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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ > INTRODUCTION
Δεκαοχτώ χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που η Camera Zizanio ξεκίνησε τη διαδρομή της στο χώρο της νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας σαν το
απαραίτητο συμπλήρωμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για
Παιδιά και Νέους.
Εδώ, στην Camera Zizanio, δεν είναι οι επαγγελματίες που μιλούν για τη παιδική
και τη νεανική ηλικία, αλλά τα ίδια τα παιδιά που μέσα από τα δικά τους έργα μιλούν
για τα όνειρα και τους αγώνες τους και εκθέτουν τους προβληματισμούς τους.
Με τις 254 ταινίες που επιλέξαμε φέτος για τα τρία τμήματα της Camera Zizanio
(Ελληνικό, Ευρωπαικό – από 29 χώρες, και Διεθνές – 15 χώρες από τις άλλες Ηπείρους) πιστεύουμε πως ανοίγουμε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βεντάλια, στη νεανική
δημιουργία, στις σκέψεις και τις επιθυμίες των νέων όλου του κόσμου. Έναν κόσμο σε
κρίση, με πάμπολλες εστίες δυστυχίας και ελάχιστα φιλικό στους νέους ανθρώπους.
Στην ουσία το Φεστιβάλ μας ενώ είναι μια γιορτή, αναδεικνύεται και ως ένα φόρουμ όπου τα ζητήματα προβάλλονται, συζητιούνται κι αναζητούνται διέξοδοι μέσα
από τη συνεργασία και τη δημιουργία. Γι αυτό κι η Camera Zizanio δεν ονομάζεται
Φεστιβάλ αλλά Συνάντηση.
Σε αυτήν την 18η Συνάντηση εκατοντάδες παιδιά θα βρεθούν για μια βδομάδα
μαζί στις αίθουσες προβολών, στις συζητήσεις, στα εργαστήρια, κάνοντας ένα βήμα
πιο μπροστά, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα ένα πιο αισιόδοξο μέλλον.
Ελπίζουμε ότι σύντομα αυτή η Συνάντηση θα γίνεται στη μόνιμη έδρα του Φεστιβάλ – στο παλιό σταφιδεργοστάσιο στον Πύργο – με χώρους εξοπλισμένους με
τα πιο σύγχρονα μέσα επεξεργασίας εικόνας και ήχου που θα στεγάσει παράλληλα
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής δημιουργίας απογειώνοντας τη
δουλειά μας.
Oμάδα Camera Zizanio
Eighteen years have passed since the very beginning of Camera Zizanio’s path in the
field of young people’s audiovisual creation as the necessary complement of Olympia
International Film Festival for Children and Young People.
Here, in Camera Zizanio, we have not to do with professionals talking about childhood and youth, but with children who talk about their dreams and battles through
their own movies exposing in parallel their concerns.
Choosing, this year, 254 movies for the three sections of Camera Zizanio (Greek, European including 29 countries and International including 15 countries in other continents), we believe that we have opened the biggest fan until now in youth creation, in
reflections and wishes of young people of the whole world. A world in crisis and many
focus of distress being little friendly to young people.
In practical terms, the Festival is more than a celebration event. Actually, it has become a forum where we debate the different emerging issues trying to find a way out
via the cooperation and creation. For this reason, Camera Zizanio is called Meeting and
not Festival.
So, during this 18th Meeting, hundreds of children will be together for a week at
screenings, debates, cinema workshops, taking a step forward and creating conditions
for a more optimistic future.
We hope that this Meeting will soon take place at the permanent home of the Festival – in the old raisin factory in Pyrgos - with equipped spaces by modern means of
image and sound processing where the European Center of Young People’s Audiovisual
Creation will be housed too, thereby boosting our assignment.
Camera Zizanio Team

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
JUDGING YOUTH CREATION
Η Camera Zizanio αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις νεανικές δημιουργίες. Μέσα
από μια διαγωνιστική διαδικασία επιδιώκει να ξεχωρίσει και να αναδείξει
έργα με μια ιδιαίτερη ποιότητα στη μορφή και το περιεχόμενο. Το έργο αυτό
αναλαμβάνουν δυο κριτικές επιτροπές, μια για το ελληνικό και μια για το Ευρωπαϊκό - Διεθνές τμήμα. Οι επιτροπές , που συγκροτούνται από μαθητές και
φοιτητές, λειτουργούν ως εργαστήρια κινηματογραφικής κριτικής. Τα παιδιά
εκπαιδεύονται στην τέχνη του κινηματογράφου, να βλέπουν και να κρίνουν.
Την εκπαίδευση και το συντονισμό των επιτροπών αναλαμβάνουν ενήλικες
με γνώση και πείρα στο αντικείμενο. Στη φετινή διοργάνωση τις επιτροπές
πλαισιώνουν οι: Σοφία Γιακμογλίδου και Ευαγγελία Θεμελή.
Camera Zizanio regards all creative works by young people equally. Via a competitive process, it attempts to distinguish and feature works that have a special quality in form and content. This is the task of two juries, one for the Greek
Section and another for the European – International Section. The two juries
which are composed of high school and university students function as film
criticism workshops. The children are trained in the art of filmmaking, to watch
and judge. The training as well as the coordination of the juries is carried out by
adults with knowledge and experience in the field. For this year the juries are
supervised by: Sophia Giakmoglidou and Evangelia Themeli

Γραμματεία Κριτικών Επιτροπων > Juries’ Secretary
Μαρία Ασμή / Maria Asmi, Αλεξάνδρα Μπερτσάτου / Alexandra Bertsatou.

Κριτική Επιτροπή Camera Zizanio - Ελληνικό τμήμα >
Jury of Camera Zizanio – Greek Section
Κωνσταντίνος Βοζίδης / Konstantinos Vozidis, Αδαμάντιος Βερμές / Adamantios Vermes, Παναγιώτα Γιαννακοπούλου / Panagiota Giannakopoulou, Δήμητρα Ρεκούνα / Dimitra
Rekouna, Ζωή Φερλέ / Zoi Ferle, Αθανάσιος Κακαλής / Athanasios Kakalis, Θεοφάνης Θεοφιλόπουλος / Theofanis Theofilopoulos, Αικατερίνη Μιχοπούλου / Aikaterini Michopoulou,
Ασημίνα Χριστακοπούλου / Asimina Christakopoulou, Αναστασία Αντύπα / Anastasia
Antypa, Μαρία - Βασιλική Ασημακοπούλου / Maria - Vasiliki Asimakopoulou, Χρίστος Νικητόπουλος Christos / Nikitopoulos, Ιωάννα Κιόρρη / Ioanna Kiorri, Ρεβέκκα Παπαδάκη /
Revekka Papadaki, Αναστάσιος Πιέρρος / Anastasios Pierros.

Κριτική Επιτροπή Camera Zizanio – Ευρωπαϊκό και Διεθνές
Τμήμα > Jury of Camera Zizanio – European and International Section

Γιώργος Κατσαλάς / Giorgos Katsialas, Μαρία Φακίρη /Maria Fakiri, Θοδωρής Κωνσταντόπουλος / Thodoris Konstantopoulos, Δήμητρα Βασιλοπούλου / Dimitra Vasilopoulou, Δημήτρης - Ραφαήλ Σπυράκης / Dimitris - Rafail Spyrakis, Αθανασία Τσίτσου / Athanasia Tsitsou,
Παναγιώτης Βασιλάκης / Panagiotis Vasilakis, Ιφιγένεια Τσώνη / Ifigeneia Tsoni, Κωνσταντίνος - Ραφαήλ Ζαφειρόπουλος / Konstantinos - Rafail Zafeiropoulos, Δήμητρα Καλογεροπού-

λου / Dimitra Kalogeropoulou, Νίκη Καλυβιώτη / Niki Kalyvioti, Χριστίνα Σπηλιωτοπούλου /
Christina Spiliotopoulou, Ινές Τσαπάρα / Ines Tsapara, Απόστολος Καραντώνης Apostolos
Karantonis, Θεμιστοκλής Χούσος / Themistoklis Chousos.

Γιακμογλίδου Σοφία / Giakmoglidou Sophia
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με θητεία στην Πρωτοβάθμια και πλέον στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και φανατική αναγνώστρια και κινηματογραφόφιλη, συμμετέχει στο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ως εκπαιδευτικός
συνεργάτης και εθελόντρια εδώ και πολλά χρόνια. Υπέρμαχος των Σχολικών Βιβλιοθηκών, το μεγάλο της ενδιαφέρον είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
αγαθά του πολιτισμού όπως είναι τα βιβλία και η οπτικοακουστική δημιουργία ώστε να
ξεφύγει το σχολείο από την στείρα μάθηση, την χωρίς συναίσθημα και ενσυναίσθηση.
Θεωρεί από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ως εκπαιδευτικός, την συμμετοχή στην
Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής των Παιδιών και στην Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής της Camera Zizanio.
A teacher of English as a Foreign Language who has worked in both Primary and now Secondary Education, a voracious reader and cinema aficionado, takes part in the Olympia Film
Festival for a significant amount of years as an Educational Associate and a volunteer. An
avid supporter of School Libraries, her main interest is the enrichment of the educational
process with culture, books and audiovisual creation in order to supplement dry knowledge with feeling and empathy. She considers her participation in the Secretariat of the
Children’s Jury and the Camera Zizanio’s Jury Secretariat one of the most amazing experiences as a teacher.

Ευαγγελία Θεμελή / Evangelia Themeli
Η Ευαγγελία Θεμελή σπούδασε Φιλολογία με εξειδίκευση στην Θεατρολογία στο τμήμα
της Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου ολοκληρώνοντας
επιτυχώς το ερευνητικό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου τμήματος με την διπλωματική
εργασία «Ο κινηματογράφος στη σχολική εκπαίδευση». Το 2016 μίλησε στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Κοινωνία και σχολείο: Μία σχέση υπό διαπραγμάτευση» που
διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για τον
«Κινηματογράφο και τη σχολική εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή». Το 2017 συμμετείχε
στο 30Ο Συνέδριο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας με θέμα «Η γυναίκα δημιουργός στον ελληνικό κινηματογράφο» με την ομιλία «Φρίντα Λιάππα: Η δημιουργός αντιμέτωπη με τη λογοκρισία». Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ως φιλόλογος, ως παιδαγωγός θεάτρου και ως εκπαιδευτικός κινηματογράφου.
Evangelia Themeli has studied Philology specializing in Theatre Studies in the Philology
Department of the University of Crete and continued with postgraduate specialization in
Film History and Theory, successfully completing the research study program of the same
department with her dissertation on “Cinema in Education”. In 2016 she was a speaker in the
1st Panhellenic Educational Conference “Society and School: A relation under negotiation”
organized by the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete on
“Cinema and Education in the modern era”. In 2017 she took part in the 30th Conference of
the Federation of Greek Film Clubs on the subject of “The female creator in Greek Film” delivering a speech on “Frida Liappa: The creator facing censorship”. For the past years she has
been living and working in Heraklion in Crete as a philologist, as a theatre pedagogist and
film educator.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ CAMERA ZIZANIO
SELECTION CRITERIA IN CAMERA ZIZANIO
H Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας - Camera
Zizanio δεν είναι φεστιβάλ και πολύ περισσότερο ένας σχολικός διαγωνισμός. Όπως προσδιορίζει και ο τίτλος της, είναι μια «Συνάντηση».Ένα σταυροδρόμι, ένας τόπος γνωριμίας, ανταλλαγών και δημιουργίας σε απόλυτο
πνεύμα ελευθερίας. Επιδιώκουμε να μην είναι το τέλος μιας διαδρομής αλλά
το ξεκίνημα μιας νέας, πολύ πιο ενδιαφέρουσας. Ανοιχτός στην κοινωνία,
πάνω από σύνορα, πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις, με σεβασμό
στη διαφορετικότητα. Έτσι στο πρόγραμμα επιλέγουμε να προβάλουμε κατά
προτεραιότητα νεανικές δημιουργίες που ανταποκρίνονται σε αυτούς τους
ευρύτερους στόχους. Βασικό κριτήριο δεν είναι το άριστο καλλιτεχνικά έργο.
Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια απαίτηση από ερασιτεχνικές δημιουργίες.
Επιλέγουμε ταινίες που είναι έργο των ίδιων των παιδιών κι όχι έργα στα
οποία συμμετέχουν παιδιά. Οι ιδέες, οι ιστορίες και κατά συνέπεια τα σενάρια
να είναι των παιδιών κι όχι ιδέες που επιβλήθηκαν μέσα από προγράμματα ή
ιδέες ενηλίκων. Επιλέγουμε ταινίες που αποτελούν τη αυθεντική φωνή των
νέων. Αναδεικνύουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις διεκδικήσεις,
τις σκέψεις για το μέλλον. Και μ’ αυτό τον τρόπο δίνουν το στίγμα της εποχής
μας. Όταν το περιεχόμενο εκφράζεται με φαντασία, δημιουργικότητα και
καλή χρήση της κινηματογραφικής γλώσσας, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή.
Κι έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία αν σ ‘ αυτό το αποτέλεσμα έχουν καθοδηγηθεί από ενήλικες με γνώσεις και πείρα. Η διαδικασία βράβευσης στην Camera
Zizanio είναι ένα δευτερεύον στοιχείο που απλά αποσκοπεί στην ανάδειξη
έργων που περιέχουν τα παραπάνω στοιχεία και αποτελούν κίνητρο για τη
συνέχιση του υπέροχου ταξιδιού της δημιουργίας.
The European Meeting of Young People’s Audiovisual Creation - Camera Zizanio it’s not a a festival and much more not a school competition. As evidenced by its title, it is a «Meeting». A crossroad, a place of acquaintances,
exchanges and creation in an absolute spirit of freedom. It may seem the end
of a journey but actually, it represents the beginning of a new one, more interesting and, besides, we intend to live it in this way. Opened up to the society, above borders, beyond prejudice and stereotypes, respecting diversity.
Thus, in the program we choose to project and promote as a matter of priority the young people’s creations that correspond in these wider objectives.
The most excellent artistic work isn’t our main criterion. There is no such requirement from amateur creations. We select movies that are children’s own
projects and not projects just involving children. The ideas, the stories and
therefore the scripts arise from children. They don’t originate in ideas imposed by adults’ patterns. We select movies that constitute the original voice
of young people showing their considerations, concerns, claims and
thoughts for the future. So, they give a bearing of our time. When the content
is expressed with imagination, creativity and good use of cinema language,
this is the best moment. Moreover, there is a substantial educational value if
this effort has been guided by adults that have knowledge and experience.
The award procedure in Camera Zizanio is a secondary aspect that simply
aims to highlight projects based on the above information and providing an
incentive for the continuation of the splendid journey of creation.

ΒΡΑΒΕΙΑ

THE AWARDS

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.

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΜΉΜΑ
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
Σημείωση: Στο 1ο Βραβείο της Κατηγορίας Γ’ (17-20
ετών) ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ προσφέρει
πλήρεις υποτροφίες σε 2 από τους συντελεστές της
ταινίας και έκπτωση 30% στα δίδακτρα σε όλους
τους υπόλοιπους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε τομέα σπουδών. Επίσης στην ίδια
Κατηγορία η Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου
Σταυράκου προσφέρει μια υποτροφία για σπουδές
Κινηματογράφου.

GREEK SECTION
The jury of the Greek section metes:
• T hree 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
Νote: Akmi Educational Group offers full scholarships
to two of the crew members of the film which will win
the 1st Prize of Category C (17-20 years old) and a
30% discount on fees to the rest of the crew members
who wish to attend any educational sector. The
Stavrakos Cinema School offers one full scholarship
for Cinema Studies.

ΕΙΔΙΚΆ ΒΡΑΒΕΊΑ
• Το βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα που απονέμεται από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 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)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΜΉΜΑ
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.

SPECIAL AWARDS
• Award of Media Literacy given by the Educational
Television - Ministry of Education, Research and Religious Affairs.
•A
 ward of the Greek Ombudsman for children’s rights
(to a movie distinguished for its social susceptibility)
•A
 ward of Nikos Kavoukidis (the award is being accompanied by the benefit of the technical equipment for the realization of the creator’s next film)
EUROPEAN SECTION
The jury of the European section metes:
• T hree equivalent awards by category: A –up to 12
years old, B- 13 to 16 years old, C- 17 to 20 years old.
•O
 ne 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.
Οι κριτικές επιτροπές έχουν την ευχέρεια να απονείμουν και άλλες διακρίσεις (μνείες) για ταινίες με ξεχωριστές αρετές.

[ AGE 4-12 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ελληνικο τμημα
greek section
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ > GREECE
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anastasialabropulu@hotmail.com
http://1dim-iliou.att.sch.gr/ergasies.
html

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

❚❚

Ιστορία της ελληνικής τοιχογραφίας > The history of Greek mural art
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’36’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου τάξη ΣΤ / 1st Primary school of Ilion 6th grade.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μία ταινία animation που σκοπό έχει να αναδείξει και να δώσει ζωή στις Ελληνικές τοιχογραφίες από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Να γίνει γνωστός ο πολιτισμός μας σε μικρούς και μεγάλους μέσα από μια άλλη, οπτικοακουστική ματιά.
An animation movie that aims to highlight and revive the Greek mural paintings from Ancient Greece until today in order to make our civilization known to children and adults
through a different audiovisual look.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fetsiolga@yahoo.gr
http://1dim-pylaias.thess.sch.gr/

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ // 1st PRIMARY SCHOOL OF PYLAIA
Υπεύθυνη / in charge: Όλγα Φέτση / Olga Fetsi

❚❚

 τη Χώρα των Μεγάλων Κουταλιών > At the Land of the Great Big
Σ
Spoons
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’32’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Χρήστος Τρακελίδης / Christos Trakelidis, Νικόλας Καζεπίδης /
Nikolas Kazepidis, Κατερίνα Λόλα / Katerina Lola (δασκάλα / teacher) Όλγα Φέτση / Olga
Fetsi. Σενάριο / screenplay: Νίκος Παυλίδης / Nikos Pavlidis, Ελισάβετ Κουτσαντά / Elisavet
Koutsanta, Ηλιάνα Κρανιάδου / Iliana Kraniadou, Δημοσθένης Βασιλούδης / Dimosthenis
Vasiloudis (δασκάλα / teacher) Μαρία Σαμουρκασίδου / Maria Samourkasidou. Ερμηνεία /
cast: μαθητές του τμήματος Γ4 / 3rd year students, class C4. Κάμερα / camera: Νικόλας Καζεπίδης / Nikolas Kazepidis. Βοηθός οπερατέρ/ assistant camera: Σοφία Ματζιαρλή / Sophia
Matziarli. Γραμματέας γυρισμάτων / script: Κατερίνα Λόλα / Katerina Lola. Μοντάζ / edit:
Όλγα Φέτση / Olga Fetsi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας εξερευνητής φτάνει τυχαία σε μια μικρή χώρα, την Χώρα των μεγάλων κουταλιών.
Μια πινακίδα τον ενημερώνει ότι έχει δύο επιλογές: την μαύρη και την άσπρη αίθουσα.
Επισκέπτεται πρώτα τη μαύρη, όπου συναντά απελπισία και οδυρμούς. Έπειτα στρέφεται
στην λευκή αίθουσα, όπου τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά... An explorer arrives
by chance at the little Land of the Great Big Spoons. According to a sign, he has two options: the black room and the white one. First, he visits the black room where he faces desperation and crying. Then, he turns towards the white room where things are completely
different.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

meletiadis@gmail.com

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 1st PRIMARY SCHOOL OF
THERMI, THESSALONIKI
Υπεύθυνη / in charge: Εφη Παπαδοπουλου / Efi Papapdopoulou

❚❚

 άνε το καλό και πέτα το στον ουρανό > Do the wright thing and
K
through it to the sky
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’09’’ / 2017

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βάιος Λάππας / Vaïos Lappas, Λευτέρης Μακρής / Lefteris Makris, Στράτος Μήτρογλου /
Stratos Mitroglou, Αριστείδης Μπαλάσκας / Aristidis Balaskas, Λένια Μπουρμέτσικα / Lenia
Bourmetsika, Μικέλ Νάκε / Mikel Nake, Γεωργία Ξανθοπούλου / Georgia Xanthopoulou,
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης / Alexandros Panagiotidis, Χριστόφορος Παπαδάκης /
Christoforos Papadakis, Άννα-Μαρία Παχίτσα / Anna-Maria Pahitsa, Ευτύχης Πετράκης /
Eftychis Petrakis, Μελίνα Πεχλιβάνη / Melina Pechlivani, Γιώργος Σιδηρόπουλος / Giorgos
Sidiropoulos, Άγγελος Σκαμνός / Angelos Skamnos, Κωνσταντίνα Σουλεϊμάν / Konstanina
Souleïman, Πασχάλης Σταματιάδης / Paschalis Statiadis, Δανάη Στεφανίδου / Danai
Stefanidou, Κατερίνα Τάκου / Katerina Takou, Άννα Τάτση / Anna Tatsi, Κωνσταντίνα Τεμέλογλου / Konstantina Temeloglou, Αβραάμ Τσανακτσίδης / Avraam Tsanaktsidis, Ελένη Χαμπά
/ Eleni Haba, Ηλίας Χασά / Helias Hassa, Δημήτρης Ψαθάς / Dimitris Psathas (Μαθητές /
Students). Μαργαρίτα Γρηγοριάδου / Margarita Gregoriadou, Σπύρος Μελετιάδης / Spyros
Meletiadis, Έφη Παπαδοπούλου / Efi Papadopoulou, Αλίνα Καλέση / Alina Kalesi, Έφη Kελεμπέκη / Efi Kelempeki, Στάυρος Γιαπουτζής / Stavros Giapoutzis, Νίκος Κοντόπουλος / Nikos
Kontopoulos, Δημήτρης Κώτσιας / Dimitris Kotsias ( Δάσκαλοι / Teachers).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μέσα από μικρά δρώμενα, οι μαθητές προσπάθησαν να εκφράσουν τις σπουδαίες έννοιες της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, της ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, και της ΑΓΑΠΗΣ για τον πλησίον τους. Through
small events, the students tried to express the great concepts of EQUITY, DIVERSITY, and
LOVE for their neighbors.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 1st PRIMARY SCHOOL OF
THESSALONIKI

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

artemisvlahopoulou@gmail.com

Υπεύθυνη / in charge: Άρτεμις Βλαχοπούλου / Artemis Vlachopoulou

❚❚

 ια φωλιά για τα πουλιά, μια γωνιά για τα παιδιά > A nest for the birds,
Μ
a spot for the kids
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’06’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Δ’ τάξη / 1st primary school of Thessaloniki, 4th grade.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια δυστοπική ιστορία με στόχο την αφύπνιση για εκείνους που δεν ενδιαφέρθηκαν, για
εσένα που δεν προβλέπεις, για εμένα που δεν τολμώ. Μια ιστορία για να μας θυμίζει ότι
ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. A dystopian story that seeks to awaken those who did not care,
you, my friend, who did not foresee this, and myself, who did not dare. A story that reminds
us that we cannot turn back time.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, CINELIKE LAB // 2nd PRIMARY
SCHOOL OF NEA SMYRNI, CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚

Vincent Van Gogh Εφιάλτες και Όνειρα > Vincent Van Gogh Nightmares
and Dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ /2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ίρις-Σπυριδούλα Α. / Iris-Spyridoula A., Νικόλαος Γκ. / Nikolaos G., Κωνσταντίνα Κ. / Konstantina
K, Χριστίνα Λ. / Christina L., Αθηνά Λ. / Athina L., Ιωάννα Λ. / Ioanna L., Δημήτριος Μ. / Dimitrios
M., Χρήστος Μ. / Christos M., Ιωάννης-Μιχαήλ Μ. / Ioannis-Michael M., Ειρήνη Μ. / Irini M., Απόλλων Μ. / Apollon M., Αλέξιος Μ. / Alexios M., Πύρο-Άγγελο Μ. / Pyro-Angelo M., Χρήστος Μ. /
Christos M., Γεώργιος Μπ. / Georgios B., Δημήτριος Ν.-Χ. / Dimitrios N.-H., Λεωνίδας Ντ. / Leonidas
D., Γεώργιος Ξ. / Georgios X., Ελπίδα Π. / Elpida P., Μαρία Π. / Maria P. Στίχοι / lyrics: Αθηνά Λ. /
Athina L. Μουσική /music: Ειρήνη Φλωροπούλου / Irini Floropoulou. Δασκάλα / teacher: Σοφία
Καραμπά / Sofia Karaba. Συντονιστής / coordinator: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis | CineLike Lab.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

iliasflorakis@hotmail.com
http://oneirokykloi.com/cinelike-lab

[ AGE 4-12 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δεν είναι μια ταινία για το έργο ή τον Vincent Van Gogh. Ήταν όμως η αφορμή. Μια σύνδεση του παρελθόντος με το σήμερα. Και τα παιδιά, μέσα από το έργο του, ονειρεύτηκαν
έναν καλύτερο κόσμο. Τραγουδήσανε για έναν καλύτερο κόσμο. Και θα παλέψουν για
έναν καλύτερο κόσμο. Και ο Van Gogh, η τέχνη, ήταν η αφορμή. Όπως θα έπρεπε. It’s not
a movie about the artwork or Vincent Van Gogh. It was, however, the reason. A connection
of the past and the present. The kids, through his work, dreamed of a better world. They
sang for a better world. And they will fight for a better world. Van Gogh, the art, was the
reason. As it should be.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nikolaos.galanis@gmail.com

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ // 2nd PRIMARY SCHOOL OF
SKALA, LAKONIA
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis

❚❚

Όλα αυτά που μας ενώνουν > All that we share
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’18’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της Δ’ τάξης του σχολείου / Students of 4th grade of the school.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Εδώ και δεκαετίες η Κύπρος, το χρυσοπράσινο νησί, ζει κάτω από το βάρος «πράσινων»
κι όχι μόνο διαχωριστικών γραμμών. Οι Κύπριοι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, χωρισμένοι σε ομάδες, κατηγορίες, «αντίπαλα στρατόπεδα». Μήπως όμως αυτά που ενώνουν τους δύο λαούς είναι περισσότερα από όσα νομίζουμε; Cyprus, more than 4 decades
now, lives under separating lines. Cypriots, Greek-Cypriots and Turkish-Cypriots, divided
into sides, categories, opponent parts. Maybe they have more in common than what we
think...
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

elliziaziari@gmail.com

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 2nd SPECIAL NEEDS SCHOOL OF
THESSALONIKI
Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Ζιάζιαρη / Eleni Ziaziari

❚❚

Το αεροπλάνο > The airplane
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ισούς Μαρίνοφ / Isus Marinof, Κωνσταντίνος Αλβινιώτης / Konstantinos Alviniotis, Μαρία
Ζαφειρίου / Maria Zafiriou, Νεκτάριος Γκάγκας / Nektarios Gkagkas, Φιλίπ Φιλίπο / Filip
Filipo, Στελιάνα / Steliana. Mουσική, μοντάζ / music, edit: Ελένη Ζιάζιαρη / Eleni Ziaziari. Στίχοι / lyrics: Σωτηρία (Ρίτα) Πεκάρη / Sotiria (Rita) Pekari, Ελένη Ζιάζιαρη / Eleni Ziaziari. Κάμερα / camera: Συνοδινός Μοσχίδης / Synodinos Moschidis. Bοηθός μοντάζ / editor’s assistant:
Κωστής Χασόπουλος / Kostis Hasopoulos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το αεροπλάνο των μαθητών του 2ου Ειδικού Σχολείο Θεσσαλονίκης ταξίδεψε πέρυσι με
φαντασία και μουσική σε τρεις Ηπείρους. Ευελπιστεί να συνεχίσει να ταξιδεύει και να βλέπει
μόνο τις ομορφιές του κόσμου από ψηλά... The airplane of the students of the 2nd Special
School of Thessaloniki travelled last year on three Continents with imagination and music. We
hope that it will continue travelling and seeing only the beauties of the world from up above..

GREEK SECTION
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ // 3rd PRIMARY SCHOOL OF GLYFADA
Υπεύθυνος / in charge: Μιχάλης Καστανίδης / Michalis Kastanidis

❚❚

[ AGE 4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fabula.productions@yahoo.com

 Μαυροσκουφίτσα και το Καταραμένο Δέντρο > Little black riding
Η
hood and the Damn Tree
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Αθηνά Παπαγερασίμου / Athina Papagerasimou, Διονυσία Παπαγερασίμου / Dionysia
Papagerasimou, Χρήστος Πιωτόπουλος / Christos Piotopoulos, Γιώργος Δουφεξής / Giorgos
Doufexis, Ζωή Τσιρώνη / Zoi Tsironi, Πολυξένη Τσιρώνη / Polixeni Tsironi, Ειρήνη Νικολαΐδου
/ Irini Nikolaïdou, Μαρία Τζουμάνη / Maria Tzoumani, Φραντζέσκα Τόρε / Francesca Tore
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η μπάλα της Μαυροσκουφίτσας κολλάει στο καταραμένο δέντρο. Μια ιστορία βασισμένη στο βιβλίο «ΟΥΠΣ» του Όλιβερ Τζέφερς.
The ball of Little black riding hood gets stuck in the damn tree. A short movie based on
“STUCK”, a book of Oliver Jeffers.

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ // 4th PRIMARY SCHOOL OF XANTHI
Υπεύθυνη / in charge: Μαρίνα Μήτρου / Marina Mitrou

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fabula.productions@yahoo.com

Με αγάπη > With love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’57’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Χριστίνα Κουτσή / Christina Koutsi, Δήμητρα Γκόβαρη / Dimitra Govari, Μαρίνα Μήτρου /
Marina Mitrou, Γιώργος Παυλίδης / George Pavlidis, Σταύρος Θεοχάρους / Stavros
Theoharous.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πού να βρίσκεται η αξία ενός δώρου; Στην τιμή στην οποία αγοράστηκε; Στην σπανιότητά του ή στη μοναδικότητά του; Στο περιτύλιγμα και στην επώνυμη ετικέτα του; Όχι, βρίσκεται μόνο στην αγάπη με την οποία προσφέρθηκε! Ό,τι προσφέρεις, ό,τι λες, για ό,τι
προσπαθείς, πρέπει να το κάνεις ...»Με αγάπη¨!
Where does the value of a present lie? Is it on the price at which it’s been bought? On its
rarity or even uniqueness? Does the packaging or the famous brand play any role? No, it’s
on the feeling of love when we offer it! Whatever you give, whatever you say, whatever it is
that you’re striving for, it must be done...”With love”!

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ // 5th KINDERGARTEN OF EVOSMOS
Υπεύθυνη / in charge: Σουζάνα Παπαδοπούλου/ Souzana Papadopoulou.

❚❚

Όταν τους άλλους βοηθάς > When you help the others
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’52’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές 5ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου / Students of the 5th Kindergarten of Evosmos School,
Σουζάνα Παπαδοπούλου / Souzana Papadopoulou, Αντιγόνη Γκαβαρδίνα / Antigoni Gavardina.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τα παιδιά του 5ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου ως «ενεργοί πολίτες», κάνουν τη δική τους προσπάθεια να ενεργοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους να βοηθάνε αυτούς που το έχουν
ανάγκη. The children of the 5th Kindergarten Evosmos as “active citizens” make their own
effort to activate other people to help those in need.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@5nip-evosm.thess.sch.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=prVOBh-NHCg

[ AGE 4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

despinaflevari@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ // 5th PRIMARY SCHOOL OF NAFPLIO
Υπεύθυνη / in charge: Δέσποινα Φλεβάρη / Despoina Flevari

❚❚

Ένας για όλους > One for everyone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του 5ου Δημ. Σχολείου Ναυπλίου / students of the 6th grade of the
Primary School of Nafplio.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Σόφι, ένα κορίτσι από τη Ρωσία έρχεται σε ένα Ελληνικό Σχολείο και οι συμμαθητές της
γελάνε όταν την ακούνε να μιλάει στα ρώσικα για τα ενδιαφέροντά της. Τελικά όμως η
Σόφι θα βρει τρόπο να βοηθήσει την τάξη της σ’έναν αγώνα μπάσκετ και να γίνει αποδεκτή από όλους. Sofi, a girl from Russia arrives at a Greek school and her classmates laugh at
her when she talks in Russian about her interests. However, Sofi will find the way to help her
class during a basketball game and will be finally accepted by everyone.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

toubaik@gmail.com

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ, HONG PRIVATSKOLE ΔΑΝΙΑΣ, COLEGIO
INMACULADA- JESUITAS DE ALICANTE ΙΣΠΑΝΙΑΣ & LAEKJARSKOLI ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ
// 6th PRIMARY SCHOOL OF PYRGOS, HONG PRIVATSKOLE OF DENMARK,
COLEGIO INMACULADA- JESUITAS DE ALICANTE OF SPAIN & LAEKJARSKOLI OF
ICELAND
Υπεύθυνη / in charge: Κατερίνα Τουμπέκη / Katerina Toubeki

❚❚

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα... > Happily Ever After...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’33’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές των σχολείων / studens of the schools: 6ο Δημοτικό Σχολείου Πύργου / 6th
Primary School of Pyrgos, Høng Privatskole (Denmark), Lækjarskóli (Iceland), Colegio
Inmaculada-Jesuitas de Alicante (Spain).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τέσσερις «υπερήρωες» από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, Ισλανδία) συναντιούνται στο μαγικό δάσος της Φολόης. Ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα, ανακαλύπτουν μια συσκευή τηλεφώνου που έχει επάνω τέσσερα νούμερα. Πατώντας το αντίστοιχο νούμερο, ο κάθε ήρωας μεταφέρεται στη χώρα του, συμμετέχοντας σε μια σκηνή
όπου με την επέμβασή του θα συμβάλει στην ευτυχία κάποιου παιδιού. Four «superheroes» from four different countries (Greece, Spain, Denmark, Iceland) meet in the magic
Pholoe oak forest. Among the fallen leaves, they find out a telephone device with four numbers on it. Dialing the corresponding number, each hero is transported to his country in
order to be part of a scene where he intervenes to help a child succeed.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anthie23@yahoo.gr

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ // 8th KINDERGARTEN OF GALATSI
Υπεύθυνη / in charge: Ανθή Σταυροπούλου / Anthi Stavropoulou

❚❚

Το σπίτι > The house
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’51’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Ανθή Σταυροπούλου / Anthi Stavropoulou. Τραγούδι /
song: Ινώ Ζάβου / Ino Zavvou, Μυρτώ Ζάββου / Myrto Zavvou. Ερμηνεία / cast: οι μαθητές
του 8ου νηπιαγωγείου Γαλατσίου / children of 8th kindergarten of Galatsi.

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα παιδί ζωγραφίζει. Οι φίλοι του του ζητούν να φτιάξει ένα σπίτι. Αυτό φτιάχνει δέντρα,
ποτάμια, πουλιά αλλά δεν ξέρει πώς να ζωγραφίσει ένα σπίτι. Εκείνα επιμένουν. Θα τα
καταφέρει; Κι αν καταστραφεί; Τα παιδιά έχουν πάντοτε τη λύση. A kid is drawing. Her
friends ask her to draw a house. She can paint trees, a river, birds but she does not know
how to draw a house. They insist. Will she be able to do it? And if something ruins the painting? Children always have a solution.

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 16 ΕQ // 8th PRIMARY SCHOOL OF ATHENS,
16 ΕQ

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

voni_giota@yahoo.gr

Υπεύθυνη / in charge: Γιώτα Βόνη / Giota Voni

❚❚

Reunion
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γιώτα Βόνη / Giota Voni, Κωνσταντίνος Χρυσοβέργης / Konstantinos Chrysovergis, Κατερίνα
Mαλάτου / Katerina Malatou, Θωμάς Ντεμισσιέ / Thomas Demissie.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι μαθητές συναντιούνται μετά την ενηλικίωσή τους και κανονίζουν την επανένωση της
τάξης του ‘18. The students meet after their growing up and they organize a class reunion.

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ // 12th PRIMARY SCHOOL OF VERIA
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Δημητριάδου / Christina Dimitriadou, Ελένη Βουλιουβάση / Eleni
Vouliouvassi

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

spyridonas2@gmail.com
https://biteable.com/watch/skinika-1871317/

Η Οικογένεια Τσιγκούνηδων > The Stingy Family
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της ΣΤ’ τάξης 2 τμήματων γερμανικών / 6th Grade students of 2 German language
classes.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Daniel θέλει πολύ έναν σκύλο. Η οικογένειά του όμως έχει αντίθετη άποψη. Θα καταφέρει να γίνει το δικό του; All Daniel wants is a dog. But his family has a different view. Will he
make it?

88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 88th PRIMARY SCHOOL OF
THESSALONIKI
Υπεύθυνη / in charge: Κατερίνα Κατσιούρα / Katerina Katsioura

❚❚

Γίνε η γέφυρα της ζωής > Become the bridge of life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Oι μαθητές της Στ΄τάξης του 88ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης / 6th grade students of the 88th
Primary School of Thessaloniki. Μουσική / music: Σταύρος Ρ. / Stavros R. Μουσική επένδυση
και σύνθεση από τον μαθητή / sound environment and composition by the student. Μελόντικα / melodica: Γιάννης Χ. / Yannis Ch. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός / teacher in charge: Κατερίνα Κατσιούρα / Katerina Katsioura. Συνεργάτες εκπαιδευτικοί / associate teachers: Μαρία
Γιαλένιου / Maria Υaleniou, Βασιλική Καυκιά / Vasiliki Kafkia, Μαρία Χατζηθεοδωρίδου /
Maria Chatzitheodoridou.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

hajith@otenet.gr
katsiourakaterina@gmail.com

[ AGE 4-12 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία πραγματεύεται το προσφυγικό ζήτημα χωρίς να χαρακτηρίζει τόπο, χρόνο, χαρακτήρες. Ένα παιδί στην καθημερινότητα του, πάει σχολείο, επιστρέφει σπίτι και το βράδυ ξυπνάει από τον εκκωφαντικό ήχο των βομβών. Σώζεται και ψάχνει το δρόμο της
σωτηρίας. Η ανθρώπινη βοήθεια γίνεται η γέφυρα που θα το μεταφέρει στη νέα του
ζωή… The movie deals with the refugee issue without describing place, time, characters. A
child in his everyday life goes to school, returns home and at night wakes up from the deafening sound of the bombs. He is saved and looks for the way of salvation. Human help becomes the bridge that will bring it to its new life…

❚❚

Χαμένο αγόρι > Lost Boy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κατερίνα Μωϋσίδου / Katerina Moïsidou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία πραγματεύεται μία σκηνή από την ιστορία του «Peter Pan» με το lost boy. The
movie deals with a scene from the story of «Peter Pan» with the lost boy.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

c.sigalos@al.edu.gr

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΥΡΗ – ΛΑΙΜΟΥ // ARGYRI – LAIMOU AUDIO & VISUAL WORKSHOP
Υπεύθυνος / in charge: Χρήστος Σιγαλός / Christos Sigalos

❚❚

Μαθήματα εξαφάνισης > Disappearance lesson
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ /2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γεώργιος Χατζίκος / George Hatzikos, Δανάη Καράμπαμπα / Danae Karampampa, Μελίνα
Καράμπαμπα / Melina Karampampa, Ανδρέας Νομικός / Andreas Nomikos, Γιώργος Μακρής
/ George Makris, Δημήτρης Κολήσης / Dimitris Kolisis, Άννα Στανοπούλου / Anna
Stanopoulou, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος / Konstantinos Nikolopoulos, Ορέστης Νανόπουλος / Orestis Nanopoulos, Άρτεμις Αργεντοπούλου / Artemis Argentopoulou, Νικόλας
Παγώνης / Nikolas Pagonis, Ορφέας Γιαννάκης / Orfeas Giannakis, Ζωή Θεμιστοκλή / Zoe
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα μποτιλιάρισμα στο δρόμο για το σχολείο για τον δάσκαλο και ένας τσακωμός στην
αυλή για τα παιδιά. Η ένταση αυτή κορυφώνεται στην τάξη με αναπάντεχη εξέλιξη. A
traffic jam in the street for the teacher going to school and a quarrel among the children in
the courtyard. The tension rises in classroom with an unexpected turn.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mathioudakis.ilias@gmail.com
marina.kontira@gmail.com

ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑ // ILIAS MATHIOUDAKIS, ELENI
ATHANASA

❚❚

Η εκδίκηση > The revenge
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ηλίας Μαθιουδάκης / Ilias Mathioudakis, Ελένη Αθανασά / Eleni Athanasa, Γιάννης Αθανασάς / Yiannis Athanasas, Αθηνά Βιολάκη / Athina Violaki, Νεκτάριος Μαθιουδάκης / Nektarios
Mathioudakis, Μαρίνα Κροντηρά / Marina Krontira.

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πώς μπορεί ο κακός μαθητής να παρασύρει τον καλό; Μπορεί ένα παιδί να πάει στην
φυλακή; Πώς μία απλή εκδίκηση γίνεται μια ακραία κατάσταση; Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτήν την ταινία και τα πράγματα να πάρουν μια άλλη τροπή. How can a bad
student influence a good one? Can a child go to jail? How does a simple revenge turn out
to an extreme case? Everything is possible in this movie and things can take a different turn.

ΚΔΑΠ ‘’ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ’’ // KDAP ‘’KID’S LODGE’’
Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Καρασιώτα / Eleni Karasiota

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

helenarakara@yahoo.gr
https://to-paidiko-steki.webnode.gr

Το φασαριόζικο σχολείο > The noisy school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’49’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές / students, Ελένη Καρασιώτα / Eleni Karasiota, Μαριλένα Παπαγεωργίου / Marilena
Papageorgiou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κάπου στη Γη ένα φιλέ βόλεϊ συνάντησε ένα ρολόι... Και ζήσανε μαζί μια ιστορία. Το πού,
το πώς και το γιατί έγιναν ένα ανόητο ποίημα κι αυτό ταινία! Somewhere on Earth a volleyball net met a clock… And they lived a story. Where, how, and why became a nonsense
poem and this poem became a movie.

❚❚

Μια πρωτοχρονιάτικη περιπέτεια > An adventure On New Year’s Eve
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’50’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές / students, Ελένη Καρασιώτα / Eleni Karasiota, Μαριλένα Παπαγεωργίου / Marilena
Papageorgiou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Όλοι νόμιζαν πως θα ήταν μια Πρωτοχρονιά σαν όλες τις άλλες... Τα δώρα είχαν πάρει το
δρόμο τους, μέχρι που εμφανίστηκε η πράσινη απειλή! Everybody believed that it would
be a New Year’s Day like all the others… The presents were on their way till the green threat
appeared.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΡΟΖΑ ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ // KOSTANTINA-ROZA KOUTRAFOURI
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτρης Κουτραφούρης / Dimitris Koutrafouris

❚❚

Η Φιλίννα στο Μουσείο > Filinna in the Museum
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κωνσταντίνα-Ρόζα Κουτραφούρη / Κonstantina-Roza Koutrafouri, Αθανάσιος-Λέων Κουτραφούρης / Athanasios-Leon Koutrafouris, Νικόλαος Κομηνός / Nikolaos Kominos, Σοφία Νέζη
/ Sofia Nezi, Χλόη Καμπέρου / Chloe Kamperou, Γιώργος Διδυμιώτης / George Didymiotis,
Άρης Τσαραβόπουλος / Aris Tsaravopoulos, Δημήτρης Κουτραφούρης / Dimitris Koutrafouris.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κοριτσάκι διαβάζει τον Οδηγό του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων, γραμμένο για παιδιά και βλέπει την επιτύμβια στήλη της Φιλίννας. Αναζητάει τα ίχνη αυτής της γυναίκας και ταξιδεύει στα Αντικύθηρα, όπου γίνονται ανασκαφές, με την ελπίδα να μάθει κάτι περισσότερο από
αυτά που λένε τα βιβλία... A girl reads the Archaelogical Museum guide written for children and
she notices the Headstone of Philena. She seeks the traces of this woman, so she travels to Antikythera hoping to discover something more than what she can really learn from books.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

qutrafur@yahoo.gr

[ AGE 4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

eirchantzi@gmail.com
https://vimeo.com/261176848

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ // PAPASTRATEIOS
MUNICIPAL LIBRARY OF AGRINIO
Υπεύθυνη / in charge: Ειρήνη Χαντζή / Eirini Ηantzi

❚❚

Η τέχνη δίνει φτερά > Art gives wings
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’54’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαρία-Ιωάννα Καραχρήστου / Maria-Ioanna Karachristou, Παρασκευή Κουτσοκώστα /
Paraskevi Koutsokosta, Δημήτρης Λανόπουλος / Dimitris Lanopoulos, Χρήστος Παπαδόπουλος / Christos Papadopoulos, Παναγιώτα Περεπή / Panagiota Perepi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο καλλιτέχνης Ανρί Ματίς βρίσκεται στο εργαστήριό του και κόβει ένα κομμάτι άσπρο
χαρτί σε σχήμα ενός πουλιού. Αυτό ξαφνικά ζωντανεύει και πετάει σε έργα τέχνης διάσημων μοντέρνων ζωγράφων. The artist Henri Matisse sits in his lab cutting a piece of white
paper in the shape of a bird. This suddenly animates and starts flying around artworks of
famous modern painters.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

collectionmanager@pcai.gr
https://www.pcai.gr/

PCAI JUNIOR – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ // PCAI JUNIOR – GEITONAS SCHOOLS
Υπεύθυνη / in charge: Kίκα Κυριακακου/ Kika Kyriakakou.

❚❚

Λας Πτήνας > Las Ptinas
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’50’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Animators: Ματίνα / Matina, Μιχαήλ / Michael, Ιωάννης / Ioannis, Παναγιώτης / Panagiotis,
Κωστής / Kostis, Θεοφάνιας / Theofanias, Νίκος / Nikos, Διαμαντής / Diamantis, Νικόλας /
Nikolas, Νεφέλη / Nefeli, Νικήτας / Nikitas, Λεωνίδας / Leonidas, Λιλιάννα / Lilianna, Μανόλης
/ Manoliσ, Διονή / Dιoni, Ερατώ / Erato, Γιώργος / Giorgos, Στεφάνης / Stephanis, Ζωή / Zoe,
Γιασμίν / Jasmine, Αλέξης / Alexis, Ιωάννης / Ioannis, Αγάπη / Agapi, Κωνσταντίνος /
Konstantinos, Ειρήνη / Ιrini. Δάσκαλος / teacher: Στέλιος Μαλιαρίτης / Stelios Maliaritis.
Παραγωγή / production: Polyeco Contemporary Art Initiative. Animator: Μπάμπης Αλεξιάδης / Βabis Alexiadis. Υπεύθυνος εργαστηρίου, σενάριο / project designer & script writer:
Ελένη Σβύρου-Σβυριάδη / Eleni Svyrou-Svyriadi. Illustrator: Σοφια Βλαζάκη / Sofia Vlazaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε για να αυξήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να βοηθήσει παιδιά και ενήλικες να κατανοήσουν κρίσιμα και οικολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τον τόπο κατοικίας τους. Α stop-motion,
animated film created to increase environmental awareness and to help children and adults
understand critical, ecological issues that affect their place of residence.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

spyridonas2@gmail.com
https://blogs.sch.gr/christindi/2018/

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ // PILOT SUMMER SCHOOL OF MUNICIPALITY OF VERIA (4th PRIMARY
SCHOOL OF VERIA)
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Δημητριάδου / Christina Dimitriadou

❚❚

 ξερευνώντας την πόλη, ψάχνοντας εικόνες > Exploring the city,
Ε
searching for pictures
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές Γ’ & Δ’ τάξης δημοτικού / students of 3rd & 4th Grade.

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ομάδα παιδιών, συνοδεία δύο εκπαιδευτικών, περιηγείται στην παλιά πόλη της Βέροιας, ψάχνοντες εικόνες από το παρελθόν. A group of children along with two teachers
wander around the old city of Veria, searching for old pictures from the past.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Π.ΣΥ.Τ.Ε. [ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΑΜΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ)] // PRESCHOOL CENTER OF ATHENS – MUTUAL CARE FUND OF BANK
OF GREECE PERSONNEL (HEALTH FUND)

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

serifigeorgia@gmail.com

Υπεύθυνη / in charge: Γεωργία- Βασιλική Σερίφη / Georgia- Vasiliki Serifi

❚❚

Ο φίλος μας, ο γίγαντας > Our friend, the giant
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 52’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Άγγελος Αργύρης / Angelos Argyris, Αντωνία Πατσουλάκη / Antonia Patsoulaki, Γιώργος
Αποστόλου / George Apostolou, Δημήτρης Βαρδαξόπουλος / Dimitris Vardaxopoulos, Ηλίας
Τσιρώνης / Ilias Tsironis, Ιωάννα Γεωργουλέα / Ioanna Georgoulea, Μυρτώ Μανουσοπούλου
/ Myrto Manousopoulou, Χριστίνα Μπουρνάζου / Christina Bournazou. Καθηγήτρια
animation / animation instructor: Γεωργία- Βασιλική Σερίφη / Georgia-Vasiliki Serifi σε συνεργασία με την Χριστίνα Πεφάνη / in collaboration with Christina Pefani.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τα παιδιά αποφάσισαν να φυτέψουν στον κήπο του σχολείου τους. Δε φαντάστηκαν
όμως ότι η φασολιά που φύτεψαν θα τους βοηθούσε να γνωρίσουν έναν γίγαντα. Αυτός
έμελλε να γίνει ο καινούριος τους φίλος. The children decided to plant in their school garden. However, they couldn’t imagine that the beans they planted would help them meet a
giant. He was meant to become their new friend.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ // PRIMARY SCHOOL OF AGIA VARVARA
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Δημητριάδου / Christina Dimitriadou

❚❚

Μωρομάνα > Mother of young child
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Νίκος Σερασκιέρης / Nikos Seraskieris, Αλέξανδρος Θεοδώρου / Alexandros Theodorou, Νικόλας Παγούνης / Nikolas Pagounis, Χρήστος Παγούνης / Christos Pagounis, Μιχάλης Τεντζογλίδης / Michalis Tentzoglidis, Γιώργος Μιχαλόπουλος / Giorgos Michalopoulos, Ελένη
Δανδέλη / Eleni Dandeli, Αναστασία Χοτζάλλι / Anastasia Hotzalli, Βασίλης Τράιος / Vasilis
Traïos, Γιάννης Καραφόλας / Yannis Karafolas, Χριστίνα Δημητριάδου / Christina Dimitriadou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας νέος στο σχολείο μαθητής του δημοτικού, ο Νίκος, έχει βρει έναν πρωτότυπο τρόπο,
ώστε οι καινούργιοι του συμμαθητές να γνωρίσουν τον ίδιο και το ιδιαίτερο παρελθόν του
- τη γέννησή του στη φυλακή. Οι καινούργιοι του συμμαθητές ανοίγουν τις αγκάλες τους
και τον υποδέχονται θερμά. A new student to an elementary school, Nikos, has found an
original way for his new classmates to become acquainted with his own particular past - his
birth in prison. His new classmates open their arms and welcome him warmly.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

spyridonas2@gmail.com

[ AGE 4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

foulibakali@gmail.com
http://dim-ekv-thess.thess.sch.
gr/,%20
https://www.facebook.com/
deafschoolpanorama/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ // PRIMARY
SCHOOL OF DEAF AND HARD HEARING STUDENTS, PANORAMA
Υπεύθυνη / in charge: Ευμορφία Μπακάλη / Evmorfia Bakali

❚❚

Η αρπαγή της Περσεφόνης > The abduction of Persephone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Χρήστος Γκανάτσας / Christos Gkanatsas, Μαριάννα Μπότη / Marianna Boti, Άγγελος Ντουλλελάρης / Angelos Ntoullelaris, Ζωή Τσιπλάκη / Zoe Tsiplaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Επεξεργασία του μύθου της «Αρπαγής της Περσεφόνης», απόδοση στην Νοηματική γλώσσα και δραματοποίηση. Editing of the Abduction myth of Persephone, interpretation in sign
language and dramatization.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

goneis.gavriou@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ AΝΔΡΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF GAVRIO,
ANDROS ISLAND
Υπεύθυνος / in charge: Κωνσταντίνος Κατράκης / Konstantinos Katrakis

❚❚

Το μελισσομήνυμα > The bee message
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’32»/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου Άνδρου / The students of the Primary School of
Gavrio, Andros island, Κων/νος Κατράκης / Konstantinos Katrakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Μελίνα η μελισσούλα μας μιλάει για την κοινωνία των μελισσών και για τους λόγους που
κινδυνεύει με αφανισμό, προτείνοντάς μας τρόπους για να την βοηθήσουμε. Melina the
bee tells us about the bees’ society and explains the danger of its extinction, suggesting us
ways to help her.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kkorres78@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF LAKKI, LEROS
Υπεύθυνος / in charge: Κώστας Κορρές / Kostas Korres

❚❚

 ni-Mate & Meet the Other - Λέρος 2018 > Ani-Mate & Meet the Other
A
- Leros 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’04’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές / Students : Αμάνι Μπάργκθ / Amane Barghth, Αναστασία Γαντζία / Anastasia
Gantzia, Άγια Καρίμ / Aya Karim, Δέσποινα Καραντάνη / Despina Karantani, Ηλέκτρα Δελιέζου / Ilektra Deliezou, Θεολογία Τραμπούλη / Theologia Trampouli, Κωνσταντίνος Έλληνας /
Konstantinos Ellinas, Λυδία Μίχου / Lydia Mihou, Μαρία Βαβλά / Maria Vavla, Μοχάμεντ Αζίζ
/ Mohamed Aziz, Νικολέττα Αράπη / Nikoletta Arapi, Πολυξένη Νταλλάρη / Polyxeni Ntallari,
Ρόσχαντ Βαλλεντίν / Roshhad Waheddin, Σαμπά Μπάργκθ / Saba Barghth, Φερέστα Αζίζ /
Fereshta Aziz, Φερμέζκ Αζίζ / Fermezk Aziz, Φωτεινή Φασόλη / Fotini Fasoli, Χούζαμ Μπάργκθ / Housam Barghth. Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop instructor: Κώστας Κορρές /
Kostas Korres. Διερμηνέας / interpreter: Οσμάν Ιντρίς / Osman Idris. Βοηθοί εργαστηρίου /
workshop assistants: Σοφία Ζερβού / Sofia Zervou, Κατερίνα Πότσου / Katerina Potsou, Αναστασία Φαφούτα / Anastasia Fafouta.

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο ‘’We Are All Born Free’’ της Διεθνούς Αμνηστίας για την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. The film is based on the book ‘’We Are All
Born Free’’ by Amnesty International for the Universal Declaration of Human Rights.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ // PRIMARY SCHOOL OF NIATO,
AG. DIMITRIOS

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nikolaos.galanis@gmail.com

Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis

❚❚

Aχ, αφτό το “αυ” / Ah, these damn letters “au”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της Α’ ταξης των σχολείων / students of the 1st grade of the schools.
Δασκάλα / teacher: Νάντις Στρατή / Nadia Strati.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες, τα σχολικά βιβλία ως άλλη μηχανή του χρόνου, ένα
ταξίδι στο παρελθόν. Συγκίνηση, έκπληξη, απογοήτευση, τρυφερότητα, ελπίδα, ανησυχία,
ανακούφιση μπλέκουν μεταξύ τους και στο τέλος ως επίγευση μένει η γλύκα των παλιών
χρόνων της αθωότητας. A child facing difficulties, school books like a time machine, a journey to the past. Emotion, surprise, frustration, tenderness, hope, restlessness, relief are getting together, and in the end, the sweetness of innocent old times is left behind.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ // PRIMARY SCHOOL OF
PAZINOS AKROTIRI CHANIA
Υπεύθυνη / in charge: Κατερίνα Χρυσάνθου / Katerina Chrysanthou

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

aikaterchrys@gmail.com
http://dim-pazinou.blogspot.com/

Όνειρα > Dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κινηματογραφική Ομάδα ΔΣ Παζινού / Cinematography Team Pazinos Primary School,
Κατερίνα Χρυσάνθου / Katerina Chrysanthou, Θοδωρής Θωμαδάκης / Thodoris Thomadakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σκέψεις, επιθυμίες, ανασφάλειες, όμορφες στιγμές περηφάνιας και αγάπης, στιγμές καθημερινότητας μοιρασμένες με φίλους, όνειρα των παιδιών. ‘Όνειρα των παιδιών μας και
των παιδιών όλου του κόσμου ιδωμένα με τρυφερότητα μέσα από τον φακό της κάμερας. Μία κρυφή ματιά στην αγωνία και στη μαγεία της εισαγωγής στην εφηβεία.
Thoughts, wishes, insecurities, beautiful moments of love and pride, moments of everyday
life shared with friends, dreams of children. Dreams of our children and all the children of
the world seen with tenderness through the camera lens. A secret glance at the distress and
the magic of the introduction to puberty.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF POROS
Υπεύθυνος / in charge: Ιωάννης Γιαννακόπουλος / Ioannis Giannakopoulos

❚❚

Χριστούγεννα στο δρόμο > Christmas on the road
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’20’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ευθυμία Γαβριελάτου / Efthymia Gabrielatou, Ευτυχία Γαβριελάτου / Eftychia Gabrielatou,
Χριστίνα Θεοδωράτου / Christina Theodoratou, Κυριακή Καμπίτση / Kyriaki Kambitsi, Οδυσ-

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@dim-porou.kef.sch.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=wXVRThREzv8

[ AGE 4-12 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
σέας Καμπίτσης / Odysseas Kambitsis, Μαριάννα Λαμπροπούλου / Marianna Lambropoulou,
Ιάσονας Μανέντης / Iasonas Manendis, Σομίνα Μπότσι / Somina Boci, Βλάντα Μπουριάκ /
Vlada Bouriak, Μελίνα Ντεμάι / Melina Demaj, Περικλής Περικλέους / Periklis Perikleous, Φίλιππος Πετράτος / Filippos Petratos, Φλόρι Ρραπάι / Flori Rrapaj, Ντένια Σταθάτου / Denia
Stathatou, Έλενα Σταθάτου / Elena Stathatou, Γιώργος Τζάνης / Giorgos Tzanis, Ιωάννα Τοτόλου / Ioanna Totolou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Παραμονές Χριστουγέννων και τα παιδιά στο σχολείο περιμένουν τις διακοπές. Και τα
δώρα. Και συζητούν μεταξύ τους για το δώρο που θέλει καθένα. It’s Christmas Eve and
students at school are awaiting holidays. The presents as well. They discuss about what
presents they would like to get.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@dim-pylar.kef.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF PYLAROS
Υπεύθυνοι / in charge: Ιωάννης Γιαννακόπουλος / Ioannis Yannakopoulos, Σταματία Κουτσιμάνη /
Stamatia Koutsimani

❚❚

Λίμπες, μυλόπετρες και τσόλια! > Troughs, millstones and bags!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Αλέξανδρος Γερασιμάτος / Alexandros Gerasimatos, Γεώργιος Γρηγοράτος / Georgios
Grigoratos, Γεράσιμος Δεπούντης / Gerasimos Depoundis, Χρύσα Καλλιακούδη / Chrysa
Kalliakoudi, Ανδρέας Καρούσος / Andreas Karoussos , Φλορίε Μέτο / Florie Meto , Κατερίνα
Μιχελή / Katerina Micheli , Μπιόρνι Μούτσα / Bjorn Moutsa , Μαρία Παπδάτου / Maria
Papadatou, Εβίνα Παπαδάτου / Evina Papadatou, Μαρία Παπαλεξανδράτου / Maria
Papalexandratou , Ηλίας Σκιαδαρέσης / Εlias Skiadaresis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε ένα μικρό χωριό της Κεφαλονιάς, τo Μουσείο Ελιάς Πυλάρου, το οποίο λειτουργούσε ως
παραδοσιακό ελαιοτριβείο, ανοίγει τις πόρτες του σε μια παρέα μαθητών ενός γειτονικού
σχολείου. Έτσι, ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο ξεκινά... In a small village of Kefalonia, the Olive
Story Museum of Pylaros, which used to operate as a traditional oil press, opens its doors to a
group of students from a neighboring school. Thus, a journey back in time begins...
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kkorres78@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF TILOS
Υπεύθυνος / in charge: Κώστας Κορρές / Kostas Korres

❚❚

 ni-Mate & Meet the Other - Τήλος 2018 > Ani-Mate & Meet the Other
A
- Tilos 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’54’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές / Students: Αγγελική Χριστοφίδη / Angeliki Christofidi, Άγγελος Ανγκόλι /
Angelos Angoli, Άφριν Χμο / Afrin Hmo, Μπάρι Χμο / Bari Hmo, Δημήτρης Χάλιος /
Dimitris Halios, Ειρήνη Ρούκο / Irene Rouko, Ελένη Καζατζόγλου / Eleni Kazatzoglou,
Ηρίννα Κιούκα / Irinna Kiouka, Θανάσης Ορφανός / Thanasis Orfanos, Κλεάντρο Ανγκόλι
/ Kleandro Angoli, Κωνσταντίνος Αγγελιδάκης / Konstantinos Angelidakis, Λευτέρης-Παντελής Τσιβέρδης / Lefteris-Pantelis Tsiverdis, Μιχάλης Ορφανός / Michalis Orfanos, Μιχάλης Σακελλάρης / Michalis Sakellaris, Μπάμπης Καζατζόγλου / Babis Kazatzoglou, Νικόλας Χατζηγεωργίου / Nikolas Hatzigeorgiou, Νικολέττα Χατζηιωάννου / Nikoletta
Hatziioannou, Παντελής Ορφανός / Pantelis Orfanos, Πανωραία Καζατζόγλου / Panoraia
Kazatzoglou, Σούντος Αλ Χαλάκ / Soundos Al Hallak, Σταματία Σακελλάρη / Stamatia
Sakellari, Γιαμάν Αλ Χαλάκ / Yaman Al Hallak, Γιούσεφ Αλ Χαλάκ / Yousef Al Hallak. Εκπαιδευτικός, υπεύθυνος εργαστηρίου / educator, workshop instructor: Κώστας Κορρές /
Kostas Korres. Βοηθοί εργαστηρίου / workshop assistants: Σάκης Μαλώτρας / Sakis

GREEK SECTION

[ AGE 4-12 ]

Malotras, Βασιλεία Ψυχογυιού / Vasilia Psychogiou, Σοφία Γλαρού / Sofia Glarou, Γιώργος
Παπανικολάου / Giorgos Papanikolaou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο ‘’We Are All Born Free’’ της Διεθνούς Αμνηστίας για την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. The film is based on the book ‘’We Are All
Born Free’’ by Amnesty International for the Universal Declaration of Human Rights.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ // 2nd PRIMARY SCHOOL OF KARDIA
Υπεύθυνοι / in charge: Σοφία Ζωγράφου / Sofia Zografou.

❚❚

Paintings tell stories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

32 μαθητές από τις ΣΤ’ τάξεις / 32 pupils of our two 6th grade classes.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι μαθητές του 6ου δημοτικού σχολείου χρησιμοποίησαν διάσημους πίνακες ζωγραφικής
ως φόντο στις 5 ιστορίες τους στις οποίες παίζουν οι ίδιοι. 6th primary school grade pupils
have used famous paintings as a background to their 5 stories in which they play themselves.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

zografousofia@gmail.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nancy.papa@gmail.com
http://1gym-ampel.thess.sch.gr/
wordpress/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ // 1st HIGH SCHOOL OF AMPELOKIPI – CULTURAL PROJECT
TEAM, THESSALONIKI
Υπεύθυνη / in charge: Αθανασία Παπαχρήστου / Athanasia Papachristou

❚❚

Norhan, να κερί στο σκοτάδι > Norhan, a candle in the darkness
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Αθηνά Χάιτα / Athina Chaïta, Ελισάβετ Τσαμτσή / Elisavet Tsamtsi,
Γεωργία Λεπιδά / Georgia Lepida. Ιστορική έρευνα, σενάριο / historical research,
screenplay: Γεωργία Λεπιδά / Georgia Lepida, Ζωή Τσαβλίδου / Zoi Tsavlidou, Αθηνά Χάιτα
/ Athina Chaïta, Σοφία Τσαπανίδου / Sofia Tsapanidou, Ελισάβετ Τσαμτσή / Elisavet Tsamtsi.
Κάμερα, ήχος / camera, sound: Γιάννης Στάθης / Yannis Stathis, Γιάννης Τσιάτσιος / Yannis
Tsiatsios, Γιώργος Φεσλίδης / George Feslidis, Κυριάκος Σαχπαζίδης/ Kyriakos Sachpazidis,
Γιώργος Παπανίκος / George Papanikos. Script: Ζωή Τσαβλίδου / Zoe Tsavlidou. Ενδυματολογία / costume designers: Ελισάβετ Στοιμένου / Elisavet Stimenou, Αναστασία Στοιμένου / Anastasia Stimenou. Μοντάζ / edit: Γιάννης Στάθης / Yiannis Stathis, Κυριάκος Σαχπαζίδης / Kyriakos Sachpazidis. Σύνθεση Μουσικής / music: Κυριάκος Σαχπαζίδης /
Kyriakos Sachpazidis. Ερμηνεία / cast: Norhan Kheder, Κυριάκος Σαχπαζίδης / Kyriakos
Sachpazidis, Emine Soukri Oglou / Εμινέ Σουκρή Ογλού, Elisavet Tsamtsi / Ελισάβετ
Τσαμτσή, Αθανασία Παπαχρήστου / Athanasia Papachristou, Γιώργος Παχής / George
Pachis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Αυτή η ταινία-ντοκιμαντέρ προσπαθεί να συνδέσει την ιστορία μίας προσφυγοπούλας
από τη Συρία, της Norhan Kheder, μαθήτριας της Α΄τάξης του 1ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης με την ιστορία του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης ο οποίος
είναι ένας συνοικισμός που δημιουργήθηκε κυρίως από πρόσφυγες της Μ. Ασίας μετά
τη μικρασιατική καταστροφή. This documentary film attempts to link the story of a Syrian refugee girl, Norhan Kheder, a student of the 1st Gymnasium of Ampelokipi Thessaloniki, with the history of Ampelokipi, which is a municipality created mainly by refugees
from Asia Minor after the Asia Minor Catastrophe.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

syrkamidou@sch.gr
http://1gym-kaval.kav.sch.gr

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

❚❚

Το υπέροχο ψηλαφητό σκοτάδι σου > Your total dark sublime
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ευαγγελία Αγγή / Evangelia Aggi, Έλλη Αχράζογλου / Elli Achrazoglou, Θεοδώρα Δαδάμη
/ Theodora Dadami, Χριστίνα Κλέβερ / Christina Klever, Αθανασία Μουλλάλη / Athanasia
Moullali, Φώτης Νικόλα / Fotis Nikola, Ιωάννα Πασχαλίδου / Ioanna Paschalidou, Βασιλική
Πασχαλούση / Vasiliki Paschalousi, Δημήτρης Πασβάντης / Dimitris Pasvantis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία μας μιλάει για το πρώτο ερωτικό σκίρτημα δύο εφήβων, ενός αγοριού κι ενός
κοριτσιού. Όμως θα μπορέσει τελικά το συναίσθημα να χαράξει το σκοτάδι, να νικήσει τις
προκαταλήψεις και να τρυπώσει στις «ραφές της καρδιάς»; Our movie is about the first
romantic love of two teenagers, a boy and a girl. However, will those strong feelings, eventually, be able to put light in the darkness and “sneak into” their hearts”?

GREEK SECTION
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 1st HIGH SCHOOL OF PYRGOS
Υπεύθυνος / in charge: Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis

❚❚

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

lazarosasmis@yahoo.gr
https://blogs.sch.gr/1gympyrg/

Net end
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μάγδα Αργυροπούλου / Magda Argyropoulou, Σοφία Μάλεση / Sofia Malesi, Lazaros Asmis
/ Λάζαρος Ασμής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας έφηβος εγκλωβισμένος στον κόσμο του διαδικτύου αδυνατεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Τι θα μπορούσε όμως να συμβεί αν αυτός ο εικονικός κόσμος αντικαθιστούσε
την πραγματικότητα γύρω μας; A teenager trapped in the internet is unable to live a normal life. But what could happen if this virtual world replaced our reality?

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ // 1st HIGH SCHOOL OF SYROS
Υπεύθυνος / in charge: Χρήστος Κόλλιας / Christos Kollias.

❚❚

ΡτΔ...η επιστροφή / ΡτΔ... the return
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Ελίζα Καζόλη / Eliza Kazoli, Φίλιππας Μπαξόπουλος / Fillipos
Baxopoulos. Σενάριο / screenplay: Ζερβουδάκη Nαταλία / Zervoudaki Natalia, Μπούζη Αρμπιόνα / Bouzi Arbiona, Παπουτσάκη Μαργαρίτα / Papoutsi Margarita, Βενιού Εύα / Veniou
Eva. Ερμηνεία / cast: Καζόλη Ελίζα / Eliza Kazoli, Παπαμακάριος Μανώλης / Papamakarios
Manolis, Μπαξόπουλος Φίλιππος / Baxopoulos Filippos, Ρούμελης Κωνσταντίνος / Roumelis
Konstantinos, Καρμπόγλου Αντωνης / Karboglou Antonis, Μόρκος Αντώνης / Morkos
Antonis, Κολσούζογλου Κυριάκος / Kolsouzoglou Kyriakos, Ντόκα Δήμητρα / Ntoka Dimitra,
Τσίρκα Αμίσι Ευαγγελίνα / Tsirka Amisi Evangelia, Μπούζη Αρμπιόνα / / Bouzi Arbiona.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δυο ομάδες παιδιών που τους χωρίζουν ήδη πάρα πόλλα. Η οικονομική κατάσταση, τα
σπίτια, ακόμα και τα παππούτσια. Τους ενώνει όμως η αγάπη τους για το μπάσκετ. Θα
βρεθούν αντιμέτωπες με μια ακόμα απειλή. Τελικά η ίδια απειλή θα γίνει αιτία να δουν ότι
αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Two
groups of children who already differ in many things such as the financial situation, the
houses, even the shoes. But their love for basketball unites them. They will be faced with
one more threat. Ultimately, the same threat will make them see that what unite them is far
more than what divide them.

❚❚

Ο πλανήτης των διακοπών > The planet of holidays
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μανώλης Παπαμακάριος / Manolis Papamakarios, Ελένη Μπρατζόλα Μπαχαράκη / Elena
Bratzola Bacharaki, Νικόλαος Κωσταντίνου / Nickolaos Konstantinou, Χρήστος Κόλλιας /
Christos Kollias, οι μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου / students of B’ class of the school.

Ένας σύγχρονος Μικρός Πρίγκηπας επισκέπτεται ένα νέο πλανήτη. Τον πλανήτη των διακοπών. Αλλα θα συνειδητοποιήσει πως διακοπές σε αυτό τον πλανητη σημαίνει απλά... μια αποσύνδεση από το διαδικτυο. Μια αλεπού τον βοηθά να συνδεθεί ξανά με τους ανθρώπους! A
modern Little Prince visits a new planet, the planet of holidays. But, he will realize that planet of
holiday means only internet disconnection. A fox helps him to connect again with people!

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ckollias73@gmail.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ant_lask@otenet.gr
http://1epal-kranid.arg.sch.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ // 1st VOCATIONAL SCHOOL OF
KRANIDI Υπεύθυνη / in charge: Αντιγόνη Λασκαρίδου / Antigoni Laskaridou

❚❚

 εταλλεία Ερμιόνης: Πορεία στις ράγες της βιομηχανικής ιστορίας >
Μ
Hermioni Mines: On the Rails of Industrial History
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’’23’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, κάμερα / directon, camera: Πέτρος Μπινιάρης / Petros Biniaris, Παναγιώτης Οικονομόπουλος / Panagiotis Economopoulos. Συντονισμός / co-ordination: Αρκίντα Ελμάζι /
Arkida Elmazi. Αφήγηση / narration: Κατερίνα Δημαράκη / Katerina Dimaraki. Έρευνα, κείμενα, παρουσίαση / research, texts, presenatation: Αντριάν Μαρτζινεάν / Andrian Marginean,
Τζούλια Μέτσο / Julia Meco, Σοφία Μούγιου / Sofia Mougiou, Κάντρι Μουχαμέτι / Kantri
Mouhameti, Αντελίνα Ντουράι / Adelina Douraï. Παναγιώτης Οικονομόπουλος / Panagiotis
Economopoulos, Κοσμίν Τάτου / Cosmin Tatu.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ταξίδι στο παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Μια έρευνα όμως και για τον ανθρώπινο μόχθο, για τους Σερίφιους εργάτες που άφησαν στην Ερμιονίδα το στίγμα τους και για τη μεταπολεμική κοινωνική ζωή. Σκέψεις και προβληματισμός για όσα έγιναν και για όσα μπορούν
να γίνουν. It’s not only about a journey to the past, the present, the future, but also a research on
the human labour, the workers of Serifos island who left their mark in the region of Ermionida
and on the postwar social life. Thoughts and reflections about what happened and what can
happen.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@gym-voliss.chi.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ ΒΟΛΙΣΣΟΥ // VOLISSOS HIGH SCHOOL
Υπεύθυνος / in charge: Παρασκευάς Παπαπαρασκευάς / Paraskevas Papaparaskevas.

❚❚

Tο γυάλινο γράμμα > Letter of glass
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Χαρίκλεια Βατράνη / Hariklia Vatrani, Παρασκευή Μαλλά / Paraskevi Malla, Ράνια Μπρέγκαϊ /
Rania Bregaï (μαθήτριες / students).
Παρασκευάς Παπαπαρασκευάς / Paraskevas
Papaparaskevas, Μαρία Καϊμάκη / Maria Kaïmaki (επιβλέποντες καθηγητές / supervising
teachers).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ιστορία εμπνευσμένη από τον τοπικό μύθο που θέλει τους πιστούς του νησιού να στέλνουν τάματα στην προστάτιδά τους Αγία Μαρκέλλα. Δυο παιδιά γνωρίζονται και επικοινωνούν μέσα από μια «διαφορετική» αλληλογραφία. Όταν πια αποφασίσουν να συναντηθούν,
συνειδητοποιούν πως η μοίρα τους επιφύλασσε μια έκπληξη. Α story based on the local myth
that wants the faithful of the island to send vows to their patron saint Markella. Two children
meet each other through a “different” correspondence. When they finally decide to meet, they
realize that their fate had a surprise for them.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bobkand@hotmail.com

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ // 2nd GENERAL LYCEUM OF IGOUMENITSA
Υπεύθυνος / in charge: Χαράλαμπος Κανδηλιώτης / Ηaralampos Kandiliotis

❚❚

Ο κύβος > Τhe cube
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Παναγιώτης Τζάνης / Panagiotis Tzanis, Βαγγέλης Κολιούσης / Vangelis Koliousis, Βαγγέλης
Πανταζής / Vnggelis Pantazis, Άρτεμις Λαστέβσκι / Artemis Lastevski, μαθητές του τμήματος
Α1 της Α’ Λυκείου / class A1.

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι βρίσκει την χαμένη του αυτοπεποίθηση με την βοήθεια ενός ψυχολογικού τεστ
από το διαδίκτυο. A boy finds his lost self-confidence with the help of an online psychological
test.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ // 2nd GENERAL LYCEUM OF MYTILENE
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννης Δουκάκης / Yannis Doukakis

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

giannisdoukakis@hotmail.com

Γιατί > Why?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαρία Τσιάπη / Maria Τsiapi, Στρατής Λιανέας / Stratis Lianeas, Στέλιος Φράγκου / Stelios
Fragkou, Μιχαέλα Τρακέλλη / Michaela Trakelli, Παναγιώτης Μουτάφης / Panagiotis Moutafis,
Ανθή Χατζόγλου / Anthi Hatzoglou, Μαρία Γιαβρίμη / Maria Giavrimi, Προκοπία Δουκάκη /
Prokopia Doukaki, Βιβή Παπαδοπούλου / Vivi Papadopoulou, Άγγελος Πετρέλλης / Aggelos
Petrelis, Γιάννης Λαμπόγλου / Yannis Laboglou, Γιώργος Φερέτης / Giorgos Feretis, Δημήτρης
Παπουτσής / Dimitris Papoutsis, Αλέξανδρος Σπαχίου / Alexandros Spahiou, Θανάσης Χαρτοφύλακας / Thanasis Hartofylakas, Στέλιος Περγάμαλης / Stelios Pergamalis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η απόρριψη μιας μαθήτριας από τη παρέα της τάξης της είναι το αποτέλεσμα της εύρεσης
από τους συμμαθητές της μεγάλης ποσότητας χαπιών... Την περνούν για τοξικομανή. Όμως η
συγκεκριμένη κοπέλα ζει το δράμα της λευχαιμίας... Ένας συμμαθητής της βρίσκει την αλήθεια αλλά δεν τολμά να το πει... Η κοπέλα χάνεται τελικά από την αρρώστια και την εγκατάληψη... Τελικά, γιατί; The reject of a student by her classmates is due to their act of finding a considerable amount of pills… They qualify her as a drug addict. However, the girl lives the drama
of leukemia… A schoolmate finds out the truth, but he doesn’t dare to reveal it… Eventually,
the girl is lost by the illness and abandonment.. After all, why?

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 2nd HIGH SCHOOL OF CHANIA
Υπεύθυνος / in charge: Μάριος Ιωαννίδης / Marios Ioannidis

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ioanndiismarios@gmail.com

Ο δράκος με τη μαγική φωτιά > The dragon with the magic fire
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’05» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Animation: Η ομάδα σκίτσου-animation του σχολείου / the animation group of the school.
Σενάριο / screenplay: Γιώργος Ζερβος / Giorgos Zervos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

O Γιώργος ήταν στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία
στην τάξη τον Νοέμβριο 2017. Μας λείπει από τότε και νιώθουμε συγκινημένοι και ανακουφισμένοι που τον ξαναβρίσκουμε μέσα από τα γραπτά του. Giorgos was in his last year High
School when he suffered a brain hemorrhage in class in November 2017. We’ve been missing
him ever since and feel moved and relieved to be able to find him in his writings.

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

❚❚

Η Μάσκα > The Mask
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

tzeniskaltsa@live.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Φλώρα Βογιατζάκη / Flora Vogiatzaki, Ειρηναίος Μπράγκα / Irineos Braga, Κωνσταντίνος
Δάλλας / Konstantinos Dallas, Ιφιγένεια Γιαννακούρου / Ifigenia Yannakourou, Θεολόγος
Βουλγαράκης / Theologos Voulgarakis, Τζένυ Κορολόγου / Jenny Korologou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το σχολείο βρίσκεται υπό το καθεστώς της Μάσκας. Άπαντες φορούν μια μάσκα στο πρόσωπό τους, σύμβολο της υποταγής στον αρχηγό του καθεστώτος. Μόνο λίγοι μαθητές δεν έχουν
υποκύψει ακόμη και κινούνται κρυφά από τους φύλακες στους διαδρόμους του σχολείου.
Πρεσβεύοντας ο καθένας από μία αρετή, επιχειρούν να αντισταθούν. The school is subject to
the Mask regime. Everybody wears a mask, as a sign of submission to the leader regime. Only
few students haven’t yet succumbed and act behind the guardians’ back in school corridors.
Advocating each one a virtue, they attempt to resist.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

stella.badikian@hotmail.com
http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ // 2nd HIGH SCHOOL OF KAISARIANI
Υπεύθυνος / in charge: Στέλλα Μπαντικιάν > Stella Badikian.

❚❚

Ταξίδι χωρίς σύνορα > A journey without borders
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ 208

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γρηγορίου Αναστασία / Grigoriou Anastasia, Δημητρίου Δέσποινα / Dimitriou Despoina, Γαστουνιώτη Εμίρα / Gastounioti Emoira, Κωσνταντίνος Τζανης / Kostantinos Tzanis, Πιτσιρίκου Έλενα / Pitsirikou Elena, Κόκκαλη Μυρτώ / Kokkali Myrto, Κολλαρος Αργύρης / Kollaros
Argyris, Τσιλμεκης Παναγιώτης / Tsilmekis Panagiotis, Ντομπάς Παναγιώτης / Ntobas
Panagiotis, Πανταζή Κωνσταντίνα / Pantazi Kostantina, Κιριλένκο Αθηνά / Kirilenko Athina.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κάποιοι μαθητές βρίσκουν μια φωτογραφία και παίρνουν συντέυξεις από προσφυγες που ο
καθένας έχει τη δική του ιστορία. Some students found a photo and took an interview from
different refugees with their own stories.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ksotirop@sch.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=gMp7wm7Mhs&feature=youtu.be

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ // 2nd HIGH SCHOOL OF PYRGOS
Υπεύθυνες / in charge: Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα / Sotiropoulou Konstantina, Αναστοπούλου
Σταυρούλα / Anastopoulou Stavroula, Θεοδωροπούλου Νικολέττα / Theodoropoulou Nikoletta

❚❚

Αρχαίων Διαδίκτυον > Ancient Greeks’ Internet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Αλέξανδρος Αρτουμάς / Alexandros Artoumas, Γεωργία Αυγερινοπούλου / Georgia
Avgerinopoulou, Νικόλαος Γαβράς / Nikolaos Gavras, Χρυσάνθη Γιαννικοπούλου / Chrysanthi
Giannikopoulou, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος / Athanasios Diamantopoulos, Νικόλαος Διαμαντόπουλος / Nikolaos Diamantopoulos, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος / Konstantinos Iliopoulos,
Νικόλαος Καλόφωνος / Nikolaos Kalofonos, Γεώργιος Καούτσης / Georgios Kaoutsis, Σωκράτης
Κλωνάρης / Sokratis Klonaris, Μάρκος-Δημήτριος Κόρδας / Markos-Dimitrios Kordas, Παναγιώτης Κουρέας / Panagiotis Koureas, Παναγιώτα Λάκκα / Panagiota Lakka, Αργύρης Λάκκας /
Argyris Lakkas, Σπυρίδων Λάλης / Spyridon Lalis, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος / Panagiotis
Labropoulos, Παναγιώτης Λιάβας / Panagiotis Liavas, Γεωργία Μπαρή / Georgia Bari, Σοφία-Μαρία Μπαρτζιώτη / Sofia-Maria Bartzioti, Χρίστος Νικητόπουλος / Christos Nikitopoulos,
Παναγιώτης Παπανικολάου / Panagiotis Papanikolaou, Αναστάσιος Πιέρρος / Anastasios
Pierros, Ανδρέας Σμαρνάκης / Andreas Smarnakis, Χαρίλαος Τόγιας / Harilaos Togias.

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι μαθητές οραματίστηκαν, μέσα από μια χιουμοριστική οπτική, πώς θα ήταν η ζωή στην
αρχαιότητα αν υπήρχε το διαδίκτυο. Αρχαίοι Έλληνες (και όχι μόνο), θνητοί και θεοί, λύνουν τα προβλήματά τους χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, χωρίς όμως να λείπουν και τα
«στραβοπατήματα» που προκαλούνται από την αλόγιστη χρήση του. The students created a humorous, original movie, imagining what life would be like in ancient Greece, with
Internet available. Ancient Greeks (and not only), humans and gods, resolve their problems
and make their lives easier by using the internet. Nevertheless, the unreasonable use of
new technologies brings unfortunate consequences sometimes…

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ // 2nd HIGH SCHOOL OF XYLOKASTRO
Υπεύθυνος / in charge: Τερζής Γεώργιος / Terzis Giorgios

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@2gym-xylok.kor.sch.gr
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/

Κοκορίκος > Kokorikos
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Μαριτίνα Πολύζου / Maritina Polizou, Εύα Μανωλιάδου / Eva
Manoliadou, Νάσια Μπαζίνη / Nasia Bazini, Σάκης Τρίμης / Sakis Trimis Σενάριο / screenplay:
Πέτρος Μαρκομιχάλης / Petros Markomihalis Κάμερα / camera: Γιάννης Λυμπερόπουλος/
Yannis Liberopoulos, Ανδρέας Κατσικαλής ! Adreas Katsikalis, Μανώλης Μαυροματάκης /
Manolis Mavromatakis. Ερμηνεία / cast: Χρήστος Θεμελόπουλος / Christos Themelopoulos,
Γιώργος Μαυροματάκης / Giorgos Mavromatakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Λαμπρόπουλος,μαθητής γυμνασίου και μεγάλο πειραχτήρι, βάζει στο στόχαστρο με τα
σαρκαστικά σχόλιά του το συμμαθητή του Κοκορίκο. Ο Κοκορίκος ενώ ετοιμάζεται να
τον εκδικηθεί, μαθαίνει απρόσμενα κάτι που αφορά τη ζωή του Λαμπρόπουλου το οποίο
θα οδηγήσει τα δύο παιδιά σε συμφιλίωση. Labropoulos, a high school student and big
teaser, is gunning for his classmate Kokorikos, with his sarcastic comments. While Kokorikos
is up to take revenge, he finds out surprisingly something that concerns the life of
Labropoulos which will finally lead the two young men to reconciliation.

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ // 3rd HIGH SCHOOL OF PYRGOS
Υπεύθυνη / in charge: Ανδριάνα Ηλιοπούλου / Andriana Iliopoulou.

❚❚

 ην κλαις γιέ μου, θα τα λέμε στο messenger > Don’t cry my son, we ‘ll
Μ
be talking through messenger
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Αναστασία Σμαρνάκη / Anastasia Smarnaki, Ανδρέας Παναγόπουλος / Andreas Panagopoulos,
Αντωνία Φραγκογιαννοπούλου / Antonia Fragogiannopoulou, Ειρήνη Πυλαρινού / Irini
Pylarinou, Λένια Τζιράχου / Lenia Tzirahou, Νίκος Σιδέρης / Nikos Sideris, Χρήστος Χαμάκος
/ Christos Xamakos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο πατέρας ενός 14χρονου αγοριού, βρίσκεται στο νοσοκομείο έχοντας επιλέξει το τσιγάρο
αντί για την οικογένειά του. Πώς θα εξελιχθεί η αρρώστια του; Τι επιπτώσεις θα προκαλέσει
στην ψυχολογία του γιου του; Τι ρόλο θα παίξουν οι φίλοι σε αυτή την φάση της ζωής του;
Ίσως αυτές οι ανατροπές του αλλάξουν ριζικά την ζωή. The father of a 14 years-old boy has
been hospitalized due to his choice of cigarettes over his family. What will happen with his sickness? How is this going to affect his son’s emotions? Will his friends help him at the present
moment? Perhaps this will change his life once and for all.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

andriliop@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=_JVE1Zt2S6M

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

vasgeorgou@hotmail.com
https://www.4lykzografou.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ // 4th GENERAL LYCEUM OF ZOGRAFOU
Υπεύθυνες / in charge: Βασιλική Γεωργούλα / Vasiliki Georgoula, Ελευθερία Μοσχανδρέου /
Eleftheria Moschandreou

❚❚

IQ vs EQ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κινηματογραφική επιμόρφωση, σκηνοθετική επιμέλεια / cinematographic training,
directoring: Γεώργιος Μπακάλης / Giorgos Bakalis. Σενάριο / screenplay: Κινηματογραφική
ομάδα / cinema group of the school. Σκηνοθεσία / direction: Χρήστος Κεκές / Christos Kekes,
Μαριανίνα Κομπορόζου / Marianina Koborozou, Ιωάννα Νάτση / Ioanna Natsi, Νίκος Χαλκιάς
/ Nikos Halkias , Λευτέρης Κυριάκου / Leftheris Kyriakou. Κάμερα / camera: Λέανδρος Κωτσιούρος / Leandros Kotsiouros, Κώστας Κορδολαίμης / Kostas Kordolaimis. Ήχος / sound:
Θοδωρής Δεσινιώτης / Thodoris Desiniotis, Γιάννης Ιωάννου / Yannis Ioannou, Δήμητρα Θεοχάρη / Dimitra Theochari, Ταξιάρχης Μούτσελος / Taxiarhis Moutselos, Γιάννης Λύτρας /
Yannis Lytras.Μοντάζ / edit: Μαριανίνα Κομπορόζου / Marianina Koborozou, Θοδωρής Δεσινιώτης / Thodoris Desiniotis, Λέανδρος Κωτσιούρος / Leandros Kotsiouros, Λευτέρης Κυριάκου / Leftheris Kyriakou, Γιάννης Ιωάννου / Yannis Ioannou. Ερμηνεία / cast: Μιχάλης Μελανουρέας / Michalis Melanoureas, Μαριτίνα Κατσαβού / Maritina Katsavou, Πάνος
Παπαγεωργίου / Panos Papageorgiou, Ανδρονίκη Καρακώστα / Androniki Karakosta, Παναγιώτης Στασινάκης / Panagiotis Stasinakis, Ελιάνα Καναβέλη / Eliana Kanaveli, Βαγγέλης Κηπουρός / Vangelis Kipouros, Αντώνης Παπαγιαννάκης / Antonis Papagiannakis, Χριστίνα
Παπαγεωργίου / Christina Papageorgiou, Δημήτρης Κοντογιάννης / Dimitris Kontogiannis,
Φοίβος Βασιλείου / Fivos Vasiliou, Μαριάννα Βασιλάκη / Marianna Vasilaki, Κατερίνα Σχίζα /
Katerina Schiza, Ζέττα Καλαντζή / Zetta Kalantzi, Μάνος Κομπορόζο ς/ Manos Koborozos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αναφέρεται σε έναν έφηβο ο οποίος κατ΄ επιλογή είναι εσωστρεφής και απομονωμένος από το περιβάλλον του. Η μητέρα του δείχνει τρυφερότητα και στοργή ενώ ο πατέρας
είναι απόμακρος. Η στάση του ήρωα μεταστρέφεται όταν αναγκάζεται να συνεργαστεί με μια
συμμαθήτριά του η οποία με τον δυναμισμό και την ευαισθησία της τον ωθεί να αντιμετωπίζει τη ζωή και τους άλλους με θετική ματιά. The movie is about a teenager who is reserved and
isolated from his social environment by choice. His mother shows tenderness and affection,
whereas his father is distant. The main character’s attitude is converted when he is forced to
cooperate with a classmate who, thanks to her dynamism and sensitivity, incites him to face life
and people with positivity.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

iliasflorakis@hotmail.com
http://www.oneirokykloi.com

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, CINELIKE LAB // 4th HIGH SCHOOL OF
METAMORPHOSI, CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚

ΕΜΠ > EMP
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Χρήστος-Ιωάννης Βέρδης / Christos-Ioannis Verdis, Ελισσαία-Μεθοδία Γέραλη / ElisseaMethodia Gerali, Ευανθία-Αγγελική Γιώτη / Evanthia-Aggeliki Gioti, Θωμαΐς Δήμου / Dimou
Thomaïs, Σταυρούλα-Εμμανουέλα Κακάμπουρα / Stavroula-Emmanuela Kakampoura, Άννα
Kαρουάνα / Anna Karaouna, Αλέξανδρος Κωνσταντίνου / Alexandros Konstantinos, Σταυρούλα Κωστοπούλου / Stavroula Kostopoulou, Αγγελική-Ειρήνη Λένα / Aggeliki-Irini Lena,
Μαρία-Τριανταφυλλιά Λύχνου / Maria-Triantafylia Lihnou, Ελένη Πάλλη / Eleni Palli, Γιώργος
Πούλος / Giorgos Poulos, Αγλαΐα Σκαρλάτου / Aglaia Skarlatou, Θοδωρής Χριστοδουλόπουλος / Thodoris Christodoulopoulos.
Υπεύθυνη καθηγήτρια / teacher in charge: Ευαγγελία Ευκρατίδου / Evangelia Efkratidou.
Συντονιστής CineLike Lab / CineLike Lab coordinator: Φλωράκης / Ilias Florakis.

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός νεκρώνει τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Τί θα
γίνει τώρα; Ήρθε το τέλος του κόσμου; An electromagnetic pulse disables mobile phones and
computers. What will happen now? Is this the end of the world?

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ // 5th HIGH SCHOOL OF ZOGRAFOU
Υπεύθυνοι / in charge: Ευστράτιος Διαμαντής, Αναστασία Αρβανιτάκη / Efstratios Diamantis,
Anastasia Arvanitaki

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

efthdi@otenet.gr

Πέρα από χρώματα και σημαίες > Beyond colours and flags
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ελένη Ασημάκη / Eleni Assimaki, Χριστίνα Αλχίτζε / Kristine Alkhidze, Διαμαντής Ζερβάκος /
Diamantis Zervakos, Μανόλης Δεστούνης / Manolis Destounis, Πολυξένη Κυρίτση / Polyxeni
Kyritsi, Νίκος Ρηγόπουλος / Nikos Rigopoulos, Θεοδώρα Διαμαντή / Theodora Diamanti,
Αναστασία Αρβανιτάκη / Anastasia Arvanitaki, Ευστράτιος Διαμαντής / Efstratios Diamantis,
Σπύρος Δομαζάκης / Spyros Domazakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η αριστούχος Μαρία, με καταγωγή από την Αφρική, «χάνει» τη σημαία έναντι του συμμαθητή
της, Γιάννη, γιατί τον προτιμούν οι αρχές. Ποια απόφαση θα πάρει όταν οι ίδιες αρχές θα της
ζητήσουν να συμμετάσχει σε έναν διεθνή μαθητικό διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Ελλάδα;
An african-born prodigy student, Maria, is forced to turn down holding the Greek flag at the
student’s parade during Greece’s National Liberation Day. How is she going to react when Greek
authorities ask her to participate in the Universal Students’ Chemistry Competition representing
Greece?

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 6th HIGH SCHOOL OF CHANIA
Υπεύθυνη / in charge: Γεωργία Μάρκου / Georgia Markou

❚❚

Η επανάσταστη της Μαρίας Κιουρί > Μarie Curie’s revolution
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, Μοντάζ / Director, edit: Χρήστος Καμισάκης / Christos Kamisakis.
Σενάριο, βοηθός σκηνοθέτη / script, director’s assistant: Βούλα Καλογεράκη / Voula
Kalogeraki. Κάμερα, φωτισμός / camera, lights: Χρήστος Καμισάκης / Christos Kamisakis, Μιχάλης Καλλιβρετάκης / Michalis Kallivretakis. Μουσική Σύνθεση / music composition: Planet
None. Μακιγιέρ / make up artists: Σταυρούλα Καποκάκη / Stavroula Kapokaki, Χρυσούλα
Καλαντζάκη / Chrysoyla Kalantzaki. Ερμηνεία / cast: Ξένια Καργιοφύλλη / Xenia Kargiofylli,
Βούλα Καλογεράκη / Voula Kalogeraki, Στάθης Κουτάτζης / Stathis Koutatzis, Στέφανος Καφαντάρης / Stefanos Kafantaris, Λυκούργος Καρτσάκης / Lykourgos Kartsakis, Μιχάλης Καλλιβρετάκης / Michalis Kallivretakis , Βάλια Ζερβουδάκη / Valia Zervoudaki, Σταυρούλα Καποκάκη / Stavroula Kapokaki, Κωνσταντίνος Κουκουράκης / Konstantinos Koukourakis, Χρύσα
Καπίρη / Chrysa Kapiri, Αριστοτέλης Κουβαράς / Aristotelis Kouvaras, Στέλιος Κοντόπουλος /
Stelios Kontopoulos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ζωή και το έργο της μεγάλης επιστήμονας Μαρίας Κιουρί, παρουσιάζεται μέσα σε τρία λεπτά. Life and work of the great scientist Marie Curie, in a three minutes video.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

FWTOGRAFFITY@GMAIL.COM
https://www.facebook.com/
curiemovie/

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

petros.mouyios@gmail.com
https://www.homoludens.edu.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
7o ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ // 7th GENERAL LYCEUM OF NEA SMYRNI
Υπεύθυνος / in charge: Πέτρος Μούγιος / Petros Mougios

❚❚

Μπλοκ 15 > Block 15
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Ιωάννα Πολιτοπούλου / Ioanna Politopoulou, Γιώργος Κοασίδης /
Giorgos Koasidis. Ερμηνεία / cast: Γιώργος Κοασίδης / Giorgos Koasidis, Βαγγέλης Δελημιχάλης / Vangelis Delimichalis, Θεοδώρα Κοτοπούλη / Theodora Kotopouli, Δημήτρης Κούτρας
/ Dimitris Koutras: Σενάριο / screenplay: Οι μαθητές του σχολείου / the students of the
school. Μακιγιάζ / make-up artist: Ηλέκτρα Σμύρη / Ilektra Smyri. Βοηθοί παραγωγής /
Production assistants: Ξανθίππη Δασκαλάκη / Xanthippi Daskalaki, Πένυ Μαστροκάλου /
Peny Mastrokalou. Συντονιστές καθηγητέ ς/ school supervisors: Πέτρος Μούγιος / Petros
Mougios, Δέσποινα Μπακιρτζόγλου / Despina Bakirtzoglou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μέσα στο φορτισμένο με ιστορικές μνήμες Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, ένα
παιδί αναζητά τη μεταφυσική παρουσία των Ελλήνων Εβραίων που πέρασαν από εκεί
πριν τη μεταγωγή τους στο Άουσβιτς. Inside the historic prison building No.15, a child
seeks the metaphysical presence of the Greek Jews that had been held there before they
were transferred to Auschwitz concentration camp.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

stratiavas@gmail.com

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 7th HIGH SCHOOL OF CHANIA
Υπεύθυνες / in charge: Ευστρατία Βασιλειάδου / Efstratia Vasiliadou , Μαρίνα Μπαλάκου / Marina
Balakou

❚❚

Ένας άλλος κόσμος > Another world
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γιώργος Κυπραίος / Kypreos Giorgos, Σταύρος Ζωγραφάκης / Stavros Zografakakis, Στράτος
Μαρκαντωνάκης / Stratos Markantonakis, Αντώνης Μανινάκης / Antonis Maninakis, Γιάννης
Σπανουδάκης / Yannis Spanoudakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα νεαρό αγόρι αναγκάζεται να αφήσει την πατρίδα του, την οικογένεια και τα αγαπημένα
του πρόσωπα και να αναζητήσει ως μετανάστης έναν καινούριο τόπο για να ριζώσει. Ωστόσο
νιώθει μόνος, ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιδιά του καινούριου του σχολείου – διαφορετικές οι
ανάγκες τους, ξένα τα βιώματα, άλλη η ματιά, πονεμένες οι μνήμες… Τελικά όμως η μοναξιά
του θα αποδειχθεί πράγματι αδιαπέραστη; A young boy is forced to leave his homeland, his
family and loved ones, and seek as an immigrant a new place to take root. However, he feels all
alone, especially among the children of the new school - their different needs, their different
lifestyle, a different point of view, hurtful memories… In the end, will his loneliness be really
proven impenetrable?

❚❚

Χαρταετός > Kite
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’30’’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κινηματογραφική Ομάδα 7ου Γυμνασίου Χανίων / Cinema Group of the 7th High School of
Chania.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Σταύρος φτιάχνει με τον πατέρα του έναν χαρταετό, που γίνεται γι΄αυτόν παιχνίδι αγαπημένο, αλλά και σύντροφος πιστός και πάντα διαθέσιμος στη χαρά του και στη λύπη. Όταν η οι-

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

κογένειά του δυστυχεί, όταν οι φίλοι του χάνουν το χαμόγελό τους, όταν η βία νικά τη συντροφικότητα και η καθημερινότητα γίνεται πια ανυπόφορη, τότε ο Σταύρος πετάει ψηλά στον
ουρανό τον χαρταετό του και τον αφήνει να του φανερώσει τι είναι τελικά αυτό που πραγματικά αξίζει στη ζωή. Stavros makes a kite with his father, which becomes a favorite toy, but also
a loyal companion and always available in his joy and sorrow. When his family is miserable,
when his friends lose their smile, when violence defeats fellowship and everyday life becomes
intolerable, then Stavros flies his kite in the sky. It reveals him what makes life worth living.

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ // 7th HIGH
SCHOOL OF ILIOUPOLI – CINEMA GROUP

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bourdoukis@yahoo.gr

Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Μπουρδούκης / Ilias Bourdoukis

❚❚

Μπλε Φάλαινα > Blue Whale
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Απόστολος Αιγινίτης / Apostolos Aiginitis, Γεώργιος Αποστόλου / Georgios Apostolou, Μαρία-Αρχολέκα Γεωργία / Maria-Georgia Archoleca, Βασίλης Ασβεστάς / Vasilis Asvestas, Παναγιώτης Γιαννουδάκης / Panagiotis Yannoudakis, Αντώνιος Γουγούσης / Antonios Gougousis,
Σόνια Καρακίτσου / Sonia Karakitsou, Ακριβή-Αιμιλία Καρβέλα /Akrivi-Aimilia Karvela, Παναγιώτα Σερμέτη / Panagiota Sermeti, Νίκη – Μαρία Σταθάκη / Niki-Maria Stathaki, Μαρία
Στάππα / Stappa Maria, Δημοσθένης Στεργίου / Dimosthenis Stergiou, Θεοδώρα Τζαβάρα /
Theodora Tzavara, Άννα Τούτο / Anna Touto, Χριστόφος Τούτο / Christopher Touto ( Μαθητές
/ Students), Αναστασία Ευαγγελοπούλου / Anastasia Evangelopoulou, Λίτσα Δουδουξή /
Litsa Doudouxi, Ρούλα Κανέλλου / Roula Kanellou, Γρηγόρης Καραντινάκης / Grigoris
Karantinakis, Γιώργος Κουρμούζας / Giorgos Kourmouzas, Γιώργος Λιαράκος / George
Liarakos, Γιώργος Μακρής / Giorgos Makris, Ηλίας Μπουρδούκης / Ilias Bourdoukis (Ενήλικες
/ Adults).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας μαθητής δέχεται βία από τους συμμαθητές του και αδιαφορία από τους γονείς του. Η
κατάσταση που βιώνει τον οδηγεί στο “φιλόξενο περιβάλλον” του διαδικτυακού παιχνιδιού
Blue Whale. Η σειρά καθηκόντων που του ανατίθενται από τους διαχειριστές του παιχνιδιού
τον οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας... A student sustains violence from his schoolmates and
indifference from his parents. This situation leads him to the “cozy environment” of the online
game Blue Whale. The set of duties that are assigned to him by the administrators of the game
guide him to the suicide attempt…

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ // 8th HIGH SCHOOL OF PEIRAUS
Υπεύθυνος / in charge: Αναστασία Φραγκοπούλου / Anastasia Fragkopoulou.

❚❚

Ξημερώνει στο Γεντι Κουλέ > Morning comes in Yedikune
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Τα παιδιά της κινηματογραφικής ομάδας του 8ου Γυμνασίου Πειραιά
/ The members of the 8th junior high school of Piraeus film club.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι βρίσκει το γράμμα ενός πολιτικού κρατούμενου στις φυλακές του Γεντί Κουλέ.
Αφού το διαβάζει ,αποφασίζει να επισκεφτεί τις φυλακές στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης
και να περιηγηθεί στους χώρους που έζησε και πέθανε ο κατάδικος αυτός το 1951. Aκούγεται
η φωνή του αγοριού να αφηγείται την ιστορία όλων των ανθρώπων που φυλακίστηκαν
και εκτελέστηκαν εκεί για τα πολιτικά τους φρονήματα. Το θέμα της ταινίας βασίζεται στην
πραγματική ιστορία του Νίκου Νικηφορίδη που εκτελέστηκε στο Γεντί Κουλέ το 1951.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anafragk@gmail.com
http://8gym-peiraia.att.sch.gr

[ AGE 13-16 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
A boy finds the letter of a political detainee in Yedi Kule prison. After reading it , he decides to
visit the prison located in the Old City of Thessaloniki, in Eptapyrgion and to look around the
places where the detainees lived and died in 1951.We listen to the voice of the boy narrating the
story of all those who were detained and executed for their political beliefs. The film is based on
the true story of Nikos Nikiforidis who was executed in Yedi Kule in 1951.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

alexistzormpatzakis@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=K0FeMA69eSU

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ // 10th HIGH SCHOOL OF HERAKLION
Υπεύθυνος / in charge: Αλέξης Τζωρμπατζάκης / Alexis Tzorbatzakis

❚❚

10ο Μάτι The Story > 10th Eye The Story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ναταλία-Κυριακή Γεωργιάδη / Natalia-Kyriaki Georgiadi, Βιργινία Δεσδενάκη / Virginia
Desdenaki, Μαρία Διακάκη / Maria Diakaki, Γουισάλ Ελ Μεσαούντι / Wisal El Mesaoudi, Ηλέκτρα-Μαρία Κατσαμάνη / Electra-Maria Katsamani, Γεωργία Λαδουκάκη / Georgia Ladoukaki,
Βασίλης Μαρονικολάκης / Vasilis Maronikolakis, Τζωρτζίνα Μπεληφάντη / Tzortzina Belifanti,
Σοφία Νταγιαντά / Sofia Dayiada, Δημήτρης Σμαραγδής / Dimitris Smaragdis, Αγνή Στεφανουδάκη / Agni Stefanoudaki, Μάνος Στριλιγκάς / Manos Striligkas, Φωτεινή Στυλιανάκη /
Fotini Stylianaki, Βασίλης Σφακιανάκης / Vasilis Sfakianakis, Νίκος Σφακιανάκης / Nikos
Sfakianakis, Ευδόκοιμος Χαιρέτης / Evdokimos Heretis, Άρτεμις Χαλκιαδάκη / Artemis
Halkiadaki, Αμπντούλ Χαμντουν / Abdul Hamntoun, Μαρία Χρυσουλάκη / Maria Chrysoulaki.
Μουσική / music: Ορχήστρα του Σχολείου / School Orchestra. Εξωτερικός Συνεργάτης /
partner: Κυριάκος Χαριτάκης / Kyriakos Haritakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ντοκιμαντέρ που περιγράφει μέσα από συνεντεύξεις των συντελεστών του την δημιουργία και την εξέλιξη μιας μαθητικής ομάδας φωτογραφίας σε μια ψηφιακή ομάδα παραγωγής
ταινιών. A documentary which describes via interviews of its members the creation and the
development of a school photo group to a digital film making production team.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

glyki_g@yahoo.gr

11ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 11th GENERAL LYCEUM OF PERISTERI
Υπεύθυνη / in charge: Γλυκερία Γκουβάτσου / Glykeria Gkouvatsou.

❚❚

Η αλλαγή > The change
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’32’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βασιλική Καρελάκη / Vasiliki Karelaki, Μαρία Μπάνη / Maria Bani.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι αγωνίες ενός έφηβου στην αναζήτηση της ταυτότητας τους. Στιγμές και πρόσωπα που
αλλάζουν ριζικά την ζωή ενός εφήβου. Τι θα γίνει άραγε στο τέλος; Θα ζήσει ευτυχισμένη
αργότερα, όπως λένε και στα παραμύθια; Ίσως η απάντηση να είναι διαφορετική σε κάθε
περίπτωση... The distresses of a teenager searching for an identity. Moments and persons that
change radically a teenager’s life. What will finally happen? Will life be happy later like in fairy
tales? Maybe the answer is different in each case...
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gorivas201@hotmail.com
https://youtu.be/rqRFM5YPWD4
https://www.youtube.com/
watch?v=PxwCSEaUdb8

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ // AGIASSOS HIGH SCHOOL
Υπεύθυνος / in charge: Ανδρονίκη Σαββέλη/ Androniki Savveli.

❚❚

Έτσι είναι καλύτερα > Ιt is better this way
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’13 / 2018

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της A1 Γυμνασίου/ students of A’1 grade.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα μικρό ατύχημα κάνει τους συμμαθητές να ξανασκεφτούν την καθημερινότητά τους.
Απαλλάσσονται από τα κινητά τους και απολαμβάνουν τη ζωή. A small accident makes the
students to rethink their everyday lives. They get rid of their mobiles and start to enjoy life.

❚❚

Φίλες για πάντα; > Friends for ever
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’57’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Mαθητές της Α’2 Γυμνασίου / students of A’2 class of High school.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια φιλία κινδυνεύει λόγω μετακόμισης...Όμως δε θ΄ αργήσει ο καιρός που τα δυο κορίτσια
θα βρεθούν και πάλι μαζί. The friendship of two girls is in danger as one is moving out. But really soon the two girls will meet each other again.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ // AGIASSOS HIGH SCHOOL AND LYCEUM
Υπεύθυνος / in charge: Ανδρονίκη Σαββέλη/ Androniki Savveli.

❚❚

Ξεκόλλα. Μπορείς > Snap out. You can.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gorivas201@hotmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=oeATbzMSTnU

ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’57’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές του Γυμνασίου κ του Λυκείου / student of the High school and the General Lyceum.

Η ζωή μας περνά τόσο γρήγορα και μεις χάνουμε πολύτιμες στιγμές έχοντας στραμμένη την
προσοχή μας σε μια οθόνη κινητού. Ας πει καθένας το δικό του όχι. Ας πει στον εαυτό του
«Ξεκόλλα. Μπορείς» Our lives move on so fast and we lose precious moments by spending our
time on a mobile phone. Let’s say to ourselves NO. Snap out. You can.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ // AGROKOSTAS PRODUCTIONS
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Αγροκώστας / Giorgos Agrokostas

❚❚

Διαδικτυακός Έρωτας > Internet Love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γιάννης Αγροκώστας / Yiannis Agrokostas, Γιώργος-Παναγιώτης Αγροκώστας / GiorgosPanagiotis Agrokostas, Παναγιώτης Αγροκώστας / Panagiotis Agrokostas, Γιώργος Αγροκώστας / Giorgos Agrokostas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Γιώργος γνωρίζει μία κοπέλα από το διαδίκτυο και σκέφτεται να τη συναντήσει. Όταν δεν
ακούει τους φίλους του που του λένε να μην το κάνει, τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο
χειρότερο. Giorgos knows a girl from the internet and he thinks about meeting her. When he
takes no notice of his friends’ advice telling him not to do it, things are going from bad to worse.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

giannisagrokostas@gmail.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

lida_heliou@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ // ALIKIANOS HIGH SCHOOL
Υπεύθυνη / in charge: Ελπίδα Χελιουδάκη / Elpida Chelioudaki

❚❚

Mε την καρδιά μου > With my heart
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’40’’/ 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές του σχολείου / students of the school. Υπεύθυνες καθηγήτριες / teachers in charge:
Αργυρώ Τζαγκαράκη / Argyro Tzagkaraki, Ελπίδα Χελιουδάκη / Elpida Chelioudaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε μία μαθήτρια της Α΄ γυμνασίου στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, παρακολουθούμε το πώς βίωσε το γεγονός αυτό η ίδια η μαθήτρια αλλά και οι γονείς της, καθώς επίσης και οι συμμαθητές της. In this
documentary, we follow the story of a 1st grade Junior High School female student, who underwent open heart surgery at Onassio Hospital and learn how she experienced the whole event
herself. We also see how both her parents and her classmates experienced this, as well.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

smaragdi_galimitaki@yahoo.com
http://2gymnelveniz.blogspot.
com/2017/11/teacher-alert.html

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // CINEMA
CLUB OF THE 2nd HIGH SCHOOL EL. VENIZELOS
Υπεύθυνη / in charge: Σμαράγδη Γαλημιτάκη / Smaragdi Galimitaki

❚❚

Teacher alert
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Mαθητές των τριών τάξεων / students from all three grades. Ιδέα / idea: Γιώργος Κριαράς /
Giorgos Kriaras. Υπεύθυνες καθηγήτριες / teachers in charge: Χαρά Βλαμάκη / Hara Vlamaki,
Σμαράγδη Γαλημιτάκη / Smaragdi Galimitaki, Νίκη Σπάρταλη / Niki Spartali. Οργάνωση παραγωγής / organisation of production: Ματθαίος Φρατζεσκάκης / Matthaios Frantzeskakis.
Mοντάζ / edit: Θοδωρής Θωμαδάκης / Thodoris Thomadakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μία ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να διελευκάνει το μυστήριο της εξαφάνισης μιας καθηγήτριας του σχολείου. Γιατί και πού - στο καλό - εξαφανίστηκε; Θα την βρουν τελικά; Μία μικρή
ιστορία για τη «μεγάλη» σχέση μαθητών-καθηγητών. A group of students undertakes to solve
the mystery of the disappearance of a school teacher. Why and where on earth did she disappear? Will they eventually find her? A short movie about the “great” relationship between students and teachers.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ioannatsioli@yahoo.gr

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ // CINEMA GROUP OF
2nd LYCEUM OF KERATSINI
Υπεύθυνη / in charge: Ιωάννα Τσιώλη / Ioanna Tsioli

❚❚

Στον άμαχο > To Civilian Victims
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γεωργία Αμουντζά / Georgia Amountza, Ελευθερία Μορφονιού / Eleftheria Morfoniou,, Ιωάννα Τσιώλη / Ioanna Tsioli.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

O Διονύσης, ένας ήσυχος έφηβος, μετά από πολλά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του νιώθει να ξαναγεννιέται. Βγαίνει από τον μικρόκοσμό του, αντιλαμβάνεται τον πόνο και τη δυστυχία και αποφασίζει να κάνει την υπέρβαση του εαυτού του και να συμμετέχει μαζί με τους

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

συμμαθητές του σε αντιπολεμικές δράσεις, ακολουθώντας το δρόμο που του προτείνει η
φίλη του Ζωή. Dionysis, a mild teenager, after a lot of facts happening around him, feels refreshed. He comes out from his little happy world, he becomes aware of pain and misery and
decides to surpass himself by participating with his classmates in anti-war actions, following the
way that his friend Zoe suggests him.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ // COMPREHENSIVE
SPECIAL HIGH SCHOOL & LYCEUM OF SYROS
Υπεύθυνη / in charge: Βασιλική Κοντογιάννη/ Vasiliki Kontogianni

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bkontogianni@gmail.com
http://www.atsida.gr/video-155/
youtube

Tο τραγούδι των γλάρων > The Seagulls’ Song
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ > 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Δημήτρης Ψαραδέλης / Dimitris Psaradelis, Πασχάλης Καραμολέγκος / Paschalis
Karamolegos, Ρενάτα Βολικάκη / Renata Volikaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα τραγούδι που ελάχιστοι από εμάς έχουμε παρατηρήσει!!! Η αγάπη γι’ αυτά τα πουλιά είναι
το κοινό σημείο των πρωταγωνιστών μας. Ενός μαθητή, του Νικόλα και του δασκάλου του,
Στέφανου. Τι συμβολίζουν και τι μηνύματα μπορούν να περάσουν στο θεατή; A song that very
few of us have observed!!! The love for these birds is the common point of our protagonists, a
student, Nikolas and his teacher, Stefanos. What do they represent and what messages are
transmitted to the spectator?

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ // EVENING HIGH
SCHOOL OF MYTILENE

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dverri@sch.gr

Δέσποινα Βερρή/Despoina Verri Ιουλία- Μαρίνα Σαράντου/Ioulia-Marina Sarantou.

❚❚

Η ουτοπία μου > My utopia
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Δέσποινα Βερρή/Despoina Verri, Ιουλία- Μαρίνα Σαράντου/Ioulia-Marina Sarantou, Φεϊζάλ
Κοντσούζ/faιsal khodsuz, Καζίμαλι Χασσαντζαντί/Kajimali Hassanzadi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

«Η ουτοπία μου» αντιπαραθέτει αλλά και συνυφαίνει τις ζωές δύο ανήλικων προσφύγων, του
Φαϊζάλ και του Καζίμ, προβάλλοντας τους συναισθηματικούς δεσμούς του καθενός με ένα
συγκεκριμένο μέρος της Μυτιλήνης. Μέσα από τα μάτια τους, τη φωνή τους, και την παρουσίαση του δικού τους «ουτοπικού καταφυγίου» αποκαλύπτονται δύο εσωτερικές συναισθηματικές διαδρομές. «My utopia” contradicts but also relates the lives of two minor refugees,
Faizal and Casim, showing their emotional bond with a certain place in Mytilene. Through their
eyes, their voice, and the presentment of their own «Utopian shelter”, two inner emotional paths
are revealed.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ // EXPERIMENTAL
SCHOOL OF UNIVERSITY OF ATHENS
Υπεύθυνες / in charge: Μαρία Παπαδαντωνάκη / Maria Papadantonaki, Ξένια Ξουργιά / Xenia
Xourgia

❚❚

Ο μοναχικός πλανήτης μου > My Lonely Planet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mpapadan@gmail.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Γεωργία Κρητικού / Georgia Kritikou, Θεοδόσης Γιαννούλης /
Theodosis Giannoulis. Σενάριο / screenplay: Γεωργία Κρητικού / Georgia Kritikou, Ιωάννα
Κροντηροπούλου / Ioanna Krontiropoulou, Σαπφώ Κλειδή / Sapfo Klidi. Κάμερα, μοντάζ /
camera, edit: Θεοδόσης Γιαννούλης / Theodosis Yannoulis. Ερμηνεία / cast: Ιωάννα Κροντηροπούλου / Ioanna Krontiropoulou, Σαπφώ Κλειδή / Sapfo Klidi, Γεωργία Κρητικού / Georgia
Kritikou, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου / Konstantinos Papadimitriou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια έφηβη μαθήτρια, η Αλεξάνδρα, θέλοντας να ξεπεράσει την μοναξιά και την αδιαφορία
που βιώνει στο σχολείο και στο οικογενειακό της περιβάλλον, αποφασίζει να δημιουργήσει
μια δική της ιστοσελίδα, στην οποία καταθέτει την καθημερινότητά της. Η σελίδα της θα έχει
ανέλπιστα μεγάλη ανταπόκριση και η επόμενη σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με περισσότερη
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. A teenage student, Alexandra, overlooked both at school and
at home, in an attempt to overcome her loneliness, decides to create her own website, where
she shares her daily life. Her site becomes an unexpected hit and she starts the new school year
with a newfound optimism and confidence.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@lyk-evinoch.ait.sch.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ // GENERAL LYCEUM OF
EVINOCHORI
Υπεύθυνη / in charge: Νικόλαος Σταμάτης / Nikolaos Stamatis

❚❚

Πλεύσεις ονείρων > Dream trip
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Χρήστος Τσιόβολος / Christos Tsiovolos, Αλέξανδρος Αρβανίτης / Alexandros Arvanitis, Αλέκος Γκιάτα / Alekos Gkiata, Βασίλειος Ζέλιος / Vasilios Zelios, Γεώργιος Ξηρός / Georgios
Xiros, Χρήστος Πατογιάννης / Christos Patogiannis, Κωνσταντίνος Τσιόβολος / Konstantinos
Tsiovolos, Χαράλαμπος Χατζηγιαννάκης/ Haralabos Hatzigiannakis, Γεώργιος Καραπάνος /
Georgios Karapanos, Γιάννης Μινάι / Yannis Minaï, Μιχαήλ Μιχαλόπουλος / Michael
Mihalopoulos, Σπυρίδων Πανάγος / Spyridon Panagos, Κωνσταντίνος Πανόπουλος /
Konstantinos Panopoulos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ομάδα μαθητών δημιούργησε το ντοκιμαντέρ, στο οποίο αποτυπώνουν τη διαδικασία που
ακολούθησαν οι ίδιοι για την κατασκευή μιας γαϊτοπούλας (παραδοσιακή βάρκα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου). A group of students created this documentary illustrating the
process they followed in order to make a traditional boat (gaïtopoula) of Mesolongi’s lagoon.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

sotiris1977s@gmail.com

ΓΕ.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ // GENERAL LYCEUM OF LEHAINA
Υπεύθυνος / in charge: Σωτήριος Χριστόπουλος / Sotirios Christopoulos

❚❚

Δύναμη > Power
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Ευστράτιος Κούρλιος / Efstratios Kourlios, Ελένη-Άννα Δημητρακοπούλου / Eleni-Anna Dimitrakopoulou, Νικόλαος Κωνσταντακόπουλος / Nikolaos
Konstantakopoulos. Σενάριο / screenplay: Νικόλαος Κωνσταντακόπουλος / Nikolaos
Konstantakopoulos. Εικονολήπτης / cameraman: Γεώργιος Περίδρομος / Georgios
Peridromos. Σεναριογραφική επιμέλεια / screenplay editor: Πάντιμη-Βασιλική Κουτσογιαννοπούλου / Pantimi-Vasiliki Koutsogiannopoulou. Επεξεργασία / edit: Χριστούλα-Χριστίνα
Λεοντίου / Christoula-Christina Leontiou. Μουσική επιμέλεια / music choice: Στεφανία Συλ-

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

λαϊδή / Stefania Syllaïdi Ερμηνεία / cast: Δανάη-Θεοδώρα Σχίζα / Danae-Theodora Schiza,
Παναγιώτης Ψυχογιός / Panagiotis Psychogyios, Βάγια Παπαγεωργίου / Vagia Papageorgiou,
Βασιλική Πανταζή / Vasiliki Pantazi, Ελένη-Άννα Δημητρακοπούλου / Eleni-Anna
Dimitrakopoulou, Χρήστος Σίνος / Christos Sinos, Χρήστος Μακάριος / Christos Makarios και
άλλοι μαθητές του Β2 ως βοηθητικοί ηθοποιοί / and other students of 11th Grade as
background actors.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Δανάη είναι μια μαθήτρια 16 χρόνων, η οποία δεν έχει πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο
της. Ο καθηγητής της υποκρίνεται πως θέλει να την βοηθήσει να περάσει την τάξη, πριν αποκαλύψει τον πραγματικό του στόχο, που είναι η οικονομική ή σεξουαλική εκμετάλλευση της
Δανάης. Danae is a 16-year-old student, who doesn’t do well in school. Her teacher pretends he
wants to help her pass to the next grade, until he reveals his real goal, which is to exploit Danae
either financially or sexually.

HADI AND MOHAMMED
Υπεύθυνος / in charge: Μιχάλης Καστανίδης / Michalis Kastanidis

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fabula.productions@yahoo.com

Το ποντικάκι > The Little Mouse
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Hadi, Mohammed.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το ποντικάκι που φτιάχνει σπίτια. Μια ιστορία από το Αφγανιστάν. The little mouse making
houses. A story from Afghanistan.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ‘’ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ’’ // HIGH
SCHOOL & GENERAL LYCEUM OF MOLAI ‘’THEODOR KALLIFATIDES’’
Υπεύθυνος / in charge: Αντώνης Μπόζης/ Antonis Bozis

❚❚

Ο Ορισμός της Αγάπης > The Definition of Love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σενάριο, σκηνοθεσία / direction, edit: Σάρα Τζορμπάτζi / Shara Tsorbatzi, Ιουλία Σκριβάνου/
Julia Skrivanou. Κάμερα / camera: Αλεξάνδρα Πλέπη / Alexandra Plepi, Λουίζα Παυλάκη /
Lοuiza Pavlaki, Μαρία Χριστιάνη / Maria Christiani, Σάρα Τζορμπάτζι / Shara Tsorbatzi, Ιουλία
Σκριβάνου/ Julia Skrivanou. Μακιγιάζ, κοστούμια / make up, costumes: Μαρία-Νίκη Παναγάκου / Maria-Niki Panagakou, Αλεξάνδρα Πλέπη / Alexandra Plepi, Βιολέττα Γιαννακάκη /
Violeta Giannakaki, Σάρα Τζορμπάτζι / Shara Tsorbatzi. Μοντάζ / edit: Ιουλία Σκριβάνου/
Julia Skrivanou. Ερμηνεία / acting: Σάρα Τζορμπάτζι / Shara Tsorbatzi, Ιουλία Σκριβάνου /
Julia Skrivanou, Αλεξάνδρα Πλέπη / Alexandra Plepi, Μαρία-Νίκη Παναγάκου / Maria-Niki
Panagakou, Βιολέτα Γιαννακάκη / Violeta Giannakaki, Έλενα Σιγανού / Helen Siganou , Χρυσάνθη Κοτσώνα /Chryshanthi Kotsona, Μαρία Βασίλεβα / Maria Vasileva.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Mία ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο νέους ανθρώπους διαφορετικής φυλής. Ο Αράς είναι
ένας άντρας αφρικανικής καταγωγής που ερωτεύεται μια «εύσωμη» Ελληνίδα, την Καιτούλα.
Οι δύο νέοι θα έρθουν αντιμέτωποι με στερεότυπα και προκαταλήψεις των ίδιων των δικών
τους ανθρώπων; όμως η δύναμη της αγάπης θα νικήσει… A love story between tzo young
people from different tribes. Aras comes from Africa and fells in love with Kaiti, a «stout» Greek
woman. They will face the stereotypes and prejudices of their own people, but the power of
love will win...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

antonisbozis@gmail.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

❚❚

Γλυκιές ενθυμήσεις > Sweet Memories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ομάδα μαθητών του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Μολάων / Group of students of the Ηigh School
and General Lyceum of Molai. Μοντάζ / edit: Σπυριδούλα Ατσιδάκου / Spyridoula Atsidakou.
Υπεύθυνοι Καθηγητές / supervising teachers: Χρυσούλα Κόικα / Chrysoula Koika, Ολυμπία
Λαμπούση / Olympia Lampoussi, Αντώνης Μπόζης / Antonis Bozis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τοπικές και προσωπικές ιστορίες σχετικά με το σχολείο του χτες, μέσα από συνεντεύξεις με
γέροντες, έρευνα και φωτογραφικό υλικό. Local and personal stories about school’s past,
through interviews with elderly people, research and photos.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

christina_tsakmaka@hotmail.com

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ // HIGH SCHOOL OF EPANOMI
Υπεύθυνες / in charge: Ναταλία Εμπεριάδου / Natalia Emperiadou, Χριστίνα Τσακμακά / Christina
Tsakmaka

❚❚

Μαλάλα > Malala
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’18’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές του Γυμνασίου / students of the school. Συντονισμός / coordination: Ναταλία
Εμπεριάδου / Natalia Emperiadou, Χριστίνα Τσακμακά / Christina Tsakmaka.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι γενήθηκε στο Πακιστάν. Η φωνή της ακούστηκε πρώτη φορά σε
διεθνές επίπεδο το 2011. Τον Οκτώβριο του 2012 έγινε στόχος των Ταλιμπάν και πυροβολήθηκε στο κεφάλι καθώς επέστρεφε σπίτι της με το σχολικό λεωφορείο. Επέζησε από
θαύμα. Το 2014 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της ενάντι στην καταπίεση των παιδιών και των νέων και την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των παιδιών
στην εκπαίδευση. Malala Yousafzai was born in Pakistan. She came to first international
public attention in 2011. She was shot in the head by a Taliban gunman in October 2012, on
her way home from school by bus. She survived and went on to receive the Nobel Peace
Prize in 2014 for her struggle against the suppression of children and young people and for
the right of all children to education.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

chatzivasiliadou@yahoo.de
https://pame-sinema.webnode.gr/

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

❚❚

Απλή λογική > Simple logic
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Απόστολος Κουτσάκης / Apostolos Koutsakis, Νίκος Καραγεωργάκης / Nikos Karageorgakis,
Φώτης Κωστίτσης / Fotis Kostitsis, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης / Konstantinos Lazaridis, Κατερίνα Βάκα / Katerina Vaka, Δημήτρης Βαφείδης / Dimitris Vafidis, Μαίρη Ζήμπρα / Mary Zibra,
Θωμάς Λαζάρου / Thomas Lazarou, Δημήτρης Σαμολαδάς / Dimitris Samoladas, Ιωσήφ Τσιμενίδης / Iosif Tsimenidis, Κριστιάνα Ντάγια / Christiana Dajia, Χριστιάνα Λαγκάζαλη /
Christiana Lagazali, Μαρία Τσομπάνη / Maria Tsobani, Νικηφόρος Μπαμπαχμίδης / Nikiforos
Mpampachmidis, Ξανθούλα Σαδίκη / Xanthoula Sadiki, Θοδωρής Ράμναλης / Thodoris
Ramnalis, Μιχάλης Σιάμκας / Michalis Siamkas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας νέος μαθητής έρχεται στο Γυμνάσιο και οι συμμαθητές του τον αντιμετωπίζουν με καχυ-

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

ποψία. Είναι όμως η πρώτη εντύπωση που διαμορφώνουμε για ένα άτομο σίγουρα η σωστή;
A new student arrives at the High School and his classmates treat him with suspiciousness. But
can first impressions ever be correct?

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ // HIGH SCHOOL OF LIVADOCHORI,
LEMNOS

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@gym-livad.les.sch.gr

Υπεύθυνη / in charge: Χαριτίνη Φωτοπούλου / Ηaritini Fotopoulou

❚❚

Φιλοκτήτης - ξένη γη > Filoktitis -Foreign land
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’35’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Άγγελος Παϊτάκης /Angelos Païtakis, Μάριος Φίκαρης /Marios Fikaris,
Φώτης Παϊτάκης / Fotis Païtakis. Συντελεστές / crew: Άγγελος Κάντζος / Angelos Kantzos,
Νεκταρία Γιαννέλη / Nektaria Gianelli, Νικόλαος Διαματάρης / Nikolaos Diamataris, Μαρία
Σοφιανίδου / Maria Sofianidou, Ειρήνη Παλαμιδά / Irini Palamida, Ανδρέας Σεϊντίδη /
Andreas Seïntidi, Βασιλική Φράγκου / Vasiliki Fragkou, Χριστίνα Σουλντίσα / Christina
Souldisa, Αθηνά Τράικο / Athina Traïko, Κρυσταλλένια Παλαιολόγου / Kristallenia Palaiologou.
Υπεύθυνες καθηγήτριες / teachers in charge: Ουρανία Χαλικιώτου / Ourania Halikiotou, Χαριτίνη Φωτοπούλου / Haritini Fotopoulou, Ζαφειρώ Χρηστίδου / Zafiro Christidou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα μεγάλο κεφάλαιο του μύθου του Φιλοκτήτη διαδραματίζεται στη Λήμνο. Ξεκινώντας ο
ήρωας από τη Θεσσαλία σταμάτησε με τους συντρόφους του και τους υπόλοιπους Αχαιούς
στο νησί, στο δρόμο για την κατάκτηση της Ομηρικής Τροίας. Ο Σοφοκλής στην ομώνυμη
τραγωδία του δικαιώνει τον ήρωα καθώς με τη δική του συμβολή οι Έλληνες κερδίζουν τον
πόλεμο. A big chapter of the ancient greek myth of Filoktitis, takes place in the island of Lemnos.
Filoktitis left Thessaly and stopped with his companions and the rest of the Achaioi warriors on
the island on their way to Troy. Sofoklis wrote a play where Filoktitis is being praised by the
Greeks as they win in the war due to his contribution and help.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, CINELIKE LAB // HIGH SCHOOL OF LYKOVRYSI,
CINELIKE LAB
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚

Ποιός νοιάζεται; > Who cares?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Γεωργία Πολυμενάκου / Georgia Polymenakou.
Κάμερα / camera: Γεωργία Πολυμενάκου / Georgia Polymenakou, Στέλιος Σουτζόγλου /
Stelios Soutzoglou. Ερμηνεία / cast: Μαρία Αθανασοπούλου / Maria Athanasopoulou, Γιώργος Βιτζηλαίος / Giorgos Vitzileos, Σοφία Γιαννακούλια / Sofia Giannakoulia, Δήμητρα Γκαντή
/ Dimitra Gandi, Κωνσταντίνος Ησαΐδης / Konstantinos Esaedes, Αντωνία-Μαρία Καμπούρη
/ Antonia-Maria Kabouri, Σταυρούλα Κιούση / Stavroula Kiousi, Άννα-Αικατερίνη Κουφοκώστα / Anna-Aikaterini Koufokosta, Ιώ Λελούδα / Io Lelouda, Εβίτα Παπαθανασίου / Evita
Papathanasiou, Στέλιος Σουτζόγλου / Stelios Soutzoglou. Υπεύθυνοι καθηγητές / teachers in
charge: Ευαγγελία Ευκρατίδου / Evangelia Efkratidou, Παναγιώτα Σούπου / Panagiota
Soupou. Συντονιστής CineLike Lab / CineLike Lab coordinator: Ηλίας Φλωράκης / Ilias
Florakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η απομόνωση ενός ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα, ήταν το θέμα που απασχόλησε
την ομάδα του CineLike Lab, στο Γυμνάσιο Λυκόβρυσης. The isolation of a person who faces
problems. This is the matter that preoccupied the team of CineLike Lab, at the High School of
Lykovrysi.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

iliasflorakis@hotmail.com
http://www.oneirokykloi.com

[ AGE 13-16 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

papapamarg@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ» // HIGH SCHOOL OF MOUDROS
«ARGYRIOS MOSCHIDIS”
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Παπαπαναγώτου / Maria Papapanagotou

❚❚

 αδίζοντας στα ιστορικά μονοπάτια του Μούδρου των αρχών του 20ου
Β
αιώνα > Following the historic paths of Moudros in the early 20th
century
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σταματία Αφεντούλη / Stamatia Afentouli, Ευγενία Θωμά / Evgenia Thoma, Χρήστος Κυριάκος / Christos Kyriakos, Αθανάσιος Μουστάκας / Athanasios Moustakas, Χριστίνα Σέχου /
Christina Sehou, Γιώργος Μακράκης / Giorgos Makrakis, Άννα Μπουργάνη / Anna Bourgani.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί / educators: Μαρία Παπαπαναγιώτου / Maria Papapangotou, Όλγα
Σπυράκου / Olga Spyrakou, Ρουδάαμα Ναβροζίδου / Roudama Navrozidou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η τεράστια ιστορική σημασία του Μούδρου, της έδρας του σχολείου μας, και ο σημαντικός
του ρόλος στην Παγκόσμια Ιστορία μέσα από ψηφιακό αρχειακό υλικό. The great historical
significance of Moudros, the home of our school and its important role in World History through
digital archival material.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

souzanch@gmail.com

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ // HIGH SCHOOL OF PEDINI, IOANNINA
Υπεύθυνη / in charge: Σούζαν Χρυσοβιτσινού /Susan Chrysovitsinou

❚❚

Χαμένες Πατρίδες > Lost Homelands
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ειρηάννα Καμαρέτσου / Erianna Kamaretsou, Σοφία Κωσταρά / Sophia Kostara, Ειρήνη Σίντου / Irene Sintou, Γιώργος Τσιλιγγίρης-Κατσάνος / Giorgos Tsilingiris-Katsanos, Αλεξία Τάσση / AlexiaTassi, Λυδία-Αλεξία Ζαβογιάννη / Lydia-Alexia Zavogianni, Εβελίνα Μπιστιόλη /
Evelina Bistioli, Κατερίνα Αλεξίου / Katerina Alexiou, Ελευθερία Γεωργίου / Eleftheria
Georgiou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ιστορία των πρώτων κατοίκων του χωριού Μπάφρα, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την Καππαδοκία κατά τη διάρκεια της εθνικής εκκαθάρισης της Τουρκίας το 1920.
Πολλοί από τους μαθητές-δημιουργούς της ταινίας κατάγονται από τους πρώτους αυτούς
κατοίκους. The story of how today’s inhabitants of the village of Bafra, Greece came to be there.
Their grandparents were driven out of villages near Caesarea, during ethnic purging in Cappadocia in 1920. Many of the students who made the film are the great-great grandchildren of
those exiled persons.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

simantiraki@gymnasio-platania.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=p9QYw-NSlNc

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ // HIGH SCHOOL OF PLATANIAS, CHANIA
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Σημαντηράκη / Maria Simantiraki

❚❚

Απρόσμενη συνάντηση > Getting together by accident
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Κινηματογραφική ομάδα / cinema group. Κάμερα, μοντάζ / camera,
edit: Μανώλης Αρχαγγελάκης / Emmanouil Archangelakis. Σενάριο / screenplay: Μανώλης
Αρχαγγελάκης/ Emmanouil Archangelakis, Ιπποκράτης Γαροφαλάκης / Ippokratis
Garofalakis, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης / Konstantinos Georgiadis, Ιορδάνης Ιορδάνοφ /

GREEK SECTION

[ AGE 13-16 ]

Iordanis Iordanof, Αντώνης Μουτσόπουλος / Antonis Moutsopoulos. Μουσική / music: Ιπποκράτης Γαροφαλάκης / Ippokratis Garofalakis, Στυλιανός Ζουμαδάκης / Stylianos
Zoumadakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δύο φίλοι στη βόλτα τους στην παραλία, συναντούν τυχαία ένα λιπόθυμο αγόρι το οποίο
δέχεται τη φροντίδα τους και η ζωή του παίρνει μια νέα τροπή... During a walk at the beach,
two friends accidentally find a fainted boy who then receives their care and his life gets a new
turn...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ // HIGH SCHOOL OF ZACHARO
Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Νικολάου / Eleni Nikolaou

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nikoleleni@yahoo.gr

Αυτό είναι το Σπάρταθλο > This is Spartathlon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’07’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Θάλεια Μανουσοπούλου / Thalia Manousopoulou, Βασιλική Ζαφειράκη / Vasiliki Zafiraki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Tι γίνεται όταν μια ομάδα παιδιών αποφασίζει να κάνει βόλτα με τα ποδήλατα; Ποιος τρέχει
ασταμάτητα; Θα μπορέσει ο φωστήρας να απαντήσει; Πώς θα προσπαθήσει ο επίδοξος
Σπαρταθλητής να πετύχει τον σκοπό του; Ακολουθώντας τις συμβουλές του κ. Μέντωρ ή
καταφεύγοντας στη λύση του εμπόρου; What happens when a group of students decide to go
on a bike ride? Who is running non-stop? Will the genius be able to provide the answers? How
will the aspiring Spartathlete achieve his goal? Following Mr Mentor’s advice or resorting to the
dealer’s solution?

ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ // KOSTIS MALIAROPOULOS

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kostis.malliaropoulos@gmail.com

Η μάσκα > The mask
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’07’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, screenplay, production: Κωστής Μαλιαρόπουλος / Kostis
Malliaropoulos. Σενάριο / screenplay: Κωστής Μαλιαρόπουλος / Kostis Malliaropoulos, Ηλίας Βελαέτης / Elias Velaetis. Ερμηνεία / cast: Ηλίας Βελαέτης / Elias Velaetis, Ειρήνη Σκεβα /
Irini Skeva, Κώστας Βαλαέτης / Kostas Velaetis, Κωστής Μαλιαρόπουλος / Kostis
Malliaropoulos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Ηλίας, ένα εθισμένο αγόρι, που δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει γύρω
του, υποφέρει εξαιτίας της «μάσκας» που φοράει και η οποία τον κρατά μακριά από την οικογένειά του αλλά και τον εμποδίζει να έχει πραγματικά αισθήματα. Not being able to realize
what’s going on around him, Elias, an addicted boy, suffers from a ‘’mask’’ that he is wearing
which keeps him distant from his family and prevents him from having real feelings.

«ΛIBANEIO « 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ // «LIVANIO « 2nd HIGH SCHOOL OF CHIOS
Υπεύθυνη / in charge: Βάσω Ζύμαρη / Vaso Zymari

❚❚

 α καμώματα του Ξεφτέρη > «Xefteris”: The achievements of a genius
Τ
boy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’16’’ / 2018

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

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

[ AGE 13-16 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σίμος Πονηρός / Simos Poniros, Αρτεμίσα Φροκάι / Artemisa Frokaï, Κέλλυ Μοσχόβη / Kelly
Moschovi, Ροσέλα Αλμέτα / Rosela Almeta.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Ξεφτέρης είναι ένα υπάκουο, αλλά όχι πολύ έξυπνο παιδί. Η θεία του στέλνει στη μητέρα
του διάφορα πράγματα με τον Ξεφτέρη, αλλά εκείνος δεν καταφέρνει να τα παραδώσει σε
καλή κατάσταση, γιατί ακολουθεί κάθε φορά τις προηγούμενες οδηγίες, με καταστροφικά
αποτελέσματα. Ο Ξεφτέρης στενοχωριέται και η μητέρα απελπίζεται. Xefteris is an obedient
but not very clever boy. His aunt sends some things to his mother with Xefteris. But he can’t
manage to deliver them in good condition, because each time he follows aunt’s previous advice
with disastrous results. Xefteris feels upset and his mother is desperate.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fabula.productions@yahoo.com

LUBNA ABAS
Υπεύθυνος / in charge: Μιχάλης Καστανίδης / Michalis Kastanidis

❚❚

Σχετικά με μια αληθινή ιστορία > About a real story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Lubna Abas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα σχόλιο για τα πρότυπα ομορφιάς. A comment on beauty standards.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

panoskount@hotmail.com
https://mandoulides.edu.gr

EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ // MANTOULIDIS SCHOOLS
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Κουντουράς / Panayiotis Koundouras

❚❚

Μία έκρηξη! > An explosion!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Γιώργος Μιχαηλίδης / George Michaelidis, Ελένη Γεροθανάση / Eleni
Gerothanasi. Σενάριο / screenplay: Η κινηματογραφική ομάδα / The cinema class. Μοντάζ,
ειδικά εφέ / edit, special effects: Γιώργος Μιχαηλίδης / George Michaelidis. Ερμηνεία / cast:
Μάξιμος Παπαδόπουλος / Maximos Papadopoulos, Χρήστος Χωρινός / Christos Chorinos,
Δέσποινα Σιάγκρη / Despina Siagri.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η κινηματογραφική ομάδα είναι έτοιμη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας. Φώτα, κάμερες
green screen, πρωταγωνιστές και ένας τρελαμένος σκηνοθέτης, βρίσκονται σε θέση μάχης
για την απόλυτη σκηνή έκρηξης. Οι πόρτες ξαφνικά κλειδώνουν και μια φωνή τους λέει πως
το κτίριο θα καταστραφεί, αν δε γυρίσουν τη σκηνή σε ΜΟΝΟΠΛΑΝΟ! Έχουν μόνο πέντε
λεπτά και ο χρόνος μετράει αντίστροφα... The cinema class is ready to film its newest project.
Lights, cameras, cast & crew and a crazy director are ready to shoot the ultimate explosion scene.
The doors lock and a strange voice announce that the school building is going to be destroyed
by a real explosion, unless they film the scene in ONE SHOT! Five minutes left, the clock is ticking...

GREEK SECTION
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΧΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ // MOHOS HIGH SCHOOL, HERAKLION
ΥπεύθυνΕς / in charge: Κατερίνα Χαριτάκη / Katerina Haritaki, Ευδοκία Πανιτσίδου / Evdokia
Panitsidou

❚❚

[ AGE 13-16 ]
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

epanits1@gmail.com

Τα δεδομένα > Data
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Άγγελος Διαμαντάκης / Aggelos Diamantakis,, Κωνσταντίνος Βογιατζάκης / Konstantinos
Vogiatzakis, Βικτωρία Στεφανάκη / Victoria Stefanaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Κωνσταντής είναι ένας έφηβος που κατοικεί στην Αθήνα & είναι νοσηρά προσκολλημένοςόπως συμβαίνει και με πολλά παιδιά της ηλικίας του- στο κινητό του. Στις διακοπές του αποφασίζει να επισκεφτεί το χωριό του παππού του, τον Μοχό. Εκεί έλκεται σιγά σιγά από την
πρόκληση της ομορφιάς της πραγματικής ζωής όπως αυτή προκύπτει μέσα από την επαφή
με τη φύση και την επικοινωνία με τους άλλους. Konstantis is a teenager who lives in Athens
and, like many other children of his age, he is hooked on his mobile phone. He decides to spend
his holiday in his grandfather’s village, Mohos. There, he is gradually attracted by the beauty of
real life through his contact with nature and communication with other children in the village.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ // PETROS FLORAKIS
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚

Το θρανίο > The desk
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σενάριο, animation / screenplay, animation: Πέτρος Φλωράκης / Petros Florakis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι ανακαλύπτει την πραγματική χρήση του θρανίου. A boy finds the real use of a desk.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

iliasflorakis@hotmail.com
http://oneirokykloi.com

[ AGE 17-20 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gpittas@gmail.com
http://1epal-vront.chi.sch.gr/portal/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ > 1st EPAL OF VRONTADOS
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Πιττάς / Yorgos Pittas

❚❚

Το άνθος του γιαλού > The flower of the sea.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές του σχολείου / students of the school, Nίκος Χουλης / Nikos Choulis, Γιώργος
Πιττάς / Yorgos Pittas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οπτικοποίηση του διηγήματος του Αλ. Παπαδιαμάντη «Το άνθος του γιαλού». Visualization of Al. Papadiamantis “The Flower of the Sea”.

❚❚

Η φωνή του ναύτη > The sailor’s voice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές του σχολείου / students of the school, Nίκος Χουλης / Nikos Choulis, Γιώργος
Πιττάς / Yorgos Pittas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Βασισμένο στο ποίημα του Ματθαίου Μουντέ «Η φωνή του ναύτη». Based on Mathaios
Monte poem “The sailor’s voice”.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dpoupalou@yahoo.gr

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF CHIOS
Υπεύθυνη / in charge: Δέσποινα Πουπάλου/Despoina Poupalou.

❚❚

Ασύμπτωτες πορείες > Parallel Paths
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ /2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ευαγγελία Σκόρδια/ Evaggelia Skordia, Ανθούλα Τσακουμή/ Anthoula Tsakoumi, Χάρης
Φραγκάκης/ Charis Fragakis, Παναγιώτα Χαλιορή/Panagiota Chaliori, Κατερίνα Χονδρογιάννη/Katerina Hondrogianni, Γιώργος Ψυχής/ Giorgos Psychis (Η ομάδα της Cineμάθειας/ The
student team of Cinematheia).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Zωές ανθρώπων που διασταυρώθηκαν, αλλά δεν συναντήθηκαν ποτέ. Στην εποχή της
κρίσης οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονται , στην εποχή της δημοκρατίας τα φύλα φυλακίζονται στερεοτυπικά μέσα στα πρέπει μιας υποκριτικής κοινωνίας, στην εποχή της ενημέρωσης ακόμα χάνονται παιδιά από ναρκωτικά. The film is about people’s lives which
were crossed but they never met. Because of the economic crisis the social contrasts have
become frayed, the sexes have been imprisoned by the stereotypes of a hypocritical society
moreover although we have so much information at our finger tips there are still teenagers
who lose their lives because of drugs.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jpappas@sch.gr

1o ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM OF KERATSINI
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννης Παππάς / Yannis Pappas

❚❚

Αριστόμαγκες > Appearances deceive
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βακάς Χουσεΐν/ Vakas Hoysein, Βαλέρια Βερνίκου/ Valeria Vernikou, Κωνσταντίνος Καλού-

GREEK SECTION

[ AGE 17-20 ]

δης/Konstantinos Kaloudis, Σπύρος Καρτίμπελης /Spiros Kartimpelis, Ελένη Καψάλη/ Eleni
Kapsali, Παναγιώτης Κολλινιάτης/Panagiotis Kolliniatis, Άγγελος Τζίτζηρας/Angelos Tzitziras,
Πόπη Χατζηαντωνίου/Popi Xatziantoniou, Κυριάκος Μπαθρέλλος/Kyriakos Mpathrellos,
Μαρία Μιχαλακάκου/Maria Mixalakakou, Γιώργος Σκλαβενίτης/Giorgos Sklavenitis, Μαρία
Τέρση/ Maria Tersι, Κων/νος Αραχωβίτης / Konstantinos Arachovitis, Αγγελος Τσατσαρώνης/
Angelos Tsatsaronis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δυο συνηθισμένοι αλλά εντελώς διαφορετικοί τύποι μαθητών ( ο ένας αριστούχος, ο άλλος ο μάγκας της τάξης) μπλέκουν, καθώς άθελά τους θα παίξουν αντίστροφα τους «
ρόλους « που γονείς και καθηγητές έχουν ήδη «μοιράσει « σε αυτούς... Two ordinary but
completely different young students -the teachers΄ favorite and the cool guy- are involved
in a series of troubles finding themselves in each others’ shoes as the roles given to them by
family and teachers are now reversed…

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ // 1st LABORATORY CENTRE OF ARGOS
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Τσίγκας / Tsigas Ilias.

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@1sek-argol.arg.sch.gr

Το Αστέρι Κι η Ευχή > The Star and the Wish
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γεωργία Σκάζα / Georgia Skaza, Ελένη Τσαούση / Helen Tsaousi, Μαρίνος Ποντικάτης /
Marinos Pontikatis, Παναγώτα Συγίζη / Panagiota Sigizi, Νίκος Αργυρόπουλος / Nikos
Argiropoulos, Γιαννης Δέδες / Giannis Dedes, Θανάσης Λατίφι / Thanasis Latifi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια διασκευή των μαθητών, από το γνωστό διάλογο Αστεριού και Κερασιάς που υπάρχει
στο βιβλίο της ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ «Το Χρώμα του Φεγγαριού». An adaption of Alkyonis Papadakis book “the color of the Moon”, and specifically the dialogue between the
Star and the Cherry.

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ // 1st LABORATORY CENTRE OF ARGOS
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Πιστεύος / Nikolaos Pistevos.

❚❚

Ταξίδι από Ανατολή σε Δύση > Journey from East to West
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κωνσταντίνα Κατσικάρη / Konstantina Katsikari, Μαρία Τσακιροπούλου / Maria
Tsakiropoulou, Παναγιώτης Καρατασούλης / Panagiotiw Karatasoulis, Τζουλιάνο Τότσι /
Juliano Totsi, Ιωάννης Γιαννόπουλος / John Giannopoulos, Λεωτύχης Μαρούλης / Leotihis
Maroulis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Άλλοι έχουμε συγκινηθεί με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα που έχει
ντύσει αγαπημένες μας ταινίες. Άλλοι πάλι, έχουμε σιγοψιθυρίσει δεκάδες φορές τα μοναδικά της τραγούδια. Ένα ταξίδι του Ελληνισμού από την Ανατολή στη Δύση, από την
Πόλη και τον Πόντο, μέσα από το Αιγαίο ως την Κάτω Ιταλία. Όπως ταξιδεύει το φως. Και
θα σας πάρουμε μαζί σε αυτό το όμορφο ταξίδι.... Some of us have been touched by the
wonderful music of Evanthia Reboutsika, as her songs are soundtracks to our favorite films.
Some of us, have whispered her unique songs a dozen times. A journey of Hellenism from
East to West, from Constantinople and Pontus, through Aegean to Southern Italy. Like the
light travels. And we’ll take you on this beautiful trip....

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

pisnik2003@yahoo.gr

[ AGE 17-20 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nikolasrig09@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ // 1st SCOUT TEAM OF PYRGOS
Υπεύθυνος / in charge: Νικόλας Ρηγόπουλος / Nikolas Rigopoulos

❚❚

Think again
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Νικόλας Ρηγόπουλος / Nikolas Rigopoulos. Σενάριο / Screenplay: 1η
Κοινότητα Ανιχνευτών Πύργου / 1st Scout Team of Pyrgos. Μονταζ / Edit: Ανδριάνα Αργυροπούλου / Andriana Argiropoulou. Κάμερα / Camera: Νικόλας Ρηγόπουλος / Nikolas
Rigopoulos, Ανδριάνα Αργυροπούλου / Andriana Argiropoulou. Ερμηνεία/ Cast: Μαριρένια
Αναστασοπούλου / Marirenia Anastasopoulou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ζωή ενός κοριτσιού το οποίο μετά από ερωτική απογοήτευση στρέφεται στην αυτοκτονία. Το έργο προβάλλει την αντίθεση ανάμεσα στο χρονικό διάστημα πριν και μετά το
θάνατό της, τονίζοντας τις επιπτώσεις στον κοινωνικό της περίγυρο. The life of girl who
after a love dissapointment commits suicide. The films shows the contrast before and after
her death, highlighting the impact on her social environment.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kdedes72@gmail.com

1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ // 1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF ARGOS
Υπεύθυνοι / in charge: Σοφία Βεκερίδου / Sofia Vekeridou, Κώστας Δέδες / Kostas Dedes.

❚❚

Το τιμόνι κουταμάρες δεν σηκώνει > Don’t be foolish behind the wheel
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’55’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Κούβαλης Βασίλης / Kouvalis Vasilis, Παπαμιχαλοπούλου Ιωάννα / Papamichalopoulou
Ioanna, Μύρτος Μπρούνο / Myrtos Brouno, Κορομίχης Ιωάννης / Koromichis Ioannis,
Μερκούρης Βασίλης / Merkouris Vasilis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η απροσεξία κατά την οδήγηση μπορεί να είναι μοιραία για τον οποιονδήποτε, χωρίς διακρίσεις. Αξίζει άραγε τον κόπο να απαντήσουμε σε ένα τηλεφώνημα κατά τον χρόνο
που οδηγούμε;Πρέπει να οδηγούμε αφού έχουμε καταναλώσει αλκοόλ; Ποια είναι η ευθύνη των πολιτών και της Πολιτείας; Carelessness while driving can be fatal for whomsoever. Is it worthwhile to answer a phone call while driving? Do we have to drive after having
consumed alcohol? What is the responsibility of citizens and the state?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jochoria@gmail.com
https://youtu.be/OT8z5yPv6KU
http://1epal-aigal.att.sch.gr

1o ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ // 1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF EGALEO
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννης Χωριατέλλης / John Choriatellis

❚❚

Ρουτίνα > Routine
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, animation, μουσική / direction, screenplay, edit, animation,
music: Παναγιώτης Χριστοφιλέας / Panagiotis Christofileas. Βοηθός σκηνοθέτη, μακιγιάζ /
assistant director, make up: Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου / Alexandra Kostantinidou. Ερμηνεία / cast: Φοίβος Κατσάνης / Fivos Katsanis, Κρυσταλλία Ασημάκη / Krystalia Asimaki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία παρακολουθεί ένα νέο που ζει σε μια συνεχόμενη επανάληψη της καθημερινότητα του. Εξαιτίας της ρουτίνας αυτής ο πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με τους
εφιάλτες και τους φόβους του. Από καρέ σε καρέ, εξελίσσεται σαν χαρακτήρας και στο

GREEK SECTION

[ AGE 17-20 ]

τέλος το πράγμα καταλήγει σε ένα απρόβλεπτο «σκηνικό». The film is about a young man
who lives a continuously repeated daily life. Due to this routine, the protagonist finally confronts his nightmares and fears. As the film develops, we watch the main character evolving
and the end is unpredictable.

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 2nd EXPERIMENTAL LYCEUM OF
ATHENS
Υπεύθυνος / in charge: Δημήτρης Κοπανάς / Dimitris Kopanas.

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dkopanas@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=OI0eNmBqRw8

Άτροπος > Eurydice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Γιάννης Μπαλαμώτης / Yiannis Balamotis.
Διεύθυνση Φωτογραφίας, μοντάζ / D.O.P, edit: Αλέξανδρος Μαχαίρας / Alexandros
Machairas. Βοηθός Σκηνοθέτη / assistant director: Σωτήρης Τζοβάρας / Sotiris Tzovaras.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι πέφτει θύμα ενός περίεργου τροχαίου ατυχήματος. Η
κοπέλα καταλήγει στο ιατρείο ενός παράξενου γιατρού με αινιγματικούς ασθενείς και με
μια ιδιόρρυθμη γραμματέα. Η συνάντηση με τον γιατρό εξελίσσεται σε μια υπαρξιακή
εμπειρία με απροσδόκητο τέλος. A young couple falls victim of a curious accident. The
woman ends up visiting a mysterious doctor with enigmatic patients and a peculiar secretary. The confrontation with the doctor evolves into an existential experience with an unexpected ending.

7ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ // 7th GENERAL LYCEUM OF NEA SMIRNI
Υπεύθυνος / in charge: Πέτρος Μούγιος/Petros Mougios.

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

petros.mouyios@gmail.com
https://www.homoludens.edu.gr/

Wildness
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία/direction:Βασίλης Ζαχαριάδης/Vasilis Zachariadis, Άννα Μπότσου/Anna Botsou.
Ερμηνεία / cast: Ιωάννα Πολιτοπούλου/Ioanna Politopoulou. Βοηθός παραγωγής/production
assistant: Ηλέκτρα Σμύρη/Ilektra Smyri. Υπεύθυνοι καθηγητές/supervisors: Πέτρος Μούγιος/Petros Mougios, Μπακιρτζόγλου Δέσποινα/Bakirtzoglou Despoina.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια απόπειρα συμβολικής ψηλάφησης της ελευθερίας και της εμπειρίας της άγριας φύσης σε αντιδιαστολή με τη κοινωνική ζωή στις πόλεις, όπως αυτή προσεγγίζεται από τον
Αμερικανό φιλόσοφο, φυσιοδίφη και συγγραφέα Χένρι Ντεϊβιντ Θορώ. Αn attempt to
approach henry david thoreau’s philosophy on absolute freedom and Wildness, as opposed
to human’s social nature. Henry David Thoreau was an essayist, philosopher, and naturalist.

BARRACUDA FILMS
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Τσιβάκης/Giorgos Tsivakis.

❚❚

Αυτό το πτηνό είναι πολύ σπάνιο > Unique Βird
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’16’’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γιώργος Τσιβάκης/Giorgos Tsivakis, Μπάμπης Στεβής/Babis Stevis, Βασίλης Χονδρός/Vasilis
Chondros, Αλέξανδρος Σπύρου/Alexandros Spyrou.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

georgetsivakis@gmail.com

[ AGE 17-20 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας νέος άνδρας ξεκινάει το ταξίδι της αναζήτησης.Σε αυτό παρατηρεί, αφουγκράζεται,
σκέφτεται και συναναστρέφεται με την φύση τους ανθρώπους και τα ζώα.Τελικά θα προσπαθήσει να αφήσει το παρελθόν πίσω του να συγκεντρωθεί στο παρόν και γιατί όχι στο
μέλλον. A young man starts the journey of search. In this he observes, listens, thinks and
associates with nature the people and the animals. Finally he will try to let the past behind
him focus in the present and why not in the future.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kgianniri@hotmail.com
http://www.atsida.gr/video-155/
youtube/1513-kynigontas-ximairesdokimanter-10

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ //
COMPREHENSIVE SPECIAL & PROFESSIONAL HIGH SCHOOL – LYCEUM OF
SYROS. Υπεύθυνη / in charge: Κατερίνα Γιαννίρη / Katerina Yanniri.

❚❚

Κυνηγώντας Χίμαιρες > Chasing down Chimeras
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βαγγελίτσα Ξαγοράρη / Vaggelitsa Xagorari, Γιώργος Παράβαλος /Giorgos Paravalos, Δημήτρης Ψαραδέλης/ Dimitris Psaradelis , Λευτέρης Σφακιανάκης /Lefteris Sfakianakis, Βαμβακάρη Ελευθερία/ Vamvakari Eleutheria.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο του Μ. Καραγάτση, « Η Μεγάλη Χίμαιρα».
Που σταματά ο μύθος και που ξεκινά η πραγματικότητα ή το αντίστροφο; Θα μπορέσουμε να το μάθουμε ή μάλλον… θέλουμε να το μάθουμε ή ενδόμυχα επιζητούμε να αφήσουμε τη Χίμαιρα ανέγγιχτη!!! A documentary based on M. Karagatsis book “The great
chimera”. Where does the myth stops and where reality begins or vice versa? We will be able
to learn it or rather ... we want to learn it or intimately seek to let Chimera untouched !!!
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

azza8574@gmail.com

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ // EPAL KASTORIAS
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Άγγελος Γκρίζης / Giorgos Aggelos Grizis.

❚❚

Δύο έφηβοι - Δύο Περιπέτειες > Two Teenagers Two Adventures
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Κωνσταντίνος Μαζγαλτζίδης / Konstantinos
Mazgaltzidis. Σενάριο, μουσική / screenplay, music: Γιώργος Άγγελος Γκρίζης / Giorgos
Aggelos Grizis. Ερμηνεία / cast: Κοσμάς Καράτζιος - Kosmas Karatzios, Γιώργος Άγγελος Γκρίζης / Giorgos Aggelos Grizis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Στις μέρες μας αρκετοί έφηβοι καταλήγουν στο αλκοόλ, για προσωπικούς λόγους και
άλλες φορές για λόγους διασκέδασης. Έτσι και εμείς μέσα από αυτήν την ταινία περνάμε
μήνυμα ΄Αν θέλεις να καταφύγεις κάπου ώστε να ξεχάσεις τα προβλήματα σου, μια από
τις καλές λύσεις είναι ο αθλητισμός και όχι το ποτό’. Nowadays, many teenagers turn to
alcohol, sometimes for personal reasons and sometimes just for fun. With this movie we
wanted to give the message: “If you want to escape in order to forget your problems, better
choose sports and not drink”.

GREEK SECTION
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ // EVENING HIGH
SCHOOL OF MYTILENE Υπεύθυνοι / in charge: Δέσποινα Βερρή/Despoina Verri Ιουλία- Μαρίνα

[ AGE 17-20 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dverri@sch.gr

Σαράντου/Ioulia-Marina Sarantou.

❚❚

Νίκη > Nicky
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Δέσποινα Βερρή/Despoina Verri, Ιουλία- Μαρίνα Σαράντου/Ioulia-Marina Sarantou, Αλέξανδρος Στεργίου/Aleksandros Stergiou, Μυρσίνη Ιντσέ/Myrsini Intze, Σωτηρία Γιαννή/Sotiria
Yanni.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ιστορία μιας γυναίκας 67 ετών, της κυρίας Νίκης που ως μετανάστρια στη Νότιο Αφρική έζησε την εμπειρία του «ξένου» και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ένιωσε το ίδιο. Συνέχισε το σχολείο και τελικά πραγματοποίησε το όνειρό της, εισήχθη στο Πανεπιστήμιο,
στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. The story of a 67-year-old woman, Mrs. Nicky, who
as a migrant in South Africa lived the experience of been a “foreigner” and when she returned to Greece she felt the same. She continued school and eventually realized her
dream, she was accepted to the University in Department of Social Anthropology.

ΓΕΛ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ > GENERAL LYCEUM OF ALIKASNASSOS
Υπεύθυνη / in charge: Μελίνα Μελετλίδου / Melina Meletlidou

❚❚

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

melemelina@gmail.com

Τάδε Εφη:»ουδέν κακόν αμιγές καλού»> When life gives you lemons...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης / students of the A’ and B’ grade. Συντονισμός / coordination:
Μελετλίδου Μελίνα / Meletlidou Melina, Μπενέκου Ελένη / Benekou Eleni.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Oι μαθητές ξεφυλλίζουν το βιβλίο της ζωής μιας γυναίκας μετά από ένα τροχαίο.Το μήνυμα της ταινίας είναι αισιόδοξο: η δύναμη της ψυχής του ανθρώπου και η θέλησή του για
ζωή υπερνικά κάθε εμπόδιο. The students read a book about a woman’s life after her car
accident. The message of the film is optimistic: the power of the soul and his will for life
overcomes every obstacle.

ΓΕ.Λ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ // GENERAL LYCEUM OF EPANOMI
Υπεύθυνοι / in charge: Ναταλία Εμπεριάδου / Natalia Emperiadou , Χριστίνα Τσακμακά / Christine
Tsakmaka.

❚❚

Σκιά > Shadows
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές του σχολείου / students of the school. Συντονισμός εργαστηρίου / workshop
coordination: Ναταλία Εμπεριάδου / Natalia Emperiadou. Χριστίνα Τσακμακά / Christine
Tsakmaka.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ομάδα μαθητών καλείται να κάνει μια εργασία για τους αστικούς μύθους. Τί θα γίνει
όταν έρθουν αντιμέτωποι με τον ίδιο τον μύθο; A group of students has to make an essay
on the urban myths.What will happen when they will face the myth itself?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

christina_tsakmaka@hotmail.com

[ AGE 17-20 ]
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

stamatiou_m@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ // GENERAL LYCEUM OF LALA
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Σταματίου/ Maria Stamatiou.

❚❚

Kλικ > Click
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης / Diamantopoulos Panagiotis, Καρκούλια Βασιλική / Karkoulia
Vasiliki, Πίππα Αργυρώ / Pippa Argyro, Γαλανοπούλου Αντζελίνα / Galanopoulou Angelina,
Καρκούλια Γεωργία / Karkoulia Georgia, Λιάρτσης Μάριος / Liartsis Marios, Νιώτη Βασιλική /
Nioti Vasiliki.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

H ζωή δύο μαθητών στο χωριό Λάλα, του Άλεξ και της Νεφέλης. Ο Άλεξ ένας παραβατικός έφηβος, κοινωνικά περιθωριοποιημένος και η Νεφέλη ένα κορίτσι πρότυπο για την
μικρή κοινωνία που ζει φαινομενικά σε ένα υγιές, προστατευμένο περιβάλλον. Τελικά τι
κρύβεται πίσω από μια κακή πράξη; Είναι τελικά εφικτή η συνύρπαξη του καλού και του
κακού; Είμαστε η αιτία του κακού ή το αποτέλεσμα ατυχών γεγονότων; The life of Alex
and Nefeli, two students in Lala village. Alex, a transgressive and socially marginalised and
Nefeli, a role model girl for the small society who ostensibly lives in a healthy, sheltered
environment. Finally what is behind a bad act? Is it possible the coexistence of good and
evil? Are we the cause of evil or the result of unfortunate events?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

tiniakos04@yahoo.gr
https://www.youtube.com/
watch?v=4HSD1mRkjLU&t=20s

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ // GENERAL LYCEUM OF TINOS
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Μπουζαλάκος / Panagiotis Bouzalakos.

❚❚

Αγελούδες > Ageloudes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’35’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Μπουζαλάκος Παναγιώτης / Bouzalakos Panagiotis. Μοντάζ / edit:
Μπουζαλάκος Παναγιώτης / Bouzalakos Panagiotis με τη συνεργασία όλων των μαθητών /
with the cooperatio of the students. Σενάριο / screenplay: Αλβέρτη Μαριάνθη / Alverti
Marianthi Βίλλας Βερνάρδος / Villas Vernardos Δημητροπούλου Σταυρούλα / Dimitopoulou
Stavroula Καστορίνη Αλεξάνδρα / Kastorini Alexandra Κίτα Γλυκερία / Kita Glikeria. Ερμηνεία
/ cast: Γεωργία Αρμακόλα / Georgia Armakola, Μαρία Απέργη / Maria Apergi, Ειρήνη Βουδούρη / Irene Voudouri, Δημήτρης Περαντάκος / Dimitris Perantakos, Σοφία Ανδριώτη /
Sophia Andrioti, Νίκος Ορφανός / Nikos Orfanos, Νίκος Κομνός / Nikos Komnos, Νίκος Αρμάος / Nikos Armaos, Μιλτιάδης Καστορίνης / Miltiadis Kastorines, Ντανιέλα Πεστανάκου /
Daniela Pestanakou, Κρίστι Λάτο / Κristi lato, Μιχαήλ Άγγελος Βελαλόπουλος / Michelangelo
Velalopoulos, Κλαούντια Εμπίπ / Klaoudia Embip, Γιάννης Ξενόπουλος / Giannis Xenopoulos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

H ιστορία μας διαδραματίζεται στην Τήνο του σήμερα όπου μια παρέα εφήβων αναζητούν μέσα από ένα βιβλίο το μύθο των Αγελούδων, οι οποίες σύμφωνα με την παράδοση
ήταν νεράιδες των πηγών. Μύθος ή αλήθεια, μια έκπληξη στο τέλος θα δώσει την απάντηση. Our story is taking place in Tinos today. A group of teenagers is seeking through a
book the legend of «Ageloudes”, who according to tradition were fairies of springs. Myth of
reality, a surprise at the end will give you the answer.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

lpetrotsatou@gmail.com
https://cinedu11.blogspot.com/

ΓΕΛ ΠΕΥΚΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΓ // GENERAL LYCEUM PEFKON THESSALONIKIS
Υπεύθυνοι / in charge: Λουκία Πετροτσάτου/ Loukia Petrotsatou, Άννα Δεληγιαννοπούλου/ Anna
Deligiannopoulou.

GREEK SECTION

❚❚

[ AGE 17-20 ]

Γύρνα πίσω > Go back
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Κοτσάμπαση Γεωργία/ Kotsampasi Georgia, Δροσινού Εβελίνα/
Drosinou Evelina, Ρόπη Έλενα/Ropi Elena, Πιπερίδου Λουίζα/ Piperidou Louiza. Κάμερα /
camera: Τσαμπουρδής Σταύρος/Tsampourdis Stavros, Τσάτσας Γιώργος/Tsatsas Giorgos,Μάμαλη Ιωάννα/Mamali Ioanna. Μοντάζ / edit: Τσαμπουρδής Σταύρος/Tsampourdis Stavros,
Τσάτσας Γιώργος/Tsatsas Giorgos. Ερμηνεία / cast: Δαβιδόπουλος Σπύρος/Davidopoulos
Spiros ,Παπαγρηγορίου Δήμητρα/Papagrigoriou Dimitra,Παπαπέτρου Στέλιος/ Papapetrou
Stelios ,Μπουμπούσης Γιώργος/Boubousis giorgos, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος/
Papadopoulos Alexandros, Οδυσσέα Εβελίνα/Odyssea Evelina, Ζιάμπας Αργύρης/Ziampas
Argyris, Μπαρμπουνάκης Εμμανοήλ/Barbounakis Emmanouil,Κοτσάμπαση Γεωργία/
Kotsampasi Georgia, Δροσινού Εβελίνα/ Drosinou Evelina, Ρόπη ΄Ελενα/Ropi ;Elena, Σαμουλίκου Πετρούλα/Samoulikou Petroula, Πιπερίδου Λουίζα/ Piperidou Louiza,Βενετοπούλου
Ευαγγελία/Venetopoulou Evaggelia, Τερζή Ελισάβετ/ Terzi Elisavet, Ατλάση Αναστασία/
Atlasι Anastasia, Μαντζουρίδης Στέλιος/Mantzouridis Stelios, Παρασκευοπούλου Άννα/
Paraskevopoulou Anna,Παπαστεργίου Γιώργος/Papastergiou Stelios. Σενάριο / screenplay:
Δαβιδόπουλος Σπύρος/Davidopoulos Spiros ,Παπαγρηγορίου Δήμητρα/Papagrigoriou
Dimitra,Παπαπέτρου Στέλιος/ Papapetrou Stelios, Παπαστεργίου Γίωργος/Papastergiou
Stelios, Μαντζουρίδη Στέλιος/ Mantzouridis Stelios,Κομνηνός Απόστολος/Komninos
Apostolos , Mπαρουτίδου Αμαλία/Baroutidou Amalia, Λήτου Αγάπη/Litou Agapi, Μιτσάκη
Νεφέλη / Mitsaki Nefeli.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Στέφανος εγκαταλείπει την Ελλάδα για σπουδές στη Γερμανία. Δεν καταφέρνει να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι συμφοιτητές του οχι μόνο δεν συμβάλουν
σε αυτό, αλλά αντίθετα φροντίζουν να μετατρέψουν τη καθημερινότητά του σε κόλαση.
Η ψυχολογία του καταρρακώνεται. Ευτυχώς, μια ελληνίδα συμφοιτήτριά του, η Εβελίνα,
τον στηρίζει βοηθόντας τον να αντιμετωπίσει την βία που δέχεται. Ένα πάρτι γίνεται η
αφορμή να αλλάξουν οι συνθήκες για τον Στέφανο. Stephanos leaves Greece for studies
in Germany. He fails to integrate into the new educational environment. His classmates not
only don’t help him, but on the contrary they make sure they turn his everyday life into hell.
A greek classmate, Eveline, thankfully helps him to overcome his difficulties. A party is the
reason why the circumstances changed for Stephanos.

ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ // MARIA NEFELI NTANTOURI

❚❚

Παγιδευμένοι > Trapped
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία/direction: Μαρία Νεφέλη Νταντουρή / Maria Nefeli Ntantouri. Αλεξία Νταντουρή / Alexia Ntantouri, Ελίζα Κιτσικίδου / Eliza Kitsikidou, Κωνσταντίνος Κολάτσος /
Konstantinos Kolatsos, Αλεξάνδρα Ξαγοράρη / Alexandra Xagorari, Ιωακείμ Ιωακειμίδης /
Ioakeim Ioakeimidis, Γιώργος Μητράκας / Giorgos Mitrakas, Αναστάσης Βάσσος / Anastasis
Vassos, Θανάσης Στεφανίδης / Thanasis Stefanidis, Γρηγόρης Σίμος / Grigoris Simos, Κωνσταντίνος Καζάκος / Konstantinos Kazakos, Λίζα Κωνσταντινίδου / Liza Konstantinidou, Κωνσταντίνος Νταντουρής / Konstantinos Ntantouris, Γλυκερία Φωτιάδου / Glykeria Fotiadou, Βασιλική Μελαχροινού / Vasiliki Melaxrinou, Ορφέας Δημήτρης Νταντουρής / Orfeas Dimitris
Ntantouris.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τρεις φίλοι παγιδεύονται σ’ ένα γκαράζ. Θα προσπαθήσουν λύσουν το γρίφο και να
βρουν ότι χρειάζεται για να βγουν από κει μέσα. Θα το κάνουν πριν τελειώσει ο χρόνος;
Three friends find themselves trapped in a garage. They will try to solve a code and find
whatever is needed to get out of there. Will they make it before the time runs out?

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nefeli9999@gmail.com

[ AGE 17-20 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

xirafis.nikos9898@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UCUjx7U7p2COctjUzRdWQVIg?disabl
e_polymer=true

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΙΚΟΣ ΞΥΡΑΦΗΣ // NIKOS XYRAFIS

❚❚

Η δικιά μου ομόνοια > My own peace
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, μοντάζ / Direction/ edit : Νίκος Ξυράφης / Nikos Xyrafis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία πραγματεύεται την ομόνοια με την έννοια της φιλίας και της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ μιας ομάδας ατόμων. Μια παρέα ενήλικων (πλέον) αγοριών βρίσκονται και
πάλι,μετά από καιρό,στα ίδια μέρη. The film deals with the concept of friendship and
peaceful cohabitation between a group of people. A group of adult (now) boys are again,
after a while, in the same places.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

vikitsimpa@yahoo.gr

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΑ // VASILIKI TSIMPA

❚❚

Limited time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βασιλική Τσιμπά / Vassiliki Tsimpa, Αθανασία Τσιμπά / Athanasia Tsimpa, Μαρία Ελευθερίου
/ Maria Eleutheriou , Βασιλική Ελευθερίου / Vassiliko Eleutheriou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Χρόνος . Μια έννοια αφηρημένη και ταυτόχρονα τόσο συγκεκριμένη .Αφήνει πίσω του
σημάδια, τα κοιτάς και θυμάσε τι έκανες αυτά τα χρόνια που πέρασαν .Το λάθος που κάνουν είναι να θεωρούν πως έχουν απεριόριστο χρόνο για να εκπληρώσουν επιθυμίες και
τελικά αναβάλουν τα πάντα για αύριο. Time. An abstract concept and at the same time so
specific. That leaves signs behind, you look at them and reminds you of what you did in the
past. The mistake they are making is that they have unlimited time to fulfill desires and
eventually postpone everything for tomorrow.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gevipelou@gmail.com

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ // YORGOS LAMBROPOULOS

❚❚

Η ζωή είναι αλλού> Life is elsewhere
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ 25’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Γιώργος Λαμπρόπουλος / Yorgos Lambropoulos, Ιωάννα Χαραλαμπίδη / Ioanna Haralampidi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κοιτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες, η Ιωάννα φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις
από όμορφες και άσχημες στιγμές του παρελθόντος. Συνειδητοποιεί ωστόσο, οτι τελευταία, αυτές ολοένα και λιγοστεύουν. Η αιτία του προβλήματος όμως βρίσκεται πολύ πιο
κοντά από ότι νομίζει... While looking at a photo album, Ioanna brings back good and bad
memories fromt he past. She realizes, however, that these memories become increasingly
less lately. The cause of that problem is much closer to her than she thinks...

GREEK SECTION

[ AGE 17-20 ]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

GREEK SECTION

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
european section

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ > AUSTRIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

zoehauer@gmx.at

ZOE HAUER
Σε αυτήν την ταινία, θέλησα να δείξω πόσο ενθουσιώδη είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Δεν
παράγουν μόνο μέλι, αλλά δείχνουν επίσης (παρά το νεαρό της ηλικίας τους) υπευθυνότητα αντιμετωπίζοντας την φύση με σεβασμό. Παρόλα αυτά, δεν ξεχνούν να διασκεδάζουν ενώ φροντίζουν τα σπουδαία κίτρινα ριγωτά έντομά τους. In this film I wanted to
show how passionate these children and teenagers are. They are not only producing honey
but also show (at a very young age) responsibility in treating nature respectfully. Nevertheless they still don’t forget to have fun when taking care of their yellow striped animals.
AGE
17-20

Let It Bee
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, κάμερα, παραγωγή / direction, camera, edit: Zoe Hauer.
Συνεντέυξεις / speakers: Leonhard Gruber, Karoline Eissner, Jakob Santner, Clara Gappmaier,
Christina Eissner, Leonie Fötschl.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Φαίνεται πως η μέλισσα θα καταλήξει να είναι είδος απειλούμενο υπό εξαφάνιση στις
μέρες μας. Στο Lingau της Αυστρίας, ένας άντρας εκπαιδεύει παιδιά και εφήβους για να
γίνουν μελισσοκόμοι. Αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά πολύ καλά στο να φροντίζουν τις
μέλισσες, να ελέγχουν την ποιότητα διαφορετικών τύπων μελιού και ούτω καθεξής. Μας
διδάσκουν ένα μάθημα για την σημασία που έχουν η φροντίδα ακόμα και των πιο μικρών
πλασμάτων αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. The honeybee seems to become
an endangered species nowadays. In the Lungau in Austria, there’s one man who trains
children and teenagers to become apiarists. These kids are real experts when it comes to
beekeeping, testing the quality of different types of honey and so on. They teach us a lesson about how important it is to even take care of the smallest animals and protect the
environment.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

r.hinterleitner@hbla-kunst.eduhi.at

HBLA FOR ART LINZ
Υπεύθυνοι / in charge: Robert Hinterleitner, David Panhofer, Tereza Szente.

H ανάθεση για το “Θαυματουργό Καρύκευμα” είχε ως στόχο την δημιουργία μιας ταινίας
ευρείας αποδοχής μεταξύ διαφήμισης και σάτιρας. Η ταινία “Εικονικά Αληθινός” δημιουργήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς. Ο Johann μπορούσε να
διαλέξει από μόνος του το θέμα. Η ταινία “Στοπ στο Συναίσθημα” προέκυψε από την ιδέα
να απεικονίσουμε την εσωτερική διαδικασία ενός καλλιτέχνη κατά την δημιουργία του
έργου του. Χρησιμοποιώντας ένα stop-motion βίντεο, η Romana Hochmayer παρουσιάζει
ενσαρκωμένα συναισθήματα που έρχονται σε σύγκρουση με τον καλλιτέχνη. The assignment for “Wonder spice” was to make a crossover between an advertisement and a satire.
“Virtually Real” was made during the last year in our school. Johann could choose the topic
on his own. “Stop emotion” was an idea to visualize the inner process of an artist in the
creation of a work. Using a stop-motion video, Romana Hochmayer shows the personified
emotions in conflict with the artist.

EUROPEAN SECTION

AGE
17-20

Θαυματουργό Καρύκευμα > Wonder Spice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Böhmberger Victoria, Einramhof Johanna, Gaisbauer Bettina, Rieger Sophie, Schimpelsberger
Veronika.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια διαφήμιση για ένα φανταστικό καρύκευμα, το Wunderwürze (Θαυματουργό Καρύκευμα). Αυτό το εκπληκτικό μπαχάρι μεταμορφώνει το αηδιαστικό φαγητό σε εύγευστο
γεύμα. Τέλος, λειτουργεί και για τον κουρασμένο, ατημέλητο σύζυγο. Τον μεταμορφώνει
σε ευπαρουσίαστο άντρα. A commercial for a fictional seasoning called Wunderwürze
(Wonder Spice). This amazing spice transforms the disgusting food into a delicious meal.
Last but not least the spice also works on the really bad and tired looking husband and
transforms him into a good looking guy.
AGE
17-20

Εικονικά Αληθινός > Virtually Real
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ 28’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Johann Hauser.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο σημερινός εικονικός κόσμος είναι εύκολα προσβάσιμος. Μας παρέχει μεγάλη ποικιλία
και πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας, μας εμπνέει και φωτίζει την ζωή μας. Ταυτόχρονα
όμως, είναι και επικίνδυνος. Today virtual worlds are easily entered. They provide us with
large diversity and possibilities which entertain us, inspire us and lighten our lives. But at
the same time they are dangerous.
AGE
17-20

Στοπ στο Συναίσθημα > Stop Emotion
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’14’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Romana Hochmayer.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο καλλιτέχνης βιώνει διάφορα συναισθήματα που πάντα επηρεάζουν το έργο του. Δεν
επικεντρώθηκα στο έργο του αυτό καθαυτό, αλλά στην αναγνώριση και την εκ νέου ανακάλυψη της τέχνης ως μέσο διεργασίας συναισθημάτων. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του καλλιτέχνη. Η ζωγράφος συναντά τον εαυτό της με την βοήθεια της τέχνης. The
artist experiences different feelings, which always affect the work. As the artist’s goal, I did
not focus on the work itself, but on the recognition and rediscovery of art as a means of
processing feelings. The painter finds herself with the help of art.

ZOOM ANIMATED FILM STUDIO
Υπεύθυνη / in charge: Christiane Thenius

Το κινηματογραφικό στούντιο κινούμενων σχεδίων ZOOM είναι ένα μέρος στην Βιέννη
όπου παιδιά και νέοι ηλικίας 8-14 ετών μπορούν να παράγουν ταινίες μικρού μήκους με
ομαδική εργασία. The ZOOM animated film studio is a place in Vienna where children and
youngsters from 8 - 14 years can produce short movies in teamwork.
AGE
4-12

Έρωτας στο Παρίσι > Love in Paris
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’50» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Δέκα μαθητές από το GRG 16, Maroltingergasse με την υποστήριξη ενός καλλιτέχνη από την
ομάδα ZOOM / Ten pupils from GRG 16, Maroltingergasse supported by an artist of the
ZOOM team.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

https://www.kindermuseum.at/en
c.thenius@kindermuseum.at

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια αντισυμβατική ιστορία αγάπης, όπου το υψηλής ποιότητας έργο τέχνης μεταμορφώνεται σε μονόκερο! An unconventional love story, where high class artwork is transformed
into a unicorn!
AGE
4-12

Όνειρο ψαριού > The fish’s dream
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’52’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Εννιά μαθητές από το NMS Rzehakgasse με την υποστήριξη ενός καλλιτέχνη από την ομάδα
ZOOM. / Nine pupils from NMS Rzehakgasse supported by an artist of the ZOOM team.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα παράξενο όνειρο ενός ψαριού... A weird dream of a fish …
AGE
4-12

Σαββατοκύριακο για πειρατίνες > The pirates’ weekend
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’44» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Οκτώ μαθητές από το KMS Eibengasse με την υποστήριξη ενός καλλιτέχνη από την ομάδα
ZOOM. / Eight pupils from KMS Eibengasse supported by an artist of the ZOOM team.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δυο πειρατίνες δείχνουν πώς τα τέρατα μπορούν να ηττηθούν χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία. Two female pirates show how monsters can be beaten by modern technology.
AGE
4-12

Ο Εφιάλτης του Κινητού > The mobile-phone nightmare
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 01’46» / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Εννιά μαθητές από το NMS Baumgartenberg με την υποστήριξη ενός καλλιτέχνη από την
ομάδα ZOOM. / Nine pupils from NMS Baumgartenberg supported by an artist of the ZOOM
team.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι ενημερώνει το κινητό του με όλες τις πρόσφατες εφαρμογές μέχρι που το παραφορτώνει… A boy is feeding his mobile phone with the latest apps until it is simply too
much...

ΑΡΜΕΝΙΑ > ARMENIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

avanesyan.ina@mail.ru

INESS AVANESOVA
Αποφοιτώντας από το λύκειο το 2014, συνέχισα τις σπουδές μου στην Κρατική Σχολή
Πολιτισμού. Αριστούχος στην εικονοληψία, το 2018 μπήκα στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου και Κινηματογράφου του Γέβεραν ως σκηνοθέτης τηλεόρασης. I graduated from
high school and admitted to study at the State College of Culture in 2014. Excellent Finished as a Cameraman. In 2018 I entered Yerevan State Institute of Theater and Cinematography as a TV director.
AGE
17-20

Βελούδο > Velvet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Iness Avanesova.
Ερμηνεία / cast: Nikol Pashinyan.

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Νικόλ Πασίνιαν ήταν ο επικεφαλής της πολιτικής επανάστασης στην Αρμενία, ο οποίος
στο τέλος έγινε πρωθυπουργός. Προσοχή στην ελπίδα και την πίστη που μεταφέρει η
ταινία, αλλά και στον φόβο και την αβεβαιότητα. Nikol Pashinyan was in the head of the
political revolution in Armenia, whο eventually became prime minister. I want to pay attention to the hope and faith of the film, but there is also some fear and doubt.

SHUSHAN STEPANIAN
Είμαι freelancer φωτογράφος. Συμμετείχα σε εκθέσεις στο Βερολίνο, την Τιφλίδα, το Μπακού και το Γέρεβαν. Πρόσφερα εθελοντικά στην Εταιρεία Ερυθρού Σταυρού της Αρμενίας. Ήμουν δημιουργική μάνατζερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων της Αρμενίας.
Σπουδάζω σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου και Κινηματογράφου του Γέρεβαν. Γύρισα την πρώτη μου ταινία η οποία πήρε βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Γυναίκα Σκηνοθέτης” στο φεστιβάλ “Aputure Light This Location”. I’m a
Freelancer Photographer. My photos where exhibited in Berlin, Tbilisi, Baku, Yerevan. I volunteered in Armenian Red Cross Society. I was a Creative manager in European Youth Parliament Armenia. I study film directing at Yerevan State Institute of Theater and Cinematography (bachelor’s degree). In 2018 I shot my first short film “Thank you” which won The Best
Female Filmmaker category in Aputure Light This Location contest.
AGE
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

shushanstepanian@gmail.
com

Σε ευχαριστώ > Thank you
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’21’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Shushan Stepanian. Κάμερα / d.o.p: Tosh Stepanyan. Παραγωγή /
production: Hovhannes Tadevosyan. Ερμηνεία / cast: Vache Yeritsyan, Miqayel Khachatryan,
Artavazd Nazaretyan.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δυο αδέρφια απολαμβάνουν την ξέγνοιαστη παιδική ηλικία ώσπου μια ημέρα κάποιος
μπαίνει στο δωμάτιό τους. This story is about two brothers enjoying their careless childhood until one day someone enters their room.

ΒΕΛΓΙΟ > BELGIUM
JEFF
Υπεύθυνοι / in charge: Tine Robberecht, Karo Guetens

H οργάνωση JEFF στο Βέλγιο υποστηρίζει ταινίες νέων σε ηλικία δημιουργών. Φέρνει
σπουδαίες, γεμάτες ζωντάνια ταινίες στις αίθουσες. Παράλληλα, διοργανώνει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για νέους, με εργαστήρια και σεμινάρια και τους προσκαλεί να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες. To JEFF είναι το ιδανικό σημείο επαφής για όσους ενδιαφέρονται για την νεολαία, τον κινηματογράφο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Παροτρύνει σκηνοθέτες και ηθοποιούς να προάγουν περισσότερες φλαμανδικές ταινίες.
JEF is a new organization in Belgium and loves youth film. JEF brings supreme, perky, quality movies into the cinema theaters. But JEF also stands for more than film. JEF is even a
festival. JEF is made for and by young people, and invites them to participate in workshops
and film camps, and to make their own films. JEF is the ultimate contact point for everything
and everyone with a professional interest in youth, film and new media. And JEF urges directors and actors to strive for more Flemish youth films.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

karo@jeugdfilm.be

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
4-12

Η φανταστική τραγική χαζή όμορφη ζωή της Πριγκίπισσας Άννα Μπανάνα > The fantastic tragic silly beautiful life of Princess Anna Banana
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’15’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Animation: Linde Meireleire. Βοηθοί / assistants: Mr. Daan, Sarah. Παραγωγή / production:
The Akademie of Arts of Beveren.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια μπανάνα συναντιέται με ένα χάμπουργκερ και ερωτεύονται. A banana and a hamburger meet each other and fall in love.
AGE
4-12

Το ταξίδι της Αζά > Aza’s reis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’20’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Nina Vannieuwenhuyse, Roman Vannieuwenhuyse.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το ταξίδι της Χελώνας Αζά και η γνωριμία της με πολλούς καινούργιους φίλους. Aza the
Turtle on a journey and a lot of new friends on her travel.
AGE
4-12

O καθηγητής > The professor
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’11’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Schelkens Jaan, Stan Verhofstede.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας τρελός καθηγητής έχει μια διαφωνία με το κουνέλι του. A nutty professor gets into
an argument with his rabbit.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

lynn@kidscam.be
www.kidscam.be

KIDSCAM ANIMATION STUDIO
Υπεύθυνη / in charge: Lynn Vanden Broecke

Tο KIDSCAM είναι μια οργάνωση επαγγελματιών καλλιτεχνών που αναπτύσσουν τις δεξιότητες των παιδιών και των νέων για να δημιουργήσουν ταινίες stop motion. Οργανώνει
κινηματογραφικά εργαστήρια σε σχολεία, καλλιτεχνικά κέντρα και κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών φεστιβάλ. Στα εργαστήρια όλοι συμμετέχουν σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας ταινίας: γράψιμο σεναρίου, κατασκευή storyboard, σχεδιασμός χαρακτήρων και σκηνικών, λήψεις και δημιουργία ήχου. KIDSCAM is an organization of
professional artists, developing skills of children and young people in storytelling through
the creation of stop motion movies. KIDSCAM realizes its animation projects in schools,
arts-centers and during film festivals. In each workshop the participants go through the
entire process of film-making: writing the scenario, making a storyboard, the graphic design of characters and scenery, screening and sound creation.
AGE
4-12

Lunaloop
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’31’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Συλλογική εργασία / collective work.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πανσέληνος. Η κραυγή ενός μοναχικού λύκου ξυπνάει το μικρό δράκο. Ο δράκος κλω-

EUROPEAN SECTION
τσάει τον λύκο και... τον στέλνει στο φεγγάρι. Full moon. A lonely wolf’s howl wakes up a
little dragon. He kicks the wolf.... to the moon.
AGE
4-12

Αγώνας ταχύτητας > Rat race
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’57’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Animation: Verbeeck Mira, Van Dyck Seppe, Willmes Obe, De Mayer Len, Claessens Jeffe,
Huaux Lin, Huaux Katou. Ομάδα KIDSCAM / KIDSCAM team: Inge Arijs, Lynn Vanden Broecke.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας ποντικός ρισκάρει τα πάντα ώστε να πετύχει το σκοπό του... την τσάντα ενός μοναχικού καουμπόι η οποία είναι γεμάτη με χρυσό. A rat takes any risk to achieve his aim … a
bag full of gold of the lonely cowboy.

ΓΑΛΛΙΑ > FRANCE
MARTIN NEVEU

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bow91700@gmail.com

Ο Martin Neveu, 19 ετών, Γάλλος, με πάθος για την δημιουργία ταινιών επί µια δεκαετία
σχεδόν. Martin Neveu, 19 years old, French, passionate by making films since almost 10
years.
AGE
17-20

Xρόνος > Time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Martin Neveu. Ερμηνεία / cast: Neal Carroll.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δες το μόνος σου, είναι αρκετά σύντομο. See by yourself, it’s short enough.

LABODANIM
Υπεύθυνη / in charge: Karine Miralles

Tο Labodanim, το «κινηματογραφικό εργαστήρι κινούμενων σχεδίων» δραστηριοποιείται
από τον Οκτώβριο 2011 στη Μακόν. Στόχος του είναι να εξετάσει και να πειραματιστεί με
την κινούμενη εικόνα. Από τα σεμινάρια κατάρτισης κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών ή τα εβδομαδιαία μαθήματα, μπορεί κανείς να πειραματιστεί και να μάθει την τέχνη του animation, να εμβαθύνει τις γνώσεις του πραγματοποιώντας μικρές αλληλουχίες
εικόνων ή πιο ολοκληρωμένες εργασίες. Οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους τον
απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα επαγγελματικό πλαίσιο συνοδεύει και στηρίζει τις δημιουργίες που βασίζονται στη φαντασία των συμμετεχόντων, αρχαρίων και μη. Labodanim, «Laboratory of animation» is a structure created since October 2011at Mâcon. The aim of this
place is to test and try everything related to the animated image. By the intermediaries of
internships during school holidays or the weekly courses, each one can come to try out, look
further into its knowledge by carrying out short animated sequences or more completed
projects. Several equipment is available to the participants. A professional framing accompanies these achievements born by the imagination of the participants initiated or not.
AGE
13-16

Τιτανικόκιο > Titanechio
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’53’’ / 2018

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

contact@labodanim.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Estelle Chudy, Florian Plançon, Mathis Puzenat, Emma Theret, Yassin Turki, Lucile Villeneuve,
Elisa Voisin, Collège Roger Semet.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Τζακ και η Ρόουζ, ο Νέμο και ο Πινόκιο είναι στην ίδια ταινία... Jack and Rose, Némo and
Pinocchio are in a same movie…

ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gabri@fullhousefilm.de
info@jugendfilm-ev.de
http://www.jugendfilm-ev.de

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

Το «Jugendfilm E.V.» είναι μια συνεργασία ελευθέρων επαγγελματιών από διάφορους χώρους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, μοντέρ και εικονολήπτες. Η φιλοσοφία μας: στην παραγωγή, τα παιδιά πρέπει να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα μόνα τους. Jugendfilm E.V. is a joined venture of freelancers from
different departments of the film business, writes, directors, editors and cameramen. Our
philosophy: within the production the children should do as much as possible by themselves.
AGE
13-16

H ντροπιαστική Μαμά μου > My embarrassing Mom
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’49’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Marie-Sophie Blum, Felix Gengs, Victor Gengs, David Melüh, Kaya
Melüh, Alva Vickery. Μουσική / music: Leo Lazar. Βοηθός εργαστηρίου / project assistant:
Edda Bruch-Cekinmez. Υπεύθυνος εργαστηρίου / project manager: Klaus Weller.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Λίγο πολύ, όλα για την μητέρα της 13χρονης Τζένυ φαίνονται ενοχλητικά, ειδικά όταν
κινδυνεύει να θεαθεί από τους χαλαρούς συμμαθητές της κόρης της. Η μόνη διέξοδος
είναι να γίνει αόρατη... Pretty much everything about 13-year-old Jenny’s mother seems
embarrassing, in particular when she is in danger of being spotted by her cool classmates.
The only way out, is to
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kerstinheinlein@web.de

MEDIENWERKSTATT AG – ELEMENTARY SCHOOL TENNENBRONN
Υπεύθυνη / in charge: Kerstin Heinlein

Από το 2017, τα παιδιά είναι μέλη στο εξωσχολικό πρόγραμμα δημιουργίας μικρού μήκους ταινιών κινούμενων σχεδίων και με ειδικά εφέ. Το πρόγραμμα αυτό φιλοξενείται
στο χώρο ενός δημοτικού σχολείου στο νότο της Γερμανίας. Η ταινία «Smartphone Zombies” αποτελεί το ντεμπούτο τους για μια μεγαλύτερη δημοσιότητα στην χαμηλού κόστους παραγωγή. Τα παιδιά εμπνεύστηκαν από ένα θεατρικό έργο του D.M. Larson (ΗΠΑ)
και θέλησαν να εστιάσουν στον εθισμό που έχουν οι άνθρωποι σήμερα με τα ψηφιακά
μέσα. Το πέτυχαν με μια βαθιά αίσθηση χιούμορ και ένα συγκλονιστικό τρόπο αφήγησης.
The kids joined since 2017 the after school program of making trick and animation films at
an elementary school in the south of Germany · «Smartphone Zombies” is the debut film for
a bigger publicity · low budget production. The kids were inspired by a stage play of D.M.
Larson (USA) to focus on our day’s addiction to digital devices and media. They did it profound sense of humor and with this stunning way of storytelling.
AGE
4-12

Smartphone Zombies
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’19’’ / 2018

EUROPEAN SECTION
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Laura Storz, Julian Schweizer. Σενάριο / screenplay: Vanessa Vogt,
Lukas Hermann, Paula Kopp. Παραγωγή /production: Ben Grauel, Leonie Kopp, Lea Klopp,
Leonie Brüstle.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Είναι μια χρονική στιγμή κλειδί όπου η γη θα καταστρεφόταν από μια βαρετή τεχνολογία.
O Baker και ο Jones είναι τέρατα που ταξιδεύουν στον χρόνο. Επιστρέφουν σε εκείνη την
σκοτεινή περίοδο για να σώσουν την ανθρωπότητα. Μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν; Και πώς μπορεί μια ηχητική οδοντόβουρτσα να σχετίζεται με αυτό; It’s a key moment where earth was up being destroyed by a mind numbing technology. Baker and
Jones are time traveling monsters returning in that dark period to help saving humanity.
Can they really do it? And how is a sonic toothbrush concerned with it?

ΓΕΩΡΓΙΑ > GEORGIA
ASSOCIASION “CINERAMA”
Υπεύθυνος / in charge: Zviad Dolidze

Ο γεωργιανός σύλλογος «Cinerama” έχει μη κερδοσκοπικό νομικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε
το 2014. Διοργανώνει Θερινά Κινηματογραφικά Εργαστήρια για Παιδιά και Νέους, διάρκειαςωδυο εβδομάδων, στις πόλεις Αμπάσα και Κουτάισι στην Γεωργία. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, το «Cinerama” παρήγαγε 20 ταινίες μικρού μήκους,
φτιαγμένες από ντόπιoυς: παιδιά και νέους. Κάποιες από αυτές τις ταινίες βραβεύτηκαν
από αντίστοιχα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Γεωργία και το εξωτερικό. Επίσης, αυτός
ο σύλλογος διοργανώνει στο Αμπάσα το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά
και Νέους (2017 και 2018). Association «Cinerama” is the Georgian non-profit legal entity.
Is was founded in 2014. This organization arranges Summer Children and Youth Film
Schools (two weeks) in Abasha and Kutaisi (both are the cities of Georgia). During the last
four years «Cinerama” produced 20 short films which are made by local children and youth.
Some of these films are awarded in various suitable film festivals in Georgia and abroad.
Also this association is the organizer of the Abasha International children and Youth Film
Festival (2017 and 2018).
AGE
17-20

Το Μπούμερανγκ > The Boomerang
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’10’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Merab Chanturia.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το αγόρι θέλει να είναι το κέντρο της προσοχής για το κορίτσι. Αποφασίζει να της δείξει
το μπούμερανγκ που του αγόρασε ο πατέρας του από την Αυστραλία. Μια μέρα, το αγόρι αποφασίζει να πετάξει το μπούμερανγκ μακριά, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα για την ιδιοκτησία αυτού του όπλου. The boy wants to be at the center of attention for the girl and for
this, he decides to present her his boomerang which was brought by his father from Australia. One day, the boy tries to throw this boomerang away but does not know anything
about the property of this weapon.
AGE
4-12

Αδέξιος > Clumsy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Anna Gabisiani.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dolzvi@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για ένα αδέξιο αγόρι. Η μητέρα του το στέλνει να της αγοράσει αυγά. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί, αλλά μάταια – τα αυγά του σπάνε. Ζητάει βοήθεια από τον γείτονά του, αλλά τελικά η μητέρα του σπάει τα αυγά. Μετά από αυτό, το
αδέξιο αγόρι παίρνει μια διαφορετική απόφαση
This is a story about a little clumsy boy. Mother asks him to buy and bring the eggs and he
tries all his best to do that but every time in vain – he breaks the eggs. Then he applies to
the neighbor boy to help but at the last moment mother breaks the eggs. After this, the boy
makes an unusual decision.

ΔΑΝΙΑ > DENMARK
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ida@station-next.dk
http://station-next.dk

STATION NEXT
Υπεύθυνος / in charge: Nisse Koltze

Το Station Next είναι μια σχολή κινηματογράφου για νέους ηλικίας 13-18 ετών από όλη
την Δανία. Δημιουργήθηκε το 2000 ως αποτέλεσμα μιας κοινής παιδαγωγικής, κινηματογραφικής και τηλεοπτικής πρωτοβουλίας. Δίνουμε στους σπουδαστές την εμπράγματη
εμπειρία και την ευθύνη για τις δικές τους παραγωγές. Χρησιμοποιούμε επαγγελματίες
σκηνοθέτες ως εκπαιδευτές. Εργαζόμαστε σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον δημιουργίας
ταινιών – οι σπουδαστές 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.
AGE
13-16

Αδέρφια στο Διάστημα > Brothers in Space
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’42’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Alvilda Lyneborg. Σενάριο / screenplay: Cecilie Elmholt Skou. Παραγωγή / production: Helena Fagerlin Widenborg. Ερμηνεία / cast: Salomon Stampe
Frederiksen, Gabriel Byrresen, Anne Mette Andersen.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

O Johan διηγείται στον μικρό του αδερφό ιστορίες δικής του επινόησης για τον “αστροναύτη πατέρα” τους. Θέλει έτσι να καλύψει τον πραγματικό λόγο της απουσίας του. Ο
Johan βοηθάει τον Όσκαρ να φτιάξει έναν πύραυλο, αλλά ο Johan αντιλαμβάνεται ότι ο
Όσκαρ έχει γεμίσει τον κινητήρα με αληθινό μπαρούτι και ότι είναι έτοιμος να τον βάλει
σε λειτουργία. Ξαφνικά, βλέπει τις συνέπειες που έχει το ψέμα του. Θα τολμήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πριν να είναι πολύ αργά; Johan tells his little brother made-up stories
about their “astronaut father” to cover up for the real reason why the father isn’t with them
anymore. Johan helps Oscar build a rocket, but when Johan realizes that Oscar has stuffed
an engine with real gunpowder and is ready to fire it up, the lie all of the sudden has consequences. Does Johan dare to admit the lie before it’s too late?
AGE
17-20

Ηχώ > Echo
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’29’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Signe Bruun Bugge. Σενάριο / screenplay: Malthe Elgaard. Παραγωγή / production: Anton Brun Bugge. Ερμηνεία / cast: Josephine Thorø Reumert Grau, Tobias
Lunn Nielsen, Terese Brun Bugge.

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Ηχώ στέκεται μπροστά από την είσοδο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, μια συντροφιά που μπορεί να δώσει ώθηση στην ερωτική ζωή κάποιου και να ζωντανέψει φαντασιώσεις σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία έχει οδηγήσει σε πλήθος ατελείωτων ενδεχομένων. Με κάποια επιφύλαξη, η νεαρή γυναίκα ξεκινάει το ταξίδι της και γρήγορα
ξεχνάει τους ενδοιασμούς της – μια ιστορία αγάπης ξετυλίγεται. Πρόκειται όμως για αληθινή αγάπη όταν λαμβάνει χώρα σε ένα κατασκευασμένο σύμπαν; Echo is standing in
front of the doors to Emotional Intelligence, a company that can boost one’s love life, and
bring fantasies to life in a world where technology has led to endless possibilities. With
some skepticism the young woman embarks upon her journey and quickly forgets her
doubts - a love story unfolds, but is it true love, when it takes place in a constructed universe?

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ > CZECH REPUBLIC
SUPS SV. ANEZKY CESKE IN CESKY
Υπεύθυνος / in charge: Jan Rotrekl

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jan.rotrekl@supsck.cz

Είμαστε ένα δημόσιο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης( Εφαρμοσμένων Τεχνών),
Střední umělecko-průmyslova škola sv. Υπάρχουν πέντε ειδικότητες: ζωγραφική, φωτογραφία, γραφιστική, γλυπτική, σκηνογραφία και διαχείριση εκθέσεων. Έχουμε περίπου
190 μαθητές. Το σχολείο βρίσκεται στην πόλη Český Krumlov, η οποία που έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια κληρονομιά από την Unesco. We are a state school, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České (St. Agnes Secondary School of Applied Arts). There are
five specialisations: painting, photography, graphic design, sculpture, scenography and
exhibition management. We have approximately 190 students. The school is located in the
town of Český Krumlov, which is a UNESCO site.
AGE
17-20

Aυτοαγάπη > Self-love
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’39’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Charlota Batistová, Hana Petrášková. Βοηθοί / assistants: Charlota
Batistová, Hana Petrášková, Šárka Važanová, Viola Šimková.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το μήνυμα της ταινίας είναι ότι ο καθένας μας πρέπει να αγαπά τον εαυτό του και να μην
τον υποτιμά. Πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Μπορεί να είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά είναι πολύ ωφέλιμο εν τέλει.
Τhe message is to highlight that everyone should pursue self-love, that one shouldn´t underestimate themselves, that we should accept ourselves the way we are. Realizing this can
be difficult but is very beneficial in the end.

JACHYM BOUZEK
Σπούδασε σε Καλλιτεχνικό Σχολείο στην Πράγα. Λόγω των διακρίσεων του σε αρκετούς
διαγωνισμούς, έγινε δεκτός σε ένα κινηματογραφικό σχολείο στη Λυόν, Γαλλία. Εξαρχής
ήταν αφοσιωμένος στην τέχνη, τη μουσική και ειδικά στην δημιουργία ταινιών. He studied art school in Prague. Because of his success in many competitions he was accepted by
film school at Lyon in France. Since the very beginning he was devoted to art, music and
especially film creation.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jachymbouzekfilm@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
17-20

Hynek
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Jáchym Bouzek. Παραγωγή / production: Stáza
Slavíčková. Ερμηνεία / cast: Gabriela Míčová, Petr Pochop, Kryštof Racek.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ημέρα, ένα διαμέρισμα, μια οικογένεια, μητέρα, πατέρας και οι δυο κόσμοι του Hynek. Ο πραγματικός του κόσμος απεικονίζεται σε φανταστικό τοπίο με ένα κάστρο από
ξύλινα τούβλα. Ψυχολογική ενδοσκόπηση στο οικογενειακό τρίγωνο από την οπτική του
μικρού αγοριού. Λαχταρά την θαλπωρή της μητέρας και θέλει να την υπερασπίσει ενάντια στην βία του πατέρα. One day, one flat, one family, mother, father and two worlds of
Hynek. His real world is reflected into imaginative landscape with a castle from wooden
bricks. Psychological insight into the family triangle from perspective of a little boy. He lusts
after mother’s warmth and wants to defend her against father’s violence.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

franova@animanie.cz
http://animanie.cz/en/

AΝΙΜΑΝΙΕ
Υπεύθυνη / in charge: Lenka Fránová

Το Animanie είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στην οπτικοακουστική εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Διοργανώνουμε ετήσια μαθήματα που αναπτύσσουν τις δεξιότητες στο animation, στο postproduction και στην φωτογραφία. Προσφέρουμε ανοιχτά εργαστήρια κινουμένου σχεδίου και εργαστήρια για συγκεκριμένες
ομάδες. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε φεστιβάλ ταινιών κινούμενων σχεδίων όπου διαγωνίζονται ταινίες παιδιών από 6 έως 26 ετών. Φέτος, το φεστιβάλ έχει και Διεθνές Τμήμα.
Animánie is a non-profit organization from Pilsen which focuses on audiovisual education
of children and youth. We hold yearlong courses that build skills in animation, postproduction and photography. We offer open workshops of animation and workshops for specific
groups. Every year we organize festival of animated films with competitive screenings of
films made by kids from 6 to 26 years of age, this year with international participation.
AGE
13-16

Δύο κοράκια > Two Ravens
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’03’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Pavla Bečvářová, Sára Nejedlá, Týna Čermáková, Karolína Čermákov.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα animation βίντεο κλιπ για το τραγούδι “Two Raven” από την τσεχική μπάντα Asonance. An animated clip to the song “Two Ravens” from the Czech band Asonance.

AGE
13-16

Ο Αστροναύτης > The Astronaut
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’51’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Animation: Zuzana Sobotková.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κινούμενο σχέδιο με πολλές μεταμορφώσεις και ζωγραφιές. An animation with many
metamorphosis and draw.

EUROPEAN SECTION

ΕΣΘΟΝΙΑ > ESTONIA
ANITA KREMM, ALESJA SUZDALTSEVA

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anitakremm@hotmail.com

Η ιστορία της ταινίας είναι αφιερωμένη στους δασκάλους μας που μας βοήθησαν να
αποφοιτήσουμε και έτσι να ανοίξει για εμάς ενας νέος κόσμος δυνατοτήτων. Με την
ταινία μας, θέλαμε να δείξουμε πώς η καθημερινή ζωή μετατρέπεται σε μια συνήθεια, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε αστείες καταστάσεις. Είμαστε και οι δύο γεννημένες στην
Εσθονία. Σπουδάζουμε στο Πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να στεριώσουμε στην κινηματογραφική βιομηχανία. The film story is dedicated to our school teachers who helped us
graduate and opened a whole new world of possibilities. With our film, we wanted to show
how everyday life is transforming into one habit, which can lead to humorous events.Both
of us are born in Estonia, studying now at the university and working our way to the film
industry.
AGE
17-20

Συνήθεια > Habit
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’10’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Anita Kremm, Alesja Suzdaltseva. Παραγωγή /
production: Anita Kremm. Ερμηνεία / cast: Pjotr Perelmutter, Kris Malinka.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας άνδρας στην ηλικία της συνταξιοδότησης εξακολουθεί να είναι αφιερωμένος στην
αγαπημένη του δραστηριότητα. A man in his retirement age is still dedicated to his favorite activity.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UK
BEACON FILMS
Είμαστε μια πολυβραβευμένη οργάνωση παραγωγής και εκπαίδευσης για δημιουργούς
ταινιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό και πρόσθετες ανάγκες. Τα έργα μας
έχουν γίνει δεκτά σε παραπάνω από 70 Διεθνή φεστιβάλ, κερδίζοντας 13 βραβεία και 11
υποψηφιότητες. We are a multi-award winning organization that supports filmmakers and
artists with learning 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.
AGE
17-20

CAR-E-OKE The Musical
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’26’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Finlay Baird, James Buckham, Daniel Cruikshank, Sophie Emmerson,
Leo Hunter, Callum Mackay, James Middleton, Happy Mlambo, Grace Ramanauskas, Thomas
Smith, Alaxander Thomson. Παραγωγή / production: Michelle Fox.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας καταπιεσμένος μηχανικός της Hi-Hat Motors ονειρεύεται να γίνει τραγουδιστής. Η
τύχη του φαίνεται να αλλάζει, όταν συναντά έναν ακινητοποιημένο πελάτη στην άκρη του
δρόμου... A downtrodden mechanic from Hi-Hat Motors dreams of being a singer. It looks as
though his luck might change, when he meets a stranded customer on the roadside...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

midnight@beaconfilms.org.uk

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bfiwhereloyaltylies@gmail.com

BFI FUTURE FILM ACADEMY
Υπέυθυνη / in charge: Alize Akturk

Η μικρού μήκους ταινία μας εξετάζει τα θέματα της φιλίας, του νόμου, της αντίληψης, της
εμπιστοσύνης και φυσικά της αφοσίωσης. Είμαστε μια ομάδα δέκα μαθητών και για πρώτη φορά φτιάχνουμε μια ταινία περνώντας από όλα τα στάδια δημιουργίας, από το στάδιο της αναζήτησης μιας ιδέας μέχρι το τελικό μοντάζ, την προώθηση και την διανομή
της. Our short film explores themes of friendship, the law, perspective, trust, and, of course,
loyalty. We are a group of ten students/first time film makers who have seen this film
through from brainstorming stages to the final edit, promotion and distribution processes.
AGE
17-20

Όπου Υπάρχει Αφοσίωση > Where Loyalty Lies
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Alize Akturk. Σενάριο / screenplay: Dan Pugh, Lucy Johnson, Hanna
West. Κάμερα / camera: Ibrahim Kanu Alife Abel Lucy Johnson. Παραγωγή / production:
Francesca Shaw. Ερμηνεία / cast: Dan Pugh, Ed O’Brien, Alison McCloskey. Σχεδιασμός παραγωγής / production design: Dimitri Bakalis. Ήχος / sound: Will Sharp. Μουσική / music:
Hanna West Noah Jay David Guiloff. Mοντάζ / edit: Holly Stevens, Miha Verdonik. Bοηθός
σκηνοθεσίας / assistant direction: Holly Stevens.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πρόθυμος να ευχαριστήσει τους προϊσταμένους του, ένας νέος αστυνομικός διερευνά
μια απλή καταγγελία για φασαρία. Σύντομα ωστόσο, συνειδητοποιεί ότι κάτι πιο καταχθόνιο έχει συμβεί, καθώς αποσπάσματα από την χθεσινή νύχτα αρχίζουν να δένουν
χάρη στην έρευνά του. Eager to please his superiors, a young policeman investigates what
appears to be a simple noise complaint. However, he soon comes to realize that something
much more sinister has taken place, as fragments from the night before become intertwined with his investigation.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

c.clarke359@gmail.com

CHLOE CLARKE
H Chloe Clarke είναι Βρετανή σκηνοθέτρια στο δεύτερο έτος σπουδών της για το πτυχίο
“Ψηφιακός Κινηματογράφος και Τέχνες Οθόνης” στο Πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών. Είναι επίσης ταγμένη καλλιτέχνης και συχνά η ποιητικότητά της αποτελεί βάση για
τις ταινίες της. Το 2018 η ταινία της “Παράπλευρες Απώλειες” επιλέχθηκε για το RIFAC – Το
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κατά της Διαφθοράς.
Chloe Clarke is a British Filmmaker currently in the second year of her degree ‘Digital Film
and Screen Arts’ at the University for the Creative Arts. She is also a spoken word artist and
often uses her poetry as a basis for her films. In 2018 she was selected for the RIFAC - The
International Anti-Corruption Film Festival for her film ‘Collateral Damage’.
AGE
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Παράπλευρες απώλειες > Collateral Damage
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’15’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Chloe Clarke.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια πειραματική ταινία μικρού μήκους για την απευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας
όταν πρόκειται για μαζικά φαινόμενα, όπως η προσφυγική κρίση – με την χρήση δηµόσιου υλικού. Αντ ‘αυτού, η προσοχή μας αποσπάται από σύντομα και προσωρινά πράγματα. An experimental short film discussing the desensitization of our society when it comes
to mass events such as the refugee crisis -through the appropriation of public material. Instead, distracting ourselves with quick temporary things.

EUROPEAN SECTION
JOE CRABTREE

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

joecrabtree03@gmail.com

Ο Joe Crabtree είναι ένας επερχόμενος νέος σκηνοθέτης από το Λονδίνο. Παράγει ένα
εύρος ταινιών, από ταινίες μικρού μήκους μέχρι μουσικά βίντεο και διαφημίσεις σε πολιτικές συνεντεύξεις. Πήρε συνέντευξη στους Ζac Goldsmith, Ed Davey και Dennis Skinner.
Δημιούργησε την ταινία “Stress Test’” για το KRYC και το Συμβούλιο του Κίνγκστον. Μέχρι
στιγμής, η ταινία “Περνώντας με βαθμό κάτω από την βάση” έχει χαρακτηριστεί επιτυχημένη, αλλά έχει παρουσιαστεί μόνο σε λίγες ιδιωτικές προβολές.
Joe Crabtree is an upcoming young director from London, UK. He produces a range of films;
from short films to music videos, ads to political interviews. He has interviewed Zac Goldsmith, Ed Davey and Dennis Skinner. He produced the film “Stress Test” for KRYC and Kingston Council. “Passing With A Fail” so far has been classed as a success but has only been
shown at a few private screenings.
AGE
13-16

Περνώντας με βαθμό κάτω από την βάση > Passing with a Fail
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’53’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Joe Crabtree.
Ερμηνεία / cast: Harry Bridges, Joel Solomons, Joseph Teh.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας αποτυχημένος μαθητής προσπαθεί να πείσει τον έξυπνο φίλο του ότι μπορούν να
αντιγράψουν στις εξετάσεις και να πάνε στην Νέα Υόρκη. A failing student tries to
convince his clever friend that they can cheat their exams and go to New York.

OISIN REILLY
Ο Oisín-Tomás Ó Raghallaigh είναι ένας 18χρονος σκηνοθέτης από την Ιρλανδία. Λάτρης
του κινηματογράφου και φοιτητής, σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους
“Πόλος Έλξης” το 2016 και συνέχισε να εξελίσσει το ταλέντο του και να φτιάχνει ταινίες
μικρού μήκους. Σκηνοθέτησε την ταινία μικρού μήκους “Στερνή Γνώση” η οποία δημιουργήθηκε στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ως τμήμα του Ινστιτούτου Βρετανικού Κινηματογράφου και της Ακαδημίας Αστικών Τεχνών. Η πιο πρόσφατη
ταινία του μικρού μήκους “Πράσινη Γλυκόριζα” αυτήν την στιγμή κάνει το γύρο των φεστιβάλ. Oisín-Tomás Ó Raghallaigh is an 18-year-old filmmaker, born and raised in Ireland.
A film lover and film student he directed his first short film “Attraction” in 2016 and has
continued to develop his skills and make short films. He directed a short film “Hindsight”
which was created at the National Film and Television School as part of the British Film Institute Film Academy Craft Residential. His most recent short film “Green Liquorice” is now
entering the Festival Circuit.

AGE
17-20

Πράσινη Γλυκόριζα > Green Liquorice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’30’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Oisín-Tomás Ó
Raghallaigh. Ερμηνεία / cast: Jamie Bonner, Penny Tuttle Iain Lee David Gallagher Claire
Dunbar.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο James, ένας νεαρός με όλη την ζωή μπροστά του, παλεύει να αντιμετωπίσει τον πόνο
που νιώθει μετά την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου. Μπορεί να ξαναβρεί την
ελπίδα και την δύναμη που χρειάζεται για να ξαναφτιάξει την ζωή του ή θα καταρρεύσει
λόγω του βάρους αυτής της απώλειας; James, a young man with his life ahead of him

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

oisintomas59@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
struggles to deal with the sorrow he feels after the loss of a loved one. Can he recover the
hope and strength needed to rebuild his life or will he fall apart due to the weight of what
he’s lost?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dee.thompson@pqacademy.com

PAULINE QUIRKE ACADEMY OF PERFORMING ARTS – SWINDOM
Υπεύθυνος / in charge: Dee Thompson

H Σχολή PQA Swindon είναι μια ακαδημία Παραστατικών Τεχνών, που λειτουργεί κάθε
Σάββατο, όπου οι μαθητές έχουν μαθήματα Υποκριτικής, Μιούζικαλ, Τηλεόραση και Κινηματογράφο. Στα μαθήματα του Κινηματογράφο και της Τηλεόρασης, συμμετέχουν σε
όλα τα στάδια. Γράφουν τα σενάρια, χειρίζονται τον εξοπλισμό και πρωταγωνιστούν. Η
PQA Swindon είναι μια νέα σχολή που λειτουργεί τα 3 τελευταία χρόνια. PQA Swindon is a
Saturday performing arts academy where the students learn Drama, Musical Theatre, and
Film and TV every week. In the Film and TV class they learn how to make short films, they
do everything from writing them to operating the equipment and starring in them. PQA
Swindon is quite a new school having been open for three years.
AGE
4-12

Καλώς Ορίσατε > You’re welcome
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Βella Bridger, Joshua Kafka- Markey, Jaida Brown, Teagan Ody, Kayden Clarke, Matilda Perks,
Isabella Goring, Hannah Squires, Emily Grieves, Rhys Stacey, Phoebe Hawes, Amy May
Warburton, Jasmine Hughes, Max Warren.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι, αγανακτισμένο από τη συμπεριφορά των γονιών της, καταφεύγει στο δάσος. Εκεί, μια ομάδα «περίεργων» κοριτσιών προθυμοποιείται να βρει λύση στο πρόβλημά της... Eίναι όμως αυτή η λύση που επιθυμεί; Α girl, frustrated by her parents behavior,
find herself in a forest. There, a “strange” group of girl are willing to help her find a solution… Will it be the solution she desires?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

tracychaz.scott@yahoo.co.uk

STOCKSBRIDGE JUNIOR SCHOOL
Υπεύθυνη / in charge: Tracy Scott

Είμαστε ένα δημοτικό σχολείο στο Σέφιλντ και δουλέψαμε με μια μικρή ομάδα παιδιών
που δημιούργησε την ταινία. We are a Junior School in Sheffield and we worked with a
small group of children making the film.
AGE
4-12

Περιπέτεια Γρίφου > A Riddle Adventure
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’57’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σενάριο, ερμηνεία / screenplay, cast: Jack Gaymond, Alice Stavert-Dobson, Thea StavertDobson, James Johnson, Amelia Johnson, Ryan Warnock, Oscar Parsons, Josh Merryman,
Toby Little. Παραγωγή / production: Tracy Scott.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια παρέα παιδιών ακολουθεί τον γρίφο. Παρακολουθήστε καθώς η περιπέτεια ξετυλίγεται... A group of children follow the riddle. Watch as the adventure unfolds..

EUROPEAN SECTION

ΙΡΛΑΝΔΙΑ > IRELAND
FRESH FILM FESTIVAL
Υπεύθυνες / 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 αναπτύξει ένα πρόγραμμα που θα ταίριαζε στις απαιτήσεις τους. Είναι αφοσιωμένο στη δημιουργία 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 filmmaking and film education feely accessible to young people.
AGE
13-16

Aiseiri
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’20’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Donal Cotter.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

O Anold, ένας Κέλτης πολεμιστής, οδηγημένος από τη θλίψη, επισκέπτεται για μια τελευταία φορά τον τάφο των προγόνων του, ελπίζοντας να αναστήσει το μοναχογιό του.
Anold, a Celtic warrior, driven by grief, makes one last lonely journey to the burial place of
his ancestors where he hopes to resurrect his only son.
AGE
17-20

Κάθαρση > Catharsis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’18’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Melanie O’ Donnell.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Ciara, μία νεαρή διαταραγμένη ασθενής, προσπαθεί με τη βοήθεια ενός ψυχίατρου να
θεραπεύσει το μυαλό της μέσω της καρδιάς. With the help of the psychiatrist, Ciara, a
young disturbed patient seeks to purge her mind through the heart.
AGE
4-12

Η μάχη του καναπέ > Couch battle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’42’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Ely Soian.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δυο άντρες, ένας καναπές και μια επική μάχη... Two guys, one couch and an epic battle…

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

info@freshfilmfestival.net
www. freshfilmfestival.net

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jack.p.desmond@gmail.com

JACK DESMOND
Ο Jack είναι ένας σκηνοθέτης από το Κόρκ της Ιρλανδίας. Η ματιά του φανερώνει την
κοινή ανατροφή του μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Ο τακτικός του συνεργάτης είναι ο δίδυμος αδερφός του Cian, εξ ου και το όνομα Desmond Bros. Jack is a filmmaker from Cork, Ireland. His outlook reflects his joint upbringing between the US and Ireland. His regular collaborator is his twin brother Cian, going under the name Desmond Bros.
AGE
17-20

Βάζοντας ρίζες > Setting Roots
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’26’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Jack Desmond. Ερμηνεία / cast: Padraig Desmond.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο πατέρας μου ζει για την γη. Έχει γυρίσει την πλάτη του στην παραδοσιακή ενασχόληση
της οικογένειάς του με την φάρμα και φυτεύει δέντρα. My father lives for the land. Now he
has turned his back on his family’s farming tradition by planting trees.

ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

israploti@hotmail.com
https://sanjoseplasencia.com/

COLEGIO SAN JOSE S. COOP
Israel Agustin Gallego

Σε αυτήν την πειραματική ταινία μικρού μήκους, τα παιδιά υπερασπίζονται τους πόθους
και τις ανάγκες τους. Μια κραυγή από την πρώιμη παιδική ηλικία ώστε οι ενήλικες να
καταλάβουν ότι είναι απλώς παιδιά. Γυρισμένο στην Plasencia την άνοιξη του 2018 με
ένα σενάριο γραμμένο από τα ίδια. Η κινηματογράφιση έγινε σε slow motion για να δείξει
περισσότερη ένταση. Ελπίζουμε να σας αρέσει! In this experimental short film, children
vindicate their desires and needs. A cry from the earliest childhood for adults to understand
that they are only children. Shot in Plasencia in the spring of 2018 and with a script written
by their own. Recorded in slow motion trying to give more intensity, we hope you like it!
AGE
4-12

Απλώς παιδιά > Just children
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’08’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Candela Álvarez Pablos, Miguel de Azcárate Acosta, Daniel Blanco Salgado, Lucía Calle
Gordo, Virginia Elizo Paniagua, Eva María Felipe Borrella, Alejandro García Pozas, Sandra
Granado Hernández, Mario Hernández Caballero, Andrea Hernández González, Adriel
Iglesias Paniagua, Jose Alberto Martialay Martínez, Diego Martín González, Guillermo
Mateos Becerro, Marina Muñoz Del Campo, Candela Xinkuang Muñoz Jiménez, Marta
Párraga Muñoz, Álvaro Peñalver Peralta, Ana Beatriz porras Paniagua, Andrea Rebollo
Antoñanzas, Sarah del Río García, Ignacio Sánchez Bernal, Rodrigo Sánchez González,
Candela Sánchez Ruano, Berta Sánchez Rubio, Guillermo Sevilla Clemente.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Απλώς παιδιά, αυτό ακριβώς είμαστε. Θέλουμε να παίξουμε, να βγούμε έξω, να βρισκόμαστε με τους φίλους μας, να είμαστε μαζί σας. Just children, that’s what we are. We want
to play, to go out, to be with friends, to be with you.

EUROPEAN SECTION
ADONIS DE LA CRUZ VASQUEZ

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

adonisdlcv@gmail.com

Ο Adonis de la Cruz είναι ένας νεαρός κινηματογραφιστής, σεναριογράφος και φωτογράφος από τη Μαδρίτη, που έχει γεννηθεί το 1999. Άρχισε να δημιουργεί ταινίες μικρού
μήκους στο ινστιτούτο οι οποίες έχουν επιλεγεί σε διάφορα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ και το
2018 έκανε πρεμιέρα με το «Abrázame fuerte”. Από το 2017 σπουδάζει Οπτικοακουστική
Επικοινωνία στο Complutense University της Μαδρίτης. Adonis de la Cruz is a young filmmaker, screenwriter and photographer from Madrid, born in 1999. He started making short
films at the institute, becoming selected with them at different European festivals and in
2018 he premiered «Abrázame fuerte”. Since 2017 he is studying Audiovisual Communication at the Complutense University of Madrid.
AGE
17-20

Κράτα με σφιχτά > Hold me tightly
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’43’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Adonis de la Cruz Vásquez. Σενάριο / screenplay: Roberto Rodríguez,
Adonis de la Cruz Vásquez. Παραγωγή / production: Elena Herrador. Κάμερα / camera: Esther
Rubio. Μοντάζ / edit: Julián Larroca. Ερμηνεία / cast: Nicolás Greco. Alba Sánchez Rosa,
Ignacio de Górgolas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Nacho και η Alma είναι φίλοι εδώ και χρόνια. Ο εκνευρισμός που νιώθει ο Nacho τον
οδηγεί να εξομολογηθεί στην Alma ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Αυτή δεν θέλει να τον
πληγώσει αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Nacho and Alma have been friends for years.
The frustration that Nacho feels leads him to confess to Alma that he is in love with her. She
does not want to hurt him, but she can’t do anymore.

CACHINUS DE CINE
Michel Augusto, Montse Vázquez

Το “Cachinus de Cine” γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013/14. Το πρότζεκτ μας βασίζεται στην δημιουργία ταινιών μικρού μήκους μέσα από την καταγραφή
και το μοντάζ, βλέποντας άλλες ταινίες μικρού μήκους από άλλες σχολικές ομάδες. Πάντα προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω σε αρχές που στηρίζουν τα παιδιά ώστε να αναθεωρήσουν το όραμα που έχουν για τον κόσμο. Το “Cachinus de Cine” απαρτίζεται από 3
ομάδες: Η ομάδα “The Trastillos” απαρτίζεται από εφήβους 12-14 ετών. Η ομάδα «The
Trastinos” από παιδιά 9-11 ετών. Η ομάδα «The trastitos” απαρτίζεται από παιδιά 7-8 ετών.
Cachinus de Cine” was born during the 2013/14 school year. Our project is based on making
short films trough the recording and editing, viewing of other shorts made by other school
groups. We are always trying to work on values that serves the children to revise their vision
of the world.”Cachinus de Cine” are composed of 3 groups: «The Trastillos” are formed by
tean agers from 12-14 years old. «The Trastinos” from 9-11 years old and at least. «The trastitos” which are formed by childrens from 7-8 years old.
AGE
4-12

13 Τρόποι για να Επιζήσεις στο Σχολείο > 13 Ways to Survive School
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’56’’ / 2108

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Paula Nuñez, Celia Piris, Beatriz Alonso, Adaya
Marcos, Sara Augusto, Carolina Domínguez, Valentina Piris, Desireé Pascual, Ariadna Pascual,
Celia Sabino, Claudia García, Aarón Hidalgo, Andrea Róbalo, Lucia Moreno. Συντονισμός /
coordination: Michel Augusto. Σενάριο / screenplay: Montse Vázquez, Michel Augusto.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

cilleros@gmail.com
www.cachinusdecine.es

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το σχολείο μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, εάν όμως δείτε αυτήν την ταινία μικρού μήκους θα μάθετε πως να το κάνετε πιο εύκολο.
School can be very tough, but if you see this one short film you’ll learn how to make it easier.
AGE
13-16

Tελευταίο τηλεφώνημα > Last Call
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’73’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Clara Ambrosio, Sara Piñas, Lucia Moreno, Paula
Núñez, Beatriz Alonso, Rubén Mateo, Jimena Ballester, Ángel Rivero, Aitana Ramájo, Raúl Piris,
Nave Torres. Συντονισμός / coordination: Michel Augusto, Montse Vázquez. Σενάριο /
screenplay: ομάδα παιδιών / group of children, Michel Augusto.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ζωή που δεν την βιώνεις, μια λανθασμένη απόφαση, μια κλήση που δεν χάθηκε. A life
not lived, a wrong decision, a call not lost
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

monikafd@hotmail.com

CEIP SAN JUAN DE RIBERA
Υπεύθυνη / in charge: Monica Fernandez

Η Lluna αποτελεί έργο της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Έχει γραφτεί
από έναν μαθητή της τελευταίας τάξης και όλο το πρότζεκτ συντονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς, οι κύριοι ηθοποιοί ήταν μαθητές της τελευταίας τάξης και όλοι οι μαθητές
του σχολείου έχουν ένα μικρό ρόλο στην ταινία. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία πάνω
στην απόκτηση γνώσεων για την οπτικοακουστική δημιουργία και την ομαδική δουλειά!
Lluna has been a work part of teachers audiovisual education. It was written by a student of
last course and all the project was coordinated by the teachers, the main actors were students of last course and all the students of the school have a little part in the short. It was
an amazing experience of learning about audiovisual knowledge and team work!
AGE
4-12

Lluna
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ομαδική δουλειά των μαθητών του σχολείου / collective work by the pupils of the school.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα καινούριο κορίτσι φτάνει στο σχολείο, είναι κάπως παράξενη... A new girl arrives to
school, she’s a little strange..
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

aturuxofilms@gmail.com
https://aturuxofilms.wordpress.com

IES DE CACHEIRAS
Υπεύθυνος / in charge: Sergio Clavero.

Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου Cacheiras στην A Coruña
της Ιστπανίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος κινηματογραφικού αλφαβητισμού που
ονομάζεται ATURUXO FILMS. Το πρόγραμμα αυτό του κέντρου εκπαίδευσης αναπτύσσεται εδώ και 10 χρόνια και έχει παράγει αναλυτικό πρόγραμμα μέσα στην τάξη. Ο μαθητής
είναι το κέντρο της διαδικασίας της μάθησης και αναπτύσει όλη την διαδικασία της κινηματογραφικής δημιουργίας με αυτονομία και υπευθυνότητα. This film is created by students of the Secondary School of Cacheiras in A Coruña (Spain) within a cinematic literacy
project called ATURUXO FILMS. This project of the teaching center has been developed for
ten years and developed curricular within the classroom and the student is the center of
the learning process and develops the whole process of creating the cinematographic work
with autonomy and responsibility.

EUROPEAN SECTION

AGE
13-16

Aυτή είμαι εγώ >This is me
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ /2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Yaiza Suárez. Σενάριο, κάμερα, μοντάζ / screenplay, photography,
edit: Martín Mondragón, Yaiza Suárez. Ερμηνεία / cast: Gabriela Junquera. Μουσική / music:
Sandra Galera (Alumna Conservatorio de Música de Santiago). Παραγωγή / production:
Martín Mondragón.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Αυτή, κουρασμένη από τις άδικες καταστάσεις στο περιβάλλον που βρίσκεται γύρω της,
αποφασίζει να αλλάξει και παίρνει μια δραστική απόφαση σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από τους άνδρες. She, tired of unjust situations in the environment that surrounds
her, decides to change and makes a drastic decision in a society dominated by man.

IES JAIME FERRAN
Υπεύθυνη / in charge: Marga Garrido

Όλα άρχισαν ως μια εργασία στην τάξη πάνω στην Οπτικοακουστική Κουλτούρα. Ο εκπαιδευτικός μας ζήτησε να βρούμε ένα κείμενο το οποίο να είναι σημαντικό για εμάς, ένα
τραγούδι, ένα βιβλίο, ένα ποίημα και επιλέξαμε ένα ποίημα από τον Ισπανό συγγραφέα
Valle-Inclán. Μας έκανε να σκεφτούμε πάνω στην ιστορία της τέχνης που ήταν κάτι το
οποίο μελετούσαμε και είχαμε πάθος για αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι για την δημιουργία μας και πολύ ευχαριστημένοι από την αναγνώριση που είχε στην Ισπανία.
Everything started as a classroom assignment in Audiovisual Culture. The teacher asked as
to find a text that was important for us, a song, a book, a poem, and we chose a poem by
the Spanish writer Valle-Inclán. He made us think about starting a project about the history
of art, which was something we were studying and we were passionate about. We are very
proud of our creation, and happy about the recognition it has got in Spain.
AGE
17-20

Σπάζοντας τους κανόνες του χρόνου > Breaking the rules of time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’10’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Pedro Muñoz Martín. Ιδέα / idea, art: Victoria Llorente Corrales.
Σενάριο / screenplay: Victoria Llorente Corrales, Pablo Bernáez. Παραγωγή / production:
Celia Gil Pérez, Pedro Muñoz Martín, Victoria Llorente Corrales. Eρμηνεία / cast: Julieta
Álvarez. Αφήγηση / narration: Víctor Blázquez.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κατά την διάρκεια των αιώνων οι διαφορετικές εκφάνσεις του πνεύματος συγκλίνουν σε
κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε πραγματικά: την Τέχνη. Αυτή η απροσδιόριστη έννοια
υπερβαίνει με έναν μυστήριο τρόπο όλους τους κανόνες του χρόνου και ενσαρκώνει σε
διαφορέτικές εποχές το πραγματικό πορτραίτο της ανθρώπνης ψυχής. Από την λατρεία
των αρχαίων θεών μέχρι την εξιδανίκευση του πνεύματος ή την πιο αγνή μορφή της
αφαίρεσης. Over the centuries the different manifestations of the spirit have converge on
something we don’t really understand: Art. This undefinable concept transcends in a mysterious way all the rules of time, and incarnates, in different ages, the real portrait of the
human soul. From the worship of the ancient gods to the idealization of intellect or the
purest form of abstraction.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

margaprofe@gmail.com
https://www.youtube.com/
watch?v=1h8taq1HAy0&t=1s

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nmoralreig@gmail.com

QUINT SECONADRY SCHOOL
Υπεύθυνος / in charge: Ignasi Moral

#SaveShumaila είναι μια ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από 16χρονους μαθητές, στο πρώτο τους έτος στο «Batxillerat”. Όλη η διαδικασία (ιδέα, σενάριο, ήχος, κάμερα και μοντάζ) έχει γίνει από τους μαθητές,ως εργασία για το θέμα της Οπτικοακουστικής Παιδείας. #SaveShumaila is a short film shooted by 16-year-old students, who study the
first course of «Batxillerat”. All the process (idea, literary and technical script, recording of
audio and video, editing) has been guided and done by the students, as a project for the
Media Literacy subject.
AGE
17-20

#SaveShumaila
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’47’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Jesús Mascaraque. Σενάριο / screenplay: Ramsha Anwar, Andreu
Barahona, Antoio Caballero, Ivan Gómez, Esther Marzal, Jesús Mascaraque, Laia Navarro,
Araceli Parets, Joan Roselló, Ferran Soler. Ερμηνεία / cast: Ramsha Anwar, Joan Roselló, Laia
Navarro, Antonio Caballero, Carlos Madrid, Eva Lara, Ester Ortiz, Ferran Soler, Marta Felices,
Esther Marzal, Ivan Gómez. Κάμερα / camera: Ferran Soler. Παραγωγη / production: Natxo
Moral. Ήχος / sound: Antonio Caballero.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε μια κοινωνία που είναι συνηθισμένη να προβάλλεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα,
δεν είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπίσιες την πραγματικότητα, που είναι γεμάτη με εμπόδια και δυσκολίες. In a society accustomed to showing up through social networks, it is not
so easy to face reality, full of obstacles and difficulties.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jsanchezcarrero@gmail.com
https://tallertelekids.blogspot.com/

TELEKIDS WORKSHOP
Υπεύθυνη /in charge: Jacqueline Sánchez-Carrero

Το Εργαστήριο Telekids ξεκίνησε το 1996. Είναι μια πρωτοβουλία για την απόκτηση παιδείας 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.
AGE
4-12

Oι μαγικές δυνάμεις της Τζωτρζίνας > Georgina’s Magical Powers
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’58’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Mauricio Buendía, Leo Humphreys Newman, Ignacio Nieto.
Σενάριο / screenplay: Ignacio Nieto, Leo Humphreys, παιδιά από το / Children of Taller
Telekids. Ερμημεία / cast: Claudia Mate, Kique Parrilla, Mencía Flores, Lola Parrilla, Ignacio
Nieto, Sofía Marvizón, Tomás Nebot, Pedro Nebot, Enrique A. Martínez López. Συντονισμός
εργαστηρίου / workshop Coordination: Jacqueline Sánchez-Carrero.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Georgina δεν καταφέρνει να κάνει τον Luis, τον καλύτερο φίλο και συμμαθητή της, να
καταλάβει πως η μαγεία της λειτουργεί μέχρι που συμβαίνει κάτι το οποίο θέτει τη ζωή
του σε κίνδυνο. Georgina doesn’t manage to get Luis, her best friend and classmate, to
understand how her magic works until something happens that puts his life in danger.
AGE
13-16

Οι 5 αισθήσεις χωρίς νόημα > The 5 senses meaningless
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’20’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Sofia Marvizón. Παραγωγός / production:
Tomás Nebot. Kάμερα / camera: Pedro Nebot, Ignacio Nieto, Sofía Marvizón. Ερμημεία / cast:
Claudia Mate Palacios. Μοντάζ / edit: Leo Humphreys.

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι συλλογίζεται πάνω στην λογική και το νόημα που αποδίδουμε στις πέντε αισθήσεις μας. Οι πέντε αισθήσεις μας κάνουν να δούμε τον όμορφο και ζωντανό κόσμο
μέσα στον οποίο ζούμε αλλά μας δείχνουν επίσης την ασχήμια και τις δυσκολίες της
ζωής. A girl reflects about the sense and meaning that we give our five senses. Our five
sense make us see the beautiful vibrant world we live in, but they also show us the ugliness
and hardships of life.

IES PEREZ COMENDADOR DE PLASENCIA
Υπεύθυνος / in charge: Antonio Luis Aranda Rodríguez

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

aranda.antonioluis@gmail.com

Η ταινία συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Plasencia
Encorto» που πραγματοποιήθηκε από 9-14 Απριλίου 2018. The film participated at the
International Youth Film Festival «Plasencia Encorto» that took place from April 6-14, 2018.
AGE
13-16

Ο φόβος της Σάρα > The fear of Sara
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Helena Repilado Trancón, Blanca Muñoz Delgado, Andrea Alonso Rovira, Carlos Valle
Sandoval, Helean joel Ramón Manzanilla, Javier Bonifacio Hernández, Alba Castiñeira
Monroy, Paula García Clemente, Andrea Pajares Aznar.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι βρίσκεται στην τάξη με τους συμμαθητές της. Ο καθηγητής θέλει να είναι
σιωπηλοί οι μαθητές και όταν δεν συμβαίνει αυτό, χτυπάει με δύναμη συνεχώς το τραπέζι με ένα τετράδιο. Στην μαθήτρια, ο ήχος αυτός θυμίζει τις στιγμές του πολέμου στην
Συρία. A girl is in class with her classmates. The teacher wants the students to be silent, and
when he does not get it, he hits hard and insistently with a notebook on the table. To the
student, that noise reminds her of moments of war in Syria.

CINEMA EN CURS
Υπεύθυνη / in charge: Maria Gibert

To Cinema en curs είναι ένα κινηματογραφικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 2005 στην Καταλονία και συνεχίζει τη δράση του στην Γαλικία, τη Μαδρίτη, την Αργεντινή καθώς και στην Χιλή. Cinema 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.
AGE
13-16

Avalanche
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ariadna Altimira de los Reyes, Elvira Asimani Hinojosa, Laura Beltran Estela, Martí Cama
Cabasés, Maria Carreras Muñoz, Indo Casal Pelegrí, Jasmina Condal Pireddu, Alia de Kéroullas,
Rut Espías Polo, Gerard Estrada Fernández, Júlia Gaya Cabré, Laura Godard Moutrille, Alba
Gómez Ródenas, Anabel González, Lola Iglesias Monteiro, Lia Jaumejoan Saliné, Marta
Llurba Domínguez, Alba López Claverol, Paula Martin Garcia, Paula Martínez Gimeno, Cesca
Monserrat Calaf, Aina Ortet Poblete, Maria Pi Ledesma, Marc Raventós Campmany, Pablo
Reverdy Gómez, Abril Ripoll Sanz, Cristina Ros Tito, Sam Santaló Muñoz, Carolina Santos
Torre, Marina Segura Gómez, Aina Siurana Cornejo, Ariadna Torrens Inés, Guillem Vilademunt
Cañas, Mayra Vives Pérez. With the support of Pep Garrido, Fanny Figueras and Estel·la
Clopés.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

maria.gibert@a-abaoaqu.org
http://www.cinemaencurs.org/en/
film/avalanche

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Iris μόλις έχασε την γιαγιά της με την οποία είχε έναν πολύ ισχυρό δεσμό. Η θλίψη την
απομακρύνει από τους πολυαγαπημένους της ανθρώπους κυρίως τους γονείς και την
φίλη της τη Lea. Κατακλύζεται από τα συναισθήματά της και θα καταφέρει μόνο να στηριχτεί στον παππού και τη μουσική της για να ξεκινήσει η διαδικασία του πέθνους. Iris has
just lost her grandmother, with whom she had a very strong connection. Sorrow is moving
her away from her dearest people, especially her parents and her partner, Lea. She is overwhelmed by her feelings and will only be able to rely on her grandfather and her music to
start the mourning process.

ΙΤΑΛΙΑ > ITALY
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

raffaella.traniello@g-raffa.eu
http://www.g-raffa.eu

INSTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN NICOLO
Raffaella Traniello

H ταινία δημιοθργήθηκε στο σχολείο, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Είναι αποτέλεσμα ενός πρότζεκτ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί η παραγωγή ταινίας ως παιδαγωγικό
εργαλείο. Ο ρόλος των καθηγητών ήταν να μεταφέρουν στα παιδιά τις προσωπικές τους
εμπειρίες και να τους δώσουν τη τεχνολογία και τα εργαλεία να εκφράσουν τις ιδέες του
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του κινηματογράφου. This film was produced at school, during ordinary classes. It’s part of a cinema project that aims to use film production as a pedagogical tool. The teachers’ role was to facilitate the children personal expression and to
give them the skills and tools to tell their ideas using the cinema language.
AGE
4-12

Μέθοδος μελέτης > Studying method
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ 23» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Class 2G scuola media «Doria”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας κατάλογος με ονόματα μαθητών για να διαλέξουν οι καθηγητες. Κάθε αντικείμενο
περιγράφεται με λεπτομέρεια. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό τρόπο μελέτης. Ο τέλειος
μαθητής είναι εκτός παραγωγής. Εκπτώσεις και ειδικές προσφορές στο τέλος. A catalogue of students for the teachers to choose from. Every item is described in details. Every
student has a different way of studying. The perfect student is out of productions. Sales and
special offers at the end.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

paolo@paolobeneventi.it
http://paben4.wixsite.com/terra-insieme-eng
http://paben4.wixsite.com/children-look

ΤERAA INSIEME
Paolo Beneventi

Το Terra Insieme είναι ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή του
πολίτη, που απευθύνεται σε επαγγελματίες και πολίτες, οργανισμούς καθώ και σε μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το «
Βλέμμα των παιδιών στον κόσμο» είναι ένα έργο που τρέχει, με στόχο να συλλέξει και
ανεβάσει στο διαδίκτυο ταινίες που έχουν δημιουργηθεί από σχολεία αλλά και από ομάδες παιδιών από κάθε μέρος του πλανήτη .... Terra Insieme (Earth Together) is a project for
education and active citizenship, aimed at professionals and citizens, formative and cultural agencies and institutions, locally and globally. The Look of Children at the World is a
project in progress, aimed to collect and put in a network the video works of schools and
groups of children from every part of the planet....

EUROPEAN SECTION

AGE
4-12

Ταξίδι στην Μοντισόλα > Trip to Montisola
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’24» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της Ε’1 και Ε’2 του σχολείου / Kids of 5a and 5b classes of Scuola Primaria Ungaretti.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κρατώντας την κάμερα στο χέρι, τα παιδιά σκέφτονται τι θέλουν να πουν για την εμπειρία
τους στο δημοτικό σχολείο κ έτσι επιλέγουν την εκδρομή στη λίμνη, που επισκέφτηκαν
την προηγούμενη χρονιά. Παίρνουν συνέντευξη το ένα απο το άλλο σχετικά με τα πιο
ενδιαφέροντα και περίεργα γεγονότα και με τη συμμετοχή και νέων συμμαθητών τους.
Having a camera in their hands, the kids think what to tell from their experience in primary
school and chose the trip to the lake of a year before. They interview one another about
most interesting and curious facts, also involving new schoolmates.
AGE
4-12

Ένας αντεστραμμένος κόσμος > A Reverse World
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’43» / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μαθητές της Ε’1 τάξης του σχολείου / Class 5A of Scuola Primaria Ungaretti, Brescia.
Υπεύθυνος εργαστηρίου / workshop leader: Paolo Beneventi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε ένα δημοτικό σχολείο οι δάσκαλοι διδάσκουν Γραμματική. Στέλνουν τα παιδιά στο
Αρχείο για να βρουν ένα έγγραφο κ αυτά χάνονται σε έναν αντεστραμμένο κόσμο... In a
primary school, the teacher teaches a lesson of grammars. Kids are sent to the archive to
take a document and they lose in a strange upside down world…

ΚΟΣΟΒΟ > KOSOVO
ALMA COCAJ
Η Alma είναι 20 χρονών και σπουδάζει Σκηνοθεσία στο Κόσοβο. Έως τώρα έχει σκηνοθετήσει 4 ταινίες μικρού μήκους. Alma is 20 years old. She’s student of Film Directing in Kosovo and she has directed 4 short films.
AGE
17-20

Internet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’20’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Alma Cocaj. Ερμηνεία / cast: Mevlan Saraci.
Παραγωγός / producer: Fatlum Haziri.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας άντρας απογοητέυμενος και παρανοϊκός, πάσχει από κοινωνική φοβία και φτιάχνει
δίχτυα για να προστατευτεί. The frustrated and paranoid man creates nets to caught his
social phobia.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

almaqoqaj@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

fkvkz@fkvkz.hr
http://www.fkvkz.hr/

FKVK ZAPRESIC
Υπεύθυνοι / in charge: Jadranko Lopatić, Miroslav Klarić, Vlasta Kovačević Herzog.

Το FKVK Zapresic (Λέσχη Κινηματογράφου και Βίντεο) ιδρύθηκε το 1995 από λίγους ανθρώπους 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 βραβευτεί αρκετές φορές, θέλουμε να πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά. FKVK Zapresic
(Photo and Video Club Zapresic) was founded in 1995 by few people as part of the Technical
Culture Union. Our main task is the work with two elementary schools and one secondary
school in Zapresic, our small town. During the process of making videos, we have tried to
help the young people express their feelings, opinions and their view of the world. Since we
participate in many festivals, national and international, and as receive more than a few
awards, we like to think that we do a good job.
AGE
4-12

Εργασία > Homework
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’57’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Sara Marković, Lara Filipović, Klara Šeatović, Hana Tomić, Antonija Mihalić, Matej Tomić,
Martina Pervan, Marta Crljen, Katarina Ivanković.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η εργασία ήταν εύκολη. Να ζωγραφίσει κάποιες γραμμές. Αλλά όταν ο καθηγητής εξετάζει την εργασία της, η Κλάρα – προς έκπληξή της – θα ανακαλύψει πως οι γραμμές έχουν
μεταφορθωθεί... The homework was easy - to draw some lines, but when the professor
starts looking the homework, Klara will, with surprise, discovered that the lines have turned
into something else.
AGE
13-16

Ο σωστός κόκορας > A proper rooster
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Leticia Pavlović, Dominik Golubić, Sven Mrkonjić, Patrik Vuković.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο κόκορας έχει το καθήκον να ξυπνά το γαιοκτήμονα εγκαίρως: ούτε πολύ νωρίς, ούτε
πολύ αργά. Και αν ο κόκορας δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως είναι γνωστό, θα
καταλήξει στην κατσαρόλα. The rooster has the task of awakening the laird in time: neither
too soon nor too late. And if the rooster does not do the job properly, it’s known, it will end
in the pot.
AGE
13-16

Tο ταξίδι των θρύλων > Journey of the legends
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’59’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Sandra Järve, Maribel Uusma, Hugo Arrak, Rauno Püü (Εσθονία /
Estonia), Giulia Gallina, Giulia La Fata, Mariateresa Badalamenti, Chiara Messina (Ιταλία /
Italy), Ola Fimreite, Johannes Nesheim, Malene Mardal, Tonje Øvretun (Norway), Agnieszka
Siwiak, Eliza Grocholska, Zuzanna Rybakowska, Oskar Turowicz (Poland), Marco Subida,
Clara Fernandes, Rita Spínola, Ana Pinto (Portugal), Zehra Çoruh, Nurcihan Dikilitaş, Ahmet
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Kırbıyık, Hüseyin Koçak (Τουρκία / Turkey), Ivan Čabraja, Vita Ćavar, Luka Došlić, Laura Stošić,
Lina Trninić (Κροατία / Croatia).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μετά από ώρες εργασίας, στο ταχυδρομείο παραμένουν γράμματα από διάφορα μέρη
του κόσμου. Κάθε γράμμα έχει τη δική του ιστορία. In the post office, after working hours,
remained letters from various parts of the world. And every letter has its own story.
AGE
17-20

Ο Άσπρος Θόρυβος > The White Νoise
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’44’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Marija Nikolić, Lucija Majnarić.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Διάφορες δυσκολίες και άγχη μας περιβάλλουν, από το πιο ασήμαντο, όπως η κίνηση
στους δρόμους μέχρι το πιο καθολικό, όπως ο πόλεμος. Μας πιέζουν και είναι σαν να μας
κλείνουν μέσα σε κουτί. Difficulties and stresses are all around us, from minor, like traffic
jams, to global ones like war. They pressing us and closing like walls of the box.

FKS VANIMA
Υπεύθυνοι / in charge: Hrvoje Selec, Anna Sever

Το δημιουργικό στούντιο κινηματογράφου «VANIMA» είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση
στο Βαραζντίν της Κροατίας. Εδώ και 29 χρόνια διδάσκει στα παιδιά πώς να δημιουργούν
ταινίες κινούμενων σχεδίων. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 500 παιδιά έχουν κάνει
περισσότερες από 250 ταινίες. Το στούντιο «VANIMA» ξεκίνησε ως μικρή σχολική δραστηριότητα και τώρα έχει περίπου 50 μέλη, παιδιά και νέους που ολοκληρώνουν τις ταινίες τους εντός του σχολικού έτους. Επικεντρώνεται περισσότερο στο κλασσικό κινούμενο σχέδιο και στην εξατομικευμένη προσέγγιση.
Creative Film Studio «VANIMA» is a nonprofit organization from Varaždin, Croatia which s
dealing with creation of children animated movies for 29 years. More than 500 children
made more than 250 films. During that period. «VANIMA» started as a small school activity
and now has about 50 members, children and youth who are doing their animated films
during whole school year. «VANIMA» is mostly focused on classical animation and individual approach.
AGE
17-20

Αλληγορία > Allegory
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’33’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Sonja Pongračić. Παραγωγή / production: Dubravka Kalinić Lebinec,
Ana Sever, Hrvoje Selec.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κυνηγώντας ένα λευκό κουνέλι, το κορίτσι βρέθηκε σε ένα ασυνήθιστο δάσος. Ποιος της
κουνάει το δάχτυλο; Ποιος γελάει μαζί της; In pursuit of a white rabbit, the girl found herself in an unusual forest. Who points the finger? Who laughs at her?
AGE
13-16

Όχι στους ιούς! > No to the viruses!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’25’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Mihael Pakrac. Παραγωγή / production: Ana Sever, Hrvoje Selec.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

vafi.press@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε ένα ήσυχο μέρος, υπήρχε ένα φιλάσθενο ιερό βουνό, από το οποίο ξεπροβάλλαν ιοί
και οι άνθρωποι μολύνθηκαν από ακόμη περισσότερους ιούς. Αλλά παντού υπάρχουν
πραγματικοί ήρωες… In a quiet place, there was a sickly holy mountain, from which viruses emerged and people were infected into even more viruses. But in every group there are
real heroes ...
AGE
4-12

Μια αστεία ιστορία > Α funny story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι δημιουργοί αυτού του κινουμένου σχεδίου είναι παιδιά με διανοητικές αναπηρίες και
το θέμα ήταν τα χρώματα. Κάθε παιδί αντιπροσωπεύει ένα χρώμα. Το animation αυτό
δημιουργήθηκε με αισθητήρια υλικά για να βελτιώσει τις κινητικές δεξιότητες και την
ικανότητα συγκέντρωσης των παιδιών μέσα από διάφορες τεχνικές. The authors of this
animated film are children with intellectual disabilities the theme was colors. Each author
represents one color. This stop animation was made with sensory materials to improve the
motor skills and the author’s concentration through various techniques.
AGE
4-12

Παπούτσια χορού > Dance shoes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’44’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Mirta Obelić. Παραγωγή / production: Dubravka Kalinić Lebinec, Ana
Sever, Hrvoje Selec.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κανείς δεν θέλει να αγοράσει ένα παπούτσι και το παπούτσι απορρίπτεται. Θα βρει τελικά
τον ιδιοκτήτη του; No one wants to buy one shoe and the shoe is discarded. But will it
eventually find the owner?
AGE
4-12

Ιστορία Νερού > Water Story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’37’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Ομάδα παιδιών / Group of authors. Παραγωγή / production:
Dubravka Kalinić Lebinec, Ana Sever, Hrvoje Selec. Ana Sever, Dubravka Kalinić-Lebinec
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Όμορφη ιστορία του καθημερινού μας νερού. Μπορεί να είναι μαγικό... Beautiful story of
the everyday water, it can be very magical...
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

saf@ck.t-com.hr
http://safcakovec.com/

SAF CAKOVEC
Υπέυθυνη / 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 δημιουργικότητά τους μέσα από την τέχνη του κινουμένου σχεδίου. Ο πρωταρχικός στόχος της SAF
έιναι η πλήρης εκπαίδευση των παιδιών από την αισθητική, κινηματογραφική και καλλιτεχνική 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 whichchildren and young adults spend their free time, developing their creativity through the art of

EUROPEAN SECTION
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 hasresulted in the high originality of SAF films, which are very
gladly shown and often awarded at various festivals and screenings around the world.
AGE
17-20

Επιστροφή > Return
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, edit: Vedran Horvat. Παραγωγή / production: SAF Cakovec.
Μουσική / music: Lucija Horvat.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας άντρας παλεύει ενάντια στη φύση ώστε να επιστρέψει στο σπίτι. The man fights
with the nature to return home.

ΚΥΠΡΟΣ > CYPRUS
AFRODITE ELEFTHERIOU
Γύρισα αυτήν την ταινία ενώ έκανα διακοπές. Δεν ήξερα πραγματικά τι τραβούσα αλλά
κάτι οραματιζόμουν. Ήθελα η ταινία μου να έχει ένα διαφορετικό νόημα για κάθε θεατή.
Για κάποιους μεταδίδει ένα μήνυμα αγάπης, για άλλους μήνυμα απώλειας. Δεν ήξερα τι
να κάνω με τις βιντεοσκοπημένες εικόνες μέχρι που έπεσα πάνω στο τραγούδι του Έλβις.
Όταν κάθισα να μοντάρω, ήξερα ότι αυτό το τραγούδι είναι για την ταινία και αυτή η
ταινία είναι για το τραγούδι. Τελικά, βγήκε ως ένα πολύ προσωπικό κλιπάκι μικρού μήκους το οποίο ελπίζω ότι έχει να πει κάτι σε κάποιον και μπορεί να τον συγκινήσει. I shot
this film while I was on vacation. I didn’t really know what I was filming but I had a vision for
what I wanted it to be. I wanted it to be able to mean something different to each viewer.
For some people love - for others loss. I didn’t know what to do with the footage I had until
I came across Elvis’s song and it really spoke to me. When I sat down to edit I knew that this
was the song for the movie - and the movie for the song. And it came out as a very personal and short clip that I hope speaks to someone and moves them.
AGE
17-20

Είσαι πάντα στο μυαλό μου > You are Always on my Mind
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’02’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, ερμηνεία / direction, screenplay, edit, cast: Afrodite
Eleftheriou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια γυναίκα περνά όλη της τη ζωή κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο – ενώ έξω όλα κινούνται, εκείνη παραμένει ακίνητη. Αναπολεί την παιδική της ηλικία και εύχεται να μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Τότε, ένιωθε ελεύθερη και όχι κλειδωμένη όπως τώρα.
Ο θόρυβος είναι αυτό που ακούει καθημερινά πλέον με ένα μικρό ίχνος από το αλλοτινό
αγαπημένο της τραγούδι. Α woman spends her whole life looking out the window - while
the outside world moves she stands still. She looks back at her childhood and wishes to go
back. Where she felt free and not locked up. Noise is now what she hears everyday with a
glimpse of her once favorite song.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

afrolinefilms@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/
UC5qNUTJpuORCaXUZa4ZR8tw

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

markoualexys3@gmail.com

ALEX MARKOU
Υπεύθυνοι / in charge: K. Ekaterina Georgiou, Alex Markou.

Η ιδέα για την ταινία “Γεννημένος Κόκκινος” προέκυψε από μια ευρεία και γενική ψυχική
κατάσταση και σιγά σιγά μεταμορφώθηκε στην τρέχουσα ιδεολογία ότι ο καθένας αναζητά διαρκώς κάτι που θα του αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση ύπαρξής του. Γυρίσαμε
τον “Κοκκινογεννημένο” με μια σειρά περίτεχνων σεκάνς για να μεταβιβάσουμε τα συναισθήματα λαχτάρας για αλλαγή, αλλά που συνεπάγονται ταυτόχρονα φόβο για το άγνωστο που θα αντιμετωπίσει εκείνος που θα τολμήσει να κάνει το βήμα προς την επιθυμητή
αλλαγή, χάρη στον πόθο του να ξαναγεννηθεί. The idea for the film “Red Born” came
through a broad and general state of mind, and slowly morphed into the current ideology,
that everyone is constantly in search for something that will change their current state of
being. We shot “Red Born” in a row of elaborate sequences to convey the emotions of
yearning for change, but simultaneously conveying fear of the unknown that’s bound to
happen if someone takes a step towards the so desirable change, the desire to be Reborn.
AGE
17-20

Γεννημένος Κόκκινος > Red Born
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’13’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, κάμερα / direction, screenplay, camera: Alex Markou
Starring Afroline Eleftheriou.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η προσπάθεια να δούμε τι υπάρχει κρυμμένο πίσω από τον καθρέφτη, είναι λάθος ή
απλά πόθος; Ωκεανοί σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεξερεύνητα μέρη, έτσι ξεκινάει κάποιος
να βρει ότι δεν γνωρίζει. Προσπαθούμε να δούμε την σκοτεινή και πολύπλοκη πραγματικότητα έτσι όπως είναι, ενώ οι άνθρωποι είναι ο θόρυβος που ακούγεται στο βάθος και
μας αποσπά από αυτήν, από αυτό που είμαστε, από αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε. Trying to see what’s hidden behind the looking glass, is it by mistake or desire? Oceans all
across the world, places that no one knows, that’s where it goes to find what no one knows.
Trying to see the dark elaborate reality for what it is, while people are the noise in the background distracting from what it is, from what we are, from what we were born to be.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ > BELARUS
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

amru2011@mail.ru

ARINA USHAL
H Arina Ushal φοιτεί εδώ και 5χρόνια στο καλλιτεχνικό σχολείο «Cinema” και συμμετέχει
στο Παιδικό Θέατρο «Rond”. Πέρισυ συμμετείχε στο Φεστιβάλ, με ταινία που έφτιαξε με
τους συμμαθητές της κ επισκέπτηκε την camera zizanio με την καθηγήτριά της. Φέτος η
Arina συμμετέχει με δική της ταινία. Arina Ushal has been studying at the art school «Cinema” for five years and has been playing in the children’s theatre «Rond”. Last year Arina visited the festival with her teacher to present the film, which she had made with other students. And now Arina is coming with her first individual work.
AGE
17-20

Κάποιος σου έκανε “like” > Somebody “liked” you
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’38’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Arina Ushal. Κάμερα / camera: Arina Ushal,Svetlana Dovgaluk.
Μοντάζ / edit: Alexander Vergun,Arina Ushal. Ερμηνεία / cast: Svetlana Dovgaluk, Evgene
Harevich, Nazar Comlev, Alexander Vergun

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ιστορία μιας μοναχικής κοπέλας που θέλει να βρει την αγάπη μέσω του διαδικτύου.
Μα, δεν σκέφτηκε πως το ίντερνετ μπορεί να ψευδεται και πως όλα αυτά τα πράγματα
συμβαίνουν την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος. It’s a story about a lonely girl
who wanted to find the love on the Internet. But she didn’t think that Internet can lie and
all these things have their own time and place…

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ > LITHUANIA
AUDIOVISUAL ARTS INDUSTRY INCUBATOR AMII
Υπεύθυνη / in charge: Inesa Kurklietytė.

Audiovisual Arts Industry Incubator AMII είναι μια δημιουργική και τεχνική σχολή στο Βίλνιους της Λιθουανίας που έχει την απαραίτητη εμπειρία για να βοηθήσει νέους εκπροσώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας και ανθρώπους χωρίς κινηματογραφική εμπειρία να αποκτήσουν βαθύτερες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της
επαγγελματικής κινηματογραφίας. Η AMII διοργανώνει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για νέους επαγγελματίες κινηματογραφιστές, μαθητές διαφορετικής
ηλικίας και παρέχει τις καλύτερες δυνατότητες για να αναπτυχθούν ως κινηματογραφιστές και να αποκτήσουν την απαιτούμενη κινηματογραφική εμπειρία από τη δημιουργία
σεναρίου, την κινηματογράφιση και την μεταπαραγωγή. Audiovisual Arts Industry Incubator AMII is a creative and technical base in Vilnius, Lithuania that has required experience
needed to help young representatives from the film industry and people with no filming
experience to gain deeper theoretical and practical knowledge in the field of professional
cinematography. AMII organizes many educational projects and workshops for young film
professionals, students and pupils of different age to provide the best possibilities for them
to grow as filmmakers and get needed filmmaking experience from storyboard making to
filming and postproduction process.
AGE
4-12

Το μυστικό του θυσαυρού > Secret of the treasure
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’57’’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Pijus Pliukšta, Ainoras Ruskonis. Κάμερα / camera: Ainoras Ruskonis.
Ερμηνεία / cast: Pijus Pliukšta.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ταινία για ένα κυνήγι θυσαυρού που θα εμφανιστεί μπροστά σου, στη φαντασία σου
και στα όνειρά σου. A movie about a treasure hunt that will appear in you, in your imagination and in your dreams.
AGE
13-16

Φως = Ευτυχία > Light=Happiness
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’03’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Rapolas Gorodeckis.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ευτυχία κρύβεται στις αληθινές παλαιότερες αισθήσεις του ανθρώπου. Ας κοιτάξουμε
τη φύση και ας μην ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά της φύσης. The happiness lies in the true
old senses of man. Let’s take a look at nature, let’s not forget that we are nature’s children.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

inesa.kurklietyte@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

inesa.kurklietyte@gmail.com,
ramuno.atelje@gmail.com
http://www.ramuno-atelje.lt

THE LITHUANIAN CHILDREN AND YOUTH FILM FORUM “NATURE DAYS”
Υπεύθυνοι / in charge: Inesa Kurklietytė, Ramūnas Abukevičius.

Οι ταινίες έγιναν κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού εργαστηρίου, με την επίβλεψη
μιας ομάδαας επαγγελματιών κινηματογραφιστών: Inesa Kurklietytė (σκηνοθέτης) , Algimantas Mikutėnas, Erdvilas Petras Abukevičius και Nojus Drąsutis (εικονολήπτες και μοντέρ). Τα παιδιά παρακολούθησαν σεμινάρια κινηματογράφου, λήψης και μοντάζ. Ο καλλιτέχνης και σκηνοθέτης Ramūnas Abukevičius ηταν επικεφαλής του εργαστηρίου. Films
were made during the workshop, which was led by a professional team of tutors: film director Inesa Kurklietytė, cameramans and editors Algimantas Mikutėnas, Erdvilas Petras Abukevičius and Nojus Drąsutis. Pupils had lectures of filming, recording and editing. An artist
and film director Ramūnas Abukevičius was a leader of workshop.
AGE
13-16

Νιώθω στην καρδιά μου > I feel in my heart
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’99’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Marija Vasiliauskaite. Κάμερα / camera: Rapolas Gorodeckis.
Ήχος / sound director: Liepa Ribokaite. Ερμηνεία / cast: Liepa Ribokaite, Pijus Pliukšta,Vilnė
Abukeviciute, Greta Kvedaraite, Kotryna Kvedaraite, Emma Sadauskaite, Migle Ivanauskaite.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Mια ομάδα παιδιών το σκάει και έτσι καταλήγουν σε ένα εγκαταλελειμμένο κάστρο όπου
έρχονται αντιμέτωποι με ένα Φάντασμα. A group of children runs away and finds themselves in an abandoned castle where they face a Ghost.
AGE
17-20

Η ροή του χρόνου > Time flow
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’58’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Dovile Zalpyte, Egidijus Sinkevicius. Κάμερα,
μοντάζ / camera, edit: Egidijus Sinkevicius. Ερμηνεία / cast: Vilne Konstancija Abukeviciute,
Dovile Zalpyte.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα πολυάσχολο κορίτσι που ζει στην πόλη, ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και επισκέπτεται
το χωριο όπου μεγάλωσε. Busy town girl travels back in time to a village where she grew
up.

MΟΛΔΑΒΙΑ> MOLDOVA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

livrotaru@gmail.com

LIVIU ROTARU
Ξεκίνησα να παρακολουθώ μαθήματα σε μια θεατρική σχολή στο Chişinău από τότε που
ήμουν στην πρώτη τάξη και ετσι έπαιξα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Αγόρασα
την κάμερά μου όταν ήμουν 14 ετών. Το 2015 έκανα την πρώτη μου ταινία, την έστειλα
στο Εθνικό Φεστιβάλ και κέρδισα βραβείο. Αυτό με ώθησε να συνεχίζω να γυρίζω ταινίες.
Ήμουν συντονιστής τριών εθνικών πρότζεκτ με θέμα τη νεολαία στις κινηματογραφικές
δραστηριότητες. Πέρυσι έφτιαξά την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους «Η ιστορία» με
πλήρη χρηματοδότηση από τον Σουηδικό Διεθνής Οργανισμός Συνεργασίας για την
Ανάπτυξη και από ιδιώτες. I have been attending a theatrical school in Chișinău since I was
in the first grade and I got to act in plays and a couple of movies. That’s where my passion
for cinematography comes from. I bought my camera at the age of 14. I had made my first
short-film in 2015 for a national film festival which I eventually won. This motivated me to
keep filming. I was the coordinator of three national projects involving youth in filmmaking

EUROPEAN SECTION
activities. Last year I produced my first 85-minute long feature film “The Story” and fully
funded by the Swedish International Development Cooperation Agency and private partners.
AGE
17-20

Πού πηγαίνει ο ήλιος; > Where Does The Sun Go?
ΔΙΆΡΚΕΙΑ <TIME: 4’50’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Liviu Rotaru. Αφήγηση / narration: Ana-Sia Carauș. Βοηθός / assistant:
Dumitru Motroi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι από τη Μολδαβία έρχεται αντιμέτωπη με την προσφυγική κρίση που ξέσπασε στη χώρα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. A teenage girl from Moldova
faces the migration issue that has struck the country after the fall of the Soviet Union.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ > THE NETHERLANDS
SGL (SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD)
Υπεύθυνοι / in charge: Maarten van Oijen, Olga Mes.

Το SGL (Scholengemeenschap Lelystad) είναι ένα ολλανδικό σχολείο στο Λέλισταντ. Πολιτισμός, τέχνη και δημιουργικότητα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για εμάς και τους μαθητές μας. Αυτό αποδεικνύεται κι από την έμφαση που δίνουμε στα οπτικοακουστικά
μέσα. Στο μάθημα του κινηματογράφου οι μαθητές μαθαίνουν τα βασικά για τη συγγραφή 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 important to us and our students. This is reflected by our emphasis on multimedia. During cinematography courses (4th and 5th grade) students learn the basics of scriptwriting, camera
usage and editing. They show they master these skills by making their own films, either in
small groups or alone - or even with the whole class as a class project. These films are presented at our own school film festival.
AGE
13-16

2:54
ΔΙΆΡΚΕΙΑ <TIME: 2’58’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Kristel Bolt, Boy de Wit, Finn van den Ijssel.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα μουσικό βίντεο για τη σύνθεση ενός τραγουδιού. Music video for a self-composed
song.
AGE
13-16

Ένα νέο κεφάλαιο > A New Chapter
ΔΙΆΡΚΕΙΑ <TIME:4’ 29’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Selena Bertana, Alessia Bertana.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Mερικές φορές χρειάζεσαι τη βοήθεια ενός φίλου. Sometimes you need a friend to help
you out.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mvoijen@sgl.nl
omes@sgl.nl

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
13-16

Μόνη > Alone
ΔΙΆΡΚΕΙΑ <TIME: 1’56’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Eliza Ophorst, Roos bij ‘t Vuur, Michael Tjeertes.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πώς είναι το να είσαι μόνος; Πώς βιώνεις τη μοναξιά; How does it feel to be alone? How do
you experience loneliness?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nffsfilms@gmail.com
https://nffs.nl

NFFS (DUTCH NATIONAL FILM FESTIVAL FOR STUDENTS)
Υπεύθυνοι/ in charge: Dorée de Kruijk, Jon Bedet.

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 13ο φεστιβάλ με τους καθηγητές τους. Οι ταινίες NFFS που παρουσιάζονται εδώ είναι αυτές που διακρίθηκαν στις διαφορετικές κατηγορίες: μυθοπλασία,
τεκμηρίωση, κινούμενα σχέδια και μονόλεπτες ταινίες. Το πρώτο βραβείο σε κάθε κατηγορία είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στο φεστιβάλ Camera Zizanio. The NFFS (Dutch National Film Festival for Students) is a film festival for students who have made films either as
a school project (NFFS) or on their own (NOFFS). Last year almost 200 films were submitted
and around 500 students attended the 13th edition of the festival day with their teachers.
The NFFS movies that are presented here are the winners in the different categories: fiction,
non-fiction, animation, 1-minute and music video. The first prize in each category is a trip to
the Camera Zizanio festival.
AGE
17-20

Bitcoinboy
ΔΙΆΡΚΕΙΑ <TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Moos van Dorp, Nash Gorter, Paul Jonker.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πόσο εύκολα είναι να διαδώσουμε ένα fake news; Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσπαθούν να διαδώσουν ένα fake news στον κόσμο και καταφέρνουν να φτιάσει
πολύ μακριά... How easy is it to distribute fake news? Secondary school students try to get
fake news in the world and get very far with it.
AGE
17-20

Ένα παραμύθι για ενήλικες > A Fairytail for Adults
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’21’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Morgane Weijers – Visser (Hervormd Lyceum Zuid).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Πώς αντιμετωπίζετε την απώλεια ενός αγαπημένου; How do you deal with the loss of a
loved one?
AGE
13-16

Ποίημα με αντιστροφη μέτρηση > Countdown poem
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’01’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Hilde Dijkers, Sanne van der Zwan (Maris College Belgisch Park).

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Αντίστροφη μέτρηση από το 1 έως το 10, από το μεγάλο δάκτυλο έως το Balsemian!
Countdown from 1 to 10, from big toe to Balsemian!
AGE
13-16

Όμορφη ζωή > Beautiful Life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1΄59΄΄ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ricardo Visser, Isa Bakas, Jesher van der Griendt, Timo de Koning (Scholengemeenschap
Lelystad).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Αυτή η ταινία (με πρωτότυπη μουσική) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα με χιούμορ
και τραγωδία. In this short film (with own music) big problems are shown with humor and
tragedy.
AGE
13-16

Μπλακ αουτ > Black Out
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’33’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Irene Koopmans, Maddy Slotema, Rowdy de Boer, Desiree Hendriks Qwendelynn Veldwijk,
Jason Sijmons, Emran Ates(SG De Rietlanden).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Διατηρείς το κεφάλι σου δροσερό? Do you keep your head cool?
AGE
13-16

Το μέλλον των δεδομένων μου > The future of my data
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Eline, Roshni, Eva, Amber, Olivia (Erasmus College).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ντοκυμαντέρ για την ασφάλεια των δεδομένων που κοινοποιείς στο διαδίκτυο. A
short documentary about the security of the data you share with the internet.
AGE
17-20

Ωδή στον David Lynch > An ode to David Lynch
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Parker Tuinder, Ayzo Algera, Storm Rechtsteiner (Het 4e Gymnasium).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ενημερωτική ταινία που, από την άποψη περιεχομένου και σχεδιασμού, είναι μια
ωδή στον σκηνοθέτη David Lynch. An informative film that, in terms of both content and
design, is an ode to filmmaker David Lynch.
AGE
13-16

Αυγό > Egg
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’15’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ains (Ainslie Gilewski).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα μουσικό βίντεο (χωρίς περιγραφή). Music video (no description).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
13-16

Πέρα Μακριά > Far Away
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’14’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Pieter Lossie (Minkema College).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ταινία για ένα αγόρι που έχασε τη μαμά του εξαιτίας μιας αρρώστιας. Είναι δύσκολο
να χειριστεί την απώλεια, εν μέρει και λόγω του πατέρα του που πίνει πολύ. Και αποφασίζει να αναζητήσει την αποθανόντα μητέρα του. Προσπαθεί να την βρει χρησιμοποιώντας
μια έξυπνη σκάλα προς στον ουρανό. Far Away is about a boy who loses his mother because of a disease. His grief is difficult to handle and partly because of his father who drinks
a lot, he decides to look for his deceased mother. He tries to find her with an ingenious
ladder to heaven.
AGE
13-16

Η ελευθερία του βατραχιού > Frog’s Freedom
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Eli Idsart (Het 4e Gymnasium)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ταινία για έναν βάτραχο που ονειρεύεται την ελευθερία και δε φοβάται να μπλεχτεί
σε μια περιπέτεια. A film about a frog who dreams of freedom and is not afraid of a good
dose of adventure.
AGE
13-16

Ένα κωφό κορίτσι > The Deaf Girl
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’19’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Maya, Chanel en Meike (IJburg College).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κωφό κορίτσι αρχίζει σταδιακά να ξαναβρίσκει την ακοή του. A deaf girl gradually
begins to hear again.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ > HUNGARY
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kortesi0andras@gmail.com

ANDRÁS KÖRTÉSI
Ξεκίνησα να κάνω ταινίες όταν ήμουν 8 ετών. Είμαι κινηματογραφιστής, μοντέρ, συνθέτης, συγγραφέας, σκηνοθέτης και τώρα κολορίστας και VFX, βοηθώντας τους φίλους
μου. I started the filmmaking when I was 8 years old. I’m cinematographer, editor, composer, writer, director and now colorist and VFX to of my films.
AGE
17-20

Βιαστικά > Hotfoot
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’07 / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, παραγωγή, ειδικά εφέ / direction, screenplay, camera,
production, special effects: András Körtési. Ερμηνεία / cast: Balázs Simon, Jolán Angyal,
Eszter Simon, András Körtési.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Eνας σύζυγος ονειρεύτεται ακούγοντας τη μουσική του Bartók Bartók. Η φαντασία του
τον οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Μ3. A husband dreams about the music of Bartók
Bartók. His imagination spins to the M3 motorway.

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

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

zoomtoeurope@gmail.com
http://www.zoomtoeurope.hu

Το Εργαστήριο Βίντεο και Τέχνης του Makο, ιδρύθηκε το 1994. Από τότε έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη τέχνη και κυρίως για τον κινηματογράφο και το βίντεο, να μάθουν όχι μόνο τη θεωρία αλλά και την πρακτική του να
γυρίζει κάποιος ταινία. Κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την οπτική κουλτούρα
των νέων, να φροντίσουμε τα έργα τέχνης που δημιουργούν, δίνοντας μια ευκαιρία να
πάρουν μέρος σε φεστιβάλ στη χώρα τους και στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι τα μέλη μας,
ηλικίας μεταξύ 10 και 25 ετών, έκαναν διεθνή επιτυχία με τα έργα τους κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων 20 ετών, δείχνει το επίπεδο δουλειάς που γίνεται. The Video and Video Art Workshop of Mako was founded in 1994. Since then it has given opportunity to many
young people interested in arts, especially in film develop the visual culture of the youth, to
take care of the pieces of art they make, creating an opportunity for them to be able to take
part in festivals at home and abroad as well. The fact that our members aged between 10
and 25 achieved international success with their films during the previous 20 years shows
the level of the work going on.
AGE
4-12

Παράξενη φωνή > Strange voice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ, ερμηνεία / direction, camera, editor, actor: Ádám Szekeres.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Όνειρο ή πραγματικότητα; Dream or reality?
AGE
4-12

Μαύρος κόσμος > Black World
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’25’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ/ direction, camera, editor: Ákos Gardi, Gellért Nándori.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Διάφορα μαύρα αντικείμενα εμφανίζονται μπροστα στις κάμερες των δύο παιδιών... In
front of two children’s cameras, there are different black things...

ΟΥΚΡΑΝΙΑ > UKRAINE
YEGOR BONDRARENKO
Ανακάλυψα το κινούμενο σχέδιο στην ηλικία των 8. Μετά έκανα εξάσκηση σε πιο σημαντικά πρότζεκτ, αφού παρακολούθησα μαθήματα κινουμένου σχεδίου. Απο το 2014 φοιτώ στο Στούντιο Κινουμένου Σχεδίου «Novatorfilm», όπου δημιούργσα στην πρώτη μου
ταινία «Pliashka». Ι discovered animation at the age of 8. Then I started practice it at a more
serious level, after enlisting myself for courses where I was taught animation. From 2014
until today, I am studying at Novatorfilm animation studios, where I created my debut animated short «Pliashka».
AGE
17-20

Γαμήλια τελετή > Pliashka
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’44’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Yegor Bondarenko. Παραγωγός / producer:
Novatorfilm.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

pliashka.filmproject@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

H ιστορία ενός μπουκαλιού που μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, να αισθανθεί και να
ονειρευτεί. A life story of a bottle that can express emotions, feel and dream.

ΠΟΛΩΝΙΑ > POLAND
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mateusz14sobolewski.pl@gmail.com

AKCJA ANIMACJA
Υπεύθυνη / in charge: Jolanta Sierpińska.

Η Action Animation είναι μια ομάδα νεαρών κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών που δραστηριοποιείται στο STO Social School στο Szczecinek από το 2012, και η καλλιτεχνική της επιμελήτρια είναι η κ. Jolanta Sierpińska. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν επιτυχημένα τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση με το ευρύτερο animation.
Action Animation is a team of young filmmakers, has been active in the STO Social School
in Szczecinek since 2012, and its artistic guardian is Mrs. Jolanta Sierpińska. Students successfully develop their interests related to the wider animation.
AGE
13-16

Zωή > Life
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’43’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Μοντάζ / animation: Antoni Małecki, Filip Aleksandrowicz. Animation: Miłosz Baryło , Filip
Aleksandrowicz, Antoni Małecki, Anna Bloem, Julia Zabrocka, Anna Zabrocka, Wiktoria
Jarosz. Καλλιτεχνικός υπεύθυνος / Artistic supervision: Jolanta Sierpińska.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ταινία παρουσιάζει την ζωή ενός άντρα. Η επίδραση το χρόνου φαίνεται με την επανάληψη σκηνών εναλλασσόμενης μέρας και νύχτας, τους δείχτες του ρολογιού, τα τρένα
που περνάνε. The film shows the life of a man. The effect of time is shown by repeating
scenes of passing day and night, pointers on the clock face, passing trains.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

awg.spig2@gmail.com

GIMNAZJUM NR.55 (SZKOLA PODSTAWOWA NR.78) IM. PROF. W. DEGI W
POZNANIU
Υπεύθυνη / in charge: Anna Weronika Grala.

Η πρώτη ταινία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός σύντομου εργαστηρίου από τους
Anna Weronika Grala και Joanna Trejter στην Łeba. Εννέα έφηβοι ήταν σε ένα Διεθνές
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων από την Πολωνία και την Ουκρανία. Μέσα σε μια μέρα
ετοίμασαν το storyboard και το σενάριο, επέλεξαν τους ηθοποιούς και την σκηνογραφία,
κινηματογράφησαν, κάνανε μοντάς και προσθέσανε ήχο. Για την δεύτερη ταινία, το εργαστήριο διήρκεσε 60 ώρες, κατά την διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς και συμμετείχανε σε αυτό 10 παιδιά. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες και κάθε ομάδα γύρισε
την δική της ταινία. The first film was made during a short workshop hold by Anna Weronika Grala and Joanna Trejter in Łeba. Nine teenagers were on eight-day International Exchange of Youth from Poland and Ukraine. In one ne day they prepared storyboard and
screenplay, chose actors and scenography, recorded, editing film and made sound system.
For the second film, the workshop lasted 60 hours, throughout the whole school year and
10 children participated in it. Children were divided into groups and each group was making their own film.

EUROPEAN SECTION

AGE
17-20

Χέρι βοηθείας > The Helping Hand
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’34’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Marta Kuffel, Gabriela Boroń, Anna Modrzyńska, Jakub Szczepaniak, Noemi Konieczna,
Aleksandra Bartosik, Karolina Marcinkowska, Julia Frydrychewicz, Jakub Theimert.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο ήρωάς μας περιπλανιέται ψάχνοντας μέρος να μείνει. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των
ντόπιων; Πως αντιδρά αυτός σε αυτό το μύνημα; Our hero wander to seek the place to live.
What are reactions of the natives? How does he react on this messages?
AGE
4-12

Ο Woody είναι σημαντικός > Woody Matters
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’25’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Anna Kierojczyk, Adam Trejter.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Υποτίθεται, οι γυναίκες είναι ασυναγώνιστες σε δύο θέματα: την αγάπη και το μίσος. Το
ίδιο και οι σκίουροι. Reportedly, women cannot be beaten in two matters: love and hatred.
Squirrels are in the same situation.

JOANNA TREJTER

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

winnertasia@gmail.com

Η ταινία δημιουργήθηκε από την μαθήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Joanna Trejter.
Η ιδέα δουλεύτηκε από παιδιά του δημοτικού σχολείου μαζί με την δασκάλα τους. Σκηνοθέτης και μέντορας γράψανε το σενάριο. Τα παιδιά ετοιμάσανε τα κουστούμια, τους
χώρους και τα υλικά. Η δασκάλα επέλεξε τους κύριους χαρακτήρες. Ο χώρος των γυρισμάτων κράτησε λίγες ώρες. The movie was made by high school student Joanna Trejter.
Kids from primary school and their teacher worked out the idea of the movie. The director
and the mentor wrote the script. Children prepared costumes, places and properties. Their
teacher chose the main characters. Movie set lasted few hours.
AGE
17-20

Μπορούμε! > We can!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’04’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, μοντάζ / direction, edit: Joanna Trejter. Ερμηνεία / cast: kids from primary
school, their teacher. Μέντορας /mentor: Anna Weronika Grala.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τρεις μαθητές του δημοτικού σχολείου έχουν πολλές δραστηριότητες, ένα εξουθενωτικό
πρόγραμμα της ημέρας. Οι αντιδράσεις τους είναι διαφορετικές. Στο σχολείο υπάρχουν
μόνο καθήκοντα. Αλλά μια μέρα, κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει.Three pupils of primary
school have many activities – tense schedule of the day. Their reactions are different. At
school there are only duties. But one day something unusual happens.

MAGDALENA SYNORADZKA
Έχει Πτυχίο Καλών Τεχνών (απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών) είναι γραφίστρια και ζωγράφος. Δετυεροετής φοιτήτρια του Polish Film School in Cinematography. Bachelor of
Fine Arts (graduated School of Fine Arts), graphic designer, painter. Student of Polish Film
School in Cinematography class ( 2nd grade).

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dagmara.magiera@us.edu.pl

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
17-20

Καταγραφή > Inventory
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’37’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Magdalena Synoradzka. Παραγωγή /
production: Józefina Sobczak, Wojciech Dłużewski. Ερμηνεία / cast: Martyna Rojek, Ewa
Pirowska, Marcin Reczko, Piotr Bogocz.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σύντομη ιστορία τεσσάρων αγνώστων που συναντώνται σε μια τοποθεσία, έτοιμοι να
κάνουν καταγραφή. Short story of four strangers meeting in one location, ready to do
some inventory.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ > PORTUGAL
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anilupa@sapo.pt
http://alpcliaanilupa.wixsite.com/
clia_anilupa

ASSOCIACAO DE LUDOTECAS DO PORTO - ANILUPA’S WORKSHOP
Υπεύθυνος / in charge: Fernando Saraiva.

Οι νεαροί δημιουργεί συμμετείχαν σε όλα τα στάδια δημιουργίας της ταινίας. Το CLIA_Anilupa στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών του κοινού,
δίνοντας τους την δυνατότητα να εμπλακούν στην παραγωγή ταινιών, να μάθουν για τον
κινηματογράφο με διαδραστικό τρόπο καθώς και να συμμετέχουν σε άλλες εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Η ταινιοθήκη της Αnilupa αριθμεί περίπου 200
ταινίες παιδιών, νέων και ενηλίκων από διάφορους οργανισμούς. The young filmmakers
were the protagonist of all main processes of making this film. 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. The filmography of ANILUPA at the moment contains about 200 films, made by children, young people and adults from various
organizations.
AGE
4-12

Το βιβλίο των ονείρων > The book of dreams
1ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Associação de Ludotecas do Porto /Anilupa´s workshop participants:
Μαθητές της Γ’ τάξης / 3rd grade students of EB Monte Aventino School. Mοντάζ, ήχος /
sound, edit: Associação de Ludotecas do Porto / Anilupa.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Κατα τη διάρκεια του ύπνου, εισερχόμαστε σε ένα παράξενο κόσμο γεμάτο από εικόνες
που ξεπηδούν μέσα από ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα βιβλίο που συλλέγει τα όνειρά
μας και τα μετρέπει σε φανταστικές ιστορίες. When we sleep, we enter into a strange
world full of images that jump inside a very special book. A book that collects our dreams
and turns them into fantastic stories.
AGE
4-12

Τα καπέλα του Πεσσόα > The hats of Pessoa
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Associação de Ludotecas do Porto /Anilupa´s workshop participants:
Μαθητές της Δ’ τάξης / 4th B grade students of AE Irmãos Passos School. Μουσική / music:
Associação de Ludotecas do Porto /Anilupa´s workshop participants: Μαθητές της Δ’ τάξης /
4th A grade students of AE Irmãos Passos School. Mοντάζ , ήχος / sound, edit: Associação de
Ludotecas do Porto /Anilupa.

EUROPEAN SECTION
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Fernando Pessoa είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Πορτογάλους ποιητές. Εμπνευσμένοι από το ποιημα του Φερνάντο Πέσοα «Ο φύλακας των κοπαδιών», οι μαθητές
έγραψαν με απολυτη ελευθερία τα δικά τους ποιήματα. Fernando Pessoa was one of the
most important Portuguese poets. Inspired in the poetic universe of Fernando Pessoa and
starting from the premise “I’m a keeper of sheep” the students wrote original poems driven
by the freedom of writing.

CESAR SANTOS

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

cesarpirata05@gmail.com

Φτιάχνω όλα τα είδη ταινιών, απο ταινίες δράσης και μουσικά βίντεο. Κάνω και τα τρία
στάδια παραγωγής μόνος μου. Συνήθως κάνω ταινίες μαζί με τους φίλους μου. Εχω
εμπειρία στο μοντάζ και στα ειδικά εφέ. Έχω πολλές ιδέες για ταινίες, αλλά λόγω σχολείου
δεν έχω το χρόνο να της ολοκληρώσω. I make all kinds of videos, from action to music
videos. I do all the pre-production, production and post-production work on my normal
videos. I usually make my Short-Films/Movies with my friends. I have experience in editing
and special effects. I have many ideas for videos, but I don’t have much time to do them due
to school.
AGE
13-16

Billy - The Kid
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’12’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, ερμηνεία / direction, screenplay, edit, cast: César Santos.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα γουέστερν για δύο παιδιά. A western short film about two kids.

RAFAEL SOARES
Από μικρός είχε αγάπη για τη δημιουργία ταινιών και αποφάσισε να γίνει σκηνοθέτης.
Από τότε κυνηγάει το όνειρό του. Έφτιαξε την πρώτη ταινία όταν ήταν στην Δ’ δημοτικού,
μαζί με τους γείτονές του. Μεταξύ 2011- 2015 δημιούργησε αρκετές πειραματικές ταινίες
μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του. Συνεχισε σε πιο επαγγελματικό επίπεδο καθώς ξεκίνησε να φτιάχνει ταινίας, μαζί με τους συμμαθητές του, ώστε να συμμετάσχουν
σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ήδη έχει κάνει 20 ταινίες μικρού μήκους. In an earlier age
he began to love filmmaking and decided he wanted to be a film director. Since then he has
been trying to make his dream come true. He made his first film, “Assassinos de Naochi”,
when he was in the 4th grade with his neighbours. Between 2011-2015, he has done lots of
experimental films with his friends and family. However, everything started to get more
serious when he started doing a bunch of short films with his schools friends in order to
take part in film festivals. He has already shoot twenty short films.
AGE
17-20

Καθρέπτης 65 > Mirror 65
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Rafael Soares. Ερμηνεία
/ cast: Leonel Gaspar.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας θόρυβος στο υπόγειο οδηγεί τον πρωταγωνιστή σε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη... A noise in the basement leads the main character to an intriguing discovery...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

rdscode95@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

vlander@gmail.com

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASQUILHOS
Συλλογική δουλεία μαθητών του σχολείου. Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε στα πλαίσια
ενός Προγράμματος του Εράσμους +»Ένα ταξίδι στην κινηματογραφική δημιουργίας”. Οι
μαθητές παρακολούθησαν ένα κινηματογραφικό εργαστήριο και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να φτιάξουν μια ταινία με ένα θέμα για την οπτιακουστική παιδεία και να εκφράσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις. Α collective work done by students attending year 10 at
Agrupamento de Escolas de Casquilhos, in Barreiro, Portugal. It was created within the Erasmus+ project “Filmmaking journey: From scratch to screen” in which they have been taking
part. Students attended a short workshop on filmmaking and then they were asked to create a video on a media literacy-related issue to express the knowledge acquired.
AGE
13-16

Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται > Everything is not what it seems
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’58’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Miguel Quintas, João Lobato. Oμάδα παραγωγής / Production team: Carolina Siva, Joana Martins. Assistant directors and script supervisors:
Isa Jorge e Sofia Fialho. D.O.P: Tiago Ferreira. Κάμερα / Camera operator: Sandra Pinelas. Τεχνικοί ήχου / Sound technicians: Rodrigo Costa and Ricardo Luís.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Δύο νέοι ερωτεύονται μέσω διαδικτύου. Κανονίζουν να βρεθούν απο κοντά, αλλά τίποτα
δεν είναι ότι φαίνεται... Two teens fall in love with each other online. They agree to meet
face-to-face, but everything is not what it seems…

ΡΩΣΙΑ > RUSSIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

vlander@gmail.com

ALISA LANDER
H 12χρονη Alisa είναι μαθήτρια της Σχολής Κινηματογράφου στο Ρωσικό Κρατικό Κέντρο
Μοντέρνας Τέχνης. Alisa is 12 years old fourth-year student of a film school at the Russian
State Centre of the Modern Art.
AGE
4-12

Πουλί του Χειμώνα > Winter Bird
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’45’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, κάμερα / direction, screenplay, camera: Alisa Landeer. Ερμηνεία / cast: Liubov Mokhireva.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι ξανασκέφτεται την απόφασή της στην ταράτσα. A girl rethinks her decision
on a rooftop.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dalitvich@gmail.com

DARIA LITVICHENKO
Η Daria Litvichenko είναι μια 17χρονη ερασιτέχνης σκηνοθέτρια που ενδιαφέρεται για
δράση αλλά και για animation. To 2018 κέρδισε το βραβείο του έξυπνου αναδυόμενου
ταλέντου στο Φεστιβάλ SmartPhil και μία από τις ταινίες της προβλήθηκε στο Φεστιβάλ
Μελλοντικού Κινηματογράφου BFI. Daria Litvichenko is a seventeen-year-old amateur
filmmaker interested in both life action and animation. In 2018 she won the smart emerging talent award at SmartPhilm festival, and one of her films was screened at the BFI Future
Film festival.

EUROPEAN SECTION

AGE
17-20

Εισιτήριο χωρίς επιστροφή > One Way Ticket
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’03’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Daria Litvichenko. Ερμηνεία / cast: Vera
Tomilova.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια οικογένεια ετοιμάζεται να μετακομίσει, αλλά δεν της είναι εύκολο να διαχειριστεί τις
αναμνήσεις. A family is ready to move house, but it’s not so easy to deal with their memories.

ARKHIP VARFOLOMEEV

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mail@wsdesign.ru

Είμαι μαθητής στη ΣΤ’ τάξης του Αγγλικού σχολείου N80, στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και
του Μουσικού σχολείου N16 (φλάουτο και σαξόφωνο). Απο 6 ετών φτιάχνω ταινίες animation, χρησιμοποιώντας φιγούρες που κατασκευάζω στο στούντιο του σπιτιού μου. Μου
αρέσει να εφευρίσκω ιστορίες. Ζωγραφίζω με διάφορες τεχνικές. Όλοι οι χαρακτήρες των
ταινιών μου είναι υπαρκτά πρόσωπα, ζώα, παιχνίδια και οι φίλοι μου. I ‘m studying in the
sixth grade of English school, St. Petersburg and in the sixth grade of music school (class of
flute and saxophone). I have been making animated cartoons since I was six. I create my own
cartoons in my home studio «Animation Studio -DAR» I like to invent stores. I paint in different
techniques. All my characters are real people, animals, toys and my friends.
AGE
4-12

Σκυλοπεριπέτεια > A dog’s story
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’14’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Arkhip Varfolomeev. Παραγωγή / production:
Katerina Ogorodnikova.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Όλα τα σκυλιά σε αυτήν την πόλη πιστεύουν ότι ένα μαγικό κόκκαλο θα τα βοηθήσει! Οι
αδέσποτες γάτες με αρχηγό τον Khan Catirius κάνουν επιδρομή σε αυτήν την πλούσια
σκυλοπολιτεία. Μόνο ο πρωταγωνιστής, o Doggie Bob, είναι πεπεισμένος ότι η απληστία
και η αγένεια θα ηττηθούν από την Κοινή Λογική και τη Νόηση. All the dogs in this city
believe that a magic bone will help them! The nomadic cats led by Khan Catirius attack the
prosperous dog city. Only the main character, Doggie Bob, is convinced that the greed and
rudeness will be defeated by Common sense and Intellect!

ΣΕΡΒΙΑ > SERBIA
NASTAS KRNJAJA
Είμαι φοιτητής της Νομικής και ζω στο Βελιγράδι, Σερβία. Ξεκίνησα το μοντάζ στην ηλικία των 10. Από τότε, 4 φορές εχει επιλεγεί ταινία μου σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.
Τρεις φορές στο Φεστιβάλ Mikro FAF στο Βελιγράδι και μια φορά στο Φεστιβαλ «Italian
Sports Movie» στο Παλέρμο. Επίσης έχω κερδίσει δύο χρηματικά βραβεία. I am a law student who lives in Belgrade, Serbia. I started editing video at the age of 10. Since then i have
been selected 4 times in film festivals. Three times i have been selected at Mikro FAF festival
in Belgrade and one time selected at Italian Sports Movie festival in Palermo. I have also
won two money prizes.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

nastas.ft@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

AGE
17-20

Κακό προαίσθημα > Presentiment
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Nastas Krnjaja. Σενάριο / screenplay: Mina Trbović. Ερμηνεία / cast:
Andjela Ivković, Mina Trbović. Παραγωγή / production: Nastas Krnjaja
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα πρωί, ένα κορίτσι ξυπνάει από έναν απαίσιο εφιάλτη και ξαφνικά περίεργα πράγματα
αρχίζουν να της συμβαίνουν, τα οποία θα την οδηγήσουν σε ένα μοιραίο τέλος... One
morning a girl wakes up from a terrible nightmare and suddenly strange things start happening to her which leads to a fatal end...

ΣΛΟΒΑΚΙΑ > SLOVAKIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

slovak@uat.sk

SSUŠAT/ SECONDARY ART SCHOOL OF ANIMATION
Υπεύθυνος / in charge: Jan Slovak

Η Ακαδημία Κινούμενου Σχεδίου μπορεί να περηφανεύεται γιατί παρέχει στους μαθητές
της τεχνολογία αιχμής. Το πρόγραμμα σπουδών είναι μοναδικό όσο αφορά το Στούντιο
«Motion Caprture” καθώς περιλαμβάνει 20 κάμερες. Είναι το μόνο Εργαστήριο στην Σλοβακία. Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε ταλαντούχους μαθητές και κυρίως σε παιδιά που προέρχονται από δυσχερείς κοινωνικά οικογένειες. Academy of animation has always prided itself at providing the latest industry standard facilities
and technologies to its students. The study programme Animation is unique for its Motion
Capture studio which currently consists of 20 cameras. It is the only Lab in Slovakia. Our
school provides the possibility to study free of charge for talented students mainly from
children’s homes and from socially disadvantaged families.
AGE
17-20

Ένα όνειρο > A dream
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’32’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Martina Štammová. Ερμηνεία, παραγωγή / cast,
production: Mgr.Viera Zavarčíková.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

O Mάθιου είδε ένα μυστήριο όνειρο σχετικά με ένα όμορφο δάσος. Όταν ξυπνάει, δεν το
καταλαβαίνει επειδή η φύση δεν υπάρχει πια. Στο δρόμο για το σχολείο σκέφτεται πως να
το ανακαλύψει. Έχει όμως ένα δίλημμα... να ξεκινήσει το ταξίδι της αναζήτησης ή όχι
ώστε να μην παραβεί τους σχολικούς κανόνες; Matthew has a mysterious dream about a
beautiful forest. When he wakes up, he does not understand it, because at this time there is
no nature any longer. On his way to school he is thinking about trying to find it. There is a
dilemma for him either to set out on the trip or not because as a student he should not
break the school rules.
AGE
17-20

Δέντρο > Tree
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’18’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Imrich Kútik. Ερμηνεία, παραγωγή / cast,
production: Mgr.Viera Zavarčíková
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Mια ιστορία για ένα μοναχικό δέντρο που αναζητά τη φιλία. Φυτεύθηκε στον Μεσαίωνα

EUROPEAN SECTION
από ένα μικρό αγόρι - ο πρώτος φίλος του δέντρου. Κατά τη διάρκεια της μακράς του
ζωής, βλέπει πολλές διαφορετικές ανθρώπινες ιστορίες να αναπτύσσονται και να τον
προσπερνούν. Αλλά η μόνη του επιθυμία είναι να ξαναβρεί έναν φίλο ανάμεσα στους
ανθρώπους. This is a story of a lonely tree longing for friendship. It was planted in the
Middle Ages by a little boy- the tree´s first friend. During its long life it sees a lot of various
human stories developing and passing by. But its only wish is to find a friend again from
among people.

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA SVIDNIK
Υπεύθυνη / in charge: Darina Kocurová.
Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός Προγράμματος του Εράσμους +»Ένα ταξίδι στην κινηματογραφική δημιουργίας”. Από το μηδέν στην οθόνη με μια ομάδα καθηγητών και παιδιών από 5 χώρες:Σλοβακία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Τσεχίας
και Ισπανία. The presented short film was created within the Erasmus+ project: Filmmaking
journey: From scratch to screen with the team of teachers and students from five countries:
Slovakia, Portugal, Greece, The Czech Republic, and Spain.
AGE
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

kocur35@gmail.com
http://www.filmmakingerasmus.
weebly.com

Mαρμαρωμένη > Stoned
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’15’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Natália Krigovská, Denisa Belinová, Lucia Krosnerová, Kristína Kačmárová, Marianna
Sopková.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι βρίσκεται με τις φίλες της κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Το τηλέφωνό
της ηχεί και ξεκινάει το σερφάρισμα στο διαδίκτυο, συνομιλώντας με κάποιον και μη δίνοτας σημασία στις φίλες της. Φαίνεται «μαρμαρωμένη» καθώς ούτε κουνιέται, ούτε
ανταποκρίνεται σε κανέναν... A girl meets up with her friends during a break at school. After her phone rings, she starts surfing the Internet and chatting with someone online not
paying attention to her friends. She seems to be “stoned”, not moving, not responding to
anyone around her…

ΣΛΟΒΕΝΙΑ > SLOVENIA
ZAVOD ZVVIKS
Υπεύθυνη / in charge: Matija Sturm, Kolja Saksida.

Το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Παραγωγής ZVVIKS υποστηρίζει
την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων από όλα τα πεδία τέχνης συνδέοντας
καλλιτέχνες με διαφορετικές ικανότητες και γλώσσα έκφρασης. Το κύριο μέτωπο ενδιαφέροντος στρέφεται στην παραγωγή ταινιών stop-motion και συγκεκριμένα ταινιών κινουμένων σχεδίων με μαριονέτες: πολλές ταινίες κινούμενων σχεδίων, διαλέξεις και εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο, παρουσιάστηκαν σε διάφορα μέρη
στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. ZVVIKS, Institute For film and audiovisual
production support development and realization of projects from all fields of arts and attach artists with different expertise and language of expression.The main front of interest is
focused on production of puppet stop– Motion animation films: numerous animated
films,lectures and exhibitions, produced by ZVVIKS Institute, were featured in various venues around the EU and the rest of the world.
AGE
17-20

Ελευθερία > Freedom
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2017

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

https://zvviks.net/en/
info@zvviks.net

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, edit: Adis Nuhanovic, Ana Kozlevcar, Bor Zagoricnik, Julija
Krautberger, Kaja Kogoj, Kristina Gradisar, Lea Smolic, Luka Stuhec, Luna Konte, Miha Jan
Strehovec, Nika Potisek, Sabrina Marina Japelj, Sara Porapatic, Spela Hribar, Tjasa Bozicnik.
Παραγωγή / production: Kolja Saksida, Matija Sturm.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο κόσμος γύρω μας είναι πολύ πιο ικανοποιητικός από την εικονική πραγματικότητα. Τι
χρειάζεται για να το θυμηθούμε αυτό? The world around us is so much more fulfilling than
virtual reality. What will it take for us to remember?
AGE
13-16

Μήλα (παιχνίδι) > Dodgeball
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’24’’/ 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Maj Bozanic, Lian Klancnik Poviri, Maj Durakovic, Lovro Ian Ozmec, Puja Grubnar Pohar, Ana
Hodoscek, Petja Kapele, Matevz Kastelic, Tian Sterbec Terbec, Masa Zgur
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τα παιδικά παιχνίδια δεν εχουν όρια, ακόμη και μεταξύ πολέμου και παιχνιδιού. Children’s
games are without boundaries, even between war and play.

ΣΟΥΗΔΊΑ > SWEDEN
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

bus-karin.johansson@mora.se

KULTURSKOLAN MIRAND
Υπεύθυνη / in charge: Karin Johansson.

Οι μαθητές έρχονται στο πολιτιστικό σχολείο μας «Kulturskolan Miranda” μια φορά την
εβδομάδα, για 2 ώρες, όπου σποδάζουν υποκριτική και κινηματογράφο. Η ταινία δημιουργήθηκε από τους μαθητές την άνοιξη του 2018. The students go to our cultural school
«Kulturskolan Miranda” one evening a week (2 hours/week) studying acting-and moviemaking. This film was made by them in the spring 2018.
AGE
17-20

Δυνατότεροι μαζί > Stronger Together
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Sofia Mossbäck, Elicia Runmon, Elvira Sares, Rahmat Alizade, Leon Fyrby Gysling, Ludwig
Zackrisson.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Ρόμπιν δε θέλει να πηγαίνεις το σχολείο γιατί δέχεται μπούλινγκ. Είναι συχνά μόνη στο
σπίτι και σπάνια έχει υποστήριξη καθώς ο πατέρας σχεδόν πάντα είναι στη δουλειά. Αλλά
μια μέρα, μια νέα μαθήτρια ξεκινά να φοιτά στο σχολείο της Ρόμπιν. Robin is being bullied
at school, and hates going there. At home she is often alone and hardly get any support as
her dad is always away working. But one day a new girl starts attending Robin’s school.

ΤΟΥΡΚΙΑ > TURKEY
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ckarslioglu20@my.uaa.k12.tr

CAGLA KARSLIOGLU
Είμαι 17 ετών και σπουδάζω στο Αμερικάνικο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη. Σπουδάζω υποκριτική εδώ και 5 χρόνια και περνάω τα καλοκαίρια μου στην Αμερική, στο Θέατρο Lee Strasberg, στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου και σε άλλα στούντιο. Πέρισυ παρα-

EUROPEAN SECTION
κολούθησα ένα μάθημα κινηματογράφου 6 εβδομάδων στο USC. Μου αρέσει να
τραγουδώ, να γράφω τραγούδια και ποιήματα, να παίζω πιάνο και φλάουτο. Ελπίζω να
συνεχίσω με την τέχνη και να εκφράζομαι μέσα απο τις ταινίες. I am 17 years old and
currently in my junior year at an American high school in Turkey, İstanbul. I’ve been studying acting for 5 years now and spent my summers in New York in Lee Strasberg Theatre and
Film Institute and other studios. Last summer, I took a filmmaking class at USC for 6 weeks
in the summer. I enjoy singing, writing songs and poems, playing the piano and the sight
flute in my spare times. I am hoping to continue making art and expressing myself in the
form of film.
AGE
17-20

Λήθη > Oblivion
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’49’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Cagla Karslioglu. Σενάριο, παραγωγή / screenplay,
production: Cagla Karslioglu, Coco Hollings.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα 17χρονο κορίτσι που προσπαθεί να προετοιμαστεί για την οντισιόν της στο κολέγιο,
έρχεται αντιμέτωπη με το μετα-τραυματικό άγχος και ανακαλεί σκηνές από το παρελθόν.
A 17 year old girl who is trying to be prepared for her college audition deals with post-traumatic stress and flashbacks.

DENIZ UNSAL

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

unsaldeniz01@hotmail.com

Ο Deniz Ünsal, μαθητής λυκείου, είναι σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Γεννήθηκε το
2001 στην πόλη Μούγλα στην Τουρκία. Deniz Ünsal, who is a high school student short
film director, was born in Turkey district of Muğla in 2001.
AGE
17-20

Όλη νύχτα > All night long
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’36’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Deniz Ünsal. Ερμηνεία
/ cast: Can Ünsal.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι στο δρόμο όλη νύχτα. > A night on the streets of a boy.

UΑΑ SHORT FILM
Υπεύθυνος > in charge: Can Yalman
AGE
17-20

Η Σκακιέρα > The Wooden Court
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’27’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Ερμηνεία / cast: Oral Yalman, Ergin Bilge. Σκηνοθεσία / direction: Can Yalman. Σενάριο /
screenplay: Emir Hancıoğlu, Tolga Akçay. Μοντάζ / edit: Efe Gülboy. Κάμερα / camera: Derin
Ünver. Σχεδιασμός / designer: Mark Mitrani, Toprak Babacan. Βοηθός σεναρίου / screenplay
assistant: Muhammed Aşula. Μουσική / music coordination: Bora Yavrucuk.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα παιχνίδι σκακιού που παρατείνεται από τα τέλη του 1800 και το οποίο αποτελεί μια
σχέση ανάμεσα σε δυο αντίθετες δυνάμεις, καθορίζει την ιστορία του κόσμου. A chess
game, extending from the late 1800s, which consists of a relationship between two opposing forces, shapes the history of the world.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

cyalman19@my.uaa.k12.tr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ
international section

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ > EGYPT
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

zenaabdelbaky@gmail.com

ZENA ABDELBAKY
AGE
17-20

Το πιο δίκαιο > The Fairest of Them All
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’08 / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Zena AbdelBaky. Ερμηνεία / cast: Mariam
Gabalawy, Dina Mahmoud, Farida Ragab, Alya El Marakby, Nour Abu Ismail.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια νεαρή κοπέλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειές της αλλά και την αυταρχική μητέρα της. A young girl tries to deal with her insecurities and an overbearing mother.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ > ARGENTINA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

escuelacamaraaccion@gmail.com

ESCUELA, CAMARA, ACCION
Υπεύθυνος / in charge: Lucio Álvarez
AGE
4-12

Μικρόκοσμος > Minimized
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία/ direction: Lucio Álvarez, μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου / students of the
school Santa Clara del Mar. Σενάριο / screenplay: μαθητές της 6ης τάξης του σχολείου /
students of the school Santa Clara del Mar. Παραγωγή / production: Secretaría de Cultura de
Mar Chiquita y taller «Escuela, cámara, ¡acción!”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Τα παιδιά μιας τάξης δοκιμάζουν κάτι περίεργα χάπια που τους μεταμορφώνουν σε μικροσκοπικούς ανθρώπους και μπαίνουν σε απίστευτες περιπέτειες. The pupils of a school
class try some strange pills that transform them into minimized people and get into incredible adventures.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ > AUSTRALIA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

4baileyboys@gmail.com

4 BAILEY BOYS
Υπεύθυνη / in charge: Tina Fietz
AGE
4-12

Αστικός μυθός > Urban Myth
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Oliver Bailey. Σενάριο / screenplay: Oscar Bailey. Ερμηνεία / cast:
Oscar Bailey, Oliver Bailey, Orlando Bailey, Zarlia Chisholm.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια παρέα παιδιών θέλουν να κατασκηνώσουν το σαββατοκύριακο, παρά τις ιστορίες
για τον “ Δολοφόνο του Απαγορευμένου Ρέματος” που παραμονεύει για ανθρώπους σε
εκείνη την περιοχή. Στην πραγματικότητα, οι φήμες λένε ότι σε ένα άνθρωπο αντιστοιχούν τέσσερις αγνοούμενοι. A group of kids head off on a weekend camping, despite hear-

INTERNATIONAL SECTION
ing stories the «Killer of Forbidden Gully” stalks people in the same area. In fact, rumor has
it, for every ONE person found, FOUR are still unaccounted for.

BARDIC STUDIO
Υπεύθυνη / in charge: Danly Fu
AGE
4-12

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

danly@bardicstudio.com.au

Δώρο από την Γιαγιά > Grandma’s Gift
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’31’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Kinae Edwards, Chloe French, Amity Hutton, Lilly Lacey.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα κορίτσι ανοίγει το κουτί που της είχε αφήσει η γιαγιά της. Συνδυάζοντας τις αναμνήσεις της, τελικά αποδέχεται τον θάνατο της γιαγιάς της. A girl opens the box her late
grandmother had left her, and through the associated memories she comes to terms with
her grandmother’s death.

BΡΑΖΙΛΙΑ > BRAZIL
ANIMATION WORKSHOP OF ESCOLA PARQUE
Υπεύθυνος / in charge: Alexandre Juruena
AGE
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

alexandre@vouanimarte.com.br

Από τις σκιές στο φως > From Shadows to Light
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’33’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Μαθητές του Κινηματογραφικού εργαστηρίου
/ Students of the Animation Workshop of Escola Parque. Μέντορας / mentor: Alexandre
Juruena.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αφιέρωμα στους αρχαίους επιστήμονες και στους καλλιτέχνες που πρώτοι ερεύνησαν το φως και τα οπτικά φαινόμενα: Mo Zi, Αριστοτέλης, Alhazen and Leonardo Da Vinci.
A tribute to ancient scientists and artists who did the first research and investigations on
light and optical phenomena: Mo Zi, Aristotle, Alhazen and Leonardo Da Vinci.

LEONARDO MARTINELLI
AGE
17-20

Αν ο κόσμος περιστρεφόταν αντίστροφα > If the World Spinned
Backwards
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Leonardo Martinelli. Σενάριο / screenplay: Arthur Valverde, Leonardo
Martinelli.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε έναν δυστοπικό κόσμο όπου όλα συμβαίνουν αντίστροφα, ένας άνθρωπος αφήνει ένα
μήνυμα στον αγαπημένο του. Ιn a dystopic world where all things happen in reverse, a
man leaves a message to his beloved.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

leonardomartinelli.nave@gmail.com

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

HΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ >
UNITED STATES OF AMERICA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

jimmygregg@hotmail.com

JAMES GREGG
AGE
13-16

Ψεύτικος > Broken
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’16’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Kerry Harper. Ερμηνεία / cast: Kevin Connelly,
Melissa Olson. Κάμερα / camera: Julia Forsyth.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ζωή κυλά δίπλα σου ενώ εσύ κοιτάς την οθόνη του κινητού. Life happens around you
while you are looking at your screen.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

gwendolyn10.lin@yahoo.co.nz

GWEN LIN
AGE
17-20

Πώς μοιάζει ένα βαμπίρ > What a Night Child Looks Like
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’31’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Gwen Lin. Σενάριο / screenplay: Nazli Sevinc. Ερμηνεία / cast: Shane
Palmer, Callum Smith.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Σε έναν σύγχρονο κόσμο, αυτή η ιστορία είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο βαμπίρ, του
Εnzo και του Will, πίνοντας και λίγο... αιματάκι. Αρχίζουν να περιγράφουν ο ένας τον άλλον, επειδή δεν μπορούν να δουν τις δικές τους αντανακλάσεις. Από αυτή τη μικρή συνάντηση, γεμάτη με φλερτ, ο Enzo ανακαλύπτει τα συναισθήματά του προς τον Will. Set in
the modern day, this story is a conversation between two vampires, Enzo and Will, who
have had a little bit of blood wine to drink. They begin to describe what each other look like
because they can’t see their own reflections. From this little encounter, filled with flirtatious
and witty remarks, Enzo discovers his feelings towards Will.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ariak1222@gmail.com

ARIA ROSE, NATALIA MESA
AGE
13-16

Το κόκκινο μπαλόνι > Red Balloon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’26’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Aria Rose, Natalia Mesa. Σενάριο / screenplay: Matthew Martinez.
Παραγωγή / production: Natalia Mesa , Ariya Selvakumar, Fatiah Aleshinloye-abass. Ερμηνεία / cast: Matthew Martinez, Ariya Selvakumar, Will Taylor, Vincent Oliver. Rachel Othon.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το «Κόκκινο μπαλόνι» είναι μια συμβολική, αφηγηματική ταινία για έναν έφηβο έπειτα
από μια ερωτική απογοήτευση. Παρουσιάζει ένα νεαρό αγόρι που βλέπει έναν τσακωμό
τον γονιών του κι αυτό τον σημαδεύει και τον κάνει να πιστεύει πως η αγάπη είναι μόνο
προσωρινή. Βλέπουμε πως αυτό έχει επιρροή και στη ζωή του. «Red Balloon” is a symbolic, narrative film about a teen experiencing heart break. It portrays a young boy seeing his

INTERNATIONAL SECTION
parent’s fight which scars him to know love is only temporary, and we see how that impacts
him later in his life.

JULIA BHANSALI
AGE
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

juliabhansali@gmail.com

Μοναξιά > Solitude
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’37’’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Julia Bhansali. Σενάριο / screenplay: Maddie Gall, Julia Bhansali. Παραγωγή / production:Maddie Gall. Ερμηνεία / cast: Maddie Gall, Spencer Mercier.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Το 1944 μια γυναίκα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και να βιώσει την αληθινή έννοια της μοναξιάς. In 1944 one woman is forced to face
the harsh realities of war and experience the true meaning of solitude.

ΙΝΔΙΑ > INDIA
ANIKAIT MALHOTRA
AGE
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

anikaitmalhotra@gmail.com

Στην αναζήτηση του αύριο > In Search of Tomorrow
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’59’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Anikait Malhotra, Annora. Σενάριο, παραγωγή / screenplay,
production: Anikait Malhotra. Ερμηνεία / cast: Ajit ji, Naresh ji, Praveen, Annora, Anikait
Malhotra.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι ταινίες ακολουθούν τη ζωή 5 ατόμων που βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση. Μια αναζήτηση που μας κάνει να κινηθούμε, που μας κάνει να εξερευνήσουμε και μια αναζήτηση που μας κρατά μακριά από αυτό που έχουμε. The films follows the lives of 5 individuals
who are in a continuous search. A search which makes us move, which makes us explore,
and a search which also keeps us away from that which we have.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ > JORDAN
LEEN AWAD
AGE
17-20

Χρωμάτισέ το κίτρινο > Color it yellow
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Leen Awad. Παραγωγή / production: Samar Rashed.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ που ξεδιπλώνει μια από τις πολλές ιστορίες βίας κατά των γυναικών. Η Dania, ένα νεαρό, θαρραλέο κορίτσι, μιλάει για την εμπειρία της καθώς ήταν
θύμα των πολλών ειδών βίας που άσκησε ο φίλος της, πώς βρήκε τη δύναμη και το ξεπέρασε με κάτι τόσο όμορφο, όπως το μπαλέτο και πώς επηρέασε την οικογένειά της.
A poetic documentary unfolding one of many survival stories for abuse against women.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

leen_awad@outlook.com

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ
Dania, a young, courageous college girl talks about her experience of being victim to the
many kinds of abuse caused by her boyfriend, how she found strength and came out with
something as beautiful as ballet dancing and how it affected her family.

ΙΡΑΝ > IRAN
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

amir.h.rafiei1380@gmail.com

AMIR RAFIEI
AGE
17-20

Αγωνία > Suspense
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’06’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, ερμηνεία / direction, screenplay, edit, production, cast:
Ami Rafiei. Κάμερα / camera: Pardis Rafiei
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα αγόρι ξέρει πως δεν θα έχει το πάρτυ γενεθλίων που επιθυμεί εξαιτίας της τρομακτικής οικονομικής κρίσης στη χώρα του. A boy who knows that there won’t be a proper
birthday for him this year due to the horrifying economic issues in his country.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

shayan.n.1379@gmail.com

SHAYAN NAGHIBI
AGE
17-20

Η ματιά > The look
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’30’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, writer: Shayan Naghibi. Παραγωγή / production: Parya
Latifi.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας άντρας που αρχικά δεν ενδιαφέρεται για τη γυναίκα του. Ύστερα ανακαλύπτει τη
ματιά και την σιωπή της συζύγου του στην κάμερα. Και προσπαθεί να βγάλει τη γυναίκα
του από τη σιωπή. An old man at first does not care about his wife. Then he realizes his
wife’s look and silence to the camera. Trying to get his wife out of silence.

ΚΑΝΑΔΑΣ > CANADA
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

ntzenova@hotmail.com

KARA TSENOV
Υπεύθυνη / in charge: Kara Tsenov
AGE
13-16

Χωρίς εξουσιοδότηση > Unauthorized
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Kara Tsenov. Ερμηνεία
/ cast: Alex Silva.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Μια ταινία μικρού μήκους εμπνευσμένη από τον προβληματισμό του Στίβεν Χόκινγκ σχετικά με την αυξανόμενη εξάρτησή μας από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην ταινία μου,
θέτω κάποια ερωτήματα: ποιος ευθύνεται; Ποιος έχει τον έλεγχο, η Τεχνητή Νοημοσύνη

INTERNATIONAL SECTION
ή ο άνθρωπος θα βρει τον τρόπο να προβάλει αντίσταση και να προστατεύσει το δικαίωμά του για ηρεμία και για μη κωδικοποιημένες σκέψεις που προβλέπονται από αλγόριθμους; A short movie inspired by Stephen Hawking’s concern for our growing dependence
on artificial intelligence (AI). In my movie the question is who is in charge? Would AI take
over the human, or Human will find the way to fight back and protect its right of privacy
and have thoughts not encoded into AI predicting algorithms?

MAX SHOHAM
AGE
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

max2k@outlook.com

Ο Γίγαντας και το Φεγγάρι > The Giant and the Moon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’34’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Max Shoham. Ερμηνεία
/ cast: Katherine Forrester, Karl Harrison.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η παλαιότερη ιστορία όλων των εποχών, ιστορία αγάπης και απώλειας...Ένα κορίτσι με
ένα σημάδι σε σχήμα φεγγαριού... Ένα φεγγάρι σε σχήμα κοριτσιού... The oldest story in
time, of love and loss.... Α girl with a moon-shaped scar... Α moon with a girl-shaped scar.

ΚΙΝΑ > CHINA
DALI YOUTH FILM CAMP
Υπεύθυνος / in charge: Howie Xu.
AGE
17-20

Ο ψαράς του Shacun > Fishermen of Shacun
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’27’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Nick Wang, YU Rui, LI Xiaojuan. Παραγωγή / production: Dali Youth
FIlm Camp.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι κορμοράνοι εξαφανίζονται σταδιακά από τη ζωή μας. Οι αλιείς αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση στην απασχόληση, ενώ η προστασία της λίμνης είναι επιτακτικό να σωθεί. Τι
πρέπει να κάνουν; Cormorants are disappeared from people’s sight gradually. Fishermen
are facing serious employment crisis, while the protection of the lake calls extremely imperatively. What are they supposed to do?
AGE
17-20

Θάρρος ή Αλήθεια; > Truth or Dare
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’/ 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Hen Yingying. Παραγωγή / production: Dali Youth FIlm Camp. Ερμηνεία / cast: Zhang Hanmin.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Στο χωριό Zhoucheng της επαρχίας Yunnan, αυτός ο πολιτισμός επίσης αντιμετωπίζει
προκλήσεις από την άνθηση της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας. Πώς μπορούν να
καινοτομούν και να αναδημιουργήσουν την παράδοσή τους; Τι είδους αντίκτυπο θα επιφέρει αυτό το είδος μεταρρύθμισης; Μπορούν οι ντόπιοι ακόμα να τα βγάλουν πέρα με
τα παραδοσιακά χειροποίητα; In the Zhoucheng village of the south-western province of

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

tianlin@treibsand-film.de

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ
Yunnan, this culture also faces challenges from the booming modern tourism industry.
How can they innovate and recreate upon their tradition? What kind of impact will this kind
of reform bring? Can the locals still make ends meet with their traditional handiwork?
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

iskylark@foxmail.com

XIABAO
Υπεύθυνη / in charge: Ashley Skylark
AGE
4-12

Ο κόσμος της Xiabao > Xiaobao’s world
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’34’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Xiaobao.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Όλα τα ζωάκια εμφανίζονται μόλις βάλω άμμο στο πιάτο... Είναι οι καλύτεροί μου φίλοι.
Επίσης είναι όλος μου ο κόσμος μέσα στην ταινία μου. All of the animals are appearing
when sand is flowing on the plate...They are my best friends. They also are my entire world
in my animation.

ΛΙΒΑΝΟΣ > LEBANON
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

pauledde2001@gmail.com

PAUL EDDE
AGE
17-20

Ο θάνατος του Κινηματογράφου > The Death of Cinema
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Paul Edde. Παραγωγή / production: London
Film School. Ερμηνεία / cast: Jack Collard, Trevor Murphy.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Οι άσχημες επιπτώσεις ενός ποτηριού ουίσκι για έναν νεαρό σκηνοθέτη. A young director
has bad effects after drinking a glass of whiskey…

ΜΕΞΙΚΟ > MEXICO
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

liset.cotera@lamatatena.org
http://www.lamatatena.org

LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NINAS Y NINOS A.C
Υπεύθυνη / in charge: Liset Cotera
AGE
4-12

Ονειρεμένο ψάρι > Dream Fish
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ 5’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

André María Medellín Pimentel, Lenka Murielle Medellín Pimentel, Sara Sofía Huerta
Domínguez, Mateo Hikaru Araki Morales, Diego Santander Salazar, Evan Gutiérrez Meneses,
Román Alexander Valero Lara, Amaury Rodríguez Reyes, Francisco Arturo Torres Ramírez,
Eidan Isai Benavidez Sánchez, Neti Rios Bobadilla, Fernando Rojas Domenzain, Lucio Quiñones
Salido, Adela Berenice Manrique Acosta, Nadia Sofía Sánchez Arana, Eric Hernández Macías,

INTERNATIONAL SECTION
Abraham Echániz Castillo, Héctor Arturo Sandoval Cervantes, Zyanya Kappes Zuñiga, Diego
Juárez Álvarez, Maikee Juárez Álvarez and Ana Lucia Angulo Álvarez. Yπεύθυνος εργαστηρίου
/ Workshop Director: Agustín Girón Rivas. Παραγωγή / Production: La Matatena, Asociación de
Cine para Niñas y Niños, A.C. Φωτογραφία / Photograph: Agustín Girón Rivas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο βυθός του Ωκεανού θα πρέπει να αποκαλύψει ένα σπουδαίο μυστικό ώστε να σώσει τα
υδρόβια όντα. The bottom of the ocean will have to reveal a great secret to save the lives
of aquatic beings.
AGE
4-12

Ένας και οι γάτες > One and Cats
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’ 06’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Alan Rodríguez Ortiz, Héctor Calderón Enríquez, Leonardo Monge Guzmán, Evan Yussef
Velázquez Pérez, Diego Iván Domínguez Jara, David Alejandro Domínguez Jara, Ana Paola
Ramírez Zaragoza, Perla Itzel Ramírez Zaragoza, Miguel Amadís Medina Benítez, Dana Ixchel
Acosta Angelina, Galia Miquiztlaxiani Padilla Salazar, Santiago Espino González, Luis Felipe
Abreu de la Cruz, Iker Gaytán García, Arturo Robles Espino, Emilio Gabriel Aguilar Flores,
Rodrigo Avilés Vega, Santiago Avilés Vega, Jonás González Yáñez, Jonás González Yáñez,
Hana González Yáñez, Paulina Alejandra García Hernández, Fernanda Paola García
Hernández, Santiago Alejandro Quiroz Miranda, Gerónimo Valdés Escalante, Gabriel Ce Ollin
Girón Neumann y Santiago Mondragón Valdés. Yπεύθυνη εργαστηρίου / Workshop Director:
Mayela Valdés Bernés. Παραγωγή / Production: La Matatena, Asociación de Cine para Niñas
y Niños, A.C. Φωτογραφία / Photograph: Agustín Girón Rivas.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ο Arco Iris ονειρεύτετε πως πηγαίνει στο σχολείο αλλά ο διευθυντής δεν του επιτρέπει
την είσοδο. Ελατε μαζί μας να ανακαλύψουμε το γιατί. Arco Iris dreams on going to school
but the principal has denied it the entrence. Join us and discover why.
AGE
17-20

Nita, la Μinita
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ 40’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Gustavo Alonzo Vázquez Herrera, Sergio Armando Parra Lizárraga, Saúl Esteban Cabrera
Torres, Sofía Moreno Hernández, Fernanda Camila González Beltrán, Edgar Daniel Félix
Medrano, Avril Amaya Tovar, José Isaac Amaya Tovar, Emily María García Medina, Erubiel
Salinas Silva, Angel Daniel Rendón Medina, Luz Arely Ruiz Silva, Eduardo Antonio Medina
Domínguez, Jesús Gabriel Rendón Medina, Diego Alberto De Anda Icedo, Destiny Rendón
Medina, Aron Rojas Sanez. Workshop Director: Mayela Valdés Bernés, con la colaboración de
Isaí Cruz Ordoñez, Carlos Enrique García Aquino y el Maestro Reyes. Co-Production: Casa
Grande / Grupo México and La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, A.C. Φωτογραφία / Photograph: Carlos Enrique García de Aquino and Isaí Cruz Ordóñez.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η Nita la Minita καταθέτει μια μαρτυρία που αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα των παιδιών της κοινότητας του Nacozari, Sonora. Τι θα συνέβαινε εάν όλοι τα λάβουμε υπόψη;
Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα ζώα, όλα τα φυτά και οι πέτρες. Nita la Minita provides a testimony and reflects the feelings of the community of children of Nacozari, Sonora. What
would happen if everyone were bear in mind?, all the people, all animals, all plants and the
stones.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ > BANGLADESH
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

noverahasan1998@gmail.com

NOVERA HASAN NIKKON
AGE
17-20

Αφήστε με να ονειρευτώ ελεύθερη > Let me Breath with my Dream
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Novera Hasan Nikkon. Ερμηνεία / cast: Ms.
Sharmin Akhter. Παραγωγή / production: Dhrupad Communication-media for education &
development.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένα ντοκιμαντέρ για το ζήτημα του γάμου ανήλικων κοριτσιών. Στο Μπαγκλαντές, ο γάμος ανηλίκων είναι ένα δυνατό κοινωνικό έθιμο και κατέχει την τέταρτη θέση με τους
περισσότερους γάμους σε αυτήν τη κατηγορία παγκοσμίως. A documentary film on the
issue of Child marriage. In Bangladesh child marriage is a strong social custom and has the
fourth highest rate of child marriage in the world.
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

mizahin123@gmail.com

ΜUZAHIDUL ISLAM ZAHIN
AGE
13-16

Mια μέρα με έναν μοναχικό άνθρωπο > A Day with a Loner
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’07’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, ερμηνεία / direction, screenplay, edit, production, cast:
Muzahidul Islam Zahin.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Ένας άνεργος, ορφανός που δεν λαμβάνει αγάπη, η θλιβερή καθημερινή ζωή του σε μια
άστατη πόλη και η διάσπαση της προσοχής του που παρουσιάζεται συμβολικά αντί για
σκηνές προσώπων. In this whole movie, an unemployed, orphan, unloved, gloomy and
depressed young man’s daily life of an unstable city and his distraction towards the city is
shown symbolically instead of using face scenes.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ > PHILIPPINES
ΕΠΑΦΗ > CONTACT

rjay1415@gmail.com

RODEL ARTIAGA
AGE
13-16

Κοτόπουλο > Chicken
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’07’’ / 2018

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία / direction: Rodel jr. Artiaga, Mary ann, M. Gabisan. Σενάριο / screenplay: Rodel
jr. Artiaga. Παραγωγή / production: NABIFILMEX, Gladys gay ayuste.Ερμηνεία / cast:
Raymond esperat, Ronald manolong, Celestino pesana, Alberto cantos tiwan, Maricris
osigan, Kian gabisan mabini.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ιστορία ενός στοργικού πατέρα όπου η απόγνωση τον οδηγεί στο να βρει μια δουλεία
η οποία θα του αλλάξει τη ζωή. A story of a loving father whose desperation leads him to
a job that ultimately decides his fate.

INTERNATIONAL SECTION

XΙΛΗ > CHILE
DAVID MURILLO GALIANO
AGE
13-16

Credit 1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’ / 2017

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW

Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: David Murillo. Ερμηνεία / cast: Felipe Arratia.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS

Η ζωή μπορεί μερικές φορές να είναι μονότονη και επαναλαμβανόμενη, αλλά δεν πρέπει
να κάνουμε το λάθος να αντιμετωπίζουμε ως παιχνίδι. Life can sometimes feel monotonous and repetitive, but we must not make the mistake of confusing it with a game...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

dmurillogaliano@gmail.com

		
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
και η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών
με θέμα την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων,
διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και
ταυτότητας φύλου.

o
o
o

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ (Φ15/126520/
Δ2/25-07-2018).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων
των δημόσιων και ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ταινιών είναι η 15η
Απριλίου 2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, Ρόδου 18Α, 112 52 Αθήνα
tofyloseprotoplano@gmail.com, info@olympiafestival.gr, camerazizanio@gmail.com
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
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ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ
ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΟΔΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΠΎΡΓΟΥ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΕΡΓΑΣΊΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΈΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΝΈΟΥΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ

ASSOCIATES
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS – ΝATIONAL
AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS – UNIVERSITY OF WEST
ATTICA – TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF WESTERN GREECE
EDUCATIONAL TELEVISION – THE GREEK OMBUDSMAN/CHILDREN’S
OMBUDSMAN – AKMI EDUCATIONAL INSTITUTE – HELLENIC CINEMA AND
TELEVISION SCHOOL STAVRAKOS – GREEK FILM CRITICS ASSOCIATION
GREEK DIRECTORS GUILD – SCRIPTWRITERS GUILD OF GREECE – PELOPONISSOS
INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL KALAMATA – THE PIREUS BANK
GROUP CULTURAL FOUNDATION – PATAKIS EDITIONS – GREEK FEDERATION
OF FILM SOCIETIES – MESSOLONGHI FILM CLUB – MUNICIPAL DEVELOPMENT
ENTERPRISE OF AIGIALEIA – ART GROUP “HORIZON OF EVENTS” – ART GROUP
“PARODOS” – CITY OF PYRGOS CULTURAL ORGANISATION – MUNICIPALITY
COMPANY OF AGRINO – CENTRAL PUBLIC LIBRARY OF PYRGOS – MERCOURI
ESTATE – ERGASIA EKPEDEFTIKI – TEACHERS’ ASSOCIATION OF PYRGOS
SECONDARY SCHOOL TEACHERS ILIA – ASSOCIATION OF PHILOLOGISTS
(PYRGOS) – INTERNATIONAL CENTRE OF FILMS FOR CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE – EUROPEAN CHILDREN’S FILM ASSOCIATION

ΧΟΡΗΓΟΣ & XOΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / SPONSOR & ΜEDIA SPONSOR

www.ert.gr

ΤΟ ΑΦΙΈΡΩΜA «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ» ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΑΠΌ

ΜEDIA SPONSORS
XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Camera
Zizanio

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / CATALOGUE

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ / ORGANIZATION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / CATALOGUE 2018

18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
18th European Meeting of Young Peoples
Audiovisual Creation Camera Zizanio

18η CAMERA ZIZANIO / 18th CAMERA ZIZANIO

21o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
21st Olympia Film Festival for
Children and Young People

PEOPLE’S AUDIOVISUAL CREATION
18η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
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