R E E K  S E C T I O N 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Νίκος Τσολάκης / Nikos Tsolakis, Γιώργος Σεΐτης / Yiorgos Seitis, Χριστίνα Νινιδάκη / Christina 
Ninidaki, Νικολέτα Ντότσια / Nikoleta Dotsia, Στεφανία Πουλή / Stefania Pouli, Λεώνη 
Σκυφάκου / Leoni Skifakou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Με οδηγό μια πυξίδα, μια παρέα κοριτσιών πάει βόλτα στο δάσος όπου όνειρο και πραγ-
ματικότητα μπερδεύονται. With a compass as a guide, a group of girls goes for a walk into 
the forest where dreams are confused with reality.

Οι φίλες > The friends
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Νίκος Τσολάκης / Nikos Tsolakis, Γιώργος Σεΐτης / Yiorgos Seitis, Τίνα Θύμη / Tina Thimi, 
Μαργαρίτα Λώλου / Margarita Lolou, Σταυρούλα Πίτλιγκερ / Stavroula Pitlingher, Έφη Σαμα-
ρά / Efi Samara.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στιγμές από τη ζωή μιας παρέας κοριτσιών που συναντιούνται, ονειρεύονται, διαφω-
νούν... Moments from the life of a group of girls that get together, dream, disagree… 

10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) // 10th SPECIAL PRI-
MARY SCHOOL OF ATHENS (MARASLIO) 
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Κασσιανός / Panayiotis Kassianos 

Από το θεατρικό παιχνίδι στην οργανωμένη παράσταση > From 
theatrical play to theatrical show ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / CREW
Ηλίας Πίτσικας, Ilias Pitsikas, Ανδρέας Οικονομάκης / Andreas Ikonomakis, Γιάννης Σφυρής / 
Yannis Sfiris, Χριστίνα Ανδρικοπόύλου / Christina Andrikopoulou, Άγγελος Γεωργόπουλος / 
Aggelos Georgopoulos. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε συνεργασία με την ομάδα τέχνης ''Πάροδος'', υλοποιήσαμε εργαστήρια θεατρικού 
παιχνιδιού, καταλήγοντας σε παραστασιακό αποτέλεσμα με τους μαθητές του Σχολείου. 
In collaboration with the art team ''Parodos'', we realized laboratories of theatrical play, re-
sulting to a theatrical show performed by the pupils of our School.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ // PRIMARY SCHOOL OF VASIL-
IKA, SALAMINA Υπεύθυνος / in charge: Νίκος Πασχούλας / Nikos Paschoulas

Ο περίπατος > The walk 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ερμηνεία / cast: Οι μαθητές της Ε' τάξης / The pupils of the 5th grade
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Νίκος Πασχούλας / Nikos Paschoulas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μικροί πρωταγωνιστές της ταινίας χαίρονται τη βόλτα στο νησί τους αλλά προβλημα-
τίζονται από το έντονο πρόβλημα των σκουπιδιών που τους έχει κατακλύσει. Τα αδέσπο-
τα ζώα και τα σκουπίδια είναι τόσο έντονα στο νησί τους που σίγουρα δεν πρέπει να 
κάνει κανέναν να αισθάνεται όμορφα με τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα. The little 
heros of the film enjoy the walk on their island but are puzzled by the intense problem 
caused by waste. The scenes of stray animals and rubbish taking so much place on the is-
land, don't make anyone feel good. 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ) // 1st HIGH SCHOOL OF HERAK-
LION (KAPETANAKEIO)
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Χουλάκη / Maria Choulaki

Καπετανάκειο: ένα σχολείο σε απόγνωση > Kapetanakeio: a school 
in despair ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’/ 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Μαρία Χουλάκη / Maria Choulaki
Μουσική / music: Μαρία Πιταροκοίλη / Maria Pitarokoili, Εύα Χρυσοστομάκη / Eva Chrisosto-
maki, Παναγιώτης Καρατζάς / Panayiotis Karatzas, Μαρία Βελεγράκη / Maria Velegraki, Μαρι-
τίνη Μαμέλη / Maritini Mameli, Χάρης Χουρδάκης / Haris Chourdakis, Χριστίνα Μαραγκάκη 
/ Christina Maragaki, Μιχάλης Κωστάκης / Michalis Kostakis, Θεόφιλος Μαυρίδης / Theofilos 
Mavridis Τραγούδι / song: Όλγα Καστρίτση / Olga Kastritsi, Χριστίνα Μαραγκάκη / Christina 
Maragaki Κείμενα / texts: Ευαγγελία Σπανάκη / Evangelia Spanaki, Χαρίκλεια Σπυριδάκη / 
Charikleia Spyridaki, Μαρία Χαριτάκη / Maria Charidaki Aφήγηση / narration: Φώτης Μαρ-
κάκης / Fotis Markakis, Χριστίνα Μαραγκάκη / Chistina Maragaki Παραγωγή / production: 1ο 
Γυμνάσιο, Ηρακλείου Κρήτης / 1st High School of Herakleion, Crete.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι μαθητές επιλέγουν την τέχνη σαν μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στην αδιαφορία της 
πολιτείας, για την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης του κτιρίου, που προορίζε-
ται για τη λειτουργία του Λυκείου στο σχολικό συγκρότημα του Καπετανάκειου. The pu-
pils choose the art as a form of protest against the indifference of the state towards the 
accomplishment of works for the completion of building, that is designed to operate as a 
Lyceum at the school group of Kapetanakeio. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ // 2nd PRIMARY SCHOOL OF AFANDOU, RHODES
Υπεύθυνοι / in charge: Γαλατιανή Γαλουζή / Galatiani Galouzi, Ευαγγελία Καρβούνη / Euaggelia 
Karvouni, Σάββας Νικολής / Savvas Nikolis

 
Έλα, να παίξουμε! > Come and play!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές της Ε΄ τάξης του / pupils of the 5th grade
Σκηνοθεσία / direction: Γαλατιανή Γαλουζή / Galatiani Galouzi
Σενάριο / screenplay: Ευαγγελία Καρβούνη / Evangelia Karvouni
Μοντάζ, κάμερα / edit, camera: Σάββας Νικολής / Savvas Nikolis
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα μικρό κορίτσι, η Εύη, μετακομίζει μαζί με την μητέρα της σε ένα νέο σπίτι. Φεύγοντας 
από την παλιά της γειτονιά αφήνει πίσω τους αγαπημένους της φίλους. Στη νέα της ζωή 
νιώθει μοναξιά, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ απόμακροι και καθόλου φιλικοί, ενώ τα παιδιά 
της ηλικίας της είναι κλεισμένα στα σπίτια τους και προσηλωμένα σε ηλεκτρονικά παιχνί-
δια. A little girl, Evi, moves with her mother in a new house. She leaves behind her beloved 
friends. In her new life, she feels lonely because the people are very distant and not friendly at 
all, while the children of her age are closed in their houses for playing electronic games.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / 3rd HIGH SCHOOL OF NEA FILADELFEIA 
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Σεΐτης / Yiorgos Seitis

 
Ονειροπυξίδα > Compass of Dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’45’’ / 2015 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
marinix@otenet.gr 
http://www.kapetanakeio.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
galatia13@hotmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=H5mL5a7OMvg 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
3gymnfil@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@dim-eid-ptde.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
napostoloumusic@yahoo.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία για τους πλανόδιους μουσικούς της Πάτρας. A film about the street musicians 
in Patra. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ // SUMMER 
GAMES WITH SOUNDS AND IMAGES 
Υπεύθυνη / in charge: Νικολέττα Γεωργακοπούλου / Nikoletta Georgakopoulou

Σούπερ-Γέροι > Super- oldmen
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αναστασία Καλαμπόγια / Anastasia Kalampogia, Ηλιάννα Κουρελή / Ilianna Koureli
Γιώργος Μελάς / Giorgos Melas, Δέσποινα Μωραΐτη / Despina Moraiti, Μαρία Μωραΐτη / 
Maria Moraiti, Άγγελος Μωραΐτης / Aggelos Moraitis, Μανώλης Μωραΐτης / Manolis 
Moraitis, Μαρία Πασβάνη / Maria Pasvani, Ζαχαρίας Πετσάκος / Zacharias Petsakos,,, 
Αναστασία Ρήνα / Anastasia Rina, Διαμαντής Ρήνας / Diamantis Rinas, Βαγγελίτσα Τσουρή / 
Vaggelitsa Tsouri, Παρασκευάς ο Πελεκάνος / Paraskevas the Pelikan.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στην Ελλάδα της κρίσης, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τις μεγάλες αλλαγές. Ούτε καν 
εκείνοι που έχουν προσφέρει πολλά...
In Greece of crisis no-one can avoid the big changes. Not even those who have offered so 
much...

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ // EVENING HIGH SCHOOL OF KOS 
Υπεύθυνος / in charge: Σωτήρης Παλάσκας / Sotiris Palaskas 

Ηρώ > Héro
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο / screenplay: Ρούμπεν Τσέλα / Ruben Cela, Μηνάς Κασίου / Minas Kassiou, 
Κινηματογραφική Ομάδα  Ερμηνεία / cast:  Χρήστος Ιβανόφ / Chris Ivanov, Αριάνα Σταμούλη / 
Ariana Stamouli, Αλεξάνδρα Καπλανίδου / Alexandra Kaplanidou, Ρούμπεν Τσέλα / Ruben 
Cela. Σκηνοθεσία, μοντάζ, διεύθυνση παραγωγής / direction, edit, production management: 
Σωτήρης Παλάσκας / Sotiris Palaskas. Διεύθυνση Φωτογραφίας / direction of photography: 
Μηνάς Κασίου / Minas Kassiou, Στέφανος Βασιλειάδης / Stefanos Vasiliades. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Γιάννης γνωρίζει την Ηρώ, τη λύση σε όλα του τα προβλήματα. Ή μήπως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα απ’ όλα; Yanis meets Héro, the solution to all his problems. Or, maybe, the big-
gest problem of all?

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ // THEATRE GROUP OF AGIASOS 
HIGH SCHOOL
Υπεύθυνος / in charge: Στέλιος Λασκαρίδης / Stelios Laskaridis

Χάνεις Ζωή > Losing Life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 5’ / 2014

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ: Στέλιος Λασκαρίδης / Stelios Laskaridis. 
Σενάριο / screenplay: Δημήτρης Αντωνίου / Dimitris Antoniou Ερμηνεία / cast: Μαρία Κε-
φάλα / Maria Kefala, Σοφία Κουταλέλλη / Sofia Koutalelli, Μιχάλης Τζαννής / Michalis Tzannis, 
Παναγιώτης Τζαννής / Panagiotis Tzannis, Ταξιαρχούλα Χατζέλλη / Taxiarchoula Hatzelli, 
Στρατής Χατζηβασιλείου / Stratis Hatzivasileiou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Έχετε ποτέ σκεφτεί τι μπορεί να χάνετε καθώς προσπαθείτε να ανάψετε το τσιγάρο σας...; 
Have you ever thought about what you might lose while trying to light your cigarette...?

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ // GROUP OF TEENAGERS OF THE 
OMBUDSMAN FOR CHIDLREN Υπεύθυνοι / in charge: Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος 
του Παιδιού / Greek Ombudsman, Department of Children’s Rights

Let’s talk young! Μιλάμε για τη βία! > Let’s talk young! Let’s talk about 
violence! ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’40’’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Γεωργία / Georgia, Γιάννης / Yiannis, Γκόγκα / Gkogka, Ειρήνη / Irini, Ευθύμης/ Efthimis, 
Λάμπρος / Lambros, Μαρία / Maria, Μάριο / Mario, Μίλτος / Miltos, Νάσια / Nassia, Ντανέσα / 
Ntanessa, Παναγιώτης / Panayiotis, Υακίνθη / Yakinthi, Φλωρεντία / Florentia, Φοίβη / Fivi
Υλοποίηση προγράμματος, παραγωγή / programme implementation , production: Συνήγορος 
του Πολίτη - Συνήγορος του Παιδιού , Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) / 
Greek Ombudsman, Department of Children’s Rights, European Network of Ombudspersons 
for Children (ENOC) Κάμερα / camera: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία για τη βία, με στόχο να καταγραφεί η φωνή των νέων για το πώς η βία 
επηρεάζει τη ζωή τους. Ο Έλληνας Συνήγορος του Παιδιού απευθύνθηκε σε μαθητές από 
σχολεία της Αττικής, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη βία και τα ΜΜΕ. A film about violence, 
with the aim of recording the voice of young people talking about how violence influences 
their life. The Greek Ombudsman for Children was addressed to school pupils for dealing 
with the subjet of violence and media.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ // 
PUBLIC LIBRARY, CULTURAL ORGANIZATION OF PATRA’S MUNICIPALITY 
Υπεύθυνος / in charge: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis

Πλανόδιοι μουσικοί > Street musicians 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Εβίνα Λαμπρινοπούλου / Evina Lamprinopoulou, Δημήτρης Μουλίνος / Dimitris Moulinos, 
Μαρία Μποζίκα / Maria Bozika, Χαράλαμπος Παπαδάκης / Charalampos Papadakis, 
Θεοδώρα Σκούρα / Theodora Skoura, Αντώνης Ταξιάρχης / Antonis Taxiarhis, Μαρία 
Φωτοπούλου / Maria Fotopoulou Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Δαμιανός 
Βογανάτσης / Damianos Voganatsis Παραγωγή / production: Νεανικό Πλάνο / Youth Plan. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
stelioth82@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
cr@synigoros.gr
http://www.0-18.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
blinkdreamer@gmal.com
www.blinkdreamer.gr 
www.patrasculture.gr 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sotir.palas@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
neonilli1@yahoo.gr
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ E U R O P E A N  S E C T I O N 

Big Bryan´s life isn´t easy. To fly is the dream of his life, but security check wouldn´t let him 
board the plane, for he is too heavy and after all enjoys it like hell, that Bryan´s attempts to 
lose weight are not crowned with success.

Το Αξίζεις; > Are You Worth It?
Διάρκεια < Time: 9’23’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
HBLA für künstlerische Gestaltung
Παραγωγή / production: MuKaTo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία για μια έφηβη που προβληματίζεται για τη σημερινή κοινωνία και την επιρροή των 
ΜΜΕ. Film about a teenage-girl, showing problematic of nowadays society regarding 
media/society.

 
Καινούργιο χαμόγελο > New Smile
Διάρκεια < Time: 3’47’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές από το / students from BG Gänserndorf. 
Παραγωγή / production: MuKaTo.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα μουσικό βιντεοκλίπ κινουμένου σχεδίου με θέμα το ζήτημα των ναρκωτικών.
An animated music video on the subject matter of drugs.

ΒΕΛΓΙΟ > BELGIUM 

CAMERA – ETC 
Υπεύθυνος / in charge: Dimitri Kimplaire

Η Camera – Etc δημιουργήθηκε το 1979 με σκοπό την δημιουργία και παραγωγή ταινιών 
κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Έχει αναγνωριστεί ως εργαστήριο παραγωγής ται-
νιών και κέντρο έκφρασης και δημιουργικότητας των γαλλόφωνων. Οργανώνει δημιουρ-
γικά ομαδικά εργαστήρια για παιδιά, νέους και ενήλικες στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. 
Τα κινούμενα σχέδια ανήκουν σε μια υψηλής ανάπτυξης κατηγορία ταινιών, ωστόσο 
χρησιμοποιούνται σπάνια ως κοινωνικο-πολιτιστικό εργαλείο. Παράγει περίπου 20 είκο-
σι ταινίες – εκπαιδευτικές κατά κύριο λόγο- ετησίως, καθώς και προγράμματα κοινωνικο-
ποίησης που εφαρμόζονται σε σχολεία, τοπικές αντιπροσωπείες κοινωνικής πρόνοιας, 
γειτονικούς συλλόγους κτλ. Camera-etc was created in 1979 for the purpose of making and 
producing short animated films. Recognized as Production Workshop and Centre for 
Expression and Creativity of the French-speaking Community of Belgium, Camera-etc 
organizes creative group workshops for children, young people and adults in Belgium and 
in other countries. A highly developed sector, animated films are nevertheless rarely used 
as socio-cultural tool. Camera-etc produces around twenty short films a year that are 
educational as well as socializing projects carried out in schools, local social welfare 
agencies (CPAS), neighbourhood associations, NGOs etc. 

Ο ξάδερφος Μπερτ > Cousin Bert
Διάρκεια < Time: 4’40’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, animation, σκηνικά, ήχος / script, characters, background, animation, sound: 13 
παιδιά / 13 children Μουσική / music: Smokestack & the Foothill Fury, Kevin MacLeod 
Μοντάζ / edit: Louise-Marie Colon.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dimitri.kimplaire@camera-etc.be 
http://www.camera-etc.be

ΑΥΣΤΡΙΑ > AUSTRIA 

MUKATO 
Υπεύθυνες / in charge: Karoline Riha (Mukato), Magdalena Holczik (Media Literacy Award) 

Καλλιτεχνική ομάδα (Muzak, Thomas Renoldner, Karoline Riha) που ιδρύθηκε το 2008 και 
συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες, παραγωγούς ταινιών, διάφορες κοινότητες και 
όπως στη σειρά Clang Bilder (εμπνευσμένη από τον Robert Crow), με τη συμμετοχή σύγ-
χρονων συνθετών και μουσικών. Σκοπός της ομάδας είναι να διερευνήσει την αλληλεπί-
δραση μεταξύ ήχου και παραστατικής μουσικής, μέσω της επανεφεύρεσης και της ανα-
διάρθρωσης της εικόνας πέρα από ιστορικούς, θεωρητικούς και λαϊκό- πολιτιστικούς 
περιορισμούς της τέχνης, χρησιμοποιώντας κινούμενες εικόνες και σχέδια. 
Founded in 2008, is an artist collaborative (Muzak, Thomas Renoldner, Karoline Riha), that 
works in collaboration with other artists, filmmakers, various communities and as in course 
of the Clang: Bilder series (initiated by Robert Crow), with contemporary composers and 
musicians. The aim of the project is to investigate the interplay between sound and visual 
music, through reinvention and restructuring imagery apart from art historical, theoretical 
and pop-cultural constraints, by means of moving imagery and animation.

Emoticon
Διάρκεια < Time: 4’18’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Mαθητές από το / Students from BORG Mistelbach Μουσική / music: Möström  
Παραγωγή / production: MuKaTo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα μουσικό βίντεο με σκίτσα από κάρβουνο για το τραγούδι: "Emoticon" από το κανού-
ριο άλμπουμ "We Speak Whale" του Möström. Ένα animation με οπτικά εφέ που προκαλεί 
ανατριχίλα. A charcoal drawn music video to the song: "Emoticon" from the new Album 
"We Speak Whale" by Möström. A visually consequent animation, that sends a shiver down 
your spine.

Μην παίζεις με τον Ουγκό > Don´t Fuck with Hugo
Διάρκεια < Time: 5’09’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Νέοι από το / Youth from Sperlgymnasium Vienna
Παραγωγή / production: MuKaTo.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια έρευνα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και την επανάσταση. Ταινία που 
ενεργεί ως πολιτική μηχανή. An investigation into the functioning of system and revolution. 
Film as machine.

Ο Μεγαλόσωμος Μπράιαν > Big Bryan
Διάρκεια < Time: 4’17’’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Α’τάξης του G19 / first grade students of G19
Παραγωγή / production: MuKaTo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ζωή του Μπραϊαν δεν είναι εύκολη. Όνειρο της ζωής του είναι να πετάξει, μα από τον 
έλεγχο ασφαλείας δεν του επιτρέπουν να επιβιβαστεί, καθώς είναι πολύ βαρύς. Και εξάλ-
λου, απολαμβάνουν να τον βλέπουν να προσπαθεί ανεπιτυχώς να χάσει βάρος. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
karo@fusion.at
maganatte@yahoo.de 
http://www.karolineriha.at/ 
MuKaTo.html 
www.youtube.com/mukatochannel

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το κεφάλι μας περιέχει τόνους από πληροφορίες, στις οποίες προστίθενται διαρκώς κι 
άλλες. Η ταινία βασίζεται σε ένα ποιήμα του Γκερντ ντε Κόκερ. 
Our head contains tons of information and there is a permanent addition. Film based on a 
poem of Geert De Kockere.

MAKING MOVIES – JEKINO 
Υπεύθυνη / in charge: Tine Robberecht

Το Making Movies είναι ένα εθνικό φεστιβάλ κινηματογράφου για νεαρούς κινηματογρα-
φιστές στο Φλαμανδικό κομμάτι του Βελγίου. Το φεστιβάλ είναι ανοικτό σε ανεξάρτητους 
κινηματογραφιστές, εργαστήρια, ακαδημίες, σχολεία, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ, 
video –art κτλ. Όλα είναι ευπρόσδεκτα αρκεί να είναι δημιουργίες νέων ανθρώπων. 
Πρόκειται για ένα εθνικό φεστιβάλ για νέους από 6 έως 12 ετών, που οργανώνεται από 
την Jekino. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι νέοι συναντιούνται αλλά επίσης υπάρχει 
και κριτική επιτροπή από επαγγελματίες.
Making Movies is a national festival for young filmmakers in the Flemish part of Belgium. Is 
open for individual young filmmakers, workshops, academies, schools, animation, docu-
mentary, video art etc. Everything works is welcome as long as it is the result of young 
people. Making Movies is a national festival for young filmmakers between 6 to 12 years 
old, organized by Jekino. At the yearly MakingMovies day, young filmmakers not only meet 
each other, but there’s also a professional jury. 

Και μετά ήρθαν οι άνθρωποι > And then the humans arrived
Διάρκεια < Time: 1’25’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jasper, Dilan, Lucas, Sander, Jens, Valériënne, Moïra, Jo, Kato, Emmanuel, Jaan, Robbe, Aster, 
Tuur (Μαθητές / students), Julie Van Aelst (δασκάλα στην Ακαδημία Αναπαραστατικών Τε-
χνών στη Γάνδη / teacher Academy of Visual Arts & Media in Genk)
Handyman, cleaning man: Gustaaf
ICT-man: Christophe Henri.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία πραγματεύεται το θέμα της αστικοποίησης του πλανήτη μας. 
The movie is about the urbanization of our planet.

Επιτέλους φίλοι > Finally friends
Διάρκεια < Time: 5’57’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Gustaaf De Schrijver, Vik Van den Broeck, Lenn Thys
Ερμηνεία / cast: Gustaaf De Schrijver, Vik Van den Broeck, Lenn Thys, Ode Van den Broeck. 
Acting advice: Mitzy Van den Eynde
Τεχνική βοήθεια, μοντάζ / technical help, edit: Pieter Van den Broeck. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Στρόμαε συναντά τον Πινόκιο! Το μοναχικό αγόρι λατρεύει το παιχνίδι. Ο ταχυδρόμος 
του παραδίδει ένα τεράστιο πακέτο. Το περιεχόμενό του; Δύο κούκλες μεγάλων διατάσε-
ων. Το μοναχικό αγόρι βρίσκει επιτέλους φίλους. Και μετά, μια μικρή νεράιδα επισκέπτε-
ται τα τρία παιδιά, το μοναχικό αγόρι δεν είναι πια μόνο! 
Stromae meets Pinokkio! A lonely boy loves gaming. The postman delivers an enormous 
package. It contains two life-sized dolls. The lonely boy finally has some friends. And after a 
little fairy visits the three boys, the lonely boy isn't that lonely anymore! 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
makingmovies@jekino.be
www.makingmovies.be
https://www.youtube.com/channel/
UCxRmH-MHffHMgN7UqC2WfPQ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Στη Γουρουνο-οικογένεια, η αγροκαλλιέργεια έχει μεταβιβαστεί από τον πατέρα στον 
γιο. Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν ξεχωριστά καθήκοντα. Αυτό το καλοκαίρι, ο ξάδερ-
φος Μπερτ έρχεται στο αγρόκτημα για διακοπές… In the Pig Family, farming has been 
passed on from father to son. Boys and girls have their own specific tasks. This summer, 
Cousin Bert is coming to the farm for the holiday…

Ο Άσπρος Χιονονιφάς και οι Επτά θηλυκοί Νάνοι > Flake White and the 
Seven Lady Dwarves
Διάρκεια < Time: 5'19" / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, animation, σκηνικά, ήχος / script, characters, background, animation, sound: 12 
παιδιά / 12 children Mουσική / music: Eternityscape, Μοντάζ/ edit: Louise-Marie Colon, 
LionelFiévet Ήχος / mixing: Geoffroy Baral.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας βασιλιάς που κατάπιε μια χιονονιφάδα καθώς παρα-
κολουθούσε το χιόνι να πέφτει. Μια μέρα, απέκτησε παιδί και το ονόμασε Άσπρο Χιονο-
νιφά... Once upon a time, there was a king who sewed while watching the snow fall. One 
day, he had a child and named him Flake White…

KIDSCAM (ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ STUDIO FOR CHILDREN AND YOUTH)
Υπεύθυνος / in charge: Joris Van Dael

Tο KIDSCAM είναι μια οργάνωση επαγγελματιών καλλιτεχνών που αναπτύσσουν τις δεξι-
ότητες των παιδιών και των νέων για να δημιουργήσουν ταινίες stopmotion. Οργανώνει 
κινηματογραφικά εργαστήρια σε σχολεία, καλλιτεχνικά κέντρα και κατά τη διάρκεια κι-
νηματογραφικών φεστιβάλ. Στα εργαστήρια όλοι συμμετέχουν σε όλα τα στάδια δη-
μιουργίας μιας ταινίας: γράψιμο του σεναρίου, κατασκευή storyboard, σχεδιασμός των 
χαρακτήρων και των σκηνικών, λήψεις και δημιουργία ήχου. 
KIDSCAM is an organization of professional artists, developing skills of children and young 
people in storytelling through the creation of stopmotion movies. KIDSCAM realizes its an-
imation projects in schools, arts-centres and during film festivals. In each workshop the 
participants go through the entire process of film making: writing the scenario, making a 
storyboard, the graphic design of characters and scenery, screening and sound creation.

Ανάπλαση > Reconstruction
Διάρκεια < Time: 4’10’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παιδιά υπό την επίβλεψη της ομάδας KIDSCAM / Youngsters under the supervision of 
audiovisual artists of the KIDSCAM team.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία κινούμενων σχεδίων με θέμα ''μνημεία και ανάπλαση'' . Δίνει έμφαση στον αντί-
κτυπο του πολέμου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, σε σχέση με τις αποφάσεις για 
την ανάπλαση της βέλγικης πόλης Υπρ. Animation film on the theme ''memorial and 
reconstruction'' with focus on the impact of war on a personal and social level, with 
reference to the decisions concerning the reconstruction of Ypres. 

 
Στο μυαλό σας > In your mind
Διάρκεια < Time: 3’33’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παιδιά υπό την επίβλεψη της ομάδας KIDSCAM / Youngsters under the supervision of audio-
visual artists of the KIDSCAM team.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
els@kidscam.be 
http://www.kidscam.be

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12
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ΓΑΛΛΙΑ > FRANCE

LABODANIM 
Υπεύθυνη / in charge: Karine Miralles

Tο Labodanim, το ''κινηματογραφικό εργαστήρι κινούμενων σχεδίων'' δραστηριοποιεί-
ται από τον Οκτώβριο 2011 στη Μακόν. Στόχος του είναι να εξετάσει και να πειραματιστεί 
με την κινούμενη εικόνα. Από τα σεμινάρια κατάρτισης κατά τη διάρκεια των σχολικών 
διακοπών ή τα εβδομαδιαία μαθήματα, μπορεί κανείς να πειραματιστεί και να μάθει την 
τέχνη του animation να εμβαθύνει τις γνώσεις του πραγματοποιώντας μικρές αλληλουχί-
ες εικόνων ή πιο ολοκληρωμένες εργασίες. Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 
τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα επαγγελματικό πλαίσιο συνοδεύει και στηρίζει τις δη-
μιουργίες που βασίζονται στη φαντασία των συμμετεχόντων, αρχαρίων και μη. 
Labodanim, ''Laboratory of animation'' is a structure created since October 2011 at Mâcon. 
The aim of this place is to test and try everything related to the animated image. By the 
intermediaries of internships during school holidays or the weekly courses, each one can 
come to try out, look further into its knowledge by carrying out short animated sequences 
or more completed projects. Several equipment is available to the participants. A 
professional framing accompanies these achievements born by the imagination of the 
participants initiated or not. 

Ιθαγένεια > Citizenship
Διάρκεια < Time: 10’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
31 μαθητές / 31 lyceum pupils of Lycée Lucie Aubrac de Davayé.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μαθητές διερωτώνται σχετικά με ζητήματα ιθαγένειας... Students wondered about 
citizenship topic…

 
Προς μια πολύχρωμη χώρα > Toward colorful country
Διάρκεια < Time: 1’11’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
6 μαθητές / 6 children from S.I.G.A.L.E.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η θέληση ενός ατόμου μπορεί να αποτελέσει μύηση στην αλλαγή, την απελευθέρωση, τη 
διαδικασία ενός μετασχηματισμού... An individual will is federative initiator of change, a 
liberation, a transformation (processing)…

 
Όλα στη φωτιά > All fired up
Διάρκεια < Time: 2’45’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
9 μαθητές / 9 pupils from the "Dispositif Relais" de Mâcon.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε αυτήν την ταινία, η φωτιά είναι μια μεταφορά για την καταστροφή που όμως μόλις 
τεθεί υπό έλεγχο γίνεται ζωτικής σημασίας. Τα παιδιά απεικόνισαν αυτήν την μεταφορά 
μέσω των πράξεων ενός αγοριού και των προβλεπόμενων συνεπειών τους.
In this movie, fire is a metaphor for destruction but once it is controlled it becomes vital. 
Children illustrated this metaphor through a boy's acts and foreseeable evolution.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
contact@labodanim.com
http://www.labodanim.com/

Η ζωή μετά τη σύνταξη: Προσωπογραφία > Retirement: Self portrait  
Διάρκεια < Time: 0’42’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Mila De Vent. Danny De Vent (δάσκαλος στην Ακαδημία Αναπαρα-
στατικών Τεχνών στη Γάνδη / teacher at the Academy of Visual Arts in Ghent).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ηλικιωμένη κυρία ζωγραφίζει την προσωπογραφία της. Αυτή η ταινία δημιουργήθη-
κε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων κινούμενων σχεδίων στην Ακαδημία Αναπαραστα-
τικών Τεχνών στη Γάνδη. A film about an old lady who paints a self-portrait. I made this 
movie during the animation classes at the Academy of Visual Arts in Ghent.

Ο Μεγάλος Πόλεμος > The Great War
Διάρκεια < Time: 1’23’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Arne Van Steelant. Tischa Vandorpe, Batiste Vandenbroucke, Kobe 
Vandenberghe, Shadia Myngheer, Owen Desender.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία που αποτυπώνει εντυπώσεις και ήχους από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
A film filled with impressions and sounds of World War One.

Αληθινή ευτυχία > True happiness
Διάρκεια < Time: 3’16’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Lilith Vandendriesche, Finn Keil, Aron Provijn, Benjamin Onraet, 
Zenna Juchtmans, Elina Lauwagie, Vita Van Den Bergh, Emile De Mulder (E’ τάξη της Ακαδη-
μίας Αναπαραστατικών Τεχνών στη Γάνδη / 5th grade of the Academy for Visual Arts in 
Ghent), Ann Barbier (δασκάλα / teacher). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας Αμερικανός ακούει για ένα χωριό στην Ινδία, όπου όλοι οι κάτοικοι είναι ευτυχι-
σμένοι. Θέλει να μάθει περισσότερα για αυτό. Ιστορία βασισμένη σε ινδικό θρύλο. An 
American hears about a village in India where everyone is happy. He wants to know more 
about this. This story is based on an Indian legend.

Τουαρέγκ > Tuareg
Διάρκεια < Time: 5’40’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Andreas Buggenhout, Bram Callaert, Yorun Coré, Thomas De Baerdemaeker, Kwinten Elst, Jef 
Laenens, Jef Lagae, Simon Lievens, Jasper Mouton, Fleur Opstal, Leon Regaart, Daan 
Vandewalle, Joran Berth, Volker Braat, Marcelino Rafael De Melo, Judith De Ro, Oscar 
Marchand, Arthur Meuleman, Mano Moens, Ryckaert Briek, Henri Wieme, Alice Wieme, Gust 
Bracke, Casimir Bracke, Benoit De Clerq, Joran De rijs, Joppe Feyaert, Arne Floryn, Rune 
Floryn, Francesca Goethals, Maurice Leerman, Lotte Raes, Merlijn Willems, Basiel Breyne, 
Ophelia Delhaye, Mila Kaufman, Yan Goffeau, Victor Lamoot, Lisa Lamoot, Louise Loontjes, 
Felix Peire, Nina Peire, Phara Senecaux, Benjamin Meersseman (μαθητές / students), Danny 
De Vent (δάσκαλος / teacher). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ντοκιμαντέρ κινούμενων σχεδίων για τη ζωή των νομάδων Τουαρέγκ, που ζουν στην 
έρημο κοντά στο Μάλι. Εμπνευσμένο από μάθημα για τους ξένους πολιτισμούς. An 
animated documentary about the life of the Tuareg, nomads who live in the desert close to 
Mali. We learned about foreign cultures in class.

AGE  
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AGE  
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ακούν, να αφουγκράζονται, να ξεπερνούν τα όρια, να γνωρίζουν διαφορετικές πραγματι-
κότητες, να βλέπουν τον κόσμο έντονα μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, να συνερ-
γάζονται και να διατηρούν την ανεξαρτησία τους ώστε να χαράξουν κάποια στιγμή την 
δικιά τους πορεία.
YOUNG DOGS is the Young Academy for Documentary-Film and focus of our work lies 
within the city itself. But international exchange programmes and trips to film-festivals 
belong to our programme as well. In the workshops the young filmmakers learn to use the 
basic divisons of film-work. The whole line-up of proffessional filmmaking is covered in the 
workshops in theory and practice. From ideation to research, choosing a picture-language, 
the techniques of directing, capturing the sound, and finally editing a documentary. 
The workshops address everybody between the age of 15 and 25. The workshops invite 
young people to be curious, to take a look, to listen, to overcome boundaries, to get to 
know different actualities, to see the own world sharper through a camera lens, to work 
together and keep the independence to go their own way.

Αληθινή Μητέρα > First Mother
Διάρκεια < Time: 6’20’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, κάμερα / direction, camera: Mohamad Al Kaddah 2η κάμερα, συνέντευξη / 2nd 
camera, interview: Connor York Μοντάζ / edit: Vera Schöpfer Μέντορες / mentors: Magdalena 
Hutter, Susanne Kleinfeld.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
''Πού είναι η μυρωδιά του γιασεμιού; Δεν θα μυρίσω ποτέ ξανά το χώμα, όπως το χώμα 
σας, την πατρίδα μου.'' Μετά από μια μακρόχρονη οδύσσεια, ο Μωάμεθ ήρθε στην Γερ-
μανία, όταν ήταν 17. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε και παλεύει ακόμα να προσαρ-
μοστεί στον ''γερμανικό'' τρόπο ζωής. Έτσι, προσπαθεί να βρίσκει την πατρίδα του σε 
μικρά πράγματα. "I ask myself: Where is the smell of the jasmine blossoms? I will never 
smell soil again, like your soil, my homeland." After a long odyssey, Mohammad came to 
Germany at the age of 17. Now, after one year, he still struggles with the "German" way of 
life. So he tries to find his homeland in small things.

Πίσω μου πριν από εμένα > Behind Me Before Me
Διάρκεια < Time: 9’30’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: RubinaUenzelmann Κάμερα / camera: Khalat Mohamad Μοντάζ / 
edit: Vera Schöpfer Μουσική / music: Nils Frahm Ήχος / sound: AliBadar, ArmirTusna Xoρευ-
τές / dancer: Rubina Uenzelmann, Lara Jörns Μέντορες / mentors: Julia Franken, Julia Riera, 
Vera Schöpfer.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία βασισμένη στην άποψη του Φρίντριχ Νίτσε ότι τα εμπόδια και οι δυσκολίες είναι 
επίπεδα που πρέπει να ανέβουμε για να σκαρφαλώσουμε στην κορυφή. "All obstacles 
and difficulties are stages on which we climb on high." (Nietzsche)

MARGARETA KOSMOL 

Πέρυσι, παρευρέθηκα σε αυτό το φεστιβάλ που θεωρώ απίστευτα μεγάλο δεδομένου ότι 
έχω δει πολλές θαυμάσιες ταινίες και έχω συναντήσει πολλούς και σπουδαίους αν-
θρώπους. Aποφάσισα λοιπόν να συμμετέχω κι εγώ φέτος. Στην αρχή είχα την ιδέα να 
φτιάξω μια ταινία για ένα χωριό στην Αρμενία όπου κάθε χρόνο το επισκέπτονται όλο και 
περισσότεροι πελαργοί. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια διαμένουν στο χωριό καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους. Αντίθετα, οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από 
αυτό. Έτσι, επέλεξα να ανακαλύψω τους λόγους. Last year I attended this festival which I 
found incredibly great as I have seen many wonderful films and have met many great people. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mkosmol7@googlemail.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY

JUGENDFILM E.V.
Υπεύθυνοι / in charge: Gabriel Bornstein, Klaus Weller

Το ''Jugendfilm e.V'' είναι μια συνεργασία ελευθέρων επαγγελματιών από διάφορους χώ-
ρους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, μοντέρ και ει-
κονολήπτες. Η φιλοσοφία μας: στην παραγωγή, τα παιδιά πρέπει να κάνουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα μόνα τους. 
Jugendfilm e.V is a joined venture of freelancers from different departments of the film 
business, writers, directors, editors and cameramen. Our philosophy: within the production 
the children should do as much as possible by themselves. 

Μικροί Βρικόλακες > Small Vampires
Διάρκεια < Time: 6’40’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jonas Graf, Lukas Hellmann, Friedericke Herrmann, Vincent Lescher, Nina Mix, Juri Mix, Finn 
Vongehr, Leonard Vongehr, Marlene Wolberg Yπεύθυνος προγράμματος / project manager: 
Gabriel Bornstein Βοηθός προγράμματος / project Assistant: Neele Schröder Μουσική / 
music: Oliver Friedl.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο επαγγελματίες κυνηγοί γυρεύουν μικρούς βρυκόλακες. Ένας δύσπιστος δημοσιο-
γράφος δεν πιστεύει στην ύπαρξή τους. Δυστυχώς, δεν ξέρει πως οι μικροί βρυκόλακες 
είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Two professional hunters are after small vampires. A skeptical 
journalist doesn’t belief in Vampires. Unluckily he doesn't know, the small ones are 
especially dangerous.

Ο σεναριογράφος > The scriptwriter
Διάρκεια < Time: 6’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Emil Gundermann, Marek Helzel, Mary Kate Kuball, Caya Lax, Manon Schleicher, Anna Stark 
Ερμηνεία / cast: Ana Luisa Santos, Abdiasis Μουσική / music: Oliver Friedl Yπεύθυνος προ
γράμματος / project manager: Gabriel Bornstein Βοηθός προγράμματος / project assistant: 
Abdiasis Ahmed Jama.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Έξι παιδιά θέλουν να γράψουν το σενάριο μιας ταινίας. Έχουν πολλές ιδέες, αλλά δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους... Six kids want to write a film script. They have 
many ideas, but they cannot agree with each other…

YOUTH ACADEMY FORDOCUMENTARY “YOUNG DOGS”
Υπεύθυνη / in charge: Vera Schöpfer

Το YOUNG DOGS είναι η Ακαδημία Νέων για Ταινίες Ντοκιμαντέρ που έχουν ως κεντρικό 
θέμα την ίδια την πόλη. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας ανήκουν επίσης τα 
προγράμματα ανταλλαγής καθώς και οι συμμετοχές σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Στα 
εργαστήρια, οι νέοι σε ηλικία παραγωγοί μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα βασικά τμήμα-
τα της ταινία-εργασίας. Όλη η ύλη της επαγγελματικής κινηματογραφίας καλύπτεται στα 
εργαστήρια στη θεωρία και στην πράξη: από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την έρευνα για 
την επιλογή μιας εικόνας ως μέσο επικοινωνίας, τις τεχνικές, τον ήχο, και τελικά το μοντάζ 
και την υλοποίηση ενός ντοκιμαντέρ. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε νέους ηλικίας 14 
έως 25 ετών και τους προσκαλούν να είναι περίεργοι, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gabri@fullhousefilm.de 
http://www.jugendfilm-ev.de

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
festival@youngdogs.org 
http://www.youngdogs.org

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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HAYLEY BEATTIE 
Είμαι μια νεαρή μαθήτρια που αγαπά τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να γίνω διάσημη στο 
Youtube για τα βιντεάκια μου. I am a young student who just loves film and would love to 
become a well known youtuber.

Κρατήστε σημείωση: Πρέπει > Take Note; This is a Must 
Διάρκεια < Time: 4’01’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Hayley Beattie
Stefan Renas, Gutierrez Yildirim.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Δύο ερωτευμένοι έφηβοι. Πώς πρέπει να απολαύσουν τα καλύτερα της ζωής παρά τη 
μεγάλη τραγωδία της; Κατά τη διάρκεια της ταινίας, το αγόρι πεθαίνει από καρκίνο και 
συμβαίνουν μερικά πράγματα που μάλλον θα σας αναστατώσουν. Ό, τι σκέφτεστε, συμ-
βαίνει. 
It is about two teenage lovers and how we should enjoy the best in life no matter how big 
the tragedy. Late into the film the boy dies of cancer and a few things happen which are 
supposed to confuse the audience. You decide what you think happens.

TOBBY LITTLE 
Υπεύθυνη / in charge: Sabine Little

Συμπαθώ τα μαμούθ επειδή είναι πολύ, πολύ παλιά και ενδιαφέροντα, και υπάρχουν ακό-
μα πολλά να μάθει κανείς για αυτά. Στην ταινία μου, χρησιμοποίησα διάφορες τεχνικές- 
τη ζωντανή δράση, τις μαριονέτες, το stop motion και τα σχέδια. Οι μαριονέτες είχαν 
πλάκα, επειδή μου αρέσει να κάνω διαφορετικές φωνές. Το stop motion του καλυμμένου 
από την άμμο σκελετού του μαμούθ ήταν πραγματικά δύσκολο, και έπρεπε να είμαι πολύ 
υπομονετικός. 
I like mammoths because they are very, very old and interesting, and there is still a lot to 
learn about mammoths. In my film, I used lots of different techniques - I used live action, 
puppeteering, stop motion, and drawings. I liked the puppeteering, because I like making 
up silly voices. The stop motion of the mammoth skeleton getting covered by sand was 
really tricky, and I had to be very patient.

Ο κόσμος με ένα μαμούθ > A word with a mammoth
Διάρκεια < Time: 3’44’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tobby Little.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Μάγκνους το μαμούθ, μας μιλάει για τα μαμούθ. 
Magnus the mammoth tells us all about mammoths.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
hayleybeattiepanda@gmail.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=VGHXPnwTZ_4

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
s.little@sheffield.ac.uk

So I decided to try to participate also this year and made my film. At the beginning I had the 
idea to make a film about a village in Armenia where every year comes more and more storks 
and for the last few years also stay throughout the year. On the contrary the people move 
away more and more. So I decided to find out why?

Κόκκινο = Πράσινο > Red=Green 
Διάρκεια < Time: 9’12’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, κάμερα, ιδέα, σενάριο / direction, camera, idea, screenplay: Margareta Kosmol 
Mοντάζ / edit: Nadja Portnyagina, Margareta Kosmol Ερμηνεία / cast: Armen Hovhannisyan.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στο σημαντικό πρόβλημα της διαφθοράς, που 
είναι και το κυριότερο κακό των ανθρώπων σε κάποιες χώρες, εμποδίζοντας πολλούς να 
ζουν μια φυσιολογική ζωή. Βασισμένο σε μια συνομιλία με έναν οδηγό ταξί στην Αρμε-
νία, περιγράφονται τα προβλήματα του πρώην Σοβιετικού Κράτους της Αρμενίας.
This documentary is dedicated to the important problem of corruption, which is the main 
evil of people in many countries and makes a normal life impossible for many people. Based 
on a conversation with a taxi driver in Armenia, the problems of the former Soviet State 
Armenia are described. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK

ROYD NURSERY INFANT SCHOOL 
Υπεύθυνη / in charge: Tracy Scott

Είμαστε ένα μικρό νηπιαγωγείο. Μετά το σχολείο, τα παιδιά συμμετείχαν σε μια κινημα-
τογραφική λέσχη και αυτή η ταινία είναι η εργασία τους. Είχαν πολύ λίγη βοήθεια. 
We are a small infant school. The children attend an afterschool film club and this film was 
all their own work. They had very little help.

Το Άτυχο Μπισκότο > The Unfortunate Cookie
Διάρκεια < Time: 2’56’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Joshua Merryman, Noah Kennerley, Anna Wilshaw, Joe Johnson, Ava Toulson, George 
Burgin, Matthew Bruce, William Adams, Chloe Horwood, Joshua Ferguson, Thomas Phillips. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ανακαλύψτε τι συμβαίνει όταν ο κ. Ντράι ανοίγει να φάει ένα τυχερό μπισκότο... 
Discover what happens when Mr Sly opens a fortune cookie...

STOCKBRIDGE JUNIOR SCHOOL 
Υπεύθυνη / in charge: Samantha Gaymond 

Είμαστε το συμβούλιο ενός Δημοτικού Σχολείου. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η εργασία 
μας. We are a Junior School council. This documentary is our own work.

Σχολικός αντι-εκφοφισμός > Anti-Bullying
Διάρκεια < Time: 0’48’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μικτή ομάδα παιδιών του σχολείου / Mixed year groups of children from the Stocksbridge 
Junior School Council.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Γίνε η αλλαγή... δράσε τώρα! Be the change...take action now!

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tscott@royd.sheffield.sch.uk 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
s.gaymond@stocksbridge-jun.
sheffield.sch.uk

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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FRESH FILM FESTIVAL
Υπεύθυνη / in charge: Ciarda Tobin

Το Φεστιβάλ Fresh Film είναι ένα εθνικό ιρλανδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ για νέους, 
ηλικίας από 7 έως 18 ετών, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λίμερικ. Το φεστιβάλ 
ξεπήδησε από την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο κινηματογραφικό φεστιβάλ για νέους 
που θα μπορούσε αρχικά να προσδιορίσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια να αναπτύ-
ξει ένα πρόγραμμα που θα ταίριαζε στις απαιτήσεις τους. Είναι αφοσιωμένο στη δη-
μιουργία μιας δυνατής κινηματογραφικής κουλτούρας στην Ιρλανδία, η οποία, θεωρεί 
ότι μπορεί να επιτευχτεί μέσω της εύκολης προσβάσιμης κινηματογραφικής δημιουργί-
ας και εκπαίδευσης των νέων.
Fresh Film Festival is an Irish National film festival for young people, aged between 7 and 18 
years old, that takes place in Limerick each year. Fresh Film Festival grew out of a need for a 
specific film festival for young people that would firstly assess their needs and then develop 
a program that would suit their requirements. The festival is committed to the creation of a 
strong film culture in Ireland which it feels can be achieved by having filmmaking and film 
education feely accessible to young people. 

Ξένη ανταλλαγή > Foreign Exchange
Διάρκεια < Time: 4’30’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Gallen Community School, Ferbane working with a facilitator from Hello Camera.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο Ισπανοί μαθητές κάνουν μεγάλο λάθος καθώς πλησιάζει η χοροεσπερίδα στο ιρλαν-
δικό σχολείο τους. Two Spanish students get the wrong end of the stick as the school disco 
approaches in their Irish language college.

Το φως > The light
Διάρκεια < Time: 4’57’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Sophie O'Donovan.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια έφηβη θρηνεί για τον τραγικό θάνατο της μητέρας της. Πριν την αποχωριστεί, είχαν 
έρθει σε ρήξη. Το νεαρό κορίτσι αναρωτιέται αν η μητέρα της ήξερε πόσο πολύ την αγα-
πούσε. A young teenage girl grieves over the tragic death of her mother. After ending 
things on bad terms with her she wonders if her mother ever knew how much she really 
loved her.

Μοναξιά > Solitude
Διάρκεια < Time: 6’10’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Matthew Joyce.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το πορτραίτο της καθημερινού τρόπου ζωής ενός ηλικιωμένου χήρου. 
A portrait of the daily existence of an elderly widower.

ΕΠΑΦΗ >CONTACT
info@freshfilmfestival.net 
http://www.freshfilmfestival.net

ΙΡΛΑΝΔΙΑ> IRELAND

SAOIRSE O’ CONNOR 

Γύρισα αυτήν την ταινία στη γενέτειρα πόλη μου, το Λίμερικ, με την υποστήριξη των φί-
λων και της οικογένειάς μου. Ενώ και σκηνοθετούσα και έπαιζα, είχα πάντα κάποιον δια-
θέσιμο να βοηθήσει με την κάμερα. Χρησιμοποίησα το iMovie για το μοντάζ της ταινίας, 
κοπιάροντας μεθόδους και στυλ από άλλες ταινίες που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. 
Έμαθα να κάνω κινηματογράφο μαζί με τον αδερφό μου κατά τη διάρκεια των 9 τελευταί-
ων ετών, έχοντας δημιουργήσει όσες περισσότερες ταινίες μικρού μήκους μπορούσαμε!  
I made this film in my home town of Limerick with the help of my friends and family. 
Though I was both directing and acting, I always had someone on hand to help with the 
camera work. I used iMovie to edit the film together, using methods and styles taken from 
several other movies that I found interesting. I learned to make movies along with my 
brother over the last 9 years, making as many short movies as we can! 

Η ταινία > The Film
Διάρκεια < Time: 3’15’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Saoirse O'Connor
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας νέος παραγωγός ταινιών αντιμετωπίζει την πρώτη πρόκληση της δημιουργίας μιας 
ταινίας, γράφοντας το σενάριό της! Με πολλές διαφορετικές ιδέες να κατακλύζουν το 
μυαλό του, παλεύει να αποφασίσει τι θα κάνει. 
A young filmmaker faces the first challenge of making a movie, writing it! With many 
different ideas battling in his head, he struggles to decide what to do.

THE CHROMA KID 

Τοποθέτησα την κάμερα σε ένα τρίποδο και χρησιμοποίησα ειδικά εφέ (after effects) για 
να την κάνω να φανεί σαν να κινήθηκε. Ήταν αρκετά δύσκολο δεδομένου ότι έπρεπε να 
παίζω, να σκηνοθετώ και να ελέγχω την κάμερα. Είμαι αυτοδίδακτος μέσω των σεμιναρί-
ων YouTube και χρησιμοποιώ τα προωθητικά βίντεο για τη χρηματοδότηση των ταινιών 
μου. Ζω στο Στράντχιλ, ένα χωριό στο δυτικό τμήμα της Ιρλανδίας.
I put the camera on a tripod and used After Effects to make it seem like the camera moved. 
It was quite difficult as i had to act, direct and keep an eye on the camera. I was self- taught 
through YouTube tutorials and I use promotional videos to fund my films. I’m based in 
Strandhill, a village in the West of Ireland.

 Σύγκρουση στον αέρα > Super Smash Fly
Διάρκεια < Time: 5’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ, ερμηνεία / direction, camera, edit, cast: Robert Gaynor.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας παίχτης ηλεκτρονικών παιχνιδιών έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματική εισβολή! 
A gamer is confronted with a real life invasion!

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
saoirseoc13@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
thegreenscreenkid@hotmail.com 
http://youtube.com/thechromakid

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας υπερήρωας με χιούμορ μπροστά από ένα νεαρό κοινό με στόχο να εγκαταλείψουν 
την κακή συνήθεια του καπνίσματος. A superhero acting with humor in front of a young 
audience with the objective than them abandoned the bad habit of smoking.

TELEKIDS WORKSHOP 
Υπεύθυνη /in charge: Jacqueline Sánchez-Carrero

Το Εργαστήριο Telekids είναι μια πρωτοβουλία στην απόκτηση παιδείας πάνω στα οπτι-
κοακουστικά μέσα για παιδιά στην Ισπανία, που γεννήθηκε το 1996. Telekids Workshop is 
an initiative to media literacy to kids in Spain was born in 1996.

Οι μικροί αδελφοί Lumière > The little Lumière brothers
Διάρκεια < Time: 8’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, κάμερα / camera, screenplay: Lola Parrilla Heinz, Curro Vargas Barea. Μοντάζ, ερμη-
νεία / edit, cast: Sergio Mate Palacios, Enrique Parrilla Heinz.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι αδελφοί Lumière, οι πρώτοι κινηματογραφιστές στην ιστορία, ως παιδιά, ήταν δη-
μιουργικοί, ευφυείς και επίμονοι...! The Lumière brothers, the first filmmakers in history, as 
children were creative, ingenious and persevering...!

ESCOLA DE BRODLIS 
Υπεύθυνη /in charge: Laia Montañà

Ταινία που έχει δημιουργηθεί μέσω του Cinema en curs, ένα κινηματογραφικό παιδαγω-
γικό πρόγραμμα για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (www.
cinemaencurs.org). Με την συνεργασία των Meritxell Colell, Carme Congost και Núria 
Salvatella. Film made within Cinema en curs, film pedagogy program in primary and 
secondary schools (www.cinemaencurs.org). With the accompaniment of Meritxell Colell, 
Carme Congost and Núria Salvatella. 

Κοίτα Μπροστά> Look Ahead
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Pau Arbusé, Pau Bancells, Georgian Ionut Borcea, Tura Casero, Guillem Falgàs, Idoia García, 
Enric Giménez, Óscar Lucea, Emili Montañez, Estel Moré, Mia Oliveras, Andrea Simona Petre, 
Anna Pruenca, Albert Puig, Pol Ribas, Hamido Sillah, Bruno Suñer, Aina Trullàs, Paula 
Valenzuela, Alexandra Florina Vasilache, Nora Vicens. 

Περίληψη > Synopsis
Οι γονείς του Marc χωρίζουν και ο πατέρας του εγκαταλείπει το σπίτι. Ο Marc περνάει 
δύσκολες στιγμές και βρίσκει στα λόγια και την παρέα του παππού του το καταφύγιο και 
την αγάπη που χρειάζεται. 
Marc's parents split up and his father left home. Marc is having a hard time and he finds in 
his grandfather's words and company, the refuge and love he needs.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 jsanchezcarrero@gmail.com 
http://tallertelekids.blogspot.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
abaoaqu@abaoaqu.org
http://www.abaoaqu.org/en

Λυπημένα κομπιουτεράκια > Sad calculators
Διάρκεια < Time: 1’ / 2014

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Cian Murphy.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κομπιουτεράκι κάνει έναν φίλο. A calculator makes a friend.

LAURA GAYNOR, NATIONAL FILM SCHOOL
Υπεύθυνη /in charge: Laura Gaynor

Η ταινία δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου του Ινστιτού-
του Τέχνης, Σχεδίου και Τεχνολογίας, στο Δουβλίνο. Έπρεπε να φτιάξουμε μια ταινία χωρίς 
σενάριο, η οποία να βασίζεται σε έναν από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Έτσι, είναι 
βασισμένη στον Ιρλανδό καλλιτέχνη δρόμου Τζόε Κάσλιν. Δημιούργησα αυτήν την ταινία 
με τον αδερφό μου, τον Ρόμπερτ, ο οποίος όχι μόνο έπαιξε, αλλά μου δίδαξε κιόλας πώς να 
χρησιμοποιώ τα ειδικά εφέ. Έπρεπε να γυρίσουμε την κάθε σκηνή δύο φορές και να χρησι-
μοποιήσουμε στη συνέχεια μια κινούμενη μάσκα για να δείξουμε το εφέ του φαντάσματος.
This film was made as part of the National Film School in IADT. We had to make a film with 
no storyline based on an artist who we like. I made this film based on an Irish street artist 
called Joe Caslin. I made it with my brother Robert who not only acted in the film, but also 
taught me how to do the special effects we used in it. We had to film every shot twice and 
then use a travelling mask to create the ghostly effect.

Ο αόρατος εαυτός > The Unseen 
Διάρκεια < Time: 1’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Laura Gaynor, Robert Gaynor. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια πειραματική ταινία μικρού μήκους με θέμα τη σύγκρουση ανάμεσα στο άτομο που 
θα θέλαμε να είμαστε και σε εκείνο που αναγκαζόμαστε να φέρουμε ως ύπαρξή μας. 
An experimental short film about the conflict between the person we'd like to be and the 
person we feel pressured into being. 

ΙΣΠΑΝΙΑ> SPAIN

INSTITUT PUIG DE LA CREU 
Υπεύθυνος / In charge: Albert Alfonso Moreno
Ο κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπει-
ρία στο να συνεργάζονται και να αναστοχάζονται πάνω στα μέσα και να μάθουν να κατα-
νοοούν τον εαυτό τους και να εκφράζονται μέσα από τις εικόνες. Our main goal is to give 
young people the opportunity to experience working together and reflect on the media 
and learn to understand and express themselves creatively through the images.

Ο Άνθρωπος Καπνός > Tabaco Man 
Διάρκεια < Time: 2’41’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία/ direction: Anna Vila. Κάμερα / camera: Anna Vila, David Oltra. Μοντάζ / edit: 
David Oltra Ερμηνεία / cast: Berta Pellisé, Marina Sánchez, Anna Vila, David Oltra.
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lauragaynortv@hotmail.com
https://youtu.be/Zo4_LxTWYxo

 ΕΠΑΦΗ > CONTACT
albertalfonsomoreno@gmail.com 
https://sites.google.com/a/
inspuigdelacreu.cat/inspuigdelacreu/
home 

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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οπτικοακουστικής επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών. Μέσω της διάδοσης και τη προ-
ώθησης του οπτικοακουστικού έργου σε όλες τις εκφάνσεις του, θέλουν να συμβάλλουν 
στην μελλοντική ελεύθερη πρόσβαση για όλους στον πολιτισμό, γενικότερα. Η καθιέρω-
ση και η προώθηση της εθνικής και διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής μέσω της συμμε-
τοχής σε συνέδρια, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους συναντήσεις καθώς και η 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες, αγαθά και προϊόντα έχουν στόχο την 
εισαγωγή και ευαισθητοποίηση των παιδιών στον οπτικοακουστικό κόσμο. 
"Jordi El Mussol" Association, a non- profit making organization, intends to make image 
culture more accessible to children, to promote new forms of entertainment, audiovisual 
communication and exchange ideas, to disseminate and promote audiovisual culture in all 
its manifestations contributing to a future of free access to culture in general. Establish and 
promote national and international cultural exchange through participation in conferences, 
events, festivals or any kind of meeting, the dissemination of information on services, goods 
and products aimed at the promotion and awareness of the audiovisual world for children. 

Τρία βήματα> 3 Steps
Διάρκεια < Time: 5’33’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Asier Olangua Fernandez 
Josep Arbiol, Mateo Coller, Dario Olangua, Arnau Ruiz, Monica Fernandez.
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή είναι η ιστορία ενός αγοριου που έμαθε να κατακτά την ευτυχία σε 3 βήματα. 
This is the story of a boy who learn to get the happiness in 3 steps.

IES LAS CANTERAS
Υπεύθυνη /in charge: Loreto Aznarte García

Βασισμένη στο Ισπανικό ριάλιτυ “'Ενας πρίγκηπας για την Κορίνα”, η ταινία αφηγείται τον 
μύθο μιας νεαρής Atalanta και της αναζήτησής της για την αγάπη ανάμεσα στους τερα-
τώδεις της μνηστήρες. Η ιστορία επίσης συνδέεται με ένα πολύ γνωστό μνημείο της 
πόλης της Μαδρίτης: το σιντριβάνι Cibeles που λειτουργεί σαν είδωλο για τους οπαδούς 
της Real Μαδρίτης. Κάναμε αυτήν την ταινία μικρού μήκους για να μελετήσουμε την Ελ-
ληνική μυθολογία με έναν διαφορετικό τρόπο. 
Based on the Spanish reality TV programme "a prince for Corinna" the film tells the myth of 
a young Atalanta and her quest for love among her freaky suitors. The story is also 
connected to an iconic monument in the city of Madrid: the Cibeles fountain which is an 
icon for the Real Madrid fans. We made this short film to study the Greek mythology in a 
different way.

Ένας Πρίγκιπας για την Atalanta > A Prince for Atalanta
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Adonis, Claudia, Ione, Julieta, Alonso, Alberto, Miguel Ángel, Imen, Brayan, Carlos, Mercedes.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βασισμένη στο Ισπανικό ριάλιτυ “'Ενας πρίγκιπας για την Κορίνα”, η ταινία αφηγείται τον 
μύθο μιας νεαρής Atalanta και της αναζήτησής της για την αγάπη ανάμεσα στους τερα-
τώδεις μνηστήρες της. Η ιστορία επίσης συνδέεται με ένα πολύ γνωστό μνημείο της πό-
λης της Μαδρίτης. Based on a Spanish reality TV programme the film tells the myth of a 
young Atalanta and her quest for love among her freaky suiters. The story is also connected 
to an iconic monument in the city of Madrid.
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
laznarte@yahoo.com

MATILDA BASTE 
Υπεύθυνη / in charge: Maria Pla 

Η Matilda Baste γεννήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας το 2007. Το 2008 μετακόμισε 
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας μαζί με την οικογένειά της. Το 2014 επέστρεψε στην 
Βαρκελώνη. Το 2015 έγραψε το σενάριο για το JOHN BURSON και σκηνοθέτησε την ταινία 
μικρού μήκους. Matilda Baste was born in Barcelona, Spain, in 2007. In 2008 she moved to 
Bucharest, Romania, together with her family. In 2014 she came back to Barcelona. In 2015 
she made the script for JOHN BURSON and directed the short movie.

John Burson > John Burson 
Διάρκεια < Time: 3’24’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σεναριο / direction, screenplay: Matilda Baste. Αnimation: Maria Pla.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο John Burson διατηρεί τις πόλεις μας ελεύθερες από τέρατα. Αυτός είναι ο τρόπος που 
δουλεύει. John Burson keeps our cities monsters free. This is how he works.

CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER
Υπεύθυνη /in charge: Joana Martínez Talaya

Τα παιδιά στο σχολείο μας προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι παραστάσεις 
και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες όλων των ειδών συνενώνουν την διαφορετική κοι-
νωνική, πολιτιστική και οικονομική προέλευση του καθενός. Το σχολείο μας πιστεύει ότι 
η τέχνη ενθαρρύνει την σχολική παρακολούθηση και δίνει στα παιδιά κίνητρο για μάθη-
ση. Μέσα από αυτήν την παραγωγή, οι μαθητές μας αναμιγνύουν την καλλιτεχνική τους 
έκταση σε ένα τελικό αποτέλεσμα. The children in our school come from various and 
different backgrounds.  Artistic performances and activities of all sorts unify social, cultural 
and economic origins. Our school believes that art encourages school attendance and 
motivates the children's learning. Through this production, our pupils blend their artistic 
range into one final result.

Πάντα μαζί σου > Always with You
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015

  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του σχολείου, η σχολική ορχήστρα και χορωδία / students of the school, school 
choir and orchestra.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ομάδα παιδιών έρχεται στο σχολείο με ένα περίεργο μέσο μεταφοράς. Δεν είναι πολύ 
χαρούμενοι και έτσι όπως σέρνουν τους εαυτούς τους στο δρόμο, βρίσκουν την πύλη του 
σχολείου κλειστή. Από έξω ακούν μουσική να παίζει ζωηρά και ανθρώπους να διασκεδάζουν, 
πράγμα που τους τους κάνει να μπουν με όρεξη στο σχολείο. A group of children come to 
school in a peculiar mean of transport. They are not very happy and as they drag themselves 
along the street, they find the school gate closed. From outside, they hear music playing lively 
and people having a great time, which makes them, enter furtively inside the school. 

JORDI EL MUSSOL, MICE 
Υπεύθυνη /in charge: Monica Fernandez 

Ο οργανισμός "Jordi El Mussol", ένας μη- κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπεύει να κάνει 
την τέχνη της εικόνας πιο προσιτή για τα παιδιά, να προωθήσει νέες μορφές ψυχαγωγίας, 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
joanamartineztalaya@yahoo.es

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
monikafd@hotmail.com 
http://www.micevalencia.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
crispinazarzosa@gmail.com

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
13-16 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας νεαρός Αφρικανός περνάει τα σύνορα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Μερικά 
χρόνια αργότερα, η κόρη του που μεγάλωσε στην Ισπανία, όπου η κρίση οδηγεί σε εμφύ-
λιο, θα αντιμετωπίσει το ίδιο δίλλημα. An African youngster crosses the border looking for 
a better life. Some years later his daughter, brought up in Spain, where crises leads to a civil 
war, will face the same decision.

IES PÉREZ COMENDADOR 
Υπεύθυνος / in charge: Jose Luis Munoz 

Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί > We are all equal, we are 
all different  Διάρκεια < Time: 1´37´´ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Beatriz Martín, Carmela Rodríguez. Βοηθός σκηνοθέτη / assistant 
director: Mario Muñoz. Συντονισμός / coordination: José Luis Muñoz, Antonio L. Aranda

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ας ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Ισότητα για τη ζωή. Διαφορετικότητα για να ζούμε 
όλοι μαζί. Let's overcome our differences. Equality for living. Diversity for living all together.

SAN JOSÉ S.COOP.
Yπεύθυνος / in charge: Francisco Javier Álvarez Durán

?UFO?
Διάρκεια < Time: 5’ 56’’/ 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Laura Belloso, Inés Blanco, Ángela Castro, Aymane Chellet, Andrés Cobos, Marta Conejero, 
Helena Delgado, Avaro Esteban, Carla García, Vidal Gutiérrez, Marta Hernández, Pablo Hernández, 
Raquel Jociles, Ana Llorente, Carlos Llorente, Mario Llorente, María López, María Nieto, Jennifer 
Parrón, Víctor Pérez, Darío Rama, Santiago Rodríguez, Claudia Sánchez, Sira Sánchez, Nuria 
Sánchez, Cristina Solans.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα διαστημόπλοιο εισβάλλει στο σχολείου του San Jose. Αλλά ποιοι είναι οι παράξενοι 
επιβάτες του; Είναι όντως εξωγήινοι; Μπορούμε να τους εμπιστευτούμε;
A spaceship breaks at the San José School. But who are those strange passengers? Are they 
really aliens? Can we trust them?

IES EXTREMADURA                
Yπεύθυνος / in charge: Cristobal Ramírez Villalba

Φώτα > Lights
Διάρκεια < Time: 2’44’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Cristobal Ramírez, Ángel Guisado, Sara Macarro, Luis Nieto, Carlos Carrasco. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία προωθεί ένα σαφές μήνυμα: είμαστε όλοι ίσοι. Χρησιμοποιεί την μεταφορά για 
να αποδείξει τις ομοιότητες μεταξύ των φώτων και των ανθρώπων. Μηνύματα φορτι-
σμένα με συγκίνηση, με τη συνοδεία μουσικής που τα κάνει πιο δυνατά. 
The film launches the world a clear message: we are all equal and uses the metaphor to 
establish similarities between lights and people. Emotion-laden messages, accompanied 
by music that you can tell them more strongly.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
luismunozb@gmail.com
http://luismunozb.blogspot.com.es

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
secretariasanjoseplasencia@gmail.com
http://sanjoseplasencia.com/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ies.extremadura@edu.
juntaextremadura.net
http://iesextremadurame.
juntaextremadura.net

CARMEN SANTOS, ANDREEA ARDEERU, ANA BELEN AGREDANO

Είμαστε τρία κορίτσια που θέλουν να μάθουν πως να γυρίζουν μια ταινία. Νομίζουμε ότι 
είναι δυνατός άλλος τρόπος μάθησης. Και είναι αυτό που θέλουμε, να το κάνουμε δυνα-
τόν. Το να εκφραστεί μια ιδέα ή μια έννοια για κάτι σημαντικό στους μαθητές της φιλοσο-
φίας, είναι πιο εύκολο με ένα βίντεο, για παράδειγμα. Και στη διάρκεια της δημιουργίας 
μερικών ταινιών αρχίζεις να το αγαπάς. Στην αρχή πας να κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά 
στο τέλος απλώς θέλεις όλο και περισσότερα. 
We are three girls who want to learn how make a film. We think that other way of learning 
is possible. And it is what we want, make it possible. Expressing an idea or a concept of 
something important for students, as philosophy, is much more easier by a video, for 
example. And by the time you make some films, you start to love it. At first you try to make 
something different, but at the end you just want more and more.

Ένστικτα > Drives
Διάρκεια < Time: 5’33’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ana Belén Agredano. Ερμηνεία / cast: Andreea Andeeru, Silviu 
Ardeeru, Carmen Santos, Ana Belén Agredano. Κάμερα / camera: Carmen Santos. Μοντάζ / 
edit: Ana B. Agredano. Σενάριο / screenplay:  Carmen Santos, Andreea Ardeeru and Ana B. 
Agredano.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Andreea είναι επηρεασμένη και κάπως εκπαιδευμένη από την κοινωνία. Επιπλέον, η 
κοινωνία είναι αυτή που την αναγκάζει να συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
Παρόλα αυτά, όπως λέει ο Φρόυντ, υπάρχει μέσα σε όλους μας, στο υποσυνείδητό μας, 
το Ένστικτο για τον Θάνατο και τον Έρωτα. Andreea is influenced and, somehow, trained 
by society. Moreover, society is who forces her to behave in a specific way. However, as Froid 
said, inside all of us, in our subconcious The Thanatos and Eros' Drive exist. 

IES LOPE DE VEGA 
Yπεύθυνος / in charge: Μiguel Sanchez Munoz 

Το ξύπνημα >The awakening
Διάρκεια < Time: 5’03’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Mαθητές του σχολείου / children of the school. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Κάτι περίεργο συμβαίνει όταν η Λάρα ξυπνάει.
Something strange is happening when Lara wakes up.

IES PARGUE DE MONFRAGUE 
Yπεύθυνος / in charge: Daniel Gil Segura

Ένα άλμα πίστης > A leap of faith
Διάρκεια < Time: 9’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Pedro A Blanco, Cristina Cáceres, Laura Caletrio, Lucía De María, Francelis Dilone, Clara 
Durán, María Franco, Patricia García, Lucía Garrido, Blanca, Antonio Gil, Andrea Gómez, 
Adrián Gutiérrez, Raquel Hernández, Mireya A. Herrero, Javier Manzano, Sandra Martín, 
David Sánchez, Vicente Barba, Yatin Arun De Mesas, Lucía Díaz, Daniel González, Carlos 
Hurtado, Tania Machado, Raquel Martín, Gloria Muñoz, Irene Lusi Sánchez, Iker Sánchez

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lspana10@outlook.es

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tecnologiamiguel@gmail.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=wDszuIqrG30

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ies.parquedemonfrague@edu.gobex.es
http://iespdemonfrague.
juntaextremadura.net/

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΙΤΑΛΙΑ> ITALY

AVISCO ASSOCIATION 
Υπεύθυνος / in charge: Vincenzo Beschi

Η Avisco είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια στην 
Brescia από μια ομάδα εκπαιδευτικών από σχολεία διαφορετικών βαθμίδων. Τώρα, ο κύ-
ριός της στόχος είναι πά ντα ο ίδιος: να βελτιώσει την συνείδηση, δημιουργικότητα και 
προσωπική χρήση της οπτικοακουστικής γλώσσας και των νέων μέσων μέσα από εργα-
στήρια, σεμινάρια και προβολές σε σχολεία και άλλα κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια. 
Avisco is a nonprofit organization founded 25 years ago in Brescia by a group of teachers 
from different orders schools. Now its main goal is always the same: improve a conscious-
ness, creative and personal usage of audiovisual language and new media throughout 
workshops, seminars, and screenings at school and in other social and educational contexts.

Το ταξίδι >The trip
Διάρκεια < Time: 5’32’’ / 2015
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Giuseppe, Inza, Asetou, Mohamed, Hamath, Sebastian, Jaskaran, Marino, Lorenzo, Diego, 
Laura, Daniil, Gabriel, Matteo, Giovanni, Matteo (reparti pediatrici di Chirurgia, 
Oncoematologia, Ortopedia-Traumatologia, Pediatria). Παιδικό Νοσοκομείο της Brescia / 
Children’s Hospital of Brescia - Cartoons in the wards.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα κινούμενο σχέδιο γεμάτο εκπλήξεις αλλά επίσης και αγωνία. Με μια αργή αρχή, μια 
επιτάχυνση και ένα συναρπαστικό τέλος. Τα ταξίδια πάντα περιλαμβάνουν κάποιους κιν-
δύνους και το να έχεις τα πόδια στο έδαφος δεν είναι πάντα το καλύτερο. A cartoon full of
surprises but also suspense. With a slow start, an acceleration and a thrilling ending. Traveling 
always involves some risk and  having the feet on the ground s not always the best.

Η Ελευθερία ανθίζει > Freedom is blooming
Διάρκεια < Time: 4’43’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Παιδιά από το σχολείο / children of Primary School Calini of Brescia. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι νεαροί συγγραφείς, εμπνευσμένοι από έναν πίνακα του Piet Mondrian, ανακαλύπτουν το 
σενάριο, το storyboard και τους χαρακτήρες αυτής της ταινίας. Inspired by a Piet Mondrian 
painting, young authors invented screenplay, storyboard and characters of this film.

  
Τζέιμς Σκελετός. Το άδειο σώμα που αλλάζει > James Bones. The 
changing empty body
Διάρκεια < Time: 2’60’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Costanza, Francesca, Isabella, Matteo, Sara, Veronica e Viola in collaboration with Arianna, 
Ingrid, Sara, Silvana.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ιστορία ενός σκελετού και το ταξίδι του. Γιατί φεύγει; Τι ψάχνει; Και ποιον ή τι συναντά; Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του περνάει πολλές αλλαγές χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. 
The story of a skeleton and his journey. Why does he leave? What is looking for? And who 
or what it meets? During his trip he undergoas many changment without loosing his 
identity.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@avisco.org
 http://avisco.org
http://cartonianimatiincorsia.org

MANUELA GUISANTES VILANOVA

Είμαι μια νεαρή κοπέλα που θέλει να γίνει σεναριογράφος, ενώ παράλληλα σπουδάζω 
Οπτικοακουστική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Εστρεμαδούρας και ενθαρρύνω 
τον εαυτό μου να δημιουργεί ταινίες μικρού μήκους. I am a young girl who wants to 
become a film screenwriter; meanwhile, I study Audiovisual Communication in the 
University of Extremadura and encourage myself doing short films.

Πολύ τέλεια > Too perfect
Διάρκεια < Time: 5’23’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Manuela Guisantes. Ερμηνεία / 
cast: Ana Rosa Moreno, Gonzalo Mirón, Micaela Guisantes. Ήχος / sound: Álvaro Recuero. 
Μουσική / music: Pablo López.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια νεαρή γυναίκα θυμάται την γνωριμία της με τον άντρα της και πως η σχέση τους έχει 
αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. A young lady remembers how she met her husband 
and how their relation has changed in the course of time.

ΙΣΡΑΗΛ> ISRAEL

KUGEL HIGH SCHOOL 
Υπεύθυνος /in charge: Tal Simchas

Οι σπουδές στα ΜΜΕ είναι ένα τριετές πρόγραμμα στο οποίο οι σπουδαστές μαθαίνουν 
για τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ των μέσων επικοινωνίας, της κοινωνίας και του πολιτι-
σμού. Μαθαίνουν επίσης για την τέχνη του κινηματογράφου και αποκτούν εμπειρία στην 
παραγωγή δημιουργώντας τις δικές τους ταινίες. Με ''Το Αυτοκινητάκι'', η Karin σκηνοθε-
τεί για πρώτη φορά δική της κινηματογραφική δημιουργία. Αποτελεί μάλιστα την τελική 
της εργασία για το πρώτο έτος στις κινηματογραφικές σπουδές. The media studies are a 
three-year program in which the students learn about the mutual relations between media, 
society and culture. The students also learn about the art of cinema and experience in 
making movies of their own. The film “The car” is Karin's first attempt at directing her own 
cinematic creation. It was made as a final project for her first year in film class.

Όνειρο; > Dream?
Διάρκεια < Time: 3’37’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, διευθυντής φωτογραφίας / direction, photography: Zehavit Ben-Abu
Μοντάζ / edit: Avital Strizhevski Ερμηνεία / cast: Suf Omer.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας άντρας, παγιδευμένος σε μια έρημο ή σε ένα στοιχειωμένο δάσος. Όνειρο είναι; 
A man. Trapped alone in a desert, or in a forest of creeps. Is it a dream?

 
B   Το Αυτοκινητάκι > The Car
Διάρκεια < Time: 2’33’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Karin Asor Διεύθυνση φωτογραφίας / photography: Daniel Israel
Ηχοληψία / sound-recording: Morin Palacios Μοντάζ / edit: Karin Asor, Daniel Israel.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η μικρή Μέη λατρεύει να παίζει με το αυτοκινητάκι της. Η μητέρα της θέλει να την βλέπει 
να παίζει με κούκλες. Little May loves playing with her toy car. Her mother wants her to play 
with dolls.
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sadie1896@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
talsnewmail@gmail.com
http://www.kugel.org.il

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Παιδιά ενός δημοτικού σχολείου πάνε να ανακαλύψουν έντομα, αράχνες και άλλα στον 
σχολικού τους κήπο. Τραβάνε φωτογραφίες με μάκρο που θα μπουν στο ίντερνετ, στο 
Παιδικό Εικονικό Μουσείο των Μικρών Ζώων. Kids of primary school go discovering 
insects, spiders and other in their school garden. Macro pictures are taken of them that will 
be put on line, in The Children’s Virtual Museum of Small Animals.

IC PONTE SAN NICOLO 
Υπεύθυνη / in charge: Raffaella Traniello

Αυτό το πρότζεκτ κράτησε μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Οι εκπαιδευτικοί συναντιό-
ντουσαν σε εβδομαδιαία βάση διαδικτυακά για να μοιραστούν τις τρέχουσες εργασίες. 
Οι εκπαιδευτικοί κάναν ερωτήσεις και τα παιδιά, τις απαντούσαν ελεύθερα, καταγράφο-
ντας τον ήχο. Τα παιδιά κατόπιν δημιουργήσαν το υλικό και το κάναν κινούμενα σχέδια. 
Παιδιά από διαφορετικά σχολεία συναντήθηκαν διαδικτυακά. This project lasted a whole 
school year. Teachers met weekly on-line to share the work in progress. Teachers asked 
questions and kids freely answered them, recording audio. Kids then made the material 
and animated it. Kids from the different schools met only on-line.

Χρήματα > Money
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
100 παιδιά από τρία διαφορετικά σχολεία, από διαφορετικές περιοχές: από το βορά, το νότο 
και ένα μικρό χωριό στο βουνό, με τη βοήθεια των δασκάλων τους / 100 kids from 3 different 
schools from different places: a city in the north, a city in the south, a tiny village on 
mountains, with the help of their teachers.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα παιδιά μιλούν για τα χρήματα. Τι είναι, από που προέρχονται, τι χρήσεις έχουν, πως 
νιώθουν οι άνθρωποι για τον πλούτο, πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι, πως να κερδίσει 
κανείς χρήματα, το χρηματιστήριο, τι μπορείς να αγοράσεις και τι δεν μπορείς να αγο-
ράσεις. Kids talk about money. What they are, where they come from, what uses they have, 
how people feel about wealth, rich and poor people, how to earn money, the stock 
exchange, what you can buy and what you can’t buy.

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA

FKVK ZAPRESIC
Υπεύθυνοι /in charge: Jadranko Lopatić, Davor Klarić

Το FKVK Zapresic (Λέσχη Κινηματογράφου και Βίντεο) ιδρύθηκε το 1995 από λίγους αν-
θρώπους ως μέρος της Ένωσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η βασική μας αποστολή είναι να 
δουλεύουμε με δύο δημοτικά σχολεία κι ένα γυμνάσιο στο Ζάπρεζικ, τη μικρή μας πόλη. 
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας των βίντεο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους νέους 
να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις ιδέες και την άποψή τους για τον κόσμο. Μιας και 
έχουμε συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχουμε βραβευ-
τεί αρκετές φορές, θέλουμε να πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά. FKVK Zapresic 
(Photo and Video Club Zapresic) was founded in 1995 by few people as part of the Technical 
Culture Union. Our main task is the work with two elementary schools and one secondary 
school in Zapresic, our small town. During the process of making videos, we have tried to 
help the young people express their feelings, opinions and their view of the world. Since we 
participate in many festivals, national and international, and as receive more than a few 
awards, we like to think that we do a good job.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
raffaella.traniello@g-raffa.eu

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
fkvkz@fkvkz.hr 
http://www.fkvkz.hr

FONDAZIONE PINAC
Υπεύθυνοι / in charge: Vincenzo Beschi, Irene Tedeschi

Εκπαιδευτικοί και μαθητές πήραν μέρος σε ένα εργαστήριο διοργανωμένο από τον Vinz 
Beschi και την Irene Tedeschi στο Fontazione PinAC. Τα εργαστήρια ήταν μέρος του προ-
γράμματος Metissakana, που διεργείται με σχέσεις τέχνης και διαπολιτισμικότητας. 
Students and teachers took part to the workshop run by Vinz Beschi and Irene Tedeschi at 
Fondazione PInAC. The workshops were part of a project called Metissakana, committed 
with art and intercultural relationships.

Στρώνοντας > Setting up
Διάρκεια < Time: 9’40’’ / 2015 

  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της τάξης / Students of class IIE of Perlasca Secondary School of Rezzato, Mariella 
Foresti (δασκάλα / teacher). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να στρώσεις το τραπέζι για ένα γεύμα που θα μοιραστείς με 
την οικογένεια ή τους φίλους; Οπτικές παραλλαγές του θέματος της προετοιμασίας και 
του στρωσίματος του τραπεζιού. How many ways are there to setting up the table to be 
ready for a meal to share with family or friends? Visual variations on the theme of preparing 
and setting up the table.

 
Σύνορα > Borders
Διάρκεια < Time: 4’57’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Mαθητές / Students of  IC and IF class of «Dante Alighieri» Secondary School of Calcinato 
(Brescia), Quirino Novellino, Flavio Caporizzo(δάσκαλοι / teachers).
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι είναι μια συνοριακή γραμμή; Είναι μια γραμμή που μπορείς να περπατήσεις κατά μή-
κος της, που μπορείς να σκαλίσεις, να χρωματίσεις, να διασχίσεις, να κόψεις, να συν-
δέσεις, να μοιραστείς. What is a border line? It is a line you can walk along, that you can 
carve, color, cross,break, connect, share. 
 

PRIMARY SCHOOLS OF “TIBONI” AND “GIOVANNI XXIII” OF BRESCIA
Yπεύθυνος / in charge: Paolo Beneventi

Η ταινία παρουσιάστηκε και το τμήμα “virtual” του Φεστιβάλ Festicortos στην Αργεντινή, 
τον Οκτώβρη του 2015. Presented also in the «virtual» section of Festicortos, Argentina, 
October 2015.

Ας στήσουμε μαζί το Εικονικό Μουσείο των Μικρών Ζώων > Let’s set 
up together the Virtual Museum of Small Animals 
Διάρκεια < Time: 8’ / 2014

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Paolo Beneventi, παιδιά και δάσκαλοι από διαφορες τάξεις δύο δημοτικών σχολείων, καθώς 
και τα μικρά ζωάκια στον κήπο τους. Paolo Beneventi, kids and teachers of several
classes in two primary schools, and the small animals in their garden.

 ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
vincenzobeschi@tin.it 
irene_ted@yahoo.it 
http://www.pinac.it

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
paolo@paolobeneventi.it 
http://www.paolobeneventi.it/

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
13-16 



  78 79
   

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ E U R O P E A N  S E C T I O N 

Η άλλη πλευρά των εντυπώσεων > The other side of the show
Διάρκεια < Time: 7’46’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Jaga Franic Medvesek, Vanja Dedic, Karlo Spoljar, Bruno Simunic, 
Jakov Piljek, Gustav Lauc Μέντορες / mentors: Veno Musinovic. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας ήρεμος πρωινός καφές διακόπτεται από τη μυστήρια εξαφάνιση της Λάρα. Ο Γενι-
κός Επιθεωρητής ανακρίνει διάφορους περίεργους ανθρώπους προσπαθώντας να την 
βρεί. Αλλά καθώς σκαλίζουν βαθύτερα την υπόθεση, αναρωτώμενοι τι συνέβη στη Λάρα, 
αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ύπαρξή της, ακόμα και για τους εαυτούς τους και την 
πραγματικότητα… A peaceful morning coffee is interrupted by Lara’s mysterious 
disappearance. Chief inspector interrogates a number of odd people trying to find her. But 
as they dig deeper wondering what happened to Lara, they start doubting Lara’s existence, 
even their own and reality itself...

CREATIVE FILM STUDIO ‘’VANIMA’’
Υπεύθυνοι / in charge: Hrvoje Selec, Sandra Malenica

Το δημιουργικό στούντιο κινηματογράφου ‘’VANIMA’’ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση 
στο Βαραζντίν της Κροατίας. Εδώ και 29 χρόνια διδάσκει στα παιδιά πώς να δημιουργούν 
ταινίες κινούμενων σχεδίων. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 500 παιδιά έχουν κάνει 
περισσότερες από 250 ταινίες. Το στούντιο ‘’VANIMA’’ ξεκίνησε ως μικρή σχολική δρα-
στηριότητα και τώρα έχει περίπου 50 μέλη, παιδιά και νέους που ολοκληρώνουν τις ται-
νίες τους εντός του σχολικού έτους.
Creative Film Studio ‘’VANIMA’’ is a nonprofit organization from Varaždin, Croatia which is 
dealing with creation of children animated movies for 29 years. More than 500 children made 
more than 250 films during that period. ‘’VANIMA’’ started as a small school activity and now 
has about 50 members – children and youth who are doing their animated films during 
whole school year. ‘’VANIMA’’ started as a small school activity and now has about 50 
members – children and youth who are doing their animated films during whole school year.

Ο Λύκος και Εκείνη > Wolf and She
Διάρκεια < Time: 1’45’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tea Bošnjak.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Λύκος διηγείται την ιστορία της συνάντησής του με Εκείνη, πώς την έχασε και τελικά 
πώς έγιναν ένα ξανά. Wolf tells the story of how he meets She-Wolf lost her and finally 
merged again.

 
Ποιος έχει γενέθλια σήμερα; > Whose Birthday is Today
Διάρκεια < Time: 2’10’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tereza Obelić.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το ελεφαντάκι ξέχασε τα γενέθλια της μητέρας του. Έτσι, αποφασίζει να της προσφέρει 
ένα λουλούδι. Little elephant forget the birthday of her mother. So she decides to give her 
a flower.

Εξωγήινοι > Alienz
Διάρκεια < Time: 2’30’’ / 2105 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation, μοντάζ, σενάριο, φωνές / animation, edit, screenplay, voices: Lara Pintarić, Klara 
Jandrić, Borna Rumora. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Εξωγήινοι της φυλής ‘’Alienz’’ έρχονται στη γη και αρχίζουν να καθαρίζουν το περιβάλ-
λον. Εκ πρώτης όψεως, όλα φαίνονται καλά. Η χώρα είναι καθαρή, οι εξωγήινοι φιλικοί, 
αλλά φυσικά, στη ζωή το καθετί έχει ένα τίμημα. Aliens ‘‘Alienz’’ from planet ‘Vani’ come to 
earth and start cleaning the environment. At first glance, everything looks great. The 
country is clean, aliens are friendly but, of course, everything has its price.

 
Ψαριά > Catch
Διάρκεια < Time: 2’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Animation, μοντάζ, σενάριο, φωνές / animation, edit, screenplay, voices: Lucija Majnarić, 
Leda Globan, Dario Komar, Bruno Rendulić.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα. Μια ήρεμη θάλασσα, ιδανικές συνθήκες για ιδανικό 
ψάρεμα. Φτάνει εκείνο το ψάρι να τσιμπήσει το δόλωμα. Κι αν το δόλωμα δεν είναι καλό; 
A beautiful, sunny day. A calm sea, ideal conditions for ideal fishing. If only that fish bites. 
But maybe the bait isn’t good?

FROOOM
Υπεύθυνος / in charge: Vedran Senjanović 

Το Frooom είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναζητά νέους 9 έως 13 
ετών για να τους εισάγει σε αυτό που βλέπουν όταν παρακολουθούν ταινίες, τηλεοπτικές 
σειρές, μουσικά βίντεο, παιχνίδια στον υπολογιστή και διαδικτυακά προγράμματα. Μέσω 
μιας εντατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα παιδιά μαθαίνουν για τη φύση της ταινίας 
εξετάζοντας την προέλευσή της και τα μέσα της δημιουργίας της: από τα κινέζικα ζωο-
τρόπια, μέσω των οπτικών πειραμάτων του Μανιερισμού, τα πειραματικά κινούμενα 
σχέδια της φωτογραφίας από φιλμ και του ‘’σκοτεινού θαλάμου’’, μέχρι το λογισμικό υπο-
λογιστών και την ψηφιακή τεχνολογία. Frooom is an innovative educational program 
researching for children and young people from 9 to 13 years, to introduce them to what 
they see by watching movies, TV series, music videos, computer games and web-media 
programs. Through an intensive process of education, children learn about the nature of 
the film experimenting with all that a film as we know it today was coming from: from 
Chinese Zoetropes, through Mannerist optical experiments, experimental animation of still 
photography and Camera Obscura, to computer software and digital technology.

Μικρή επισκόπηση για το μεγάλο Frooom > Small overview of the big 
Frooom  Διάρκεια < Time: 5’39’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ivna Salecic, Lara Gracner, Oleg Burger, Anouk Kivad 
Μέντορες / mentors: Nikolina Bogdanovic, Marko Tadic.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μετά από τόσα πολλά χρόνια διασκέδασης και εργασίας με ταινίες στα εργαστήρια 
FROOOM, τα παιδιά αποφάσισαν να ανακαλύψουν περισσότερα για το πώς ξεκίνησε 
αυτό το πρόγραμμα, ποιοι το ξεκίνησαν και γιατί… After so many years of having fun and 
working with film at FROOOM workshops, kids decided to find out more about how it all 
started, who started it and why...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
bacaci.sjenki@gmail.com. 
http://www.frooom.eu

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vanima@vanima.hr
www.manima.hr

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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ASSOCIATION MANDA – FILM AND THE WORLD, THE PRIMARY SCHOOL OF 
BARTOL KASIC
Υπεύθυνη /in charge: Marina Zlatarić

Η κινηματογραφική μας ομάδα υπάρχει εδώ και 12 έτη. Έχουμε δημιουργήσει περισ-
σότερες από 40 ταινίες διαφορετικού ύφους. Έχουμε παρευρεθεί σε φεστιβάλ ταινιών, 
όχι μόνο στην Κροατία, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλές από τις ταινίες μας έχουν 
διακριθεί με βραβεία. 
Our film group exists for 12 years, now. We have created more than 40 films of different 
genres. We’ve attended films festival, not only in Croatia, but and the rest of the world. Our 
films have received numerous awards.

Ας μιλήσουμε πιο δυνατά, μπας και μας ακούσουν > Let’s talk louder, 
maybe they’ll hear us
Διάρκεια < Time: 4’45’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Nika Pulig, Hana halić Kordić, Leticia Miculinić, Ivan Klaić, Andrija Uršić, Mario Rašić, Julia 
Grgurić, Ivan Barić, Katja Radojković, Mara Marković, Karlo Vedrina, Luka Ćurić, Gabrijel 
Gašparović, Mia Barančić, Fran Širić. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Σαντάκο Σαάκι είναι το σύμβολο των αθώων θυμάτων πολέμου. Η ζωή της, αντί για 
παιχνίδι, έγινε ολοήμερος και ολονύχτιος αγώνας για επιβίωση. 990 πουλιά φτιαγμένα 
από οριγκάμι δεν ήταν αρκετά. Sadako Sasaki is the symbol of atomic bomb casualties. Her 
life, instead of a game, became a day and night struggle for survival. 990 cranes were not 
enough.

GAMAD1992 (GIMNAZIJA ANDRIJJE MOHOROVICICA RIJEKA) 
Υπεύθυνη /in charge: Biljana Valentin-Ban
 
Είμαστε μια πολύ μικρή σχολική ομάδα και εργαζόμαστε με παλιούς υπολογιστές και μια 
μικρή κάμερα, με έναν πολύ μικρό προϋπολογισμό. Αλλά όπως κάθε ερασιτέχνης, αγα-
πάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τις ταινίες και την κινηματογραφική δημιουργία. We 
are a very small school group and we work with old computes and a little camera, with a 
very small budget. But as every amateur we love what we do, we love films and making 
movies.

Blu
Διάρκεια < Time: 2’28’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Bianca Vetter.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο μικρός Μπλου θέλει να εξερευνήσει το περιβάλλον του. 
Little Blu is going to explore his environment.

 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zlataric.marina@gmail.com 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gam2244@gmail.com

Έρωτας > Love
Διάρκεια < Time: 1’07’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ema Šobak.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μπορεί ένας κάκτος και ένα μπαλόνι να ερωτευτούν; Can the cactus and balloon be in love?

CINEMA CLUB KARLOVAC 
Υπεύθυνη /in charge: Ksenija Sankovic

Η Κινηματογραφική Λέσχη του Κάρλοβατς ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2002, πάνω στα θε-
μέλια του Karlovac High School Video group. Η αποστολή της Κινηματογραφικής Λέσχης 
βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: φιλική ατμόσφαιρα (“νιώθεις σαν το σπίτι σου”), περιβάλλον 
συνεργασίας το οποίο διασπά την αρνητική πίεση εντός και εκτός της ομάδας (“δεν 
υπάρχει ανταγωνισμός”), και σκληρή εργασία (“η εξέλιξη της ταινίας χαρακτηρίζεται από 
ήρεμη δράση”). 
Cinema Club Karlovac was founded in March of 2002 created on the foundations of the 
Karlovac High School Video group. The mission of the Cinema Club is based on a threefold 
endeavor: offering a friendly atmosphere («I feel at home»), creating a team environment 
which breaks down the negative strain in and outside the group («competition does not 
exist») and promoting hard work («the development of the film is followed by calm action»).

Συλλέκτης Ιδεών > The Ideas Collector 
Διάρκεια < Time: 5’38’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Νέοι από Κροατία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Σερβία / youngsters from Croatia, Slovenia, Hungary, 
Serbia (project Under the Moon).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στην Κροατία, στο Κάρλοβατς, η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Αγγίζει 
κυρίως τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου που δεν μπορούν να βρουν εργασία 
επειδή είτε δεν έχουν την εμπειρία είτε επειδή για μια χαμηλόμισθη θέση, έχουν πολλά 
προσόντα. Γι’ αυτό ο κεντρικός ήρωας της ταινίας μας αρχίζει να συλλέγει άδεια μπου-
κάλια, διότι στην Κροατία τα σουπερμάρκετ τα αγοράζουν…In Croatia, in Karlovac, a big 
problem is unemployment of young, but highly educated people who can’t find job 
because they don’t have experience or for lower paid job they are overqualified. That is why 
our main character started collect empty bottles because in Croatia they can be traded for 
money in supermarkets… 

Τα χρόνια περνούν > Years are Passing By 
Διάρκεια < Time: 5’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Νέοι από την κινηματογραφική λέσχη / youngsters from our cinema club. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Αυτό το βίντεο είναι μια ροκ μπαλάντα που μιλά για τις σκέψεις νέων ανθρώπων σχετικά 
με το μέλλον και τις δικές τους προοπτικές που δε φαντάζουν ευχάριστες. Έμπνευση του 
βίντεο αποτελούν τα γεγονότα πολέμου στην Ουκρανία. This video is a rock ballad which 
voices young people’s thoughts about future and their own perspectives that do not seem 
so bright, worldwide. The video is inspired by the war events in Ukraine.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ksenija.sankovic@gmail.com

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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Εύα > Eva
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, ήχος, μοντάζ / direction, screenplay, camera, sound, edit: 
Antigoni Tasiou, Ioanna Stavrou, Panayiotis Michael, Christine Geukdjian Διεύθυνση φωτο-
γραφίας / director of photography: Ektoras Papageorgiou Σύμβουλος σεναρίου, επίβλεψη 
παραγωγής / script advisor, production supervisor: Diomides Ninitas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Εύα και ο Ορέστης είναι ένα νεαρό, πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ο Ορέστης δεν μπορεί 
όμως να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και η Εύα προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαζέψει 
τα χρήματα που χρειάζεται για να τον βάλει σε Κέντρο απεξάρτησης για να σώσει τον ίδιο 
αλλά και την σχέση της. Η ΕΥΑ όμως στη συνέχεια εξαφανίζεται… Eva and Orestis are a 
very young loving couple. Orestis cannot wean drugs and Eva tries in every way to raise the 
money needed to put him in a rehabilitation center to save him and their relationship. Eva 
disappears and Orestis with his friends is desperately trying to find her...

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ > LITHUANIA 

11th LITHUANIAN FORUM OF CINEMA FOR CHILDREN AND YOUTH “GAMTOS 
DIENOS” (NATURE DAYS)
Υπεύθυνη / in charge: Inesa Kurklietytė

Οι ταινίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια εργαστηρίου υπό την επίβλεψη επαγγελμα-
τιών: της σκηνοθέτη Inesa Kurklietytė, του κινηματογραφιστή Algimantas Mikutėnas, του 
οπερατέρ Adomas Jablonskis και του σχεδιαστή ήχου Ramūnas Jasutis. Οι συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν μαθήματα κινηματογράφου για σκηνοθεσία, κάμερα και μοντάζ. 
Υπεύθυνος εργαστηρίου ήταν ο καλλιτέχνης και σκηνοθέτης Ramūnas Abukevičius. 
Film was made during the workshop, which was led by a professional team of tutors: film 
director Inesa Kurklietytė, cinematographer Algimantas Mikutėnas, cameraman Adomas 
Jablonskis, editor Ričardas Matačius, sound designer Ramūnas Jasutis. Pupils had lectures 
of directing, filming, recording and editing. An artist and film director Ramūnas Abukevičius 
was a leader of workshop.

Το νόημα της ζωής > The Meaning Of Life
Διάρκεια < Time: 4’35’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Erdvilas Petras Abukevičius.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η καθημερινότητα ενός άγριου πρωτόγονου άντρα διακόπτεται από ένα νέο κορίτσι το 
οποίο ερωτεύεται με την πρώτη ματιά, κατακτώντας αμέσως την καρδιά του. 
A savage primitive man’s simple life routine is being interrupted by a young girl that he falls 
in love with from the first sight and immediately conquers his heart.

Μάχη > Proelium
Διάρκεια < Time: 3’03’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Arnas Pigulevičius 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Φύση. Nature.

ΕΠΑΦΗ < CONTACT
inesa.kurklietyte@gmail.com 
http://www.ramuno-atelje.eu

ΚΥΠΡΟΣ > CYPRUS 

CHILDREN SECTION (ICFFY) - CYRPRUS FILMS DAYS 
Υπεύθυνος / in charge: David Hands

Η ταινία παρήχθη μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του 
Παιδικού Τμήματος στο Κυπριακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε συνεργασία με το Διε-
θνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κύπρου (ICFFCY). Η ταινία είναι αποτέλεσμα του 
συνδυασμού δύο εργαστηρίων: ‘‘Παραγωγή Ταινιών Μυθοπλασίας’’ υπό την επίβλεψη 
του Ντέιβιντ Χαντς και ‘’Δρω για τον Κινηματογράφο’’ υπό την επίβλεψη της Αλεξίας Πα-
ρασκευά. Τα παιδιά ήταν από διάφορα σχολεία της Κύπρου. Συνεργάστηκαν για τη δη-
μιουργία σεναρίου και στόριμπορντ, για τη σκηνοθεσία, το γύρισμα και την ηχογράφηση.
The film was produced during a weekend of workshops at the Children’s Section of the 
Cyprus Film Days International Film Festival in collaboration with the International 
Children’s Film Festival of Cyprus (ICFFCY). The film is a result of two workshops combining; 
“Fiction film making” workshop under the supervision of David Hands and “Acting for 
Cinema” workshop under the supervision of Alexia Paraskeva. The children were from 
various schools of Cyprus. They worked together for the concept, writing a script and 
storyboard and then directing, filming and recording sound.

Ποιος Είσαι? > Who Are You?
Διάρκεια < Time: 3’15’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, ήχος / direction, screenplay, camera, sound: Alexandros 
Hadjipavlou, Anna Yarwood, Eleana Kaisiari, Kyriakos Mourouzides, Konstantina Nikolaou, 
Magda Pontaraou, Monika Ioannou Μοντάζ / edit: David Hands Ερμηνεία / cast: Athena Eleni
Giorgalletou, Anatolios Andreou, Andrea Moisa, Andreana Pavlidou, Chrystalleni Antoniou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παιδί που πέφτει θύμα σχολικού εκφοβισμού, θα δεχτεί βοήθεια από έναν απρόσμε-
νο φίλο. A child who is bullied gets support from an unexpected friend.

EVA TEAM 
Υπεύθυνος / in charge: Diomides Ninitas

Η ταινία είναι το αποτέλεσμα μίας σκληρής και δημιουργικής δουλειάς που έγινε από 
τέσσερις μαθητές Λυκείου . Μέσα από τέσσερις διαφορετικές ιστορίες πετύχαμε να απο-
μονώσουμε τα κοινά τους στοιχεία και να δημιουργήσουμε ένα νέο ενιαίο σενάριο. Μετά 
από 8 drafts σενάρια, συνεχή επεξεργασία διαλόγων, storyboard, ανάλυση λήψεων, ασκή-
σεις κάμερας και ήχου και την τελική προετοιμασία της παραγωγής, τα παιδιά κατάφεραν 
να γυρίσουν την ταινία σε 2 μόνο μέρες. Πρόκειται για μία παραγωγή με μηδενικό (0) 
προϋπολογισμό.
The film is the result of hard and creative work from four Lyceum students. Through four 
different histories we achieved to isolate their common elements and create a new united 
script. After 8 drafts of scripts, continuous treatment of dialogues, storyboards, shot by shot 
analysis, exercises of camera and sound and the final preparation of production, the 
children accomplished the film shooting in only 2 days. It is a production with zero (0) 
budget. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
david@crewhouse.tv 
http://cyprusfilmdays.com/index.
php/cfd-for-children-and-youth/
about

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
artvision.films@gmail.com

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20



  84 85
   

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ E U R O P E A N  S E C T I O N 

Φανταστικό Κινούμενο Σχέδιο > Animation Fiction
Διάρκεια < Time: 2’19’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Madina Mezhidova, Sabina Mezhidova (IVKO, Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κορίτσι φοβάται να μείνει μόνο στο σπίτι. 
A girl is afraid to stay home alone.

Προς τα πίσω > Backwards
Διάρκεια < Time: 7’34’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Abel Andel, Jelle van Oosterom, Jesse van Leeuwen and Tijn van Wijgerden
(ROC Midden-Nederlands). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Τζιμ βρίσκει ένα ρολόι, που αποδεικνύεται τελικά ότι λειτουργεί ως μηχανή του χρόνου. 
Θα το χρησιμοποιήσει για να σώσει την Ανούκ από το σίγουρο θάνατο; 
Jim finds a watch, which turns out to be a time machine. Will he be able to save Anouk from 
certain death?

Είπε > Dixit
Διάρκεια < Time: 5’11’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Blanka van Es, Anne Hissink (Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είπε. Dixit.

Ανασφαλής > Insecure
Διάρκεια < Time: 4’08’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Imme Kievit. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία για ένα προσωπικό θέμα: την ανασφάλεια. 
A vulnerable movie about a personal subject: insecurity. 

Οδικό Ταξίδι > Road Trip
Διάρκεια < Time: 9’02’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Pieter Wibaut, Levi Middendorp, ArvindChoenni, Romek van DeursenandEddy Rakovic. 
(Dalton, Den Haag). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ήρεμο οδικό ταξίδι κλιμακώνεται γρήγορα. Είναι οι φίλοι σου αυτό που πραγματικά 
παριστάνουν; Αυτό το ταξίδι σε καλεί να το ξανασκεφτείς. 
A relaxing road trip escalates quickly. Are your friends really who they are pretending to be? 
This trip will make you think again.

Αντέχω ακόμα στη Γη > And I Still Stand On The Earth
Διάρκεια < Time: 4’28’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, μοντάζ / director, edit: Laurynas Kapačinskas Ερμηνεία / cast: Laurynas 
Valkiūnas, Kotryna Usevičiūtė Κάμερα / camera: Laurynas Mataitis, Erdvilas Abukevičius 
Gaffer: Jonas Žaliūnas, Erdvilas Abukevičius Ήχος / sound: Ramūnas Jasutis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ταινία για την αναζήτηση της ουσίας και του εαυτού μας. 
Film about the search for its essence and self identity.

 ΟΛΛΑΝΔΙΑ > THE NETHERLANDS

NFFS (DUTCH NATIONAL FILM FESTIVAL FOR STUDENTS)
Υπεύθυνοι / in charge: Dorée de Kruijk (NFFS organisation), Maarten van Oijen

Στο Ολλανδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Μαθητές συμμετέχουν ταινίες που έχουν 
δημιουργήσει τα παιδιά, είτε στο σχολείο στα πλαίσια ενός προγράμματος (NFFS) είτε 
μόνα τους (NOFFS). Φέτος, υποβλήθηκαν πάνω από 175 ταινίες, και περίπου 500 μαθητές 
παρευρέθηκαν στο 11ο φεστιβάλ με τους καθηγητές τους. Οι ταινίες NFFS που παρουσι-
άζονται εδώ είναι αυτές που διακρίθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες: μυθοπλασία, 
τεκμηρίωση, κινούμενα σχέδια και μονόλεπτες ταινίες. Το πρώτο βραβείο σε κάθε κατη-
γορία είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στο φεστιβάλ Camera Zizanio. 
The NFFS (Dutch National Film Festival for Students) is a film festival for students who have 
made films either as a school project (NFFS) or on their own (NOFFS). This year over 175 
films were submitted, and around 500 students attended the 11th edition of the festival 
day with their teachers. The NFFS movies that are presented here are the winners in the 
different categories: fiction, non-fiction, animation and 1-minute. The first prize in every 
category is a trip to the Camera Zizanio festival.

19/6
Διάρκεια < Time: 1’20’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Nikki Sluiter, Lisanne Kemp (ScholengemeenschapLelystad). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ανάμεσα σε δύο τοίχους. 
Between two walls.

Ένα Μέλλον χωρίς Χρήματα > A Future without Money
Διάρκεια < Time: 9’26’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Fleur Avontuur, Marco van Oort, Max Visser, Wesley van Wijk andKavinZhao (Erasmus 
College, Zoetermeer). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι δυνατόν να ζούμε σε ένα κόσμο χωρίς χρήματα; 
Is it possible to live in a world without money? 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dkruijk@gmail.com
maartenvanoijen@hotmail.com
http://www.NFFS.nl

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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Η Ολλανδική γωνία > The Dutch Angle
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jaël van Rossum, LouizosDeenen. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να αντιγράψετε κατά τη διάρκεια των σχολικών τεστ; Θα 
καταφέρνατε να μείνετε ατιμώρητοι; 
What if you could steal school exams? Would you get away with it?

SEVER LATYSOV

Προσπαθήσαμε πολύ για αυτό το πρόγραμμα και είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να 
το προβάλλουμε. 
We have put a lot of effort in this project and we are glad we can show it.

Χάτσο > Hacho
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, camera: Sever Latysov Assistant director, screenplay: Nick 
Wansink Ερμηνεία / cast: Maurits Bos, Dzan Ireiz and Sever Latysov.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Χάτσο πρέπει να δώσει μάχη για τη ζωή του αφότου συνειδητοποιεί ότι κάποιος 
πρόκειται να τον σκοτώσει. 
Hacho has to fight for his life after he realises that somebody is going to kill him.

SPIEKHOUT STUDIOS

Είμαστε αδέρφια και δημιουργούμε πάντα μαζί ταινίες, μικρού μήκους κυρίως. Σχεδόν 
πάντα συμπεριλαμβάνουμε τους εαυτούς μας σε αυτές. 
We’re brothers and we have always worked together in flims. Together we produce mostly 
short-films, and mostly with ourselves in it.

Palma Nova
Διάρκεια < Time: 8’32’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Jorim Spiekhout. Ερμηνεία / contact: Thomas Spiekhout.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα καταθλιπτικό αγόρι είναι για διακοπές στο Πάλμα Νόβα, την πρωτεύουσα της Μα-
γιόρκα. Αυτό, ίσως να του κάνει κάποιο καλό. Συμβαίνει όμως το αντίθετο: καταθλίβεται 
όλο και περισσότερο.Θα ξαναγίνει ποτέ χαρούμενος; 
A depressed boy is on vacation in Palma Nova, the capital of Mallorca. Maybe it’ll do him 
some good. The opposite happens: he finds himself getting more and more depressed. Will 
he ever be happy again?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sever.latysov@gmail.com 
http://www.severmax.tk

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
thomasspiekhout@hotmail.com

Πρόγραμμα ελέγχου του πλήθους > The Crowd Control Project
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Lieve Vuik, Sanne Ottenhof, Roos von Schmid, Ayala de Groot, Julia Eshuis, Sira Schwartz. 
(Montessori Lyceum, Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ρομαντική ιστορία σε έναν ταραγμένο κόσμο. A romantic story in a troubled world.

Το αστείο > The Joke
Διάρκεια < Time: 1’07’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Guus van Leeuwen, Sem Kuster, Juan Bouw, Milan Rietveld and Marco Schouten (Heliomare, 
Wijkaan Zee). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας πραγματικός ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί ένα αστείο. 
A real football player should be able to handle a joke.

Όταν πέφτει η νύχτα > When The Night Falls
Διάρκεια < Time: 1’36’’ / 2015  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tos Goosen (WerkplaatsKindergemeenschap, Bilthoven). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η νύχτα πέφτει. Το φιλικό φεγγάρι και ο έναστρος ουρανός μας καλωσορίζουν. 
Night falls in this animation, and we’re welcomed by a friendly moon and a sky full of stars. 

SGL (SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD) 
Υπεύθυνη / in charge: Olga Mes (καθηγήτρια / teacher)

Το SGL (Scholengemeenschap Lelystad) είναι ένα ολλανδικό σχολείο στο Λέλισταντ. Πολι-
τισμός, τέχνη και δημιουργικότητα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για εμάς και τους μα-
θητές μας. Αυτό αποδεικνύεται κι από την έμφαση που δίνουμε στα οπτικοακουστικά 
μέσα. Στο μάθημα του κινηματογράφου οι μαθητές μαθαίνουν τα βασικά για τη συγγρα-
φή σεναρίου, τη χρήση της κάμερας και το μοντάζ. Για να αποδείξουν ότι κατέχουν αυτές 
τις δεξιότητες, καλούνται να φτιάξουν τη δική τους ταινία, είτε σε μικρές ομάδες, είτε 
ατομικά, είτε ως ομαδική εργασία από ολόκληρη την τάξη. Οι ταινίες προβάλλονται στο 
δικό μας σχολικό φεστιβάλ. The SGL (ScholengemeenschapLelystad) is a Dutch school 
(age group 12-17) in Lelystad. Culture, art and creativity are very important to our students 
and us. This is reflected by our emphasis on multimedia. During cinematography courses, 
(4th and 5th grade) students learn the basics of scriptwriting, camera usage and editing. 
They show they master these skills by making their own films, either in small groups or 
alone - or even with the whole class as a class project. These films are presented at our own 
school film festival. 

Ορόσημο > Milestone
Διάρκεια < Time: 1’53’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Wayne de Boer, Kaylee van Schuilenburg.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Που πηγαίνεις όταν θέλεις να φύγεις; 
Where do you go when you want to leave?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
omes@sgl.nl
http://www.SGL.nl

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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Διαρρήκτης > Housebreaker
Διάρκεια < Time: 3’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / direction, camera, edit: Bálint Szabó
Ερμηνεία / cast: Barnabás Márton, Bálint Szabó.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παίζοντας με το χρόνο... Play with in the time...
 

Η Κορέα είναι... > Korea is...
Διάρκεια < Time: 3’45’’ / 2015 

 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / direction, camera, edit: Tami Németh. Thank to: Krisztina 
Jakab, Kata Németh, Korean Culture Center Hungary.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινίες μικρού μήκους από τον κορεάτικο διαγωνισμό ‘’Talk!’’. Στόχος μας ήταν να εκ-
φράσουμε τι σημαίνει για εμάς η Κορέα και πώς μας αποκαλύπτεται στην καθημερινή 
ζωή. Short films from the Talk! Korea Contest. Our aim was to express, what Korea means to 
us and how it pops up in our everyday life.

 
Πάρε το χρόνο σου > Take Your Time
Διάρκεια < Time: 2’20’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Zalán Bata.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παρόλο που ‘’χρησιμοποιούμε’’ τον χρόνο μας όπως επιθυμούμε, συνήθως συνειδητο-
ποιούμε εκ των υστέρων πόσο ανεκτίμητη αξία έχει. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, να τον 
ξοδεύετε σοφά! Although we ‘’use’’ our time as we wish, we usually just realize later how 
priceless it is. Time is precious, so waste it wisely!
 

ΠΟΡTOΓΑΛΙΑ > PORTUGAL 

COLECTIVO FOTOGRAMA 24 
Υπεύθυνος / in charge: Rodolfo Pimenta

Ντοκιμαντέρ κινούμενων σχεδίων που δημιουργήθηκε σε διάστημα δύο μηνών από τη 
νεολαία της πορτογαλικής πόλης Μοντεμόρ-ο-Νόβο σε συνεργασία με την ομάδα 
Colectivo Fotograma 24. Animated documentary created within two months by the youth 
of the Portuguese city of Montemor-o-Novo in collaboration with Colectivo Fotograma 24. 

Τι μέρα είναι σήμερα; > What day is today?
Διάρκεια < Time: 10’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ομάδα παιδιών / group of young people from Montemor-o-Novo 
Animation: Colectivo Fotograma 24, Ομάδα παιδιών / group of young people from 
Montemor-o-Novo Συντoνισμός εργαστηρίου / workshop coordination: Rodolfo Pimenta, 
Joana Torgal Συμπαραγωγή / co-production: Colectivo Fotograma 24 & Juvenile Center of
Montemor-o-Novo.

ΕΠΑΦΗ / CONTACT
info.fotograma24@gmail.com

T’ MOVIESTEEG 
Υπεύθυνος / in charge: Bart Oversteegen

Αποσύνδεση > Unlink
Διάρκεια < Time: 2’45’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Bart Oversteegen. Ερμηνεία / cast: Stan Oversteegen, 
Bart Oversteegen, Marike van der Post. Creative Designer: Stan Oversteegen & Marike van 
der Post. Σενάριο / screenplay: Stan Oversteegen.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα αγόρι φεύγει από την ομάδα για να μπορέσει να δει πραγματικότητα. Αφού βλέπει 
την πραγματικότητα, ανακαλύπτει ότι ο εσωτερικός του κόσμος του απέκλινε από την 
πραγματικό (μαύρη) πραγματικότητα. Το αγόρι «αποσυνδέεται» από την ομάδα,με ότι 
συνέπεια κ αυτό έχει. A boy leaves the group to see the reality. After he saw the reality, he 
discovers that his inner worlds deviated from the real (dark) reality. The boy ‘unlinks’ himself 
from the group with all its consequences.

HERVORMD LYCEUM ZUID
Υπεύθυνη / in charge: Olivia van Eijk

Ο εφιάλτης > The Nightmare
Διάρκεια < Time: 1’28’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, μοντάζ / direction, screenplay, camera, edit: Olivia van Eijk.
Ερμηνεία / cast: Lisa Dekker, Tess Walker, Lois Roosingh, Melissa Peker. Ήχος / sound: Bridget 
Horstman.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Θα σταματήσει το κυνηγητό όταν το όνειρο τελειώσει; Will the haunting stop when the 
dream ends?

ΟΥΓΓΑΡΙΑ > HUNGARY

THE VIDEO AND ART WORKSHOP OF MAKO
Υπεύθυνος / in charge: Kalman Czibolya

Το Εργαστήριο Βίντεο και Τέχνης του Makο, ιδρύθηκε το 1994. Από τότε έδωσε την ευκαι-
ρία σε πολλούς νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη τέχνη και κυρίως για τον κι-
νηματογράφο και το βίντεο, να μάθουν όχι μόνο τη θεωρία αλλά και την πρακτική του να 
γυρίζει κάποιος ταινία. Κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την οπτική κουλτούρα 
των νέων, να φροντίσουμε τα έργα τέχνης που δημιουργούν, δίνοντας μια ευκαιρία να 
πάρουν μέρος σε φεστιβάλ στη χώρα τους και στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι τα μέλη μας, 
ηλικίας μεταξύ 10 και 25 ετών, έκαναν διεθνή επιτυχία με τα έργα τους κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων 20 ετών, δείχνει το επίπεδο δουλειάς που γίνεται. The Video and 
Video Art Workshop of Mako was founded in 1994. Since then it has given opportunity to 
many young people interested in arts, especially in film develop the visual culture of the 
youth, to take care of the pieces of art they make, creating an opportunity for them to be 
able to take part in festivals at home and abroad as well. The fact that our members aged 
between 10 and 25 achieved international success with their films during the previous 20 
years shows he level of the work going on. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
bart@oversteegen.net

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
oliviavaneijk@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zoomtoeurope@gmail.com 
http://www.zoomtoeurope.hu

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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PRIVATE SCHOOL ‘’STUPENI’’
Υπεύθυνη / in charge: Marina Fazulina

Τα παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα στο ιδιωτικό σχολείο γενικής εκπαίδευσης της 
Μόσχας ‘’STUPENI’’, όπου εργάστηκαν πολύ δημιουργικά. Children study in Moscow 
private school of general education ‘’STUPENI’’, where they have done a lot of creative work.

Η μικρή σοφίτα > Little Attic
Διάρκεια < Time: 3’36’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ομάδα παιδιών / group of authors Υπεύθυνοι ομάδας / group 
leaders: Olga Bogaceva, Marina Fazulina Παραγωγή / production: Ιδιωτικό Σχολείο Stupeni / 
Private school Stupeni.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η βασική ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν πολλές σκέψεις από την παιδική ηλικία. Αλλά 
οι σκέψεις μπορούν να είναι διαφορετικές. Είναι σημαντικό να μην χάνεται κανείς στις 
σκέψεις του, αλλά να εκτιμά ιδιαίτερα τις καλές. The main idea is that people are full of 
thoughts since childhood. But thoughts can be different. It is important not to get lost 
among them and value good thoughts.

ΣΕΡΒΙΑ > SERBIA

MEDIA EDUCATION CENTRE 
Υπεύθυνος / in charge: Miomir Rajcevic

Το Κέντρο Οπτικοακουστικής Εκπαίδευσης για παιδιά, νέους και ενηλίκους είναι μια μη 
κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Άνθρωποι από διαφορετικό κοινωνικοπολι-
τιστικό υπόβαθρο συνεργάζονται για να παράγουν ταινίες , κινούμενα σχέδια, υλικό για 
την τηλεόραση και τα άλλα πολυμέσα με σκοπό να προάγουν την Επικοινωνία, την Κοι-
νωνική Αλλαγή, το Διαπολιτισμικό Διάλογο, την Κοινωνική Ένταξη και τον Εθελοντισμό. 
Η ταινία είναι μέρος του διεθνούς Erasmus και του προγράμματος «Κάτω από το Φεγγάρι». 
Νέοι σε διαφορετικές χώρες ‘’Κάτω από το Φεγγάρι’’ έχουν τη ζωή τους, κάνουν όνειρα, 
έχουν επιθυμίες. Στο πρόγραμμά μας συνεργάστηκαν τέσσερις ομάδες νέων από τη Σλοβε-
νία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Σερβία με σκοπό να αποδώσουν κινηματογραφικά 
τον προβληματισμό τους για την ομοιότητα και την διαφορετικότητα στη ζωή τους, την 
έρευνα που έκαναν για αυτό το θέμα, αλλά και τις λύσεις-προτάσεις που βρήκαν. 
The Media Education Centre (MEC) for children, youth and adults is a nonpolitical, nonprofit, 
nonsectarian NGO.  People from different socio cultural backgrounds work together to 
produce film, animation, television and other media to advance Communication, Social 
Change, Intercultural Dialogue, Social Inclusion and Voluntarism.
Film is part of the International Erasmus + Project ‘’Under the Moon». Young people in 
different countries ‘’Under the Moon’’ have their life, dreams and wishes. Our project 
connected four groups of young people from Slovenia, Hungary, Croatia and Serbia and 
motivated them to think about similarity and diversity in their life, to research about 
problems they have, to find solution and to express themselves through film.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
office@mediaeducationcentre.eu
http://www.mediaeducationcentre.eu 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ταξίδι στο παρελθόν για να συλλέξουμε τις καταθέσεις μιας παλαιότερης γενιάς που 
βίωσε για 40 έτη τη δικτατορία και για άλλα 40 μια υποτιθέμενη δημοκρατία, απλά και 
μόνο για να ανακαλύψει ότι ο αγώνας για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα έχει γίνει, 
τελικά, μια αυταπάτη που ενώ τροφοδοτείται από τους νομισματικούς ελέγχους και τα 
υψηλά ποσοστά κατανάλωσης, με τη σειρά της τροφοδοτεί ένα μηχανισμό που παραλύει 
τη σημερινή κοινωνία… A trip down memory lane to collect the testimonies of an older 
generation who witnessed 40 years of dictatorship and another 40 of fable-like democracy 
only to find out that the struggle for basic human rights has become, over the years, a 
delusion fueled by controls over currency and high consumption rates that numb and 
manipulate today’s society...

ΡΩΣΙΑ > RUSSIA

ANIMATION STUDIO ‘’DA’’
Υπεύθυνη / in charge: Alexandra Pivovarova 

Το animation στούντιο DA είναι μια εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση που  ξεκίνησε το 
2008. Μια ομάδα από σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, animators, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς 
συντονίζει κανονικά εργαστήρια animation και κινουμένων σχεδίων, για παιδιά με θέμα τις 
προσκλήσεις της ζωής. Πάνω από εκατό παιδιά είναι μέλη του στούντιο: παιδιά που υπο-
βάλλονται σε μακροχρόνια νοσηλεία, ασθενείς του ξενώνα των παιδιών στην Αγία Πετρού-
πολη, παιδιά με νοητική δυσλειτουργία, ορφανά, και παιδιά με ειδικές ανάγκες. DA 
animation studio is a charity project that was started in 2008. A team of directors, artists, 
animators, psychologists and educators conduct regular cartoon animation workshops for 
children in challenging life situations. Over a hundred children are now involved with the 
studio: children undergoing long-term hospital treatment, patients of the St. Petersburg 
children’s hospice, and children with cognitive dysfunction, orphans, and disabled chidden.

 
Ποιός είναι ο υπεύθυνος εδώ; > Who is in charge here?
Διάρκεια < Time: 5’30’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παιδιά από το πρότζεκτ HUMRA (Animation για τα Ανθρώπινα δικαιώματα) σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Goethe στη Μόσχα / Children from the project HUMRA (Human rights 
in animation) supported by Goethe Institute (Moscow).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος κάποτε αρνήθηκε να ακολου-
θήσει τους παράξενους και ανεξήγητους κανόνες που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνη-
ση για την ασφάλεια των πολιτών. The film shows a story of a man who once refused to 
follow those strange and unaccountable rules that were implemented by the government 
for the citizens’ safety.

 
Ούρλιαξε ή όχι > Yell or don’t yell
Διάρκεια <Time: 5’03’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Artjom Gorjachev, Vadim Putkov, Nino Utiashvili, Dima Chelenko, Zhenja Filipidis, Kristina 
Potjomkina, Sveta Lebedeva, Valja Repetenko, Ulugbek Djekhonov, Danja Samulevich, Lera 
Markova, Dasha Skrebejko, Maksim Taraban, Liza Doroshenko, Andrjusha Osipov, Vlada 
Zvenigorodskaja, Dasha Karpuc, Fajzulaev Fajzulo, Kokarev Daniil, Danja Firsov, Maksim 
Anenkov, Dasha Bogdanova, Jenver Gusejnli, Ljova Pasechnik, Nastja Ivanova, Dima Babanin, 
Pasha Rozhnov, Zahar Bejranovich, Sofija Gornostaeva.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Θρίλερ, μυστικισμός και εφιάλτης. 
Thriller, mysticism and nightmare.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
berezkarik@gmail.com 
http://www.studio-da.info

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
fazulina_marina@mail.ru

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ > SLOVENIA

ZVVIKS
Υπεύθυνη / in charge: Matija Sturm

Το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Παραγωγής ZVVIKS υποστηρίζει 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων από όλα τα πεδία τέχνης συνδέοντας 
καλλιτέχνες με διαφορετικές ικανότητες και γλώσσα έκφρασης. Το κύριο μέτωπο ενδια-
φέροντος στρέφεται στην παραγωγή ταινιών stop-motion και συγκεκριμένα ταινιών κι-
νουμένων σχεδίων με μαριονέτες: πολλές ταινίες κινούμενων σχεδίων, διαλέξεις και εκ-
θέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο, παρουσιάστηκαν σε διάφορα μέρη 
στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. ZVVIKS, Institute for film and audiovisual 
production support development and realization of projects from all fields of arts and 
attach artists with different expertise and language of expression. The main front of interest 
is focused on production of puppet stop – motion animation films: numerous animated 
films, lectures and exhibitions, produced by ZVVIKS Institute, were featured in various 
venues around the EU and the rest of the world. 

Χαμένη Ευχή> A wasted wish
Διάρκεια < Time: 1’18’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ιστορία, σχεδιασμός, animation / story, design, animation: Marko Uhan, Amadej Grošelj, 
Matic Lampret, Patrik Arh, Avguštin Kastelic, Matevž Eržen, Amer Kočan, Gal Zadnikar, Smail 
Zagrljača Μέντορας / mentor: Kolja Saksida Παραγωγοί / producers: Kolja Saksida, Matija 
Šturm Ήχος / sound: Miha Šajina Διόρθωση χρώματος / color correction: Teo Rižnar Οργάνω-
ση / organization: Marko Tomšič Παραγωγή / production: ZVVIKS 2015 Συμπαραγωγή / co-
production: Vegova High School, Ljubljana.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ευχή του Σέρβου φυσικού Νικόλα Τέσλα για δωρεάν ενέργεια σε όλη την ανθρωπότητα 
μετατράπηκε σε ευχή για κέρδη. Nikola Tesla’s wish for free energy for all humanity was 
replaced by the wish for profit.

Brd τρέξε > Brd run 
Διάρκεια < Time: 2’08’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ιστορία, σχεδιασμός, animation / story, design, animation: Amanda Salešević, David Žabčić, 
Tinkara Moretti, Nejc Kraševec Nik Lavrič, Luka Golob. Živa Dvornik in Matej Ogorevc Μέντο-
ρας / mentor: Timon Leder Παραγωγοί / producers: Kolja Saksida, Matija Šturm Ήχος / sound: 
Miha Šajina Διόρθωση χρώματος / color correction: Teo Rižnar Οργάνωση / organization: 
Klavdija Kotar Παραγωγή / production: ZVVIKS Συμπαραγωγή / co-production: JSKD Novo 
Mesto.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Απόδραση από τα πραγματικά ζητήματα της ζωής μέσω ενός γρήγορου ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού στο κινητό! Run away from real life issues in this fast-paced mobile game!

Ήρθα, Είδα, Νίκησα > Veni, Vidi, Vici
Διάρκεια < Time:2’19’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ιστορία, animation / story, animation: Klara Kracina, Živa Oblak, Nana Barborič Vesel, Vida 
Prebil, Alenka Žumer, Vesna Tehovnik, Anja Poznič, Tina Kobal, Valerija Mikulič, Ana Janež and 

ΕΠΑΦΗ> CONTACT
matija@zvviks.net 
http://www.zvviks.net

Ο χωριάτης > The Villager 
Διάρκεια < Time: 5’43’’ / 2015

  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
David Jovanovic, Lazar Vuletic, Dusan Karapandza, Bogdan Bzenic, Relja Naumovski, Atila Guljas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι είναι σημαντικό για το μέλλον των παιδιών; Τι σημαίνει καλή επιλογή στον επαγγελμα-
τικό προσανατολισμό; Είναι δυνατόν τα σημερινά παιδιά να θέλουν να μείνουν στο χω-
ριό, να δουλεύουν τη γη, να παράγουν τροφή και να είναι ευτυχισμένα; Γιατί οι γονείς δε 
συμφωνούν με αυτήν την λύση; What is important for the future of youngsters? What is 
good choice in professional orientation? Is possible for youngsters today to like to stay in 
the village, to work on land, to produce food and to be happy? Why parents don’t like this 
solution?

INTERNATIONAL YOUTH MEDIA SUMMIT
Υπεύθυνος / in charge: Miomir Rajcevic

Αυτές οι ταινίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 10ου International Youth Media 
Summit που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης 
ΜΜΕ, τον Αύγουστο του 2015. Η αποστολή του International Youth Media Summit είναι να 
προωθήσει το ρόλο των νέων ανθρώπων κατά τη μετάβασή τους σε βιώσιμους τρόπους 
διαβίωσης και σε μια παγκόσμια κοινωνία που ιδρύεται σε ένα κοινό ηθικό πλαίσιο, προ-
άγοντας το σεβασμό και τη φροντίδα για την κοινοτική ζωή, την οικολογική ακεραιότητα, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την οικονομική δικαιοσύνη, τη δημοκρα-
τία, και έναν πολιτισμό ειρήνης. Το International Youth Media Summit φέρνει κοντά τους 
νέους ενηλίκους από όλο τον κόσμο για να διερευνήσει τα επτά ζητήματα που επηρεά-
ζουν περισσότερο το μέλλον τους. Σχεδιάζουν τρόπους για να εμπνεύσουν άλλους αν-
θρώπους της ίδιας γενιάς ώστε να διαμορφώσουν όλοι μαζί το μέλλον μέσω των ΜΜΕ και 
της δράσης. These films were produced during the 10th International Youth Media Summit 
in Belgrade in Organization of the Media Education Centre, Belgrade, and August 2015. The 
mission of the International Youth Media Summit is to promote role of the Young People in 
the transition to sustainable ways of living and a global society founded on a shared ethical 
framework that includes respect and care for the community of life, ecological integrity, 
universal human rights, respect for diversity, economic justice, democracy, and a culture of 
peace. The IYMS brings Young Adults together from around the world to explore the seven 
issues that most impact their future. They plan ways to inspire others in their generation to 
shape the future through media and action.

Κατάθλιψη > Depression
Διάρκεια < Time: 1’18’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Kimberly Vanegas, Felix Aigner, Frida Brandt, Zalan Bata.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι είναι η κατάθλιψη; Αυτό το συναίσθημα μοιάζει με πνίξιμο ενώ οι άλλοι δίπλα σου 
αναπνέουν κανονικά... What is Depression? Do you know about a feeling of drowning 
while everyone around you is breathing?

Τα Δικαιώματα των Γυναικών > Women’s Rights
Διάρκεια < Time: 1’42’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Dominique Ringler, Rajna Racz, Veronika Steiner.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι είναι τα Δικαιώματα των Γυναικών; Γιατί είναι σημαντικά; Γιατί πρέπει να τα λογα-
ριάζουμε; What is WR? Why it is important? Why we have to think about?

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
office@mediaeducationcentre.eu
www.mediaeducationcentre.eu 

AGE  
17-20
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ E U R O P E A N  S E C T I O N 

LUKSUZ PRODUKCIJA 
Υπεύθυνοι / in charge: Eva Matarranz, Tomaz Pavkoviz

Η τηλεοπτική παραγωγή DZMP ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997. Το 2001 αρχίσαμε τη λε-
πτομερή εκπαίδευση στον τομέα της ταινίας και του βίντεο. Διεξήγαμε σεμινάρια  διάρ-
κειας αρκετών μηνών και όσοι τα παρακολούθησαν, γύρισαν πολλές ταινίες και ντοκιμα-
ντέρ. Στα χρόνια που ακολούθησαν,συνεχίσαμε με την εκπαίδευση στο πλαίσιο του 
προγράμματος ‘’Τηλεόραση για Νέους’’. Από το 2001 διοργανώνουμε τα διεθνή καλοκαι-
ρινά camp. Κάθε χρόνο παράγουμε πάνω από 50 ταινίες μικρού μήκους, φτιαγμένες από 
νέους ανθρώπους.
The beginning of video production of DZMP was in 1997. In 2001 we started with thorough 
education in the field of film and video. We have carried out seminars which were attended 
and lasted several months. In these seminars many documentary and featured films were 
filmed. In the following years we carried on with the education, which were going on within 
the project ‘’Youth Television’’. Since 2001 every summer we organize international film 
camps. Every year we produce more than 50 short films made by young people. 

Μαύρη γάτα > Black cat
Διάρκεια < Time: 3’22’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομάδα παιδιών / Group of youngsters. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Δύο κορίτσια επισκέπτονται έναν μάντη που φαίνεται να τα εξαπατά. Αλλά ο καιρός περ-
νά και κατά ένα παράξενο τρόπο όλες οι προβλέψεις του μάντη επαληθεύονται. 
Two girls visit a fortune teller who seems to be fooling them. But as time goes by, strangely 
all the things that the fortune teller predicted are becoming real.

 
Ψυχή > Soul
Διάρκεια < Time: 5’17’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομάδα παιδιών / Group of youngsters. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ενέργεια που υπάρχει στο πορτρέτο ενός κατά συρροή δολοφόνου, το οποίο εκτίθεται 
σε ένα μουσείο, μεταφέρεται σε μια καθαρίστρια και σε όσους τολμούν να το πλη-
σιάσουν. The power of a portrait of a serial killer displayed in a museum is being transferred 
to a cleaning lady and to whoever dares to approach it.

 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
luksuz.database@gmail.com

Nina Perc Σχεδιασμός, μαριονέτες, σκηνικά / designs, puppet, set building: Petra Kraševec, 
Neža Šivec, Petra Drevenšek, Tina Kobal, Urša Rahne, Eva Zagoričnik, Lene Lekše, Astrid 
Magajna, Jaka Cerar, Tonja Bjelčevič, Maruša Vehovar and Jera Tratar Mουσικοί / musicians: 
Eva Zagoričnik, Rok Korenčan, Miha Šajina Μέντορας / mentor: Kolja Saksida Παραγωγοί / 
producers: Kolja Saksida, Matija Šturm Ήχος / sound: Miha Šajina Διόρθωση χρώματος / 
color correction: Teo Rižnar Παραγωγή / production: ZVVIKS 2015 Συμπαραγωγή / co-
production: High School for Design and Photography, Ljubljana.

Περίληψη > Synopsis
Σχεδιάζοντας τις ιδέες του, ο καλλιτέχνης αισθάνεται σαν να μην έχει έμπνευση. Ρίχνο-
ντας μια φρέσκια ματιά, ωστόσο, συνειδητοποιεί ότι το έργο τέχνης του έχει ήδη ολοκλη-
ρωθεί. Sketching his ideas, the artist feels like he has no inspiration. Taking a fresh look, 
though, he realizes the artwork is already done.

ENIMATION SCHOOL, ASSOCIATION FOR FILM CULTURE
Υπεύθυνη / In charge: Hana Repše

To ENIMATION School είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου παιδιά και νέοι ζωντανεύ-
ουν τις ιστορίες τους μέσω του κινούμενου σχεδίου, γνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές 
υλοποίησής του και προάγουν τη γνώση τους για το συγκεκριμένο είδος. Οι νεαροί συμ-
μετέχοντες εξοικιώνονται με κάθε στάδιο υλοποίησης μιας ταινίας animation. Η Σχολή 
φιλοξενεί καθηγητές από τη Σλοβενία καθώς επίσης και από το εξωτερικό. 
ENIMATION School is and educational program with animated film, where children and 
youth can realize their animated stories, get to know various techniques, and further their 
knowledge about animation itself. Young participants are able to get acquainted with 
every stage of developing an animated film. ENIMATION School hosts lecturers from all 
over Slovenia as well as abroad.

Ο ωρολογοποιός > The Watchmaker
Διάρκεια < Time: 2’10’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Blaž Koprivšek
Μοντάζ / edit: Jakob Korošec
Μέντορας / mentor: Hana Repše.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
 Ο ωρολογοποιός κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Μερικές φορές καταπιάνεται 
τόσο πολύ με τη δουλειά του που δεν μπορεί να κοιμηθεί. The watchmaker has a very 
interesting job. Sometimes he gets so caught up in his work that he can’t sleep.

 
Μάσκα > Mask
Διάρκεια < Time: 1’37’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Maja Kukovičič Μέντορας / mentor: Hana Repše.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα θλιμμένο μοναχικό κορίτσι κρύβεται πίσω από μια χαμογελαστή μάσκα. Μια ημέρα 
συμβαίνει κάτι όμορφο και αποφασίζει να την βγάλει. A sad and lonely girl is hiding behind 
her smiling mask. One day something beautiful happens and she decides to take it off.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hana@enimation.si
http://www.enimation.eu

AGE  
4-12

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ > AUSTRALIA 

KIDZFLICKS CREATIVE LABORATORIUM 
Υπεύθυνη / in charge: Jacqueline Cosgrove (Festival Director)

Αυτοί οι τρεις νέοι παραγωγοί ταινιών μπήκαν στην ομάδα του KidzFlicks Creative 
Laboratorium το 2014. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να δημιουρ-
γούν νέες ταινίες χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από επαγγελματικές οργανώσεις και παρα-
γωγούς ταινιών. Απαγορεύεται αυστηρά στους ενήλικες να επεμβαίνουν στους δημιουργι-
κούς ρόλους. Ωστόσο, η συμβολή τους είναι απαραίτητη στην υποστήριξη των παιδιών 
που προσπαθούν να υλοποιήσουν μια κινηματογραφική ταινία. These three young 
filmmakers became part of the KidzFlicks Creative Laboratorium in 2014. In this program, 
children are supported to make new films together with mentoring by and equipment from 
Professional filmmakers and organizations. Adults are strictly forbidden from taking on the 
creative roles themselves and must only support the children to fulfill them themselves.

Πράγματα που οι γονείς σκαρώνουν > The Things Parents Get Up To
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’43’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σχεδιασμός / direction, design: Olivia Ayoub Σενάριο / screenplay: Olivia
Ayoub, Harry Jones Μοντάζ / edit: Olivia Ayoub, Harry Jones, Archie Viesis Κάμερα / camera, 
animation: Harry Jones Ήχος / sound: Archie Viesis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας νεαρός υποπτεύεται πως κάτι σκαρώνουν οι γονείς του, ώσπου πέφτει για ύπνο υπό 
την έγνοια να τους πιάσει επ’αυτοφόρω. A young boy is suspicious of what his parents get 
up to after he goes to sleep and makes it his mission to catch them red handed.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ > BRAZIL

FESTIVAL INTERNACIONAL PEQUENO CINEASTA 
Υπεύθυνη / in charge: Daniela Gracindo

Τι μπορεί να δημιουργήσει ένα παιδί με μια κάμερα στο χέρι; Με έμφαση ττη ματιά της 
μελλοντικής γενιάς, το Φεστιβάλ προβάλλει ταινίες παιδιών και νέων, ηλικίας από 8 έως 
17 ετών, από τη Βραζιλία και τον κόσμο, μέσα από το Εθνικό και το Διεθνές Διαγωνιστι-
κό Τμήμα, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ταινίες παιδιών και ταινίες νέων.
Για τα παιδιά, τους εφήβους, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγ-
γελματίες που εργάζονται με παιδιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Pequeno Cineasta έχει ως 
στόχο να προωθήσει τον διάλογο σχετικά με το νεανικό σύμπαν, συζητώντας τις 
τρέχουσες εκπαιδευτικές έννοιες και τις αξίες μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής πολυ-
μορφίας. Το Φεστιβάλ εκπληρώνει το ρόλο του δίνοντας το λόγο σε παιδιά και νέους 
από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και πολιτισμούς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και γνώσεων. What a child is able to 
create with a camera in hand? Developed with focus on the future generation’s view, 
the Festival presents films made by children and teenagers, from 8 to 17 years old, from 
Brazil and the world, through the National Competitive Exhibition and the International 
Competitive Exhibition, both divided into other two categories: films created by 
children and films created by teenagers. For children, teenagers, teachers, educators 
and other professionals who work with children, the Festival Internacional Pequeno 
Cineasta aims to promote debate about the juvenile universe, discussing the current 
educational concepts and values within cultural diversity. The Festival fulfills its role in 
giving voice to children and young people from different social classes and cultures, 
providing an exchange of experiences, information and knowledge.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jacqueline@bardicstudio.com.au
http://www.bardicstudio.com.au

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
danielagracindo@
pequenocineastafest.com.br
http://www.pequenocineasta.com.br

INTERNATIONAL
PANORAMA

I N T E R N AT I O N A L  PA N O R AMA
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screenplay: Giovani Paim Συλλογική δημιουργία / collective creation: Lila Lindern and 
Mariana Vasconcellos, Kaio Silva, Leonardo Poiava Costa, Luana de Oliveira Gabriel de 
Oliveira, Geovanna da Conceição, Mariana Menezes, Ana Julya Silva, Maria Thayná Silva, 
Pedro Costalonga, Beatriz de Souza, Gabriel Ribeiro Neto (Mαθητές του εργαστηρίου /
students from Cine Guri – Cinema Workshops) Υπεύθυνη παραγωγής / production 
supervisor: Cristina Savian Beny Cazim, Rodrigo Alayete, Jonathan Ferr, Kleber Paredes, 
Rodolfo Assis, Priscila Verdini, Juliana Saremba and Lilia Alli, Léo Lamothe and Milena 
Yamada Lopes, Delux Comunicação, Pedro Breitman, Patricia Novais (CineGuri Crew) 
Παραγωγή / production: Savian Filmes, Delux Comunicação. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα αγόρι διδάσκει στον φίλο του τι μπορεί να φτιάξει με ένα σκουπίδι. A boy teaches his 
friend what could be done with a garbage.

Επιθυμία > Desire
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’35’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ana Beatriz Alves, Beatriz Lordello, Vinicius Palheirus. Σενάριο / 
screenplay: Ana Beatriz Alves Συλλογική δημιουργία / collective creation: Raíssa Almeida, 
Amanda Costa, Daniel Mendes and Gabriel Athayde, João Victor Lopes and Paulo Henrique 
Reis, Maria Alice Salles, Matheus Lopes and Rafael Mescolin, Gabriel Aragão, Natália dos 
Anjos and Pedro Côrtes (Mαθητές του εργαστηρίου / students from Cine Guri – Cinema 
Workshops)Υπεύθυνη παραγωγής / production supervisor: Cristina Savian Παραγωγή / 
production: Savian Filmes, Delux Comunicação Beny Cazim, Rodrigo Alayete, Jonathan Ferr, 
Kleber Paredes, Rodolfo Assis, Priscila Verdini, Juliana Saremba and Lilia Alli, Léo Lamothe 
and Milena Yamada Lopes, Delux Comunicação Pedro Breitman, Patricia Novais (CineGuri 
Crew) Παραγωγή / production: Savian Filmes, Delux Comunicação.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα άστεγο κορίσι έχει μια μεγάλη επιθυμία. A homeless girl has a big desire.

Ένα άστεγο κορίσι έχει μια μεγάλη επιθυμία. A homeless girl has a big 
desire. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA
Υπεύθυνος / in charge: André Bozzetti

Αυτή η ταινία μικρού μήκους είναι αποτέλεσμα των εργαστηρίων δημιουργίας ταινιών 
που έλαβαν χώρα σε ένα δημόσιο σχολείο της πόλης Αλβοράδα / Ρίο ντο Σολ στη Βραζι-
λία. Είναι η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα των μαθητών. This short was the result of 
filmmaking workshops done on a public school at the city of Alvorada / RS - Brasil. It was the
very first movie done by these students.

Όταν είσαι 16 > When 16
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Allef Ávila Σενάριο / screenplay: Συλλογική εργασία / A collective 
screenplay by Clube das 5 EMEF Emília de Oliveira Βοηθός σκηνοθεσίας / direction assistant: 
Charles B. Coelho Ερμηνεία / cast: Luan Rafael, Jessica Lima Παραγωγή / production: Ester R. 
Alves, Gabriela Lima, Víctor Fragoso, Bruno Rocha Φωτογραφία, μοντάζ / d.o.p, edit: Charles 
B. Coelho Α Art: Jessica Lima, Allef Ávila Ήχος / sound: Leandro Padilha Υπό την καθοδήσηση 
/ Orientation: Prof André Bozzetti, Prof Luciana Tubello, Prof Patrícia Souza, Prof Adaílton 
Moreira.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Μπεατρίτζ πρέπει να διαβάσει, αλλά το αγόρι της ο Χοάο θέλει να βρεθούν για να απο-
λαύσουν μαζί την υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Beatriz needs to study, but her boyfriend 
João wants to meet her to enjoy a wonderful sunny day.

Τζάκι > Fireplace
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’22’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Felipe Leibold, João Pedro Faro, Luiza Carvalho, Luisa Narcizo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Περιμένοντας τους φίλους του, ο Λεονάρντο ταξιδεύει με τη φαντασία του. While waiting 
for his friends, Leonardo’s imagination flies away.

Παράθυρο στην ψύχωση > Window for psychosis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’43’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Luiza Carvalho, Violeta Reveilleau.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κορίτσι ακούει έναν παράξενο θόρυβο. Ενώ ανοίγει την πόρτα, φαντάζεται τι μπορεί 
να συμβαίνει. A girl hears a strange noise when she opens the door and imagines what can
happen.

 
Μια ημέρα του Τσάπλιν > A Day of Chaplin
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2014

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Juliana Zalfa, Rafael Valença.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας άντρας ζει την ημέρα του σαν να ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν. A man lives a day as if he
as Charlie Chaplin.

CINE GURI – CINEMA WORKHSOPS (SAVIAN FILMES)
Υπεύθυνη / in charge: Cristina Savian
 
Το Cine Guri Project οργανώνει κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και νέους, ηλικί-
ας από 9 έως 16 ετών. Παρέχει διάφορα εργαλεία τoυ ψηφιακού πολιτισμού και μοιράζε-
ται ιδέες συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση ταινιών μικρού μήκους με καλλιτεχνική 
ποιότητα που είναι βέβαια αποτέλεσμα όλων όσων συμμετείχαν στη δημιουργία τους. Τα 
εργαστήρια είναι δωρεάν και περιοδεύοντα. Διδάσκουν τη διαδικασία της κινηματο-
γράφησης μέσα από τη δημιουργία μιας ταινίας μυθοπλασίας μικρού μήκους, εμβαθύνο-
ντας με πρακτικό τρόπο τη γνώση των παρασκηνίων μια παραγωγής. Το Cine Guri είναι ένα 
μέρος για γενιές με προοπτική, επιχειρηματικό πνεύμα και με πρόσβαση στον καταναλωτι-
σμό και την πολιτιστική παραγωγή που προσφέρει η ανταλλαγή νέων ανθρώπων από δια-
φορετικές περιοχές και κοινωνικές τάξεις. The Cine Guri Project performs cinema 
workshops for children and young people between 9 to 12 years old and 13 to 16 years 
old, providing tools of the digital culture for the execution of short-films, sharing ideas 
and harnessing to formation, a final product with artistic quality from the participants. 
The workshops are free and itinerant and they teach all about the filmmaking process by 
the execution of a fiction short-film, deepening in the practical way the knowledge of the 
backstage from a film production. Cine Guri is a place for generation of opportunities, 
entrepreneurship and access to consumerism and cultural production that offers the 
interchange of young people from different regions and social classes.

Η τέχνη των σκουπίδιων > The Garbage Art
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’45’’ / 2014 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Alana Ramalho Arêdes, Giovani Paim, Sofia Melo. Σενάριο / 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
http://www.cineguri.com.br 
savian.cristina@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
andrebozz79@gmail.com
http://projetoaudiovisual.wix.com/
projetoclubedas5
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με με πόσο θάρρος αντιμετωπίζει τους φόβους του και με πόση χαρά κάνει νέους φίλους. 
Apparently, we know that cats can’t swim, but what has not been said is how many cats 
want to learn to swim. Pulk is one of them. This cat will show us the courage to confront his 
fears and the happiness at getting new friends.

Ραφαηλίτα > Rafailita 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’45’’ / 2013 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Diego Sebastián Castro Angulo, Leonardo de Alba Haller, Adela Reyes Campos, Emilio 
Morales Sabido, Giovanni Pérez Lara, Alex Samuel Mora Lara, Paola Abigail Ramírez 
Alcántara, Adrián Mir Jaquez, Diego Hevia del Puerto Moncayo, Jesús Ortiz Cavazos, 
Sebastián Román Torres, Luis Osvaldo García Arias, Euler Isaac González García, Emilio Daniel 
Ruiz Islas, Luís Felipe Padilla Girón y Alexis Yeccan Carranza Quintana Παραγωγή / production: 
La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα λουλουδάκι περιμένει αγωνιωδώς τη σχολική εκδρομή στον πυροσβεστικό σταθμό, 
αλλά τελικά είναι πολύ διαφορετική από αυτό που προσδοκά. Ελάτε να ανακαλύψετε το 
αίσθημα της διάκρισης. A little excited flower is waiting for the school trip to fire station, 
but, the trip is too different as she expected. Come and discover with them the feeling of 
discrimination. 

Σκελετός φάντασμα > The Skeleton Ghost
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’33’’ / 2013 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Fabrizio Maldonado Torres, Nicolás Martinez Cairo Sainz de la Peña, Leonardo Haro Aguilar, 
Bruno Herrador López, Catalina González Ayala, Guillermo González Ayala, Santiago Torres 
Jaimes, Mateo Macías Menéndez, Emilio Rentería Guerrero, Mateo Rentería Guerrero, Nicole 
Salgado Fernández, Fabiana Núñez Ortega, Jerónimo Núñez Ortega, Mateo Favela 
Rodríguez, Juan Favela Rodríguez, Iñaki Varela Romo, Cristóbal Osorio Sánchez, Zara Andrea 
Alfaro Contreras, Juan Carlos Perea Olivares, Ezri Gabriel Centeno Gallegos, Kemi Martínez 
Báez, Mauro Rafael Lechuga Hernández, Ivana Leonora Lechuga Lechuga, José Santos 
Hernández Hernández, Santiago Ortiz Álamo, Bruno Mercado Almeralla, María González 
Ceballos, María Fernanda Acevedo Molina, Andrei Dersu Neumann Morelos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Σκελετός φάντασμα είναι ένα παράξενο πλάσμα, μισό σκελετός, μισό φάντασμα, για να 
μην το βλέπουν οι άλλοι σκελετοί και τα φαντάσματα την Ημέρα των Νεκρών, όταν γιορ-
τάζουν το Χάλογουιν. The skeleton ghost is a strange creature, half skeleton, half ghost, for 
being so she is despised by skeletons that celebrate the Day of the Dead and by the ghosts 
having fun in their Halloween celebration. 

Η ζωή ενός τέρατος > Monstrous life 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’20’’ / 2010 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Joana Jimena Ortega Ávila, Jesús Horacio Martínez Antonio, Adriana Yazarelle Cervantes 
Gallardo, Luz María Martínez Antonio, Eduardo Hernández Sandré, Ilian Guadalupe Olvera 
Barrón, Diego Isaac Benítez Hernández, Sonia Mancera Soto, Gustavo Veloz Beltrán, Yestli 
Yulana Higinio Noguez, Andrea Citlalli Bautista Cruz y Alfredo Everardo Soto Coronel
Παραγωγή / production: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., with the 
support of the Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / 
La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C., με την υποστήριξη του Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι γίνεται όταν μας επιτίθεται ένα τεράστιο τέρας που τρέφεται με τα σκουπίδια που 
πετάμε; What if a huge monster that feeds on the garbage we throw away, we attack? 
In life monstrous find a solution that was created by kids like you.

ΜΕΞΙΚΟ > MEXICO

LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NINAS Y NINOS, A.C 
Υπεύθυνη / in charge: iset Cotera

Το La Matatena, είναι ΜΚΟ που δραστηριοποιείται από το 1999. Προάγει και παράγει ταινίες για 
παιδιά, δίνοντας έμφαση στις ανθρωπιστικές αξίες, την ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα. 
Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή του ευρέους κοινού με την προϋπόθεση να μπορεί να αντα-
ποκρίνεται στους θεατές νεαρής ηλικίας. Υποστηρίζει πως όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα και 
την ευκαιρία να εκτίθονται και να έχουν πρόσβαση στις ποιοτικές ταινίες και τις καλύτερες πα-
ραγωγές για παιδιά, από όλο τον κόσμο. Ο καρπός αυτού του προγράμματος είναι το Festival 
Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños), ένα Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
για παιδιά που ξεκίνησε το 1995 στην πόλη του Μεξικού. Φέτος, το 2015, γιορτάζει τα 20α 
χρόνια λειτουργία του. Το La Matatena, A. C., στοχεύει να φτάσει στα μεξικάνικα παιδιά μέσω 
των ταινιών, των κινηματογραφικών εργαστηρίων, των βίντεο, των κινούμενων σχεδίων και 
όλων των δραστηριότήτων που φέρνουν το παιδί κοντά στον κινγηματογράφο. Αυτή τη στιγ-
μή, έχει στο αρχείο του 155 κινούμενα σχέδια μικρού μήκους. La Matatena, is an NGO that 
started in 1999. We promote and produce films for children, through fun, human, creative, 
values. We also advocate the participation of the general public in being sensitive to our 
younger audiences. Because we believe that all the children have the rights and opportunities 
to be exposed and to access quality films and the best productions for kids, from around the 
globe. The seed of this Project is the Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan 
Niños), which started in 1995 in Mexico, City. This year, 2015, is our 20th anniversary. La 
Matatena, A. C., aims to reach out to Mexican children through movies, film workshops, video 
and film animation and all kind of activities that approach children to cinematography. We 
currently have an archive of 155 clay animation short films.

Οριγκάμι > Origami
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’35’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Nicolás Martinez Cairo Sainz de la Peña, Carmen Tapia Alvarado, Carlos 
Jonay Cruz Tello, Zaid Eduardo Ramírez Campos, Nailea Valentina Diosdado Guzmán, Grecia 
Amelie Guzmán Palacios, Diego Iván Rodriguez Villa, Valentina Alquicira Nava, Jorge Carlo Zepeda 
Contin, Facundo David Saucedo Martínez, Zara Andrea Alfaro Contreras, Mateo Arce Brunet.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα χάρτινο παιδάκι και μια ζωγραφιστή πολύχρωμη γάτα ζωντανεύουν, γίνονται φίλοι 
και μαζί θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να πετάξουν ελεύθερα. 
A check of paper and a cat drawing in colors come alive, become friends and together they 
will seek to achieve the dream of fly to freedom.

Πουλκ, η γάτα που αγαπούσε το κολύμπι > Pulk, the cat who liked to 
swim  Διάρκεια < Time: 7’51’’ / 2014 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Fernando Daniel Díaz Jiménez, Mauricio Scott Castro, Cuauhtémoc Cuéllar Castro, Addy May 
Guillén, Valeria Villeda Rodríguez Malpica, Damián Aziel Saavedra Miranda, Viviana del Carmen 
Gómez Gaspar, Jessica Lisseth Gómez Gaspar, José Yahir Rivera Calderón, Edgar Antonio 
Rodríguez Sánchez, Susana Noemí Téllez Cázares, Laura Eugenia Téllez Cázares, Diego 
Alejandro González García, Juan Francisco Ramíres Briceño, Sara Estefanía Salvatierra Sandoval, 
Jair Emmanuel Camargo Arias, Saíme Cuéllar Castro, Luis Miguel Mendoza Rivera, Carlos Josué 
Paretas Alonso, Tania de Jesús Javier Santiago, Axel Leonardo Jiménez May, Fernando Fabián 
Vázquez Zapata, Heriberto José Sillas Ferrer, Luis Antonio García Jesús Juárez.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ξέρουμε ότι οι γάτες δεν μπορούν να κολυμπήσουν, αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι 
πόσες γάτες θέλουν να μάθουν να κολυμπούν. Ο Πουλκ είναι ένας τέτοιος γάτος. Θα δού-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
liset.cotera@lamatatena.org
http://www.lamatatena.org
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Τις ταινίες θα έχουμε την τύχη να δούμε σε πρώτη προβολή στη διάρκεια του 
18ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 15ης Camera Zizanio.
Η δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί τον Πύργο, την εβδομάδα διεξαγωγής του 
Φεστιβάλ. Τα παιδιά από τη Γερμανία θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα και θα συνε-
χίσουν τη συνεργασία παράγοντας νέες ταινίες εδώ.
Οι ταινίες που θα παραχθούν θα διακινηθούν με κάθε δυνατό τρόπο σε ένα όσο 
το δυνατό ευρύτερο κοινό, με δημόσιες προβολές αλλά και μέσω διαδικτύου. 
Προκαλώντας συζητήσεις και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού 
διαλόγου. 
Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης της δράσης ήταν καθοριστική η συμβολή 
της Aegean Airlines η οποία προσέφερε τα αεροπορικά εισιτήρια των μελών της 
ελληνικής αποστολής.

THE WORLD CHANGES. DO WE?

A joint action for the creation of short documentary film by mixed teenage 
teams of Greek and German.
The project of YOUNGDOGS, the Youth Academy for Documentary, from 
Germany and YOUTH PLAN from Greece, is based on the idea that the 
documentary is the most prompt and interfering film genre, through which 
children know the world, recognize identities and differences and at the same 
time they discover vents and future opportunities.
The project follows a two-phase procedure, both in Germany and in Greece, 
with the participation of two six-member teams of young creators from each of 
these countries. The first phase was realized in Dortmund in Germany between 
the 11th and 18th of October 2015 where travelled six children from Pyrgos 
with an escort director. These kids have been educated in film labs of Camera 
Zizanio in the previous years.
The eight days in Dortmund were very productive. The twelve children by the 
guidance of professionals discussed ideas and familiarized with the filming 
equipment. They were separated in three teams in order to create three 
documentary films, respectively.
 We will have the chance to see the films in first run during the 18th Olympia 
Festival 2015 and the 15th Camera Zizanio. 
The second phase will be realized in Pyrgos in Greece, on the conduct of the 
Festival. The children from Germany will be hosted in Greece and will continue 
the cooperation creating new films here. 
The films that will be produced will be promoted by every available means to 
the widest possible public, with public projections but also via internet. 
Causing discussions and contributing to the development of a creative 
dialogue. 
For the implementation of the project’s first phase, the contribution of Aegean 
Airlines was vital, offering the air tickets to the members of the Greek mission.  
 

PARALLEL EVENTS
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΕΜΕΙΣ;

Μια κοινή δράση για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από μικτές 
ομάδες ελλήνων και γερμανών εφήβων.
Η δράση που σχεδίασαν  η YOUNG DOGS - Youth Academy for Documentary από 
τη Γερμανία και το ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ από την Ελλάδα στηρίχτηκε στο σκεπτικό 
ότι το  ντοκιμαντέρ  είναι το πιο άμεσο και παρεμβατικό κινηματογραφικό είδος.  
Μέσα από αυτό  τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο, αναγνωρίζουν ταυτότητες και 
διαφορές και παράλληλα  ανιχνεύουν τις διεξόδους και προοπτικές για το μέλλον.
Η δράση  εξελίσσεται σε δυο φάσεις, τόσο  στη Γερμανία όσο και την Ελλάδα, με 
τη συμμετοχή δυο εξαμελών ομάδων νεαρών δημιουργών από τις αντίστοιχες 
χώρες. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στο Ντόρτμουντ το διάστημα 11 με 18 
Οκτωβρίου 2015. Για το λόγο αυτό ταξίδεψαν στη Γερμανία τα έξι παιδιά από τον 
Πύργο,  τα  οποία έχουν εκπαιδευτεί τα προηγούμενα χρόνια στα εργαστήρια της 
Camera Zizanio,  μαζί με ένα συνοδό σκηνοθέτη. 
Οι οχτώ μέρες στο Ντόρτμουντ ήταν πολύ παραγωγικές. Τα δώδεκα παιδιά με την 
καθοδήγηση επαγγελματιών συζήτησαν ιδέες, εξοικειώθηκαν με τον κινηματο-
γραφικό εξοπλισμό, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και γύρισαν  αντίστοιχα τρεις 
ταινίες ντοκιμαντέρ. 








