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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ > GREETING
ΕΤΩΝ 10! Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα μόνο από τα χαρακτηριστικά της 
Camera Zizanio 2016, θα κρατούσαμε αυτό που μας δίνουν εννέα παιδιά. Παι-
διά, άγνωστα μεταξύ τους: ο Max από την Αμερική, η Maia από τον Καναδά, ο 
Tobby από την Αγγλία, η Stanislawa από το Βέλγιο, η Άρτεμις, ο Ιάσονας, ο 
Κωνσταντής κι ο Μάξιμος από την Ελλάδα, η Zahra από το Ιράν.
Τι το κοινό μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά από τις τέσσερις γωνιές του πλα-
νήτη, από διαφορετικά οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα;  Είναι όλα 
τους ετών δέκα. Είναι δημιουργοί ταινιών. Ταινίες όμως που έκαναν εντελώς 
μόνοι κι όχι στα πλαίσια κάποιου συλλογικού εργαστηρίου!
Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία χειρίζονται με επιδεξιότη-
τα τις νέες τεχνολογίες δημιουργώντας έργα ολοκληρωμένα. Αλλά όχι μόνο. 
Πρόκειται για έργα με περιεχόμενο ουσιαστικό που για την παραγωγή τους 
απαιτήθηκαν σύνθετες πνευματικές διεργασίες. 
Δεν πρόκειται για παιδιά θαύματα. Είναι η νέα γενιά που μας αποκαλύπτεται. 
Αυτή που μπορεί να αδράξει την πραγματικότητα, να μιλήσει γι’αυτήν, να πα-
ρέμβει. Όπως η Stanislawa που με την ταινία της καλωσορίζει τους πρόσφυ-
γες και τους ξεναγεί στην πόλη της, στην καρδιά της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες. 
Φαίνεται ο πήχης να έχει κατέβει πολύ. Κι όσο ο πήχης κατεβαίνει τόσο ανε-
βαίνουν οι ευθύνες όλων εμάς απέναντί τους και ειδικά όσων βρίσκονται στα 
κέντρα αποφάσεων.

Oμάδα Camera Zizanio

10 YEARS OLD! If we should choose only one of the characteristics of Camera 
Zizanio 2016, we would have a hold on what nine children give us. Children 
unknown to one another: Max from America, Maia from Canada, Tobby from 
England, Stanislawa from Belgium, Artemis, Iasonas, Konstantis and Maximos 
from Greece, Zahra from Iran. 
What do these children from the four corners of earth, from different socio-eco-
nomic and cultural environments, have in common? They are all 10 years old. 
They are filmmakers. They made movies completely on their own, without the 
framework of a collective workshop! 
It is quite extraordinary that in this early age they handle with ability the new 
technologies making complete works. But not only this. These works have an 
essential content, so their production required complex intellectual processes. 
It is not about whizkids. It is the new generation that has been revealed to us. 
The one that can seize the reality, talk about it, intervene. As Stanislawa does 
with her film welcoming the refugees and guiding them around her city, in the 
very heart of Europe, Brussels. It seems that the hurdle is so low. And as long as 
the hurdle gets lower, our responsibilities towards them grow and notably the 
responsibilities of those who are in decision-making positions.

Camera Zizanio Team
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
Η 16η Camera Zizanio δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Επιδιώκοντας να είναι η πιο 
αυθεντική φωνή των παιδιών και των εφήβων όλου του κόσμου, το πιο αντι-
προσωπευτικό βήμα της νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας, κάνει το με-
γάλο άλμα. Το διεθνές τμήμα που μέχρι σήμερα ήταν μόνο πληροφοριακό, γίνε-
ται διαγωνιστικό.  Και προστίθεται στα ήδη προϋπάρχοντα, Ευρωπαϊκό και 
Ελληνικό. 

Από τις 1400 και πλέον αιτήσεις που δεχτήκαμε, επιλέξαμε:  
21 ταινίες για το διεθνές τμήμα. Ταινίες  που προέρχονται από 12 χώρες από 

όλες τις ηπείρους: Αίγυπτο,  Ισραήλ, Λίβανο, Ιράν, Ιράκ, Ινδία, Αυστραλία, Βραζι-
λία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη. Ταινίες που θα εκ-
πλήξουν!

98 ταινίες που προέρχονται από το σύνολο σχεδόν της  Ευρώπης:  Αυστρία, 
Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Τσεχία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κοσσυφοπέδιο, Κροατία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μάλτα, Νορ-
βηγία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 
Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία. Ρεκόρ συμμετοχών!

Στο ελληνικό τμήμα, στο οποίο προβάλουμε χωρίς αποκλεισμούς όλες τις 
ταινίες που παράγονται από νέους εντός ή εκτός σχολικού περιβάλλοντος, αλλά 
βρίσκονται στα όριο των κανονισμών, θα προβληθούν 123 ταινίες. Ρεκόρ συμ-
μετοχών σε σχέση με πέρυσι που ήταν 110.  

Με μια απλή πρόσθεση βλέπουμε ότι στην 16η Camera Zizanio συμμετέ-
χουν  παιδιά και νέοι από 40 χώρες. Αυτή όμως η αριθμητική κρύβει την αλή-
θεια. Ειδικά αυτή όπως παρουσιάζεται στις μέρες μας. Με τη μετακίνηση μεγά-
λων ομάδων πληθυσμών από τις χώρες καταγωγής τους εξ αιτίας βάρβαρων 
πολεμικών συγκρούσεων, τεράστιων καταστροφών, της ανέχειας, των κλιματι-
κών αλλαγών.  Σε έναν πλανήτη σε μεγάλο αναβρασμό και κοινωνίες σε μετά-
βαση.

Σε ποιες χώρες να κατατάξεις τα παιδιά πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που 
δημιουργούν στην Αυστρία, τα παιδιά από την Αφρική στην Ισπανία, από τη 
Συρία στην Τουρκία και τη Γερμανία, Σέρβους πρόσφυγες από το Κόσοβο  στη 
Σλοβενία, από την Αλβανία στην Ελλάδα…  Ο κόσμος της νεανικής οπτικοα-
κουστικής δημιουργίας δεν έχει σύνορα. 

Ορθώνεται πάνω από φράχτες και δολοφονικές θάλασσες, βρίσκοντας κα-
ταφύγιο στον κόσμο των αναζητήσεων, του διαλόγου, των κοινών τόπων, που 
ενώνουν τους  νέους και δημιουργούν ελπίδες για το αύριο. 

Γι’αυτό η Camera Zizanio δεν μπορεί και δεν είναι ένα τυπικό φεστιβάλ. Σε 
απόλυτη συμφωνία με τον χαρακτηρισμό της ως ‘’Συνάντηση της νεανικής 
οπτικοακουστικής δημιουργίας’’ ετοιμάζεται να υποδεχτεί πάνω από 120 νέους 
από πολλές χώρες αλλά και εκατοντάδες παιδιά από την Ελλάδα. Δημιουργώ-
ντας ένα μεγάλο φόρουμ διαλόγου αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα 
από τα πολυεθνικά κινηματογραφικά εργαστήρια.

Με αυτό τον τρόπο η κάθε διοργάνωση δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής 
αλλά το ξεκίνημα μιας νέας πιο ελπιδοφόρας. 

Για το εικαστικό μέρος του 
εξωφύλλου του καταλόγου 
επιλέξαμε το σχέδιο μιας 
15χρονης  πρόσφυγα από το 
Αφγανιστάν, της Σαχάρ Ρεζάι.  
Επιβίωσε από τον πόλεμο στη 
χώρα της, και μετά από ένα 
επίπονο, εξ αιτίας των 
κινητικών προβλημάτων, και 
επικίνδυνο ταξίδι 50 ημερών, 
πέρασε το Αιγαίο αλλά 
εγκλωβίστηκε στην Ελλάδα 
όταν έκλεισαν τα σύνορα. Σε 
ένα στρατόπεδο προσφύγων 
τώρα, τις ατέλειωτες ώρες 
ακινησίας στο αναπηρικό 
καροτσάκι, ζωγραφίζει τη 
μεγάλη προσφυγική 
οδύσσεια, τις απογοητεύσεις 
και τα όνειρα.

Αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά 
του κόσμου που αναζητούν 
έναν φιλόξενο τόπο να 
σταθούν  και να 
δημιουργήσουν.
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AUDIOVISUAL CREATION 
WITHOUT BORDERS  
The 16th Camera Zizanio will be totally unlike any other. Seeking to be the most 
real voice of children and young people all over the world, the most represent-
ative step of young people’s audiovisual creation, it takes the great leap. The 
international section that has been until now only informative, becomes com-
petitive. And it is added in already pre-existing sections, the European and the 
Greek one. 

From the 1400 and more submissions that we received, we selected: 
21 movies for the international section. Movies coming from 12 countries 

from all continents: Egypt, Israel, Lebanon, Iran, Irak, India, Australia, Brazil, Can-
ada, United States, South Africa, Thailand. Films which will astonish! 

98 movies coming from almost all over Europe: Austria, Belgium, Germany, 
Denmark, Czech Republic, Switzerland, United Kingdom, Ireland, Spain, Italy, 
Kosovo, Croatia, Cyprus, Belarus, Lithuania, Malta, Norway, Holland, Ukraine, 
Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Sweden, Turkey. Record of 
entries! 

In the Greek section we show all movies meeting the requirements for par-
ticipation, without exclusion, which are produced by young people within and 
outside the school environment, numbering 123 screenings. Record number of 
entries compared to last year that was 110. 

Doing the addition, we see that the participation of children and young 
people in the 16th Camera Zizanio consists of 40 countries. However, this arith-
metic hides the truth. Εspecially as it comes to light nowadays. With the dis-
placement of large groups of populations from their countries of origin be-
cause of brutal conflicts and acts of war, huge disasters, poverty, climate 
change. On a planet in big disorder and in societies in transition. 

In which countries should we classify the refugee children from Afghani-
stan who create in Austria, the children from Africa in Spain, from Syria in Tur-
key and in Germany, Serb refugees from Kosovo in Slovenia, from Albania in 
Greece… The world of young people’s audiovisual creation has no borders.

It emerges above hedges and murderous seas, finding shelter in the world 
of quests, dialogue, common grounds, that connect young people and create 
hopes for the future. 

For this reason, Camera Zizanio cannot be and is not a standart festival. In 
absolute agreement with its designation as ‘’Meeting of young people’s audio-
visual creation’’, it is preparing to receive more than 120 young persons coming 
from many countries but also hundreds of Greek children. Making a big forum 
of dialogue but also artistic creation through the multinational filmmaking 
workshops. 

In that way, each organisation is not the end of a journey, but the begin-
ning of a new one, more hopeful. 

For the visual art of the 
catalogue cover we selected 
the drawing of a 15-year-old 
refugee girl from Afghanistan, 
Sahar Rezai. She survived from 
the war in her country, and 
after a laborious - due to her 
reduced mobility - and 
dangerous journey of 50 days, 
she travelled through the 
Aegean Sea but she got 
trapped in Greece when its 
borders were closed. Now, in a 
camp of refugees, she spends 
the endless hours of 
immobility in her wheelchairs 
by drawing the big refugee 
odyssey, the disappointments 
and the dreams. 

It is dedicated to all the 
children of the world who are 
seeking after a hospitable 
place to stand on and create. 
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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 
•  Το βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα  

που απονέμεται από την  Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας,  
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

•  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 
που συνίσταται στην παροχή μιας υποτροφίας  
για σπουδές  κινηματογράφου. 

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

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ
Η κριτική επιτροπή απονέμει:
•  Ένα βραβείο ανά κατηγορία (Α- έως 12 ετών,  

Β – 13 έως 16 ετών, Γ – 17 έως 20 ετών.

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 Media Literacy given by the Educational 
Television - Ministry of Education, Research and 
Religious Affairs.

•  Award of the Greek Ombudsman  
for children’s rights (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 been accompanied by a scholarship for studies 
in Cinema). 

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. 

INTERNATIONAL SECTION
The Jury of the International section metes: 
•  One award in each age category (A’ – up to 12 

years old, B’- from 13 to 16 years old, c’ – from  
17 to 20 years old). 

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 
[ AGE  4-12 ]
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G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
GREEK SECTION
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
chrissakapa@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@1nip-evosm.thess.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iopapaniko@gmail.com
http://dim-kremast.dod.sch.gr/

ΕΛΛΑΔΑ > GREECE 
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ // 1st KINDERGARTEN OF AMALIADA 
Υπεύθυνη / in charge: Νίκα Καλιόππη / Nika Kalioppi

❚❚ Το ταξίδι ενός φλαμίνγκο > Τhe trip of a flamingo
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’15’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Οι μαθητές του σχολείου / students of the school, Καλιόππη Νίκα / Kalioppi Nika, Ελένη Πα-
παδοπούλου / Eleni Papadopoulou, Χρυσαυγή Καπατσούλια / Chrysavgi Kapatsoulia. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το δάσος της Στροφυλιάς αποτελεί πέρασμα για τα φλαμίνγκος. Ένα φλαμίνγκο αποφα-
σίζει να φτιάξει την φωλιά του στην περιοχή που του αρέσει και ψάχνει το κατάλληλο 
μέρος. Μετά από ένα μικρό ταξίδι στην περιοχή καταλήγει ότι το καλύτερο μέρος είναι 
στην Αρχαία Ολυμπία. The forest of Strofylia represents a pass for the flamingos. A flamin-
go decides to build its nest at its most prefered area  where it searches for the suitable place. 
After a small trip at the area, it chooses Ancient Olympia as the best place to live.

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ // 1st KINDERGARTEN OF EVOSMOS 
Υπεύθυνη / in charge:  Δέσποινα Βαλσαμάκη / Despoina Valsamaki

❚❚ Πρώτες Βοήθειες > First Aid
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’13’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Νήπια του 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ευόσμου Θεσσαλονίκης / Kindergartners of 1st 
Kindergarten of Evosmos, Thessaloniki, Δέσποινα Βαλσαμάκη / Despoina Valsamaki (Νηπι-
αγωγός / Kindergarten Theacher), Ελένη Καλαϊτζίδου / Eleni Kalaitzidou (Νηπιαγωγός / 
Kindergarten Teacher). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε χώρους που δραστηριοποιούνται τα παιδιά (γήπε-
δο, σχολείο, σπίτι, πάρκο) καθώς και τρόπους παροχής Πρώτων Βοηθειών για την αντιμετώ-
πιση τους. Accidents that can happen in spaces where children have activities (playing field, 
school, home, park) as well as ways of providing First Aid in order to deal with them. 

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

❚❚ Ένα ταξίδι στη Μεσαιωνική Ρόδο > A trip to Medieval Rhodes 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’32’’/ 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Οι μαθητές του Ε’2 τμήματος / 5th grade students , class E’2. 
Υπεύθυνη δασκάλα / teacher in charge: Ιωάννα Παπανικολάου / Ioanna Papanikolaou. 
Μοντάζ / edit:  Νίκος Χαραλάμπους / Nikos Charalampous. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα χρόνια των ιπποτών της Ρόδου και της παρακαταθήκης που έχουν αφήσει σε εμάς 
τους νεότερους, ο θρύλος του δράκου της Ρόδου και του ιππότη Ντε Γκοζόν, τα ήθη και 
τα έθιμα στον Μεσαίωνα. Times of the knights at Rhodes and of the deposit left to us 
younger people, the legend of Rhodes’ dragon and the knight De Gozon, the customs and 
culture in the Middle Age. 
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G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@2dim-zevgol.kor.sch.gr
http://2dim-zevgol.kor.sch.gr/
autosch/joomla15/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@1dim-iliou.att.sch.gr
http://digiartschool.webnode.gr/
asfalis-chrisi-toy-diadiktyoy/

2ο 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ // 2nd 4/SEATED PRIMARY 
SCHOOL ZEVGOLATIOU KORINTHΙΑS 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Μαυραγάνη / Maria Mavragani 

❚❚ Η αλήθεια νικάει > The truth wins
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Υπατία Θεοδωροπούλου / Ypatia Theodoropoulou, Χρήστος Μπούρμπουλας / Christos 
Mpourmpoulas, Παναγιώτης Καραγκούνης / Panagiotis Karagounis, Μαρίνα Ζαραλίγκα / 
Marina Zaraliga, Θεανώ Καραγκούνη / Theano Karagouni. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα παιδιά είναι πολύ αυστηροί κριτές. Μια ομάδα παιδιών, πολύ καλοί φίλοι στο σχολείο, 
διαταράσσουν τη σχέση τους, μπαίνοντας σε μια κατάσταση επαναλαμβανόμενων δια-
πληκτισμών. Αιτία ένα ψέμα. Όμως η αλήθεια δεν αργεί να έρθει στο φως, διαλύοντας τα 
σύννεφα των παρεξηγήσεων και οι μικροί μαθητές ξαναγίνονται αγαπημένοι φίλοι. Chil-
dren are very strict judges. A group of children, very good friends at school, disturb their 
relation, going into a situation of repeated arguments. Because of a lie. However, the truth 
comes to light quickly, making the clouds of misunderstandings disappear. The young stu-
dents become beloved friends once again. 

❚❚ Σκέψου πριν δημοσιεύσεις > Think before publishing
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 40’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Δημήτρης Γεωργίου / Dimitris Georgiou, Αθανασία Χαλιλοπούλου / Athanasia Halilopoulou, 
Θεώνη Χαλιλοπούλου / Theoni Halilopoulou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας μαθητής λάτρης ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης περνά ώρες στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Θέλει να κάνει πολλούς φίλους και μη έχοντας έλεγχο από τους γονείς του 
δέχεται τα αιτήματα για φιλία όλων. Κάποιο αίτημα έρχεται από μια μικρή Μαρία, αλλά 
στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κακόβουλο άτομο που έτσι προσπαθεί να πλησι-
άσει μικρά παιδιά. A student, lover of a social media account, spends many hours in front 
of the computer screen. He wants to make a lot of friends . He accepts every friend request 
without being controlled by his parents. A request comes from young Maria, but actually it 
is about a malicious person who approaches young children in this way.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ // 1st PRIMARY SCHOOL OF ILION
Υπεύθυνη / in charge: Άναστασία Λαμπροπούλου / Anastasia Labropoulou

❚❚ Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου > Safe Internet use
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’40’’/ 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Τάξη ΣΤ’ (τμήματα ΣΤ’1 και ΣΤ’2) / 
6th grade (classes ST’1 and ST’2).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το συγκεκριμένο animation αναφέρεται στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου κάτι που 
είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι το stop mo-
tion animation και τα υλικά ήταν πλαστελίνες, χαρτιά, τετράδιο, μαρκαδόροι, ξυλομπο-
γιές. This animation talks about the safe use of the Internet which is very important nowa-
days. The technique used is the stop motion animation and our materials were modeling 
clays, papers, notebook, markers, coloured pencils. 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
domspiros@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ // N. BAKOGIANNIS SCHOOLS
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Μπακογιάννης / Nikolaos Bakogiannis 

❚❚ Σχολείο φωλιά ονείρων >  A school nest of dreams 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’13’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης / students of the 6th grade. Εκπαιδευτικοί / teachers: Δημήτρης 
Πασχαλίδης / Dimitris Paschalidis, Ευαγγελία Μπακογιάννη / Evangelia Bakogianni, Μαρία 
Γιαλιτάκη / Maria Gialitaki, Χρύσα Παπάνθιμου / Chryssa Papanthimou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία πραγματεύεται το θέμα του ιδανικού σχολείου, πώς τα παιδιά ονειρεύονται το ιδα-
νικό σχολείο. Οι μαθητές μέσα από τις σκέψεις τους στην ταινία μας υποδεικνύουν πως 
μπορούν έξω από τα πλαίσια της σχολικής αίθουσας να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστο-
ρία του τόπου τους και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. The movie deals with the is-
sue of ideal school, how the children dream the ideal school. In this movie, the students indi-
cate to us through their thoughts that outside the classroom frame, they are able to know 
culture and history of their homeland as well  as to cultivate ecological awareness. 

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

❚❚ Βίντεο παιχνίδια > Video games
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’34’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές της ΣΤ’2 τάξης του σχολείου / 6th grade students, class ST’2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα αγόρι 12 ετών αναλώνει τις περισσότερες ώρες της ημέρας παίζοντας βίντεο παιχνί-
δια. Το αποτέλεσμα είναι να κλείνεται και να απομονώνεται από το περιβάλλον του σπι-
τιού του, φίλους και συμμαθητές. Όμως στο τέλος ένα αναπάντεχο δώρο από τους φί-
λους του θα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. A 12-year-old boy spends most of his 
time playing video games. The result is to be isolated from his friends and his family envi-
ronment. In the end, a present from his friends will bring him back to reality.

❚❚  Την επόμενη φορά θα πάμε κινηματογράφο > Next time we’ll go to the 
cinema ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’32’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές της ΣT’1 τάξης του σχολείου / 6th grade students, class ST’1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια παρέα μαθητών αναρωτιούνται που είναι καλύτερα να βλέπει κάποιος μια κινηματο-
γραφική ταινία, στο σπίτι ή στον κινηματογράφο. Έτσι αποφασίζουν οι μισοί να πάνε σ’ 
ένα σπίτι να δουν ταινία από βίντεο και οι άλλοι μισοί να δουν ταινία στον κινηματογρά-
φο. Το αποτέλεσμα της ετυμηγορίας έρχεται όταν συναντιούνται και ανταλλάσσουν την 
εμπειρία τους. A group of students are wondering where is the best place to watch a mov-
ie, at home or in a cinema. So half of them decide to watch a movie at home and the other 
half at the cinema. The verdict’s result comes up when they meet again and they exchange 
their experience.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@dim-nmpakog.lar.sch.gr 
http://ekpmpakogianni.gr
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G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 vi.di3241@gmail.com
http://blogs.sch.gr/vidi3241%20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
rallouthoma@gmail.com
http://www.schcollaboration.
com/908sigmapirhoiotaalpha.html

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, CINELIKE LAB // 4th PRIMARY SCHOOL 
OF DRAPETSONA, CINELIKE LAB Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚ Μην κοροϊδεύεις το Enderman > Do not make fun of Enderman
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ελένη Μακρυγιάννη / Eleni Makriyianni,  Μαρία Σαββίδη / Maria Savvidi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι ήρωες παίζουν Minecraft. Κάποια στιγμή, κοροϊδεύουν το Enderman για την αστεία 
του φωνή. Αυτό όμως είναι και το λάθος τους, γιατί το Enderman θα τους εκδικηθεί. Μια 
ταινιά που μιλάει πολύ πλάγια, για την διαφορετικότητα. The heroes play Minecraft. At 
some point, they mock Enderman for his funny voice. But this is their fault, because Ender-
man will take revenge. A movie dealing indirectly with diversity issues. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ // 6th PRIMARY SCHOOL OF NIKAIA 
Υπεύθυνη / in charge: Βασιλεία Δηλαβέρη / Vasileia Dilaveri

❚❚   Δεν είναι να το φοβάσαι το διαδίκτυο > You are not to be afraid of the 
Internet ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’50’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Mαθητές Ε’ τάξης / 5th grade students, Βασιλεία Δηλαβέρη  / Vassilia Dilaveri,  Ράλια Θωμά / 
Ralia Thoma.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Stop motion με θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 
Stop motion on the cyberbullying and how to handle it. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ // 6th PRIMARY SCHOOL OF NIKAIA 
Υπεύθυνη / in charge: Ράλια Θωμά / Ralia Thoma

❚❚ Το τραγούδι των οσπρίων > Legumes song
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’54’’/ 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές Ε2’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, Ράλια Θωμά, Ηρώ Σκαριμούτσου / 
students of E2’ class of 6th Primary School of Nikaia, Ralia Thoma, Hro Skarimoutsou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μαθητές ετοίμασαν ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας με αφορμή τα όσπρια. Μια από 
τις πολλές δράσεις τους είναι η συγγραφή των στίχων του τραγουδιού και η οπτικοποίη-
σή του με την τεχνική stop motion. Students prepared an interdisciplinary project in re-
sponse to the pulses. One of their many actions was the writing of the song lyrics and the 
visualization of the stop-motion technique. 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
latinisandreas@yahoo.gr
http://st2igmes.blogspot.gr 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, CINELIKE LAB // 12th PRIMARY 
SCHOOL OF NEA SMIRNI, CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚ Γουρούνια > Pigs
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αλέξανδρος Σταμέλος / Alexandros Stamelos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Δύο γουρούνια βάζουν στο μάτι λιχουδιές που μεταφέρει ένα τρένο. Two pigs are gun-
ning for delicacies transported by a train.

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, CINELIKE LAB // 13th PRIMARY SCHOOL 
OF HALANDRI, CINELIKE LAB Υπεύθυνος / in charge:  Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚  Η Διαφορετικότητα ... Διαφορετικά μέρος 1 > The Diversity... Otherwise 
part 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου / 6th grade students. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η διαφορετικότητα, δεν αφορά μόνο το χρώμα του δέρματος ή την θρησκεία κάποιου. Η 
διαφορετικότητα μπορεί να εντοπιστεί και στα ελαττώματα ή τις επιλογές του καθενός. 
Διαφορετικότητα όμως δεν σημαίνει κατωτερότητα. The diversity is not only about skin 
colour or religion. The diversity can also be detected in our weaknesses or choices. Howev-
er diversity does not mean lower rank.

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ // 13th PRIMARY SCHOOL OF SERRES
Υπεύθυνος / in charge: Άνδρέας Λατίνης / Andreas Latinis 

❚❚  Δάγκωσε μια τάρτα, μη δαγκώνεις το διπλανό σου > It’s better to bite a 
pie than your neighbour
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, φωτογραφία, ήχος / direction, screenplay, direction of photography, 
sound: Κινηματογραφικό εργαστήρι / Cinema workshop. 
Μοντάζ / edit: Κυριάκος Ρόντσης / Kyriakos Rontsis, Γιάννης Γεωργαντάς / Yiannis Georgantas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η τάξη του Νικόλα επισκέπτεται ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Ο Σεφ παροτρύνει τα 
παιδιά να δημιουργήσουν τάρτες. Αυτό θα σταθεί αφορμή ώστε το εργαστήρι ζαχαρο-
πλαστικής να τους αποκαλύψει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό που θα αλλάξει τη 
ζωή τους… Nicolas’ class is visiting a pastry workshop. The pastry chef is encouraging the 
children to make pies. This will be the beginning for revealing a great secret. A secret that 
will change their lives…

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com
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G R E E K  S E C T I O N 
[ AGE  4-12 ]

52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ // 52nd PRIMARY SCHOOL OF HERAKLION, 
CRETE Υπεύθυνη / in charge: Φωτεινή Συλιγάρδου / Fotini Syligardou 

❚❚ Η δική μας Ευρώπη > Our Europe
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Οι μαθητές της Δ’ τάξης του σχολείου / 4th grade students of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο φίλοι συναντούν ένα μικρό παιδί σε μία παραλία ενός νησιού του Βορείου Αιγαίου. 
Το προσκαλούν να δει την Ευρώπη μέσα από τα δικά τους μάτια. Κάθε ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό των χωρών που ξεχώρισαν τα παιδιά είναι και ένα καινούριο αστέρι, μια διαφο-
ρετική σκηνή και ένας νέος προορισμός σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι. Two friends meet a little 
child on a beach of a North Aegean island. They invite him to see Europe through their own 
eyes. Each particular characteristic of countries being distinguished by the children is also 
a new star, a different scene as well as a new destination in this magicical journey. 

132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 132nd PRIMARY SCHOOL OF ATHENS
Υπεύθυνοι / in charge:  Νάσια Παπαχριστοδούλου / Nassia Papadopoulu, Κλεάνθης Βουλαλάς / 
Kleanthis Vouvalas 

❚❚ Η πόλη των σκιών >  The city of shadows
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου / students of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τρεις ήρωες από τρία διαφορετικά παραμύθια συναντιούνται: ο μικρός Ντουπ, από το 
ομώνυμο παραμύθι της Ειρήνης Μάρρα, ο Γκάτορ από το παραμύθι της Lian de Kat «Τα 
δάκρυα του μικρού κροκόδειλου» και ο Ξένος από το παραμύθι «Το τέρας και ο Ξένος» 
που έγραψαν οι μαθητές/τριες του σχολείου. Three characters from three different stories 
meet in this fairy tale: little Ntoup from the homonymous tale of Irene Marras, Gkator from 
Lian de Kat’s «Tears of the little crocodile» and the Stranger from the fairytale «the Monster 
and the Stranger» written by the students of our school.

132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 132nd PRIMARY SCHOOL OF ATHENS
Υπεύθυνοι / in charge: Πέτρος Χαραβιτσίδης / Christos Haravitsidis, Γιώργος Μακρυγιάννης / 
Yiorgos Makriyannis. 

❚❚ Με τα δικά μας μάτια > Through our own eyes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου / students of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣT΄ τάξης του 132ου Δ.Σ. Αθηνών παρακολουθούν τις 
ιστορίες των προσφύγων μέσα από φωτογραφίες – ντοκουμέντα. Παράλληλα έρχονται 
σε επαφή με οικογένειες προσφύγων από το σχολείο τους, οι οποίες έχουν βιώσει τον 
πόλεμο και τη βίαιη μετακίνηση από τις εστίες τους. The 6th grade students of the 132nd 
Primary School of Athens come across refugee stories through pictures - documents. Fur-
thermore, they meet refugee families from their school, that have experienced war and 
forcible displacement from their homes.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 kalizouk@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pcharavi@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
silfot@sch.com
http://blogs.sch.gr/silfot
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
irifiri@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
evageraki@gmail.com
http://Www.chroma-art.gr

ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ // ARTEMIS KALANTZAKOU 
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Κακαντζάκου / Christina Kalantzakou

❚❚ Ο γύρος του κόσμου > Around the world
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’52’’ /2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Άρτεμις Καλαντζάκου / Artemis Kalantzakou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα σαλιγκαράκι ξεκινάει το ταξίδι του από την Ελλάδα , κάνει το γύρο του κόσμου (πάνω 
σε πολιτικό χάρτη) και επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα σε ... 2 λεπτά ! Εμπνευσμένο από το 
βιβλίο «Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν. A littlle snail begins its travel 
from Greece in order to go around the world (on a political map) and comes back to Greece 
in… 2 minutes! Inspired from the book  ‘’Around the world in 80 days’’ by Jules Verne.

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟ-
ΝΑΣ // CHILDREN’S ASYLUM, CINEMA AND ANIMATION TEAM
Υπεύθυνη/ in charge: Ίριδα Φυρογένη / Irida Fyrogeni

❚❚ Ένας Καρπός Ειρήνης > Α Fruit of Peace
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’18’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Γιώργος Γιαννακού / Υiorgos Giannakou, Πέτρος Μπουρβάνης / Petros Mpourvanis, Ελένη 
Νταμπίζα / Eleni Ntampiza, Δανιήλ Ταφριάδης / Daniel Tafriadis, Χάρης Τζούμας / Charis 
Tzoumas, Μαρία Μιχαλακού / Maria Michalakou, Κωνσταντία Ποιμενίδου / Konstantia 
Pimenidou, Κωνσταντίνος Καραγκιοζόπουλος / Konstantinos Karagkiozopoulos, Λευτέρης 
Σύμης / Lefteris Symis, Ελευθερία Ρακιτζή / Eleftheria Rakitzi, Παύλος Τοπτσίδης / Pavlos 
Toptsidis, Κωνσταντίνος Σειρηνάκης / Konstantinos Sirinakis, Κωνσταντίνος Πετειναράκης / 
Konstantinos Petinarakis, Σέργιος Χατζηαβραμίδης / Sergios Chatziavramidis, Άννα Γούναρη 
/ Anna Gounari, Κυριάκος Διονυσιάδης / Kyriakos Dionisiadis, Ναμπίλ Μπρέιμ / Nabil Breim, 
Νίκος Ήργης / Nikos Irgis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα χωριό Σκαθαριών και Σκαραβαίων βρίσκεται σε μια χρόνια εμφύλια διαμάχη, καθώς 
η Απληστία, ο Εγωισμός και ο Ρατσισμός έχουν καταφέρει να εδραιώσουν τον Πόλεμο και 
να εξορίσουν την Ειρήνη. Ένα σκαθάρι αποφασίζει να ξεκινήσει ένα μακρύ ταξίδι με στό-
χο την εύρεση και την επιστροφή της Ειρήνης. Θα καταφέρει να εντοπίσει την Ειρήνη; A 
village of Beetles and Skarabaeids is in a chronic civil conflict, while Rapacity, Selfishness 
and Racism have made to set up War and exile Peace. A beetle decides to start a long travel 
amining at the discovery and return of Peace. Will it manage to locate Peace? 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΩΜΑ // CHROMA WORKSHOP
Υπεύθυνη / in charge:  Εύα Γεράκη / Eva Geraki

❚❚ Ο ζωγράφος  > The painter 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρία Αθανασοπούλου / Maria Athanasopoulou, Σάββας Καμπούρης / Savvas Kampouris, 
Ντόρα Μεϊντάνη / Dora Meïntani, Κυριακή Τσελεπίδου / Kyriaki Tselepidou, Δανάη Τσιριγω-
τάκη / Danae Tsirigotaki. Επιβλέπων / supervisor: Γιάννης Ζιόγκας / Yiannis Ziogkas.
Επιμέλεια / production: Lampros Lalos / Λάμπρος Λάλος.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kalantzakouchris@yahoo.gr
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com
http://vimeo.com/171013923,%20
www.kinoumeno.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
greeklifehacker@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UCVxE-iF7O2kqGxYSUDPU2Aw

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας εμπνευσμένος καλλιτέχνης μελετά με προσήλωση την σύνθεση «νεκρής φύσης» 
που έχει τοποθετήσει στο εργαστήριο του. Ξεκινάει τη ζωγραφιά του στον καμβά προ-
σπαθώντας να ακολουθήσει όλες τις βασικές αρχές σχεδίου. Όμως η «νεκρή φύση» με 
φρούτα μάλλον κρύβει κάπου ένα άτακτο και πολύ ζωηρό φιλότεχνο κάτοικο! An in-
spired artist studies attentively the composition of ‘’dead nature’’ that he has placed in his 
workplace. He begins his painting on canvas trying to follow all basic principles of drawing. 
However the ‘’dead nature’’ with fruits hides rather a naughty, bright and virtuoso resident! 

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

❚❚ Η παράξενη μυθολογία της Pizzaπολης > Pizzapolis’ odd mythology 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’45” / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Λύσανδρος Αντωνόπουλος / Lyssandros Antonopoulos, Χρυσούλα Βανταράκη / Chryssoula 
Vantaraki, Ιάσων Γεωργούλης / Iason Georgoulis, Πάρις Γεωργούλης / Paris Georgoulis, Γιάννης 
Γιαλλάφος / Yiannis Giallafos, Φίλιππος Γκατζώνης / Phillipos Gkarzonis, Φίλιππος Γραβάνης / 
Phillipos Garvanis, Φωτεινή Ζαλίγκα / Fotini Zaliga, Άγγελος Ζαχαριάδης / Angelos Zachariadis, 
Γιάννης Ζάχος / Yiannis Zachos, Μυρτώ Δρακοπούλου / Myrto Drakopoulou, Έρση Κανδαρά-
κη-Λέκα / Ersi Kandaraki-Leka, Κωστής Καριανάκης / Kostis Karianakis, Παύλος Κολοβός / 
Pavlos Kolovos, Αλέξανδρος Κονταράτος / Alexandros Kontaratos, Γιάννος Κόντος / Giannos 
Kontos, Αγγελική Κορκάρη / Angeliki Korkari, Στέλλα Κουρή / Stella Kouri, Άγγελος Κουρής / 
Angelos Kouris, Άννα-Τερέζα Λέκκα / Anna -Tereza Lekka, Γιάννος Λέτσιος / Yiannos Letsios, 
Ήβη Μαρκαντώνη / Ivi Markantoni, Μάνος Μουστακάτος / Manos Moustakatos, Ρεβέκκα 
Μπεχράκη / Rebecca Behraki, Δημήτρης Μπουάζα / Dimitris Bouaza, Ρωξάνη Μποζανίνου 
-Αγιομαμίτη / Roxani Bozaninou-Agiomamiti, Αγάπη Νικητιάδη / Agapi Nikitiadi, Βαλένα Ντι-
νιεράκη / Valena Dinieraki, Ελένη Ντουντούλα / Eleni Doudoula, Ιόλη Παπαλεωνίδα-Καλογιάν-
νη / Ioli Papaleonida-Kalogianni,, Ισίδωρος Πετρουνάκος-Τζάκσον / Isidoros Petrounakis-
Jackson, Στρατής Ράλλης / Stratis Rallis, Άρης Σειρηνάκης / Aris Seirinakis, Μυρσίνη 
Στεφανάκου / Myrsini Stefanakou, Βαγγέλης Στρούμπος / Vangelis Stroumpos, Οδυσσέας 
Σφυρικίδης / Odysseus Sfirikides , Βαγγέλης Τζιούρης / Vangelis Tziouris, Ελένη Τσούγκου / 
Eleni Tsougou, Σοφία Φλωρίου / Sophia Floriou, Αλέξανδρος Φουρτουλάκης-Πολίτης / 
Alexandros Fourtoulakis-Politis, Θανάσης Χατζηνικολάου / Thanasis Hatzinikolaou. Εκπαιδευ-
τικός, 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 μυθικά όντα της μυθολο-
γίας… ΟΜΩΣ τα πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας βρίσκονται σε μία πιο σύγχρονη 
εποχή. Γιατί άραγε να κλέβει τηλεοράσεις ο Πήγασος; Three groups of 3rd  grade students 
combined the basic principles of moving image and some pre-cinematographic optical 
games with fabulous beings of mythology… BUT the creatures of Greek mythology live in 
a more modern era. Why does Pegasus steal televisions? 

ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ // IASONAS ANASTASOPOULOS 
Υπεύθυνη / in charge: Θάλεια Μιχαλινού / Thaleia Michalinou 

❚❚ Πέρρυ ο ναυαγός > Perry the shipwreck survivor
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’14’’/ 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ιάσονας Αναστασόπουλος / Iasonas Anastasopoulos.
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
evlachakis@gmail.com
https://kidoglaz.wordpress.com/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anektaria@outlook.com.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
freerock1974@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι μια κωμωδία μικρού μήκους που αφορά την ιστορία ενός παιδιού που θέλει να κα-
τασκευάσει μια βάρκα ακούγοντας το υποσυνείδητό του αλλά του τυχαίνουν διάφορες 
αντιξοότητες... A short film comedy about the story of a child who wants to fabricate a boat 
listening to his subconscious mind. But he meets various adversities…

ΟΜΑΔΑ KIDOGLAZ // KIDOGLAZ
Υπεύθυνος / in charge: Ευάγγελος Βλαχάκης / Evagelos Vlachakis 

❚❚  Χωρίς παραμόρφωση...ζωή όμορφη > Life is beautiful... when not 
distorted ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’30’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Λέσλι Μπόγκαρτ / Leslie Bogart, Αλίσια Ντεπάλμα / Alicia De Palma, Άλεξ Μακντέρμοντ / 
Alex McDermont, Ίνγκμαρ Πέτερσον / Ingmar Peterson, Μελίνα Βλαχάκη / Melina Vlachaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Χορευτική παράσταση καταγεγραμμένη μέσα από μια διαφορετική ματιά... A dance per-
formance recorded from an alternative point of view...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ // PRIMARY 
SCHOOL OF THE ISRAELI COMMUNITY IN ATHENS
Υπεύθυνη/ in charge: Νεκταρία Άνδρωνά / Nektaria Androna

❚❚ Ανθρωποθάλασσα > Sea of men 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ινταν Κορέν / Idan Koren, Μαρατίκα Τσιμπρέ / Maratika Tsibre, Ναταλί Αμαρίλιο / Natali 
Amarilio, Μάριος Σούσης / Marios Sousis, Ηλίας Σολομόνη / Ilias Solomoni, Λόρα Φάις / Lora 
Fais, Χάννα Όσμπεργκ / Hannah Osberg, Φίλιππος Φελούς / Filippos Felous, Νεκταρία Αν-
δρωνά / Nektaria Androna (δασκάλα / teacher).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μίνι ντοκιμαντέρ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου 
για τους πρόσφυγες. Κεντρική ιστορία αυτής της Σύριας πρόσφυγα Ντόα Αλ Ζαμέλ που 
το Σεπτέμβριο του 2014 επιβίωσε από ναυάγιο πλοιαρίου σώζοντας και ένα δίχρονο κο-
ριτσάκι μετά από τέσσερα μερόνυχτα στη θάλασσα. Mini documentary aiming to raise 
awareness among the rest of our students for the refugees. The central story of the Syrian 
refugee Dooa Al Zamel who survived from shipwreck of boat in September 2014  rescuing 
as well a 2-year-old girl after four days and four nights in the sea. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ // PRIMARY SCOOL OF 
AMYGDALEONA, KAVALA
Υπεύθυνος / in charge:  Σταύρος Παπαδόπουλος / Stavros Papadopoulos

❚❚ Καινούργια πατρίδα > New land 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Οι μαθητές του τμήματος / the 
students of the class. Ερμηνεία / cast: Oι μαθητές του ΣΤ’2 τμήματος του σχολείου / 6th 
grade students, class ST’2, Αθανάσιος Χατζηαθανασίου / Αthanasios Chatziathanasiou. Σκη-
νοθετική επιμέλεια, προσαρμογή σεναρίου / executive producer, script adaptation: Σταύρος 
Παπαδόπουλος / Stavros Papadopoulos (εκπαιδευτικός / teacher).
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@dim-kallif.dra.sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι συνθήκες ζωής των πρώτων κατοίκων του χωριού αλλά και το χτίσιμο του πρώτου 
σχολείου από τους πρόσφυγες του Πόντου που κατοίκησαν ως επί το πλείστον στην πε-
ριοχή μετά τον Μικρασιατικό πόλεμο, σε αληθινά γεγονότα σύμφωνα με το ημερολόγιο 
του πρώτου δασκάλου Ηλία Τσανακτσή. The life conditions of the first residents of the 
village but also the construction of the first school by the refugees of Pontus that had lived 
mainly in the area after the Greco-Turkish War. True story based on the journal of the first 
schoolteacher, Ilias Tsanaktsis. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ // PRMARY SCHOOL OF 
KALLIFYTOS, DRAMA 
Υπεύθυνος / in charge: Άναστάσιος Παυλίδης / Anastasios Pavlidis

❚❚ Για μένα λέει Κύριε; > Is he talking about me?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’03’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Ανθόπουλος / Yiorgos Anthopoulos, Θεόδωρος Αντωνιάδης / Theodoros Antoniadis, 
Αναστάσιος Καμπαγιουκλής / Anastasios Kampayiouklis, Κωνσταντίνος Κεσίδης / 
Konstantinos Kesidis, Άννα Κρασοπούλου / Anna Krasopoulou, Σωκράτης Λαζαρίδης / 
Sokratis Lazaridis, Σταύρος Μουτσίτας / Stavros Moutsitas, Αικατερίνη Μπάλλα / Aikaterini 
Balla, Δέσποινα Σαββαΐδου / Despoina Savvaïdou, Κρίστι Τσέλα / Kristi Tsela, Μαρία Τσεντεμε-
ΐδου / Maria Tsentemeïdou, Χρυσάνθη Φιλίδου / Chrysanthi Filidou, Κωνσταντίνος Χατζηδέ-
λης /Konstantinos Hatzidelis, Νικόλαος Χατζηθεοδωρίδης / Nikolaos Hatzideodoridis, Αλέξιος 
Χρυσανίδης / Alexios Chrysanidis, Κωνσταντίνα Διαμαντή / Konstantina Diamanti, Γιώργος 
Μακρυγιάννης / Yiorgos Makriyiannis, Σταύρος Μασμανίδης / Stavros Masmanidis, Αικατερί-
νη Μπεζά / Aikaterini Beza, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος / Alexandros Papadopoulos, Φωτεινή 
Παρχαρίδου / Fotini Parcharidou, Μελίνα Παυλίδου / Melina Pavlidou, Ιωάννης Σαχανίδης / 
Ioannis Sahanidis, Σαββίνα Χάλκα / Savvina Halka, Δημήτριος Δήμογλου / Dimitrios Dimoglou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μάθημα γλώσσας σε ένα Δημοτικό Σχολείο. Καθώς επεξεργάζονται το κείμενο για την 
Μικρασιατική καταστροφή ένας μαθητής κάνει μια συνταρακτική διαπίστωση... Course 
of Greek language in a Primary School. While they work on a text about Asia Minor Catastro-
phe, a student makes a devastating finding... 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ // PRIMARY SCHOOL OF KAVASILA 
Υπεύθυνος / in charge:  Θωμάς Άθ. Άγραφιώτης /  Thomas Ath. Agrafiotis

❚❚ Σχολική Ζωή... > School Life...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές του σχολείου / students of the school, Θωμάς Αθ. Αγραφιώτης / Thomas Ath. 
Agrafiotis, Αντώνης Γιαννακόπουλος / Antonis Yiannakopoulos, Γιώργος Φωτόπουλος / 
Yiorgos Fotopoulos, Μιχάλης Μέλλος / Michalis Mellos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πτυχές της καθημερινής ζωής σε ένα μικρό χωριό-κόμβο του εύφορου Ηλειακού κά-
μπου. Η κάμερα εστιάζει στον αύλειο χώρο του κλειστού Γυμνασίου και του 6/θ Δημοτι-
κού Σχολείου Καβάσιλα. Η αντίθεση ενός κτιρίου φάντασμα και ενός ανοιχτού σχολείου, 
γεμάτου παιδικά δρώμενα, αποδεικνύει ότι το σχολείο αποτελεί τον ισχυρότερο πυρήνα 
ζωής μιας κοινότητας... Aspects of everyday life in a small key village of the fertile plain of 
Ilia. The camera focuses on the courtyard of the Gymnasium and the 6/seated Primary 
School of Kavasila. The contrast of a ghost building and an open school, full of children’s 
activities, shows that the school is the strongest core of life of a community...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
agrafiotisthomas@yahoo.gr
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
filippopoulou@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF NEA KIOS
Υπεύθυνη / in charge:  Μαρία Φιλιπποπούλου / Maria Filippopoulou

❚❚ Ζωή στο έγχρωμο > Life in color
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’06’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές του τμήματος Ε’1 του σχολείου / 5th grade students, E’1 class.
Υπεύθυνη δασκάλα / teacher in charge: Μαρία Φιλιπποπούλου / Maria Filippopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας «σκουρόχρωμος» κύριος ξεκινά να δουλεύει σε ένα εστιατόριο. Όλα βαίνουν κα-
λώς, ώσπου μπαίνει μια κυρία που δεν συμπαθεί τους σκούρους ανθρώπους και δημι-
ουργεί μεγάλη φασαρία. Την επόμενη μέρα βγαίνει μια βόλτα με την κόρη της και της 
κλέβουν την τσάντα…  και η κύρια αναθεωρεί τις απόψεις της. A brown-skinned gentle-
man begins to work in a restaurant. Everything is fine, till a lady gets in that does not like the 
darker-skinned persons and causes big trouble. The next day, she goes for a walk with her 
daughter and she gets her bag stolen… and the lady reconsiders her opinion. 

❚❚ Μια μέρα διαφορετική απ’ τις άλλες >  Not an ordinary day
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’54’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές του τμήματος Ε’1 του σχολείου / 5th grade students, E’1 class.
Υπεύθυνη δασκάλα / teacher in charge: Μαρία Φιλιπποπούλου / Maria Filippopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας φτωχός κύριος προσπαθεί να ξεφύγει απ΄ τους σερίφηδες που τον κυνηγούν γιατί 
κλέβει φαγητό για την οικογένειά του. Μπαίνει κ κρύβεται σε ένα σαλούν και αργότερα 
μπαίνουν οι σερίφηδες με την φωτογραφία του. Ένας πελάτης τον αναγνωρίζει και ο 
μπάρμαν δίνει την λύση: Ο φτωχός κύριος να δουλέψει στο σαλούν. A poor gentleman 
tries to escape from the sheriffs that chase after him because he steals food for his family. 
He gets in a saloon and hides himself and later the sheriffs come up with his photo. A cus-
tomer recognizes him and the bartender finds the solution: The poor gentleman should 
work at the saloon. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ, CINELIKE LAB // PRIMARY SCHOOL OF 
REGKINIO, CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / liasFlorakis

❚❚ Καλίκ ο μικρόςδημιουργός> KALIK, the young creator
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’40’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αλέξης Μελέτης / Alexis Meletis, Γιάννης Μελέτης / Yannis Meletis, μαθητές του σχολείου / 
students of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε ένα διθέσιο σχολείο ενός χωριού, ο δάσκαλος ανακοινώνει στα παιδιά την άφιξη ενός 
καινούριου μαθητή. Το παιδί, έρχεται από την Συρία, ξέροντας ελάχιστες λέξεις στα Ελλη-
νικά. Πώς θα συνεννοηθεί; Πώς θα ενταχθεί στην μικρή κοινωνία; Τι είναι αυτό που θα τον 
ενώσει με τα υπόλοιπα παιδιά; In a 2/seated school of a village, the schoolteacher an-
nounces the arrival of a new student. The child comes from Syria knowing a very few words 
in Greek. How will he communicate? How will he integrated into the small society? What 
will connect him with the others?
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@dim-eid-peiraia.att.sch.grΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ // SPECIAL 

PRIMARY SCHOOL OF PIRAEUS FOR CHILDREN WITH AUTISM
Υπεύθυνος / in charge: Βασιλική Βερβελέ / Vasiliki Vervele

❚❚ Ο λαγός και η χελώνα > The Tortoise & the Hare
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’42’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Δήμητρα / Dimitra, Φίλιππος / Filippos, Θοδωρής / Thodoris, Μιχάλης / Michalis, Ανδρέας / 
Andreas, Μάρκος / Markos, Νικόλας / Nikolas, Φωτεινή / Fotini, Ιάσονας / Jason, Ευανθία 
Αναστασίου / Evanthia Anastasiou, Ελένη Αποκορωνιοτάκη / Eleni Apokoroniotaki, Βασιλική 
Βερβελέ / Vasiliki Vervele, Χαρίκλεια Πάτση / Charikleia Patsi

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σημείο αναφοράς της ταινίας μας αποτέλεσε ο μύθος του Αισώπου «Ο Λαγός και η Χελώ-
να». Ο λαγός σίγουρος για τη γρηγοράδα του στο τρέξιμο προσκαλεί σε αγώνα ένα από 
τα ζώα που έπαιζαν αμέριμνα στο δάσος. Η χελώνα δηλώνει πανέτοιμη για το ξεκίνημα 
του αγώνα. Ο λαγός σε κάποια στιγμή της διαδρομής παίρνει έναν υπνάκο. Η χελώνα 
όμως που ήξερε πόσο αργοκίνητη ήταν, δε σταμάτησε καθόλου να τρέχει κι έτσι, αφού 
προσπέρασε τον κοιμισμένο λαγό έφτασε πρώτη στο τέρμα και πήρε το βραβείο! Our 
movie’s reference point was the Aesop fable ‘’The Tortoise & the Hare’’. The Hare sure for his 
speed in running, challenges to a race one of the animals that were playing leisurely in the 
forest. The Tortoise declares ready for the race start. At some point of the route, the Hare 
paused to rest. The Tortoise however that knew how slow his pace was, he never, ever 
stopped to run and thus, after going ahead of the sleeping Hare, he reached first the finish 
line and took the reward! 

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

❚❚ Μία Νύχτα στο Μουσείο (4;)  > A Night at the Museum (4?)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’20” / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αργυρή Ζέρβα / Argyri Zerva, Ελένη Καρυώτη / Eleni Karyoti, Ελπίδα Κόβρα / Elpida Kovra, 
Νίκη Κωστοπούλου / Niki Kostopoulou, Ισμήνη Μάρσαλ / Ismini Mashal, Ελένη Μπέη / Eleni 
Bei, Σπύρος Μποζιάρης / Spyros Boziaris, Αντώνης Περαμερίτης / Antonis Parameritis, Κατε-
ρίνα Τέγου / Katerina Tegou, Μανταλένα-Αθηνά Τρίκα / Magdalena-Athina Trika, Αρίστος 
Χτούρης / Aristos Chtouris. Εκπαιδευτικός, υπεύθυνη εργαστηρίου / workshop instructor: 
Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian. Βοηθοί εργαστηρίου / workshop assistants: Νίνα Γρηγο-
ροπούλου / Nina Grigoropoulou, Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου / Konstantina Papageorgiou, 
Ελβίρα Χριστόλη / Elvira Christoli, Γεωργία Γιωνάκη / Georgia Gionaki.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Μουσείο Μπενάκη/  Department of Educational Programmes 
- The Benaki Museum.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι βράδυ, έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες και οι φύλακες. Το εστιατόριο και το πωλητή-
ριο έχουν κλείσει και το μουσείο κοιμάται… ή μήπως όχι; Μάλλον όχι, γιατί κάποια εκθέ-
ματα ζωντανεύουν ενώ μια σειρά από συναντήσεις και περιστατικά εξελίσσονται για να 
οδηγήσουν σε ένα παραδεισένιο κήπο και έπειτα σε μία κινηματογραφική προβολή. It is 
night-time. All the visitors and guards have left the museum. The restaurant and gift shop 
are closed. The museum sleeps…or maybe not? NOT! Exhibits come to life and a trail of 
encounters and events lead to a hunter’s paradise garden and a film screening.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com
http://vimeo.com/167740561%20
%20www.kinoumeno.gr
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
angeldarlasi@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
efthtzimos@gmail.com 
http://users.sch.gr/efthtzimos/
my%20site/ 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iliasflorakis@hotmail.com

ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ & ΜΑΞΙΜΟΣ) // ALEXOPOULOS 
BROTHERS: KONSTANTIS & MAXIMOS
Υπεύθυνη / in charge:  Άγγελική Δαρλάση / Angeliki Darlasi

❚❚ Το Ντουλάπι  > The Cabinet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’30’’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αδερφοί Αλεξόπουλοι (Κωνσταντής & Μάξιμος) / Alexopoulos Brothers: Konstandis & 
Maximos. Τεχνική Υποστήριξη / technical support: Αγγελική Δαρλάση / Angeliki Darlasi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε ένα ντουλάπι ζουν κάποια παιχνίδια. Αλλά τι ζωή είναι αυτή... να ζεις κλεισμένος σε ένα 
ντουλάπι! Θα καταφέρουν να την αλλάξουν άραγε; In a cabinet live some toys. But is this 
what life is? To be locked in a cabinet! Will they manage to make a change? 

Ι.Ν.ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, CINELIKE LAB// ASCENSION 
CHURCH IN NEOS KOSMOS – CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge:  Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚ Ζαχαρούπολη > Candytown
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρίνα Καστρινάκη / Marina Kastrinaki. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των 
μαθημάτων του δημιουργικού εργαστηρίου του Ναού της Αναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου 
σε συνεργασία με το γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. / The laboratory 
was realised within the context of classes of the Temple of Ascension creative laboratory in 
Neos Kosmos in collaboration with Archshopric office of Youth in Athens.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε μια πόλη από γλυκά, έχουν βρει καταφύγιο τα Δόντια. Ο δήμαρχός τους έχει έναν μυ-
στικό σύμβουλο. In a town of candies, the Teeth have found shelter. The mayor has a secret 
advisor.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ // PRIMARY SCHOOL OF 
ELAIOCHORI KAVALAS Υπεύθυνος / in charge: Ευθύμιος Τζήμος / Efthimios Tzimos.

❚❚ Για τη μητέρα > For the mother
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ερμηνεί α / cast:  Χαράλαμπος Βασιλειάδης / Charalabos Vassiliadis, Σταματία Θεοδωρίδου / 
Stamatia Theodoridou, Στέλιος Καμπίλα / Stelios Kabila, Κωνσταντίνα Κεδίκογλου / 
Konstantina Kedikoglou, Φραντσέσκα Μάνκο / Francheska Manko, Κωνσταντίνος Μαυρό-
πουλος / Konstantinos Mavropoulos, Θανάσης Μήττας / Thanasis Mittas, Αθανάσιος Παπα-
δάκης / Athanasios Papadakis, Χάρης Ρούμκος / Charis Roumkos, Κυριάκος Σαμαράς / 
Kiriakos Samaras, Μαριάνθη-Μαρία Τερετίδου / Marianthi-Maria Teretidou, Εμιλιάνα Τούφα / 
Emiliana Toufa , Χριστίνα Φίτσιου / Christina Fitsiou, Πέτρος Χαλάτας / Petros Chalatas, Χρή-
στος Χαλάτας / Christos Chalatas. Αγγλική απόδοση  / english translation: Ραλλού Λούλα / 
Rallou Loula.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία ταινία μικρού μήκους από τους μαθητές αφιερωμένη στη μητέρα. 
A short film by the students dedicated to mothers. 
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«ΛΙΒΑΝΕΙΟΝ» 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ // «LIVANION» 2nd HIGH SCHOOL OF CHIOS
Υπεύθυνη / in charge: Νίκη Κοντού / Niki Kontou

❚❚ Εκδηλώσου > Express yourself
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ιωάννα Αντωνάτου / Ioanna Antonatou, Μαρία Δασκαλάκη / Maria Daskalaki, Αγγελική Καρ-
δάρα / Angeliki Kardara, Φωτεινή Κόνια / Fotini Konia, Σοφία Κόρμαλου / Sophia Kormalou, 
Πωλίνα Λυμπέρη / Polina Lymperi, Μαρία Μουστρίδη / Maria Moustridi, Αυγουστίνος Μοπο-
ροζάν / Avgoustinos Borozan, Βασίλης Ντάνος / Vassilis Danos, Μανώλης Πατελίδας / 
Manolis Patelidas, Στέλλα Πολιτάκη / Stella Politaki, Κωνσταντίνος Πουλάκης / Konstantinos 
Poulakis, Μπριάντ Σεφέρι / Briand Seferi, Πέτρος Στρουμπάκης / Petros Stroubakis, Μαρίνα 
Τραυλού / Marina Travlou, Παναγιώτα Τσιπουρλή / Panayiota Tsipourli,  Χρουνεβέχεν Μιχαήλ 
/ Michael Chrounevehen. Eρμηνεία / cast:  Χρουνεβέχεν Μιχαήλ / Michael Chrounevehen,  
Αγγελική Σκαλιστή / Angeliki Skalisti. Σενάριο / screenplay: Στέλλα Πολιτάκη / Stella Politaki, 
Παναγιώτα Τσιπουρλή / Panayiota Tsipourli, Βασιλεία Ζύμαρη / Vassilia Zymari. Κάμερα, μο-
ντάζ / camera, edit: Νίκη Κοντού / Niki Kontou. Μουσική επιμέλεια / music supervision: 
Μπριάντ Σεφέρι / Briand Seferi, Στέλλα Πολιτάκη / Stella Politaki. Υπεύθυνες καθηγήτριες / 
teachers in charge: Νίκη Κοντού / Niki Kontou, Βασιλεία Ζύμαρη / Vassilia Zymari. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πρόκειται για δύο πράλληλες ιστορίες δύο παιδιών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού στο 
ίδιο τμήμα του σχολείου. Ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τις δύο ιστορίες είναι ένα σύν-
θημα στον τοίχο, το «εκδηλώσου», που εμπνέει τα παιδιά, για να αντιμετωπίσουν τα προ-
βλήματα που τα απασχολούν. It’s about two parallel stories of two children, a boy and a girl 
in the same classroom. The obvious connection between the two stories is a slogan on the 
wall, ‘’express yourself’’, that inspires the children, in order to face the problems preoccupy-
ing them. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ // N. BAKOGIANNIS SCHOOLS
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Μπακογιάννης / Nikolaos Bakogiannis

❚❚ Αζίζ, ένα παιδί όπως εσύ κι εγώ  > Aziz, a child like me and you 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο/ screenplay: Γιώργος Δρακωτός / Yiorgos Drakotos, Ευθύμιος Κωστόπουλος / 
Efthimios Kostopoulos, Χριστίνα Μπέη / Christina Bei, Ελένη-Μαρία Μπουχτή / Eleni-
MariaBouchti. Ερμηνεία / cast:  Γιώργος Δρακωτός / Yiorgos Drakotos, μαθητές του Γυμνασίου 
/ students of the High School. Μουσική / music: Δημήτρης Πασχαλίδης / Dimitris Paschalidis.  
Στίχοι / lyrics: Χρήστος Δαλαμάγκας / Christos Dalamagas. Τραγούδι / song: Γιώργος Δρακω-
τός / Yiorgos Drakotos, Κατερίνα Μπουχλαριώτη / Katerina Bouchlarioti. Εκπαιδευτικοί / 
teachers : Δημήτρης Πασχαλίδης / Dimitris Paschalidis,  Ευαγγελία Μπακογιάννη / Evangelia 
Bakogianni, Μαρία Γιαλιτάκη / Maria Gialitaki, Χρύσα Παπάνθιμου / Chrysa Papanthimou,  Ευ-
αγγελία Ταμπάρα / Evangelia Tabara.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία θίγει το θέμα της προσφυγιάς. Δείχνει τη ζωή ενός παιδιού πρόσφυγα που μαζί 
με την αδερφή προσπαθεί να ενταχθεί στη νέα του πραγματικότητα . Εστιάζει στην αγω-
νία του ανθρώπου που διαρκώς αναζητά το νόστο. Αναδεικνύει τα αδιέξοδα που αντιμε-
τωπίζει και το ρατσισμό. The movie adresses the issue of refugees. It shows the life of a 
child refugee who tries with her sister to become part of his new reality. It focuses on the 
human distress that permanently seeks the return home. It highlights the impasse that the 
boy faces and the racism.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@2gym-chiou.chi.sch.gr
http://2gym-chiou.chi.sch.gr/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mail@lyk-nmpakog.lar.sch.gr
http://ekpmpakogianni.gr/
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11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 11th LYCEUM OF PERISTERI
Υπεύθυνη / in charge: Θεοδώρα Μαλλιαρού / Theodora Malliarou

❚❚ Off-line
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’28’’ / 2016  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ερμηνεία / cast: Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου / Alexandra Athanasopoulou, Τάσος Βαρβέρης 
/ Tasos Varveris, Βασιλική Πανταζοπούλου / Vassiliki Pantazopoulou, Ελευθερία Ρούση / 
Eleftheria Roussi, Τζούλια Τσαγκάρη / Julia Tsagkari, Γιάννης Χειλετζάρης / Yannis Chiletzaris. 
Συνεργείο / crew: Αθανασία Καλογήρου / Athanassia Kaloyirou, Ευαγγελία Καραδήμα / 
Evangelia Karadima, Βαλεντίνα Μάρκο / Valentina Marco. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί / 
teachers in charge: Γλυκερία Γκουβάτσου / Glykeria Gkouvatsou, Αλέξανδρος Σαργός /  
Alexandros Sargos, Τριανταφυλλιά Θανασιά / Triantafillia Thanassia. Υπεύθυνοι κινηματο-
γραφιστές / cinematographers: Θεοδώρα Μαλλιαρού / Theodora Malliarou, Παύλος Σηφά-
κης / Pavlos Sifakis.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πώς θα άλλαζε η ζωή μιας παρέας νέων αν απαγορευόταν η ελεύθερη χρήση του διαδι-
κτύου; How would change the life of a group of young persons if the free use of internet 
was forbidden? 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ // 1st EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL OF 
ATHENS 
Υπεύθυνοι / in charge: Ξένια Ξουργία / Xenia Xourgia, Μαρία Παπαντωνάκη / Maria Papantonaki

❚❚ Στη διαπασών > At full blast 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Δέσποινα Λάρδη / Despina Lardi. Οπερατέρ / cameraman: Θεοδό-
σης Γιαννούλης / Theodosis Giannoulis. Σενάριο / script:  Έλλη Θεοχαρίδη / Elli Theoharidi, 
Ελευθερία Πάνου / Eleftheria Panou, Έλενα Λαγογιάννη / Elena Lagogianni.  Ερμηνεία / cast: 
Αργύρης Αλέρτας / Argyris Alertas, Γαβριέλα Κοκκίνη / Gavriela Kokini, Γιώργος Ανδριανό-
πουλος / Yiorgos Andrianopoulos, Μιχάλης Πασπαλιάρης / Michalis Paspaliaris, Κωνσταντί-
νος Κωστάζος / Konstantinos Kostazos, Ελευθερία Πάνου / Eleftheria Panou, Μαντώ Μιχα-
λιού / Mando Michaliou, Εμμανουήλ Παναγιωτόπουλος / Emanouil Panagiotopoulos, Φώτης 
Καλλιβρετάκης / Fotis Kalivretakis, Μελίνα Βουγιούκα / Μelina Vougiouka, Σοφία Διαμαντο-
πούλου / Sofia Diamantopoulou, Μαρία Καρατσόλα / Maria Karatsola, Νικήτας Καριώτης / 
Nikitas Kariotis, Λεωνίδας Κλαψάκης / Leonidas Klapsakis, Κωνσταντίνα Κολέτση / 
Konstantina Koletsi, Έλενα Λαγογιάννη / Elena Lagogiani, Έλλη Μαρίου / Elli Mariou, Βασιλι-
κή Μπρούμα / Vassiliki Brouma, Λευτέρης Παπαδόπουλος / Lefteris Papadopoulos, Ειρήνη 
Σαραντοπούλου / Irini Sarantopoulou, Ανδρομάχη Βενέρη / Andromahi Veneri, Δημήτρης 
Αγγελόπουλος / Dimitris Αngelopoulos, Μαρία Αργύρη / Maria Argyri, Ιωάννα Κολέα / 
Ioanna Kolea, Θάνος Σαντοριναίος / Thanos Santorineos, Μανούσος Σταγάκης / Manousos 
Stagakis, Πάνος Σηφογιωργάκης / Panos Sifogiorgakis, Γιώργος Πετρόπουλος / Yiorgos 
Petropoulos, Γιώργος Ανδριώτης / Yiorgos Andriotis, Φίλιππος Γκαναβίας / Philippos 
Ganavias, Ανθή Μαλικούρτη / Anthi Malikourti, Ηλιάνα Μονογιού / Iliana Monogiou, Αργυ-
ρώ Νικητέα / Argyro Nikitea, Βασίλης Μαγκουρίτσας / Vassilis Magouritsas, Τίνα Αλεξοπού-
λου / Tina Alexopoulou, Θεοδόσης Γιαννούλης / Theodosis Yiannoulis, Μοσχούλα Παπαγε-
ωργίου / Moschoula Papageorgiou, Σταυρούλα Παπαγεωργίου / Stavroula Papageorgiou, 
Ματίνα Λουλούδα / Matina Loulouda, Ιάσων Γκικοκάι / Jason Gkikokai, Ειρήνη Κοστιούκ / 
Irini Kostiouk, Δανάη Χατζημιχάλη / Danae Hatzimichali, Χριστόφορος Ζαφείρης / 
Christoforos Zafiris, Βίκυ Παπαδοπούλου / Vicky Papadopoulou, Μάρκος Κλαψάκης / Markos 
Klapsakis, Άντζελα Τρανάκα / Αntzela Tranaka, Ισίδωρος Γιαμπίλης / Isidoros Yiampilis.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
thmalliarou@gmail.com 
www.karposontheweb.org 
https://www.youtube.com/
watch?v=Hr9C5KYVkOQ

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mpapadan@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Θανάσης, ένας έφηβος που ζει σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, αντιμετωπίζει κοινω-
νικά και οικογενειακά προβλήματα που τον οδηγούν να συμπεριφέρεται με μίσος και βία. 
Η ζωή και η συμπεριφορά του πάει από το κακό στο χειρότερο μέχρι τη μέρα που μια 
συμμαθήτριά του, η Λουίζα μπαίνει στη ζωή του και του δείχνει ότι υπάρχει εναλλακτική 
στις επιλογές του. Θα την ακολουθήσει; Thanasis, a teenager in a run down athenian 
neighbourhood faces social and personal problems that lead him to acts of hate and vio-
lence. He disobeys his teachers, beats up his class mates, gets involved in extremist groups. 
His only outlets: music and his dog, Iggy. Until one day Louisa comes into his life and shows 
him there’s another way to be. Will he make it?

1ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF HOLARGOS
Υπεύθυνη / in charge: Ιφιγένεια Σχιστού / Ifigeneia Schistou

❚❚ Σταματήστε τον πόλεμο > Stop the war 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 15’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Όλοι οι μαθητές του σχολείου/ all the students of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι μαθητές ενός τυπικού σχολείου, μια μέρα της μαθητικής τους ζωής δείχνουν ότι ανη-
συχούν για περισσότερα θέματα από αυτά που πιστεύουν οι ενήλικοι. Επειδή οι ανησυχί-
ες τους δεν χωρούν στο λόγο γράφουν το αίτημα τους με τα σώματά τους. The students 
of a typical school, one day of their school life, show that they are concerned about more 
subjects than what the adults believe. Their concerns are beyond words and so they write 
their request with their bodies. 

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF KERATSINI
Υπεύθυνος / in charge:  Έκτορας Βαλλιανάτος / Hector Vallianatos

❚❚ Ο κύκλος της πέτρας > The rock cycle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, edit, screenplay:  Έκτορας Βαλλιανάτος / Hector 
Vallianatos. Αφήγηση / narration: Άντζελα Τσέρι / Angela Cherry. Συνέντευξη / interview: 
Δημήτρης Αλεξόπουλος / Dimitris Alexopoulos, Δημήτρης Τσάκωνας / Dimitris Tsakonas. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια / teacher: Λουΐζα Κουστουμπάρδη / Louiza Koustoumpardi. Με τη 
βοήθεια του καθηγητή Γιάννη Παππά και της κινηματογραφικής ομάδας του σχολείου / With 
the help of the teacher Yiannis Pappas and the school cinematography group.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτά συνέβαιναν και θα συμβαίνουν όσο ή φύση του ανθρώπου παραμένει αμετάβλη-
τη... Σύνδεση του Πελοποννησιακού πολέμου με τον εμφύλιο του 1946 και τη Μακρόνη-
σο. This is what happened and will happen as long as human nature remains invariable… 
Connection of the Peloponnesian War with the Greek Civil War and Makronisos. 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ - «ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ» // 1st HIGH SCHOOL OF CHIOS - «CHIOS 
SCHOOL» Υπεύθυνη / in charge: Δέσποινα Γεμέλου / Despina Gemelou

❚❚ Η ιστορία του σχολείου μου > My school history
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’25’’ / 2015 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@1lyk-cholarg.att.sch.gr
http://1lyk-cholarg.att.sch.gr/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hec.2111999@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
dgemelou@yahoo.gr
https://www.facebook.
com/1gymnasiochiou
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα, μουσική επιμέλεια/ direction, camera, music supervision: Μιχάλης Πλα-
κωτάρης / Michalis Plakotaris. Αφήγηση / narration: Ευαγγελία Αττώνη / Evangelia Attoni, 
Μαρία Καζάκου / Maria Kazakou.  Επιμέλεια κειμένων / text supervision:  Κυριακή Βαγιάνου / 
Kyriaki Vayianou. Ιστορική έρευνα-τεκμηρίωση / historical research-documentation: Δέσποι-
να Γεμέλου / Despina Gemelou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία της περίφημης Σχολής της Χίου που ιδρύθηκε το 
1792 και έκτοτε λειτουργεί σχεδόν αδιάλειπτα ως διδακτήριο, παρά την ολοκληρωτική 
καταστροφή του τόσο στη Σφαγή της Χίου (1822) όσο και στο μεγάλο σεισμό (1881). The 
documentary presents the history of the eminent Chios School that was founded in 1792 
and since then it functions almost constantly as an educational establishment, despite its 
complete disaster during both the Chios massacre (1822) and the big earthquake (1881). 

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

❚❚ Μακάρι να μην υπήρχατε! > I wish you didn’t exist!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Κυριακή Καραμανώλη / Kyriaki Karamanoli, Κατερίνα Κρυσταλλίδη / Katerina Krystallidi, Μα-
ριάννα Μιχαηλίδου / Marianna Mihailidou, Ιωάννα Ξανθοπούλου / Ioanna Xanthopoulou, 
Γαλήνη Παναγιωτοπούλου / Galini Panayiotopoulou, Νικολέτα Παπά / Nikoleta Papa, Βασιλι-
κή Πασχαλούση / Vassiliki Paschalousi, Σοφία Πετρίδου / Sofia Petridou, Πέτρος Τερζής / 
Petros Terzis, Αργυρώ Τσομαρέλη / Argiro Tsomareli, Ελένη Αγγελίτση / Eleni Angelitsi, Γεωρ-
γία Πλόσκα / Georgia Ploska, Μιχάλης Κιάκος / Michalis Kiakos, Σωτηρία Πεγγαρά / Sotiria 
Pengara, Κώστας Πετράκης / vPetrakis, Αναστασία Μανδέρη  / Anastasia Manderi, Εμμανου-
έλα Δήμα / Emmanouela Dima. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Σοφία μαλώνει με τους γονείς της όταν ζητά ως χριστουγεννιάτικο δώρο ένα κινητό. 
Θυμωμένη πέφτει για ύπνο λέγοντας ότι θα προτιμούσε να μην υπήρχε η οικογένειά της. 
Ξυπνώντας την άλλη μέρα διαπιστώνει ότι η ευχή της πραγματοποιήθηκε, η οικογένειά 
της έχει εξαφανιστεί. Χαρούμενη αποφασίζει να το διασκεδάσει , αλλά αντιμετωπίζει δυ-
σκολίες... Sophia fights with her parents when she asks a mobile phone as Christmas pres-
ent. She goes to bed angry saying that she would prefer if her family didn’t exist. The follow-
ing day, she wakes up and realises that her wish has come true, so her family has 
disappearred. Cheerful, she decides to enjoy, but she encounters difficulties… 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ // 1st HIGH SCHOOL OF KOMOTINI 
Υπεύθυνος / in charge: Νεοκλής Λεμονίδης / Neoklis Lemonidis

❚❚ Καταφύγιο > Shelter
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’24’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Animation: Βασιλεία Γαβριηλίδου / Vassilia Gavriilidou, Σωτηρία Ιωαννίδου / Sotiria 
Ioannidou, Μαργαρίτα Μαργαριτοπούλου / Margarita Margaritopoulou, Αλεξάνδρα Ρόιδου 
/ Alexandra Roïdou, Άννα Σταμπουλή / Anna Stampouli, Βίλμα Φραντζή / Vilma Frantzi, Δέ-
σποινα Αγγελάκη / Despina Aggelaki, Ευαγγελία Δόμβρη / Evaggelia Domvri, Μελίς Ιμπράμ 
/ Melis Impram, Δέσποινα Νικολαΐδου / Despina Nikolaïdou, Χρυσάνθη Νικολαΐδου / 
Chrysanthi Nikolaïdou, Ευθυμία Πεχλιβανίδου / Efthymia Pehlivanidou, Άννα Τσιοπανίδου / 
Anna Tsiopanidou, Ζήσης Τσορμπατζόγλου / Zisis Tsormpatzoglou. Υπεύθυνοι καθηγητές / 
teachers in charge: Νεοκλής Λεμονίδης / Neoklis Lemonidis, Ειρήνη Πίτατζη / Irini Pitatzi.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
syrkamidou@sch.gr
http://1gym-kaval.kav.sch.gr/
joomla25/index.php/sxolikes-giortes-
ekdiloseis/208-sx-etos-2015-16-
tainia-mikroy-mikous-makari-na-
min-ypirxate

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
neokli8@hotmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα κάστανα αναγκάζονται να φύγουν από το δάσος, λόγω της ξαφνικής επίθεσης των 
πουλιών που δέχονται. Έτσι, αναζητούν καταφύγιο στους κήπους, όπου ζουν τα φρούτα. 
Εκεί οι απόψεις διίστανται για το αν πρέπει να τους δεχθούν ή όχι, ώσπου να συμβεί κάτι 
που θα τους ενώσει όλους. The chestnuts, leave from the forest, due to sudden attack of 
the birds and they seek shelter in the gardens where the fruits live. But there is a confusion 
about being accepted until an unexpected event occurs and unites them all.

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 2nd EXPERIMENTAL HIGH 
SCHOOL OF THESSALONIKI Υπεύθυνος / in charge:  Κλεονίκη Δρούγκα / Kleoniki Drougka

❚❚ Στο πάρκο > In the park 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction:  Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου / Alexandra Papadopoulou. Σενάριο / 
screenplay: Μάρω Τσίβου / Maro Chivou, Παρασκευή Φλώρου / Paraskevi  Florou. Ήχος / 
sound:  Αναστάσιος Ταχτατζής / Anastasios Tachtatzis, Κωσταντίνος Τσακίρης / Konstantinos 
Tsakiris, Φώτης Φωτιάδης / Fotis Fotiadis, Θανάσης Ρίτσας, / Thanassis Richas. Eπιμελητές 
καθηγητές / teachers in charge: Κλεονίκη Δρούγκα / Kleoniki Drougka, Αβραάμ Παπαδόπου-
λος / Avraam Papadopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στο σχολείο αναπτύσσεται μια σχέση ανάμεσα σε ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Ωστόσο το 
αγόρι, εγκλωβισμένο στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιθυμεί οι συ-
νομιλίες και η όποια επαφή να γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο. Η τελική της απόφαση θα 
αναδείξει τη σημασία της αληθινής επαφής στις ανθρώπινες σχέσεις. A relationship is 
developed between a boy and a girl at school. However the boy, trapped in the technology 
and the means of social networking, wishes that the conversations and any contact are re-
alized on the Internet. Her final decision will feature the importance of real contact in hu-
man relationships. 

2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ // 2nd GENERAL LYCEUM OF DRAPETSONA 
Υπεύθυνη / in charge:  Μαρία Ραυτοπούλου / Maria Raftopoulou

❚❚ Πίσω απ’ τη βιτρίνα η Δραπετσώνα... > Drapetsona behind the lens... 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Στέφανος Αμπραχαμιάν / Stefanos Abrahamian, Ασημίνα Βέκκου / Asimina Vekkou, Κωνστα-
ντίνος Γαρδιανός / Konstantinos Gardianos, Παντελεήμων Γεωργιάδης / Panteleimon 
Georgiadis, Παναγιώτης Δεμενίκας / Panayiotis Demenikas, Βολτίσα Ελμάζι / Voltisa Elmazi, 
Σοφία Ευσταθιάδου / Sophia Efstathiadou, Μιχαήλα-Γεωργία Ζαμπέτα / Michaela-Georgia 
Zampeta, Ιωάννα Ιωάννου / Ioanna Ioannou, Χρήστος Καλαμάκης / Christos Kalamakis, Φώτι-
ος Κανέας / Fotios Kaneas, Νικόλαος Καραμάνης / Nikolaos Karamanis, Φωτεινός Κάσδαγλης 
/ Fotinos Kasdaglis, Σοφία Κατσούλα / Sophia Katsoula, Μαργαρίτα Κώνστα / Margarita 
Konsta, Γιώργος Μαρτίνος / Yiorgos Martinos, Χριστίνα Μπαζίνα / Christina Bazina, Δημήτριος 
Παπαδόπουλος / Dimitrios Papadopoulos, Κλεονίκη Παπαδοπούλου / Kleoniki Papadopoulou, 
Ηρώ Παύλου / Iro Pavlou, Παναγιώτης Χατζηφιλίππου / Panagiotis Hatziphilippou, Ζωή Κα-
στρισίου / Zoe Kastrisiou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια δημοσιογράφος καλείται να μελετήσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα και καταλήγει στη Δραπετσώνα. Πραγματοποιεί έρευνα στο πρόσφατο παρελ-
θόν της πόλης, γνωρίζει τον τόπο και τους ανθρώπους και αποφασίζει ότι ‘’η ψυχή και το 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
niki@nured.auth.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 marirrau@gmail.com
http://2lyk-drapets.att.sch.gr/
autosch/joomla15/
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πνεύμα δεν μετριούνται με οικονομικά μεγέθη και ίσως γι’ αυτό δεν υποβαθμίζονται με 
πολιτικές αποφάσεις’’. A journalist is invited to study the economic crisis effects in Greece 
and she ends up in Drapetsona. She carries out a research about the city’s recent past, she 
gets to know the place and its people and she decides that ‘’the soul and the spirit are not 
measured with economic figures and maybe for this reason political decisions cannot de-
grade them’’. 

❚❚ Η Κοπάνα > Playing Hooky
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Στέφανος Αμπραχαμιάν / Stefanos Abrahamian, Ασημίνα Βέκκου / Asimina Vekkou, Κωνστα-
ντίνος Γαρδιανός / Konstantinos Gardianos, Παντελεήμων Γεωργιάδης / Panteleimon 
Georgiadis, Παναγιώτης Δεμενίκας / Panayiotis Demenikas, Βολτίσα Ελμάζι / Voltisa Elmazi, 
Σοφία Ευσταθιάδου / Sophia Efstathiadou, Μιχαήλα-Γεωργία Ζαμπέτα / Michaela-Georgia 
Zampeta, Ιωάννα Ιωάννου / Ioanna Ioannou, Χρήστος Καλαμάκης / Christos Kalamakis, Φώ-
τιος Κανέας / Fotios Kaneas, Νικόλαος Καραμάνης / Nikolaos Karamanis, Φωτεινός Κάσδα-
γλης / Fotinos Kasdaglis, Σοφία Κατσούλα / Sophia Katsoula, Μαργαρίτα Κώνστα / Margarita 
Konsta, Γιώργος Μαρτίνος / Yiorgos Martinos, Χριστίνα Μπαζίνα / Christina Bazina, Δημήτρι-
ος Παπαδόπουλος / Dimitrios Papadopoulos, Κλεονίκη Παπαδοπούλου / Kleoniki 
Papadopoulou, Ηρώ Παύλου / Iro Pavlou, Παναγιώτης Χατζηφιλίππου / Panagiotis 
Hatziphilippou, Ζωή Καστρισίου / Zoe Kastrisiou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ομάδα μαθητών αποφασίζουν να κάνουν κοπάνα από το σχολείο και πάνε στο ερει-
πωμένο εργοστάσιο λιπασμάτων. Φτάνοντας εκεί τα παιδιά συναντούν μια αλλιώτικη 
κοπέλα, που φαίνεται να τους καθηλώνει γεμίζοντάς τους απορίες. Η απολογία τους στο 
διευθυντή του σχολείου κεντρίζει και το ενδιαφέρον του. Άραγε τι θα αποδώσει η αναζή-
τηση της αλήθειας; A group of students decide to play hooky from school and go to the 
ruined factory of fertilizers. Reaching there, they meet a strange girl who rivets them by 
filling them with queries. Their apology to the school supervisor awakens also his interest. 
What will be the results of this quest for truth? 

2ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ // 2nd GENERAL LYCEUM OF GIANNITSA 
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Γρηγοριάδης / Yiorgos Grigoriadis

❚❚ Ένα ταξίδι αλλιώς > Alternative journey
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’47’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Α. Βραντούλη / A. Vrandouli, Γ.Γεωργιάδης  / G. Georgiadis ,  Ε. Θωίδου / E. Thoidou, K. Ιορδα-
νοπούλου / K. Iordanopoulou, Π. Καρακατσάνη / P. Karakatsani, Ν. Κουλέρδας / N. Koulerdas, 
A. Λαμπριανίδης / A. Labrianidis, Τ. Λιάλης / T. Lialis,  Ά. Μαρκοπούλου / A. Markopoulou, X. 
Σάλλης / Ch. Sallis, X. Τσολερίδης / Ch. Tsoleridis. Εκπαιδευτικοί / teachers: Μαρία Χατζηγεωρ-
γίου-Δημουλά / Maria Hantzigeorgiou-Dimoula, Γρηγοριάδης Γιώργος / Yiorgos Grigoriadis. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια βαλίτσα, μια κόκκινη βαλίτσα, ταξιδεύει στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Γιαννιτσών… Τι συναντάει στο δρόμο της;… Ποιός είναι ο προορισμός της;… Είναι πράγ-
ματι μια βαλίτσα;… Ο «ταξιδιώτης» κάθε φορά διαφορετικός, ο στόχος όμως πάντα ο 
ίδιος: να προσπαθήσει να μπει και να κινηθεί σ΄ ένα σχολικό κτίριο. A suitcase, a red suit-
case, travels in the schools of secondary education in Giannitsa… What does it come across 
in its way?… What is the destination?… Is it really a suitcase?… Each time, the ‘’traveller’’ is 
different. However the target is always the same: try to enter and move in a school building. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ggrigoriadis6@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=bH0I5jgEXIg
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2ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ // 2nd GENERAL LYCEUM OF IGOUMENITSA 
Υπεύθυνος / in charge: Χαράλαμπος Κανδηλιώτης / Charalampos Kandiliotis 

❚❚ Η τσιγγάνα της Πάργας > The gipsy of Parga
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ 13’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Αθηνά Ντόκου / Athina Dokou, Τατιάνα Παππά / Tatiana Pappa, Έφη Βαγγελή / Efi Vangeli.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια τσιγγάνα σχεδιάστρια τατουάζ με την ικανότητα να ζωντανεύει τα σχέδιά της. A gipsy 
designer tattoo having the power to bring her drawings to life. 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ // 2nd HIGH SCOOL OF DRAPETSONA 
Υπεύθυνη / in charge: Τζένη Κορολόγου Τζένη / Jenny Korologou

❚❚ Σεροτονίνη > Serotonin
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2015 

ΣΥΝΕΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Στέφανος Απέργης / Stefanos Apergis, Παναγιώτης Δεμενίκας / Panayiotis Demenikas, Χά-
ρης Θεοδωρίδης / Haris Theodoridis, Δημήτρης Θεοδωρίδης / Dimitris Theodoridis, Σοφία 
Κατσούλα / Sofia Katsoula, Δημήτρης Κεσίδης / Dimitris Kesidis, Τζένη Κορολόγου / Jenny 
Korologou, Ανθούλα Μαστρογιαννούδη / Anthoula Mastrogiannoudi, Ελένη Νικολή / Eleni 
Nikoli, Ασότ Νερσεσιάν / Asot Nersesian, Ράνια Παπαδοπούλου / Rania Papadopoulou, Βι-
κτωρία Παρασκευά / Victoria Paraskeva, Βίκτωρ Σιγάλας / Victor Sigalas, Αφροδίτη Συλελό-
γλου / Afroditi Syleloglou, Ξένια Χαρίτου/ Xenia Haritou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο μοναχικός δρόμος της αναζήτησης της ευτυχίας μέσα από τα μάτια ενός εφήβου. Οι 
σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι απογοητεύσεις. Η δύναμη της ψυχής. Η ελπίδα. The soli-
tary pathway of happiness pursuit through the eyes of a teenager. Thoughts, concerns, 
disappointments. Power of soul. Hope. 

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ // 2nd HIGH SCHOOL OF KOS 
Υπεύθυνος / in charge: Κική Μαργαρίτη / Kiki Margariti

❚❚ Μια κοινωνία για όλους > A society for everyone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7΄ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction:  Σταμάτης Οικονόμου / Stamatis Oikonomou. Κάμερα / camera: Βα-
σίλης Κοτζαχρήστου / Vassilis Kotzachristou. Ομάδα παραγωγής / production team: Σταμά-
της Οικονόμου / Stamatis Oikonomou, Μαρία Παρασκευά / Maria Paraskeva, Κατερίνα Μα-
στρογιώργη / Katerina Mastroyiorgi, Ντενίζ Ουζέλ / Deniz Uzel. Ερμηνεία / cast: Αγγελική 
Θεοδωρέλλου / Angeliki Theodorelou, Σταμάτης Οικονόμου / Stamatis Oikonomou, Ειρήνη 
Πασπαρά / Irini Paspasa, Σέβη Βλάχου / Sevi Vlahou, Μαρία Παρασκευά / Maria Paraskeva, 
Νικολέτα Ντέλιου / Nikoletta Nteliou, Ιντζή Χατζηχαλήλ / Intzi Hatzihalil, Κατερίνα Μαστρο-
γιώργη / Katerina Mastrogiorgi, Μάρκος Ζαμάγιας / Markos Zamagias, Άρτεμη Χατζηστέρ-
γου / Artemi Hatzistergou, Νεφέλη Ντύρμα / Nefeli Dyrma, Ιωάννα Λαμπροπούλου / Ioanna 
Lampropoulou, Ισάκ Ραμόλλι / Isak Ramolli. Μοντάζ / edit: Σταμάτης Οικονόμου / Stamatis 
Oikonomou, Μαρία Παρασκευά / Maria Paraskeva.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού στην κοινωνία και να μη παραβιά-
ζονται τα δικαιώματά τους. Η πρόσβαση σε όλα τα μέρη και τις υπηρεσίες είναι αυτονόητο 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
bobkand@hotmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UCCL9ojR2E6fKkI88TqeeDEg

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tzeniskaltsa@live.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
2gym-ko@dod.sch.gr
http://2gym-ko.dod.sch.gr/site/
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δικαίωμά τους. Persons with disabilities should enjoy respect in the society and not having 
their rights violated. The access in the all places and services is their self-evident right. 

2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ // 2nd VOCATION SENIOR HIGH SCHOOL OF GIANNITSA 
Υπεύθυνη / in charge:  Ευγενία Ευθυμιάδου / Evgenia Efthymiadou

❚❚ Τσιγάρο; Δε γουστάρω! > Smoking? I don’t fancy!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’09’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Χριστοδούλη Τζαχαλάκη / Chrystodouli Tzahalaki, Χριστίνα Τσάλμα / Christina Tsalma, Αν-
δρέας Χριστοδούλου / Andreas Christodoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. A movie about the negative 
health effects of smoking. 

3ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ // 3rd GENERAL LYCEUM OF XANTHI 
Υπεύθυνη / in charge: Ά. Μιχαλοπούλου / A. Michalopoulou

❚❚ Τα Μαθηματικά της Αγάπης  > Maths of Love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αλίκη Μιχαλοπούλου / Aliki Michalopoulou, Μάγδα Τσόλκα / Magda Tsolka, Μαρία Μπονόβα 
/ Maria Bonova, Ευάγγελος Χατζηκωνσταντίνου / Evaggelos Hatzikonstantinou, Κωνσταντί-
να Κουτρουβέλη / Konstantina Koutrouveli, Άννα Μαρσίδου / Anna Marsidou, Κωνσταντίνος 
Θεοδωρίδης / Konstantinos Theodoridis, Χαράλαμπος Τουμπάρης / Haralabos Toubaris, Χρι-
στόδουλος Τσέκης / Christodoulos Tsekis, Γιώργος Γεωργακούδης / Υiorgos Georgakoudis, 
Θεοδώρα Πατσή / Theodora Patsi, Μαρία Μαμαλίκατζη / Maria Mamalikatzi, Ελευθερία Κρά-
λη / Eleftheria Krali.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βάση του σεναρίου μας αποτέλεσε ο μύθος του Αριστοφάνη από το «Σύμποσιο» του 
Πλάτωνα. Οι μαθητές προσπάθησαν να αφηγηθούν το μύθο με σύμβολα και αφαιρετική 
διάθεση εντάσσοντάς τον στη σύγχρονη πραγματικότητα.  Aristophanes’ Speech from 
Plato’s ‘’Symposium’’ constituted the basis of our script. The students tried to recit the fable 
with symbols and abstractive mood including it into the current reality. 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ // 3rd HIGH SCHOOL OF ACHARNAI
Υπεύθυνη / in charge: Θεοδώρα Μαλλιαρού / Theodora Malliarou

❚❚ Παγιδευμένος στον cyber-κόσμο > Trapped in cyber-world
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’11’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ερμηνεία, συνεργείο / cast, crew: Παναγιώτης Γιοβάνος / Panayiotis Yiovanos, Παναγιώτης 
Γιριχίδης / Panayiotis Yirichidis, Βασιλική Καρβουνιάρη / Vassiliki Karvouniari, Κωνσταντίνος 
Μπαντέλης / Konstantinos Mpantelis, Χριστόφορος Μπελεχάκης / Christoforos Mpelehakis, 
Μαρία Διαμαντοπούλου / Maria Diamantopoulou, Ελένη Χοτζάι / Eleni Hotzaï, Σοφοκλής 
Μπαλαμπάνης / Sofoklis Mpalampanis. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί / teachers in charge: Μαίρη 
Καλδή / Mary Kaldi, Βιβή Αντωνογιάννη / Vivi Antonoyianni. Υπεύθυνη κινηματογραφίστρια 
/ cinematographer: Θεοδώρα Μαλλιαρού / Theodora Malliarou.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
evgenia.e@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mmtsolka@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
thmalliarou@gmail.com
www.karposontheweb.org
https://www.youtube.com/
watch?v=9BOWCzHYenc
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία καταγραφή διάφορων εκφάνσεων παρενόχλησης και εκφοβισμού μέσω διαδικτύου. 
A presentation of various forms of cyber-bullying.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ // 3rd HIGH SCHOOL OF ANO LIOSIA
Υπεύθυνη / in charge: Χαραλαμπία Λασπιά / Charalampia Laspia

❚❚ Ονειροπύλη > Dream Gate
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay:  Βασιλικού Όλγα , Vassilikou Olga , Θεοδωρόπου-
λος Γιώργος / Theodoropoulos Yiorgos. Κάμερα, μοντάζ / camera, edit: Λεωνίδας Καραγκού-
νης / Leonidas Karagkounis, Κύριλλος Ρεζκ / Kyrillos Rezk. Σκηνικά / set: Ιλιάνα Τσομπανοπού-
λου / Iliana Tsobanopoulou. Ερμηνεία / cast: Δημήτριος Ζερβός  / Dimitrios Zervos. Υπεύθυνοι 
καθηγητές / teachers in charge: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος / Konstantinos 
Georgakopoulos, Παναγιώτα Γουβέλη / Panayiota Gouveli, Χαραλαμπία Λασπιά / Charalampia 
Laspia, Δημήτριος Παπαγιαννακόπουλος / Dimitrios Papayiannakopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας έφηβος συνειδητοποιεί ότι οι συνομήλικοί του σπαταλούν μεγάλο μέρος του ελεύ-
θερου χρόνου τους μπροστά στην οθόνη κάθε είδους ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Νιώθει μοναξιά, απογοητεύεται και προσπαθεί να βρει διέξο-
δο σε μια πραγματικότητα όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, παίζουν και 
είναι ευτυχισμένα. A teenager realizes that his peers spend a great deal of their free time in 
front of a screen of any electronic device without communicating with one another. He 
feels lonely, he gets disappointed and tries to find a way out in a reality where children 
come into contact with nature, play together and feel happy.

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ // 3rd HIGH SCHOOL OF EGALEO 
Υπεύθυνοι / in charge: Άνδρέας Χατζημηνάς / Andreas Hatziminas, Φιλαρέτη Καλομενίδου / 
Filareti Kalomenidou

❚❚  Μικρές παρεμβάσεις για ένα φιλικό αστικό περιβάλλον > Small scale 
interventions for a friendly urban landscape
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’30’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, production: Ραφαήλ Αγγελής / Rafail Angelis, Αντώνης 
Λουκάκης / Antonis Loukakis, Χάρης Λουκάκης / Haris Loukakis, Διονυσία Λίβου / Dionysia 
Livou, CJ Karag, Κωνσταντίνος Λαρεντζάκης / Konstantinos Larentzakis, Σωτήρης Νταουλ-
τζής / Sotiris Ntaoultzis, Ιωάννα Παρμακλή / Ioanna Paramakli, Φωτεινή Παρμακλή / Fotini 
Paramakli, Φένια Θωμάτου / Fenia Thomatou, Νικολέττα Τσακίρη / Nikoletta Tsakiri.  Συντο-
νιστής σκηνοθεσίας / coordinator director: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος / Dimitris 
Koutsiabasakos. Επιμέλεια, ηχοληψία / editing, sound recording: Γιώργος Σαββόγλου / 
Υiorgos Savoglou.  Μουσική, ήχος / music, sound: Βαγγέλης Φάμπας / Vangelis Fampas. Επι-
βλέποντες καθηγητές / school’s project supervisors: Ανδρέας Χατζημηνάς / Andreas 
Hatziminas, Φιλαρέτη Καλομενίδου / Filareti Kalomenidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω μελέτησε τη βιοκλιματική ανάπλα-
ση της Λεωφόρου Θηβών. Τι σημαίνει βιοκλιματική ανάπλαση και πώς αυτή επηρέασε τη 
ζωή των κατοίκων της περιοχής; The environmental team of the 3rd High School of Egaleo 
examined the bioclimatic regeneration of Thivon Avenue. What does bioclimatic regenera-
tion mean and how does it affect local residential life?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
xara.laspia@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
axatziminas@gmail.com
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ) // 3rd HIGH SCHOOL OF RHODES 
(VENETOKLEION) Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Άδαμόπουλος / Panayiotis Adamopoulos

❚❚ Σώσε ό,τι κρατάς στα χέρια σου > Save what you have in your hands
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’48’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρία Κοντού / Maria Kontou, Ελένη Γιακουμάκη / Helen Yiakoumaki, Μυρτώ Μπακάλη / 
Myrto Bakali, Γαβριέλα Χατζηπλή / Gavriella Hatzipli, Λευτέρης Κατσούρης / Lefteris Katsouris, 
Κυριάκος Σπάρταλης / Kyriakos Spartalis, Μαριέλλα Αρχαγγελίδη / Mariella Archaggelidi, 
Γιάννης Καστρουνής / Yiannis Kastrounis, Μαρία Λούππου / Maria Louppou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Θεωρούμε δεδομένα βασικά αγαθά. Κάθε χρόνο όμως πολλοί άνθρωποι έχουν όλο και 
λιγότερη πρόσβαση σε αυτά. Ευθύνη όλων μας είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξει η 
κατάσταση αυτή. Μήπως είναι καιρός να σώσουμε ό,τι κρατάμε στα χέρια μας; We usual-
ly take our fundamental needs for granted. However, each year a lot of people have less qnd 
less access to fulfill those needs. Our responsibility is to try to change this situation. Maybe 
it’s time to save what we have in our hands...

❚❚ Πρόσφυγες - Κραυγές Σοφίας > Refugees - Wisdom Cries
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’53’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρία Κοντού / Maria Kontou,, Ελένη Γιακουμάκη / Helen Yiakoumaki, Μυρτώ Μπακάλη / 
Myrto Bakali, Γαβριέλα Χατζηπλή / Gavriella Hatziplli, Γεράσιμος Πέτρου / Gerasimos Petrou, 
Κυριάκος Σπάρταλης / Kyriakos Spartalis, Μαριέλλα Αρχαγγελίδη / Mariella Archaggelidi, 
Μαρία Λούππου / Maria Louppou, Σάρρα Ασσιμί / Sarah Assimi, Γιώργος Καμπούρης / 
Yiorgos Kampouris, Γιάννης Καστρουνής / Yiannis Kastrounis, Παναγιώτης Γρηγοριάδης / 
Panayiotis Grigoriadis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πάνω από 46.000 πρόσφυγες παγιδεύτηκαν στην Ελλάδα μέχρι τις 11 Απριλίου 2016. Οι 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να δεχτούν 64.400 αιτούντες ασύλου 
το Σεπτέμβρη 2015. 615 αιτούντες ασύλου έχουν μεταφερθεί από την Ελλάδα σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης. 2.500 πρόσφυγες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν 
προς την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είμασταν εμείς. More than 46,000 
refugees and migrants were trapped in Greece until 11 April 2016. The countries of the EU 
agreed to admit 64. 400 asylum-seekers from Greece in September 2015. 615 asylum-seek-
ers have so far been relocated from Greece to other EU countries. 2.500 refugees were 
drowned on their way to Europe in 2015. Those people could be us.

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ // 4th HIGH SCHOOL OF LAMIA 
Υπεύθυνος / in charge: Οδυσσέας Γκοτζαμάνης / Odysseas Gotzamanis

❚❚  Οι Ποδηλατόδρομοι της Λαμίας > Lamia’s Cycle Lanes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαρία Αποστολοπούλου / Maria Apostolopoulou, Νίκη Μπαρτσόκα / Niki Bartsoka, Πέτρος 
Ντεμίρης / Petros Demiris, Άγγελος Νικολάου / Angelos Nikolaou, Κωνσταντίνος Παππής / 
Konstantinos Pappis, Μαλβίνα Βεργιόγλου / Malvina Vergioglou, Δέσποινα-Ελένη Χριστο-
πούλου / Despina-Eleni Christopoulou, Θάνος Αφεντούλης / Thanos Afentoulis. Διαχειριστές 
σχολικού προγράμματος / school project’s supervisors: Οδυσσέας Γκοτζαμάνης / Odysseas 
Gotzamanis, Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου / Christina Triantafillopoulou. Σκηνοθέτης / 
director:  Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος / Dimitris Koutsiabasakos. Καμεραμαν, ηχολήπτης / 
camera, sound recording: Σαβόγλου Γιώργος / Savoglou Giorgos. Μουσική / music: Βαγγέ-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
panos1969@windowslive.com
https://www.youtube.com/
watch?v=HLDW_5mMW2Q
https://www.youtube.com/
watch?v=A4wGD80XZfA

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@4lyk-lamias.fth.sch.gr
http://4lyk-lamias.fth.sch.gr
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λης Φάμπας / Vangelis Fampas.  Ερμηνεία / cast: Οδυσσέας Γκοτζαμάνης / Odysseas 
Gotzamanis, Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου / Christina Triantafillopoulou, Αλέξανδρος Σα-
κελλάρης / Alexandros Sakellaris.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τρεις φίλοι σε μια ποδηλατάδα μας πάνε μέσα από τα πιο αξιοσημείωτα μέρη της πόλης 
τους, προσφέροντάς μας μια διαφορετική προοπτική του αστικού περιβάλλοντος στο 
οποίο ζουν. Οι ποδηλατόδρομοι της Λαμίας και οι περιοχές που είναι φιλικές για ποδήλα-
το έχουν βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή, όμως έχουν ενθαρρύνει την μετακί-
νηση στη δουλειά με το ποδήλατο και έχουν μειώσει τη χρήση των μηχανοκίνητων; Three 
friends on a bike ride take us through the most notable parts of their city, offering a differ-
ent perspective of the urban environment they inhabit. Lamia’s bike paths and bicy-
cle-friendly districts have significantly improved everyday life. Have they encouraged, how-
ever, bicycle workday commuting and have they reduced the use of automobiles reduced?

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ // 4th HIGH SCHOOL OF NEAPOLI, 
THESSALONIKI  Υπεύθυνη / in charge: Βασιλική Μαλούτα / Vassiliki Malouta, Πρόδρομος Σα-
ράτσογλου / Prodromos Saratsoglou

❚❚ Ο μαθητικός οφθαλμός > Eye Cu
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Δημήτρης Γεωργιάδης / Dimitris Georgiadis, Γιάννης Γκρίγκας / Yiannis Grigas, Ολυμπία Δημη-
τροπούλου / Olympia Dimitropoulou, Μαρία Ιωαννίδου / Maria Ioannidou, Μαργαρίτα Κασά-
πη / Margarita Kasapi, Σοφία Κατσάκη / Sofia Katsaki, Ελένη Κερασαρίδου / Eleni Kerasaridou, 
Γιώργος Κρέζας / Yiorgos Krezas, Αναστασία Μπαχαράκη / Anastasia Bacharaki, Δημήτρης 
Μπίσκας / Dimitris Biskas, Βασίλης Ντζιος / Vassilis Ntzios, Δημήτρης Παλαμουτάκης / Dimitris 
Palamoutakis, Αλέξανδρος Τσιαμπάζης / Alexandros Tsiampazis, Ειρήνη Τυρακίδη / Irini 
Tyrakidi, Βασιλική Μαλούτα / Vassiliki Malouta, Πρόδρομος Σαράτσογλου / Prodromos 
Saratsoglou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αφορά την εξιχνίαση ενός μυστηρίου. Μια ομάδα μαθητών σε ένα σύγχρονο 
ελληνικό σχολείο συγκροτεί μια λέσχη ανάγνωσης που μελετά ένα βυζαντινό βιβλίο μυ-
στηρίου. Μετά τη συνέντευξη με έναν ειδικό επιστήμονα, η παρέα των μαθητών υποψιά-
ζεται και ερευνά για μια σπάνια βυζαντινή εικόνα που είδε στο σπίτι του επιστήμονα. The 
movie is about investigating a mystery. A group of students in a contemporary Greek 
school sets up a book club readers that studies a Byzantine book of mystery. After the inter-
view with a special scientist, the group of students suspects and so investigates for a rare 
Byzantine picture found in the scientist’s house. 

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

❚❚ Mind the gap
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Χρυσούλα Ματζαράκη / Chryssoula Matzaraki, Μάνος Ξενικάκης / Manos Xenikakis, Γιώργος 
Μαρής / Yiorgos Maris, Εύα Βασιλειάδη / Eva Vassiliadi, Ιάσων Κακανδρής / Jason Kakandris, 
Αριστέα Γωνιανάκη / Aristea Yionianaki, Καλλίστη Μπερταχά / Kallisti Bertaha, Μιχάλης Αγ-
γουράκης / Michalis Angourakis. Εκπαιδευτικοί / teachers:  Άννα Σφακιανάκη / Anna 
Sfakianaki, Στέλιος Τερζάκης / Stelios Terzakis, Εύα Αναστασάκη / Eva Anastasaki. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vasilikimalouta@gmail.com
http://4gym-neapol.thess.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anna19962005@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα σε αυτά που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για 
την ποιότητα της διδασκαλίας τους και στον τρόπο που οι ίδιοι οι μαθητές τους βιώνουν 
τα αποτελέσματά της. Το κενό, συχνά, γίνεται αγεφύρωτο και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 
να το λάβουν υπ’ όψη: Mind the gap... The film shows the distance between what teachers 
believe about the quality of their teaching and the way  the pupils themselves experience 
its effects. This gap often becomes unbridgeable and teachers need to take it into account: 
Mind the gap...

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ // 7th HIGH SCHOOL OF KALAMARIA 
Υπεύθυνη / in charge: Άσπασία Άποστολίδου / Aspasia Apostolidou

❚❚ Σεβασμός στη διαφορετικότητα > Respect Diversity
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’05’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αθηνά Αμπατζιάδη / Athina Αbatziadi, Αλέξανδρος Βαμβακίδης / Alexandros Vamvakidis, 
Ελένη Γερμανίδη / Eleni Germanidi, Θεόδωρος Γιαγκόζογλου / Theodoros Giagkozoglou, 
Μάρθα Ζαρκαντζιά / Martha Zarkantzia, Γιώργος Θεοδωράκος / Yiorgos Theodorakos, Μα-
ρία- Νεφέλη Καπετανάκη / Maria-Nefeli Kapetanaki, Ελευθερία Κουτσοκώστα / Eleftheria 
Koutsokosta, Νεφέλη Κωνσταντινίδου / Nefeli Konstantinidou, Στέλλα Κωνσταντοπούλου / 
Stella Konstantopoulou, Ηλίας Κωφίδης / Ilias Kofidis, Παύλος Μανιάς / Pavlos Manias, Αδα-
μαντία Μαρδέλη / Adamantia Mardeli, Ιωάννης Μαυρίδης / Ioannis Mavridis, Κωνσταντίνος 
Μητρούλας / Konstantinos Mitroulas, Μαρίνα Μπουλομύτη/ Marina Boulomiti, Κατερίνα 
Ντέλλα / Katerina Ntella, Αλέξανδρος Οικονόμου / Alexandros Ikonomou, Χριστίνα Οικονό-
μου / Christina Ikonomou, Φίλιππος Παπαδόπουλος / Philippos Papadopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα παιδί που έρχεται στην Ελλάδα από μια ξένη χώρα αφηγείται στην ψυχολόγο του 
σχολείου όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά στο σχολείο μέχρι να τον αποδε-
χτούν οι συμμαθητές του. A child that comes in Greece from another country recounts to 
the school psychologist  all the difficulties that he initially faced at school until his connec-
tion with his schoolmates through acceptance.

8o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ // 8th HIGH SCHOOL OF PEIRAUS
Υπεύθυνη / in charge: Κλεάνθη Άνδρέου/ Kleanthi Andreou

❚❚ Πες μου τι βλέπεις > Tell me what you see
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’13’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Κινηματογραφική ομάδα του σχολείου / Students of the school Cinema group.
Υπεύθυνες καθηγήτριες / teachers in charge:  Κ. Ανδρέου /  K. Andreou,  Α. Φραγκοπούλου/  
A. Fragkopoulou, Α. Χαραλαμποπούλου / A. Charalampopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια 14χρονη μαθήτρια επισκέπτεται με την αδελφή της τον Παρθενώνα και το διονυσια-
κό θέατρο στην Αθήνα. Η συγκίνηση και η ομορφιά της αρχαίας ελληνικής τέχνης γεμί-
ζουν την ψυχή της. Με οδηγό τις αισθήσεις περιηγείται ανάμεσα στα μνημεία και κατα-
φέρνει να βιώσει τη διαχρονική αίγλη που εκπέμπουν. Η τέχνη νικά και ξεπερνά τα 
φυσικά εμπόδια... A 14-year-old student visits with her sister the Parthenon and the Thea-
tre of Dionysus in Athens. The emotion and the beauty of ancient Greek art fill her soul. 
Based on the senses, she wanders between the monuments and manages to experience 
the glamour over time that they emit. The art beats and overcomes any natural obstacles… 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
aspa.apostolidou@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
cleanthigr@yahoo.gr
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8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ // 8th HIGH SCHOOL – LYCEUM CLASSES OF 
HALANDRI Υπεύθυνη / in charge:  Άγλαϊα Γιαννίτσαρη / Aglaia Yiannitsari

❚❚ Βρε, πως αλλάζουν οι καιροί > How times change
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές του σχολείου / students of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η διαχρονική καταγραφή συμβάντων που συνδέονται με τα δικαιώματα των γυναικών 
στην εκπαίδευση, την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας μέχρι την καθιέρωση της δημοτι-
κής, την πολυνομία και τις πολλές εκπαιδευτικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματός 
μας και μια σειρά αμφιλεγόμενων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών των ελληνικών κυβερ-
νήσεων. It’s about recording over time incidents that are connected with women’s rights to 
education, the evolution of Greek language up to the establishment of Demotic Greek, the 
overregulation as well as the many changes of our educational system and a series of am-
bivalent educational initiatives of Greek governments. 

13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ // 13th GENERAL LYCEUM OF LARISA
Υπεύθυνος / in charge:  Κωνσταντίνος Σουλιώτης / Konstantinos Souliotis

❚❚ Υδραία > Hydraia 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’08’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κωνσταντίνος Σουλιώτης / Konstantinos Souliotis, Drew Sens, Αναστασία Τσιούρβα / 
Anastasia Tsiourva.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ταινία για τη μη οικολογική καθημερινή ζωή μιας γυναίκας, της Υδραίας, η οποία 
συμβολίζει τον κάθε ασυνείδητο πολίτη που ζει σε μεγαλούπολη. A movie about the not 
ecological everyday life of a woman, Ydraia, who symbolizes every unconscious citizen liv-
ing in a big city. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // ART SCHOOL OF THESSALONIKI 
Υπεύθυνη / in charge: Άθηνά Ράλλη / Athina Ralli 

❚❚  Το λιμάνι και η πόλη: αναζητώντας ένα κοινό μέλλον > The Port and the 
City: In Quest of A Common Future
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Στέλιος Αλβανός / Stelios Alvanos, Μιχάλης Βασιλειάδης / Michalis Vassiliadis, Μάγδα Δέλλι-
ου / Magda Delliou, Μυρτώ Ζαφειρίου / Myrto Zafiriou, Δανάη Θεοδώρογλου / Danae 
Theodoroglou, Στέφανος Κανακίδης / Stefanos Kanakidis, Μάριος Κογιουμτζίδης / Marios 
Koyioumtzidis, Γρηγόρης Κομίνης / Grigoris Kominis, Νίκος Κουτσουράς / Nikos Koutsouras, 
Νίκη Λεονταρίδου / Niki Leontaridou, Βιβή Μπισμπινά / Vivi Bisbina, Μυρτώ Πνευματικάκη / 
Myrto Pnevmatikaki, Βασιλική Ράπτη / Vassiliki Rapti, Σοφία Σιμάκου / Sophia Simakou, Σο-
φία Τζελαλή / Sophia  Tzelali, Ζωή Τσιπλάκη / Zoe Tsiplaki, Ελένη Τσολακίδου / Eleni 
Tsolakidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την 1η Προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, από τα 
χρόνια της κατασκευής της στην διάρκεια του 19ου αιώνα, μέχρι την υποδειγματική απο-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@8gym-chalandr.att.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sotirulisandrew@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gymkallampel@sch.gr
http://www.gymkallampel.mysch.gr
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κατάστασή της κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου, κα-
θώς και τα επίκαιρα προβλήματα, σε μια χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. 
This is a documentary portraying Dock A of the Port of Thessaloniki, in Greece, from the 
time of its construction in the 19th century, to its exemplary restoration in the last decade 
of the 20th century and the beginning of the 21st, and, finally, to its present problems, in a 
country torn by financial crisis.

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΠΑΡΑΚΟΥΝΤΑ // BARRACUDA PRODUCTIONS
Υπεύθυνοι / in charge:  Βάσω Καλύβα / Vasso Kalyva, Ιωάννης Ζιάννης / Ioannis Ziannis

❚❚ Ο Πιγκουίνος που ήθελε να πετάξει > The Penguin who wanted to fly
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’36’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Κωνσταντίνος Ζιάννης / Konstantinos Ziannis, Μάριος Αυγουλάς / 
Marios Avgoulas. Σενάριο, σκηνικά-κουκλάκια / screenplay,  film set: Μάριος Αυγουλάς / 
Marios Avgoulas.  Βοηθός σεναριογράφου, μουσική επιμέλεια, μοντάζ / assistant script 
writer, music supervision, edit: Κωνσταντίνος Ζιάννης / Konstantinos Ziannis. Φωνές / 
narration: Χάρης Αυγουλάς / Haris Avgoulas, Μάριος Αυγουλάς / Marios Avgoulas, Χρήστος 
Παπαχρήστος / Christos Papachristos, Διονύσης Καραβίτης / Dionysis Karavitis. Κάμερα / 
camera: Διονύσης Καραβίτης / Dionysis Karavitis, Κωνσταντίνος Ζιάννης / Konstantinos 
Ziannis. Animation: Μάριος Αυγουλάς / Marios Avgoulas, Χάρης Αυγουλάς / Haris Avgoulas, 
Χρήστος Παπαχρήστος / Christos Papachristos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
«... Φίλιππε, μπορείς να καταφέρεις ό,τι θελήσεις, αρκεί να το βάλεις καλά στο μυαλό σου 
και να το πιστέψεις», είπε η σοφή φώκια στον μικρό πιγκουίνο, που ήθελε να πετάξει... 
Ένα ονειρικό παραμύθι, των  Καρλ Ρίμαν - Ρολφ Ζιγκεντάλερ,  που προβάλλει με υπέροχο 
τρόπο τη δύναμη της θέλησης. ‘’… Philip, you can accomplish what you want, it is sufficient 
to put it in your mind and believe it’’, said the wise seal  to the small penguin who wants to 
fly… A dreamy fairy tale, by Karl Ruhmann - Rolf Siegenthaler, that shows marvellously the 
power of will. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ // CINEMA GROUP OF 
THE 2nd HIGH SCHOOL OF CHANIA 
Υπεύθυνος / in charge: Άντώνιος Άθανασάκης / Antonios Athanasakis 

❚❚ Η εκδρομή > The excursion
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’08’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Κινηματογραφική ομάδα 2ου Γυμνασίου Χανίων 
/ Cinema group of the 2nd High school of Chania. Ερμηνεία / cast:  Χρήστος Αγγελάτος / 
Christos Angelatos, Κωνσταντίνος Γώγουλος / Konstantinos Gogoulos, Αντώνης Αθανασάκης 
/ Antonis Athanasakis, Ξανθή Κόντου / Xanthi Kontou, Μαρία Μπιλάλη / Maria Bilali, Αργυρώ 
Ανιτσάκη / Argiro Anitsaki, Κωστής Αρετάκης / Kostis Aretakis, Κωνσταντίνα Αρχοντάκη / 
Konstantina Archontaki, Κωστής Βερικάκης / Kostis Verikakis, Μαρίτα Βερυκάκη / Marita 
Verikaki, Ειρήνη Ελληνιτάκη / Eirini Elinitaki, Κατερίνα Καστανάκη / Katerina Kastanaki, Ευγε-
νία Κουκλάκη / Evgenia Kouklaki, Φωτεινή Κουμπιάδη / Fotini Koubiadi, Μύριαμ Μιουμπή / 
Myriam Mioubi, Αντωνία Μπρεδολόγου / Antonia Bredologou, Μιχαέλα Νικολαράκου / 
Nikolarakou Michaela, Απόστολος Ντουκάκης / Apostolos Doukakis, Παναγιώτης Ντουκάκης 
/ Panayiotis Doukakis, Βερενίκη Παντελάκη / Vereniki Pantelaki, Στέλλα Παπαδάκη / Stella 
Papadaki, Αναστασία Παντιέρα /Anastasia Pantiera, Μυρτώ Χειλαδάκη / Myrto Hiladaki. Ηχος 
/ sound: Κώστας Αθουσάκης / Kostas Athousakis, Ιάσωνας Λουραντάκης / Iasonas Lourantakis, 
Ανδρέας Ζερβός / Andreas Zervos, Στέλλα Παπαδάκη / Stella Papadaki. Μοντάζ / edit: Θεόδω-
ρος Θωμαδάκης / Theodoros Thomadakis,  Χάρης Φράγκου / Haris Fragkou.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
konzia7@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=O8vawEzCe1U

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
athanasakisantonios@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=2cwcTj479DM
http://2gymxanion.blogspot.gr/
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η θλιβερή είδηση με τον πνιγμό προσφυγόπουλων στο Αιγαίο, σκιάζει την ατμόσφαιρα, 
αλλά στη συνέχεια ξεχνιέται μέσα στην εκδρομική ατμόσφαιρα του πούλμαν. Στην εκ-
δρομή όμως οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα, συνειδη-
τοποιώντας ότι στη θέση οποιουδήποτε προσφυγόπουλου θα μπορούσε να είναι οι ίδιοι. 
The sad news about the refugees’ drowning  in Aegean Sea, restrains the atmosphere. But 
afterwards, it is forgotten thanks to the excursion air in the school bus. In the excursion 
however the students  meet with the hard reality, realising that  they could have been in the 
position of any refugee.

❚❚  Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χανίων μας ξεναγούν στο αρχαίο θέατρο 
της Απτέρας > The students of the 2nd High school of Chania guide us 
around the ancient theatre of Aptera 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’50’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Κινηματογραφική ομάδα 2ου Γυμνασίου Χανί-
ων / Cinema group of the 2nd High school of Chania. Ερμηνεία / cast: Γιώργος Πεπές / 
Yiorgos Pepes, Μαρία Παπαδάκη / Maria Papadaki, Ιωάννης Θεοδωράκης / Ioannis 
Theodorakis. Καθηγήτρια / teacher: Μαρία Μπιλάλη / Maria Bilali. Χορός / chorus: Κική Ζα-
γουράκη / Kiki Zagouraki, Παυλίνα Μπαϊλάκη / Pavlina Baïlaki, Αναστασία Παντιέρα / 
Anastasia Pantiera, Ειρήνη Ελληνιτάκη / Irini Ellinitaki. Αφηγητές / story-tellers: Κωνσταντίνα 
Θωμάκη / konstantina Thomaki, Δημήτρης Καρτσωνάκης / Dimitris Kartsonakis, Μαρία Σπα-
νάκη / Maria Spanaki. Σκίτσα – animation / drawings - animation: Φωτεινή Κουμπιάδη / 
Fotini Koumpiadi, Παυλίνα Μπαϊλάκη / Pavlina Baïlaki, Γιώργος Πεπές / Yiorgos Pepes. Κινη-
ματογραφικό συνεργείο / cinema workshop: Κωνσταντίνος Αθουσάκης / Konstantinos 
Athousakis, Παυλίνα Μπαϊλάκη / Pavlina Baïlaki, Ιάσονας Λουραντάκης / Iasonas Lourantakis, 
Χάρης Φράγκου / Haris Fragkou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χανίων μας ξεναγούν με τα φτερά της φαντασίας τους 
στο αρχαίο Θέατρο της Απτέρας.  The students of the 2nd High school of Chania guide us 
around the ancient theatre of Aptera with the wings of their imagination.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ // DOUKAS SCHOOL 
Υπεύθυνος / in charge: Θοδωρής Χρυσικός /Thodoris Chryssikos

❚❚ Οι κανόνες της σχολικής μας ζωής > The rules of our school life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Οι μαθητές της Γ’3 Γυμνασίου 
των Εκπαιδευτηρίων Δούκα // students of the C’3 class of Doukas School. Μοντάζ / edit: 
Θοδωρής Χρυσικός / Thodoris Chryssikos. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τι θα συμβεί άραγε αν οι μαθητές παραβούν μερικά από τα σημαντικότερα άρθρα του 
κανονισμού; Με ανατρεπτική διάθεση και μπόλικο χιούμορ, τα παιδιά του σχολείου μας 
δίνουν την απάντηση... What will happen if the students break some of the more impor-
tant school rules? In a mood swing plenty of humor; the children of our school give us the 
answer… 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
chryssikos@yahoo.gr
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EXILE ROOM - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ // EXILE 
ROOM - MOVING IMAGE WORKSHOP FOR YOUTH
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian

❚❚ Αναχρωματισμός > Re-colouring 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’20” / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Φίλιππος Γάγαλης / Philippos Gagalis, Άγγελος Κοτζιάς / Angelos Kotzias, Δημήτρης-Φαέθων 
Λαζαρίδης-Αντωνίου / Dimitris-Faethon Lazaridis-Antoniou, Παντελής Παπαδόπουλος / 
Pantelis Papadopoulos, Μυρτώ Παύλου / Myrto Pavlou, Γιάννης Σταματίου / Yiannis 
Stamatiou, Χρήστος Χανιώτης / Christos Chaniotis.  Εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι εργαστηρίου / 
workshop instructors: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian, Ιωάννα Γιακουμάτου / Ioanna 
Yiakoumatou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Εφτά έφηβοι ΑΝΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΑΝ την οδό Αθηνάς με μια δική τους πινελιά μέσα σε πέντε 
συναντήσεις. Πρόκληση: ο συνδυασμός του animation και της ζωντανής δράσης. Seven 
teenagers RE-COLORED the street Athina by adding their own touch just in five meetings. 
Challenge: matching animation and live action. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ // EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL 
OF MYTILENE, LESVOS Υπεύθυνη / in charge: Σοφία Σωτηρίου / Sophia Sotiriou

❚❚ Κάθε μέρα ίδια μέρα; > Every day same day?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Γιώργος Παυλής / Yiorgos Pavlis, Μαριάνθη Πεντογέννη / Marianthi 
Pentogenni , Γιώργος Χατζηλάμπρου / Yiorgos  Hatzilamprou. Διεύθυνση φωτογραφίας/ 
direction of photography: Μαριάνθη Πεντογέννη / Marianthi Pentogenni. Ηχοληψία, μοντάζ 
/ mixing sound, edit: Γιώργος Παυλής / Yiorgos Pavlis. Υπεύθυνη καθηγήτρια / teacher in 
charge: Σοφία Σωτηρίου / Sophia Sotiriou.  Σύμβουλος σκηνοθεσίας (εκ μέρους της 
AEGEANDOCS / direction advisor from AGEANDOCS: Κώστας Σπυρόπουλος / Kostas 
Spyropoulos.  Παραγωγή / production: AEGEANDOCS WORKSHOP με την υποστήριξη του 
Δήμου Λέσβου / AEGEANDOCS WORKSHOP with the support of the Municipality of Lesvos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στιγμιότυπα από δραστηριότητες ρομποτικής, θεάτρου, αθλητισμού στο σχολείο. Μαθη-
τές περιγράφουν και αξιολογούν αυτά τα προγράμματα αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον 
τους, τα κίνητρά τους και τις προσδοκίες τους για την ανατροπή της σχολικής μονότονης 
καθημερινότητας. Παρακολουθούμε τις ανησυχίες των εφήβων μαθητών καθώς αναζη-
τούν δημιουργική έκφραση μέσα από αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Snapshots 
from activities of robotics, theatre, sports at school. Students describe and evaluate these 
programs highlighting their interest, their motivation and their expectations about the re-
versal of the school repetitive everyday routine. We watch the concerns of teenage stu-
dents while they are seeking for creative expression through this type of activities.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ // EXPERIMENTAL 
LYCEUM OF THE UNINERSITY OF CRETE, RETHYMNO 
Υπεύθυνη / in charge:  Βασιλική Κατσαρού / Vassiliki Katsarou

❚❚ Ανεμπόδιστη Πρόσβαση  > Unlimited Access 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’50’’ / 2016

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
christina@depian.com
http://vimeo.com/154435851%20
,%20%20%20%20%20
www.kinoumeno.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
sofisot@otenet.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vaskatsarou@gmail.com
http://lyk-aei.reth.sch.gr/
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: η ομάδα του project / the project 
group. Κάμερα / camera: Νεφέλη Στεφανάτου / Nefeli Stefanatou. Παυλίνα Ποθουλάκη / 
Pavlina Pothoulaki , Λιζέτα Πολίτο / Lizeta Polito, Αργυρή Προβιά / Argyri Provia, Ιωάννα 
Σηφακάκη / Ioanna Sifakaki, Αργυρώ Συράγα / Argyro Syraga, Παντελής Ταταράκης / Pantelis 
Tatarakis, Στέλλα Τουτουντζιδάκη / Stella Toutountzidaki, Ραφαήλ-Τρύφωνας Κωνσταντάκης 
/ Rafail- Trifonas Konstantakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής και κίνησης και 
περιηγούνται στην πόλη του Ρεθύμνου προσπαθώντας να εντοπίσουν και να καταγρά-
ψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην καθημερινότητά 
τους. The students identify with other people’s sight and hearing desabilities or reduced 
mobility and they wander in the city of Rethymno trying to locate and write down the 
problems that the persons with disabilities face in their everyday life. 

ΓΕΛ ΑΡΝΑΙΑΣ // GENERAL LYCEUM OF ARNAIA
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Καρφοπούλου / Maria Karfopoulou

❚❚ Με προφυλακτικό ή χωρίς  > With or without protection
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ξεφτέρης Γιώργος / Yiorgios Xefteris, Νίκος Ξεφτέρης / Nikos Xefteris, Αχιλλέας Πάια / 
Achilleas Paia, Αγγελική Πάπρι / Angeliki Papri, Κερασούλα Πλευρίτου / Kerasoula Plevritou, 
Μαρία Σαμαρά / Maria Samara, Φιλιώ Σιγηνού / Filio Siginou, Μιχαήλ Σκρέκας / Michael 
Skrekas. Εκπαιδευτικός / teacher: Μαρία Καρφοπούλου / Maria Karfopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αποτελεί μέρος κοινωνικής εκστρατείας για τη χρήση προφυλακτικού κατά τη 
σεξουαλική επαφή. Το σενάριο αφορά την αισθηματική-σεξουαλική σχέση δύο εφήβων 
καθώς και το πώς επηρεάζεται η σχέση τους, η ζωή τους και η καθημερινότητά τους στην 
περίπτωση ασφαλούς και μη ασφαλούς σεξουαλικής επαφής με συνέπεια μια ανεπιθύ-
μητη εγκυμοσύνη. The movie is part of social campaign for the use of condom during sex. 
We watch the sentimental-sexual relationship between two teenagers and how their rela-
tion, life and everyday routine are influenced in case of safe and unsafe  sex with conse-
quence an unwanted pregnancy.

ΓΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ // GENERAL LYCEUM OF KONTARIOTISSA
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτριος Χαριτόπουλος / Dimitrios Ηaritopoulos

❚❚  Ένα καινοτόμο σχολείο στην αγκαλιά της Ευρώπης > An innovative 
school in the bosom of Europe
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αναστασία Αθανασιάδου / Anastasia Athanasiadou, Κωνσταντίνος Αλεξίου / Konstantinos 
Alexiou, Ελένη Ζαρκανέλα / Eleni Zarkanela, Ευαγγελία Ζκάγια / Evangelia Zkagia, Νικόλαος 
Καραθάνος / Nikolaos Karathanos, Κερασίνα-Δέσποινα Κοκκινοπλίτη / Kerassina-Despina 
Kokkinopliti, Μαρία Κοκκινοπλίτου / Maria Kokkinoplitou, Χρήστος Μαργαριτίδης / Christos 
Margaritidis, Αθανασία Μπαμίχα / Athanasia Bamiha, Μαρία Μπαμίχα / Maria Bamiha. Yπέ-
θυνος καθηγητής / teacher in charge: Δημήτριος Χαριτόπουλος / Dimitrios Haritopoulos.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@lyk-arnaias.chal.sch.gr
http://gelarnaias.blogspot.gr/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
charitopd@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το νέο Λύκειο της Κονταριώτισσας παρέχει πρωτόγνωρες για την αγροτική και φτωχή σε 
πολιτιστικές και μορφωτικές ευκαιρίες περιοχή δυνατότητες : σύγχρονες αίθουσες διδα-
σκαλίας, εξοπλισμένα εργαστήρια, βιβλιοθήκη κτλ, μετατρέποντάς τους σε χώρους έκ-
φρασης, δημιουργίας και συνεργασίας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγη-
τές. The new Lyceum of Kontariotissa provides unprecedented potential to the rural area 
that is poor in cultural and educative opportunities: modern classrooms of teaching, 
equipped laboratories, library, etc becoming places of expression, creation and collabora-
tion for both students and teachers. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ // GENERAL LYCEUM OF KRESTENA 
Υπεύθυνος / in charge:  Νικόλαος Άγγελόπουλος / Nikolaos Angelopoulos

❚❚ Δε θ’αφήσω... > I won’t let...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’07’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κατερίνα Μποσνακίδου / Katerina Bosnakidou, Αλέξανδρος Καραχάλιος / Alexandros 
Karahalios, Αντωνία Κιάμου / Antonia Kiamou, Φιλοθέη Ζωγόγιαννη / Filothei Zogoyianni, 
Δήμητρα Κουφωλιά / Dimitra Koufolia, Νικολίτσα Φουρτούνη / Nikolitsa Fourtouni, Βούλα 
Γιαννακοπούλου / Voula Yiannakopoulou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο ήρωας της ταινίας θέλει να βοηθήσει έναν φίλο του να βγει από το «σκοτάδι» της κακο-
ποίησης: - Πάλι τα ίδια; - Ναι, ποτέ δεν αλλάζει... Ξέρει πως είναι δύσκολο, αλλά δεν μπο-
ρεί να παραμείνει άπραγος. Όταν αντικρίζει ένα «σκοτεινό» γκράφιτι, αποφασίζει να δρά-
σει... - Δε θα αφήσω το σκοτάδι να σκεπάσει το φως! The hero in the film wants to help his 
friend out of the “dark” of abuse: - He did it again? - Yes, no change at all... He knows it is 
hard to change things, but he can’t stand by doing nothing. When he sees a “dark” graffiti, 
he decides to act... - I won’t let darkness cover the light!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ // GEORGE PALIOURAS – HIGH 
SCHOOL OF SPATA

❚❚ Culture
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’31’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Γιώργος Παλιούρας / George Palioulas.  Υπεύθυνη καθηγήτρια / teacher in charge: Μαρία 
Τσακίρη / Maria Tsakiri.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πως φαίνεται ο σύγχρονος κόσμος στα μάτια των παιδιών; Ο φόβος, η απογοήτευση και 
η απελπισία που βιώνουν βλέποντας τους μεγαλύτερους τους να αδιαφορούν; Οι ενήλι-
κοι απεμπολώντας τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές αξίες που θα έπρεπε να χαρακτηρί-
ζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, έρχονται σε αντίθεση με τα παιδιά, που προτιμούν και 
υποστηρίζουν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. What is the modern world like in the eyes of children? How 
is the fear, the disappointment and the despair that they experience watching their indiffer-
ent elders? The adults abandoning humanitarian and social values ,which would be sup-
posed to designate the modern societies, are opposed to the children who like and support 
the CULTURE. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@lyk-krest.ilei.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
georgepaliouras@yahoo.gr
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ // HIGH SCHOOL - LYCEUM CLASSES OF 
KASTELLORIZO Υπεύθυνη / in charge:  Μπέττη-Τζόαν Μούζακ / Betty-Joan Mouzak

❚❚ Τούμπαλιν > Vice versa 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’21’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Τζουλιάνο Άλλα / juliano Alla, Νικόλα Σίλα / Nichola Sila, Κλαούντγια Καλλάντζι / Klaudja 
Kallanxhi, Χρυσοβαλάντης Πόσια / Chrysovalantis Posia. Εκπαιδευτικοί / teachers: Μπέτ-
τη-Τζόαν Μούζακ / Betty-Joan Mouzak, Μαρίνα Βεζυρτζόγλου / Marina Vezyrtzoglou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το βίντεο βασίζεται στο παιδικό βιβλίο της Βάσιας Χαζτηγιαννάκη ΤΟΥΜΠΑΛΙΝ. Δύο 
πολύ ωραία μηνύματα μεταδίδονται μέσω της αφήγησης αποσπασμάτων του βιβλίου: η 
διαχείριση των φόβων μας και η διάσωση της θαλάσσιας χελώνας. The video is based on 
the children’s book of Vassia Haztigiannaki VICE VERSA. Two very beautiful messages are 
transmitted by the narrative of the book extracts: the management of our fears and the 
rescue of the sea turtle. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΓΑΣ, ΜΙΛΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ // HIGH 
SCHOOL OF AMYNTAIO, YIANNIS BLAGAS, MILTOS SPYROPOULOS
Υπεύθυνος / in charge: Θεόδωρος Φιλίππου / Theodoros Filippou

❚❚ Οι «άλλοι» > The “others”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ 54’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction,  σενάριο / screenplay:  Γιάννης Μπλάγας / Yiannis Blagas, Μίλτος 
Σπυρόπουλος / Miltos Spyropoulos. Oπτικά εφέ, μουσική / visual effects, music: Θεόδωρος 
Φιλίππου / Theodoros Filippou. Παραγωγή / production:  κινηματογραφική ομάδα Γυμνασί-
ου Αμυνταίου / cinema group of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια παρέα νεαρών συναντά στον δρόμο μια ομάδα προσφύγων που εγκατέλειψαν τα 
σπίτια τους για κάποιους λόγους. Στη συνέχεια το σκηνικό αντιστρέφεται και αυτοί που 
ήταν πρόσφυγες, καθώς καλοπερνούν στα σπίτια τους, συναντούν ταλαιπωρημένους και 
κυνηγημένους τους νεαρούς που είχαν συναντήσει αρχικά. A group of young men meets 
in the street a team of refugees that had fled their homes for certain reasons. Afterwards, 
the scene is reversed and those who were refugees, while they have an easy time at home, 
meet the hunted young men in distress that had met at first. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ // HIGH SCHOOL OF IRAKLIA, SERRES
Υπεύθυνη / in charge: Δέσποινα Χατζηβασιλειάδου / Despina Hatzivasiliadou

❚❚ Ο Εισβολέας > The Intruder 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’08’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Δημήτριος Αραμπατζόγλου / Dimitrios Arabatzoglou, Ζωή Αρβανιτίδου / Zoi Arvanitidou, 
Ευσταθία Βαμβακά / Efstathia Vamvaka, Ευάγγελος Βασιλακέρης/ Evangelos Vasilakeris, Πα-
ναγιώτα Βασιλειάδου / Panagiota Vasiliadou, Μάριος Βουρούτζης / Marios Vouroutzis, Πα-
σχάλης Γενημαχλέλης / Paschalis Genimachlelis, Άγγελος Γερός / Angelos Geros, Ματί-
να-Γραμματούλα Γκόγκα / Matina-Grammatoula Goga, Δήμητρα Γρούγιου / Dimitra 
Grouyiou, Κωνσταντίνος Δαλκίδης / Konstantinos Dalkidis, Δήμος Δημητριάδης / Dimos 
Dimitriadis, Σταυρούλα-Αριστέα Δημοπούλου /  Stavroula-Aristea Dimopoulou, Ιωάννης 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@gym-kastel.dod.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gteofil@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gymnasio.iraklias.serres@gmail.com
http://gymnasioiraklias.blogspot.
gr/2016/06/blog-post_7.html
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Δούλγερης / Ioannis Doulgeris, Δραγόσλη / Ioanna Dragosli, Γαριφαλιά Εμμανουήλ / Garifalia 
Emanouil, Δημήτριος Ζουρνατζής / Dimitrios Zournatzis, Ευθυμία Θεμελή / Efthymia 
Themeli, Χριστίνα Θολιώτη / Christina Tholioti, Αθανασία Πάσχου/ Athanasia Paschou, Στυ-
λιανή Πέσιου / Stυliani Pesiou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας μαθητής ενοχλεί το παιχνίδι των συμμαθητών του με δραματικά... ή μήπως κωμικά 
αποτελέσματα; Η ταινία εξετάζει τον ρόλο της μουσικής επένδυσης στον τρόπο που αντι-
λαμβανόμαστε την πλοκή μιας ταινίας. Α student bother the game of his schoolmates. 
What is the result, dramatic or comical? The movie examines the role of sound environment 
in the way that we understand the movie plot.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ // HIGH SCHOOL OF IRAKLIA, SERRES
Υπεύθυνοι / in charge: Δ. Χατζηβασιλειάδου / D. Hatzivasiliadou, Σ. Μαραβελάκη / S. Maravelaki 

❚❚ Βουβαλίσιο Γάλα > Buffalos’ Milk 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’06’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιάννης Νικολαΐδης / Yiannis Nikolaidis, Γιάννης Σιαΐνης / Yiannis Siainis, Αθανασία Μπέλλιου 
/ Athanasia Belliou. Υπεύθυνοι καθηγητές / teachers in charge: Δ. Χατζηβασιλειάδου / D. 
hatzivasiliadou, Σ. Μαραβελάκη / S. Maravelaki. Αλέξανδρος Καντόρος / Alexandros Kantoros 
(σκηνοθέτης από το «Πάμε Σινεμά;” / director of ‘’Are we going to the cinema?’’).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Χρήστος είναι μαθητής της Β΄Γυμνασίου ο οποίος δέχεται bullying από τους συμμαθη-
τές του λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του και της ενασχόλησής του με το επάγγελ-
μα αυτό κατά τις απογευματινές ώρες. Η στάση των συμμαθητών του απέναντί του όμως 
θα αλλάξει μετά από αυτό το συμβάν... Christos, an 8th grade student at high school, is 
being bullied by his schoolmates because of his father’s profession and his pastime at this 
profession in the afternoon. The attitude of his schoolmates however will change after this 
happening… 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΣ // HIGH SCHOOL OF KALLIMASIA, CHIOS
Υπεύθυνοι / in charge:  Μαρία Κασαπίδου / Maria Kasapidou, Ειρήνη Μενδωνίδου / Irini 
Mendonidou.

❚❚ Το χαμόγελο > The smile
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Στρατής Λιόκαρης / Stratis Liokaris, Παναγιώτα Λουκάκη / Panayiota Loukaki, Άννα Μιχαηλί-
δη / Anna Mihailidi, Στρατής Νιάκαρης / Stratis Niakaris, Νίκος Ξύδας / Nikos Xydas, Μόνικα 
Πομάκοβα / Monika Pomakova,  Άννα-Μαρία Σαλαγάρα / Anna-Maria Salagara, Μαρία Σίνα / 
Maria Sina, Σταμάτης Σύλλας / Stamatis Syllas, Μαρία Σωζοπούλου / Maria Sozopoulou, Aθη-
νά Τσαλίκη / Athina Tsaliki, Αφροδίτη Χαζαθανάση / Afroditi Hazathanasi, Αργυρώ Χριστάκη 
/ Argyro Christaki , Μήνα Φαρδή / Mina Fardi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια 14χρονη μαθήτρια σε ένα περιφερειακό γυμνάσιο βιώνει την απόρριψη από όλους 
τους συμμαθητές της. Όταν γνωρίσει τον έρωτα στα μάτια ενός συμμαθητή της, η ζωή 
της αλλάζει... A 14-year-old student in a regional high school experiences the reject by all 
her schoolmates. When she finds love in the eyes of a schoolmate, her life changes… 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gymnasio.iraklias.serres@gmail.com
http://www.pame-sinema.webnode.
gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@gym-kallim.chi.sch.gr
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❚❚ Η χαμένη μάχη > The fight he cannot win
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Στέφανος Γαρρής / Stefanos Garris, Μιρέλλα Γερασίμου / Mirella Gerasimou, Ζωή Γεωργούλη 
/ Zoe Georgouli, Τάσος Γκουγκινούδης / Tasos Gougkinoudis, Παντελής Δαφνίτης / Pantelis 
Dafnitis, Μαρία Κάμπουρα / Maria Kampoura, Άννα-Μαρία Κεσόγλου / Anna-Maria Kesoglou, 
Ιωάννης Κοκκώδης / Ioannis Kokkodis, Ελένη Κοκοκύρη / Eleni Kokokiri, Ευαγγελία Κοκοκύ-
ρη / Evangelia Kokokyri, Αγγελική Κοντούδη / Angeliki Kondoudi, Μαρκέλλα Κουμνενή / 
Markella Koumneni, Δέσποινα Κριθηνά / Despina Krithina, Φιλία Κωστάκη / Filia Kostaki, Μα-
ριάνθη Λάρδα / Marianthi Larda.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια μαθήτρια βιώνει σεξουαλική παρενόχληση. Οι συμμαθητές της την βοηθούν να αντα-
πεξέλθει. A student experiences sexual harassment. Her schoolmates help her to bear up. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΕΑ // HIGH SCHOOL OF KAREAS
Υπεύθυνοι / in charge:  Δώρα Τζιανακοπούλου / Dora Tzianakopoulou, Άννυ Άρβανιτάκη / Anny 
Arvanitaki

❚❚ Κάτω από την επιφάνεια > Under the surface 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’27’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Κολιοπάντος / Yiorgos Koliopantos, Μαρία Καπράνου / Maria Kapranou, Ραφαήλ 
Μανέ / Rafail Mane, Θάνος Μήτσης / Thanos Mitsis, Νικόλας Μπασιάκος / Nikolas Basiakos, 
Ελεάννα Μωραϊτέλη / Eleana Mοrailely, Έλενα Ρειζίδου / Elena Rizidou, Ανδρούλα Σιάκα / 
Androula Siaka, Άγγελος Λιάγκας / Angellos Liagas, Σαμουέλ Νούνι / Samouel Nouni, Γιώρ-
γος Παπαδοθωμάκος / Yiorgos Papadothomakos, Βασιλική Περούλη / Vasiliki Perouli, Χριστί-
να Σπηλιοπούλου / Christina Spiliopoulou, Μαρία Στουρνάρα / Maria Stournara, Θανάσης 
Παπαγεωργίου / Thanasis Papageorgiou, Γιάννης Ποθητός / Yiannis Pothitos, Αλέξανδρος 
Σιούτης / Alexandros Sioutis, Δημήτρης Μπέκας / Dimitris Bekas, Κατερίνα Στάγια / Katerina 
Stayia.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο έφηβος προσπαθώντας να διαμορφώσει το χαρακτήρα, τις αρχές, τα πιστεύω του δέ-
χεται πλήθος επιρροών πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενων. Τι θα επιλέξει; Το πρέπον, 
το επιβαλλόμενο, το εφικτό ή το επιθυμητό; The teenager trying to shape his character, 
principles and beliefs, he receives a lot of  conflicting influences. What choice will he make? 
The proper, the imposed, the feasible or the desirable one? 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ // HIGH SCHOOL OF KARLOVASSI
Υπεύθυνοι / in charge: Άλεξία Παπαδημητρίου / Alexia Papadimitriou, Μαρία Θεοδοσίου / Maria 
Theodossiou

❚❚ Και περιμένω... > Still waiting...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Βασιλική Αγγελίδου / Vassiliki Angelidou, Ανέστης Αγκάι / Anestis Agai, Αριάδνη Αθανασο-
πούλου / Ariadni Athanasopoulou, Αναστασία Αναγνώστου / Anastasia Anagnostou, Αλέ-
ξανδρος Ανδρεάδης / Alexandros Andreadis, Ελεονόρα Αργυρή / Eleonora Argyri, Νεφέλη 
Αριστείδου / Nefeli Aristeidou, Κωνσταντίνος Βαλκανάς  / Konstantinos Valkanas, Μαρία 
Βασιλείου / Maria Vassileiou, Κωνσταντίνος Βελώνης / Konstantinos Velonis, Άννα Βογιατζο-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
doragianak@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@gym-karlov.sam.sch.gr
http://gym-karlov.sam.sch.gr
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πούλου / Anna Vogiatzopoulou, Παντελεήμων Βουγιούκας / Panteleimon Vougioukas, Ζα-
φειρώ Βούλτα / Zafiro Voulta, Ελευθερία Γαλαθρή / Eleftheria Galathri, Κωνσταντίνος Γαλα-
θρής / Konstantinos Galathris, Αθανάσιος Γιαννακάκης / Athanasios Giannakakis, Θεοδωρος 
Δερμετζόγλου / Theodoros Dermetzoglou, Ειρήνη Δημητρέλια / Irini Dimitrelia, Κωνσταντί-
να Δημοπούλου / Konstantina Dimopoulou, Θεοδώρα Δριτσάκη / Theodora Dritsaki, Νικό-
λαος Ευγενείας / Nikolaos Evgenias, Γεωργία Ευσταθίου / Georgia Efstathiou, Ηλίας Ευσταθί-
ου / Ilias Efstathiou, Αλεξία Παπαδημητρίου / Alexia Papadimitriou, Γιώργος Κουμαραδιός / 
Yiorgos Koumaradios, Μαρία Θεοδοσίου / Maria Theodosiou, Λώνα Μουταφίδου / Lona 
Moutafidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
ή μήπως δεν είναι στο DNA μας; Μετά από ένα συμβάν που άλλαξε τη ζωή της, η Αριάδνη 
αμφισβητεί ό,τι έχει μάθει εώς τώρα και οι σκέψεις της ακροβατούν μεταξύ των διαφό-
ρων ορισμών της λέξης ‘’ήρωας’’. or it isn’t in our DNA? After an incident that changed her 
life, Ariadni disputes what she has learned until now and her mind is lost between the vari-
ous definitions of the word ‘’hero’’. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ // HIGH SCHOOL OF KOUTSOPODI
Υπεύθυνη / in charge:  Ιωάννα Γρηγορίου / Ioanna Grigoriou

❚❚ Εαρ-status Αερο-status > Hot-air ballon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές του σχολείου μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές / students of the school with 
their teachers. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια φορά κι ένα καιρό... Αποφασίσαμε να μην κάνουμε μάθημα και να πετάξουμε αερό-
στατα, επάνω τους γράψαμε στίχους... Όχι, δεν ήταν πρωτότυπο αλλά περάσαμε υπέρο-
χα! Once upon a time… We decided not to teach but fly hot-air balloons, we wrote on them 
some lyrics… No, it was not original but had a great time! 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΛΗΜΝΟΣ // HIGH SCHOOL OF MOUDROS, LIMNOS
Υπεύθυνος / in charge: Νίκος Κατσός / Nikos Katsos

❚❚ Ένας μήνας ακόμη > One month to go
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Δήμητρα Τουλάκη / Dimitra Toulaki, Αντώνης Γκόγκος / Antonis 
Gogos, Νίκος Κατσός / Nikos Katsos. Σενάριο / screenplay: Δέσποινα Απελάτου / Despina 
Apelatou, Δήμητρα Τουλάκη / Dimitra Toulaki, Κωνσταντίνα Αγιοστρατίτη / Konstantina 
Aghiostratiti, Λίνα Τσίκοβα / Lina Tsikova. Ερμηνεία / cast: Κωνσταντίνα Αγιοστρατίτη / 
Konstantina Aghiostratiti, Νίκη Αγιοστρατίτη / Niki Aghiostratiti, Μάκης Καλλιάνης / Makis 
Kallianis. Ηχοληψία / sound: Παναγιώτης Κοτσιλίτης / Panayiotis Kotsilitis, Αντώνης Γκόγκος 
/ Antonis Gogos. Ενδυματολογία / costumes: Κωνσταντίνα Αγιοστρατίτη / Konstantina 
Aghiostratiti, Μάκης Καλλιάνης / Makis Kallianis, Νίκη Αγιοστρατίτη / Niki Aghiostratiti, Δή-
μητρα Τουλάκη / Dimitra Toulaki. Μουσική επιμέλεια / music supervisor: Κωνσταντίνα Αγιο-
στρατίτη / Konstantina Aghiostratiti, Νίκος Κατσός / Nikos Katsos, Ρεβέκκα Καραγάτση / 
Rebecca Karagatsi. Σκηνογραφία / set decorator:  Κωνσταντίνα Αγιοστρατίτη / Konstantina 
Aghiostratiti, Δήμητρα Τουλάκη / Dimitra Toulaki, Ελένη Πολυμένη / Εleni Polymeni. Φωτι-
σμός, μοντάζ / lighting, edit: Χρήστος Στεφάνου / Christos Stefanou, Νίκος Κατσός / Nikos 
Katsos. Κάμερα / camera: Δήμητρα Τουλάκη / Dimitra Toulaki, Νίκος Κατσός / Nikos Katsos. 
Υπεύθυνος Παραγωγής & Παιδαγωγικού Σχεδιασμού / production, pedagogical planning 
supervision: Νίκος Κατσός / Nikos Katsos.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mail@gym-kouts.arg.sch.gr
http://blogs.sch.gr/gymkoutp/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
nikoskatsos@gmail.com
http://gym-moudr.les.sch.gr/
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Δέσποινα, ένα κορίτσι δεκατεσσάρων χρόνων, ζει μαζί με την μάνα της στην ελληνική 
επαρχία. Ο πατέρας της, οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία, επιστρέφει σε ένα μήνα 
μόνιμα στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει μια καινούργια δουλειά με τον αδερφό 
του. Η Δέσποινα μαζί με την μάνα της βιώνουν την εμπειρία της αναμονής… Despina, a 
fourteen-year-old girl, lives in a small rural town in Greece with her mother. Her father, an 
emigrant in Germany, is coming back to Greece in a month to set up his own business with 
his brother. Despina and her mother share the experience of waiting…

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // HIGH SCHOOL OF «NEW 
PASSENGERS», THESSALONIKI
Υπεύθυνος / in charge: Γεωργία Λυμπεροπούλου / Georgia Lymperopoulou

❚❚ Ψαρεύοντας ιστορίες > Fishing Stories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, production: Αμαλία Μπαλλίου / Amalia Balliou, Χάρης 
Χριστοδούλου / Haris Christodoulou, Νικόλαος Νικολαϊδης / Nikolaos Nikolaidis, Μελίνα Σι-
γαλού / Melina Sigalou, Εισάβετ Τότσι / Elisabeth Totsi, Ζωή Περπερίδου / Zoe Perperidou, 
Λιάννα Φιλιππίδου / Lianna Filippidou. Υπεύθυνη καθηγήτρια / school project’s supervisor: 
Γεωργία Λυμπεροπούλου / Georgia Lymperopoulou. Συντονιστής, σκηνοθέτης, μοντάζ / 
coordinator director, edit: Παναγιώτης Κουντουράς / Panayiotis Kountouras. Μουσική, μιξάζ 
/ music, sound mix: Βαγγέλης Φαμπας / Vangelis Fampas. Βοηθός παραγωγής / production 
assistant: Άννα Καρμίρη / Anna Karmiri. Ερμηνεία / cast: Δημήτρης Αργυριάδης / Dimitris 
Argyriadis, Γιώργος Χρυσόπουλος / Yiorgos Chrysopoulos, Γιώργος Ιωαννίδης / Yiorgos 
Ioannidis, Κος Αχμέτ / Mr Ahmet, Κος Μαρίτσας / Mr Maritsas, Κώστας Ρομπέσης / Kostas 
Robesis, Αθανάσιος Ζαχαριάδης / Athanasios Zahariadis, Ανδρέας Ζαχαριάδης / Andreas 
Zahariadis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στο ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται ό,τι πιάσαμε στα δίχτυα μας, καθώς ψαρεύαμε τις ιστορίες 
των εργατών και των ψαράδων που δουλεύουν στην ιχθυόσκαλα της Θεσσαλονίκης στη 
Νέα Μηχανιώνα ή κατοικούν στην περιοχή. The documentary unfolds  what we caught 
within our nets, while we were fishing stories of workers and fishermen that work in the fish 
auction of Thessaloniki, in New Mihaniona, or live in this area. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ // HIGH SCHOOL – LYCEUM CLASSES OF LECHAIO
Υπεύθυνη / in charge: Μαρίνα Άθανασάκου / Marina Athanasakou

❚❚ Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα > Trip to Ancient Greece
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ηλιάνα Σταυροπούλου / Iliana Stavropoulou, Τζωρτζίνα Πανούση / Georgina Panousi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια μαθήτρια βαριέται να διαβάσει Αρχαία Ιστορία και Τέχνη καθώς τα θεωρεί άχρηστες 
πληροφορίες. Σιγά-σιγά όμως θα αναθεωρήσει τις απόψεις της και μέσα από το διάβα-
σμα θα ταξιδέψει σ’έναν κόσμο μαγικό! A student thinks that Ancient Greek and Arts are 
boring because they have useless information. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
geolympe@gmail.com
http://euforia.filmfestival.gr/default.
aspx?lang=en-
US&page=1360#prettyPhoto

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mathanasaku@gmail.com
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❚❚ Τέλος καλό και όλα χάλια > Everything  turn out well, not
ΔΙΑΡΚΕΙΑ <  TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σιμερανπρίτ Σίνγκ / Simeranprit Sing, Ματέο Καραμάνι / Mateo Karamani, Σοφία Κατσιλοδή-
μου / Sofia Katsilodimou, Πένυ Τσετσώνη / Peni Tsetsoni.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Μιχάλης ένας έφηβος μαθητής, είναι απίστευτα γκαντέμης και ερωτευμένος με τη Σο-
φούλα. Όμως παρ’ όλες τις αναποδιές του, κατά έναν περίεργο τρόπο γλιτώνει από άλλα 
χειρότερα. Στο τέλος θα αναρωτηθεί και ο ίδιος μήπως τελικά είναι τυχερός και πως μερι-
κές φορές τα γεγονότα έχουν δυό όψεις. Όπως το δει κάποιος! Michael a teenage student, 
he is utterly unlucky, and in love with Sofie. Despite his bad luck, strangely, he escapes 
worst situations. In the end he starts to wonder if he’s lucky after all, and that sometimes 
things are different to what they seem. It’s a matter of perspective!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ // HIGH SCOOL OF TRAGAIA, NAXOS 
Υπεύθυνοι / in charge: Ειρήνη Ζαζάνη / Eirini Zazani, Μαρία Γρατσία / Maria Gratsia

❚❚  Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης: έξι άγνωστες πτυχές > Petros Protopapada-
kis: six unknown sides of his life ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αλέξανδρος Κρασσάς / Alexandros Krassas, Ελένη Προμπονά / Eleni Prompona,, Παρασκευή 
Σαλτερή / Paraskevi Salteri, Βασίλης Ισπανόπουλος / Vassilis Ispanopoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Επιλέξαμε αυτό το πρόσωπο γιατί γενέτειρά του είναι η Απείρανθος της Νάξου, νησί κα-
ταγωγής μας, στο λιμάνι του οποίου υπάρχει κι ο ανδριάντας του, αλλά και γιατί ο Πέτρος 
Πρωτοπαπαδάκης είναι γνωστός στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία μόνο για την καταδίκη 
του στη Δίκη των Έξι. Ο στόχος ήταν να κάνουμε γνωστές και κάποιες άλλες πτυχές. We 
chose this theme for our documentary since Petros Protopapadakis was born in Naxos, 
where we come from (his statue is in the main square of the island, near the port). Moreo-
ver, he is a politician known in Modern Greek History only for his conviction in the Trial of 
Six. Our main target was to reveal other sides of his life.

ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ // LYCEUM OF RACHES, IKARIA 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρίνα Λαγού / Marina Lagou

❚❚  Ικαρία: Τόπος Εξορίας, Τόπος Ιστορίας > Ikaria: A Place of Exile, a Place 
of History ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Σκηνοθεσία / direction: Άννα Λομβαρδά / Anna Lomvarda, Μαρία Τσαχά / Maria Tsaha. Σενά-
ριο / screenplay: Μαρία Καρίμαλη / Maria Karimali,  Χριστίνα Καρίμαλη / Christina Karimali, 
Αλεξάνδρα Στρούπα / Alexandra Stroupa.  Φωτογραφία / photography:  Αναστασία Ροζίνου 
/ Anastasia Rozinou,  Χαρά Τσιμπίδου / Hara Tsibidou, Κούλα Μαλαχία / Koula Malahia. Ήχος 
/ sound:  Γιάννης Καρούτσος / Υiannis Karoutsos,  Σόνι Αλκάι / Soni Alkai.  Κάμερα / camera: 
Γιάννης Κρεμμύδας / Yiannis Kremmydas, Γιώργος Τσαντίρης / Yiorgos Tsantiris. Υπεύθυνη 
καθηγήτρια, μοντάζ / teacher in charge, edit:  Μαρίνα Λαγού / Marina Lagou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου Ραχών καταγράφουν προσωπικές και ιστορικές 
μαρτυρίες για δύο σημαντικές στιγμές της Ικαριακής ιστορίας, την Ελευθέρα Πολιτεία 
Ικαρίας και την περίοδο της εξορίας. The students of the Lyceum of Raches record person-
al and historical testimonies for two important moments of Ikaria’s history, the Free State of 
Ikaria and the period of exile. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
izazani@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=Tb3iu0SxBlo

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
marina.lagou@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=LcuBfhc-AKA
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ // MANDOULIDES SCHOOLS 
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτριος Χατζάκης / Dimitrios Hatzakis 

❚❚ Περίπατος > The Walk
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Μιχαηλίδης / Yiorgos Michailidis, Ελένη Γεροθανάση / Eleni Gerothanasi, Τηλέμαχος 
Παυλίδης / Tilemachos Pavlidis, Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος / Konstantinos Markopoulos, 
Φένια Λαμπριανίδου / Fenia Lamprianidou. Υπεύθυνος καθηγητής / teacher in charge: Δη-
μήτριος Χατζάκης / Dimitrios Hatzakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε μια δυστοπική μεταπολεμική χώρα, η δημόσια εκπαίδευση έχει καταρρεύσει. Μετά 
από πρόσκληση του κράτους, πέντε μαθητές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το σύστημα, 
αφού καταφέρουν και περάσουν τις πύλες του Περιπάτου. Νικητής θα είναι μόνο ένας. Η 
ταινία αποτελεί σχόλιο στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα όπου κυριαρχούν η 
στείρα απομνημόνευση και ο ανταγωνισμός. In a dystopic post-war country, the public 
education has collapsed. After invitation of state, five students  will be confronting the sys-
tem, after having accomplished and passed the gates of Walk. The winner will be one and 
only. The movie is a comment on the current educational reality where barren memoriza-
tion and competition dominate. 

❚❚ Η σφαγή των προξένων > The massacre of the Consulates
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Θεοδώρα Φεσσατίδου / Theodora Fessatidou, Κατερίνα Τζημουράκα / Katerina Tzimouraka, 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος / Konstantinos Athanasopoulos. Μοντάζ / edit: Γιώργος Μι-
χαηλίδης / Yiorgos Michailidis. Υπεύθυνος καθηγητής / teacher in charge:  Δημήτριος Χατζά-
κης / Dimitrios Hatzakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ένα άγνωστο στο πλατύ κοινό γεγονός με πολύ μεγάλη 
απήχηση στην Ευρώπη. Το 1875 σφαγιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη από το οργισμένο 
μουσουλμανικό πλήθος οι πρόξενοι της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ακολούθησε η απρο-
κάλυπτη επέμβαση των Μ. Δυνάμεων και ο απαγχονισμός των υπόπτων στην πλατεία 
Ελευθερίας. The documentary presents an unknown to the general public fact which is 
hugely important in Europe. In 1875, the Consulates of France and Germany were massa-
cred in Thessaloniki by the furious Muslim crowd. The event was followed by the undis-
guised intervention of Great Powers and the hanging of the persons suspected on the Free-
dom square. 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» // 1st 
EXPERIMENTAL GENERAL LYCEUM OF THESSALONIKI  MANOLIS ANDRONIKOS»
Υπεύθυνη / in charge: Άναστασία Γρηγοριάδου / Anastasia Grigoriadou 

❚❚ Μια ματιά στο μέλλον > A glimpse to the future 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ 35’’/ 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Θεόφιλος Παπαγεωργίου / Theofilos Papageor-
giou. Κάμερα / camera: Φάνης Φωτόπουλος / Fanis Fotopoulos. Μοντάζ / edit:  Γιώργος Τζολό-
πουλος / Yiorgos Tzolopoulos. Ερμηνεία / cast: Θεόφιλος Παπαγεωργίου / Theofilos 
Papageorgiou, Αικατερίνη-Παρασκευή Τσόρμπα / Aikaterini-Paraskevi Tsorba, Αθανάσιος 
Κούνιος / Athanasios Kounios, Παναγιώτης Ασαρίδης / Panayiotis Asaridis.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dhatzakis70@gmail.com
http://www.mandoulides.edu.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anast.grigor@gmail.com
http://1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/
portal/
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σε έναν εφιαλτικό κόσμο του μέλλοντος, το νερό θα αγοράζεται και θα πωλείται ακρι-
βά… Πολύ ακριβά… Ο ήρωας της ταινίας, όταν «κόβεται» το νερό στο σπίτι του, διαπι-
στώνει ότι αυτό αποτελεί είδος… προς εξαφάνιση και συνεπώς ισχύουν και για αυτό οι 
‘’νόμοι» της μαύρης αγοράς. In a nightmare world in the future, water will be bought and 
sold at great cost… It’s very expensive… The main character realises that water is... an en-
dangered necessity, when at home it is cut off and thus ‘’laws’’ of black market are applica-
ble to water too. 

ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ // MARIA-NEFELI NTANTOURI
Υπεύθυνη / in charge: Γλυκερία Φωτιάδου / Glykeria Fotiadou

❚❚ Run
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’37’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρία-Νεφέλη Νταντουρή / Maria-Nefeli Ntantouri, Αλεξία Νταντουρή / Alexia Ntantouri, 
Ορφέας-Δημήτρης Νταντουρής / Orfeas-Dimitris Ntantouris,  Στέφανος Νακούσης / Stefanos 
Nakousis. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Δύο αδέρφια, η Αλεξία και ο Ορφέας είναι μόνοι τους στο σπίτι όταν ένας διαρρήκτης 
εισέρχεται σε αυτό... A brother and a sistrer, Alexia and Orfeas, are home alone when a 
burglar comes in… 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ // IONNIDIOS MODEL 
EXPERIMENTAL SENIOR HIGH SCHOOL OF PIRAEUS 
Υπεύθυνη / in charge: Δώρα Γκόντα / Dora Gonda

❚❚ Μυστήριο στην Βιβλιοθήκη > Alone in the Library
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW  
Μηνάς Ιωαννίδης / Minas Ioannidis, Παναγιώτα Γεωργακοπούλου / Panayiota Georgakopoulou, 
Παύλος Αθανασάκης / Pavlos Athanassakis, Γιάννης Παλαιοκρασάς / Yiannis Palaiokrassas, 
Άννα Κανάκη / Anna Kanaki, Στέλιος Δρόσος / Stelios Drossos, Άννα-Μαρία Ποζάρσκα / Anna-
Maria Pozarska, Μαίρη Λυράκου / Mary Lyrakou, Ασημένια Γαλάνη / Asimenia Galani, Φιλόλα-
ος Βράκας / Filolaos Vrakas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Μηνάς ένας μαθητής Λυκείου ετοιμάζει μια εργασία στη βιβλιοθήκη του σχολείου. 
Όταν χάνει τα πάντα στην οθόνη και ακούει περίεργους θορύβους σηκώνεται ανήσυχος 
να δει τι συμβαίνει για να διαπιστώσει ότι οι συμμαθητές του είχαν σκαρώσει μία έκπλη-
ξη. Minas, a lyceum student, prepares a school task in the library. When he loses everything 
on screen and hears strange noises, he stands up worried in order to see what’s going on. 
Then, he finds out that his schoolmates have made up a surprise. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ // MUSIC SCHOOL OF TRIKALA 
Υπεύθυνη / in charge: Ευαγγελία Σύρρου / Evangelia Syrrou

❚❚ Διαστημική Στοργή > Space Affection
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’38’’ / 2016 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
glfotiadou@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
theogonda@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
evsyrrou@hotmail.gr
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αθηνά Αντωνιάδη / Athina Antoniadi, Μαριάνθη Γκουλιώνη / Marianthi Gkoulioni, Κωνστα-
ντίνα Δήμου / Konstantina Dimou, Νίκος Μουργελάς / Nikos Mourgelas, Ομηρόλη Μπάλτου 
/ Omiroli Baltou, Παρασκευή Μπαντόλια / Paraskevi Mpantolia, Δωροθέα Νίτκο / Dorothea 
Nitko, Θανάσης Ντάλλας / Dallas Thanasis, Γιάννης Παπαβασιλείου / Yiannis Papavasileiou, 
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου / Konstantinos Papageorgiou, Κωνσταντίνα Πασσιά / 
Konstantina Passia, Αλέξανδρος Ρούππος / Alexandros Rouppos, Αναστάσης Τσιακμάκης / 
Anastasis Tsiakmakis, Βασίλης Τσιάρας / Vassilis Tsiaras, Δημήτρης Τσότσολας  / Dimitris 
Tsotsolas, Παναγιώτα Χονδρού / Panayiota Hondrou. Συντονισμός / coordination: Μελίνα 
Μπουτσιώλη / Melina Boutsioli.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ομάδα προσφύγων προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει ένα νέο τόπο κατοικίας, μια 
νέα πατρίδα, αλλά δυστυχώς, εισπράττει παντού την αδιαφορία και την απόρριψη. Μόνο 
μια παρέα ευαισθητοποιημένων νέων αποφασίζει να παρέμβει δυναμικά και ως σύγχρο-
νοι σούπερ ήρωες, να δώσουν την... έσχατη λύση στο πρόβλημα των απελπισμένων προ-
σφύγων... A group of refugees is trying desperately to find new residence, new home, but 
unfortunately, they face indifference, hostility and rejection. Only a group of sensitized 
young boys and girls decide to actively intervene and give the… ultimate solution to the 
desperate refugees’ problem...

❚❚ Το Θαύμα των Γεύσεων > The Miracle of Flavors
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’50’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κατερίνα Γεωργατσέλη / Katerina Georgatseli, Ωραιοζήλη Γκαβοτζήμα / Oreozili Gavotzima, 
Λυδία Γκισκάν / Lydia Guiskan, Ελευθερία Μπαλού / Eleftheria Balou, Παρασκευή Μπαντόλια 
/ Paraskevi Badolia, Φραντσέσκα Παπαντώνη / Frantseska Papantoni, Θεοδώρα Πλεξίδα / 
Theodora Plexida, Αχιλλέας Πολύσης / Polyssis Achilleas, Ελπίδα Σπύρου / Elpida Spyrou, 
Σοφία Τσακμάκη / Sophia Tsakmaki, Φώτης Αθάνατος / Fotis Athanatos, Ναταλία Μάγγου / 
Natalia Mangou. Μοντάζ / edit: Φώτης Αθάνατος / Fotis Athanatos, Ναταλία Μάγγου / 
Natalia Mangou.  Μουσική / music: Φώτης Αθάνατος / Fotis Athanatos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια παρέα παιδιών βλέπει στο πάρκο έναν άστεγο τον οποίο και ξανασυναντούν αργό-
τερα σε ένα παντοπωλείο. Τι να γυρεύει όμως ένας άστεγος στο παντοπωλείο; Τι συμβαί-
νει και καταλήγει να γευματίζει μαζί με την ομάδα των νέων παιδιών; A group of children 
see a homeless man lying in the park. Later they see him again in a grocery store. But what 
seeks a homeless person at the grocery? What happens and he ends up having dinner with 
the group of young children?

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο ΓΕΛ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ // SPECIAL HIGH SCHOOL AND LYCEUM FOR DEAF AND HARD 
OF HEARING PERSONS OF THESSALONIKI, 1st LYCEUM OF PANORAMA, 
THESSALONIKI Υπεύθυνη / in charge: Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου / Triantafyllia Tatsiopoulou

❚❚ Το μπλέξιμο > The mess 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’45’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Πλακιάς / Yiorgos Plakias, Γιώργος Νικηφορίδης / Yiorgos Nikiforidis, Ίλντα Στάθι / 
Ilda Stathi, Θωμάς Τσιλιόπουλος / Tomas Tsiliopoulos, Τάσος Παπαδόπουλος / Tasos 
Papadopoulos, Δήμητρα Σοπικιώτη / Dimitra Sopikioti, Απόστολος Μαργαριτίδης / 
Apostolos Margaritidis, Οσμάν Μπερκάν / Osman Berkan (Μαθητές του Ειδικού Λυκείου Κω-
φών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης / students of the Special High school and Lyceum for Deaf 
and Hard of the Hearing Persons of Thessaloniki), Κωνσταντίνα  Ηγουμενίδου / Konstantina 
Igoumenidou, Βασιλική Θεοδοσίου / Vassiliki Theodosiou, Φωτεινή Ζαρογιάννη / Fotini 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
johnfilkirk@hotmail.com
http://gym-ekv-thess.thess.sch.
gr,%20/
http://1lyk-panor.thess.sch.gr/
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Zaroyianni, Κωνσταντίνος Καρακασίδης / Konstantinos Karakasidis, Ναταλία -Μαρίνα Κυρια-
κίδου / Natalia-Marina Kyriakidou, Χαρίκλεια Μανινή / Chariklia Manini, Θρασύβουλος Με-
λαχροινός / Thrasivoulos Melachrinos, Φώτης Ξενιτίδης / Fotis Xenitidis, Ναυσικά Ρούμπου / 
Nafsika Roumbou,  Εμμανουήλ-Κωνσταντίνος Σαββίδης / Emmanouil-Konstantinos Savvidis, 
Κυριάκος Σαρίδης / Kyriakos Saridis, Ελένη Τάκη / Eleni Taki, Κωνσταντίνος Τάκης / 
Konstantinos Takis, Νικολέτα Τσιώμα / Nikoleta Tsioma, Δημήτρης Χατζημπαλάσης / Dimitris 
Hatzibalasis, Ιωάννης Χομσίογλου / Ioannis Homsioglou (Μαθητές του 1ου ΓΕΛ Πανοράμα-
τος / Students of the 1st General Lyceum of Panorama). 
Με την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση ομάδας φοιτητών του τμήματος Κινηματογρά-
φου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ / With the technical support and guidance from a 
team of students from the School of Film Studies of Fine Arts of the Aristotle University of 
Thessaloniki (AUTh). Υπεύθυνοι καθηγητές του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βα-
ρηκόων Θεσσαλονίκης / Teachers of the Special High school and Lyceum for Deaf and Hard 
of the Hearing Persons of Thessaloniki: Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου / Triantafyllia 
Tatsiopoulou, Μιχάλης Καπετανάκης/ Michalis Kapetanakis. Υπεύθυνοι καθηγητές του 1ου 
ΓΕΛ Πανοράματος / teachers of the 1st General Lyceum of Panorama: Χρυσούλα Δρίτσαρη / 
Chrysoula Dritsari, Θεοδόσιος Κάκος / Theodosios Kakos, Αναστασία Πολυξενίδου / 
Anastasia Polyxenidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια συνάντηση παλιών συμμαθητών παίρνει άλλη τροπή, όταν σ΄αυτή εισβάλλει επεισο-
διακά ένας παραστρατημένος φίλος. Κάποιος από τη μαθητοπαρέα πήρε στραβό δρόμο 
στη ζωή και έχει μπλεξίματα. Ύποπτοι τύποι τον καταδιώκουν και το εορταστικό τραπέζι, 
όπου τον καλοδέχονται οι παλιοί του φίλοι, είναι ένα προσωρινό καταφύγιο. Το μπλέξιμο, 
όμως, συνεχίζεται. An old school reunion takes another twist when a friend astray invades 
quite impressively. Someone from the old gang took the wrong path in his life and is now 
in big trouble. Some suspicious guys are after him and the festive table, where his old 
friends welcome him, is a temporary shelter. So the mess continues.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΓΕΛ «ΓΙΑΤΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ; // PROJECT AT ZANNIO EXPERIMENTAL GENERAL LYCEUM «WHY 
CINEMA»?  Υπεύθυνος / in charge: Παρσκευή Λεοντοπούλου / Paraskevi Leontopoulou

❚❚ Φαίνεσθαι-Είναι > Show-Be
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’43’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαρία Μαυρονικόλα / Maria Mavromikola, Άρτεμις Ηλιοπούλου / Artemis Iliopoulou, Έλενα 
Κτενά / Elena Ktena, Φρειδερίκη Κτενά / Frideriki Ktena, Γιώτα Μαραγκού / Giota Maragou, 
Δημήτρης Κουτούκης / Dimitris Koutoukis, Νίκος Μπελεχρής / Nikos / Mpelehris, Κατερίνα 
Χατήρα / Katerina Hatira, Γιώργος Μυλωνάς / Yiorgos Mylonas, Αλεξάνδρα Ζιγγιρίδη / 
Alexandra Ziggiridi, Παναγιώτης Παπαγεωργίου / Panayiotis Papageorgiou, Κωνσταντίνος 
Ψύλλας / Konstantinos Psyllas, Μαριάννα Καράτζαλη / Marianna Karatzali, Νεφέλη Γαρμπή / 
Nefeli Garmpi, Μιχάλης Σκλιάς / Michalis Sklias.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα παδιά αποτυπώνουν με τη δική τους ματιά την άποψη τους για τη διάσταση ανάμεσα 
σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που υπάρχει ενώ δεν φαίνεται, μέσα από την ιστορία 
ενός μαθητή. The students capture with their own glance their opinion for the dimension 
between what appears and what exists while it’s not obvious, through the story of a stu-
dent. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
paraskevileo@yahoo.gr
http://zanneiolykeio.gr/2015/12/07/
projects-2015-16/
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ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ // VISSARIONAS KATOPODIS 

❚❚  Νιώσε με... κι ας μη με καταλάβεις ποτέ σου > Feel me... even if you can’t 
ever understand me  ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, σκηνοθεσία,  μοντάζ / screenplay, direction, edit: Βησσαρίωνας Κατωπόδης / Vissa-
rionas Katoodis. Ερμηνεία,  αφήγηση / cast, naration: Φίλιππος Γκινοσάτης / Filippos Ginosa-
tis. Μουσική: Μυρτώ Κεραμοπούλου / Mirto Keramopoulou, Βησσαρίωνας Κατωπόδης / 
Vissarionas Katoodis. Ηχογράφηση / recording: Γιώργος Σιμάτος / Yorgos Simatos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
θυσίασε στο σκοτάδι του ένα κεφάλι γεμάτο σκέψεις, νομίζω, με σκοπό να τις κάνει όνειρα. 
θυσίασε μια ψυχή γεμάτη συναισθήματα με σκοπό να τα κάνει σκέψεις. νομίζω. ...αλλά ανά-
μεσα στις αναμνήσεις, τα όνειρα, τις επιθυμίες και τα απωθημένα... ...ανάμεσα στο δάκρυ και 
το χαμόγελο ποιος ξέρει, αλήθεια, τι πραγματικά έχει συμβεί; In his dark, he sacrificed a head 
full of thoughts, I think, in order to turn them into dreams. He sacrificed a soul full of emo-
tions in order to turn them into thoughts, I think. …but among memories, dreams, desires 
and frustrations... between tears and smile, who knows the truth? What really has happened?

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ // CINEMA GROUP – LYCEUM 
OF CHALKIDA Υπεύθυνη / in charge: Άννα κωνσταντοπούλου / Anna Konstantopoulou. 

❚❚ Αρέθουσα > Arethousa
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σοκόλ Ελκένι / Sokol Elqeni, Άννα κωνσταντοπούλου / Anna Konstantopoulou,  Αλεξία Ιατρί-
δη-Ρόμπερσον / Alexia Iatridi- Roberson, Μάριος Κυριαζίδης / Marios Kyriakidis  (Εσπερινό 
Λύκειο Χαλκίδας /  Lyceum of Chalkidas). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Γνωστή από την αρχαία ελληνική μυθολογία η νύμφη Αρέθουσα, σε ένα υπερβατικό τα-
ξίδι στο χρόνο, έρχεται να συναντήσει το παρόν μέσα σ’ ένα κτίριο που διαιωνίζει τ’ όνο-
μά της.  Known from ancient Greek mythology, nymph Arethusa, a transcendent journey in 
time, comes to meet the moment inside a building that perpetuates her name.

ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ // INTERCULTURAL GENERAL LYCEUM 
OF THESSALONIKI Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Ιπλικτσόγλου / Eleni Ipliktsoglou 

❚❚ Θαλασσινός Κήπος > Sea Garden
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ρεζάρτα Καμπεράι / Resarta Kamberai, Φραντσέσκα Κανάν / Franzeska Kanan, Ορνέλα Ντα-
ούτ / Ornela Daut, Μαριάννα Σαχμπαζίδου / Marianna Sachbasidou, Χαν Σι / Chan Si, Χρυ-
σούλα Χατζοπούλου / Chrysoula Hantzopoulou, Σοφία Σαμκουρασβίλι / Sofia Samkourasvili.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια παρέα μαθητριών μαγεύεται από τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Κάνει βόλτες στους 
κήπους και συνομιλεί με τους περιπατητές. Παίρνει συνέντευξη από τον οραματιστή δη-
μιουργό της και τους δημοτικούς άρχοντες. Το βλέμμα των κοριτσιών εγκαταλείπει τα 
όρια της πόλης και πετάει στο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. A group of stu-
dents are amazed by New Paralia area in Thessaloniki. They take a walk around the themat-
ic parks and have a talk with the visitors. They interview the visionary maker of the area’s 
redevelopment project and the municipal leaders. The girls’ look abandons the city’s 
boundaries and flies in the light blue of the sea and the sky. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vissarionkat97@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
annykon@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
elthe23@yahoo.gr
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1ο ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF KERATSINI
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννης Παππάς / Υiannis Pappas

❚❚ Χτίζοντας > Building
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’30’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Άγγελος Τσατσαρώνης / Angelos Tsatsaronis. Βαρβάρα 
Στενού / Barbara Stenou, Μαρία Τέρση/ Maria Tersi, Βάσω Χονδρομπίλα/ Vasso Chondrobilla, 
Στέλιος Χατζησταύρου/ Stelios Ηatzistavrou, Δημήτρης Τσαγκαράκης / Dimitris Tsagarakis, 
Λυδία Φίλιου / Lydia Filiou. Υπεύθυνοι καθηγητές / teachers in charge: Γιάννης Παππάς / 
Yiannis Pappas,  Μάγδα Τσιώλη / Magda Tsioli, Μαρία Ζερβουδάκη / Maria Zervoudaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα υπερσύγχρονο σχολείο κτίζεται στις παρυφές του Πειραιά. Άνθρωποι και μηχανήμα-
τα δουλεύουν ακατάπαυστα. Όταν οι εργασίες τελειώνουν, το σχολείο είναι μια πραγμα-
τικότητα, όμως... οι φρεσκοβαμμένοι του τοίχοι είναι ανέγγιχτοι, βουβοί, άδειοι... A state 
of the art school is being built on the outskirts of Piraeus. People, machinery work inces-
santly. When the work has finished, the new school is a reality. However, the freshly painted 
walls remain, untouched, silent, empty...

1o ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ο Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ // 1st VOCATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL OF 
ARGOS AND 1st LABORATORY CENTER OF ARGOS
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Πιστεύος / Nikolaos Pistevos 

❚❚ Το χρέος > The debt 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομαδική εργασία των μαθητών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Άργους και 1ου Εργαστη-
ριακού Κέντρου Άργους / Work group by the students of the 1st Vocational Senior High 
School of Argos and 1st Laboratory Centre of Argos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
‘’Ο τόπος ετούτος έχει δεχτεί στα χώματά του, του πολέμου την προσφυγιά. Είναι κοστούμι 
δανεικό η καταραμένη. Σήμερα εκείνοι, ... χθες εμείς, αύριο κάποιοι άλλοι... Η θάλασσα, 
άλλοτε πράος και γαλήνιος βοηθός και άλλοτε αγκομαχώντας το βάρος χιλιάδων ψυχών, 
γίνεται γεφύρι θανάτου και ζωής’’. ‘’This land has accepted in its ground the misery of war 
refugees. It’s a cursed misery, borrowed and lent. Today is their turn, … yesterday it was 
ours, tomorrow will be some others’… The sea, sometimes gentle and serene assistant and 
sometimes bridge of death and life wheezing on account of the burden of thousands of 
souls’’.

❚❚  Η ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας… από την πλευρά του λύκου > The 
story of the little red riding hood… from the wolf’s side
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομαδική εργασία των μαθητών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Άργους και 1ου Εργα-
στηριακού Κέντρου Άργους / Work group by the students of the 1st Vocational Senior High 
School of Argos and 1st Laboratory Centre of Argos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το παραμύθι που αγάπησαν και με το οποίο μεγάλωσαν εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο 
ζωντανεύει μέσα από την ταινία των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ και 1ου Ε. Κ. ΑΡΓΟΥΣ από 
μια άλλη οπτική γωνία.  Επειδή κάθε ιστορία έχει δυο πλευρές, οι δημιουργοί παρουσιά-

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pisnik2003@yahoo.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=mJXDEHI3vVc
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ζουν το γνωστό παραμύθι από την πλευρά του δυσφημισμένου λύκου. The loved fairy 
tale that has grown millions of children in the world lives up through the movie of students 
of the 1st VOCATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL OF ARGOS AND 1st LABORATORY CENTER 
OF ARGOS and thanks to a different perspective. As each story has two sides, the authors 
present the known fairy tale from the wolf’s side.

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

❚❚ CERN: Το ταξίδι της ανακάλυψης > CERN: A Journey of Discovery
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, αφήγηση / direction, screenplay, edit, narration: Μελίνα Κυ-
ριακού / Melina Kyriakou. Κάμερα / camera: Χρύσα Κουρούκλη / Chrysa Kouroukli, Κωνστα-
ντίνος Ζηργάνος-Καζολέας / Konstantinos Zirganos-Kazoleas, Γεωργία Ζουρίδη / Georgia 
Zouridi, Δημήτρης Γιώτης / Dimitris Yiotis, Απόστολος Ζυγούρης / Apostolos Zygouris, Κλειώ 
Παπατζανάκη-Χρυσοβέργη / Klio Papatzanaki-Chrysovergi. Ήχος / sound: Κωνσταντίνος 
Μπαΐλης / Konstantinos Bailis, Αριάδνη Τσοκοπούλου / Ariadni Tsokopoulou, Ισιδώρα Άγ-
γλου / Isidora Anglou. Πρωτότυπη μουσική / music theme: Κωνσταντίνος Κοπανάς / 
Konstantinos Kopanas. Καλλιτεχνική επιμέλεια, υπεύθυνοι καθηγητές / art direction, 
teachers in charge: Βασίλης Καρκάνης / Vassilis Karkanis, Δημήτρης Κοπανάς / Dimitris 
Kopanas. Παραγωγή / production:  Όμιλος Κινηματογράφου 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθήνας 
/ Film Club, 2nd Experimental General Lyceum of Athens.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα ταξίδι στο CERN γίνεται αφορμή για να τεθούν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με 
την κατανόηση της γέννησης και της λειτουργίας του Σύμπαντος. A journey at CERN used 
as excuse in order to raise some questions with regard to the comprehension of birth and 
the functioning of Universe. 

4ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ // 4th VOCATIONAL SENIOR HIGH SCHOOL OF ATHENS
Υπεύθυνη / in charge: Έρη Τενεκίδου/ Eri Tenekidou

❚❚ Στην αρένα > In the arena
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γιώργος Γιαννίσης / Yiorgos Yianissis, Άρτεμις Γεωργοπούλου / Artemis Georgopoulou, Αν-
δρέας Γιουβάνογλου / Andreas Yiouvanoglou, Χρήστος Κουρούπης / Christos Kouroupis, 
Βασίλης Κωνσταντόπουλος / Vassilis Konstantopoulos, Ηλίας Μπίφσα/  Ilias Bifsa, Νίκος Πα-
παδόπουλος / Nikos Papadopoulos, Άνταμ Σερμπάν / Adam Serban, Έρη Τενεκίδου / Eri 
Tenekidou, Ρομάριο Τσομπάϊ / Romario Tsobai, Κάμιλ Φαμπίσιακ / Kamil Fabisiak.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα περίεργο ριάλιτι σε μια κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τα όνειρα των νέων. An 
odd reality show in a society that doesn’t care about the dreams of young people.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dkopanas@sch.gr
http://blogs.sch.gr/cinema/

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eryten@gmail.com
http://4epal-athin.att.sch.gr/index.
php/en/



  58

[ AGE  17-20 ]
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 

6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ // 6th GENERAL LYCEUM OF KAVALA
Υπεύθυνος / in charge: Βασίλειος Κουκούδης / Vassilios Koukoudis

❚❚ Fortune Cookie 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Κινηματογραφική Ομάδα του 6ου ΓΕΛ Καβάλας 
// cinema group of the school.  Ελβίρα Ανανιάδου / Elvira Ananiadou, Βασίλειος Γιαζκουλίδης 
/ Vassilios Yiazkoulidis, Ελευθέριος Κουρκούλης / Eleftherios Kourkoulis, Ιωάννα Λιάκου / 
Ioanna Liakou, Μίλα Μπεζεργκιάνοβα /Mila Bezergianova, Θωμαή Πιστόλα / Thomai Pistola, 
Φαίδων Χατζηχριστοφόρου / Hatzichristoforou Fedon, Ευστράτιος Ψουρούκης / Efstratios 
Psouroukis, Εμμανουέλα Αποστολίδου / Emmanouela Apostolidou, Τζουλιάνα Βασιλείου / 
Jouliana Vassiliou, Σαββίνα Καλαιτζίδου / Savvina Kalaitzidou, Σάββας Σιδηρόπουλος / 
Savvas Sidiropoulos, Δημήτριος Σπανίδης / Dimitrios Spanidis, Δημήτριος Χατζόπουλος / 
Dimitrios Chatzopoulos.  Κάμερα, μοντάζ / camera, edit: Δημήτριος Γίδαρης / Dimitrios 
Gidaris, Βασίλειος Κουκούδης / Vassilios Koukoudis. Ηχοληψία / sound: Νικόλαος Κωνσταντι-
νίδης / Nikolaos Konstantinidis. Ζωγραφιά / painter: Θέκλα Ιορδανίδου / Thekla Iordanidou. 
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί/ teachers supervisors: Δανιήλ Εμμανουηλίδης / Daniel 
Emmanouilides, Βασίλειος Κουκούδης / Vassilios Koukoudis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Νικολέττα, μετά από καιρό, συναντά τους φίλους της. Εκεί, μία φίλη προσφέρει σ’ όλους 
κινέζικα fortune cookies και η πρόβλεψη για τη Νικολέττα είναι πως το ίδιο βράδυ θα 
αντίκριζε ό,τι φοβόταν περισσότερο. Αν και προβληματίστηκε λίγο, η Νικολέττα δεν 
πήρε στα σοβαρά την πρόβλεψη. Το βράδυ όμως… Nikoletta, meets her friends after a 
long time. One of her friends offers her fortune cookies and the prediction for Nikoletta is 
that at the very same evening she would face what she fears most. Although a bit worried, 
Nikoletta doesn’t take the prediction seriously. However, in the evening...

13ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 13rd GENERAL LYCEUM OF PERISTERI
Υπεύθυνη / in charge: Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou

❚❚ ‘ ’Κρυφτό’’ ένα graphic novel για τους Έλληνες Εβραίους >’’Hide & Seek’’ 
a graphic novel about the Greek Jews

ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο / script: Δημήτρης Ρίζος / Dimitris Rizos, Ζωή Σαργαντάνη / Zoi Sargantani, Γεωργία 
Φλώρου / Georgia Florou.  Αφήγηση /narration: Δημήτρης Ρίζος / Dimitris Rizos, Γεωργία 
Φλώρου / Georgia Florou, Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou. Σκίτσα / drawings: Κων-
σταντίνος Παππάς / Konstantinos Pappas, Γιώργος Φέγγος / Yiorgos Feggos,  Γιώργος Γεωρ-
γακόπουλος / Yiorgos Georgakopoulos, Σπύρος Γεωργακόπουλος / Spyros Georgakopoulos,  
Έλενα Διαμαντοπούλου / Elena Diamantopoulou,  Αγγελική Ευαγγελάτου / Angeliki 
Evangelatou, Ίλντα Τσούκο / Ilda Tsouko, Γεωργία Φλώρου / Georgia Florou. Ψηφιοποίηση 
υλικού, ηχογράφηση / digitization, voice recording: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos 
Voganatsis, Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou, Γιώργος Φέγγος / Yiorgos Feggos. Μο-
ντάζ / edit: Δαμιανός Βογανάτσης / Damianos Voganatsis (εκπαιδευτικός - κινηματογραφι-
στής / teacher - media educator). Υπεύθυνη προγράμματος, επίβλεψη έργου / project 
supervision: Θεοδώρα Μπέτσου / Theodora Betsou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πριν από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο στην Ελλάδα ζούσαν 77.377 Εβραίοι. Απ’ αυτούς χά-
θηκαν 67.149. Ανάμεσά τους 13.000 παιδιά... Η ταινία καταγράφει με αφήγηση και σκίτσα, 
σπαράγματα από μαρτυρίες κάποιων «Κρυμμένων Παιδιών», που με τη βοήθεια χριστια-
νικών ελληνικών οικογενειών, σε πόλεις και χωριά, κατάφεραν να επιβιώσουν της ναζι-
στικής βίας. Μια ταινία για το βίωμα του πολέμου από τα παιδιά και την αλληλεγγύη… 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dimothea@sch.gr
http://13lyk-perist.att.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kou_vas@yahoo.gr
http://6lk.mysch.gr/index.
php?option=com_
content&view=article&id=1417:-
qfortune-cookieq&catid=47:2011-
11-26-15-03-13&Itemid=75
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Before World War II, 77.377 Jews were living in Greece. 67 149 of them were lost during the 
war. Among them 13.000 children... Using narration and drawings, the film makes a refer-
ence to testimonies by some of the “Hidden Children”, who, with the help of Christian Greek 
families, in cities and villages, managed to survive the Nazi violence. A film about the chil-
dren’s experience of war and solidarity...

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΚΜΑΚΑ // CHRISTINA TSAKMAKA 

❚❚ Μνήμη > Memory
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’31 / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Χριστίνα Τσακμακά / Christina Tsakmaka. Μοντάζ / edit:  Άννα-Μα-
ρία Λαγόρτση / Anna-Maria Lagortsi. Ερμηνεία / cast: Στέλλα Καβαλλιεράτου / Stella 
Kavallieratou, Σωτήρης Χαριζάνης / Sotiris Harizanis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα σπίτι, μια γυναίκα, μια ανάμνηση. Μία γυναίκα νιώθει μόνη. Θυμάται τρυφερές στιγ-
μές που έχει περάσει με το αγόρι της. Ωστόσο, δεν είναι πια μαζί. Θυμάται το χορό τους, 
το άρωμά του, το σχήμα των χειλιών του, τη γεύση των φιλιών του, τις στιγμές τους. Δεν 
είναι εκεί μαζί της, όμως τον νιώθει κοντά της. Είναι μια ψευδαίσθηση ή απλά μία μνήμη; 
A house, a woman, a memory. A woman feels lonely. She thinks back on the tender mo-
ments she lived with her boyfriend. However, they are not together anymore. She recalls 
their dance, his perfume, the form of his lips, the flavour of his kisses, their moments. He is 
not there with her, but she can feel his presence. Is it an illusion or just a memory? 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ // CHRISTINA ATHANASIADI  

❚❚ Παράδεισος στην γη > Heaven on earth 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:  / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Δημήτρης Αθανασιάδης / Dimitris Athanasiadis, Χριστίνα Αθανασιάδη / Christina 
Athanasiadi, Ξένια Κατσίκα / Ksenia Katsika. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία που οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε για να 
πάμε στον παράδεισο. Ο παράδεισος είναι εδώ και τώρα. Βρισκόμαστε στον παράδεισο. 
Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Η ζωή είναι τόσο όμορφη και ο χρόνος περνάει τόσο 
γρήγορα. Πρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή και να τη ζούμε στο έπακρο. A film realizing 
that we don’t need to wait to go to heaven. Heaven is here and now. We are on heaven. We 
don’t need to wait. Life is so beautiful and time goes so fast. We must enjoy life and live it to 
the fullest.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΕΡΖΗ, ΡΕΝΑΤΑ ΤΣΙΟΥΛΟΥ // EFTYCHIA TERZI, RENATA TSIOULOU

❚❚ Δίχως λόγια > Speechless
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα / direction, screenplay, camera: Ευτυχία Τερζή / Eftychia Terzi, 
Ρενάτα Τσιούλου / Renata Tsioulou. Μοντάζ, ήχος/ edit, sound: Δήμητρα Ανδρίτσου / Dimitra 
Andritsou. Μουσική / music: Φαίδων Νούσης / Fedon Nousis, Κωνσταντίνα Ραπτοπούλου / 
Konstantina Raptopoulοu. Ερμηνεία / cast: Κωνσταντίνος Μήλιος / Konstantinos Milios.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina_tsakmaka@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
chri.athanasiadis@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eftichaki@gmail.com
https://www.facebook.com/
speechlessthemovie/?skip_nax_
wizard=true
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας 17χρονος μαθητής ζει στιγμές καταπίεσης από τον κοινωνικό του περίγυρο μέχρι τη 
στιγμή που αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Τα καταφέρνει όμως πραγματικά 
ή είναι όλα ένα αποκύημα της φαντασίας του; A 17-year-old student experiences oppres-
sion in his social environment up to the moment he decides to take his life in his hands. Is 
he doing well for real or it is nothing more than an illusion?

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ //  EXPERIMENTAL GENERAL 
LYCEUM OF THE UNIVERITY OF MACEDONIA Υπεύθυνοι / in charge: Τριανταφυλλιά Σύ-
βακα / Triantafyllia Syvaka,  Άννα Ματσιώρη / Anna Matsiori

❚❚ Οι περιπέτειες του αστυνόμου Ηρακλή > Detective Hercules’ adventures 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8΄29΄΄/ 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Χριστίνα Μαραντίδου / Christina Marantidou, Σπύρος Αδάμ / Spyros Adam, Μαριάνθη Κολ-
τσάκη / Marianthi Koltsaki, Αναστάσιος Μυρωδικός / Anastasios Myrodikos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι μαθητές του επινόησαν έναν ήρωα της καθημερινής ζωής, έγραψαν σενάριο, υποδύ-
θηκαν ρόλους και δημιούργησαν μια ταινία - κωμωδία με την επίβλεψη και βοήθεια των 
καθηγητών του σχολείου. Students invented a hero of everyday life, wrote the script, 
played roles and created a movie - comedy with the supervision and assistance of the 
school teachers.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ // EXPERIMENTAL 
LYCEUM OF THE UNIVERSITY OF MACEDONIA
Υπεύθυνοι / in charge: Άννα Ματσιώρη / Anna Matsiori,  Ελένη Μαργαρού / Eleni Margarou

❚❚ Ο Ρωμαίος ερωτεύεται ακόμα > Romeo still in love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Στέλλα Παρασκευοπούλου / Stella Praskevopoulou. Διεύθυνση φω-
τογραφίας / cinematographer:  Αλεξάνδρα Μουταφίδου / Alexandra Moutafidou. Ερμηνεία / 
cast:  Χρύσα Οξυνούδου / Chrysa Oxinoudou, Σοφοκλής Κείσαρης / Sofoklis Kisaris, Γιώργος 
Κωνσταντινίδης / Yiorgos Kontantinidis, Κυριακή Βασιλού / Kyriaki Vasilou, Γιάννης Κείσαρης 
/ Yiannis Kisaris.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία περιγράφει τα αδιέξοδα του έφηβου Ρωμαίου στη προσπάθειά του να χαράξει 
την προσωπική του διαδρομή. Οι σύγχρονοι Ρωμαίος και Ιουλιέτα, πάντοτε screen to 
screen και ποτέ face to face, μεταφέρουν τον σαιξπηρικό λόγο στο σήμερα, μιλώντας για 
τον έρωτα, την προδοσία, την προσωπική επανάσταση και τον αυτοπροσδιορισμό. It is 
about the impasses of adolescent Romeo trying to outline his personal path. Modern Ro-
meo and Juliet,  always screen to screen and never face to face, transfer the Shakespearean 
speech to nowadays’ reality, talking about love, disloyalty, personal revolution and self-de-
termination. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sivakatr@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
amat65@hotmail.com
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ // EXPERIMENTAL 
LYCEUM OF UNIVERSITY OF CRETE, RETHYMNO
Υπεύθυνη / in charge: Βασιλική Κατσαρού / Vassiliki Katsarou

❚❚ Το Δώρο > The Gift
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’41’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Δημήτρης Χαλκιαδάκης / Dimitris Chalkiadakis,  
Στέλιος Δούκας  / Stelios Doukas. Κατερίνα Γαλανάκη / Katerina Galanaki. Κάμερα/ camera: 
Νεφέλη Στεφανάτου / Nefeli Stefanatou. Μοντάζ / edit: Νεφέλη Στεφανάτου / Nefeli 
Stefanatou, Στέλιος Δούκας / Stelios Doukas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ως «ηλίθιος» στο λεξικό ορίζεται ο πνευματικά καθυστερημένος και το αντίθετό του ο 
έξυπνος, ο ευφυής. Στην καθημερινή όμως ζωή τα πράγματα περιπλέκονται. Μπορεί κά-
ποιος να είναι εξαιρετικά έξυπνος κι ταυτοχρόνως πολύ ανόητος ... αλλά και το αντίθετο. 
An “idiot” in the dictionary is defined as someone who is mentally retarded and the oppo-
site of it “intelligent”, as the witty one. But in everyday life things get complicated. Someone 
who is extremely intelligent can also be very stupid at the same time... and vice versa.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΔΗ // GALATEA KONDI 

❚❚  Το πιο απαίσιο καλοκαίρι της ζωής μας  > The most atrocious summer of 
our life ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, screenplay, editing:  Γαλάτεια Κόνδη/ Galatea 
Kondi. Ερμηνεία / cast: Yακίνθη Πρεβένιου / Yakinthi Preveniou,  Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου / 
Genevieve Athanasopoulou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Δύο έφηβες, σε απροσδιόριστο τόπο και χρόνο, περνούν το καλοκαίρι τους διαβάζοντας 
ένα βιβλίο για τους hippies, βλέποντας φωτογραφίες τους και κάνοντας όνειρα. Αποφα-
σίζουν να οργανώσουν το δικό τους σύγχρονο χίπικο κίνημα με όλη τη νεανική, αλλά 
υπέροχη αφέλειά τους. Two adolescent girls, in a vague space of time and place, are spend-
ing their summer reading a book about hippies, daydreaming with hippie photos and gen-
erally living in a fluid hippie fantastic world. They eventually decide to organize their own 
modern hippie movement.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ // GENERAL LYCEUM OF KYTHIRA 
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Διδυμιώτης / Yiorgos Didimiotis

❚❚ Κόσμος Τρελός > Mad World 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κινηματογραφική Ομάδα Λυκείου Κυθήρων / Cinematographic Team of the Lyceum.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Άρης νέος καλλιεργημένος και ευαίσθητος, έχει πρόσφατα μετοικήσει μαζί με τους δι-
κούς του στο δυσπρόσιτο νησί των Κυθήρων . Στο καινούργιο αυτό περιβάλλον, σχολικό 
αλλά και ευρύτερα κοινωνικό, έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικά προβλήματα τα οποία 
παλεύει να αντιμετωπίσει με τον δικό του τρόπο. Aris, a young cultivated and sensitive 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
galateiamary@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
didibarono@hotmail.com
http://lyk-kythir.att.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vaskatsarou@gmail.com
http://lyk-aei.reth.sch.gr/
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man, has recently moved with his family to the innaccessible island of Kythira. In this new 
school and social environment, he encounters significant problems that he strives to han-
dle in his own way. 

ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ // GENERAL LYCEUM OF PEFKES - 
CINEMA CLUB Υπεύθυνοι / in charge: Λουκία Πετροτσάτου / Loukia Petrotsatou, Άννα Δεληγι-
αννοπούλου / Anna Deligiannopoulou

❚❚ Αν έχει μπλέξει; > If he is in trouble?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’10’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Λίνα Μπουμπούση / Lina Boubousi, Θεόφιλος Μουστακίδης / Theofilos Moustakidis, Μαρι-
εύη Μικερόζη / Marievi Mikerozi, Μαρία Αλμασίδου / Maria Almasidou, Αντριάνα Τσολάκη / 
Andriana Tsolaki, Ακριβή Μαυρογιάννη / Akrivi Mavrogianni, Ευτυχία Λαγκώνα / Eftychia 
Lagona, Δάφνη Παπαγεωργίου / Dafni Papageorgiou, Αγγελική Βουλγαρόγλου / Angeliki 
Voulgaroglou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Και κάπου στην εξέλιξη της φάσης «εφηβεία», μέσα απ’ τα μάτια μιας μητέρας που υπο-
θέτουν και αγωνιούν, ένας Σωκράτης προκαλεί, παραμελεί μα δημιουργεί σε μια λέσχη 
που εμείς αποκαλούμε, κινηματογραφική. And somewhere in the development phase of 
puberty, thought the mother’s eyes that are assuming and anxious. He, Socrates, challeng-
es, neglects and creates a club that we call cinema club.

❚❚ Πρέπει να θυμόμαστε > Memorandum
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Λίνα Μπουμπούση / Lina Boubousi, Ξενοφών Παπαδόπουλος / Xenofon Papadopoulos, Βα-
σίλης Βαβλιάκης / Vassilis Vavliakis, Νίκος Βράτολης / Nikos Vratolis, Μαρία Δελιμπέη/ Maria 
Delibei, Ελένη Δερμιτζάκη / Eleni Dermitzaki, Νεφέλη Διοδώνη / Nefeli Diodoni, Αμαλία Γκί-
κα / Amalia Gkika, Ιωάννα Λαμπρακίδου / Ioanna Lamprakidou, Μαρία Λυμούρη / Maria 
Lymouri, Γιώργος Μένος / Yiorgos Menos, Θεόφιλος Μουστακίδης / Theofilos Moustakidis, 
Σοφία Ναζίρογλου / Sofia Naziroglou, Έυα Παπαδοπούλου / Eva Papadopoulou, Πέτρος Πα-
παπέτρου / Petros Papapetrou, Νίκος Ριγανάκος / Nikos Riganakos, Σίσυ Τομπά / Sissy 
Tompa, Λεωνίδας Φιλίππου / Leonidas Filippou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία-ντοκιμαντέρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια καταγραφή  ‘’μαρτυριών’’ και 
‘’γεγονότων’’, αντιλήψεων και στάσεων, μια διαχρονική & συγχρονική αποτύπωση στιγ-
μών καταπάτησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφηγήσεις, ιστορίες, εικόνες, συνεντεύξεις 
συγκροτούν την ταινία-ντοκιμαντέρ που στόχο έχει να κάνει όλους να συνειδητοποιή-
σουν πως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή. A documentary film 
for Human Rights, a recording of “evidence” and “events”, perceptions and attitudes, an in-
tertemporal and sectional depiction of moments associated with the violation of human 
existence. Narratives, stories, pictures, interviews constitute the documentary film that 
aims to make everyone realize that we must not forget that everyone has the right to life.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lpetrotsatou@gmail.com
http://cinedu11.blogspot.com
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5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ // 5th HIGH 
SCHOOL OF NEAPOLI, THESSALONIKI - PANOS KOURTIDIS
Υπεύθυνος / in charge: Πάνος Κουρτίδης / Panos Kourtidis

❚❚ ΜΕΤΡΟπολις > METROpolis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αφήγηση, συνεντεύξεις, εύρενα / narration, interviews, research: Κίμωνας Βενετικίδης / 
Kimonas Venetikidis, Μαρία Γετίκη / Maria Getiki, Ολύμπιος Ιωαννίδης / Olympios Ioannidis, 
Στέφανος Καζανάς / Stefanos Kazanas, Δήμητρα Καραγέλη / Dimitra Karageli, Χαράλαμπος 
Κουκίδης / Charalampos Koukidis, Στέλλα Κυριακίδου / Stella Kyriakidou, Μάνος Παπιδάκης 
/ Manolis Papidakis, Αλέξης Παρκοσίδης / Alexis Parkosidis. Υπεύθυνος καθηγητής, σενάριο 
/ supervisor teacher, screenplay: Πάνος Κουρτίδης / Panos Kourtidis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
ΜΕΤΡΟ: ένα σύγχρονο έργο, που ανοίγει ένα διάλογο μεταξύ του ιστορικού παρελθόντος 
της πόλης της Θεσσαλονίκης, με το παρόν και το μέλλον της. Που συνδέει το υπόγειο 
παρελθόν της (αρχαιολογικά ευρήματα) με ένα σύγχρονο παρόν (κατασκευή έργου)! 
METRO: a contemporary work, that opens dialogue between the historical past of Thessa-
loniki, with the present and the future of the city. Metro connects the underground past 
(archaeological findings) with a contemporary present (project under construction)!

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ // 1st PRIMARY SCHOOL OF KILKIS 
Yπεύθυνος / in charge: Νίκος Πασχούλας / Nikos Paschoulas

❚❚ Δεν είσαι μόνος > You’re not alone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Νίκος Πασχούλας / Nikos Paschoulas. Οι μαθη-
τές της Στ’ τάξης του σχολείου / the 6th grade students of the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι πιο συχνές μορφές εκφοβισμού στην εκπαίδευση είναι η εξύβριση, η κοροϊδία και ο σωμα-
τικός εκφοβισμός που περιλαμβάνει χτυπήματα, σπρωξίματα και τέλος ο κοινωνικός εκφοβι-
σμός, η απομόνωση και η κοροιδία αυτών των παιδιών απ’ όλη την τάξη. The most frequent 
types of bullying in school are the verbal abuse, the teasing and the physical bullying includ-
ing hitting and shoving. Finally we have the relational aggression leading to the social exclu-
sion of the bullied children due to the sabotage of their social standing in the classroom. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ // 2nd PRIMARY SCHOOL 
OF KALAMARIA, THESSALONIKI  Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Στοιλίδου / Εleni Stoilidou

❚❚ Το αχλάδι > The pear
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
22 μαθητές του σχολείου / 22 students of the school,  Ελένη Στοιλίδου / Εleni Stoilidou , Πα-
ναγιώτης Σιπόπουλος / Panayiotis Sipopoulos, οι γονείς των μαθητών / the students’ parents.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μετά από δύο χρόνια δουλειάς πάνω στον σχολικό εκφοβισμό και στην ξενοφοβία απο-
φασίσαμε με τα παιδιά της Ε’ τάξης να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο με τη δημιουργία αυ-
τής της ταινίας. Την ιδέα για το σενάριο την πήραμε από το βιβλίο του Όμηρου Αβραμίδη 
‘’Η αγάπη είναι το μυστικό’’.  After two years of work on the school bullying and the xeno-
phobia, we decided with the students of the 5th year to end the cycle by creating this 
movie. Our story idea comes from the book of Omiros Abramidis ‘’Love is the secret’’. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
panoskourt@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
napostoloumusic@yahoo.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
elenistoil@yahoo.gr
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 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ // DRAMA GROUP OF THE 2nd 
HIGH SCHOOL OF PIRAEUS  Yπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis

❚❚ Αντι-κοινωνική δικτ-ίωση > Anti-social networking - virus
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’13’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Νικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis. Σενάριο / screenplay: Μαρία 
Τσαντάρη / Maria Tsantari. Μοντάζ / edit: Γιώργος Σαλαγιάννης / Υiorgos Salayiannis. Aφήγη-
ση / narration: Μαρία Τσαντάρη / Maria Tsantari, Κωνσταντίνα Μυστηλιάδου / Konstantina 
Mistiliadou, Ηλιάνα Τσιμτσιλιάκου / Iliana Tsimtsiliakou, Δημήτρης Οικονομίδης / Dimitris 
Oikonomidis, Έλενα Χανιώτη / Elena Chanioti, Χριστόφορος Ράλλης / Christoforos Rallis, Ιω-
άννα Ποντικάκη / Ioanna Pontikaki, Σεμίνα Στάθη / Semina Stathi, Αγγελική Σταμπουλίδου / 
Angeliki Stampoulidou, Νεφέλη Λάλα / Nefeli Lala. Ερμηνεία / cast: Σπύρος Αρματάς / Spyros 
Armatas, Βέρα Αντωνιάδου / Vera Antoniadou, Γεωργία Βρυώνη / GeorgiaVrioni , Δημήτρης 
Βουτσάς / Dimitris Voutsas, Νικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis, Κική Καζάνα / Kiki Kazana, 
Καλλιρρόη Κερασίδου / Kallirroi Kerasidou, Βασιλική Κυριαζή / Vasiliki Kyriazi, Νεφέλη Λάλα 
/ Nefeli Lala, Κωνσταντίνα Μυστηλιάδου / Konstantina Mistiliadou, Δημήτριος Οικονομίδης 
/ Dimitris Oikonomidis, Μαρίνα Παπάζογλου / Marina Papazoglou, Δήμητρα Παπουτσή / 
Dimitra Papoutsi, Χριστόφορος Ράλλης / Christoforos Rallis, Αθανασία Ραπτοπούλου / 
Athanasia Raptopoulou, Αναστασία Σαργιώτη / Anastasia Sargioti, Στέφανος Σκαρλατούδης 
/ Stefanos Skarlatoudis, Κωνσταντίνα Σκλαβοπούλου / Konstantina Sklavopoulou, Σεμίνα 
Στάθη/ Semina Stathi, Αγγελική Σταμπουλίδου / Angeliki Stampoulidou, Σμαράγδα Τζιβάνο-
γλου / Smaragda Tzivanoglou, Στέφανος Τζιουβάρας / Stefanos Tziouvaras, Μαρία Τσαντάρη 
/ Maria Tsantari, Ηλιάνα Τσιμτσιλιάκου / Iliana Tsimtsiliakou, Έλενα Χανιώτη / Elena Chanioti, 
Νατάσα Χατζηανδρέου / Natasa Hatziandreou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας που έχει καθιερω-
θεί. Αποτελεί πλέον συνηθισμένο φαινόμενο η κοινωνική δικτύωση να μεταλλάσσεται σε 
αντι- κοινωνική δικτ- ίωση. Όταν ‘’μπλεκόμαστε’’ στα δίχτυα της αντικοινωνικότητας και 
ψευδαίσθησής μας «ασθενούμε». Έμφυτη ανάγκη, προτεραιότητα να απελευθερωθούμε 
από τον εικονικό κόσμο και να μπούμε στον πραγματικό. Social Networking: a modern 
way to communicate that has been established. Nowadays, social networking  is changing 
into anti-social networking - virus. When we are ‘’tangled’’ in the nets of anti-social behav-
iour and illusion we are getting ‘’sick’’. Innate need, priority to free ourselves from the virtu-
al world and to enter into the real one. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ», ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕ-
ΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ // GREEK SCHOOL OF BUCHAREST «ATHENA», PRIMARY 
SCHOOL OF VELVENTOS, KOZANI 
Υπεύθυνοι / in charge: Βασιλική Μπασίνα / Vassiliki Bassina, Ιωάννης Γκίκας / Ioannis Gkikas

❚❚ Το σχολείο μου, ελληνικό και παγκόσμιο > My school, Greek and global
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές από  11 ελληνικά σχολεία από όλον τον κόσμο (Ρουμανία, ΗΠΑ, Ελλάδα, Βενεζουέ-
λα, Αυστραλία,  Αίγυπτος,  Κατάρ,  Καναδάς, Νότιος Αφρική) / Students from 11 Greek 
schools from all over the world (Romania, USA, Greece, Venezuela, Australia, Egypt, Qatar, 
Canada, South Africa).  Υπεύθυνοι προγράμματος / project managers: Βασιλική Μπασίνα / 
Vassiliki Bassina, Ιωάννης Γκίκας / Ioannis Gkikas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο μετανάστης φεύγει από την Ελλάδα και στην νέα του πατρίδα δημιουργεί ελληνικά 
σχολεία. Τα παιδιά με ένα αεροπλάνο μας ξεναγούν στα σχολεία αυτά. Νιώθουν την ανά-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
nikolashua@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gikas63@yahoo.gr
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γκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και έτσι γράφουν στίχους και δημιουργούν ένα τρα-
γούδι για την Ελλάδα, «Χώρα Ελλάδα μας γλυκιά» που τραγουδούν και χορεύουν όλα 
μαζί. The immigrant leaves Greece and in his new homeland creates Greek schools. The 
children guide us in these schools by means of an airplane. They feel the need to commu-
nicate with each other and thus they write lyrics creating a song for Greece, ‘’Greece, home 
sweet home’’ that they sing and dance all together. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ANIMASYROS 9.0 INTERNATIONAL 
ANIMATION FESTIVAL & AGORA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΣΥΡΟΥ-ΕΡ-
ΜΟΥΠΟΛΗΣ // MEDIA EDUCATION PROGRAMS OF ANIMASYROS 9.0 
INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL & AGORA IN COLLABORATION WITH THE 
CREATIVE CENTER FOR PERSONS WITH DISABILITIES OF SYROS-HERMOUPOLIS
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Ντεπιάν / Christina dePian

❚❚ AnimaMusic
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παράσχος Αυλητής / Paraschos Avlitis, Νίκος Γλύκας / Nikos Glykas, Κατερίνα Γρηγοριάδου / 
Katerina Grigoriadou, Γιούλη Δεναξά / Giouli Denaxa, Αγγελική Καπέλλα / Angeliki Kapella, 
Κούλα Καρατζά / Koula Karatza, Μαίρη Κόνταρη / Mary Kontari, Εριέττα Μάινα /  Erietta 
Maina, Κατερίνα Μαραγκού / Katerina Maragkou, Λεωνή Ξανθάκη / Leoni Xanthaki, Λουίζα 
Πρίντεζη / Louiza Prindezi, Καίτη Ρηγούτσου / Kaiti Rigoutsou, Μαρία Σκαζή /  Maria Skazi, 
Γιώργος Υπέρμαχος / Yiorgos Ipermachos. Φιλική συμμετοχή / guest participants: Άρτεμις 
Λιαράκου / Artemis Liarakou, Δημήτρης Μαραγκός / Dimitris Maragkos.
Υπεύθυνες Εργαστηρίου, υλοποίηση /  workshop instructors, realization:  Ιωάννα Γιακουμά-
του / Ioanna Giakoumatou , Άρτεμις Λιαράκου / Artemis Liarakou, Χριστίνα Ντεπιάν / 
Christina dePian.  Εκπαιδευτικοί ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Σύρου-Ερμούπολης / educators from the 
Creative Center for Persons with Disabilities of Syros-Hermoupolis: Στέλλα Γιαλόγλου / Stella 
Giatzoglou, Μόσχα Κοντορούση / Moscha Kontorousi, Καρμέλλα Βακονδίου / Carmella 
Vakonidou. Βοηθοί εργαστηρίου / workshop assistants: Ειρήνη Ιωαννίδου / Irini Ioannidou, 
Αγνή Ρούσσου / Agni Roussou, Νικολέτα Τσολάκη / Nikoleta Tsolaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πώς μπορούμε να ‘’δούμε’’ και να παίξουμε πάνω στους ρυθμούς και τους ήχους ενός 
μουσικού κομματιού που έχουμε ήδη συνθέσει και ηχογραφήσει; How can we ‘’ see ‘’ and 
play on the rhythms and sounds of a musical piece that we have already composed and 
recorded? 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF GIANNITSOCHORI 
Υπεύθυνη / in charge: Κυριακή-Μαρία Καραγγελή / Kyriaki-Maria Karangeli

❚❚ Το σχολείο που ονειρευόμαστε > Our dream school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Δ’ τάξης του σχολείου / the 4th grade students of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Προτάσεις των μαθητών για το ιδανικό σχολείο. Proposals of the students for the ideal 
school. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
christina@depian.com
http://vimeo.com/185222426%20
%20%20%20www.kinoumeno.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mkara1983@gmail.com
http://kentronewngian.blogspot.gr/
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ, ΚΡΗΤΗ // PRIMARY SHOOL OF KOUNAVES, 
CRETE Υπεύθυνος / in charge: Νίκος Γαλάνης / Gikos Galanis

❚❚ SOSίβιο > SOSivio
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Νίκος Γαλάνης / Nikos Galanis, Νίκος Κωνσταντάκης / Nikos Konstantakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Τι γίνεται όταν ένα προσφυγόπουλο έρχεται στο ελληνικό σχολείο για να φοιτήσει; Μή-
πως όλα είναι ένα κακό όνειρο ή η ζοφερή πραγματικότητα; What happens when a refu-
gee goes to a Greek school in order to study? Is it about a bad dream or the gloomy reality? 

❚❚ Το πρώτο τρένο > The first train
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του σχολείου / students of the school, Νίκος Γαλάνης / Nikos Galanis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πώς αισθάνεται ένα παιδί που εκφοβίζεται συνεχώς από τους συμμαθητές του? Πώς βιώ-
νει την σκληρή καθημερινότητα και τελικά έρχεται η κάθαρση? How does a kid feel that is 
constantly being bullied? How does he experience his tough daily life and is there eventu-
ally a happy ending?

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, CINELIKE LAB // 13th PRIMARY SCHOOL 
OF HALANDRI, CINELIKE LAB Υπεύθυνος / in charge:  Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚  Διαφορετικότητα ... Διαφορετικά μέρος 2 > The Diversity ... Otherwise 
part 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου / 6th grade students. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS  
Η διαφορετικότητα, δεν αφορά μόνο το χρώμα του δέρματος ή την θρησκεία κάποιου. Η 
διαφορετικότητα μπορεί να εντοπιστεί και στα ελαττώματα ή τις επιλογές του καθενός. 
Διαφορετικότητα όμως δεν σημαίνει κατωτερότητα. The diversity is not only about skin 
colour or religion. The diversity can also be detected in our weaknesses or choices. Howev-
er diversity does not mean lower rank.

EΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // SPECIAL 
HIGH SCHOOL AND LYCEUM FOR DEAF AND HARD OF HEARING PERSONS OF 
THESSALONIKI Υπεύθυνη / in charge: Μάρθα Ιορδανίδου / Martha Iordanidou

❚❚  Τα παιδιά πρόσφυγες: η ιστορία της Αϊσέ > The Refugee Children: Ayse’s 
story ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’39’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Βαλτατζής Δημήτρης / Valtatzis Dimitris, Νικηφορίδης Μάριος / Nikiforidis Marios, Πάνου 
Ραφαήλ / Panou Rafail, Πλακιάς Γιώργος / Plakias Giorgos. Υπεύθυνη για τα κείμενα και τη 
διασκευή,  απόδοση στα ελληνικά και αγγλικά / text and adaptation of the book, voice in 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
nikolaos.galanis@gmail.com
https://www.youtube.com/
edit?video_id=gSqei4_z5NM
https://www.youtube.com/
edit?video_id=3PAewSWm82g

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
marthaki30@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=I1JwHwCCs48,%20https://
www.facebook.com/
deafschoolthessaloniki/
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modergn greek language and english subtitles: Μάρθα Ιορδανίδου / Martha Iordanidou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Στην αρχή παρουσιάζεται ο λόγος ενασχόλησής μας με το συγκεκριμένο θέμα, στη συνέ-
χεια γίνεται αναφορά στα βασικά δικαιώματα των παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση Δι-
καιωμάτων του παιδιού και τέλος παρουσιάζεται εν συντομία η ιστορία της Αϊσέ, όπως τη 
διαβάσαμε στο βιβλίο «Σκληρό καρύδι» Ελένη Σβορώνου. In the beginning we explain 
the reason of our choice on the matter of refugees, then we make reference to basic rights 
of children according to the International Convention on the Rights of the Child and finally 
we present briefly the case of Aishe, as we read in the book ‘’A hard nut to crack’’ by Eleni 
Svoronou.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ // HIGH SCHOOL OF NEAPOLI, AGRINIO 
Υπεύθυνοι / in charge: Θεοδώρα Καραγεώργου / Theodora Karageorgou , Γιώργιος Παπασωτή-
ρης / Yiorgos Papasotiris.

❚❚ Μια ανοιχτή αγκαλιά > An open hug
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ηλιάνα Αργύρη / Iliana Argyri, Σπύρος Κερασι-
ώτης / Spyros Kerasiotis, Ρεβέκκα Κούτσικου / Rebecca Koutsikou, Χριστίνα Σκεπετάρη / 
Christina Skepetari, Ραφαέλα Σταματάκη / Rafaela Stamataki, Δημήτρης Τσιάκαλος / Dimitris 
Tsiakalos, Δήμητρα Χασιώτη / Dimitra Hasioti. Επιμέλεια σκηνοθεσίας / coordinator director: 
Παναγιώτης Κουντουράς / Panayiotis Kountouras.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κινηματογραφικό πάζλ που συμπληρώθηκε με συνεντεύξεις 
όλων όσων πασχίζουν για ένα σκοπό ζωής. Παιδιά, γονείς, επιστήμονες, εργαζόμενοι, 
όλοι μαζί, αποκλειστικά μόνο μέσα από δωρεές και εθελοντισμό προσφέρουν φροντίδα 
και μάχονται για την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες (ΕΛΕΠΑΠ). A highly interesting 
film puzzle based on interviews of people who struggle for a purpose in life. Children, par-
ents, scientists as well as employees, working together, offer care and strive for the rehabil-
itation of the people with disabilities. Their action is based exclusively on donations and 
volunteering. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
gpapasot@gmail.com
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
animierteskino@gmail.com
www.aniki.at
www.facebook.com/animierteskino

ΑΥΣΤΡΙΑ > AUSTRIA 

MUKATO 
Υπεύθυνη / in charge: Karoline Riha

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.

Τρόμος στα Δάση  > Horror in the Woods
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’52’’ / 2016

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές του HAK Retz σε συνεργασία με MuKaTo / students of HAK Retz in cooperation with 
MuKaTo.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η ταινία τρόμου δεν είναι για δειλούς. Οι χαριτωμένες κούκλες δεν είναι 
πάντα όσο χαριτωμένες φαίνονται. WARNING: This is a horror movie and not for the faint 
hearted. Cute Puppets not always are as cute as they seem.

L´Eclise Twist
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’13’’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές από το σχολείο Wienerwaldgymnasium =, συνεργασία με MuKaTo / MuKaTo in 
cooperation with students of Wienerwaldgymnasium. Μουσική / music Franz Koglmann.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα γιγάντιο περιστέρι στο δρόμο. Ένα ψάρι που πηδάει έξω από τη θάλασσα και μετα-
μορφώνεται σε πουλί. Μπορεί να ήταν όνειρο ότι ο καρχαρίας έπεσε εξ ουρανού. Μια 
υπερρεαλιστική φαντασία με χρήση μικτών τεχνικών. A giant pigeon in the street. A fish 
jumping out of the sea turning into a bird. It might be passersby dream that the shark fell 
of the sky. A surrealist fantasy in mixed techniques.

ANIKI ASSOCIATION
Υπεύθυνοι / in charge: Rebecca Akoun,  Silvester Filkorn

H ANIKI-Animiertes Kino είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εμπλέκει επαγγελμα-
τίες καλλιτέχνες με ομάδες ή άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό με σκο-
πό την καθοδήγησή τους για την δημιουργία ταινιών κινούμενων σχεδίων μικρού μή-
κους. Οι ταινίες ‘’Άγνωστη μοίρα’’ και ‘’Η ζωή μας στο Αφγανιστάν» αποτελούν 
δημιουργήματα νεαρών προσφύγων από το Αφγανιστάν. 
ANIKI-Animiertes Kino is a nonprofit organization which involves professional artists in the 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
karo@fusion.at 
http://www.youtube.com/
mukatochannel

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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guidance and realization of short animated films within groups or individuals facing social 
exclusions. “Unknown fate” and “Our life in Afghanistan” were made by youth refugees from 
Afghanistan. Persons in charge: Rebecca Akoun and Silvester Filkorn.

Άγνωστη μοίρα > Unknown fate 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’04’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Mahbube Reza, Muzhgan Azizi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Φεύγοντας από το Αφγανιστάν λόγω του πολέμου, ένας πρόσφυγας φτάνει τελικά στην 
Αυστρία μετά από μακρύ και δύσκολο δρόμο. Αλλά στην Αυστρία, η μοίρα του παραμέ-
νει άγνωστη… Leaving Afghanistan because of the war, a refugee finally arrives to Austria 
after a long and difficult way. But in Austria, his fate remains unknown…

Η ζωή μας στο Αφγανιστάν > Our life in Afghanistan
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’06’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Mansur Nouri, Nourallah Nazari.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το 2000, γίνεται πόλεμος στο Αφγανιστάν. Πολλοί Αφγανοί αφήνουν τη χώρα τους, το 
σπίτι τους, για να πάνε στο Ιράν όπου αντιμετωπίζουν συχνά πολλές δυσκολίες. In 2000, 
there is a war in Afghanistan. Many Afghans leave their country, their home, to go to Iran 
where as Afghans, they often face many difficulties.

CHIARA TOCKNER 
Άρχισα αυτό το  πρότζεκτ  επειδή μου άρεσε η ιδέα να μεταμορφώνω πρόσωπα, αλλά 
τελικά αποδείχτηκε πιο δύσκολο από ό, τι περίμενα. Στο τέλος διαπίστωσα ότι ο όρος 
μεταμόρφωση είχε να κάνει περισσότερο με όσα συνέβαιναν μέσα μου και έτσι αποφά-
σισα να αξιοποιήσω αυτήν την προσωπική εμπειρία. Δημιούργησα την ταινία χρησιμο-
ποιώντας μια νέα τεχνική, που συνδυάζει το κινούμενο σχέδιο σε χαρτί με τη μέθοδο 
χαρακτικής mezzotint. Χρησιμοποίησα τα ειδικά μαχαίρια που κόβουν τη μαύρη επιφά-
νεια αποκαλύπτοντας έτσι άσπρες γραμμές που θα μπορούσα να ξανασβήσω με τη χρή-
ση μαύρου μελανιού. 
I started this project with the wish to portrait transformation – pinpointing my exact idea 
proved harder than expected. In the end I found that the transformation that was most 
present in my life was the one that was happening inside of me and I decided to use this 
personal experience. I created the film using a new technique, combining direct on-paper 
animation with the aesthetic of mezzotint works. I used special knives to cut into the black 
surface and thus reveal white lines which I could erase again using black ink. 

Αραχνομόρφωση > Arachnomorphosis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’36’’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Chiara Tockner.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία αντανακλά προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα που βίωσα μεγαλώνοντας 
σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σκοτώσει την επιθυμία για διαφορετικότητα. Το κεντρι-
κό μήνυμα είναι ότι η ‘’μοναδικότητα δεν ελάττωμα’’. Η προσπάθεια της αποδοχής του 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
chiara.tockner@gmail.com

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
b.lea@gmx.at

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
radwan_gabriel@yahoo.de

εαυτού μας και η επιθυμία να γίνουμε κάτι άλλο αναπαριστώνται μέσα από διαφορετικά 
σύμβολα και μεταφορές. The film mirrors my personal experiences and feelings of growing 
up in a world that tries to kill the wish to be different. The core message being ‘‘uniqueness 
is not a flaw’’. The struggle of self acceptance and the wish to become someone else are 
being portrayed through different symbols and metaphors. 

HBLA FUR KUNSTLERISCHE GESTALTUNG 
Υπεύθυνος / in charge: Robert Hinterleitner

Αποτελεί επίσης video project ενός 19χρονου κοριτσιού. Πέρυσι, έπρεπε να επιλέξει το 
ένα από τα επτά εργαστήρια (π.χ. ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας) στη σχολή μας 
ώστε να πραγματοποιήσει την τελική της καλλιτεχνική εργασία. Και επέλεξε το βίντεο. 
Φυσικά, παρακολούθησε θεωρητικά μαθήματα δραματουργίας, είδε σχετικές ταινίες και 
βίντεο κ.λπ. 
It is also a video project of a 19-year-old girl. In the last year in our school she had to choose 
one of seven workshops (for example painting, sculpture, photography,) to realize her final 
art project. And she chose video.  Of course she got theoretical lessons about dramaturgy, 
saw referential movies and videos etc. 

Μπαίνοντας και αφήνοντας > Getting in and letting go
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’14’’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Lea Bouchal, Magdalena Hofer.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια ταινία για τη νεαρή και βαριεστημένη από τη ζωή της Μελ που ζει την κανονική κα-
θημερινή ζωή της μέχρι που ένα πρωί στο σταθμό του τρένου, συναντά τυχαία τον εύθυ-
μο Σελέστε. Εκείνη τη στιγμή δύο τόσο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες βρίσκονται μαζί 
και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον. A film about the young from life 
bored Mel who lives her normal everyday life until she runs into the cheerful Celeste on the 
train station one morning. At this moment two so very different characters are getting to-
gether, that cannot deal with each other. 

GABRIEL RADWAN 
Η ιστορία της ταινίας μου μικρού μήκους εμπνέεται εν τέλει από διάφορα τραγούδια των 
Pink Floyd. Έτσι για να φτιάξω εκείνες τις εικόνες που είχα κατά νου, χρησιμοποίησα σχέ-
διο σε κάρβουνο για να δημιουργήσω μια ταινία stop-motion στο ύφος του William Ken-
tridge. Δεδομένου ότι ήμουν ήδη καλός στη χρήση αυτού του υλικού. Σύνθεσα και εκτέ-
λεσα τη μουσική απλά με την κιθάρα μου και ο φίλος μου Manuel την ηχογράφησε. 
The story of my short film is eventually inspired by several Pink Floyd songs. So to create 
those visuals that I had in mind I used charcoal to create a stop-motion film in the style of 
William Kentridge. Since I was already kind of used to this material. I composed and per-
formed the music simply with my guitar and had it recorded by my friend Manuel.

Μέσα & Ανάμεσα > Inside & Between
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’57’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, μοντάζ, art, μουσική / script, art, edit, music: Gabriel Radwan. Μουσική επιμέλεια / 
music editing: Manuel Schumach. And some advice by / και μερικές συμβουλές από: Helmut 
Kolar, Robert Hinterleitner. 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ju.gruber@gmx.at

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anna.joyful.song@gmx.at

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας καλλιτέχνης έχει τέτοια εμμονή να τελειώσει το έργο τέχνης του που σιγά σιγά ξεχνά 
τον χρόνο και τον χώρο. Σύντομα βρίσκεται παγιδευμένος στο μυαλό του, όπου ο χρόνος 
φαίνεται να έχει σταματήσει. An artist is obsessed to finish his work of art that he slowly 
forgets about time and space. Soon he is trapped in his own mind, where time seems to 
have stopped.

HIGH SCHOOL FOR ARTS AND DESIGN  
Υπεύθυνη / in charge: Julia Gruber

Ο ορισμός είναι μεταφρασμένος από τη γερμανική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 
’’WikiMANNia’’, την οποία διαχειρίζονται φαλλοκράτες. Αστειεύομαι με αυτόν τον ορισμό 
και επομένως δείχνω ότι είμαι ευτυχής που υπάρχουν άντρες φεμινιστές. Επειδή ο φεμι-
νισμός δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι για όλους.
The definition is translated from a German online encyclopedia called “WikiMANNia”, which 
is run by sexist men. I am making fun of this definition and therefore I am showing that I am 
glad that male feminists exist. Because feminism is not just for women, it is for everybody.

 
Μωβ κανίς > Purple Poodle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’38’’ / 2015 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Julia Gruber, Linda Pichler.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία δίνει έναν ορισμό για τα «μωβ κανίς», είναι οι άντρες φεμινιστές. The film gives a 
definition of “purple poodles”, these are men which are feminists. 

HBLA FUR KUNSTLERISCHE GESTALTUNG
Υπεύθυνος / in charge: Robert Hinterleitner

Eίναι η πρώτη της ταινίας, όπου δημιουργήθηκε την περασμένη σχολική χρονιά ώς εργα-
σία.  This is the filmmaker’s fist film, which originated in the last school year in the HBLA für 
künstlerische Gestaltung as the a-level project.

Από ώρα σε ώρα > From time to time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ >TIME: 5’03’’  2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Anna Reisner. 
Ερμηνεία / cast:  Beate Schnabel, Hans Jürgen Bauer.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα πρωινό, μια γυναίκα θέλει να ντυθεί αλλα τα ρούχα της διαλύονται. Εξαιτίας αυτού 
του περιστατικού, πηγαίνει στην πόλη φορώντας μόνο ενα φανελάκι, ενα ζεστο παλτό 
και παπούτσια. Ακριβώς τότε βρίσκεται ανιμέτωπη με την σύγχρονη κοινωνία και αναζη-
τά τη σωστή θέση στην κοινωνία.  
One morning, a women wants to dress herself, but her clothes fall apart. Because of this 
incident, she travels to the city, just wearing her sleep shirt, a warm coat and shoes. Right 
there she feels confronted with the modern society and is searching for her right place. 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
http://www.camera-etc.be

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 είκοσι 
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 produc-
es around twenty short films a year that are educational as well as socializing projects carried 
out in schools, local social welfare agencies (CPAS),neighborhood associations, NGOs etc.

Arakabus
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’03» / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, σκηνικά, animation, ήχος / script, characters, background, animation and sound: 14 
έφηβοι / 14 teenagers. Συντονισμός / coordination: Delphine Hermans, Simon Medard.
Μοντάζ / edit: Simon Medard.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η καθημερινή ζωή των εφήβων σε ένα σχολικό λεωφορείο, ενώ μιλούν για τη ζωή και τα 
όνειρά τους, κοροϊδεύοντας ο ένας τον άλλον… The daily life of teenagers in a school bus, 
talking about their life and their dreams, making fun of each other…

Τι αναστάτωση > What A Fuss
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’37»/ 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, σκηνικά, animation, ήχοι, μουσική / script, characters, background, animation, 
sound, music: 20 παιδιά / 20 children. Συντονισμός / coordination: Louise-Marie Colon, 
Simon Medard & Marie Zinnen. Μοντάζ / edit: Louise-Marie Colon.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας κλέφτης έχει κλέψει ζώα από το ζωολογικό κήπο και τα έχει επιβιβάσει στη βάρκα 
του. Αλλά πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος… A thief has stolen animals from the Zoo 
and embarked them on his boat. But it’s the biter bit…

AGE  
13-16 

AGE  
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT
makingmovies@jekino.be
www.makingmovies.be

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. Πρό-
κειται 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.

Καλώς ήρθατε πρόσφυγες στο Βέλγιο! > Welcome refugees in 
Belgium!  ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’31’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Stanislawa Borginon.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια έκθεση για το πώς να παρουσιάσουμε το Βέλγιο στους πρόσφυγες. Στο σχολείο μου, 
στο μάθημα Παγκόσμιου Προσανατολισμού μας έμαθαν πώς να παρουσιάσουμε το Βέλ-
γιο στους πρόσφυγες. A report meant to introduce Belgium to the refugees. In my school, 
we were given an assignment in the World Orientation course: how to introduce Belgium to 
the refugees?

Έλα σπίτι > Come Home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’12’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ομαδική εργασία  4 παιδιών, κατά τη διάρκεια ενός animation εργαστηρίου με την καθοδή-
γηση του Kidscam / teamwork by 4 children done during an animation workshop coaching 
by Kidscam. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια γυναίκα περιμένει με λαχτάρα τον αγαπημένο της να επιστρέψει στο σπίτι γρήγορα 
και με ασφάλεια, ενώ εκείνος αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. It tells about a woman waiting, longing for a speedy and safe home-
coming of her loved one, fighting at the front line during First World War. 

Νιώθω τόσο > I feel so…
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’21’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ομαδική εργασία της τάξης ‘’De Mikado’s’’ του τοπικού σχολείου στο Ingelmunster / 
teamwork from class ‘’De Mikado’s’’  (10 years old) from a local school in Ingelmunster. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Επ’ ευκαιρία της ημέρας Ποίησης προσπαθήσαμε να συνδέσουμε διαφορετικά συναι-
σθήματα και να φτιάξουμε ποιητικές προτάσεις. Αυτό ήταν πραγματικά δύσκολο. 
On the occasion of Poems day we tried to associate different feelings and build poetical 
phrases. That was really difficult. 

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY 

JUGENDFILM E.V.
Υπεύθυνος / in charge: Gabriel Bornstein.

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 philoso-
phy: within the production the children should do as much as possible by themselves.

Θα πεθάνεις γελώντας > You’ll die laughing
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’45’’ / 2016 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jonah Schindler, Simon Schindler, Matti Neske, Theo Deterts, Jonathan Skala, Ferdinand 
Skala, inn Krämer, Henry Held, Emil Dörband, Timon Kutza, Alexander Stark, Luca Busse. 
Yπεύθυνος προγράμματος / project manager: Gabriel Bornstein. Βοηθός προγράμματος / 
project assistant: Melanie Schirmachcher. Μουσική / music: Joachim Kamps.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά διοργανώνουν έναν διαγωνισμό: ‘’Ο καλύτερος κωμικός’’. Αλλά επειδή η κριτική 
επιτροπή μπορεί να έχει δωροδοκηθεί, οι ηττημένοι απαγάγουν τον ψεύτικο νικητή. Έτσι, 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής προσλαμβάνουν πιστολιέρους και μια επικίνδυνη μάχη 
ξεκινά. Τα 11 πιστόλια συνοδεύει μουσική ρέγκε. Children hold a contest: ‘’The best come-
dian’’. But because the jury can be bribed, the losers kidnap the phoney winner. Therefore 
the jury members hire pistoleros and it develops into a dangerous fight. The 11 pistols are 
accompanied by Reggae music.

CHANCE IN THE LIFE 
Υπεύθυνος / in charge: Mohamad Al Kaddah

Η ταινία αποτελεί δημιουργία μιας ομάδας 15 νεαρών από τη Γερμανία και τη Συρία. Τα 
γυρίσματα ολοκληρώθηκαν μέσα σε 7 ημέρες. Για την ακρίβεια, περνούσαμε 7 ώρες την 
ημέρα στις εγκαταστάσεις της παλιάς φυλακής του Αδόλφου Χίτλερ στο Ντόρτμουντ. 
It was created by a group of 15 youngsters from Germany and Syria.  We took 7 days to 
shoot the film, every day 7 hours in old prison of Adolf Hitler in Dortmund. 

Ταξιδεύοντας στο Σκοτάδι > Travel In The Dark
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 20’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Mohamed Al Kaddah, Mohamad Al Boushi, Qasem Al Wadi, Sami Al Safadi, Abdulah Hamdan, 
Yara Omer, Muna Hesso, Connor York, Jascha loos, Nils Wilke, Barton Kirschmann, Abdul 
Rahman Mersi, Dorit Passiep, Shervin Heitmann, Mats Wilke, Homam Adoan, Maurice 
Timmler, Lucia Danieleit.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία μιλά για τη γενική κατάσταση των χωρών σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη Συρία. 
Πρόκειται για έναν φυλακισμένο σε μια από τις χρηματοπιστωτικές αρχές. Παρουσιάζει 
τη δύναμη που έχει αυτή η Αρχή να αλλάζει τα μυαλά, τις συμπεριφορές των πολιτών και 
να τους θέτει υπό τον έλεγχό της. The film talks about the general situation in countries all 
around the world and specially Syria. It revolves around a prisoner in one of the financial 
authorities and shows the power of this authority in making citizens change their minds, 
attitudes and go under their control. 

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jad.de@hotmail.com

AGE  
17-20
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YOUNG DOGS 
Υπεύθυνη/ in charge: Vera Schöpfer. 

Ένα Βέλγο-γερμανικό πρόγραμμα ανταλλαγής μεταξύ της Ακαδημία Νέων για Ταινίες Ντοκιμα-
ντέρ- Young Dogs και του στούντιο κινουμένων σχεδίων KIDSCAM. Νέοι από Γερμανία και Βέλ-
γιο συνδύασαν, με ένα δημιουργικό τρόπο, κινούμενα σχέδια με ντοκιμαντέρ! Το έργο υποστη-
ρίχτηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». A Belgian-German 
exchange project of the Youth Academy for Documentary YOUNG DOGS and the animation 
studio KIDSCAM. Youngsters from Germany and Belgium combined animation and documen-
tary in a creative way! The project is supported by Erasmus+ of the European Commission.”

Κλείνω τα μάτια μου > I close my eyes 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction:  Paulina Rebbe, Nils Wilke, Fien Vandevoorde, Amber Gaublomme. 
Σενάριο, σχεδιασμός ήχου / script,  sound design: Paulina Rebbe.  Κάμερα / camera: Nils 
Wilke. Μοντάζ / edit:  Maarten Stynen, Paulina Rebbe  Παράγωγή / producer:  Young Dogs / 
Kidscam S. Ερμηνεία / cast: Paulina Rebbe ,Fien Vandevoorde, Amber Gaublomme.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Όνειρο. Πραγματικότητα. Ναρκοληψία.  Dream. Reality. Narcolepsy. 

ΔΑΝΙΑ > DENMARK 
STATION NEXT 
Υπεύθυνοι  / in charge: Nisse Koltze,  Ida Knudsen

Το Station Next είναι μια σχολή κινηματογράφου για τους νέους ηλικίας 13-18 ετών από όλη 
τη Δανία. Δημιουργήθηκε το 2000 ως αποτέλεσμα μιας κοινής παιδαγωγικής, κινηματογρα-
φικής και τηλεοπτικής πρωτοβουλίας. Δίνουμε στους σπουδαστές την εμπράγματη εμπειρία 
και την ευθύνη για τις δικές τους παραγωγές. Χρησιμοποιούμε επαγγελματίες σκηνοθέτες ως 
δασκάλους. Εργαζόμαστε σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον δημιουργίας ταινιών – οι σπουδα-
στές μας λειτουργούν σε ομάδες όπως σε μια επαγγελματική παραγωγή.  Station Next is a film 
school for young people between the ages of 13 and 18 from all over Denmark and was created 
in 2000 as the result of a joint pedagogical, film and TV initiative. We give the students hands-on 
experience and responsibility for their own productions. We use professional filmmakers as 
teachers/coaches. We work in a realistic film environment – the students work in crews as they 
would on a professional production. 

Ο Άρης μας καλεί > Mars is calling
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’56’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, script: Astrid Lund Johansen. Διεύθυνση φωτογραφίας / 
cinematographer: Konrad Tosti Moestrup. Μοντάζ / edit: Mads Frølich Sørensen.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο δεκάχρονος Τζόνας έχασε τη μητέρα του σε πολύ μικρή ηλικία, και από τότε φοβάται 
το σκοτάδι. Ευτυχώς, η μεγαλύτερη αδελφή του είναι πολύ υποστηρικτική και πάντα τον 
φροντίζει, αλλά όταν εκείνη ετοιμάζεται να φύγει μακριά για ένα χρόνο, ο κόσμος του 
καταρρέει εντελώς. Μπορεί όμως να μάθει να στέκεται μόνος του και να αντιμετωπίζει 
τους φόβους που του προκαλεί η νύχτα; The ten year old Jonas lost his mother at a very 
young age, and is therefore terrified of the darkness. Fortunately, his older sister is always 
very helpful taking care of him, but when she’s leaving for a year off, his world completely 
falls together. Persistently he tries to keep her home, but can he learn to stand on his own 
and fight the terrors of the night himself?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

festival@youngdogs.org 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ida@station-next.dk
http://station-next.dk

AGE  
17-20

AGE  
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ > CZECH REPUBLIC

JACHYM BOUZEK 
Σπουδάζω Γραφικές Τέχνες στην Πράγμα, τη γενέτειρά μου. Aπό την αρχή αφοσιώθηκα 
στην τέχνη, την μουσική, στην οπτική εκφραση και ειδικά τη δημιουργία ταινιών. Μια 
ταινια είναι ο καλύτερος τρόπος οπτικοακουστικής επικοινωνίας και εγώ λατρευώ να εί-
μαι μέροςτης. I study at the graphic school at Prague, where I was born. Since the very be-
ginning i was devoted to art, music and visual art especially film creation. Film is the best 
way of visual and sound communication, and I love to be part of it.

Πλήθος > Crowd 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, edit: Jáchym Bouzek. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Αυτή η ταινία κινούμενων σχεδίων είναι για την κοινωνική ένταξη χάρη στη δημιουργικό-
τητα. Το αγόρι είναι μόνο με τη έντονα χρωματιστή φαντασία του ενώ περιτριγυρίζεται 
από άδεια γκρι κοστούμια. 
This animation film is about integration from creativity into average. Boy is alone with his 
brightly colored imagination, surrounded by empty gray suits.

ΕΛΒΕΤΙΑ > SWITZERLAND 

KINDERTHEATER KIDEE ZURICH 
Υπεύθυνος / in charge: Markus Steiner

Η εταιρεία παραγωγής Crossfade είναι ένα μη-κέρδοσκοπικό ίδρυμα που εστιάζει στην 
παραγωγή ταινιών από παιδιά και εφήβους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν 
πώς μια απλή ιδέα γίνεται ταινία. Ιδίως μαθαίνουν πώς να γράφουν ένα σενάριο, πώς να 
χειρίζονται την κάμερα και τελικά πώς να μοντάρουν τα πλάνα. Αυτή η ταινία προβλήθη-
κε το 2016 στο REC Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά στο Βερολίνο.  A Crossfade 
production is a non-profit-institution that concentrates on producing films with children 
and teenagers. Thereby the kids learn how a simple idea becomes a film. In particular they 
learn how to write a screenplay, how to control the camera and finally how to edit the cap-
tured images. This film was screened at the REC for Kids Film Festival 2016 in Berlin. 

Robokid
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’15’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Sebastian Knobel, Keanu Lim.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά του μέλλοντος έχουν ξεχάσει να παίζουν και γίνονται οκνηρά και παθητικά. Οι 
γονείς, απελπισμένοι, ψάχνουν για μια λύση που τελικά βρίσκουν σε ένα κανάλι telemar-
keting. Future’s children have forgotten to play and become lazy and passive. Desperate 
parents are searching a solution which they find on a shopping channel.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jachymbouzekfilm@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@crossfade.tv
www.crossfade.tv

AGE  
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AGE  
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK 

TOBY LITTLE 
Υπεύθυνη / in charge: Sabine Little

Ανακάλυψα τον Ζωρζ Μελιές από την ταινία ‘’Ηugo’’ και ήθελα να δείξω πόσο με ενέπνευ-
σε. Ήθελα να δοκιμάσω πολλές διαφορετικές τεχνικές, έτσι υπάρχουν στοιχεία κινούμε-
νου σχεδίου και live action. Επίσης, δοκίμασα διαφορετικές ταχύτητες, μαύρο και άσπρο 
για να παρουσιάσω τη διαφορά της ξυπνητής ύπαρξης από εκείνη του ονείρου. Θέλησα 
να πω την ιστορία χωρίς λόγια, ακριβώς όπως ο Μελιές! I found out about George Méliès 
from the film ‘’Hugo’’, and I wanted to show how much he inspired me. I wanted to try lots 
of different techniques, so there is some animation and some live action, but I also tried 
different speeds and black and white to show the difference between being awake and 
being in a dream. I wanted to tell the story without words, just like Méliès did!

Το όνειρο του Ζωρζ > George’s Dream
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’59’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Toby Little.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα μικρό αγόρι βλέπει μια ταινία με θέμα ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Όταν πέφτει για ύπνο, 
ονειρεύεται ότι κάνει ένα μεγάλο ταξίδι… αλλά είναι όντως όνειρο; A little boy watches a 
film about a journey to the moon. When he falls asleep, he dreams of going on a big trip 
himself...but is it a dream?

JAI VIR RO

Ο Jai Vir Rodgers είναι ένας επίδοξος σκηνοθέτης, ο οποίος ωρίμασε μέσα από έξι σχολές 
σε έξι διαφορετικές πόλεις ανά τον κόσμο πριν εγκατασταθεί πρόσφατα σε ένα από τα 
πιο απομακρυσμένα μέρη της Βόρειας Αγγλίας. Αυτήν την περίοδο, διανύει το δεύτερο 
έτος σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, όπου μαθαίνει τη διαδικασία της αξιόπι-
στης κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής  (BSc). Ο Jai Vir Rodgers is an aspiring 
filmmaker who grew up in six schools across six cities around the world before recently 
settling in Northern England, of all the godforsaken places. He is currently chattering his 
teeth through his second year of study at the University of York, where he is learning the 
ropes on the esteemed Film and TV Production (BSc). 

Πενθώ > Mourn
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’12’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Jai Vir Rodgers. Κάμερα / cinematographer: 
Tunbi Oluyede. Μοντάζ / edit: Jai Vir Rodgers, Tunbi Oluyede.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Διερευνάται η μεταβατική κατάσταση μεταξύ της καθημερινής ζωής και του απροσδόκη-
του θανάτου. Η ταινία μικρού μήκους ολοκληρώθηκε μέσα σε 48 ώρες από δύο σπουδα-
στές του Πανεπιστημίου του Γιορκ. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να ενθαρρύνει τους θεα-
τές να αποδεχτούν τους άλλους που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες 
ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους ιδεολογίες. 
It explores the transient state between day-to-day life and unexpected death. The short 
film was made by two University of York students over a period of 48 hours. The hope is that 
the short film will encourage viewers to reconcile with others who have faced similar hard-
ships regardless of their personal ideologies.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
s.little@sheffield.ac.uk
https://www.youtube.com/
watch?v=dIsP8wTPX_g

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jaivirrodgers@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
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BEACON HILL ARTS 
Υπεύθυνη / in charge: Lucy Robson

Είμαστε μια πολυβραβευμένη οργάνωση που στηρίζει σκηνοθέτες και καλλιτέχνες με 
μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό και πρόσθετες ανάγκες ώστε να δημιουργούν και να εκ-
θέτουν εξαίρετες παραγωγές συμπεριλαμβανομένων και των οπτικοακουστικών παραγ-
γελιών για πελάτες. Μέχρι σήμερα, πάνω από 70 διεθνή φεστιβάλ έχουν επιλέξει να προ-
βάλλουν το έργο των καλλιτεχνών μας και το έχουν απονείμει με 13 βραβεία και 11 
διακρίσεις. 
We are a multi-award winning organization that supports filmmakers and artists with learn-
ing disabilities, autism and additional needs to create and exhibit outstanding productions 
including commissioned works for clients. To date, our artists’ work has received over 70 
international festival selections, 13 awards and 11 nominations.

Ο Κλέφτης Πειρατής > The Pirate Thief
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’52’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Beacon Hill Arts. Ερμηνεία / cast: Georgina Bransfield, Michelle 
Brophy, Niall Clare, James Crombie, Hannah Dowsell, Adam Fay, Louis Huckle, Adam 
Rutherford, Matthew Theoh. Παραγωγή / production: Michelle Fox. Μέντορες / film mentors: 
Andrew Coats, Taryn Edmonds. Βοηθός παραγωγής / production assistant: Will Sadler. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η καπετάνιος Βικτώρια Μάνγκο και το πλήρωμά της ανοίγουν πανιά για το Τάινμαουθ 
μετά την ανακάλυψη ενός γρίφου για έναν κρυμμένο θησαυρό. Για να τον αποκτήσουν, 
θα πρέπει προσπεράσουν τον εκκεντρικό Λόρδο Γουίλιαμ Σπούνφουλ, τους τρελούς φί-
λους του, αλλά και τον μυστήριο αρκούδο Χέισελχοφ. Captain Victoria Mango and her 
crew set sail for Tynemouth after finding a riddle directing them to treasure. To get her 
hands on it she must get past the eccentric Lord William Spoonful and his madcap friends, 
including the mysterious Hasselhoff the bear.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ > IRELAND

FRESH FILM FESTIVAL 
Υπεύθυνη / in charge: Jayne Foley, 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 δημι-
ουργία μιας δυνατής κινηματογραφικής κουλτούρας στην Ιρλανδία, η οποία, θεωρεί ότι 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εύκολης πρόσβασης στην κινηματογραφική δημιουργία 
και εκπαίδευση των νέων.
Fresh Film Festival is an Irish National Film festival for young people, aged between 7 and 
18 years old, which 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 filmmak-
ing and film education feely accessible to young people.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lucy@beaconhillarts.org.uk

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@freshfilmfestival.net
www. freshfilmfestival.net

AGE  
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Το απόγευμα του ντα Βίντσι > Da Vincki’s Evening
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Matas Skudra.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο ντα Βίντσι κάνει μια αναπάντεχη συνάντηση. Da Vincki has an unexpected encounter.

Ημιανεξάρτητος > Semi Detached
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’37’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oisin Donnelly White.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα νέο έξυπνο κορίτσι εκτίθεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. A bright young girl is ex-
posed to the educational system.

Ο Ενθουσιασμός > The Thrill
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’22’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Hugh McInerney.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Όταν οι φτωχοί υπάρχουν μόνο για να ικανοποιούν τους πλούσιους, το κυνήγι γίνεται 
κάτι περισσότερο από άθλημα. When the poor exist only to amuse the rich, hunting be-
comes much more than a sport. 

Κραιπάλη Σαββάτου  > Saturday Session
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’40’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Kildare Young Filmmakers.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μέσα κάμερες  κινητών τηλεφώνων, παρακολουθούμε την ανήλικη Τζένυ σε μια κραιπά-
λη κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς εκτίθεται στους διάφορους κινδύνους της κακής χρή-
σης οινοπνεύματος. The film follows Jenny on an underage drinking session through the 
perspective of multiple camera phones, as she is exposed to various dangers of alcohol 
misuse. 

Παπαρούνες > Poppies
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’41’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Rachel McGill.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Έγκλειστη σε ένα ψυχιατρείο της Ιρλανδίας κατά τη δεκαετία του ‘40, η Εύα, ένα νέο κορί-
τσι που άγγιξε τα όρια της τρέλας, μας άφησε να μπούμε στον κόσμο της και να ζήσουμε 
τις αγωνίες, τις παραισθήσεις και την κατάθλιψη που βιώνει καθημερινά. Εμπνευσμένο 
από το διάσημο ποίημα ‘’Παπαρούνες τον Ιούλιο» από τη Σύλβια Πλαθ. Set in an Irish 
psychiatric hospital in the 1940’s, Eva, a young girl pushed to the brink of madness, let’s us 
step into her world and experience the anxieties, hallucinations and depressions of her 
everyday life. Inspired by the famous poem “Poppies in July” by Sylvia Plath.

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 



  82

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 

LAUREL HILL COLAISTE FCJ 

Ήθελα να κάνω μια ταινία που θα μπορούσε ενδεχομένως να απεικονίσει την δυσαρέ-
σκεια που νιώθει κανείς όταν δεν μπορεί να ακολουθήσει το όνειρό του. Χρειάστηκαν 
αρκετά πράγματα για να παραχθεί αυτή η ταινία. Όπως η εύρεση χώρου για το στούντιο 
χορού, για τη σκηνή στο αεροδρόμιο, αλλά όλα φαίνεται τελικά να λειτούργησαν αποτε-
λεσματικά. Ήθελα να χρησιμοποιήσω την πραγματική και off camera σχέση μεταξύ του 
μπαμπά μου και της αδελφής μου για να πετύχω μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην 
ερμηνεία των ρόλων. Οι φίλοι μου και η οικογένειά μου με υποστήριξαν πολύ για να πα-
ράγω αυτήν την ταινία.
I wanted to make a film that could hopefully portray the discomfort of not being able to 
pursue your dream. It took great extents in order to produce this film. Such as getting the 
location for the ballet studio, to the airport scene, to all of which seemed to work out well 
in the end. I wanted to use the real off camera relationship between my dad and my sister 
to create more of a realistic approach to the acting. I got a lot of support from my friends 
and family with making this film. 

Πινέλο > Paintbrush
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’22’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας / Director, director of photography: Melanie O’Donnell
Σκριπτ, βοηθός σκηνοθέτη / Continuity, assistant director: Nell Hensey. Ήχος / gaffer, sound: 
Emer White. Δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη / Second AD/AC: Clio Hartnett. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια δραματική ταινία μικρού μήκους που δείχνει την Λιζ να παλεύει να ζήσει την καθη-
μερινή της ζωή κανονικά ενώ ο πατέρας της δεν την αφήνει να είναι ο αληθινός της εαυ-
τός. Το όνειρο της Λιζ ήταν πάντα να γίνει καλλιτέχνης, αλλά έχει μεγαλώσει με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ζει μια άλλη ζωή. Το να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια ήταν στόχος της 
αποθανούσας μητέρας της, όχι όμως και δικός της. A dramatic short film which follows Liz 
as she struggles to live her normal day to day life with being hindered from her true self by 
her father. Liz’s dream has always been to become an artist, but she’s trained her whole life 
to lead a different one. Becoming a professional ballerina was her deceased mother’s life, 
not her own.

ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN 

A.K.A.
Υπεύθυνη / in charge:  Ana Belén Agredano Muñoz

Είμαστε τρεις κοπέλες με ενδιαφέρον για τη σκηνοθεσία. Μόλις τελειώσαμε τις επίσημες 
σπουδές μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ταινίες. Λόγω αυτού, σχημα-
τίσαμε μια ομάδα που ονομάσαμε: A.K.A. Θέλαμε να επισημάνουμε τους διαφορετικούς 
ρόλους που είναι δυνατό να βρεί κανείς σήμερα, και πώς οι νέοι μπορούν να οδηγηθούν 
στο να αντιγράψουν άλλους αντί να χτίσουν την δική τους προσωπικότητα. Λέγεται ότι: 
‘’Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις’’. Έτσι, αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια ταινία στην οποία 
ο πρωταγωνιστής δεν μιλά. Οι πληροφορίες στέλνονται μόνο μέσα από τα χρώματα, τα 
μάτια και το χορό. 
We are three girls interested in making films. We have just finished our official studies and 
we want to continue making movies. Because of that, we have made a group called: A.K.A. 
We wanted to stand out the different roles that it is possible to find nowadays, and how 
young people can be directed to copy others instead of make their own personality. As it is 
said: “A picture is worth a thousand words”, so we decided to make a film in which the main 
character doesn’t speak. The information is sent only through colors, eyes and dance.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
melaniexx09@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UCmkanAcr09Hy1GZTaArkaNw

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lspana10@outlook.es

AGE  
13-16 
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Προσωπικότητες > Personalities
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:  4’05’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κάμερα / camera: Carmen Santos Romero. Σενάριο / screenplay: Ana Belén Agredano 
Muñoz, Carmen Santos Romero. Ερμηνεία / cast: Andreea Ardeeru.  Μοντάζ / edit: Ana Belén 
Agredano Muñoz. Extra: Jose María Santos Romero.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η πρωταγωνίστριά μας θέλει να βρει τον εαυτό της, όπως είναι στην πραγματικότητα, 
αλλά δεν τα καταφέρνει. Για αυτόν το λόγο, υιοθετεί όλες τις προσωπικότητες που γνωρί-
ζει. Τελικά, μετά από πολλές δοκιμές ταυτόχρονα, ανακαλύπτει ότι η μοναδική προσωπι-
κότητα που χρειάζεται είναι η δική της. Our main actress wants to find herself, as she is, but 
she can’t. Thence, she proves the different personalities that she knows. Finally, after try all of 
them at the same time, she discovers that the only one personality that she needs is her own.

ACDC (Asociacion Cultural de Cilleros)
Υπεύθυνος / in charge:  Michel Augusto

Ο πολιτιστικός σύλλογος ACDC έχει ένα τμήμα Θεάτρου και τον Κινηματογράφου. Μέσα 
από δραστηριότητες, προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά κάποιες αξίες όπως η ισό-
τητα, το περιβάλλον, η αντιπετώπιση του εκφοβισμού, η συντροφικότητα, κτλ. ACDC 
(Cultural Association of Cilleros) is a Cultural Organization that has a section dedicated on 
Theatre and Cinema “Cachinus de Cine’’. Through these activities we’re trying to teach chil-
dren some values like equality, environment, bullying, companionship, ect.

Ψυχή > Soul
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’20’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ομάδα παιδιών / group of children. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα μικρό κορίτσι ονειρεύεται να χορέψει. Όμως, το πεπρωμένο της ορίζει μια δύσκολη 
μάχη που πρέπει να δώσει, μια μάχη ζωής. A little girl dreams to dance, but fate has a 
tough fight to give, a fight for life.

IES ELAIOS 
Υπεύθυνη / in charge:  Fernando Yarza Gumiel 

Ξύπνα! > Wake up!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Ignacio Estaregui. Σενάριο / screenplay: Fernando Yarza. Julia Puyo, Laura 
Valero, Diego Artigas, Guillermo Adiego, Alvaro Rotellar, Javier Yarza, Victor Vallespin, Daniel 
Ramo, Adrián Bayo, Adrián Mateos, Carlos Izquiero, Raúl Cruz, Simón Gracia, Laura Gomez, Marta 
Martinez, Ariadna Gonzalez, Raquel Prieto, Irune Fernandez, Alejandro del Castillo, María Perez, 
Ana Perez, Isabel Carrizo. Υπεύθυνος καθηγητής / teacher in charge: Fernando Yarza. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σε ένα σχολείο, οι μαθητές δεν αντιδρούν καθόλου όταν βλέπουν ένα αγόρι να φέρεται 
ακατάλληλα σε ένα κορίτσι στην παιδική χαρά. Υπάρχει μόνο ένας που βλέπει τι συμβαί-
νει και ξυπνά τους άλλους για να κινητοποιηθούν, να μιλήσουν και να αναλάβουν δράση. 
Students at a school do not react at all when they see a boy treating a girl inappropriately 
in the playground. There is only one that sees what is happening and wakes up the others 
to mobilize, speak up and take action.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
 michelaugusto@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
http://ieselaza.educa.aragon.es

AGE  
13-16 

AGE  
4-12

AGE  
17-20
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CINEMA EN CURS 
Υπεύθυνη / in charge:  Alba Aguilar 

To Cinema en curs είναι ένα κινηματογραφικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για σχολεία πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Ιδρύθηκε το 2005 στην Καταλονία, και συ-
νεχίζει τη δράση του στην Γαλικία, τη Μαδρίτη, την Αργεντινή καθώς και στην Χιλή. Cine-
ma en curs’ is a structural programme for primary and secondary schools on film pedagogy. 
Initiated in 2005 in Catalonia, it currently takes place in Galicia, Madrid, Argentina and Chile 
as well.

Η Μεγαλύτερη Νύχτα > The Longest Night
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Asad Abrioul, David Acedo, Youssef Allali, Ronald Amador, Nico Aranibar, Itrat Batul, Shaiel 
Marino Campos, Stephanie Cano, Jennifer Castillo, Keila Cerro, Derek Cuyago, Jaume Dalmau, 
Mubasher Dildar, Ani Kapanadze, Asalat Muhammad, Miguel Ángel Ncogo, Adrià Ortega, 
Maikel Rodríguez, Daniel Salvador, Paula Sánchez de Blas, Soraya Sánchez, Sofiia Yankiv. Συ-
ντονισμός / accompaniment of: Nely Reguera, Isabel Alonso, Rosa Bailón, Cristina Marín. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Οι γονείς του Ντέρεκ χωρίζουν. Ένα από τα πράγματα που τον ανακουφίζουν είναι να 
βγαίνει βόλτα με τον σκύλο του τον Πατού. Derek’s parents are splitting up. One of the 
things that make him feel released is walking out his dog Patou.

ALBA LOPEZ, CLAUDIA BOADO, KAREN BAMBERY, MARIONA FERNANDEZ

Είμαστε Ισπανίδες και συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Camera Zizanio 2014. Ήταν η καλύτε-
ρη εμπειρία της ζωής μας, για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να ξανασυμμετάσχουμε φέτος 
με τη νέα μας δημιουργία ‘’Τύπος ανθρώπου’’. We are Spanish girls who participated on 
the Camera Zizanio’s Festival in 2014. It was the best experience of our lives, so we decided 
to participate this year too with our new creation “Kind of people”.

Τύπος ανθρώπου > Kind of people
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’05’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Alba López, Claudia Boado, Karen Bambery, Mariona Fernández.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Αυτή η ταινία μικρού μήκους μιλά για δυο τύπους ανθρώπου που ζουν στη σημερινή 
κοινωνία. Ζούμε μαζί τους, μπορεί να είμαστε φίλοι με τον έναν τύπο ή να έχουμε σχέση 
με τον άλλο. Ωστόσο, πρέπει να ζούμε μαζί... Τι τύπος ανθρώπου είσαι; This short film 
talks about two kind of people that live in this society. We live together; we may be friends 
with one kind or be in a relationship with the other kind. However we have to live together... 
What kind of person are you?

MB PRODUCTIONS
Υπεύθυνη / in charge:  Marina Sánchez Gómez

Μάθαμε πολλά τα τελευταία τρία χρόνια με τον δάσκαλό μας (Albert Alfonso Moreno) και 
παρακολουθώντας  από κοντά το Camera Zizanio. Κι έτσι, δεν θέλουμε να σταματήσουμε 
να γυρίζουμε ταινίες.  Δεν θέλουμε να αφήσουμε όλη αυτήν τη γνώση να πάει χαμένη, κι 
ας είναι πολλά ακόμα αυτά που έχουμε να μάθουμε. We learned a lot this past three years, 
with our teacher (Albert Alfonso Moreno) and with attending Camera Zizanio, and didn’t 
want to stop to make films. We didn’t want to let all this new knowledge goes, even though 
we have a lot to learn.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
alba.aguilar@a-abaoaqu.org
http://www.cinemaencurs.org/ca/
film/la-nit-mes-llarga

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
albalopezpalacios@hotmail.es

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
marina_sanchez_49@hotmail.com

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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Αντιμετώπισέ το > Face it
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’46’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Berta Pellisé Gómez, Marina Sánchez Gómez, Cristina Castillo Sánchez. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Αυτή η ταινία μικρού μήκους είναι μια παρωδία του ανθρώπινου λάθους και μας δείχνει 
χαρακτηριστικές ανησυχίες μιας κακιάς μαθήτριας. Θα πρέπει να είναι γενναία και να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημά της. Όμως εκείνη το αποφεύγει… Θα είναι σε θέση να τα 
καταφέρει;  This short film is a parody of human mistake showing us a typical situation of 
worries of a bad student. She will have to be brave and face her problem. Instead, she runs 
away from it... Will she be able to make it thought?

CEIP EL MOLI 
Υπεύθυνη / in charge:  Lola Maeso Fernandez

Το σχολείο Molí βρίσκεται στο Torrent της Valencia, για μαθητές ηλικίας 3 έως 12 ετών. Η 
ταινία δημιουργήθηκε από μαθητές 11- 12 ετών, στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσι-
κής και  του μιούζικαλ.  Διδάσκονται λεξιλόγιο, σχεδιασμό κουστουμιών, κομμωτικής και 
χορογραφία. Οικογένειες, μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο σχολείο συνεργά-
στηκαν για τη δημιουργία αυτής της ταινίας.  Molí School is in Torrent, Valencia, with pupils 
about 3 to 12 years old. From the subject of music, students 11 and 12 years work musicals 
that are why our film is made of.  We work vocabulary, costumes designing, hairdressing 
and choreography. Families, pupils, teachers and other personal workers at school join to 
this project.

Κοντινά σύννεφα > Close clouds
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές της 5ης και 6ης τάξης του σχολείου / 5th and 6th grade students of CEIP El Molí.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια μέρα στην τάξη, ο δάσκαλος μιλά με τους μαθητές για ιδιωματισμούς. Όλοι λένε τι θα 
ήθελαν να γίνουν στο μέλλον. Χορεύουν τραγούδια σχετικά με τα διαφορετικά επαγγέλ-
ματα που θα ήθελαν να κάνουν. One day in class, the teacher talks with the pupils about 
idioms. Everyone says what they want to be in the future. They dance songs about the dif-
ferent jobs they want to do.

IESLOPE DE VEGA, FUENTE OVEJUNA
Υπεύθυνη / in charge:  Miguel Sánchez Muñoz

Είμαστε η ομάδα Colectivo Brumaria. Εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, προσφέρουμε 
στους μαθητές παιδεία πάνω στα οπτικοακουστικά μέσα. Διεξάγουμε επίσης ένα φεστι-
βάλ κινηματογράφου για μαθητές στην Ισπανία: www.festivalfoco.com. We’re the collec-
tive group Colectivo Brumaria that works with students on media literacy since more than 
ten years ago. We also have a student film festival in Spain: www.festivalfoco.com. 

Το θέατρο της ζωής > The theatre of life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’50’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Lara Rodríguez, Antonio Gahete, Cristina Perales, David Camacho, José Luis Jiménez, José Mª 
Santos, Esteban Serena, Alejandro Sánchez, Daniel Rivera.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lafaraonalola@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tecnologiamiguel@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικά για το πώς εκλαμβάνουμε την πραγματικότητα. 
Τι συμβαίνει όταν κάτι τραυματικό κάνει τα συναισθήματα να συγκρούονται; Emotions 
are very important in how we feel reality. What happens when something traumatic make 
emotions fight?

TELEKIDS WORKSHOP 
Υπεύθυνη /in charge: Jacqueline Sánchez-Carrero

Το Εργαστήριο Telekids ξεκίνησε το 1996. Είναι μια πρωτοβουλία για την απόκτηση παι-
δείας πάνω στα οπτικοακουστικά μέσα για παιδιά στην Ισπανία. Telekids Workshop was 
born in 1996. It’s an initiative offering media literacy at kids in Spain.

Ο Ντάνι πιάστηκε στα δίχτυα > Dani gets caught in the net
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’41’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tomás Nebot as Dani, Pedro Nebot as Toni, Leo Humphreys, Mencía Flores.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Ντάνι ξοδεύει πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Μια μέρα, αρχίζει να λαμβάνει μηνύματα στο 
κινητό του από έναν νταή που τον γνωρίζει πολύ καλά. Αντιμετωπίζοντας ωστόσο αυτό 
το πρόβλημα, βρίσκει τη δύναμη να ανακτήσει την παλιά του ζωή και να γιατρέψει παλιές 
πληγές. Dani is a boy who spends a lot of time on the internet. One day he starts receiving 
messages on his mobile phone from a bully who knows him only too well. Confronting this 
problem helps him get his life back and heal old wounds.

OWLCAM 
Υπεύθυνη / in charge:  Anna Vila Rosell

Συμμετείχαμε πέρυσι στο Camera Zizanio και το απολαύσαμε. Όμως φέτος, έχουμε δια-
φορετική ομάδα και καινούριες, καλύτερες ιδέες. We participated in Camera Zizanio last 
year, and we enjoyed a lot. But this year we have a different group and new and better 
ideas. 

ORB
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’52’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Andrea Cozar Mayoral, Anna Vila Rosell, Ramon Rusiñol Trillo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ζωή ενός αγοριού αλλάζει όταν μια μυστήρια συνάντηση με το θάνατό του τον οδηγεί 
στον τελικό προορισμό του. A boy’s life turns around when through a mysterious meeting 
with his own death drives him to his final destination.

I.E.S. EXTREMADURA
Υπεύθυνoς / in charge:  Jose Luis Cardenas De Castro 

Τυφλός > Blinded
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’30’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Noelia Sánchez, Irene Delgado , María González, Carmen Viejo, Carmen Pilar.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Αν θέλεις, μπορείς.  If you want it, you can do it.

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
andreaa97.11@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
capitanduke@hotmail.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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IES PEREZ COMENDADOR 
Υπεύθυνος / in charge:  José Luis Muñoz Bejarano

Ημερολόγιο ενός πρόσφυγα > Diary of a refugee
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’22’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Sara Clemente, María Torres, Clara Martínez y Julia Mateos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα προσφυγόπουλο από τη Συρία μας μιλά μέσω του ημερολογίου του για τις αλλαγές 
που υφίσταται η ζωή του και της οικογένειάς του μετά την αναγκαστική απομάκρυνση 
από την χώρα τους.  A Syrian refugee tells us through a diary how changes her life and her 
family after being forced to leave their country.

COLEGIO SAN JOSÉ
Υπεύθυνος / in charge:  Israel Agustin Gallego 

Ο τελευταίος Δράκος > The last Dragon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’14’’

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jaime Crescente Alcón, Pablo José Arroyo, Diego Cancho, Judith Castuera, Aymane Chellet, 
Javier del Río, Víctor Díaz, Tania Alexandra Fodor, Alejandra Gete, Germán Gil, Ainhoa Gómez, 
Fernando Guinda, Rut Hernández, Pablo Hernández, Miriam León, Rita Martialay, Lydia 
Martín, Gonzalo Mateos, Carla Mateos, Félix Peco, Alba Pinero, Puerto del Valle Rebollo, Lucía 
Rodríguez, Ricardo Rosingana, Sira Sánchez, Silvia Tobar. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο δεκάχρονος Ρικάρντο, εν ώρα μαθήματος, έχει αφεθεί στις σκέψεις του και ζωγραφίζει. 
Κάποιοι συμμαθητές προσπαθούν να διακόψουν την φαντασία του. Το πετυχαίνουν; Ri-
cardo, 10 years old, approaches the free time in the classroom drawing, absorbed in his 
thoughts. A group of fellow tries to interrupt his fantasies. Do they succeed?

ΙΤΑΛΙΑ > ITALY 

AVISCO 
Yπεύθυνοι / in charge: Vincenzo Beschi, Irene Tedeschi

Οι ταινίες αποτελούν μέρος του προγράμματος ‘’Αnimati Cartoni in Corsia’’ (Καρτούν στο 
νοσοκομείο), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους που νοσηλεύονται να 
δημιουργήσουν μικρές ταινίες κινούμενων σχεδίων.  Η ένωση Avisco τρέχει αυτό το πρό-
γραμμα από το 2012 σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων της Μπρέσια και τους δα-
σκάλους του Σχολείου στο Νοσοκομείο. Μια ομάδα παιδιών, ηλικίας 4 έως 17 ετών, λαμβά-
νουν εκπαίδευση κατά τη νοσηλεία τους εκεί.
Films are part of the project “Cartoni animati in Corsia” (Cartoons in wards), that offers the 
possibility to hospitalized children and youngsters to become authors of little animation 
movies.  Avisco association runs the project since 2012 in collaboration with Brescia Chil-
dren Hospital and teachers of School in Hospital. Brescia Children Hospital, School in Hospi-
tal, group of hospitalized Children from 4 up to 17 years old. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
luismunozb@gamil.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
israploti@hotmail.com

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

AGE  
13-16 

AGE  
4-12
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Ο Χήμειο ενάντια στο Οστεοσάρκωμα > Chemion versus Osteosarcom 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 3’ 20’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, storyboard, χαρακτήρες, animation, μοντάζ / subject, storyboard, characters, 
animation, edit:  Tommaso Provinciali.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Τομάσο μας λέει την ιστορία του με ένα ευτυχές τέλος: τα καλά κύτταρα με την δύναμη 
του Χήμειο κερδίζουν τη μάχη ενάντια στο Οστεοσάρκωμα. Tommaso tells us his story 
with a happy end: the good cells with the power of Chemion fight a battle against the bad 
Osteosarcom.

Είμαι ο πιο δυνατός > I’m the strongest
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’28’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο / script: Mario Ramos. Χαρακτήρες, animation / characters, animation:  Giorgia P., 
Linda, Kadidia, Fabio, Mouad, Badreddine, Giorgia T., Silvia, Alberto, Izabel, Nicoleta, Laila, 
Altin, Noa, Simone, Silvia. Φωνές / voices: Alexandrina, Madalina, Mattia, Flamur, Emilio, 
Giulia, Beatrice.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας λύκος, μετά από ένα ελαφρύ γεύμα, πηγαίνει για έναν περίπατο στο δάσος  επιδιώκο-
ντας να βρει επιβεβαίωση στην πεποίθησή του, ότι είναι δηλαδή ο δυνατότερος όλων. Μια 
ταινία βασισμένη στην γραπτή και εικονογραφημένη ιστορία του Μάριο Ράμος και με την 
ευγενική χορηγία του Αντρέα Ράμος και των εκδόσεων Παστέλ. A wolf, after a fine meal, 
goes for a walk in the woods seeking confirmation of his own conviction of being the 
strongest of all. Based on a story written and illustrated by Mario Ramos, by courtesy of 
Andrea Ramos and Pastel Editions.

Σεβασμός > Respect
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 1’38’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, storyboard, χαρακτήρες, animation, μοντάζ / subject, storyboard, characters, 
animation, edit: Maxwell, Sabrina, Denise, Carolina, Miracle, Maria, Corina, Dea, Mohamed, 
Andreea (μια ομάδα παιδιών και νέων από τη Νευροψυχιατρική Πτέρυγα) /(a group of children 
and yougsters in Neuropsychiathic Ward)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια συλλογή δειγμάτων των πιθανών τρόπων συνάντησης δύο χεριών, μέσω της φυσι-
κής και οπτικής επαφής. A sample collection of the possible ways of meeting, told through 
the physical and visual contact of two hands. 

Θέλω έναν κλώνο > I want a clone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’20’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σενάριο, storyboard, χαρακτήρες, animation, μοντάζ / subject, storyboard, characters, 
animation, edit:  Παιδιά από  το Δημοτικό σχολείο / children from Giovanni Pascoli” Primary 
school in Bergamo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δείξε μια κακή σχολική έκθεση στη μαμά και νίκησε ένα οκτάμφθαλμο τέρας και φάε μια 
πίτσα αντί για χορτόσουπα! Πώς είναι δυνατό όλα αυτά μαζί; Είναι εύκολο εάν έχουμε 
έναν κλώνο. Πρόκειται για καλή ιδέα ή όχι; Showing a bad school report to mum, defeat-
ing an eight eyed monster, eating a pizza instead of a vegetable soup. How is it possible? It’s 
easy if we have a clone. It’s a good idea or not?

AGE  
13-16 

AGE  
4-12

AGE  
4-12

AGE  
4-12
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ΚΟΣΟΒΟ > KOSOVO 
LORENA SOPI
Είχε παίξει σε ταινίες ως ηθοποιός όταν ήταν παιδί. Είναι γνωστή  με το όνομα ‘’Adea’’ από 
την ταινία ‘’Anathema’’. Τώρα συνεχίζει τις σπουδές της στη Σχολή Δραματικής Τέχνης, στο 
τμήμα σκηνοθεσίας. She has played as an actress as a child. She is known as Adea in the 
movie Anathema. Now she continues the Faculty of Dramatic Arts, brunch of film directing.

Μόνα > Mona
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’30’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Lorena Sopi. Ερμηνεία 
/ cast: Teuta Krasniqi, Uran Duli, Besnik Hasolli, Nexhmi Mehmeti, Rodrigo Leao, Latif Hasolli. 
Μοντάζ / edit: Nexhmi Mehmeti. Μουσική / music: Rodrigo Leao. Διεύθυνση φωτογραφίας / 
direction of photography: Latif Hasolli.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η Μπαλαρίνα με το όνομα Μόνα κατά τη διάρκεια των προβών της στη σκηνή βλέπει ένα 
κορίτσι που της μοιάζει. Η Μόνα τρέχει να την συναντήσει. Το κορίτσι φεύγει… Ballerina 
named Mona during her rehearsals on stage sees a girl who looks similar to her. Mona runs 
to meet her. The girl leaves… 

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA 
SAF CAKOVEC 
Υπεύθυνη / in charge: Jasminka Bijelic Ljubic

Η Skola animiranog filma (Animated film school)  - SAF είναι μια από τις παλιότερες λέσχες 
κινηματογράφου στην Κροατία (ιδρύθηκε το 1975) και είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά 
και οι νεαροί ενήλικες περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους αναπτύσσοντας την δημιουργι-
κότητά τους μέσα από την τέχνη του κινουμένου σχεδίου. Ο πρωταρχικός στόχος της SAF 
έιναι η πλήρης εκπαίδευση των παιδιών από την αισθητική, κινηματογραφική και καλλι-
τεχνική πλευρά με έμφαση στην δημιουργικότητα των παιδιών στο να γυρίζουν τις δικές 
τους ταινίες. Μια τέτοια προσέγγιση έχει καταλήξει στην υψηλή πρωτοτυπία των ταινιών 
της SAF, που με μεγάλη ευχαριστίση προβάλλονται και συχνά βραβεύονται σε διάφορα 
φεστιβάλ και προβολές σε όλο τον κόσμο. Skola animiranog filma (Animated film school) 
– SAF , is one of the oldest among the cinema clubs in Croatia (established 1975) in which 
children and young adults spend their free time, developing their creativity through the art 
of animated film. The primary goal in SAF is the complete education of children, in the 
aesthetic, cinematic and artistic sense, with an accent on the children’s creativity in making 
their films. Such an approach has resulted in the high originality of SAF films, which are very 
gladly shown and often awarded at various festivals and screenings around the world.

Δεν με νοιάζει > I don’t care
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ 15’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, storyboard / idea, storyboard: Nika Jausovec. Σκηνικά / backgrounds:  Vinko 
Stunkovic. Animation: Vedran Horvat, Jona Doering.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας άντρας περπατάει στο δρόμο χωρίς να αντιλαμβάνεται μια φριχτή πραγματικότητα, 
επειδή τίποτα δεν τον ενδιαφέρει. Η ταινία αποτελεί μια κριτική στην χειραγώγηση των 
ΜΜΕ και στον παθητικό ρόλο του ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο. A man walks the 
street without noticing a terrible reality, because nothing interests him. Film is a critics of 
the media manipulation and a passive role of the man in the modern world.

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
saf@ck.t-com.hr
http://www.safcakovec.com

AGE  
17-20

AGE  
13-16 



  90

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 

Ξύπνα με > Wake me up
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ivan Mundjar. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αυτή είναι μια απόδοση σε animation με μολύβι του τραγουδιού «Ξύπνα με» / 
“Wake me up”. This movie is an animated vision of the song “Wake me up”, made with the 
pencil drawings.

GAMad1992 
Υπεύθυν η / 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, αγαπά-
με αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τις ταινίες και την κινηματογραφική δημιουργία. We are a 
very small school group and we work with old computers and a little camera, with a very 
small budget. But as every amateur we love what we do, we love films and making movies.

CSI GAM στο ξεκίνημα > CSI GAM in the beginning
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’41’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Sara Milohnić, Antonija Kalac.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια μικρή παρωδία της σειράς CSI. Κάθε πόλη (κάθε σχολείο) έχει την δική του εγκλημα-
τολογική ομάδα. Έτσι έγινε για μας η αρχή. Μια φορά και έναν καιρό στην Παλιά Πόλη… 
A short parody of the series CSI. Each city (each school) has its own CSI team. Here’s how it 
all started with us.  Once upon a time in the Old Town ...

ZAG 
Υπεύθυνοι / in charge: Nataša Jakob, Melita Horvatek Forjan.

Η ZAG ξεκίνησε την λειτουργία της το 2001. Φέρνει κοντά παιδιά από 10 εώς 15 ετών. 
Κυρίως καταγράφει ντοκιμαντέρ για παιδιά τα οποία είναι ξεχωριστά και έχουν κάποιο 
ταλέντο. Έχει 50 ταινίες που έχουν βραβευτεί σε φεστιβάλ στην Κροατία. ZAG began op-
erations in 2002. It brings together children from 10 to 15 years. ZAG recorded mainly doc-
umentaries about children who are special and gifted. 50 films that have been awarded at 
festivals in Croatia.

Η πρώτη μου αγάπη > My first love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’50’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Josipa Gabud, Stella Lukač, Tena Strčić, Antonia Primorac, Sara Tomas, Mia Mitulinski.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία διαπραγματεύεται την πρώτη αγάπη στο σχολείο. The film is about the first 
school’s love.

MUSKI UCENICKI DUBROVNIK 
Υπεύθυνος / in charge: Miro Bronzic

Η διαδικασία δημιουργιας της ταινίας ήταν αρκετά διασκεδαστική και εκπαιδευτική. Κατά 
τη διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές, με τον μέντορά τους, συμμετείχαν σε όλη τη δια-
δικασία της της ταινίας, από την ιδέα έως το μοντάζ. Το πιο δύσκολο μέρος ήταν  το casting 
καθώς ήταν δύσκολο να βρούμε κάποιον αρκετά ηλικιωμένο για να υποδυθεί το ρόλο. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
gam2244@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
forjanmelita@gmail.com
http://udrugazag.hr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mbronzic@yahoo.com

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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Working on film was very fun and educative. During the workshop the students with their 
mentor have passed thought whole process of making of film - from idea to premiere. The 
most difficult part of process was casting for an old man because it as very hard to find so 
old man who like to be an actor.

Η σούπα  > The soup
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’22’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Neno Barović, Niko Trće, Ante Mišić, Božo Urđević, Antun Penjak, Ante Botica, Ivo Palunko, 
Ivan Violić, Josip Kalinić, Toni Meštrović, Vlatko Poljanić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά χωρίς ρεύμα, στο παιχνίδι του φωτός και του σκοταδιού, περ-
νάει όλη η ζωή. Αναζητώντας κάποιον άλλον, ο κύριος χαρακτήρας μας ψάχνει για τον 
εαυτό του ή δραπετεύει από τον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του όλα 
αλλάζουν, μόνο η σούπα παραμένει ίδια. In just few minutes without electricity, in the play 
of light and dark, whole life passes by. Searching for someone else, our main character is 
searching for himself or is running away from himself. While he is searching everything 
changes, only the soup remained the same.

FKVK ZAPRESIC
Υπεύθυνος /in charge: Jadranko Lopatić. 

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 βρα-
βευτεί 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 Techni-
cal Culture Union. Our main task is the work with two elementary schools and one second-
ary 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.

Ας πάμε κάπου > Let’s go somewhere
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’56’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Lucija Majnarić , Marija Nikolić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παραλογισμός είναι να περιμένεις κάτι που ποτέ δεν θα έρθει. Παραλογισμός είναι να γυρ-
νάς σε κύκλους. Παραλογισμός είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμαα ξανά και ξανά 
και να περιμένεις διαφορετική αντίδραση. Παραλογισμός είναι τα πάντα και τίποτα. Αυτή 
η περιγραφή αποτελεί επίσης έναν παραλογισμό. Ακόμα και η ίδια η ταινία είναι παραλο-
γισμός. Absurdity is expecting something which will never come. Absurdity is going around 
in the circles. Absurdity is repeating the same action and expecting the different reaction. 
Absurdity is all and nothing. This description is also absurdity. Even this film is absurdity.

Eco
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’25’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jurica Nikolić. 

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

AGE  
17-20

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι εδώ! Ποιος; Ποιος μπορεί να έιναι; Είναι ο νέος καθαριστής της Γης. Θα καθαρίσει 
ό,τι θέλετε. Εκτός από τον υπόνομο. Αλλά μετά από λίγο, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλη-
μα στη γη είναι οι άνθρωποι, όχι τα σκουπίδια. He’s here! Who? Who could will be? He’s the 
new Earth cleaner. He will clean anything you would like. Except gutter. But after a while, he 
realizes that the problems on Earth are humans, not garbage.

Λαβύρινθος> Labyrinth
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’35’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Andrej Cirkveni.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο μυθικός ήρωας φτάνει στην είσοδο του μυθικού λαβύρινθου όπου κρύβεται ο μυθικός 
θησαυρός. Δένει τον μάλλινο σπάγγο στο δέντρο μπροστά από την είσοδο και ξεκινάει 
την αναζήτηση. Όμως ο λαβύρινος κρύβει πολλές εκπλήξεις και ο μυθικός θησαυρός 
φρουρείται από τον μυθικό φρουρό. Mythical hero comes to the entrance of the mythical 
labyrinth in which mythical treasure is hidden. He ties the woolen thread to the tree in front 
of the entrance and starts the search. However, the labyrinth hides many surprises and the 
mythical treasure is guarded by the mythical guard.

Αστείο λαγουδάκι > Funny bunny
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’29’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Marta Bregeš, Marija Nikolić, Lucija Majnarić. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μικρό χαριτωμένο λαγουδάκι από αυτήν την πλευρά, σέξι θηλυκός λαγός από την αντί-
θετη πλευρά, ανάμεσά τους ένας αυτοκινητόδρομος. Φυσικά, το λαγουδάκι θέλει να φτά-
σει τον λαγό. Μια δουλειά που δεν είναι απλή ούτε κατά διάνοια. Ευτυχώς, η πράσινη γέ-
φυρα είναι κοντά. Cute little bunny on this side, sexy female rabbit on the opposite side, 
between them a highway. Of course, bunny wants to get to the rabbit. A task which isn’t 
remotely simple. Luckily, the green bridge is nearby.

Αποστολή > Mission
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 46’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ema Rešetar, Sven Mrkonić, Sven Duća, Matexa Pernar, Valentina Krčelić , Sara Šabić, Florian 
Lukić, Sandra Debogović, Andrej Kovačić, Viktorija Unković, Sara Bukovina, Gabriela Oroz. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
«Αγαπητοί Αρειανοί, αυτό είναι ένα μικρό βήμα για τον Αρειανό αλλά ένα μεγάλο βήμα 
για την Αρειανότητα. Για αυτό το λόγο διεκδικώ την Γη ως ιδιοκτησία του πλανήτη Άρη!»  
- Έτσι ξεκίνά η Αρειανή αποστολή για την κατάκτηση της Γης. Φοβηθείτε, φοβηθείτε στα 
αλήθεια. Ή μπορεί και όχι. “Dear Martians, this is a small step for Martian, but a big step for 
a Martian people. I hereby declare the Earth as the property of planet Mars!” - Thus begins 
Martian mission to conquest the Earth. Be afraid, really afraid. Or maybe not.

Navis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’46’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Stella Hartman.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μερικές φορές, η ζωή μας φαίνεται σαν μια καταιγίδα που μας πετάει από το ένα κύμα 
στο άλλο και που όλοι ψάχνουν για ένα ασφαλές λιμάνι. Sometimes, life seems to us like a 
storm which throws us from one wave to another and everyone looking for safe harbor.

AGE  
17-20

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
4-12
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ΒLANK FILMSKI INKUBATOR 
Υπεύθυνος / in charge: Karlo Vorih

Η ταινία εχει πάρει μέρος σε πολλά Ευρωπαιϊκά Φεστιβάλ και έχει κερδίσει αρκετά βρα-
βεία. The film was screened in many European Festivals and has won numerous awards. 

Hana, Hana, Honey
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Marko Bičanič, Karlo Vorih. Σενάριο / screenplay: Veronika Milinović.
Ήχος / sound recordist:  Rino Rusmir, Dijana Bosnić. Παραγωγή / production: Aleksandra 
Giljević. Διεύθυνση φωτογραφίας /direction of photography: Marko Bičanić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Χάνα και η μικρή παρεά των φίλων της τρελαίνονται να διασκεδάζουν. Είναι ένα νεαρό 
τρίο του οποίου η φιλία βασίζεται σε συνεχές αμοιβαίο φλερτ, ρηχές και επιφανειακές 
συζητήσεις. Η τρέλα συνεχίζεται μέχρι που μια νύχτα το χωρίς έγνοιες φλερτ εξελίσσεται 
σε κάτι περισσότερο, κάτι που δεν είναι αγάπη…  Hana and her small group of friends love 
to have fun. They are a young trio whose friendship is based on constant mutual flirting, 
shallow and superficial conversations. The madness continues until one night their carfree 
teenage flirting evolves into something more, something that s not love…

ΚΥΠΡΟΣ > CYPRUS 

CYPRUS FILM DAYS FOR CHILDREN AND YOUTH 
Υπεύθυνος / in charge: David Hands

Η ταινία δημιουργήθηκε από μια ομάδα παιδιών κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου για Παιδιά και Νέους της Κύπρου. Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα τριήμερο 
εργαστήρι που ξεκίνησε με μια σύντομη ιστορία του κινηματογράφου. Έπειτα από συ-
νεργασία με την επαγγελματία σεναριογράφο, Χριστίνα Γεωργίου, τα παιδιά επινόησαν 
και έγραψαν ένα σενάριο. Υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Ανδρέα Κυριακού, γύρι-
σαν την ταινία. Παράλληλα με αυτό το εργαστήριο, πραγματοποιήθηκε το εργαστήρι 
‘’παίζω για τον κινηματογράφο» υπό την καθοδήγηση της ηθοποιού Αλεξίας Παρασκευά 
όπου τα παιδιά έπαιξαν τους διάφορους ρόλους στην ταινία. The film was created by a 
group of children during the Cyprus Film Days Festival. The children attended a 3 day work-
shop which began with a short history of cinema. Working with the professional scriptwrit-
er, Christina Georgiou, the children brainstormed and wrote a script. Under the guidance of 
film maker Andreas Kyriakou, they filmed on location the storyline. Parallel to this work-
shop, an “acting for cinema” workshop took place under the guidance of actress Alexia 
Paraskeva and the children of that workshop played the various roles in the film. 

Παρά- ξενοι > Para-xenoi
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’55’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Theofano Diakou, Antonis Zachariadis, Iliana Louka, Charis Smirillis, Yvonne Symeonidou, 
Marilia Hadjistylianou. Ερμηνεία / cast: Kalia Zinonos, Oresrtis Hadjistylianou, Katerina 
Katsouri, Nikoleta Larkou, Rena Theodosiou, Chrystaleni Antoniou, Monika Ioannou, Maria 
Parasxou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο νέοι μαθητές από ξένο τόπο, παίρνουν μέρος σε ένα καλοκαιρινό camp. Από πού 
κατάγονται και τι μυστικά κρατούν; Two new students from a foreign place, arrive in a 
summer camp. Where they from are and what secrets do they hold?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vorih.karlo@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
david@crewhouse.tv
https://www.youtube.com/
watch?v=vG2YdXlTgJQ

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ > REBUBLIC OF BELARUS 

ART SCHOOL “CINEMA” 
Υπεύθυνος / in charge: Anton Mishutsin

Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε από νέους (15-17 ετων) που παρακολυθούν το Art School 
Cinema στο Μινσκ. Καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Iryna Markava.   This film was created 
by youngsters (15-17 years old), attending Art School Cinema, Minsk. Art director is Iryna 
Markava. 

Μπορώ να τραγουδήσω; > May I sing?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο / script: Vika Nedelko. Σκηνοθεσία / direction: Vika Nedelko, Polina Zubareva.  Κάμε-
ρα / camera: Pavel Kezhun.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για δύο μοναχικά αγόρια με έναν απίστευτο εσωτερικό κόσμο. Αλλά ποιος 
τον βρίσκει ενδιαφέροντα; Όπως στην αναζήτηση για υποστήριξη και προσοχή πως θα 
καταλάβεις ποιος είναι πραγματικά φίλος σου; Προσπαθώντας να βρουν υποστήριξη και 
συμπάθεια, βρίσκουν ένα απροσδόκητο στοιχείο της μοίρας. Θα μπορέσουν να το δια-
χειριστούν όπως αρμόζει;». A story about two lonely boys with extraordinary inner world. 
But to whom it interesting? As in search of support and attention to realize who is really 
your friend?  Trying to find support and empathy, they find an unexpected hint of fate.  Will 
they be able to properly dispose of it?

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ > LITHUANIA 

THE LITHUANIAN CHILDREN AND YOUTH FILM FORUM “NATURE DAYS” 
Υπεύθυνος / in charge: Ramūnas Abukevičius

Το Lithuanian children and youth film forum “Nature Days” έλαβε χώρα στην Λιθουανία, 
κοντά στο χωριό Saldutiskis, όπου βρίσκεται το επονομαζόμενο «Μουσείο του Λύκου». 
Μαθητές από όλη την Λιθουανία που τους ενδιαφέρει η τέχνη του κινηματογράφου είχαν 
μια μοναδική ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους δουλεύοντας μαζί και ολοκλη-
ρώνοντας τα καθήκοντά τους. Η ομάδα των μαθητών καθοδηγούνταν από μια επαγγελ-
ματική ομάδα εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ οι μαθητές απέκτησαν επαγ-
γελματικές γνώσεις πάνω στο πώς να αναπτύξουν το χόμπι τους σε ταινία. Το φόρουμ 
“Nature Days” είναι επίσης αφιερωμένη στη μνήμη του διάσημου Λιθουανού σκηνοθέτη 
Petras Abukevicius. The Lithuanian children and youth film forum „Nature Days“took place 
in the Lithuania, near village Saldutiskis, where so called “Wolf museum” is settled. In cine-
ma art interested pupils from all over the Lithuania had a unique opportunity to enrich 
their knowledge by working together and fulfilling the cinema tasks. The group of pupils 
was lead by the professional team of tutors. During the forum, the pupils gain the profes-
sional knowledge on developing their hobby to film. The forum “Nature Days” is also dedi-
cated to remember this famous Lithuania film director Petras Abukevicius.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
cinemaschool@yandex.ru
http://kinoshkola.by

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ramuno.atelje@gmail.com
http://www.ramuno-atelje.lt/index.
php/gamtos-dienos

AGE  
17-20
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Τα δέντρα δεν πέφτουν από μόνα τους > Trees Do Not Fall By 
Themselves  ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’04’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Liepa Ribokaitė. Διεύθυνση φωτογραφίας / direction of photography: 
Ulijona Topilė Čižaitė. Ερμηνεία / cast: Adomas Jablonskis, Martynas Lisauskas, Hubertas 
JAsutis, Ramūnas Jasutis, Monika Stučkaitė, Kamilija Teklė Čižaitė, Nojus Drąsutis, Bolia 
Jasutė.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία διαπραγματεύεται πώς τα δέντρα μπορούν να διασώσουν και να αφηγηθούν 
ιστορίες. This movie is about how trees can save and tell the stories.

Ένα όνειρο του Σαλιγκαριού  > A Dream of the Snail
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ 09’’ / 2016  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Monika Stučkaitė. Διεύθυνση φωτογραφίας / direction of photography: 
Nojus Drąsutis. Βοηθός / DOP assistent : Džiugas Salučka. Ερμηνεία / cast: Monika Stučkaitė, 
Frog, Snail and Snail.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για το όνειρο του σαλιγκαριού να κολυμπήσει στη θάλασσα.  
A story about snail’s dream to swim in the sea.

ΜΑΛΤΑ > MALTA 

HANDS ON MALT SCHOOL 
Υπεύθυνος / in charge: Sefora Mannino

Το HandsOn Malta, School of Filmmakers, είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που παρέ-
χει διδασκαλία και εκπαίδευση σε όλους τους τομείς του κινηματογράφου, από το στάδιο 
πριν την παραγωγή, στην παραγωγή και μετά την παραγωγή. Η φιλοσοφία της Σχολής εί-
ναι να διδάξει μέσα από την πράξη και οι τάξεις του HandsOn αντικατοπτρίζουν αυτό, μιας 
και οι μαθητές μαθαίνουν για την κινηματογραφική τέχνη μέσα από την παραγωγή των 
δικών τους ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, μουσικών βίντεο, κλπ. HandsOn Malta, 
School of Filmmakers, is an educational institution which offers teaching and training in all 
aspects of filmmaking, from pre-production to production to post-production. The School’s 
philosophy is to teach by doing and the hands on classes reflect this, as students learn film-
making by producing their own short films, documentaries, music videos ... etc

Διάλειμμα για καφέ  > Coffee Break
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’22’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Μαθητές του HandsOn Malta / HandsOn Malta School of Filmmakers 
Students.  Ερμηνεία / cast: Annie Fitzpatrick, Bertha Farrugia. Παραγωγή / production: Sefora 
Mannino. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν δύσκολα για ένα νεαρό κορίτσι και τις συνηθισμένες τις 
φλιτζάνες καφέ, μέχρι που συναντά ένα δυναμικό κορίτσι που αμφισβητεί τις κακές συ-
νήθειες για έναν καλό σκοπό. 
Old habits die hard for a young girl and her usual coffee cups, until she encounters a resil-
ient girl, challenging the bad habits for a good cause.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sefmannino@gmail.com
http://www.handsonmalta.com/

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
4-12
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ > NORWAY 

ROSENVILDE 
Υπεύθυνη / in charge: Pernille Rasch-Olsen

Βασίζεται σε αληθινές ιστορίες και έχει αφήγηση με διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων.  
It’s based on true stories, and has a voiceover with different stories from people.

Ατελοφοβία   > Atelophobia
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:  6’38’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Pernille Rasch-Olsen, Jesper Støvind. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αυτή ασχολείται με την πίεση στην σημερινή κοινωνία. Αφορά όλα τα είδη πίε-
σης που δέχονται σήμερα οι έφηβοι, από το σχολείο, τους φίλους, τους γονείς, τα κοινω-
νικά μέσα δικτύωσης… This movie is about the pressure in todays society. Its about all 
sorts of pressure teenagers today goes true, from school, friends, parents, social media... 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ > THE NETHERLANDS 

NFFS (DUTCH NATIONAL FILM FESTIVAL FOR STUDENTS)
Υπεύθυνη/ in charge: Dorée de Kruijk .

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 Na-
tional 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:fic-
tion,non-fiction,animation and 1-minute. The first prize in every category is a trip to the 
Camera Zizanio festival.

To Όνειρο > The Dream
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Lotti Last (Montessori Lyceum, Amsterdam). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Άσχετα με το πόσο τρομακτικά είναι τα όνειρά σου, πάντα υπάρχει κάποιος να σε παρη-
γορήσει.  No matter how scary your dreams are, there is always someone to comfort you.

Άγγιγμα > Reach
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’57’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Janneke van As (Rembrandt College, Veenendaal). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ταινία animation για ένα θλιμμένο κορίτσι. An animated movie about a sad girl.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pernillerascholsen@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=hV-2d2jMZqI

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

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
13-16 
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Τυφλός  > Blind 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’51’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Raul van Harmelen, Sebastiao de Geus, Sander Genot, Jesse Kwast, Dax ten Voorde and 
Douwe Boonstoppel (Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Nothing is what it seems.

 Απόδραση στην Ουτοπία > Escape To Utopia
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’52’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Wayne de Boer and Kaylee van Schuilenburg (Scholengemeenschap Lelystad). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία μικρού μήκους όπου η σιωπή παίζει σημαντικό ρόλο. Short movie in which silence 
plays an important role.

Ρομπότ > Robots
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
MeesHamelink, Jules van Praag, Hamza Bhola, SaqlainZeidi (Erasmus College, Zoetermeer).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ντοκιμαντέρ για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι ακριβώς είναι τεχνητή νοημοσύνη; Πρόκει-
ται τα ρομπότ να κυριαρχήσουν στον κόσμο; Documentary about artificial intelligence. 
What exactly is artificial intelligence? Are robots going to take over the world?

Μανιακός – Δημιουργικός > Manic-Creative
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Tristan Adelaar (AlberdingkThijm College, Hilversum).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
«Σκέψου έξω από τον κύκλο, πέτα το στο κουτί». Μια ταινία για τον Eric van der Vegt, έναν 
μανιακό – δημιουργικό καλλιτέχνη.  ‘Think outside the circle, throw it into the box’. A mov-
ie about Eric van der Vegt, a manic-creative artist.

Michelle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’59’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Noelle de Vries, Eva Koldewey, Ellie Mobbs, Jill Temming, SofieWeelink and Inez Nijhof (SG 
Marianum, Groenlo).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Michelle είναι ερωτευμένη με κάποιον αλλά δεν ξέρει είναι αμοιβαίο.  Michelle is in love 
with someone, but she does not know if the feeling is mutual. 

Τα λέμε, Μπαμπά > See Ya, Dad
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Mooshe Forrer (Montessori Lyceum, Amsterdam).

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι να κάνεις με έναν τέτοιο πατέρα;  What to do with a father like that?

Αν το κάνει; > What If He Does
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’  /2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Kate Hummel (IVKO Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Σαμ έχει ένα σημείωμα από το αγόρι της, που της λέει να τον συναντήσει στις 7 στην 
καφετέρια. Αλλά δεν εμφανίζεται.. Sam has a note from her boyfriend telling her to meet 
him at 7 o’clock in the café. But he doesn’t show up…

Ζωντανή Καταστροφή – Η Μουσική είναι η Απόδρασή μου >  
Live Catastrophy – Music’s My Escape
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Julia, Mailen, Sophie, Paisley and Chiel (OSG Het Erasmus, Almelo).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα μουσικό βίντεο δημιουργία για ένα τραγούδι που έγραψαν και ηχογράφησαν οι μα-
θητές. A music clip made for a song that the students wrote and recorded. 

ΓλυκιάΓατούλα 10 > SweetKitty10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Nick Verkroost (AlberdingkThijm College, Hilversum).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια αναζήτηση για φιλία. A quest for friendship.

Απαγωγή  > Abduction
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’27’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Tim van Loon.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αναζητώντας μεταφυσική ζωή. Searching for paranormal life.

Επιστροφή στην Ευτυχία > Back To Happy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’39’’/ 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Melanie Chammas, Rick Roos, Maryam de Vries, Roy Poutsma, Jesse Visser, Gerben Bakker, 
Bruce de Gier and Kira Steijvers. SG Rietlanden, Lelystad

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κορίτσι και o σκύλος της κάνουν μια απίστευτη ανακάλυψη.  
A girl and her dog make an incredible discovery.

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 



99
   

E U R O P E A N  S E C T I O N 

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

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 (Scholengemeenschap Lelystad) is a Dutch school 
(age group 12-17) in Lelystad, The Netherlands. Culture, art and creativity are very impor-
tant to us and our students. This is reflected by our emphasis on multimedia. During cine-
matography 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 pre-
sented at our own school film festival (this year for the 30th year in a row).  

Απόδραση φαγητού > Food Flight
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’04’’ / 2016  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ildi Boks.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια σύντομη ταινία stop-motion για το πως τρέπεσαι σε φυγή από την χώρα σου. A short 
stop-motion movie about having to flee your country. 

Εκκρεμότητες > Loose Ends
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Klas 5Z.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κρύβεται κανένα συνδικάτο εγκλήματος πίσω από τη δολοφονία του Peter Bakker;
Is there a crime syndicate behind the assassination of Peter Bakker? 

Exaestuo
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 58’’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Roosmarijn Ovaa, Ilse Teunissen en Pim Stam de Jonge.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας ενδιαφέρον συνδυασμός εικόνων και ήχων. An interesting combination of images 
and sounds. 

BENTE NIEMEIJER 
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ταινία βασίζονται σε σκέψεις που έκανα 
ακούγοντας διάφορα μουσικά κομμάτια φιλμ νουάρ.  Είναι κυρίως σιωπηλή σκηνές, 
απλοϊκές  και με μια συγκεκριμένη αισθητική. Είναι ένας συνδυασμός από χειροποίητες 
μινιατούρες και του πραγματικού κόσμου. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί η ατμόσφαι-
ρα και το αίσθημα μιας σαφής ιστορίας με αρχή και τέλος. Η μουσική του Da Capo δημι-
ουργήθηκε αποκλειστικά για την ταινία. The images used in this film are based on thoughts 
that came up while listening to several film noir music pieces. The are mainly silent scenes, 

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
bente@niemeijer.name

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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simplistic and aesthetic in a certain way.  Thus the film became a combination of recorded 
handmade miniature sets and real world live action. The goal was to create an atmosphere 
and feeling more than a clear story with a beginning and an end. The music of Da Capo was 
composed especially for the film. 

Da Capo
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’57’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Bente Niemeijer, Shunita Gerritsen, Angelique Aguerri, Marco Outersterp, Alessio Meurs.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας μικροσκοπικός κόσμος και ο πραγματικός κόσμος συναντώνται όταν ένα κορίτσι 
περιμένει την άφιξη του αγοριού της. Θα συνεχίσουν την σχέση τους;  A miniature world 
and the real world meet, when a girl is waiting for her boyfriend to arrive. Will they carry on 
their relationship?

ΟΥΚΡΑΝΙΑ > UKRAINE 

NIKITA TYMOSHCHUK 
Σπουδάζει στο φυσικό και μαθηματικό λύκειο, ενώ έχει αποφοιτήσει από το μουσικό 
σχολείο. Σε ηλικία 12 ετών, γύρισε την πρώτη του ταινία ‘’Θα είμαι ευτυχισμένος αν... ‘’ και 
κέρδισε βραβείο στο 5ο Διεθνές Τηλεοπτικό  Φεστιβάλ ‘’Dytiatkο’’ (Χάρκοβο). Ο δημιουρ-
γός των φουτουριστικών αρχιτεκτονικών προγραμμάτων είναι νικητής πολλών διαγωνι-
σμών, συντάκτης τεσσάρων λογοτεχνικών συλλογών κτλ. 
He studies in physical and mathematical lyceum, graduated from music school. He made 
his first film «I’ll be happy if…’’ when he was 12 years old and he won the Vth International 
Television Festival ‘’Dytiatko’’ (Kharkov). The creator of futuristic architectural projects is 
winner of many competitions, author of four literary collections etc. 

Θα μπορέσεις > You’ll be able
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’36’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Nikita Tymoshchuk. Σενάριο / screenplay: Nikita Tymoshchuk, 
Nadezhda Solovyova. Παραγωγή / production: Nadezhda Solovyova, Andrey Tymoshchuk.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεννιούνται παιδιά, και ο βρυχηθμός των πυροβόλων 
όπλων και οι κραυγές των οικογενειών τους τα ακολουθούν. Θυμόμαστε όλα όσα έγιναν, 
θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα, και πιστεύουμε ότι το μέλλον θα χτιστεί από εμάς 
και ότι θα πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. During the war, children are born, and the 
roar of guns and cries of their families follow them.  We remember all that was done, we 
want to know what happens now, and we believe in the future that will be built by us and 
will realize our dreams.

AGE  
13-16 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
andrey.timoschuk@gmail.com

AGE  
17-20
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ΠΟΛΩΝΙΑ > POLAND 

TEAM ‘’ACTION ANIMATION’’
Υπεύθυνος / in charge: Maciej Lemke

Η ομάδα ‘’Action Animation’’ συγκροτήθηκε το 2012 στο Zespół Szkół Społecznych STO 
στο Szczecinek, στην Πολωνία και αποτελείται από μαθητές γυμνασίου. Καλλιτεχνική 
υπεύθυνη και ιδρύτρια της ομάδας είναι κα Jolanta Sierpińska. Αν κάνετε αναζήτηση στο 
YouTube με το όνομά της, θα δείτε την δουλειά της ομάδας. Παράγουμε ταινίες με ποικί-
λες τεχνικές animation και τις παρουσιάζουμε σε πολλά φεστιβάλ και διαγωνισμούς. 
Έχουμε βραβευτεί όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό και σε διεθνές. Οι ταινίες 
μας δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από νέα παιδιά. 
‘’Action Animation’’ group was established in 2012 in the Zespół Szkół Społecznych STO in 
Szczecinek, Poland. The team consists the students of the high school. The artistic supervi-
sor and founder of the group is Mrs. Jolanta Sierpińska. The work of the team can be found 
by searching our leader’s name on YouTube. The team produces movies in a variety of ani-
mation techniques. The movies we’ve created have been shown on numerous festivals and 
competitions. We have been awarded not only regionally, but also nationally and interna-
tionally. Our movies are created entirely by youth. 

Οι μάγισσες του Szczecinek > The witches of Szczecinek
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’34’’/ 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Maciej Lemke, Anna Bloem, Maaike Bloem, Antonio Małecki, Filip Aleksandrowicz, Mikołaj 
Pietrzyk, Julia Zabrocka, Anna Zabrocka, Aleksandra Stefaniak, Gloria Potocka, Agata 
Aleksandrowicz, Hanna Smukowska, Mikołaj Rojczyk, Adam Adamczyk, Mateusz Sobolewski. 
Καλλιτεχνική υπεύθυνη / artistic supervisor: Jolanta Sierpińska.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία κινούμενων σχεδίων εμπνέεται από ιστορικά γεγονότα (π.χ. καταδίκη μαγισσών), 
και η ερμηνεία τους αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προειδοποίηση για να μην παίρνουμε 
βεβιασμένες αποφάσεις και επομένως να μην τιμωρούμε κάποιον χωρίς να έχει προηγη-
θεί η πρέπουσα σκέψη. The animation is inspired by historical events (e.g. condemning of 
witches), and the interpretation of these events is a warning of some sort to not make any 
rushed decisions, and thereby sentence someone to die without giving it too much 
thought.

Μεταξύ ημέρας και νύχτας > Between day and night
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Antoni Małecki, Filip Aleksandrowicz, Maaike Bloem, Anna Bloem. Καλλιτεχνική υπεύθυνη / 
artistic supervisor: Jolanta Sierpińska.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία εμπνέεται από ένα πρότυπο χωριό που δημιούργησε ο Tammaro το d’Ericco. Οι 
εικόνες και τα χαρακτηριστικά της αγροτικής ζωής και των αγροτικών δραστηριοτήτων 
που συνδυάζονται με τη γέννηση του Ιησού, είναι βαθιά ριζωµένες στην πολιτισμική μας 
κληρονομιά. Ο τρόπος που παρουσιάζεται η καθημερινότητα, θυμίζει το ύφος των εργα-
σιών του Πίτερ Μπρίγκελ και τις μικρογραφίες από το Balthasar Behem Codex. The movie 
is inspired by a model of a village created by Tammaro d’Ericco. The images of rural life and 
characteristic rural activities combined with the birth of Jesus are deeply embedded in our 
cultural heritage. The manner of presenting the dailyness refers to the style of Pieter Brue-
gel’s works and the miniatures from the Balthasar Behem Codex. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
akcjaanimacja@icloud.com
http://www.spoleczna.info/filmy

AGE  
17-20

AGE  
13-16 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ > PORTUGAL 

ANIMATION CENTER ANILUPA
Υπεύθυνος / in charge: Fernando Saraiva

Το κέντρο κινούμενων σχεδίων ANILUPA (CLIA_Anilupa) της Ένωσης Παιχνιδιών Βιβλιο-
θήκης του Πόρτο είναι ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο που αναπτύσσει μια ευ-
ρεία ποικιλία δραστηριοτήτων στον τομέα των κινούμενων σχεδίων. Απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις καθώς επίσης και στο ευρύ κοινό. 
Το CLIA_Anilupa στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών 
του κοινού, δίνοντας τους την δυνατότητα να εμπλακούν στην παραγωγή ταινιών, να μά-
θουν για τον κινηματογράφο με διαδραστικό τρόπο καθώς και να συμμετέχουν σε άλλες 
εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. 
Animation centre ANILUPA (CLIA_Anilupa) of Associação de Ludotecas do Porto is an edu-
cational and cultural centre that develops a wide variety of activities in the field of anima-
tion, targeting educational, social and cultural organizations as well as the general public.  
CLIA_Anilupa aims to encourage active participation of all members of the public by giving 
the possibility to get involved in film production, to learn about the emergence of cinema 
in interactive way and to participate in other educational and creative activities.

Το κίτρινο βανάκι > The Yellow Van
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 10’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου EB Lagarteiro / Anilupa´s workshop participants: 2nd 
grade students of EB Lagarteiro School.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή η πειραματική ταινία προσεγγίζει τοην κουλτούρα των Τσιγγάνων: τους χορούς 
τους, τη μουσική και τα πάρτυ. This experimental film approaches Romani culture: their 
dances, music and parties.

Το Μαγικό Σκοινί > The Magic Rope
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 6’45’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου EB Costa Cabral / Anilupa´s workshop participants: 2nd 
grade students of EB Costa Cabral School.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Σε ένα πολύ μακρινό γαλιαξία, υπάρχει ένας γκρίζος κόσμος όπου όλα είναι γκρι εκτός 
από τους δέκα κατοίκους του. In a galaxy far far away there was a gray world where 
everything was gray except its ten inhabitants... 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
anilupa@sapo.pt
http://alpcliaanilupa.wix.com/clia_
anilupa

AGE  
4-12

AGE  
4-12
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ > ROMANIA 

BALAZS GABOR

H ταινία αποτελείται από περισσότερα από 1.400 διαφορετικές ζωγραφιές που σχεδίασε 
ο Balasz, είτε μέσω υπολογιστή είτε σχεδιασμένα με το χέρι. Ο Balazs είναι μέλος του 
στούντιο Kreakids, ένα ιδιωτικό σχολείο για τους ταλαντούχους νέους που ενδιαφέρονται 
για τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας της τέχνης. 
The film consist of more than 1,400 separate drawings created through computer and 
through hand-drawn animation, all drew by Balazs.  Balazs is member of Kreakids studio, 
which is a private school for talented youngsters who are interested in various industry 
sectors of Art. 

Χαρτιά > Papers
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 3’46’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Balazs Gabor.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία κινούμενων σχεδίων δείχνει το άτομο ενάντια στη δύναμη της εξέγερσης, αλλά 
εξετάζει επίσης το θέμα της εκκεντρικότητας και τους ήρωες της καθημερινής ζωής. Τέ-
λος, αναφέρεται στις υπερβολές της ανθρωπότητας προς το περιβάλλον. The animation 
is the main theme of the individual against the power of rebellion, but also deal with the 
topic of eccentricity and the heroes of everyday life, and refers to the excesses of humanity 
to the environment.

ΡΩΣΣΙΑ > RUSSIA

STUDIΟ “DA”
Yπεύθυνη / in charge: Sasha Pivovarova

Το Animation στούντιο DA είναι μια εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση που ξεκίνησε 
το 2008. Μια ομάδα από σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές κινούμενων σχεδίων, ψυ-
χολόγους και εκπαιδευτικούς συντονίζει κλασικά εργαστήρια καρτούν και κινουμένων 
σχεδίων, για παιδιά που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής. Πάνω από εκατό παιδιά 
είναι μέλη του στούντιο: παιδιά που υποβάλλονται σε μακροχρόνια νοσηλεία, ασθενείς 
του ξενώνα των παιδιών στην Αγία Πετρούπολη, παιδιά με νοητική δυσλειτουργία, ορφα-
νά, 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.

Σούπερ κόλλα > Super Glue
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’25’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Ομάδα παιδιών / group of children. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε τι χρειάζεται η σούπερ κόλλα; Για επιδιόρθωση παπουτσιών, συγκόλληση κάδρων, βι-
βλίων, για κατασκευή παιχνιδιών π.χ. καράβια και αυτοκινητάκια. Και με τη βοήθεια της 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
billiejoe4089@yahoo.ro

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
berezkarik@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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σούπερ κόλλας μπορούμε να κολλήσουμε ραγισμένες καρδιές. Why would you need su-
per glue? For gluing shoes, picture frames, for books, for making toy ships and cars. And 
with the help of super glue one can even mend broken hearts. 

Το μυστήριο με το δεύτερο γάντι > The mystery of the second glove  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’43’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Σενάριο / screenplay: Roman Donskoy, Gavrila Rerikh, Yulia Tkachenko, Andrey Vorontzov.
Ερμηνεία / cast: Ilya Petrov, Lubov Romanenkova, Gosha Gerasimenko, Polina Kuznetzova. 
Φωνές / voices: Ulia Tkachenko, Boris Verzun. Mοντάζ / edit: Katerina Kubareva (μέντορας / 
mentor).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια δολοφονία έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι. Ο ντεντέκτιβ και ο βοηθός του συλλέγουν 
στοιχεία. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά που υπάρχουν και συμβαίνουν 
γύρω από τη σκηνή του εγκλήματος: πράγματα, αποτυπώματα, άνθρωποι που περιφέρο-
νται. Μια μη προγραμματισμένη συνάντηση θα αλλάξει την πορεία των γεγονότων; In 
broad daylight a murder occurred. The detective and his assistant are collecting the evi-
dence. They have to be very attentive to everything happening around the crime scene: the 
things, the foot prints, people walking around. Will an unplanned meeting change the 
course of events? 

ΣΕΡΒΙΑ > SERBIA 

TΗΕ CULTURAL CENTRE GORNJI MILANOVAC 
Υπεύθυνος / in charge: Boban Stefanovic

Το πολιτιστικό κέντρο Gornji Milanovac είναι o θεσμός για τον πολιτισμό, την τέχνη και 
την εξωσχολική εκπαίδευση. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ‘’ShortForm’’ 
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Gornji Milanovac, στη Σερβία, με όρους που κα-
θορίζονται από το διοργανωτή. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις του κι-
νηματογράφου. Ο κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ταινίας μικρού μήκους και 
μίνι ταινίας, καθώς επίσης και η δημιουργία ταινιών από παιδιά και νέους. 
Cultural Centre Gornji Milanovac is the Institution for Culture, Art and Out-of-school Educa-
tion. The International Festival of Short Film ‘’ShortForm’’ is held every second year in Gorn-
ji Milanovac, Serbia, in the terms determined by the Organizer. The Festival is aimed at all 
film-lovers. The main aim of the Festival is the promotion of short and mini film, as well as 
film creations by children and the young.

Ο Ατρόμητος > The Fearless One
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’21’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Emilija Filipović. Ήχος / sound design: Nikola 
Janković. Μουσική / music: Strah od Džeki Čena. Tραγούδια / songs: Amsterdam, Brisel. Eρ-
μηνεία / cast: Cast Milica Zdravković, Milan Milanović, Viktor Nišavić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ >SYNOPSIS
Μια ταινία για το φόβο και τα απωθημένα συναισθήματα μιας μικρής επαναστάτριας, 
που αντιπροσωπεύει τη νεότερη γενιά των ανθρώπων του μέλλοντος (ενήλικες). Η ταινία 
εξετάζει τους φόβους της αγάπης και του σκοταδιού, και την άρνηση των προκαθορισμέ-
νων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. A film about fear and repressed feelings of a rebel-
lious girl, who is a representative of a younger generation of future people (grownups). This 
film deals with fears of love and darkness, and denial of preset relations between people.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
boban.stefanovic@kcgm.org.rs
http://www.shortform.org.rs

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ > SLOVENIA 

LUKSUZ PRODUKCJA
Υπεύθυνος / in charge: Tom Gomizelj

Η DZMP (Κοινωνία συμμάχων για ομαλή προσγείωση) με την παραγωγή βίντεο produkci-
ja Luksuz ιδρύθηκε από μια ομάδα νέων, οι οποίοι κουράστηκαν από την απάθεια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων για νέους και από τη γενική αναισθησία απέναντι στην από-
γνωση των συνανθρώπων. Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς του νεανικού πολιτι-
σμού, της άτυπης εκπαίδευσης, και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων σύγ-
χρονης τέχνης. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε προγράμματα 
οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, κινηματογράφου, βίντεο και πολυμέσων. Δρούμε σε 
τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο με το στόχο να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή 
των νέων μέσω των διαφορετικών μέσων επικοινωνίας. 
DZMP (Society of allies for soft landing) with its video production Luksuz produkcija was 
founded by a group of young people, who were tired of the apathy of cultural events for 
youngsters and general insensitivity for distress of other people. We are active in the areas 
of youth culture, non-formal education, and contemporary art, social and humanitarian 
acts. In the last period we have been giving special attention to projects in the field of me-
dia education, film, video and multimedia. We are performing different activities on local, 
national, and international level with the aim to stimulate active participation of young 
people through different forms of media.

Ardiana
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’59’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Ardiana Alija.
Ηθοποιοί / Actors: Ardiana, Laura. 
Μέντορες / mentors: Andrea Celija, Alja Pfeifer.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Προσωπογραφία της Ardiana και η εμπειρία της μετακόμισής της από το Κόσοβο στο 
Krško. Portrait of Ardiana and her experience of moving from Kosovo to Krško.

H Κάρλα επιστρέφει > Carla returns
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 5’06’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Σκηνοθεσία / direction: Maj Malečkar Novak, Svit Sevšek, Lana Benčič Gomizelj, Marina 
Špranger, Jaša Švab.
Μέντορες / mentors: Clara Ferrando Costa, Olga Muradyan, Jasmina Mustafić, Fanny 
Lescarcelle, Tomaž Pavkovič.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Σβιτ και η Μαίρη προσπαθούν να βρούν το σκυλί τους, την Κάρλα, που δραπέτευσε 
στο δάσος, αλλά  σύντομα θα αντιμετωπίσουν κάποιο κίνδυνο. Τώρα είναι η σειρά της 
Κάρλα για να τους σώσει. Svit and May try to find their runaway dog Carla in the woods but 
soon run into trouble. Now is Carla turn to save them.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
luksuz.database@gmail.com
http://luksuz.si/

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 
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ΣΟΥΗΔΙΑ > SWEDEN 

ANTON FORSDIK 

Ο Anton Forsdik είναι είναι ένας νέος, διεθνούς καριέρας, ηθοποιός και σκηνοθέτης από 
τη Σουηδία. Το 2007 ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές του στη Σχολή Carlssons, στο 
Östermalm. Άρχισε να παίζει σε ταινίες όταν ήταν επτά ετών και τώρα φοιτά από το 2011 
στην υψηλή κύρους Σχολή Θεάτρου Calle Flygare στην Στοκχόλμη. Ο Anton έκανε το 
επαγγελματικό ντεμπούτο με την ταινία μικρού μήκους ‘’Το Ζώο που Σκότωσα Πέρυσι το 
Καλοκαίρι’’, που βραβεύτηκε ως η καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Μπρατισλάβα. Αυτή είναι η αρχή μιας επιτυχούς σταδιοδρομίας 
στο σουηδικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. 
Anton Forsdik is a young international actor and director from Sweden. In 2007 he began 
his undergraduate studies in Carlssons skola, Östermalm. He began acting at the age of 
seven and is now a student since the year 2011 at the prestigious theatre school, Calle Fly-
gare teaterskola in Stockholm. Anton’s professional debut was in the short film «The Animal 
I Killed Last Summer”, awarded best short at the International Film Festival Bratislava. This 
was the start of a successful career in Swedish film and Television.

Είτε – ή;  > Either - or?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 6’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  > CREW
Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Anton Forsdik. Σενάριο / screenplay: Anton Forsdik, 
Edris Hakimazada. Παραγωγός / producer: afpitch.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
O Όλε είναι ένας νεαρός μαθητής. Έχει μόνο έναν φίλο. Είναι ο καλύτερός του φίλος, 
όμως είναι ασυνήθιστος για φίλος. O Όλε καταπιάνεται με τεράστια δύσκολα θέματα. Εί-
ναι άρρωστος ή απλά μόνος; Olle is a young school boy. He has only one friend. It is his best 
friend, but an unusual friend. Olle is grappling with huge hard questions. Is he sick or is he 
just lonely?

ΤΟΥΡΚΙΑ > TURKEY 

TALATPASA ORTA OKULU 
Υπεύθυνος / in charge: Serdar Onal

Στο σχολείο μας έχουμε μια κινηματογραφική ομάδα. Συναντιόμαστε μια φορά την 
εβδομάδα. Αρχικά, αποφασίσαμε για το θέμα της ταινίας και έπειτα οι μαθητές συζητή-
σαν την πλοκή υπό την εποπτεία των καθηγητών. Στη συνέχεια, μοιράσαμε αρμοδιότη-
τες και ευθύνες. Ο σκηνοθέτης και ο κινηματογραφιστής ανέλαβαν το κάστινγκ. Μετά 
από αυτό, η ομάδα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τα γυρίσματα. We have a Cinema Team in our 
school. We have one meeting once a week. First, we decided about the subject of film and 
then the students discussed about story under the teachers supervision. After that, each 
one’s responsibility was shared. The director and the director of photography were respon-
sible for the casting. And then the team was ready to start shooting. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anton@afpitch.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
xserdaronal@hotmail.com

AGE  
13-16 
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Ο Μουγγός > The Mute
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 4’59’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction:  Bahar Unlu. Σενάριο / screenwriter: Κινηματογραφική Ομάδα του 
σχολείου / Cinema Team of Talatpasa Orta Okulu. Παραγωγός / producer: Arif Akay. Κινημα-
τογραφιστής / cinematographer: Aysima Nesrin Sahin. Μοντάζ / edit: Serdar Onal. Ερμηνεία 
/ cast: Ufkun Cem Sevinc, Serdar Onal, Fatih Dengiz. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο καθηγητής των μαθηματικών βλέπει έναν καινούριο μαθητή στο πρώτο μάθημα της 
ημέρας. Ο καινούριος μαθητής αδυνατεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του καθηγητή. Ο 
καθηγητής θα μάθει κάποια πράγματα για εκείνον στο γραφείο των καθηγητών. Math 
teacher sees a new student at first lesson of day. The new student couldn’t answer any of 
the teacher’s questions. The teacher will learn some information about him in teacher’s 
room.

YAGMUR EKIM YILMAZ

Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη, στην Τουρκία. Έμεινε στο Βερολίνο για να μάθει την 
γλώσσα, αλλά τώρα ζει στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Μιλάει άπταιστα 
γερμανικά, επίσης γνωρίζει αγγλικά. Το ‘’ΧΧ’’ είναι η πρώτη της ταινία μικρού μήκους. She 
was born in Edirne, Turkey. She stayed in Berlin for language learning but currently lives in 
Ankara, capital of Turkey. She is fluent in German and also speaks English. «XX” is her first 
short film.

XX 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 3’07’’ /2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Yağmur Ekim Yilmaz.
Ερμηνεία / cast: Deniz Demir,  R. Zafer Yilmaz. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Για 2 δισεκατομμύρια χρόνια, το θηλυκό (ΧΧ) ήταν το μόνο φύλο στη φύση. Το ‘’ΧΧ’’ είναι 
μια ταινία για τα ΧΧ, τις προσδοκίες τους, την ελευθερία, την απόγνωση και αιχμαλωσία 
τους κτλ. Μια πολυδιάστατη ταινία από την οποία ο καθένας μπορεί να κρατήσει ό, τι 
θέλει ως είδος επεξήγησης. For 2 billion years female (XX) was the only sex in the nature. 
«XX” is a film about XXs, their hopes, freedom, desperations, and captivity and so on. A 
multi-dimensional film which anyone can get anything he/she wants from it, sort of self-ex-
planatory...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
yagmurekimyilmaz@gmail.com

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ > EGYPT 

SAMIR RADWAN

Σκέψεις έξω από το κουτί > Beyond the Boxes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’40’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, production: Samir T. Radwan. Σενάριο / screenplay: 
Samir T. Radwan, Yussef Gaessa. Ερμηνεία / cast: Yussef Gaessa, Adham Deraz, Rana Jamil.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή η εικόνα είναι για τον πόνο. Και ρωτώ, ο πόνος σημαίνει τη δυστυχία της ανθρώπι-
νης ύπαρξης; Τι μπορεί να μας προσφέρει εκτός από περισσότερο πόνο; Μπορεί ο πόνος 
να συνδεθεί με τη χαρά;  Ή είναι μόνο ένα γιγαντιαίο μαύρο φίδι που μας καταπίνει ζω-
ντανούς; This picture is about pain. I ask, does pain mean the misery of the human being? 
What can pain give us except even more pain? Is pain can be bonded with joy? Or it’s just a 
giant black snake that swallows us alive?

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ > AUSTRALIA 

OLIVER MARSDEN 

Φιλ > Phil
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Oliver Marsden.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Φιλ ανήκει στο περιθώριο, μέχρι τη στιγμή που καταστρώνει ένα λαμπρό σχέδιο! Phil is 
an outcast, that’s until he cooks up one brilliant idea!

ΒΡΑΖΙΛΙΑ > BRAZIL 

NAVE RECIFE – CICERO DIAS TECHNICAL SCHOOL
Υπεύθυνος / in charge: Hélio Silva 

Η τάξη  > The Classroom 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’32’’ / 2016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κινούμενο σχέδιο για μια κανονική ημέρα στην τάξη που παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
δασκάλων και μαθητών. Από όποια χώρα και να είστε ‘’Η Τάξη’’ θα σας κάνει να ταυτιστεί-
τε με κάποιους χαρακτήρες. Animation about a regular day in the classroom that shows 
types of teachers and students. No matter which country you are from «The Classroom” 
makes you identify with some characters.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
str-007@outlook.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
olliemarsden@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
helio1a2013@gmail.com

I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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LEONARDO MARTINELLI 

Σονάτα για ένα λυπημένο άνθρωπο > Sonata for a Sad Man 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’25’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Leonardo Martinelli.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια πειραματική ταινία μικρού μήκους που εξετάζει την προοπτική της μεσαίας τάξης 
των προαστίων με μελαγχολική ματιά.  An experimental short-film that looks at the per-
spective of the suburban middle class with melancholic eyes.

ANIMATION WORKSHOP OF ESCOLA PARQUE 
Υπεύθυνος / in charge: Alexandre Juruena

Ο Μάγος των Μαγικών Παπουτσιών > The Wizard of the Magic Shoes 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’20’’ / 2015

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Laura Nogueira Süssekind, Lara Bacellar, Lucas Melo, Antonia Ayres, Clarisse Cordero, Maria 
Nabuco, Anouk Margot, Henrique Sá Leitão, Erica Gripp, Leonardo Machado, Tom Filgueiras, 
Theo Amorim, Vitória Bellinfanti, Leo Svartman, Alex Potter, João Carnaúba, Guilherme Rosa, 
Eduardo Barcellos, Marcelo Nicolli, David Bronstein, Pedro Henrique, Joaquim Rosa, Jorge 
Figueira, Júlia Buchmann, Carol Lins, Micaela D’ Angelo, Maria Saldanha.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας πολύ διάσημος μάγος  πουλάει μαγικά παπούτσια σε ζώα του δάσους. Τότε, καλείται 
να αντιμετωπίσει μια ασυνήθιστη κατάσταση: πρέπει να αντιμετωπίσει τον κλέφτη των 
εμπορευμάτων του. A very famous wizard sells magic shoes to the forest animals. Then, he 
faces an unusual situation: he must confront the thief of his merchandise.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ > USA 

IOANNES PALOMARIA 

Αποστολή: στο δρόμο> Mission Road
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’54’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ioannes Palomaria. Ερμηνεία / cast: John Huckert. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας άστεγος βετεράνος, παραμένει πάντα πιστός στο σκοπό του κ του δίνεται ξανά η 
ευκαιρία να σώσει μια ζωή.  A homeless veteran is always faithful to his cause and gets 
another chance to save a life.

JARED GOUDSMIT

Προαστιακή ζούγκλα > Suburban Wilderness 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤIME: 4’36’’ / 2016 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
leonardomartinelli.nave@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
alexandre@vouanimarte.com.br

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mphproductions@mac.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mphproductions@mac.com

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Jared Goudsmit,  Eli Boshara.
Παραγωγή / production: Eli Boshara.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια εικονική έρευνα για το κρυμμένο κόσμο μεταξύ των τοπίων της φύσης και εκείνων 
που έφτιαξε ο άνθρωπος. A mock investigation of the hidden world between manmade 
and natural landscapes.

MAX CARLIN 

Αιχμαλωσία > Captivity
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤIME: 1’57’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Max Carlin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα άτομο ξυπνά σε ένα δωμάτιο από τσιμέντο χωρίς παράθυρα και πόρτες. Πώς θα 
δραπετεύσει; A person wakes up in a cement room with no windows and no doors. How 
will he  escape?

JACOB CHANG- RASCLE

Δαίμονας του ύπνου > Incubus 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’42’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Jacob Chang-Rascle.
Ερμηνεία / cast: Lucas Rambo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Δαίμονας του ύπνου αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που κανονίζει μια ερασιτεχνι-
κή εργασία αρχαιολογίας με τον μπαμπά του. Αφότου βρίσκει ένα μυστήριο κλειδί, η 
ημέρα αρχίζει να χειροτερεύει, καθώς οι υπερφυσικές δυνάμεις μετατρέπουν σε εφιάλτη 
ένα ευχάριστο απόγευμα. Incubus tells the story of a boy who sets out on an amateur ar-
chaeology assignment with his dad. After he finds a mysterious key, the day takes a turn for 
the worse, as supernatural powers turn a pleasant afternoon into a nightmare.

ΙΝΔΙΑ > INDIA 

PARTHO GUPTE

Περιστερώνας   > Pigeonhood
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Partho Gupte. Παραγωγή / production: Amole 
Gupte

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο κύκλος της ζωής ενός σπουργιτιού, που γεννήθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου μου. Η 
ταινία παρακολουθεί την ενηλικίωση του κ εξετάζει  το ρόλο του στη δική μου διαμόρ-
φωση σε έφηβο. 
The life cycle of a little pigeon, this was born in my own bedroom balcony.  My film traces 
his ‘coming of age’ and examines his role in shaping my own development as a teenager. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
maxdcarlin@yahoo.com

ΕΠΑΦΗ < CONTACT
JacobCR@embarqmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
parthorox@gmail.com

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
4-12
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SAGNIK BANERJEE

ΕΜΕΙΣ (Μια Ταινία που Μιλά για Εμάς) > WE (A Film That Speaks  
For Us)  ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Sagnik Banerjee.
Ερμηνεία / cast: Ranil Biswas, Debashish Ray,  Anubrata Mukherjee, Adarsh Jaiswal, Sourav 
Das Rudra, Vikram Singh.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παιδί ψάχνοντας να βρει νερό, ανακαλύπτει τον κόσμο. A kid in search of water dis-
covers the world.

ΙΡΑΚ > IRAQ 

MOHAMMAD SALAM 

Σόναρ > Sonar 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’40’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Mohammad Salam.
Ερμηνεία / cast: Arjwan Abbas. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία είναι σαν μια φάρσα που διαχωρίζει την παιδική ζωή ως παιδί και τη χρησιμοποί-
ησή τους για να κερδίσουν τη συμπάθεια όπως κάνουν οι καλλιτεχνικοί θεσμοί. The film 
is like a trick separates between child’s life as a child and using them to gain sympathy like 
what artistic institutions have done.

ΙΡΑΝ > IRAN 

SARA JAFARI 

 Tress 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ <TME: 1’ / 2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Sara Hessari. Παραγωγή / production: Zahra Jafari.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία από τις κούκλες είναι καραφλή.  Το κορίτσι προσπαθεί να της προσθέσει μαλλιά. 
One of dolls has not any hair on her head. The girl tries to make hair for her doll kindly.

HAMIDREZA NIKBAKHT

 Το δώρο > The gift 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’27’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Hamidreza Nikbakht.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ταινία μικρού μήκους. A short animation. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mohammad199612@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zahrajafari1350214@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hamidrezan75@gmail.com

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
sagnikban007@rediffmail.com
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I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N

ARMIN MAHMOUDI 

Πειρασμός  > Temptation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’33’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Armin Mahmoudi. Παραγωγή / production:  
Seyyed Razi Mahmoudi. Ερμηνεία / cast: Davar Farmani, Fardin Aghamoradi. Μοντάζ / edit: 
Mohsen Jafari. Διεύθυνση φωτογραφίας / direction of photograpy: Mahboub Shukrzadeh. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα παχουλός τύπος τρώει το σάντουίτς του σε ένα ήσυχο πάρκο μέχρι που ένα παράξε-
νο άτομο  κάθεται δίπλα του… A fat man is eating his sandwich in a quiet park until a 
strange man sits next to him...

ΙΣΡΑΗΛ > ISRAEL 

KUGEL HIGH SCHOOL
Υπεύθυνη / in charge: Zehavit Ben Abu

Μηχανές βαθμολόγησης > Grade machines
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’39’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Zehavit Ben Abu, Julia Licht, Karin Asor, Maya Pasha, Eden Ben Naim.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ιστορία στο μέλλον που μιλά για το παράξενο τσιπάκι που κάνει τους μαθητές να πάρουν Α 
σε κάθε τεστ. Αλλά κάτι πηγαίνει στραβά όταν ένας από τους μαθητές αρνείται να πάρει 
αυτό το τσιπάκι.  Story in the future that talks about strange chip that makes students gets an 
A in every test. But something goes wrong when one of the students refused to get this chip.

ΚΑΝΑΔΑΣ > CANADA 

MAIA COSTEA 

Πίσω από τις Πέτρες > Behind the Rocks 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Maia Costea. Παραγωγός / producer: Lettie 
Costea. Ερμηνεία / cast: Maia Costea, Carla Costea, Izabel Pearce.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μετά την ανακάλυψη μιας χρυσής πέτρας στον κήπο της, ένα κορίτσι ζει μια απροσδόκη-
τη περιπέτεια με τους φίλους της.  After finding a golden rock in her garden, a girl goes on 
an unexpected adventure with her friends.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zeavitt123@walla.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lncostea@telus.net

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lncostea@telus.net

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
4-12
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JOSHUA COSTEA 

Σπίτι > Home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’41’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Joshua Costea. Σενάριο, παραγωγή / screenplay, production: Lettie 
Costea. Ερμηνεία / cast: Maia Costea, Erika Forest, Aiden Cumming-Teicher, Sahara Forest, 
Mara Peicu, Allesandria Testani, Jason Hubbard.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Άμπυ κάνοντας ταξίδια στο χρόνο, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να βρει ένα μέρος και 
να το αποκαλέσει σπίτι. Αποξενωμένη από τους ανθρώπους που την περιβάλλουν, πα-
λεύει με την ανάγκη της να πάει πίσω στο παρελθόν της. Abby, a time traveler, came to this 
world in search for a place to call it home. Alienated by the people surrounding her, she 
fights the urge to go back to her past.

ΛΙΒΑΝΟΣ > LEBANON 

ARAB RESOURCE CEMTER FOR POPULAR ARTS (ARCPA)/AL- JANA
Υπεύθυνος / in charge: Hicham Kayed

Το Άλλο μου Σπίτι> My Other Home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Abdallah Sbaih, Aida Abo Taka, Doha Sbaih, Faten Sbaih, Israa Sbaih, Mohammad Shamali, 
Shadia Nasser, Shaza Al Hamad.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η δύναμη των γυναικών είναι κοινωνικά προκλητική σε ορισμένα μέρη, ιδιαίτερα στις 
περιοχές καταφυγής. Στον καταυλισμό Al Barajneh Burj, που βρίσκεται στη Βηρυτό του 
Λιβάνου, οι μεγαλύτερες πρόσφυγες γυναίκες της Παλαιστίνης, έχουν ευτυχώς μια πιο 
εξελιγμένη άποψη σχετικά με αυτήν τη δύναμη. The empowerment of women is socially 
challenging in some areas, particularly in the areas of refuge. Fortunately, the elderly Pales-
tinian refugee women of Burj Al Barajneh camp located in Beirut Lebanon have an evolved 
view concerning such an empowerment. 

Ν. ΑΦΡΙΚΗ > SOUTH AFRICA 

MARIEKE DE KOKER 

 Μαύρο και Άσπρο και Γκρι > Black and White and Grey
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’20’’ / 2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Marieke de Koker. Ερμηνεία / cast: Ciel Pope, 
Pracilla Venhuizen.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια νεαρή τυφλή έφηβη βγαίνει βιαστικά από ένα νοσοκομείο και προσπαθεί απελπι-
σμένα να πείσει τη μητέρα της ότι δεν χρειάζεται να θεραπεύσει τα μάτια της. A young 
blind teenager rushes out of a hospital in a desperate attempt to convince her mother that 
she does not need to fix her eyes.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hicham@al-jana.org
http://al-jana.org

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
marieke.dekoker@interlochen.org

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
Minrart@gmail.com

AGE  
13-16 

AGE  
13-16 

AGE  
17-20
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I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N

ΤΑΙΛΑΝΔΗ > THAILAND 

PREECHAYA RATTANADILOKCHAI

Χρόνος > Time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ <TIME: 2’50’’ / 2015 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Preechaya Rattanadilokchai, 
Phocharaphol Yingamphol. Ερμηνεία / cast: Sanchai Chutcharingul. Διεύθυνση φωτογραφί-
ας / direction of photography: Thongchai Hunworawong, Chanya Phuking. Μακιγιάζ / make-
up artist: Thongchai Hunworawong. Natthapat Vacharapongpanic, Pornpawee Ruangjaras, 
Tanapat Thongwattananont, Thunchanok Witharnthumrong, Banthita Ratanopas, Damisa 
Lakkanapinit, Naphat Saenchaichana, Thanaphat Kusuwan.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για ένα αγόρι που, αναζητώντας την επιτυχία, γυρίζει την πλάτη του στις 
όμορφες στιγμές της ζωής. Όταν συνειδητοποιεί το λάθος του, είναι ήδη πολύ αργά. A 
story about a boy who, in pursuit of success, turns his back on the fun things in life. Only to 
realise his mistake once it’s too late.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
watermist17@gmail.com

AGE  
17-20
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Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
PARALLEL EVENTS
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PA R A L L E L E  E V E N TS

INTERNATIONAL YOUTH MEDIA SUMMIT 
 
Το 2016 ήταν μια ιστορική χρονιά για τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής Οπτικοακουστικής Δη-
μιουργίας Νεολαίας (IYMS). Ήταν η πρώτη φορά στην εντεκάχρονη ιστορία της, που η 
ετήσια εκδήλωση έλαβε χώρα στην Ασία και φιλοξενήθηκε στην Κατμαντού του Νεπάλ. 
Τα ταυτόχρονα γεγονότα στο Λος Άντζελες και την Καμπούλ βοήθησαν πάνω από 80 
συμμετέχοντες από 15 χώρες να συνεργαστούν για να προωθήσουν μια νέα δεκαετία 
λειτουργίας της IYMS, καλώντας τους νέους να χτίσουν γέφυρες που ενώνουν διαφορετι-
κούς πολιτισμούς, να δημιουργήσουν μια παγκόσμια οικογένεια χωρίς σύνορα.  
Στην προβολή, οι αντιπρόσωποι της IYMS θα παρουσιάσουν μερικές ταινίες μικρού μή-
κους με κοινωνικά θέματα, που έχουν δημιουργηθεί από συμμετέχοντες 14 διαφορετικών 
χωρών, και θα συζητήσουν την επίδραση της IYMS στις ζωές τους. Η 12η IYMS θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Σουηδία, το 2017. 
2016 was a historic year for the International Youth Media Summit (IYMS). It was the first 
time in its eleven- year history, the annual event was held in Asia, head-quartered in Kath-
mandu, Nepal. Simultaneous events in Los Angeles and Kabul helped over 80 participants 
from 15 countries connect to launch a new decade IYMS, bringing young people together 
to build bridges across cultures, creating a world- wide family without borders. At the 
screening, representatives from IYMS will show some of the short social issue films made by 
participants from 14 different countries and discuss the impact of IYMS on their lives. 12th 
IYMS will be in Sweden, 2017. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
www.iyms.org 
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DANUBE PEACE BOAT E.U.R.O.P.E. 2016 

Από τη Βιέννη μέσω της Μπρατισλάβα, της Βουδαπέστης, του Νόβι Σαντ, του Βελιγραδί-
ου και του Γκόλουμπατς στο Κλάντοβο. 
Συστάθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευσης ΜΜΕ που έχει 15 έτη εμπειρίας στη Διεθνή, Δια-
πολιτισμική, Καινοτόμο, Διαδραστική και Ανοιχτή σε όλους Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση για Δάσκαλους και Μαθητές. 
Το Α΄ Μέρος ξεκίνησε στην Βιέννη στις 25 Ιουλίου και τελείωσε στο Βελιγράδι την 1η 
Αυγούστου (με έτος εκκίνησης το 2016). 
Το Β΄ Μέρος ξεκίνησε στο Νόβι Σαντ και τελείωσε στο Κλάντοβο στις 6 Αυγούστου 2016. 
Δύο εβδομάδες, ταξιδεύοντας καθημερινά, ανακαλύπτοντας την Κατάρτιση στη Χρήση 
Μέσων Επικοινωνίας και Πληροφοριών ‘’Ώρα για Μάθηση’’, παρακολουθώντας πολλά σύ-
ντομα μαθήματα για τα διαφορετικά στοιχεία της γλώσσας των οπτικοακουστικών μέ-
σων, τον κινηματογράφο, τα κινούμενα σχέδια, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα πολυ-
μέσα, τη φωτογραφία. 
Κατά τη διάρκεια του Eργαστηρίου, οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναγνωρίσουν, να επι-
νοήσουν και να δημιουργήσουν μαζί διαφορετικά μέσα, σαν ένα είδος ταξιδιωτικού ημε-
ρολογίου! Άρχισαν με την αφήγηση και τη σύνοψη και συνέχισαν με το σενάριο και την 
εικονογράφησή του… Ο εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής μας τους βοήθησε στην περά-
τωση των εργασιών τους, την παραγωγή, τη φάση μετά την παραγωγή και την τελική 
παρουσίαση (ηλεκτρονική και μη) των διαφορετικών αποτελεσμάτων από τα μέσα που 
χρησιμοποίησαν: ταινίες μικρού μήκους και κινούμενα σχέδια, τηλεοπτικά και ραδιοφω-
νικά δελτία, σχεδιασμός γραφικών, φωτογραφίες σλάιτς και γραπτές αναφορές. 
Το επόμενο ραντεβού του DANUBE PEACE BOAT 
θα είναι από τις 24 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 2017. 
From Vienna via Bratislava, Budapest, Novi Sad, Belgrade and Golubac to Kladovo. 
It was organized by Media Education Centre that has 15 years of experience in Internation-
al, Intercultural, Innovative, Interactive and Inclusive Vocational Education and Training 
for Teachers and Students.
Part I started in Vienna (25th of July - Belgrade 1st of August) and finished in Belgrade (de-
parture from 2016). 
Part II started in Novi Sad and finished in Kladovo 6th of August, 2016. 
Two weeks, every day traveling, discovering and Media and Information Literacy ‘’Learning 
Time’’, many short lessons about different elements of media language, film, animation, TV, 
radio, multimedia, photography. 
During the Workshop, the participants had support to recognize, invent and create differ-
ent media together, a sort of traveling diary about their experience! They started with sto-
rytelling and synopsis and continued with scenario and storyboard… our educator and 
trainer helped them in finalization of their projects, production, postproduction and final 
presentation (off-line and on-line) of their different media outcomes: short films and anima-
tions, TV and Radio reports, photo-drawing galleries and slide-shows and textual reports.
Next Danube Peace Boat will be 24th of July to 6th of August 2017. 

ΕΠΑΦΗ  / CONTACT
http://danubepeaceboat.org 

Π Α ΡΑ Λ Λ Η Λ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ
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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. 
Το Κέντρο Οπτικοακουστικής Εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για την εφαρμογή: ‘’Χτίσιμο 
εμπιστοσύνης στα οπτιακουστικά μέσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία’’ 
(με την χρηματοδότηση της EC-UNESCO). Ως μέρος των δραστηριοτήτων, η Διάσκεψη με 
θέμα την ‘’Kατάρτιση στη Χρήση Μέσων Επικοινωνίας και Πληροφοριών ως εργαλείο για 
το χτίσιμο εμπιστοσύνης στα οπτιακουστικά μέσα’’ διοργανώθηκε στο Βελιγράδι, στις 13 
Οκτωβρίου 2016 στο Κέντρο Πληροφόρησης της ΕΕ. 
Συγκέντρωσε σημαντικούς φορείς στον τομέα των ΜΜΕ και της Kατάρτισης στη Χρήση 
Μέσων Επικοινωνίας και Πληροφοριών στη Σερβία, με αντιπροσώπους από δύο κυβερ-
νητικά υπουργεία – το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Πληροφοριών, τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο Τύπου της Σερβίας και πολλούς αντιπροσώ-
πους του μη κυβερνητικού τομέα της Σερβίας. 
The Media Education Centre (MEC) for children, youth and adults is a nonpolitical, nonprof-
it, 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.
Media Education Centre is in the implementation of the ‘’Building Trust in Media in SEE and 
Turkey’’ (EC-UNESCO funded project). As part of activities, the Conference ‘’Media and Infor-
mation Literacy as a Tool to Build Trust in the Media’’ was held in Belgrade 13th of October 
2016 in the EU Info Centre.
It gathered important stakeholders in the field of Media and Information Literacy in Serbia, 
with representatives of two state ministries - Ministry of Youth and Sports and the Ministry 
of Culture and Information, OSCE, Serbia’s Press council and many representatives of Ser-
bia’s non-governmental sector.

ΕΠΑΦΗ > CONTAC T
office@mediaeducationcentre.eu
http://www.mediaeducationcentre.eu

PA R A L L E L  E V E N TS






