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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ > INTRODUCTION
Το σημαντικό γεγονός για την Camera Zizanio του 2020 είναι πως συμπληρώνει είκοσι χρόνια 
παρουσίας στο χώρο της νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Από την οθόνη της παρέλασαν χιλιάδες ταινίες παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο. Αλλά το 
πιο σημαντικό είναι πως είδαμε πολλά παιδιά, που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στις αίθουσες 
της Camera Zizanio, να εξελίσσονται σε επιτυχημένους επαγγελματίες στο χώρο των τεχνών και 
όχι μόνο. Και να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους στην Camera Zizanio ως σημαντικό σταθμό 
στην πορεία τους.

Όλους αυτούς θα θέλαμε να τους ξανασυναντήσουμε σε μια μεγάλη γιορτή. Γιατί πάνω απ΄όλα, 
όπως το λέει κι ο πλήρης τίτλος της, η Camera Zizanio είναι μια Συνάντηση. Οι συνθήκες που 
επέβαλε η πανδημία δεν μας το επιτρέπουν. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο.

Αλλά αφήνουμε τη στεναχώρια στην άκρη. Γιορτές θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε. Δεν σταμα-
τάμε. Συνεχίζουμε την πορεία προς τα μπρος υπερβαίνοντας τα εμπόδια. Η φετινή Συνάντηση 
θαδιεξαχθεί διαδικτυακά. Γιορτάζουμε λοιπόν κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τα μπρος.

Άλλωστε το συνοπτικό χρονικό των 19 χρόνων που συντάξαμε αποκαλύπτει πως δεν ήταν απλά 
είκοσι δημιουργικά χρόνια αλλά είκοσι μεγάλα βήματα. Πάμε για το 21. 

The important occasion for Camera Zizanio 2020 is that it celebrates twenty years of presence in 
the field of youth audiovisual creation.

Thousands of children’s and youngster’s films from all over the world paraded from its screen. But, 
the most important thing is that we watched many children that made their first steps in the ven-
ues of Camera Zizanio to develop into successful professionals in the field of arts and beyond. And 
to acknowledge their participation in Camera Zizanio as a milestone in their path.

We would have liked to meet them all of them again in a big celebration. Because, above all, as its 
full title suggests, Camera Zizanio is a Meeting. The conditions imposed by the pandemic do not 
allow us to do so. This is very sad.

But we leave sadness aside. There will be the time for celebrations. We are not stopping. Wecontin-
ue our forward path, overcoming the obstacles. This year’s Meeting will be held online. So, we 
celebrate by taking another step forward.

Besides, the summary chronicle of the 19 years that we compiled reveals that it was not just twen-
tycreative years but twenty big steps. On we go for the 21.
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ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – 2001
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ  
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ – CAMERA ZIZANIO! 
Ένα διαφορετικό φεστιβάλ οπτικοακουστικών δημιουργιών παιδιών και νέων έως 20 
ετών απ όλο τον κόσμο.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
για Παιδιά και Νέους που διοργανώνεται από τις 25 Νοεμβρίου ως τις 8 Δεκεμβρίου 2001 
στον Πύργο της Ηλείας. 
Οι προβολές ταινιών της Camera Zizanio γίνονται στον κινηματογράφο Cineplex Ορφέας.
Στο Διαγωνιστικό πρόγραμμα συμμετέχουν 55 ταινίες από 8 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ολλανδία), ενώ στο Διεθνές πληροφορι-
ακό τμήμα 23 ταινίες. Τα βραβεία απονέμει μια μικτή επιτροπή ενηλίκων και παιδιών. 
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ο συγγραφέας Μήτσος Κασόλας.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πρώτης διοργάνωσης είναι η μεγάλη σε αριθμό φυσική 
παρουσία νέων δημιουργών από την Ευρώπη, περίπου 70, παρ’ ότι οι προσκλήσεις στάλ-
θηκαν πολύ αργά. Έτσι αποκαλύφτηκε πως η Camera Zizanio ήρθε να καλύψει ένα κενό 
που, χρόνο με το χρόνο, τη μετέτρεψε στο μεγάλο σταυροδρόμι της νεανικής οπτικοα-
κουστικής δημιουργίας.
Άξιο επισήμανσης: η ύπαρξη της Camera Zizanio παρότρυνε τα παιδιά να δημιουργή-
σουν ταινίες αποκλειστικά γι’ αυτή τη διοργάνωση.

THE FIRST YEAR – 2001 
THE INCEPTION OF THE EUROPEAN MEETING PEOPLE’S  
AUDIOVISUAL CREATION – CAMERA ZIZANIO!
A festival of audiovisual creations by children and young people up to 20 years old, from all 
over the world. 
Camera Zizanio was held from November 25 to December 2001, in the frames of the 4th 
Olympia International Film Festival for Children and Young People. And the screenings took 
place in Orpheus Cineplex Cinema. 
55 films from 8 countries (Greece, Spain, France, Norway, Belgium, Hungary, Bulgaria and 
The Netherlands) participated in the Competition Section and 23 films in the International 
Informative Section. President of the Jury was the writer, Mitsos Kasolas.
A distinctive feature of the first edition is the 70 young filmmakers from Europe who attend-
ed the festival, although the invitations were sent quite late. Thus, it was revealed that Cam-
era Zizanio came to fill a gap that, year after year, was formed into the great crossroad of 
young people’s audiovisual creation.
It is also worth mentioning that Camera Zizanio motivated children to create films exclu-
sively for the Festival.
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2002 
Διπλασιασμός των συμμετοχών στα διαγωνιστικά τμήματα της 2ης Camera Zizanio.

Υποβάλλονται συνολικά 109 ταινίες που προέρχονταν από 13 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλά-
δα, Ισπανία, Γαλλία, Νορβηγία, Σκωτία, Αγγλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλαν-
δία και Σλοβακία.)
Στο Διεθνές πληροφοριακό τμήμα προβάλλονται ταινίες από την Κιργκιζία.

Για πρώτη φορά προβάλλονται ταινίες παιδιών προσχολικής ηλικίας, 3 και 4 ετών, που 
έρχονται από την Ισπανία.

Σε αυτή τη διοργάνωση καθιερώνονται τα αφιερώματα σε ειδικές κατηγορίες νεανικών 
δημιουργιών. Έτσι παρουσιάζεται ένα «Αφιέρωμα στα Παιδιά της Παλαιστίνης». Προβάλ-
λονται ταινίες που δημιουργήθηκαν στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και σε στρατόπεδα 
προσφύγων στη Βηρυτό.

Η Camera Zizanio αναγνωρίζεταιως το πιο σημαντικό γεγονός για τους νέους δημιουρ-
γούς σε όλο τον κόσμο! Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου 
ECFA – European Children’s Film Association ECFA Journal στο φύλλο 3, του Σεπτεμβρίου 
2002.

Doubling of the films in the competition sections of the 2nd Camera Zizanio.

109 films from 13 European countries (Greece, Spain, France, Norway, Scotland, Uk, Poland, 
Hungary, Italy, Belgium, The Netherlands and Slovakia).

Films from Kyrgyzstan were screened at the International section. 

For the first time, films created by pre-school children (3-4 years old) from Spain are also 
screened. 

In this edition, tributes to special categories of youth creations are established. This year we 
had a “Tribute to the Children of Palestine”, with screening of films created by youngsters 
from the Occupied Palestinian Territories and the Palestinian refugee camps in Beirut.

Camera Zizanio is recognized as the most significant event for the young filmmakers world-
wide! (ECFA – European Children’s Film Association Journal, page 3, September 2002).
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2003
Νέο άλμα στις συμμετοχές, σχεδόν διπλάσιες από την προηγούμενη χρονιά. Φτάνουν τις 
190!

Η αύξηση των συμμετοχών από την Ελλάδα σε ικανοποιητικό βαθμό οδηγεί στην
Δημιουργία ξεχωριστού Ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος. Απονέμεται ένα βραβείο 
ανά κατηγορία από ξεχωριστή κριτική επιτροπή.

Στο ευρωπαϊκό διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν νεανικές δημιουργίες από: Ισπανία, 
Νορβηγία, Σκωτία, Φιλανδία, Σουηδία, Σερβία- Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Πολωνία, Ολ-
λανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Κροατία, Βέλγιο και Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και δυο ταινίες που γυρίστηκαν στον Πύργο στη διάρκεια του 
προηγούμενου Φεστιβάλ από ομάδες παιδιών από την Σκωτία και την Ισπανία.

Στο Διεθνές πληροφοριακό τμήμα προβάλλονται ταινίες από Κορέα, Βολιβία, Αρμενία 
ενώ παρουσιάζονται δυο αφιερώματα.

A new leap with 190 entries, almost twice as much as the previous year! 

The increase in the number of films from Greece, to a satisfactory level, led to the establish-
ment of a Greek Coopetition Section. One award in each Age Category is given from its own 
Jury.

Young creations from Spain, Norway, Scotland, Finland, Sweden, Serbia- Montenegro, 
Ukraine, Poland, The Netherlands, Germany, Hungary, Austria, Croatia, Belgium and Greece 
at the European Competition Section. 

Among them were two films created by groups of youngsters from Scotland and Spain 
during the last year's Festival in Pyrgos.

Films from S. Korea, Bolivia, Armenia as well as two tributes were presented at the Interna-
tional informative section

2 0  G R E AT  L E A P S 
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2004
Στην 4η Camera Zizanio συμμετέχουν 203 ταινίες για τις οποίες δούλεψαν παιδιά από 27 
χώρες.

Στο Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό τμήμα προβάλλονται νεανικές δημιουργίες από Ισπανία, Ουγ-
γαρία, Γαλλία, Λετονία, Φιλανδία, Κροατία, Σουηδία, Αγγλία, Ολλανδία, Σκωτία, Βέλγιο, Ιταλία, 
Δανία, Νορβηγία, Ουκρανία, Σερβία- Μαυροβούνιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα.

Μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά είναι η συμμετοχή ταινιών από την Ελλάδα. Υποβλήθηκαν 
22 ταινίες κι από αυτές οι 18 συμμετείχαν στο Διαγωνιστικό και οι 6 στο Πληροφοριακό τμήμα.

Στο Διεθνές πληροφοριακό τμήμα παρουσιάζονται οι δουλειές δυο πολυεθνικών κινηματο-
γραφικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν, το πρώτο στην Κορέα τον Αύγουστο του 
2004 με παιδιά από Κορέα, Ελλάδα, Ταιβάν, Καναδά και Ουγγαρία και το δεύτερο στην Σερβία 
επίσης τον Αύγουστο του 2004 με παιδιά από Σερβία-Μαυροβούνιο, FYROM (Βόρεια Μακε-
δονία), Αλβανία, Πολωνία, Ισπανία. Επίσης προβλήθηκαν ταινίες από Αρμενία και Αμερική.

Τα κινηματογραφικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται τις μέρες του Φεστιβάλ 
εμπλουτίζονται και με εκπαιδευτές από το εξωτερικό. Ο πρώτος που “ανοίγει το χορό” 
είναι ο Kalman Czibolya από την Ουγγαρία! Θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι.
Την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ πραγματοποιείται διεθνής συνάντηση με τη συμμετο-
χή εκπροσώπων όλων των ξένων αντιπροσωπειών και Ελλήνων. Συζητιέται η προοπτική 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση των Νέων 
με έδρα τον Πύργο.

203 films created by youngsters from 27 countries participate at the 4th Camera Zizanio. 

In the European Competition section, there are screenings of films made by youngsters from 
Spain, Hungary, France, Latvia, Finland, Croatia, Sweden, UK, The Netherlands, Scotland, Bel-
gium, Italy, Denmark, Norway, Ukraine, Serbia- Montenegro, Germany, Ireland and Greece.

Bigger than ever is the participation of films from Greece. 22 films were submitted at Cam-
era Zizanio from which 18 participated at the Competition section and 6 at the Informative. 
The International informative section presents the work of two multinational film work-
shops, the first in Korea in August 2004 with children from Korea, Greece, Taiwan, Canada 
and Hungary and the second in Serbia also in August 2004 with children from Serbia-Mon-
tenegro , FYROM (Northern Macedonia), Albania, Poland, Spain. Films from Armenia and 
USA were also screened.

The film workshops that take place during the days of the Festival are enriched with tutors 
from abroad. The very first tutor is Kalman Czibolya from Hungary! Many others will follow.
On the last day of the Festival, an international meeting is held with the participation of 
representatives of all foreign delegations and Greeks. The prospect of creating a European 
Network of Youth Audiovisual Education based in Pyrgos is being discussed.
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2005
Οι προβολές της 5ης Camera Zizanio από αυτή τη χρονιά πραγματοποιούνται σε ένα νέο, 
άρτια εξοπλισμένο χώρο, το Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας Ηλείας στον Πύργο.

Σχεδόν διπλασιασμός των ελληνικών συμμετοχών που φτάνουν τις 40!

Συνολικά παρουσιάζονται 208 ταινίες παραγωγής 2004-2005, προερχόμενες από 19 χώρες 
της Ευρώπης και άλλες 5 από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ξεκινά στην Ολλανδία το NFFS – Nationaal Filmfestival voor Scholieren, το εθνικό φεστιβάλ 
μαθητικών ταινιών, άμεσα εμπνευσμένο από την Camera Zizanio. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτού του Φεστιβάλ είναι πως οι νεαροί δημιουργοί που διακρίνονται κερδίζουν αυτόματα 
τη συμμετοχή τους στην Camera Zizanio κι ένα αεροπορικό εισιτήριο για να παρουσιάσουν 
την ταινία τους στην Ελλάδα. (https://nffs.nl/)

From this year, the screenings of Camera Zizanio are taking place in a new, well-equipped 
place, the Conference Centre of Ilia Prefecture. 

Almost double the number of participations of the Greek films that now reach 40! 

In total, 208 films from 19 European countries and 5 from the rest of the world (produced in 
2004-2005) are screened. 

The NFFS - Nationaal Filmfestival voor Scholieren, the national student film festival, inspired 
by Camera Zizanio, starts in the Netherlands. A special mention of this Festival is that the 
young creators win an award automatically be selected for Camera Zizanio’s programme 
and a plane ticket to present their film in Greece. 

2 0  G R E AT  L E A P S 
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2006
Στην 6η Camera Zizanio  προβάλλονται συνολικά πάνω από 250 νεανικές δημιουργίες 
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σημαντικό γεγονός της 6ης διοργάνωσης είναι οι 22 μικρές ταινίες από τη Φινλανδία, 
ταινίες animation που δημιουργήθηκαν από παιδιά παιδικών σταθμών!

Δεύτερο σημαντικό γεγονός: η για πρώτη φορά συμμετοχή της Κύπρου. Ταινίες που δη-
μιουργήθηκαν σε κινηματογραφικά εργαστήρια (μερικά από αυτά με τη συμμετοχή παι-
διών από τις δύο κοινότητες) στα οποία ηγήθηκαν στελέχη του Φεστιβάλ Ολυμπίας ύστε-
ρα από το ξεκίνημα μιας ελπιδοφόρας συνεργασίας με το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού 
Κινηματογράφου Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Ξεκινά το Zizanio Daily News, ένα εργαστήριο, που συνεχίζει μέχρι σήμερα, παράγοντας 
ένα ημερήσιο ντοκιμαντέρ με τη διαφορετική, ανατρεπτική ματιά των νέων πάνω στη 
ζωή του Φεστιβάλ.

More than 250 young creations from Greece, Europe and the rest of the world are screened 
at the 6th Camera Zizanio. 

An important fact of the 6th Camera Zizanio is the participation of the 22 animation short 
films from Finland created by toddlers!

Second important fact: the first participation of Cyprus. Films created in film workshops 
(some of them with the participation of children from both communities) led by film edu-
cators of the Olympia Festival after the start of a promising collaboration with the Cyprus 
International Children's Film Festival and the Ministry of Education and Culture of Cyprus.

Zizanio Daily News begins! A workshop that continues until today, producing a daily docu-
mentary report with a different, subversive way of filming based on the life of the Festival 
from the eyes of the young people.
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2007
Στην 7η Camera Zizanio σημειώνεται νέο ρεκόρ στις ελληνικές συμμετοχές που τώρα 
φτάνουν τις 50 καθώς πληθαίνουν οι κινηματογραφικές ομάδες στα σχολεία που ασχο-
λούνται με την παραγωγή βίντεο. Οι δέκα από αυτές προέρχονται από το Νομό Ηλείας 
και συνδέονται άμεσα με τη δράση και την επιρροή του Φεστιβάλ.

Οι ταινίες στο Ευρωπαϊκό τμήμα προέρχονται από 22 χώρες!

Στο Διεθνές πανόραμα παρουσιάζονται ταινίες από ΗΠΑ, Ιορδανία, Νιγηρία, Ν. Κορέα.

Διεξαγωγή ενός πολυεθνικού εργαστηρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος“Youth in action”. Συμμετέχουν 42 παιδιά από 7 χώρες (Σουηδία, Κύπρο, Γερμανία, Ολ-
λανδία, Γαλλία, Ουγγαρία και Ελλάδα”. Χωρίζονται σε 6 ομάδες και δημιουργούν 6 ταινίες.

In the 7th Camera Zizanio a new record in the Greek participations that now reach 50 as the 
number of film crews in the schools that deal with video production increases. Ten of them 
come from the Prefecture of Ilia and are directly related to the action and influence of the 
Festival.

The films in the European section come from 22 countries! 

The International Panorama presents films from the USA, Jordan, Nigeria, South Korea.

The European program "Youth in action" conducts a multinational workshop. 42 children 
from 7 countries are participating (Sweden, Cyprus, Germany, Holland, France, Hungary and 
Greece.  They are divided into 6 groups and create 6 films.

2 0  G R E AT  L E A P S 
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2008
Οι συμμετοχές των νέων δημιουργών σημειώνουν νέο ρεκόρ καθώς ξεπερνούν τις 300 
στην 8η Camera Zizanio. 

Οι ταινίες του Ευρωπαϊκού διαγωνιστικού προγράμματος προέρχονται από 21 ευρωπαϊ-
κές χώρες ενώ 7 χώρες παρουσιάζονται στο Διεθνές Πανόραμα (ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Ιορ-
δανία, Ινδία, Λίβανο, Ντουμπάι και Κένυα.)

Οι συμμετοχές από την Ελλάδα σπάνε το φράγμα των 50 και φτάνουν τις 65!

Κι αυτή τη χρονιά έχουμε δυο πρωτιές:

Για πρώτη φορά φέτος κατεβαίνει η ηλικία των συμμετεχόντων από την Ελλάδα και φτά-
νει στην προνηπιακή ηλικία! Κι αυτό γίνεται με τη συμμετοχή ταινιών κινουμένων σχεδί-
ων που φτιάχτηκαν σε νηπιαγωγείο της Αθήνας.

Για πρώτη φορά συμμετέχει ταινία φτιαγμένη από νεαρούς Αφγανούς μετανάστες στην 
Ελλάδα. (τα παιδιά της κοινότητας των Προσφύγων από τους Ξενώνες φιλοξενίας της 
Μακρινίτσας και της Αγριάς, Ν. Μαγνησίας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Βήμα»).

The participations of the new creators set a new record as they exceed 300!

The films of the European competition program come from 21 European countries while 7 
countries are presented in the International Panorama (USA, South Korea, Jordan, India, 
Lebanon, Dubai and Kenya.)

The participations from Greece break the barrier of 50 and reach 65!

And this year we have two special mentions:

For the very first time, this year, the age of the participants from Greece goes down and 
reaches the pre-school age! And this happens due to the participation of animated short 
films made by a kindergarten in Athens.

Also, a film made by young Afghan immigrants in Greece is participating at Camera Ziza-
nio’s programme (the children of the Refugee community from the Hostels of Makrinitsa 
and Agria, Magnesia, with the support of the Greek Film Center in the framework of the 
"First Step" program).
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Η αύξηση των συμμετοχών τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό τμήμα υποχρεώνει 
σε μια τροποποίηση των όρων συμμετοχής. Η μέγιστη διάρκεια των υποβαλλόμενων ταινι-
ών από τα 15´ κατεβαίνει στα 10. Κι αυτό για να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης περισ-
σότερων ταινιών στο χρόνο που διατίθεται για τις προβολές.

Στη βάση του νέου κανονισμού προβάλλονται 77 ταινίες από την Ελλάδα ενώ συνολικά οι 
συμμετοχές φτάνουν τις 390! Προέρχονται από 27 χώρες της Ευρώπης και σηματοδοτούν 
μια διεύρυνση της διεθνούς μας οικογένειας καθώς προστίθενται για πρώτη φορά η Τουρ-
κία και η Ρουμανία.

Στο Διεθνές Πανόραμα συμμετέχουν ταινίες από 6 χώρες μέσα στις οποίες για πρώτη φορά 
η Ινδονησία και η Ταιβάν- Κίνα.

Μια ακόμα καινοτομία! Για πρώτη φορά παιδιά συντονίζουν κινηματογραφικά εργαστήρια 
σε παιδιά! Δυο αδέλφια από τη Ρουμανία, ο Dombi Botont 15 χρόνων και ο Dombi Szabolics 
11 χρόνων ηγούνται εργαστηρίου κινουμένου σχεδίου (computer animation).

The increase of the participations in both Greek and European programme obliges a modi-
fication of the terms of participation. The maximum duration of the submitted films de-
creases from 15´ στα to 10´. This is in order to be able to present more films in the time 
available for screenings.

Under the new regulation, 77 films from Greece are screened, while the participations in 
total  reach 390! They come from 27 European countries and mark an expansion of our in-
ternational family as Turkey and Romania are selected for the first time.

Indonesia and Taiwan-China out of 6 countries are selected for first time for the Internation-
al Panorama section.

Another new entry! For the first time children coordinate film workshops for children! Two 
brothers from Romania, 15-year-old Dombi Botont and 11-year-old Dombi Szabolics, lead a 
computer animation workshop.

2 0  G R E AT  L E A P S 
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2010
Το 2010 είναι μια δύσκολη χρονιά χρονιά καθώς η χώρα μπαίνει σε μνημόνια. Το Φεστι-
βάλ διεξάγεται με τον προϋπολογισμό μειωμένο κατά 50% αλλά διεκπεραιώνεται με επι-
τυχία.

Στην 10η Camera Zizanio, διαγωνίζονται 230 ταινίες από την Ευρώπη, 60 από την Ελλάδα 
(8 από την Ηλεία) και άλλες 21 προβάλλονται στο πληροφοριακό τμήμα.

Ενάντια στο ρεύμα της εποχής η Camera Zizanio καταφέρνει να σημειώσει τρεις ακόμα 
πρωτιές:

Προβάλλεται στην Camera Zizanio η πρώτη τρισδιάστατη ταινία που έκαναν παιδιά από 
την Ολλανδία!

Ξεκινά η συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη (Συνήγορο του παιδιού) ο οποίος απο-
νέμει βραβείο σε ταινία του ελληνικού τμήματος που διακρίνεται για την κοινωνική της 
ευαισθησία.

Το θρυλικό «Zizanio Daily News», το ημερήσιο ντοκιμαντέρ με τη διαφορετική ματιά στη 
ζωή του Φεστιβάλ, έχει την εξαιρετική τιμή να προβάλλεται καθημερινά μέσα από τη 
συχνότητα της ψηφιακής ΕΡΤ.

2010 is a tough year as Greece enters into the First Economic Adjustment Programme. The 
Festival is held with the budget reduced by 50% but is held successfully.

230 films from Europe, 60 from Greece (8 from Ilia) and another 21 films are screened in the 
Information section.

Against the current of the time, Camera Zizanio manages to add three more facts:

The first 3D short film made by children from the Netherlands is screened at Camera Ziza-
nio!

Camera Zizanio collaborates with the Greek Ombudsman (Ombudsman for Children), who 
awards a prize to a film of the Greek section that is honorary distincted for its social sensitivity.

The legendary "Zizanio Daily News", the daily documentary with a different look on Festi-
val’s everyday life, has the great honor of being shown daily during Festival days through 
the frequency of digital ERT.



21
   

2011
Δύσκολη και αβέβαιη οικονομικά χρονιά καθώς η κρίση στην οικονομία επηρεάζει άμε-
σα όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σ αυτές τις συνθήκες καταφέρνουμε να υλοποιούμε 
νέες δράσεις όπως το πολυεθνικό εργαστήριο Mythos Project.

Επίσης είναι χαρακτηριστικό πως ανάμεσα στις 269 ταινίες από την Ευρώπη και τον υπό-
λοιπο κόσμο, ο αριθμός των ελληνικών συμμετοχών φτάνει τις 71.

Στο Ευρωπαϊκό τμήμα της Camera Zizanio συμμετέχουν 185 ταινίες και εκπροσωπούνται 
όλες σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες: Αγγλία, Αρμενία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλαν-
δία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία,  Κύπρος Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτο-
γαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.

Ξεκινά το Mythos Project που θα εξελιχθεί στο μακροβιότερο πολυεθνικό κινηματογρα-
φικό εργαστήριο στην Ευρώπη. Την πρώτη χρονιά συμμετέχουν νέοι από Ολλανδία, 
Ισπανία, Λιθουανία, Ρωσία, Ελλάδα και μέσα σε πέντε μέρες παράγονται 6 ταινίες.

Difficult and uncertain financial year as the economic crisis directly affects all social events. 
In these conditions we manage to add new actions such as the multinational laboratory 
Mythos Project.

Also, among 269 films from Europe and the rest of the world, the number of Greek partici-
pations reaches 71.

The European section of Camera Zizanio consists of 185 films and represents almost all Eu-
ropean countries: England, Armenia, Belgium, France, Germany, Ireland, Spain, Italy, Croa-
tia, Cyprus, Lithuania, the Netherlands, Hungary, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Turkey, 
Czech Republic, Finland.

The Mythos Project begins, which will be developed into the longest-running multinational 
film workshop in Europe. Young people from the Netherlands, Spain, Lithuania, Russia and 
Greece participate during its first year of running and within five days, they produce 6 films.
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2012
Το Φεστιβάλ αντιμετωπίζει οξύ οικονομικό πρόβλημα καθώς η χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθυστερεί. Εκδηλώνεται ένα ευρύ κύμα συμπαράστασης 
και το Φεστιβάλ ολοκληρώνει με επιτυχία τις εργασίες του.

Στην Camera Zizanio εμφανίζεται το «παράδοξο» φαινόμενο οι συμμετοχές στο Ελληνικό 
τμήμα να εκτινάσσονται από τις 70 στις 180! Αυτό οφείλεται σε ένα νέο σύστημα αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών όπου όλοι φροντίζουν να κερδίσουν “πόντους” γυρίζοντας 
οπτικοακουστικά έργα.

Στο Ευρωπαϊκό τμήμα συμμετέχουν ταινίες από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Σε ειδικές προβο-
λές παρουσιάζονται προβάλλονται ταινίες από Σερβία, Λίβανο και Νότια Κορέα.

Καθιερώνεται για πρώτη φορά το “Βραβείο Νίκος Καβουκίδης” που προσφέρει ο μεγάλος 
Έλληνας διευθυντής φωτογραφίας. Το κερδίζουν τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ Άργους με την 
ταινία τους “Ένας ασυμβίβαστος Λουκάνικος”.

The Festival is facing an acute financial problem as funding from the Region of Western 
Greece is delayed. 

And thanks to festival’s friends, the festival is succeeding.

At Camera Zizanio the participations in the Greek section increases from 70 to 180, but the 
kicker is that this happens due to a new evaluation system, in which teachers earn "points" 
by shooting films with their students. 

Films from 19 European countries participate in the European section. Special screenings 
from Serbia, Lebanon and South Korea are now presented to the festival.

The "Nikos Kavoukidis Award", offered by the great Greek Director of Photography, is estab-
lished for the first time. The children of the 1st EPAL of Argos win it with their film "An irrec-
oncilable Sausage".
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Η χρονιά ξεκινάει με την υλοποίηση του Βραβείου Νίκος Καβουκίδης. Τα παιδιά στο Άρ-
γος ζουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία καθώς με τη βοήθεια του Νίκου Καβουκίδη και των 
συνεργατών γυρίζουν μια ταινία εποχής, τη Γκόλφω, με επαγγελματικές προδιαγραφές.

Κατά άλλα στη διάρκειά της 13ης Camera Zizanio προβάλονται 355 ταινίες!

Στο Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό 150 ταινίες απ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες ενώ στο 
Ελληνικό Διαγωνιστικό 185 ταινίες από 147 σχολεία. Στο Διεθνές Πανόραμα και σε ειδικές 
προβολές προβάλλονται άλλες 20 ταινίες.

Δυο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς:

H Camera Zizanio γίνεται ιδρυτικό μέλος του Youth Cinema Network (YCN) σε μια διεθνή 
συνάντηση που πραγματοποιείται στις 12 Σεπτεμβρίου στην πόλη Karlovac της Κροατίας.

Ένα νέο Φεστιβάλ γεννιέται στην Ισπανία άμεσα εμπνευσμένο από την Camera Zizanio. 
Πρόκειται για το 1st Educational Film Festival MICE 2013 που πραγματοποιείται στις 18 και 
19 Ιανουαρίου στη Valecia. Πίσω από αυτή τη πρωτοβουλία βρίσκεται ο παλιός φίλος της 
Camera Zizanio, Josep Arbiol.

The year begins with the Nikos Kavoukidis Award, which the students from 1st EPAL of Ar-
gos won a previous year.  They live a unique experience as with the help of Nikos Kavoukid-
is and his collaborators they shoot a period drama, Golfo, with professional specifications.

During the 13th Camera Zizanio, 355 movies are screened!

In the European Competition 150 films from almost all European countries are screened, 
while in the Greek Competition are screened 185 films from 147 schools. Another 20 films 
are selected in the International Panorama and in special screenings.

Two important events of the year:

Camera Zizanio becomes a founding member of the Youth Cinema Network (YCN) at an 
international meeting on September 12th in Karlovac, Croatia 

A new Festival is being born in Spain directly inspired by Camera Zizanio. This is the 1st Ed-
ucational Film Festival MICE 2013 that takes place on January 18-19 in Valecia. Behind this 
enterprise is a Camera Zizanio's old friend, Josep Arbiol.
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2014
Νέο ρεκόρ συμμετοχών στο Ελληνικό τμήμα με 221 ταινίες! Τα σχολεία που συμμετέχουν 
ανέρχονται σε 184 (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από όλη την επι-
κράτεια.

Στο Ευρωπαϊκό Τμήμα υποβάλλονται 242 ταινίες που προέρχονται από 23 χώρες (Ιρλαν-
δία, Νορβηγία, Ισπανία, Κροατία, Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τουρ-
κία, Ισραήλ, Ουκρανία, Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Λίβανος.)

Στο Διεθνές Πανόραμα και σε ειδικά τμήματα προβάλλονται πάνω από 30 ταινίες που 
προέρχονται από Βραζιλία, Νότια Κορέα και Αυστραλία.

Το Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό τμήμα από αυτή τη χρονιά διευρύνεται και περιλαμβάνει τις 
χώρες της Μεσογείου.

New record of participations in the Greek section with 221 films! The schools that partici-
pate this year are 184 (primary and secondary) from all over the country.

At the European Section are submitted 242 films from 23 countries (Ireland, Norway, Spain, 
Croatia, France, Slovenia, Germany, United Kingdom, Russia, Netherlands, Belgium, Finland, 
Portugal, Lithuania, Italy, Hungary, Hungary, Turkey, Ukraine, Sweden, Serbia, Romania and 
Lebanon.)

More than 30 films from Brazil, South Korea and Australia are screened in the International 
Panorama and in special sections.

The European Competition section from this year includes the Mediterranean countries.
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2015
Οι συμμετοχές από την Ελλάδα επανέρχονται σε “φυσιολογικά” επίπεδα και φτάνουν τις 
110, κάτι που θα διατηρηθεί, με μικρή αύξηση τα επόμενα χρόνια.

Στο Ευρωπαϊκό τμήμα υποβάλλονται πάνω από 300, ενώ για προβολή επιλέγονται περισ-
σότερες από 100.

Στο Διεθνές Πανόραμα συμμετέχουν ταινίες από χώρες μακρινές όπως το Μεξικό (για 
πρώτη φορά), τη Βραζιλία και την Αυστραλία.

The participations from Greece return to "normal" levels and reach 110, something that will 
be maintained, with a small increase in the coming years.

More than 300 films are submitted to the European section, while more than 100 are select-
ed for screening.

At he International Panorama are screened films from countries such as Mexico (for the first 
time), Brazil and Australia.
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2016
Το μεγάλο ενδιαφέρον από χώρες εκτός Ευρώπης για συμμετοχή στην Camera Zizanio 
οδηγεί σε μια ακόμα αλλαγή των κανονισμών: το Διεθνές τμήμα, που μέχρι τώρα ήταν 
πληροφοριακό, μετατρέπεται σε Διαγωνιστικό.

Αυτή η διεύρυνση προκαλεί μια «έκρηξη» στις αιτήσεις συμμετοχής που ξεπερνούν τις 1400!

Επιλέγονται και προβάλλονται 266 οπτικοακουστικές δημιουργίες παιδιών και νέων μέ-
χρι 20 ετών. Ευρωπαϊκό Τμήμα: 98 ταινίες από 27 χώρες, Ελληνικό Τμήμα: 143 ταινίες, 
Διεθνές Τμήμα: 25 ταινίες από 11 χώρες.

Το προσφυγικό είναι το μεγάλο διεθνές πρόβλημα της εποχής. Η Camera Zizanio, που 
αποτελεί τον πιο πιστό καθρέφτη της πραγματικότητας, δίνει χώρο στις δημιουργίες νε-
αρών προσφύγων. Προβάλλονται ταινίες που δημιούργησαν πρόσφυγες από το Αφγανι-
στάν στην Αυστρία, παιδιά από την Αφρική στην Ισπανία, από τη Συρία στην Τουρκία, 
από το Κόσοβο στη Σλοβενία, από την Αλβανία στην Ελλάδα κλπ.

Το εικαστικό του εξωφύλλου του καταλόγου της Camera Zizanio στηρίζεται στη ζωγραφιά της 
Sahar Rezaei, μιας 15χρονης προσφυγοπούλας από το Αφγανιστάν, που βρέθηκε στην Ελλάδα.

Αναβάθμιση του Διεθνούς τμήματος από πληροφοριακό σε Διαγωνιστικό.

Καθιερώνεται το βραβείο εγγραμματισμού στα μέσα για ταινία του Ελληνικού τμήματος 
που απονέμεται από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας.

The great interest from non-European countries for participation in Camera Zizanio leads to 
another change of regulations: the International section, which was Informative, now is 
turning into Competition.

This change lead off into a massive increase in the submissions that now exceed 1400!
266 audiovisual creations of children and young people up to 20 years old are selected and 
screened. European Section: 98 films from 27 countries, Greek Section: 143 films, Interna-
tional Section: 25 films from 11 countries.

Refugee is the big global problem. Camera Zizanio, which is the most faithful mirror of real-
ity, gives space to the creations of young refugees. Films made by refugees from Afghani-
stan to Austria, children from Africa to Spain, from Syria to Turkey, from Kosovo to Slovenia, 
from Albania to Greece, etc. are screened.

The artwork on the cover of the Camera Zizanio catalog is based on a painting by Sahar 
Rezaei, a 15-year-old refugee girl from Afghanistan, found in Greece.

Upgrading of the International section from informative to Competitive.

The Μedia Literacy Award for a film of the Greek department awarded by the Educational 
Radio and Television of the Ministry of Education is established.
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2017
Οι αιτήσεις στην 17η Camera Zizanio από όλο τον κόσμο ξεπερνούν τις 1800!

Μετά από αυστηρή επιλογή επιλέγονται και προβάλλονται συνολικά 248 νεανικές δημιουργίες.

Οι 19 ταινίες του Διεθνούς τμήματος προέρχονται από 10 χώρες από όλες τις ηπείρους: 
Αργεντινή, Περού, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Αρμενία, Αζερμπαιτζάν, 
Ιράν, Ιράκ και Ινδία!

Οι 97 ταινίες του Ευρωπαϊκού τμήματος προέρχονται από 27 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κοσσυφοπέδιο, 
Κροατία, Βουλγαρία Κύπρος, Λευκορωσία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, FYROM, Μολδαβία, Τουρκία).

Στο ελληνικό τμήμα προβάλλονται 132 ταινίες. Ρεκόρ συμμετοχών σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά που ήταν 123.

Ένα μεγάλο βήμα: μια μεγάλη επιλογή ταινιών παιδιών από την Ελλάδα μοιρασμένες σε 
15 ωριαία επεισόδια προβάλλονται σε εθνικό δίκτυο από την Τηλεόραση του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου.

Applications for the 17th Camera Zizanio from around the world exceed 1800!

After a strict selection, a total of 248 young creations are selected and screened.

The 19 films of the International Section come from 10 countries from all continents: Argen-
tina, Peru, Brazil, United States, Australia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq and India!

The 97 films of the European section come from 27 countries (Austria, Belgium, France, Ger-
many, Denmark, United Kingdom, Ireland, Spain, Italy, Kosovo, Croatia, Bulgaria Cyprus, 
Belarus, Lithuania, the Netherlands, Hungary, Ukraine, , Romania, Russia, Serbia, Sweden, 
FYROM, Moldova, Turkey).

132 films are screened in the Greek section. Record of participations compared to the pre-
vious year which was 123.

A big step: A large selection of children's films from Greece divided into 15hour episodes 
are screened on a national network by the Television of the Greek Parliament.
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2018
Με διευρυμένο τον αριθμό των χωρών διεξάγεται η 18η διοργάνωση.

Στο Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό τμήμα προβάλλονται 113 ταινίες από 29 χώρες (Αρμενία, 
Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατίας της Τσεχίας, Δανία, Εσθο-
νία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσοβο, Λιθουανία, Μολδα-
βία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, 
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία).

Στο Διεθνές 26 ταινίες από 15 χώρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Αυστραλία, Μπαγλαντές, 
Αίγυπτο, Ινδία, Ιράν, Φιλιππίνες, Καναδά,Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιορδανία, Κίνα, 
Λίβανο, Μεξικό).

Στο Ελληνικό τμήμα προβάλλονται 115 ταινίες (υποβλήθηκαν 125).

Απονομή τιμητικής πλακέτας στην Camera Zizanio για την συνεισφορά της στη νεανική 
οπτικοακουστική δημιουργία από τοInternational Youth Film Festival Plasencia Encorto 
στην Ισπανία. 

The 18th Camera Zizanio is being held with the number of countries increased. 

The European competition screens 113 films from 29 countries (Armenia, Austria, Belarus, 
Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Georgia, Germany, 
Hungary, Ireland, Italy, Kosovo, Lithuania, Lithuania, Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Netherlands, Turkey, United Kingdom, Ukraine).

At the International section are screened 26 films from 15 countries (Argentina, Brazil, Chile, 
Australia, Bangladesh, Egypt, India, Iran, Philippines, Canada, United States of America, Jor-
dan, China, Lebanon, Mexico).

115 films are screened in the Greek section (125 were submitted).

Camera Zizanio is awarded for her contribution to Youth Audiovisual creation by the Inter-
national Youth Film Festival Plasencia Encorto in Spain.
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2019
Κι αυτή τη χρονιά έχουμε νέα αύξηση των αιτήσεων συμμετοχής που ξεπερνούν τις 2.000!

Επιλέγονται και διαγωνίζονται 106 ταινίες από την Ελλάδα, 102 ταινίες από την Ευρώπη 
και 31 ταινίες από χώρες της Αμερικής, Αυστραλίας, Αφρικής και Ασίας.

Έτσι με 239 ταινίες από 48 χώρες και όλες της ηπείρους η 19η Camera Zizanio έρχεται να δώ-
σει την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας σε όλο 
τον κόσμο.

Για το Ελληνικό τμήμα επιλέγονται να διαγωνιστούν οι 106 ταινίες από τις 130 περίπου 
που υποβλήθηκαν και ανταποκρίνονταν στους κανονισμούς της Camera Zizanio. Με 
αυτή την επιλογή έχουμε τη συμμετοχή 94 σχολείων από όλη την Ελλάδα και ενός από 
την Αίγυπτο, ενώ υπάρχουν και 9 ταινίες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες που υποβλή-
θηκαν από μεμονωμένους δημιουργούς.

Το 2019 αποτελεί μια ξεχωριστή χρονιά για το Mythos Project για δυο λόγους:

Η ιδέα των πολυεθνικών εργαστηρίων που δημιουργούν στη βάση μιας συγκεκριμένης 
θεματικής βρίσκει μιμητές σε δύο χώρες: την Αυστρία και την Ουαλία. Στην Ουαλία πραγ-
ματοποιείται στις 21 με 25 Οκτωβρίου 2019 στα πλαίσια του Wicked Wales Festival.

Στην Αυστρία επρόκειτο να ξεκινήσει το Μάϊο του 2020 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ευρω-
παϊκού Κινηματογράφου – CROSSINGEUROPE.

Στην Ελλάδα, το “μητρικό” Mythos Project σημειώνει ρεκόρ συμμετοχών. Παίρνουν μέρος 
πάνω από 130 νέοι από 16 χώρες. Ανάμεσά τους, για πρώτη φορά, νέοι από την Κίνα. 
Παράγονται 12 ταινίες.

And this year we have a new increase in submissions that exceed 2.000!

106 films from Greece, 102 films from Europe and 31 films from America, Australia, Africa 
and Asia are selected and screened.

So, with 239 films from 48 countries and all continents, the 19th Camera Zizanio comes to 
give the most representative image of young audiovisual creation around the world.

For the Greek section, 106 films that complied with the regulations of Camera Zizanio are 
selected to be screened out of 130 that were submitted. By this selection, 94 schools from 
all over Greece and one from Egypt participate, while there are 9 films from all age catego-
ries submitted by individual creators.

2019 is a special year for the Mythos Project for two reasons:
The idea of multinational workshops creating on the basis of a specific theme finds imita-
tors in two countries: Austria and Wales. It takes place in Wales from 21 to 25 October 2019 
as part of the Wicked Wales Festival.

It was to start in Austria in May 2020 as part of the European Film Festival – CROSSING EUROPE.

In Greece, the first Mythos Project, sets a record of participation. More than 130 young peo-
ple from 16 countries are being part. Among them, for the first time, young people from 
China. 12 films are produced.
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ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ / 
JUDGING YOUTH CREATION 
Η Camera Zizanio αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις νεανικές δημιουργίες. Μέσα από μια δι-
αγωνιστική διαδικασία επιδιώκει να ξεχωρίσει και να αναδείξει έργα με μια ιδιαίτερη ποι-
ότητα στη μορφή και το περιεχόμενο. Το έργο αυτό αναλαμβάνουν δυο κριτικές επιτρο-
πές, μια για το ελληνικό και μια για το Ευρωπαϊκό - Διεθνές τμήμα. Οι επιτροπές , που 
συγκροτούνται από μαθητές και φοιτητές, λειτουργούν ως εργαστήρια κινηματογραφι-
κής 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: Aγγελική Δαρλάση, Άννα Ρούτση και Ευαγγελία Θεμελή. 
Camera Zizanio regards all creative works by young people equally. Via a competitive pro-
cess, 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 Europe-
an – International Section. The two juries which are composed of high school and universi-
ty students function as film criticism workshops. The children are trained in the art of film-
making, 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 super-
vised by: Angeliki Darlasi, Anna Routsi and Evangelia Themeli.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ / ANGELIKI DARLASI 
Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και του The Central School of Speech and Drama του Λονδίνου- ΜΑ in 
Performance Studies. Υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών-ΕΚΠΑ. Πε-
ζογράφος -θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος. Από το 2000 γράφει συστηματικά 
θέατρο και λογοτεχνία για παιδιά και νέους.  Βιβλία της και θεατρικά της έργα έχουν απο-
σπάσεις βραβεία και διακρίσεις σε Ελλάδα κι εξωτερικό. Ως σκηνοθέτης έχει σκηνοθετή-
σει θέατρο, μεικτά θεάματα, μουσικές συναυλίες, performances και παραστάσεις devised 
theatre. Ως διδάσκουσα έχει περάσει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Αβάθμια έως 
και Γβάθμια). Διδάσκει θέατρο, θεατρολογία, θέατρο της Επινόησης και Δημιουργική 
Γραφή.  Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας θεάματος «Η Άλλη πλευρά» και της ανεξάρτητης 
δισκογραφικής Puzzlemusik. Συνεργάτης του Νεανικού Πλάνου και του Camera Zizanio  
(εδώ και περίπου 10 χρόνια).  
She was born and lives in Athens. She holds a BA in Theatre Studies – University of Athens 
and an MA in Performance Studies- The Central School of Speech and Drama, London. She 
is a Phd candidate in Creative Writing- Theatre Studies, University of Athens. She is a dram-
aturg, author and script writer. Since 2000 she writes plays and literature for children and 
youth. Books and plays of hers have been distinguished and awarded in Greece and abroad. 
As a tutor she has taught in schools, high schools, as well as in university. She teaches thea-
tre, dramaturgy and creative writing. She is a founding member of the performing arts com-
pany “The Other Side” and the independent record label “Puzzlemusik”. She is a collaborator 
of Neaniko Plano and of the  “Camera Zizanio”.

J U R Y  O F  C A M E R A  Z I Z A N I O
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ΆΝΝΑ ΡΟΥΤΣΗ / ANNA ROUTSI 
Η Άννα Ρούτση έχει σπουδάσει Νομική στην Αθήνα και Πολιτιστική διαχείριση & ΜΜΕ 
στο Βερολίνο. Είναι ειδική επιστήμονας στον κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συνη-
γόρου του Πολίτη. Επίσης αρθρογραφεί σε πολιτιστικές πλατφόρμες, όπως το elculture.
gr και συνεργάζεται ως αρχισυντάκτρια σε ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και τον κινη-
ματογράφο. Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Ολυμπίας και το Camera Zizanio από το 2007, 
ως εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη για διάκριση σε ταινία σχετική με δικαιώμα-
τα του παιδιού, στο ελληνικό τμήμα του Camera Zizanio, αλλά ενίοτε και ως μέλος δημο-
σιογραφικών αποστολών.
Anna Routsi has studied Law in Athens and Culture & Media management in Berlin. She is a 
senior investigator at the Dptm of Children's Rights of the Greek Onbudsman. She also con-
tributes as an editor for cultural platforms such as elculture.gr and as a chief editor in docu-
mentaries in cinema and television. She has been cooperating with Olympia Festival and 
Camera Zizanio since 2007, as an Ombudsman's representative for the special prize for chil-
dren's rights greek movie in Camera Zizanio, as well as a member of reporters' team.

EYAΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΕΛΗ / ΕVANGELIA THEMELI 
Η Ευαγγελία Θεμελή σπούδασε Φιλολογία με εξειδίκευση στην Θεατρολογία στο τμήμα 
της Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε με με-
ταπτυχιακή 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 Πανελλή-
νιο 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 γυναί-
κα δημιουργός στον ελληνικό κινηματογράφο» με την ομιλία «Φρίντα Λιάππα: Η δημι-
ουργός αντιμέτωπη με τη λογοκρισία». Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Ηρά-
κλειο 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” de-
livering 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.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  C A M E R A  Z I Z A N I O
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Ελληνικό τμήμα > Greek Section
Βασίλης Σαργεντης / Vasilis Sargentis, Ιωάννα Γεωργικοπούλου / Ioanna Georgikopoulou, 
Ειρήνη Πατσιατζή / Eirini Patsiatzi, Ηλίας Μαθιουδάκης / Ilias Mathioudakis, Ιμπεακάμ 
Μαίρη - Πρέσιους Μονακίσο / Impeakam Mairi - Presious Monakiso,  Κωνσταντίνα Ρόζα 
Κουτραφούρη / Konstantina Roza Koutrafouri, Κωσταντινος Σαργεντης / Kostantinos Sar-
gentis, Μαρία Γιαννικούλη / Maria Giannikouli, Χρυσάνθη Καλογεροπούλου / Chrysanthi 
Kalogeropoulou, Βασίλης Γιουβάντσης / Vasilis Giouvantsis,  Κωνσταντινος Βογδανου / 
Konstantinos Vogdanou Γιάννης Στρατάκης / Giannis Stratakis Hλίας Τσιοτανίδης / Hlias 
Tsiotanidis, Απόστολος Κόντας / Apostolos Kontas, Μαρία Παπαζή / Maria Papazi, Νικόλας 
Ξανθόπουλος / Nikolas Xanthopoulos, Πηνελόπη Τσιουτσουλη / Pinelopi Tsioutsouli, Γε-
ώργιος Πυρίνης / Georgios Pyrinis.  

Ευρωπαϊκό Τμήμα > European Section
Αλέξανδρος Σίρπο / Alexandros Sirpo, Αντιγόνη Φλουράκη / Antigoni Flouraki, Άντα Θεο-
δωρακοπούλου / Anta Theodorakopoulou, Κασσανδρα τσαπαρα / Kassandra Tsapara Νι-
κολουλια Κωνσταντίνα / Nikoloulia Konstantina, Ιωάννης Τσομαρίδης / Ioannis Tsomarid-
is,  Θοδωρής Κορδάς / Thodoris Kordas, Μελίνα Δημητροπούλου / Melina Dimitropoulou, 
Δήμητρα Σταυροπούλου / Dimitra Stavropoulou,, Στέργιος Παντελάκης /Stergios Pan-
telakis, Φατιον Υμερι / Fation Ymeri, Δήμητρα Μπιλτίρογλου / Dimitra Biltiroglou, Ειρήνη 
Δριμαροπούλου / Eirini Drimaropoulou, Δημήτρης Ηλιάδης / Dimitris Iliadis, Ιγκάρο Νικόλ 
Ομοροτσιόμα / Igkaro Nikol Omorotsioma, Άρης Χατζηνικολάου / Aris Chatzinikolaou, 
Μυρτώ Δρακοπούλου / Myrto Drakopoulou  Σοφία Φαν ντερ Σχρικ-Διαμαντή / Sofia Fan 
nter Schrik-Diamanti, Οσαμπουτέι Κάλεμπ /Osampoutei Kaleb.

Διεθνές Τμήμα > International Section
Αριάδνη Λεβέντη / Αriadne Leventi, Ανδρέας Χαράλαμπος Παναγόπουλος / Andreas 
Charalampos Panagopoulos, Ιωάννα Γεωργοπούλου / Ioanna Georgopoulou, Γιάννης Χρι-
στόπουλος / Giannis Christopoulos, Δήμητρα Καλογεροπούλου / Dimitra Kalogeropoulou, 
Ειρήνη Γκρίτζαλη / Eirini Gkritzali, Έλενα Γάσπαρη / Elena Gaspari, Άννα Μαρία Καπερωνη 
/ Anna Maria Kaperoni, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου / Konstantina Giannopoulou, Λένια 
Τζιράχου / Lenia Tzirachou, Μαίρη Παναγοπούλου / Mairi Panagopoulou.

J U R Y  O F  C A M E R A  Z I Z A N I O
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ΒΡΑΒΕΙΑ 
Τα βραβεία αναδεικνύουν εκείνες τις νεανικές δημιουργίες που ξεχωρίζουν 
για την καλή χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, την πρωτοτυπία και ανα-
πτύσσουν την επικοινωνία μεταξύ των νέων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η κριτική επιτροπή του ελληνικού τμήματος απονέμει:
▷  Τρία ισότιμα βραβεία ανά κατηγορία: Α- έως 12 ετών, Β -13 έως 16 ετών, Γ- 17 

έως 20 ετών. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Στο 1ο Βραβείο της Κατηγορίας Γ’ (17-20 ετών) ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ 
προσφέρει πλήρεις υποτροφίες σε 2 από τους συντελεστές της ταινίας.

Η Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου προσφέρει μια υποτροφία 
για σπουδές κινηματογράφου σε βραβευμένους της ίδιας κατηγορίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
▷  Το βραβείο Εγγραμματισμού στα Μέσα που απονέμεται από την Εκπαιδευ-

τική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας 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)

▷  Δεξιοτήτων Οπτικοακουστικής Δημιουργίας" του ΕΚΟΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η κριτική επιτροπή του ευρωπαϊκού τμήματος απονέμει:
▷  Τρία ισότιμα βραβεία ανά κατηγορία: Α - έως 12 ετών, Β -13 έως 16 ετών, Γ- 

17 έως 20 ετών. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΜΗΜΑ
Η κριτική επιτροπή απονέμει:
▷  Ένα βραβείο ανά κατηγορία (Α- έως 12 ετών, Β – 13 έως 16 ετών, Γ – 17 έως 

20 ετών.

Η CameraZizanio 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 Ευ-ρωπαϊκό - 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 συντονι-
σμό των επιτροπών αναλαμβάνουν ενήλικες με γνώση και πείρα στο αντικείμενο. 
Στη φετινή διοργάνωση τις επιτροπές πλαισιώνει η Ευαγγελία Θεμελή, εκπαιδευτι-
κός κινηματογράφου. 

Oι κριτικές επιτροπές έχουν την ευχέρεια να απονείμουν και άλλες διακρίσεις (μνείες) 
για ταινίες με ξεχωριστές αρετές. 
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THE AWARDS 
The awards bring out those creations of youth that are distinguished for the 
good use of audiovisual means, the originality as well as for developing the 
communication among young people. 

GREEK SECTION 

The Jury of the Greek section metes: 
▷  Three equivalent awards by category: A- up to 12 years old, B- 13 to 16 years 

old, C- 17 to 20 years old. 

SCHOLARSHIPS
Akmi Education Group offers full scholarships to two of the crew members of 
the film which will win the 1st Prize in Category C (17-20 years old).

Hellenic Cinema and Television School Stavrakos offers a scholarship for film 
studies to one winner at the the same category.  

SPECIAL AWARDS 

▷  Award of Media Literacy given by the Educational Television – Ministry of 
Education and Religious Affairs. 

▷  Award of the Greek Ombudsman for children’s rights (to a movie distin-
guished for its social susceptibility).

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

▷   Special Award of "Audiovisual Creations Skills" by EKOME. 

EUROPEAN SECTION
The Jury of the European Section metes:
▷  Three equivalent awards by category: A- up to 12 years old, B- 13 to 16 years 

old, C- 17 to 20 years old. 

INTERNATIONAL SECTION 

The Jury of the International Section metes:
▷   One award in each age category: A- up to 12 years old, B- 13 to 16 years old, 

C- 17 to 20 years old.

Camera Zizanio regards all creative works by young people equally. Via a com-
petitive 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 –Ιnternational 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 EvangeliaThemeli. 

The Jury may met any other distinctions to films with special qualities or virtues.  



  36

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 
[ AGE  4-12 ]

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

ΗΛΙΚΙΑ / AGE  

4-12
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Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 
[ AGE  4-12 ]

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
gterizaki@gmail.com

ΕΛΛΑΔΑ > GREECE 
TMHMA 1- 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ // CLASS 1 – 1st KINDERGARTEN OF 
GARGALIANI 
Υπεύθυνη / in charge: Γαρυφαλιά Τεριζάκη / Garyfalia Terizaki

❚❚ Ειρήνη παντού > Peace everywhere
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 36’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, κατασκευή χαρακτήρων /script, character construction: Νικόλας Χρυσομπόλης / 
Nicolas Chrisompolis, Πάρης Μεϊντάνης / Paris Meintanis, Αναστασία Αδρακτά / Anastasia 
Adrakta, Κωνσταντίνα Λαμπούση / Konstantina Lampousi, Κωνσταντίνος Καραβίτης / 
Konstantinos Karavitis, Σταυρούλα Μακρή / Stavroula Makri, Αλμπίνα Τόσκα / Albina Tosca, 
Ηλίας Γλαρόπουλος / Ilias Glaropoulos, Βασίλης Αντωναρόπουλος / Vassilis Antonaropoulos, 
Βασίλης Ματθιουδάκης / Vassilis Matthioudakis, Θάλεια Χωραΐτη / Thalia Choraiti, Ερρίκος 
Χωραΐτης / Errikos Choraitis, Στέλιος Φανταουτσάκης / Stelios Fantaoutsakis, Μάνος Νικολό-
πουλος / Manos Nikolopoulos, Μαρία Λαμπούση / Maria Lampousi, Αλέξανδρος Στασινό-
πουλος / Alexandros Stasinopoulos, Νικίας Τζωρτζίνης / Nikias Tzortzinis, Μεταξένια Σπύρου 
/ Metaxenia Spyrou. Σκηνικά / scenery: Αναστασία Αδρακτά / Anastasia Adrakta, Μαρία Λα-
μπούση / Maria Lampousi. Φωνές/ voices: Νικόλας Πηλιτσόγλου / Νicolas Pilitsoglou, Νικό-
λας Χρυσομπόλης / Nicolas Chrisompolis, Αλέξανδρος Στασινόπουλος / Alexandros 
Stasinopoulos, Αναστασία Αδρακτά / Anastasia Adrakta, οι μαθητές του απογευματινού τμή-
ματος / students of all day school. Συντονισμός, υλοποίηση / coordination: Γαρυφαλιά Τερι-
ζάκη, Νηπιαγωγός/ Garyfalia Terizaki. Τεχνική επιμέλεια / technical supervision: Κινηματο-
γραφικό εργαστήριο KIDoglaz.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS                                           
Ο πειρατής αρπάζει τα "παιδιά" της Ειρήνης και τα κλείνει στο σεντούκι του. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες στενοχωρήθηκαν πολύ, επειδή έχασαν τα χρώματα, το γέλιο, το παιχνίδι, 
τη χαρά... Όμως, μαζί με τη δασκάλα τους αναλαμβάνουν δράση. Βοηθός τους είναι και ο 
παπαγάλος του πειρατή, ο οποίος δεν τον ακολούθησε και έμεινε πίσω μαζί τους. 
The bad pirate takes Peace "children" and he imprisons them in a chest. All the students got 
really upset and they started crying, because the lost playing, joyfulness, smile etc... But 
with the help of their teacher they decided to release Peace's children. Pirates' parrot, 
helped them, showing the way there pirates boat was. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ // 1ST PRIMARY SCHOOL OF ILION 
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία Λαμπροπούλου / Anastasia Lampropoulou.

❚❚ Ολοι μαζί μπορούμε καλύτερα > All together we can do better
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1'/ 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
ΣΤ' τάξη 1ο δημοτικό Ιλίου / 6th grade 1st Primary School of Ilion.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS                                           
Δεν χρειάζεται να είμαστε διχασμένοι σε στρατόπεδα. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν 
έξω από την ομάδα. Όλοι μαζί μπορούμε να αντεπεξέλθουμε καλύτερα σε όποιον κίνδυ-
νο και να είμαστε αγαπημένοι και χαρούμενοι. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Όλοι μαζί 
μπορούμε να εξαλείψουμε το σχολικό εκφοβισμό.
We do not need to be divided. We must not leave anyone out of the group. Together we can 
better cope with any danger, be happy and love each other. Together we can do better
Together we can eliminate school bullying. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
anastasialabropulu@hotmail.com
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3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ // 3rd PRIMARY SCHOOL OF KASTORIA 
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία Νούτση / Anastasia Noutsis

❚❚  Ο Άη Βασίλης και το κοριτσάκι με τα σπίρτα > Santa Claus and the girl 
with the matches
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’46’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Οι μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου / the pupils of the 3rd grade of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Καθώς το έλκηθρο του Άη Βασίλη πετάει προς στον ουρανό όλοι  είναι πολύ ενθουσια-
σμένοι. Όταν όμως ξεκινάει η κατάβασή τους στη γη,το έλκηθρο μπαίνει σε μια ομίχλη κι 
έτσι τα ελαφάκια που το σέρνουν  χάνουν την ορατότητα τους. Χτυπάνε πάνω στα έλατα 
και το έλκηθρο αναποδογυρίζει. Τα δώρα διασκορπίζονται στο δάσος.Ο Άη Βασίλης 
απελπισμένος φωνάζει για βοήθεια! As Santa's sleigh is flying in the sky everyone is very 
excited. But when the descent to earth begins, the sleigh enters into a fog and so the little 
deer that pull the sleigh lose visibility. They hit the firs and the sleigh flips over. The gifts are 
scattered in the woods.  Santa Claus is desperately shouting for help!

❚❚ Το ζωηρό ξωτικό > The Mischievous Elf
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’46’’ / 2020 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ζωηρό ξωτικό που ζει στο εργαστήρι του Άη Βασίλη στον Βόρειο Πόλο, αποφασίζει 
να πάρει κρυφά τα δώρα και να τα μοιράσει μόνο του στη γη.Καθώς φεύγει αστραπιαία, 
δεν προλαβαίνει ν' ακούσει τον Άη Βασίλη, που του φωνάζει ότι τα κουτιά είναι άδεια. Τα 
παιδιά λοιπόν βρίσκονται μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη των άδειων δώρων. A lively 
elf living in Santa Claus' workshop at the North Pole decides to secretly take the gifts and 
distribute them to earth alone. The elf leaves in a flash, not hearing Santa Claus shouting 
that the boxes are empty. Children, then, will find themselves in front of the unpleasant 
surprise of empty gift-boxes. 

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

❚❚ Ο κόσμος που θέλουμε > The world we want
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’47’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παιδιά 5ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου/Children of the 5th Kindergarten in Evosmos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, ως «ενεργοί πολίτες», παρατηρούν, δηλώνουν και προτεί-
νουν τη δική τους οπτική για τον κόσμο που θέλουν, με απώτερο στόχο να ενεργοποιή-
σουν τους άλλους ανθρώπους. The children of the Kindergarten, as "active citizens", ob-
serve, declare and suggest their own perspective on the world they want, with the ultimate 
goal of activating other people.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
natassanoutsi@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mail@5nip-evosm.thess.sch.gr
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5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ // 5th PRIMARY SCHOOL OF DRAMA 
Υπεύθυνος / in charge: Στράτος Κυριαζίδης / Stratos Kyriazidis

❚❚ Ξυπνήσατε; > Have you woken up?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, ερμηνεία / direction, screenplay, camera, cast: Γιαννούση 
Ελευθερία-Ανθούλα / Giannousi Eleftheria-Anthoula, Γκούμας Ανδρέας / Goumas Andreas, 
Ευθυμιάδου Ευφροσύνη / Efthimiadou Efrosini, Θραμπουλίδου Δανάη / Tramboulidou 
Danai, Ιωάννου Ίωνας-Επαμεινώνδας / Ioannou Ionas-Epaminondas, Κεχαγιάς Αντώνιος / 
Kechagias Antonios, Κοκοβίδου Ευαγγελία / Kokovidou Evangelia, Κονταξή Αφροδίτη / 
Kontaksi Afroditi, Κώτσης Χρήστος / Kotsis Christos, Τσιούπρου Λάουρα / Tsiouprou Laura.
Παιδαγωγική, συνολική επιμέλεια ταινίας, μουσική / pedagogical supervision, music: Στρά-
τος Κυριαζίδης: Stratos Kyriazidis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πώς βλέπουν αγόρια και κορίτσια το άλλο φύλο στην τρυφερή περίοδο της προεφηβεί-
ας; Με εξομολογήσεις των παιδιών και σπονδυλωτές ιστορίες, χωρίς διαλόγους αλλά με 
εκφραστικότητα και φυσικότητα στις ερμηνείες, με μη συμβατικό και γραμμικό τρόπο 
και πάντα με τρυφερή και ανάλαφρη ματιά φανερώνεται ο κόσμος μέσα από τα μάτια 
τους. How do boys and girls view  the other sex during  the tender age  of their preteens? 
Children's confessions and  portmanteau stories with no dialogue but full of expressiveness 
and natural performances  reveal the world through the children's  eyes. In an unconven-
tional, non-linear way, always with a tender and carefree glance on the subject.

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ // 6th PRIMARY SCHOOL OF CHANIA 
Υπεύθυνη / in charge: Σμαράγδη Κατζουράκη / Smaragdi Katzouraki. 

❚❚ Sleeping Jewish beauty in our school
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9' 30'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Oι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου /  pupils from the 6th grade of the school. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
 Το Σχολείο είναι κτισμένο στην αλλοτινή θέση του εβραϊκού κοιμητηρίου της πόλης. Με 
αφορμή την φωτογραφία του μόνου σωζόμενου τάφου πριν χτιστεί το σχολείο, οι μαθή-
τριες και οι μαθητές αναζητούν μέσα από το αναγραφόμενο όνομα "Σουλτάνα" την ταυ-
τότητα μιας φημισμένης για την ομορφιά της Εβραιοπούλας.The School is built on the site 
of the former Jewish cemetery. Based onone photograph of the only tomb that remained 
there before the construction of the school, pupils explore the story of Sultana, a Jewish girl 
whose name was inscribed on that tomb and who is remembered for her legendary beauty.

KINHMATOΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ // 13th 
PRIMARY SCHOOL OF SERRES, FILM WORKSHOP 
Υπεύθυνος / in charge: Ανδρέας Λατίνης Andreas Latinis

❚❚ Το σιδερωμένο φύλλο > The ironed sheet
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές του Κινηματογραφικού εργαστήριου το σχολείου / pupils from the film workshop 
of the school.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
stratari@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mail@6dim-chanion.chan.sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
latinisandreas@yahoo.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μαζεύω, σιδερώνω....Τα φύλλα των δένδρων στην υπηρεσία των ανθρώπων .Όλα κυ-
λούν ομαλά και όλοι έχουν τα χρήματα για να αισθάνονται χαρούμενοι. Μια μέρα όμως 
τα φύλλα καπούτ.Μένει ένα τελευταιο φύλλο .Θα βρεθεί λύση;
I collect them and iron them... The leaves of the trees in the service of men. Everything flows 
smoothly  and everybody has the money that makes them feel happy. However, one day, 
the leaves ... kaput.  A last leaf remains. Will a resolution be found? 

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 21th RPIMARY SCHOOL OF PERISTERI 
Υπεύθυνος / in charge: Παναγιώτης Μίτσης / Panagiotis Mitsis.

❚❚ O ζωντανός υπολογιστής > Live computer 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10' / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές της ΣΤ’2 τάξης του σχολείυ. / 6th grade class of school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Θύμιος είναι ο χειρότερος μαθητής της τάξης. Μια μέρα, ενώ παίζει ποδόσφαιρο, του 
έρχεται η μπάλα στο κεφάλι και πέφτει λιπόθυμος. Από εκείνη τη στιγμή μεταμορφώνε-
ται σε διάνοια. Έτσι γίνεται διάσημος και η ζωή του αλλάζει…Thimios is the worst student 
of the class. One day, while he’s playing football, a ball hits him on the head and he faints. 
From that moment, he transforms into a genius. And so, he becomes famous and his life 
changes… 

81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // 81st PRIMARY SCHOOL OF ATHENS 
Υπεύθυνη / in charge: Κορίνα Χουδαλάκη /Korina Choudalaki.

❚❚ Ένας ταύρος στην Αθήνα > A little bull in Athens
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME 5’13’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κορίνα Χουδαλάκη/Korina Choudalaki, Παρασκευή Τεκτονίδου/Paraskevi Tektonidou, Μιμί-
κα Γεωργαλή/Mimika Georgali, Παντελής Γκίκας /Pandelis Gikas, Κωνσταντίνος Δράκος/
Konstantinos Drakos , Αθηνά Κάτρη/Athina Katri, Λέανδρο Κορέτα/Leandro Koreta , Πανα-
γιώτης Κώνστας/Panagiotis Konstas , Νετζαντίν Μπαϊράμ/Netzadin Bairam, Αυγουστίν Μπέ-
ικαϊ/Avgoustin Beikai , Ιωάννης Μπεκίρης/Giannis Bekiris, Μαριάμι Μπουϊγλισβίλι/Mariami 
Bouiglisvili, Μυρτώ Νταρούτσου/Mirto Daroutsou , Φώτης Σαρηγιαννάκης/Fotis 
Sarigiannakis , Παναγιώτης Σπηλιόπουλος/Panagiotis Spiliopoulos, Σταυρούλα Στεργιούλα/
Stavroula Stergioula , Αριάδνη Τσιμπινού/Ariadni Tsibinou , Σοφία Τσιορτάν/Sofia Tsiortan, 
Κοσάι Χασκάλ/Kossai Haskal, Χάμζα Χοσσάν/Hamza Hossan, Ελιντιόν Χοτζάϊ/Ellidion Hotzai, 
Sayedi Alie. Hosseini Mohammad. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας ταύρος ζει σ΄ένα όμορφο λιβάδι. Όμως βαριέται πολύ. Αποφασίζει να πάει στην 
Αθήνα. Όταν φτάνει στην Αθήνα, επισκέπτεται πολλά μέρη και γειτονιές, κάνει βόλτες, 
ανεβαίνει στην Ακρόπολη, πάει για μπάνιο, ζει ωραίες περιπέτειες. Όμως πάνω απ΄όλα 
θέλει να βρει έναν φίλο. Θα βρει άραγε αυτό που αναζητά; A bull lives in a beautiful mead-
ow. But he's very bored. He decides to go to Athens. When he actually arrives in Athens, he 
visits a lot of places and neighbourhoods, walks around, goes up to the Acropolis, goes for 
a swim and he lives nice adventures. Still, above all, he wants to make a friend. Will the bull 
find what he is seeking for ?  

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 

panamitsis@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
korina.choudalaki@gmail.com
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AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ // ALEXANDRA 
DIMOPOULOU, 2nd PRIMARY SCHOOL OF ILION 
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία Λαμπροπούλου / Anastasia Labropoulou

❚❚ Κόσμος εναντίον Κορονoϊου > World VS Coronavirus
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4'21''/ 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αλεξάνδρα Δημοπούλου / Alexndra Dimopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η περίοδος της καραντίνας σαν μια διαφορετική εμπειρία τροφοδότησε την καθημερι-
νότητα όλων με καινούρια πράγματα. Πολλά από αυτά αναδεικνύονται μέσα από την 
ταινία, επισημαίνοντας μικρές καθημερινές στιγμές που τόσο πολύ σημάδεψαν όλους. 
The quarantine period as a different experience also fed everyone's daily life with new 
things. Many of them are presented through the film, highlighting small everyday mo-
ments that marked all of as so much. 

AΝΔΡΙΑΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ // ANDRIANNA SAKELLARIOU 
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία Λαμπροπούλου / Anastasia Labropoulou

❚❚ Αναμνήσεις της... Ανδριάνας > Andriana's... memories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1'48'' > 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ανδριάνα Σακελλαρίου/Andriana Sakellariou, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου/2nd Primary 
School of Ilion.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι μια περιγραφή αναμνήσεων από την καθημερινότητα της καραντίνας μέσα από την 
αθώα παιδική ματιά, μέσα από μονοπάτια δημιουργικά. It is a description of memories 
from everyday life during quarantine through the innocent childish look and creative paths.

AΡΤΕΜΙΣ ΓΚΙΖΑ // ARTEMIS GKIZA 

❚❚ Το κορίτσι με το όνειρο > The girl with the dream 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’45’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Άρτεμις Γκίζα / Artemis Gkiza, Κώστας Γκίζας / Kostas Gkizas. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ήταν κάποτε ένα κορίτσι που το έλεγαν Δάφνη. Είχε ένα όνειρο, να πάει στην Disneyland. 
Στην πορεία της συνάντησε δυσκολίες. Όμως το ότι το ήθελε πολύ ίσως να την βοήθησε. 
Once upon a time there was a girl, Daphne. She had a dream to visit Disneyland. In the 
process she encountered difficulties. But the fact that her desire was so great, actually help 
her. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
anastasialabropulu@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
anastasialabropulu@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
kallirroipapadopoulou79@gmail.com



43
   

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

ATHINA ELENA DOMINGUEZ – BEPS INTERNATIONAL SCHOOL OF BRUSSELS 
Υπεύθυνη / in charge: Athina Elena Dominguez.

❚❚ Top Secret
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, script: Athina Elena Dominguez. Kάμερα / camera: Athina 
Elena Dominguez, Niovi Angelidi. Eρμηνεία / cast: Athina Elena Dominguez, Theodora 
Olympia Dominguez, Ezequiel Dominguez, Niovi Angelidi. Guest star: Argos the dog Mo-
ντάζ, μουσική / editin, music: Athina Elena Dominguez, Christos Dimopoulos. Teacher 
mentor: Malachi Handler

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βρισκόμαστε στην ταραγμένη δεκαετία του '20, ακριβώς μετά τον Μεγάλο Πόλεμο. Ο 
συνταγματάρχης "Q", επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης Κατασκόπων,  έχει να αναθέ-
σει μία επικίνδυνη αποστολή στον πράκτορα Εντ : να ανακτήσει το Βιβλίο των Μυστικών 
πριν πέσει στα χέρια της Evil & Co. Δηλαδή της Υπηρεσίας Κατασκοπίας  που έχει ανακα-
λύψει την κρύπτη που κρύβεται το Βιβλίο. It's the roaring '20s, right after the Big War. 
Colonel "Q", head of the Peace Spy Force has a dangerous assignment for agent Ed: to re-
trieve the Book of Secrets, before it falls in the hands of the Evil & Co. Spy Agency, who have 
discovered its hiding place.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ // CHRISTOS PANATHANASIOU

❚❚ Ο καφές / The coffee 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’31’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction:Χρήστος Παπαθανασίου / Christos Papathanasiou. Μαριάννα Μπαρ-
τζάκλη / Marianna Mpartzakli, Ευθύμης Αργυράτος / Efthymis Argyratos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
O Χρήστος ένας μαθητής του δημοτικού, ζεί μια καθημερινή μέρα, τα πρέπει αξίζει να 
χαλάνε τις στιγμές μας; Christos, a primary school student, has a normal everyday life. 
Should we let the “musts” to ruin our moments? 

KIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΤΗΣ // CINEMA GROUP MARTIS 
Υπεύθυνος / in charge: Δεληγιάννη Γιάννα / Deliyanni Yanna.

❚❚ Η λήθη των βιβλίων > The oblivion of books
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’20’'/ 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, ήχος / direction, screenplay, camera, sound: Αντύπας Νικόλας 
/ Antipas Nikolas, Μπασάνου Σαβίνα / Basanou Savina, Παπαθεοδώρου Κούκη/ 
Papatheodorou Kouki, Στριτσίδης Χάρης / Stritsidis Harris, Σωτηροπούλου-Τρακατέλλη Κυ-
βέλη / Sotiropoulou-Trakatelli Kyveli, Χρυσικοπούλου Ιωάννα / Chrysikopoulou Ioanna, Χρυ-
σικοπούλου Κλεοπάτρα / Chrysikopoulou Cleopatra. Μοντάζ / edit: Πετρόπουλος Χρήστος / 
Petropoulos Christos. Κινηματογραφική επιμόρφωση παιδιών | Children’s Film Education: 
Δεληγιάννη Γιάννα / Deliyanni Yanna, Πετρόπουλος Χρήστος / Petropoulos Christos.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
athina.dominguez@students.beps.
com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mbartzakli@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
info@cinemathesis.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν ξέρουμε πότε είναι... Σε μια μεριά του κόσμου που 
δεν ξέρουμε που είναι... Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι σε αυτόν τον τόπο, αυτή τη 
χρονική στιγμή,  απαγορεύονται τα βιβλία. Όμως κάποιοι έχουν κρατήσει βιβλία από τα 
παλιά χρόνια, τα διαβάζουν στα κρυφά και ταξιδεύουν στις ιστορίες των ηρώων τους. We 
are in an undefined era, in an undefined part of the world. We just know that in this place, 
in this particular period of time, books are banned. Some people have kept books from the 
past. They read them in secret and the heroes' stories travel them away.

ΕΛΠΙΔΑ ΦΛΩΡΑΚΗ, CineLike LAB // ELPIDA FLORAKI, CineLike LAB 
Υπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis

❚❚ Η γκρι ζούγκλα > The gray jungle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σενάριο, σκηνοθεσία, σπικάζ / written, directed, voice over: Ελπίδα Φλωράκη / Elpida Floraki. 
Δαχτυλοκουκλάκια / Finger puppets: Ελπίδα Φλωράκη / Elpida Floraki, Αγγελική Ειρήνη Μή-
τση / Angeliki Eirini Mitsi. Μοντάζ, επιμέλεια σεναρίου / Editing, script editing: Ηλίας Φλωρά-
κης / Ilias Florakis Παραγωγή / Production: CineLike Lab, Oneirokykloi.com.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας γκρι ελέφαντας, ζει σε μια γκρι ζούγκλα. Αλλά ο ελέφαντάς μας είναι λυπημένος. 
Μια μαυρίλα τον πλακώνει. Το μαύρο σύννεφο που σκεπάζει την ζούγκλα, τους κάνεις 
όλους στεναχωρημένους και φοβισμένους. Ο ελέφαντάς μας όμως, θέλει να δει τι υπάρ-
χει πέρα από το μαύρο σύννεφο. A grey elephant leaves in a grey jungle. But our elephant 
is sad. Blackness is upon him. The black cloud that covers the jungle makes everybody de-
pressed and afraid. Yet, our elephant wants to see what's beyond the black cloud. 

MAΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» - 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ // 
GROUP “ALL TOGETHER”- 1st PRIMARY SCHOOL OF NEO PSYCHIKO
Υπεύθυνος / in charge: Γιάννα Δεληγιάννη / Yanna Deliyanni.

❚❚ Κανείς δεν μπορεί μόνος του > No one can, by themselves
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’38' / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, ερμηνεία, ιδέα, σενάριο / direction, screenplay, idea, cast:, Αβραμέας Άρις / 
Avrameas Aris, Αντύπας Νικόλας / Antypas Nikolas, Ηλιόπουλος Πέτρος / Iliopoulos Petros, Κυ-
ριακόπουλος Κωνσταντίνος / Kyriakopoulos Konstantinos,, Πούλος Νικόλας / Poulos Nikolas 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός / teacher: Τόνια Σκοπελίτη / Tonia Skopeliti. Κάμερα, ήχος, μοντάζ /  
camera, sound, edit: Πετρόπουλος Χρήστος / Petropoulos Christos. Κινηματογραφική Εκπαί-
δευση / children’s Film Education: Δεληγιάννη Γιάννα / Deliyanna Yanna, Πετρόπουλος Χρήστος 
/ Petropoulos Christos Φωτογράφος Πλατώ / On-set photographer:Ζαλώνη Φαίη / Zaloni Faye.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παιδιά θύματα, παιδιά θύτες, παιδιά που κλείνονται στον εαυτό τους, παιδιά που παρα-
σύρονται σε πράξεις χωρίς σκέψη, παιδιά που αναγνωρίζουν τα λάθη τους, παιδιά που 
προσπαθούν να επανορθώσουν, παιδιά που έχουν ανάγκη να παίξουν, να επικοινωνή-
σουν, να κάνουν φίλους, παιδιά που ονειρεύονται ανάμεσα σε σκιές, εικονική πραγματι-
κότητα και πραγματική ζωή.Children that are abused, children that are the abusers, chil-
dren that are closing in to themselves, children that drift into thoughtless actions, children 
who acknowledge their mistakes, children who are trying to make amends, children that 
have the need to play, to communicate, to make friends, children who dream among the 
shadows; virtual reality and real life. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
info@cinemathesis.com
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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΙΛΟΥ // KONSTANTINOS & ELENI LILOU 
Υπεύθυνη / in charge: Δέσποινα Χατζηβασιλειάδου / Despina Chatzivasiliadou

❚❚  Σπίτι μου Σπιτάκι μου > Ηome Sweet Home.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’17’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κωνσταντίνος Λίλος / Konstantinos Lilos, Ελένη Λιλου / Eleni Lilou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το stop motion animation video με θέμα τα μέρη του σπιτιού όπου δημιουργήθηκε από 
τα παιδιά τον Απρίλιο του 2020 κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι λόγω της παν-
δημίας. The stop motion animation video on the subject of the different parts of the house 
that was created by the children on April 2020 during the  pandemic lockdown.

❚❚ Ένα πρωί στην Σαντορίνη > Sunrise on Santorini
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’36’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κωνσταντίνος Λίλος / Konstantinos Lilos, Ελένη Λιλου / Eleni Lilou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια επισκέπτρια στη Σαντορίνη θέλει να γυρίσει το νησί για να θαυμάσει τα όμορφα 
κτίρια. Ξυπνάει νωρίς, παίρνει το πρωινό της καθώς ο ήλιος ανατέλλει και ξεκινάει την 
ανάβαση στα σκαλάκια της πόλης. Αφού κάνει και μια βόλτα με βάρκα στο λιμάνι θα 
επιστρέψει στο σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε. A visitor in Santorini  wants to wander the is-
land so as to admire the beautiful buildings. She wakes up early, eats her breakfast as the 
sun is rising and starts ascending the town's  steps. Later, after taking a boat ride around  
the port she returns to the point where she started. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ // NESTORIO KASTORIA PRIMARY 
SCHOOL 
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Μπεροπούλης / Geiorgos Beropoulis

❚❚ Το παλιό σχολείο > The Old School
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ελένη Γιλαντζίδου, μαθήτρια / Eleni Gilantzidou , Έλενα Γκέτσιου, μαθήτρια / Elena Gketsioy 
, Μάριος Ηλιόπουλος, μαθητής / Marios Iliopoulos , Βασιλική Λιούση, μαθήτρια / Vasiliki 
Lioysi , Αλέξανδρος Παπαευαγγέλου, μαθητής / Alejandros Papaeyaggelou , Ουρανία Ηλιο-
πούλου, μαθήτρια /Ourania Hliopoulou , Μαρία Ιωάννου, μαθήτρια / Maria Ioannou , Ελένη 
Μήλιου, μαθήτρια / Eleni Miliou , Γιώργος Καρτσούκας, μαθητής / Giorgos Kartsoukas , Παύ-
λος Σουκαλόπουλος, μαθητής / Pavlos Soykalopoulos, Γιώργος Μπεροπούλης / Giorgos 
Beropoulis (Διευθυντής / Director of Primary School). Μαρτυρίες / testimonies: Χρήστος 
Χατζής / Crhstos Xatzis, Θεμελής Λιούσης / Temelis Liousis, Χαρίσης Γκέτσιος / Charisis 
Gketsios, Αλεξάνδρα Γεωργούση /Alejandra Georgousi Υπεύθυνοι εργαστηρίου: / Workshop 
curators: Διονυσία Κοπανά, Σκηνοθέτης / Dionisia Kopana, Κώστας Κορρές, Ιστορικός-Εκπαι-
δευτικός / Kostas Korres. Μοντάζ / edit: Βαγγέλης Κατσιγιάννης / Vaggelis Katsigiannis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στο πέτρινο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου Κα-
στοριάς, που υπήρχε στο «Μεσοχώρι» και καταστράφηκε. Για την παραγωγή του χρησι-
μοποιήθηκε βιβλιογραφία, φωτογραφίες και μαρτυρίες ηλικιωμένων που είτε φοίτησαν 
είτε οι γονείς τους δίδαξαν στο σχολείο εκείνο και είδαν την καταστροφή του από ιταλικά 
αεροπλάνα το Νοέμβριο του 1940. The documentary refers to the stone building of the 
Nestorio Kastoria Elementary School, which was located in "Messochori" and destroyed. His 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
chatzivasiliadou@yahoo.de

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
gberos@sch.gr
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production was based on literature, photographs and testimonies of elderly people who 
either went to school or their parents taught at that school or saw it destroyed by Italian 
planes in November 1940.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ // ELENI’S PEHLIVANI’S 
ARTWORKSHOP FOR CHILDREN 
Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Πεχλιβάνη/Eleni Pehlivani

❚❚ Οι μαγικοί κύκλοι της Γιαγιόι Κουσάμα > Yayoi Kusama's" magical circles
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’54’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αλεξάνδρα Μπαρδάκα / Alexandra Bardaka, Αρτεμις Μανέλη / Artemis Maneli, Ελισσάβετ Μή-
τσου / Elisabeth Mitsou, Θοδωρής Αυγεροδήμος / Thodoris Avgerodimos, Κωνσταντίνα Στρα-
τή / Konstantina Strati , Λυδία Μάνεση / Lydia Manesi , Νικόλας Ραφαηλάκης / Nikolas Rafailakis, 
Παύλος Θεοδωρίδης / Pavlos Theodoridis, Σύλβια Πεχλιβάνη / Sylvia Pehlivani, Σωτήρης Αυγε-
ροδήμος / Sotiris Avgerodimos, Φάνης Αυγεροδήμος / Fanis AvgerodimosΧαριτίνη Γοβδελά / 
Haritini Govdela Χρυσηίδα Κουτσώνα / Hrysiida Koutsona Συντονισμός / coordonation: Ελένη 
Πεχλιβάνη / Eleni Pehlivani. Μοντάζ / edit: Βασίλης Κωνσταντάς / Vasilis Konstantas. Επιμέλεια 
μουσικής / music : Κωνσταντίνα Στρατή / Konstantina Strati , Λυδία Μάνεση / Lydia Manesi. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama, ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι με το αερόστατο της! 
Περνάει απο διάφορες χώρες και συλλέγει χρωματιστούς κύκλους.Κάποια στιγμή σώζει 
δυο παιδιά πριν βουλιάξειι η βάρκα τους.Την πηγαίνουν στην πόλη τους που είναι κατέ-
στραμμένη απο τον πόλεμο.Με τους μαγικούς της κύκλους τους βοηθάει να την ξαναχτί-
σουν! The Japanese artist, Yayoi Kusama, begins a long journey with her balloon! She pass-
es through different countries and collects coloured circles. During her travels, she saves 
two children before their boat sinks. They take her to their city, which has been destroyed 
by war. With her magical circles, she helps them rebuild!

❚❚ Ταξίδι στο Παρελθόν > A trip to the Past
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’43’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Άλκης Κυριαζής / Alkis Kyriazis, Ελίνα Παρασκευοπούλου / Elina Paraskeuopoulou, Ελλια Λο-
γοθέτη / Ellia Logotheti, Κωνσταντίνα Στρατή / Konstantina Strati, Λεωνίδας Γοβδελάς / 
Leonidas Govgelas, Νικήτας Παρασκευόπουλος / Nikitas Paraskeuopoulos, Νικόλας Λογοθέ-
της / Nikolas Logothetis, Νικόλας Ραφαηλάκης / Nikolas Rafailakis, Σμαράγδα Φυρήγου / 
Smaragda Fyrigou, Χαριτίνη Γοβδελά / Haritini Govdela Συντονισμός / coordonation: Ελένη 
Πεχλιβάνη / Eleni Pehlivani. Μοντάζ / edit: Βασίλης Κωνσταντάς / Vasilis Konstantas. Επιμέ-
λεια μουσικής / music: Κωνσταντίνα Στρατή / Konstantina Strati, Αλκης Κυριαζής / Alkis 
Kyriazis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ομάδα παιδιών με τη δασκάλα τους,επισκέπτονται το Αιγυπτιακό Μουσείο.Ενα κορι-
τσάκι απο την ομάδα,ανακαλύπτει ένα μοχλό μέσα στο Μουσείο.Τον τραβάει και ταξι-
δεύει στο χρόνο και πηγαίνει στο 2560 ΠΧ.Με τη βοήθεια μιας καμήλας,της Σφίγγας και 
μιας μούμιας μαθαίνει για το χτίσιμο των Πυραμίδων και για πολλά άλλα!Γίνονται γρήγο-
ρα φίλοι και την βοηθάνε να ξαναγυρίσει στο 2020! A group of children visit the Egyptian 
Museum with their teacher! A little girl from the group discovers a lever inside the museum. 
Pulling the lever, she travels through time and goes back to 2560 BC. With the help of a 
camel, the Sphinx, and a mummy, she learns a lot about the building of the pyramids and 
more! They become fast friends and help her get back to 2020.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
epehli@gmail.com
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ // PAPASTRATEIOS 
MUNICIPAL LIBRARY OF AGRINIO 
Υπεύθυνη / in charge: Ειρήνη Χαντζή / Eirini Chantzi.

❚❚  Στο πουά σύμπαν της βιβλιοθήκης > In the polka dot universe of the 
library
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’444’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ελευθερία Αυδή / Eleftheria Avdi, Κωνσταντίνος Κουκόπουλος / Konstantinos Koukopoulos, 
Βασιλική Μπεκιάρη / Vasiliki Mpekiari, Φρόσω Μπεκιάρη / Froso Mpekiari, Δανάη Παπαδο-
πούλου / Danai Papadopoulou, Αλίκη Σουφλή / Aliki Soufli, Ιόλη Σταυροπούλου / Ioli 
Stavropoulou, Αφροδίτη Χαζάρ / Afroditi Hajar.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
8 παιδιά με έμπνευση τη Γιαγιόι Κουσάμα, δημιουργούν μια μικρή ταινία για το αγαπημέ-
νο τους σημείο συνάντησης: τη βιβλιοθήκη. Inspired by Yayoi Kusama, 8 children create a 
short film about their favorite meeting place: the library.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ // PRIMARY SCHOOL OF 
ELEOCHORI KAVALA 
Υπεύθυνος / in charge: Ευθύμης Τζήμος / Efthimis Tzimos

❚❚ Γιατί έτσι μας καπνίζει > Just for the smoke of it
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Έρευνα, σενάριο, παρουσίαση / screenplay, scenario, presentation: ΣΤ' τάξη Δημοτικού Σχο-
λείου Ελαιοχωρίου Καβάλας /: 6th Grade of Primary School in Eleochori Kavala Συντονιστής 
εκπαιδευτικός / coordinating teacher: Ευθύμης Τζήμος / Efthimis Tzimos. Μετάφραση / 
translation: Μαίρη Καρακατσιάνη / Mary Karakatsiani. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μέσα από το project αυτό, τα παιδιά προβληματίστηκαν ως προς τα πρότυπα ενός εφή-
βου, τις καθημερινές του επιρροές και τα νεανικά του αδιέξοδα. Πώς μπορούν, τελικά, να 
οδηγήσουν όλα αυτά στο τσιγάρο και πώς μπορώ να βγω νικητής στη μάχη μαζί του; 
Through this project children were concerned about the teenager role model, his or her 
everyday influences and the plights of youth. How all this can ultimately lead to smoking 
and how can one win this battle ? 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF 
POSEIDONIA, SYROS 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Ιωσηφίδου / Maria Iosifidou

❚❚ Πίσω από τις πόρτες > Behind the doors
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 11’ 31 / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Νίκος Πρίντεζης / Nikos Printezis, Χριστίνα Ρούσσου / Christina 
Roussou. Kάμερα / edit:Αντωνία Βακονδίου / Antonia Vakondiou, Ελπίδα Λούβαρη / Elpida 
Louvari, Γιώργος Πρίντεζης / Giorgos Printezis, Μυρτώ Τατάκου - Βουτσίνου / Mirto Tatakou 
Voutsinou. Σενάριο, script: Γκαμπριέλα Ζντράβα / Gampriela Zdrava, Νάλντιον Μαξούτη / 
Naldion Maxouti, Φιονάλντα Μαξούτη / Fionalda Maxouti, Γιώργος Νησιώτης / Giorgos 
Nisiotis, Νίκος Πρίντεζης / Nikos Printezis, Θεόφιλος Ρούσσος / Theofilos Roussos, Μαριάντα 
Ρούσσου / Mariada Roussou, Χριστίνα Ρούσσου / Christina Roussou, Ήβη Στεφάνου / Ivi 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
eirchantzi@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
efthtzimos@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
miosifid@sch.gr
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Stefanou, Μυρτώ Τατάκου - Βουτσίνου / Mirto Tatakou Voutsinou, Δήμητρα Φρέρη / Dimitra 
Freri. Ερμηνεία / cast: Θάνος Βακόνδιος / Thanos Vakondios, Αντωνία Βακονδίου / Antonia 
Vakondiou, Γκαμπριέλα Ζντράβα / Gampriela Zdrava, Γιάννης Καραβιώτης / Giannis 
Karaviotis, Άρης Κεφάλας / Aris Kefalas, Ελπίδα Λούβαρη / Elpida Louvari, Χρήστος Λούβα-
ρης / Christos Louvaris, Νάλντιον Μαξούτη / Naldion Maxouti, Φιονάλντα Μαξούτη / 
Fionalda Maxouti, Γιώργος Νησιώτης / Giorgos Nisiotis, Γιώργος Πρίντεζης / Giorgos 
Printezis, Νίκος Πρίντεζης / Nikos Printezis, Θεόφιλος Ρούσσος / Theofilos Roussos, Ιωσήφ 
Ρούσσος / Iosif Roussos, Μάριος Ρούσσος / Marios Roussos, Γεωργία Ρούσσου / Georgia 
Roussou, Μαριάντα Ρούσσου / Mariada Roussou, Χριστίνα Ρούσσου / Christina Roussou, 
Ήβη Στεφάνου / Ivi Stefanou, Μυρτώ Τατάκου - Βουτσίνου / Mirto Tatakoy Voutsinou, Δήμη-
τρα Φρέρη / Dimitra Freri, Ειρήνη Φρέρη / Irini Freri, Μαρία Φρέρη / Maria Freri

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κορίτσι χάνει τον αγαπημένο της σκύλο, τον Φλόκο. Μαζί με τον φίλο της τον ψά-
χνουν στη γειτονιά τους ρωτώντας τους συμμαθητές τους. Τότε αποκαλύπτονται οι κατα-
στάσεις που βιώνουν αυτά τα παιδιά, σιωπηλά, πίσω από τις πόρτες τους. A girl loses 
Flokos, her beloved dog. She and her friend are searching for the dog in their neighbour-
hood, inquiring their classmates. That is when the everyday situations that these children 
silently experience behind closed doors are revealed. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF TAGAROHORI
Υπεύθυνη / in charge: Χριστίνα Δημητριάδου/Christina Dimitriadou

❚❚ Διάφανος χρυσός > Transparent gold 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαρία Κυριακή Κουτσούκη/Maria Kiriaki Koutsouki, Μαρία Ορφανίδου/Maria Orfanidou, Ιωάν-
να Σεϊτανίδου/Iohanna Seitanidou, Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος/Konstantinos Sidiropoulos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
"Και έτσι στης ζωής τη στράτα νερά αιώνια συγκλίνουν, πάνω-κάτω ορεξάτα κι όλοι κι 
όλα πίνουν".Το νερό είναι η πηγή της ζωής. "And so, through life's path waters eternally 
converge, back and forth the cheery waters and everyone and everything is drinking".  
Water is the source of life. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΙΟΝΙΔΟΥ // VASSILIKI CHIONIDOU
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία Λαμπροπούλου / Anastasia Labropoulou

❚❚ Στην πανδημία του Κορωνοϊού > During the pandemy of Coronavirus
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’ 47'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Βασιλική Χιονίδου/Basiliki Chionidou, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου/1st Primary School of Ilion.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Κατά την διάρκεια της πανδημίας, στο πλαίσιο της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης δόθηκε 
η εργασία στους μαθητές με γενικό τίτλο "Αναμνήσεις από την θεία Καραν... Τίνα!!!". Σε 
αυτή κλήθηκαν οι μαθητές να περιγράψουν στιγμές διαφορετικές και συνάμα όμορφες 
που έζησαν αυτή την περίοδο. Η όμορφη στιγμή του μαζέματος της οικογένειας περιγρά-
φεται στην ταινία. During the pandemic, in the context of distance education a work was 
given to the students with the general title "Memories from aunt Karan ... Tina !!!". In it, stu-
dents were asked to describe different and at the same time beautiful moments they lived 
during this period. The beautiful moment of the family gathering is described in the film.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
spyridonas2@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
anastasialabropulu@hotmail.com
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF AGIOS 
DIMITRIOS 
Υπεύθυνος / in charge: Nικόλαος Γαλάνης / Nikolaos Galanis.

❚❚  Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις.! > Υou can 
achieve anything, just believe it.!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’47’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Οι μαθητές του σχολείου / students of Agios Dimitrios Primary School. Ερμηνεία / cast: Bένια 
Γεωργαλή / Venia Georgali

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πόσες γυναίκες εμπιστεύονται τα αφεντικά στη δουλειά; Ποιοι είναι οι μισθοί των γυναι-
κών σε σύγκριση με αυτούς των ανδρών; Ποια είναι τα κίνητρα που δίνει η πολιτεία στις 
γυναίκες ώστε να μπορέσουν να κάνουν παιδιά; Οι γυναίκες αξίζουν τον σεβασμό μας, 
αρχής γενομένης από την μητέρα, την γιαγιά, τη σύζυγο, την σύντροφο και την συνάδελ-
φο. How many women do bosses trust in their jobs? What are women's pay compared to 
men's? What are the incentives that the state gives women to be able to have children? 
Women deserve our respect, starting with mother, grandmother, wife, partner, and col-
league.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ // 3rd PRIMARY SCHOOL OF PLOMARI 
Υπεύθυνη / in charge: Μαρία Μερτζανιδου / Maria Mertzanidou, Καλλιοπη Τριδημα / Kalliopi 
Tridima.

❚❚ Το κουτί των αναμνήσεων  > A box of memories
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’20’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Μαθητές Ε και ΣΤ 3ου δημ Σχ Πλωμαρίου /5th&6th grade students of 3rd elementary school 
of Plomari, Αρτεμις Αναστασιαδου/Artemis Anastasiadou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ομάδα παιδιών ανακαλύπτει στη βιβλιοθήκη του σχολείου ένα παλιό χάρτη.Αποφα-
σίζουν  να τον ακολουθήσουν... A group of children discover an old map at the school’s li-
brary. They decide to use it… 

❚❚ O τελευταίος καραβομαραγκός > The last shipwright
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Οι μαθητές της Ε & ΣΤ’ τάξης / the pupils of the 5th & 6th grade, Διονυσία Κοπανά / Dionisia 
Kopana. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ποια είναι η τέχνη του καραβομαραγκου;Ποιες οι δυσκολίες της στη σημερινή εποχή;Μια 
ιστορική αναδρομή από το χθες στο σήμερα ,μια γνωριμία με ένα επάγγελμα που τείνει 
να εξαφανιστεί... What is the art of the shipwright? What are the difficulties of today? A 
historical flashback from yesterday to today, an acquaintance with a profession that tends 
to disappear ...

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
nikolaos.galanis@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
kalliopitridima@gmail.com
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7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ // 7th PRIMARY SCHOOL OF DRAMA 
Υπεύθυνος / in charge: Νίκος Σταμπουλόπουλος / Nikos Stampoulopoulos

❚❚  Στην εποχή του κορωνοϊού-Δράμα 2020 > During Corona Virus 
Time-Drama 2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ 44’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αδαμαντίου Μαρία / Adamantiou Maria, Αδαμαντίου Ραφαήλ / Adamantiou Rafail, Αθανα-
σόπουλος Δημήτριος / Athanasopoulos Dimitrios, Ανανιάδης Λουκάς / Ananiadis loukas, 
Αχτσαλωτίδης Νικόλαος Γεράσιμος / Achtsalotidis Nikolaos Gerasimos , Βουλτσίδης Μιχαήλ 
/ Voultsidis Michail, Γαλοπούλου Ειρήνη / Galopoulou Eirini, Γατσέλου Μαρία / Gatselou 
Maria, Γιαβάση Θεοδώρα Λουλούδα / Giavasi Theothora Loulouda, Γκονοπούλου Ελευθερία 
Διονυσία / Gonopoulou Eleutheria Dionisia, Κατσιούλης Στυλιανός / Katsioulis Stylianos, 
Κωνσταντινίδης / Περικλής Konstantinidis Periklis, Λαζαρίδου Χρυσή / Lazaridou Chrysi, Λα-
μπρίδου Χριστίνα / Lampridou Christina, Λατσίσταλης Στυλιανός / Latsistalis Stylianos, Μαυ-
ρουδής Θεόδωρος / Mauroudis Theothoros, Νέδιος Γεώργιος / Nedios Georgios, Ξήστρας 
Θεόδωρος / Xistras Theothoros, Σαββίδου Κορίνα / Savidou Corina, Ρεπάκη Ουρανία / 
Repaki Ourania. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία πραγματεύεται τους προβληματισμούς των μαθητών της Στ΄ τάξης,ως προς τη 
διαχείριση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην καθημερινότητά τους, εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού. Παρότι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και λειτουργούν ανά-
λογα, σαν παιδιά που είναι, θέλουν να την αντιμετωπίζουν και με χιουμοριστική διάθεση. 
A film on the concerns of 6th grade students, in terms of managing the difficulties that arise 
in their daily lives, due to the coronavirus. Although they realize the seriousness of the situ-
ation and they act accordingly, they want to deal with it with a humorous mood.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΥ // PRIMARY SCHOOL OF TILOS
Yπευθυνη / in charge: Αντιγόνη Παπακωνσταντίνου / Antigoni Papakonstantinou.

❚❚ Τήλος, μια μικρή κιβωτός > Tilos, a little ark
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Πανωραία Καζαντζόγλου / Panoraia Kazantzoglou, Θανάσης Ορφανός / Thanasis Orfanos, 
Μιχάλης Ορφανός / Michalis Orfanos, Παντελής Ορφανός / Pantelis Orfanos, Αλμπιόν Ντζα-
ρία / Almpion Ntzaria, Μπάμπης Καζαντζόγλου / Bampis Kazantzoglou, Αγγελική Χριστοφί-
δη / Angeliki Christofidi, Κέισι Ζαϊμη / Keisi Zaimi, Ραφαήλ Πορίχης / Rafail Porichis, Σταματία 
Σακελλάρη / Stamatia Sakellari, Κλέντον Τζαρία / Klenton Tzaria, Νίκος Χατζηγεωργίου / 
Nikos Chatzigeorgiou. Υπεύθυνοι εργαστηρίου / workshop leaders: Διονυσία Κοπανά / 
Dionisia Kopana, Kώστας Κορρές / Kostas Korres. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου / 
school’s educators: Αντιγόνη Παπακωνσταντίνου / Antigoni Papakonstantinou, Σοφία Γλα-
ρού / Sofia Glarou, Βασιλεία Ψυχογιού / Vasileia Psychogiou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια μικρή ταινία, για ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία. Ένα δημοτικό σχολείο, παιδιά 
από διαφορετικά μέρη του κόσμου και άλλα πολλά, σε ένα νησί σαν μια μικρή κιβωτός. A 
short film about a small island with an important history. A primary school with pupils from 
different parts of the world, an island like a little ark.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
nikos@spiralmove.com

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



ΗΛΙΚΙΑ / AGE  

13-16 
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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ // 1st HIGH SCHOOL OF KAVALA 
Yπεύθυνη / in charge: Mατούλα Καμίδου/Matoula Kamidou.

❚❚ Τ' ωραίο ταξίδι μας > Our marvellous journey
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 9’58’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Βαλσαμίδης Νίκος/Valsamidis Nikos, Βασιάνας Θανάσης/Vasianas Thanasis, Δαδάμη Θεοδώ-
ρα/ Dadami Theodora, Δαλαμήτρος Κωνσταντίνος/Dalamitros Konstantinos, Δανιηλίδου 
Αλίκη/Daniilidou Aliki, Ζώτου Θάλεια/Zotou Thaleia, Θεοδωρίδης Χρήστος/Theodoridis 
Christos, Κατιρτζή Ευγενία/Katirtzi Evgenia, Κλέβερ Χριστίνα/Klever Hristina, Κοπανάκης 
Αλέξανδρος/Kopanakis Alexandros, Κουτσοματθαίος Σταύρος/Koutsomatthaios Stavros, 
Λιούλιου Άννα/Liouliou Anna, Μιχαηλίδης Απόστολος/Michailidis Apostolos, Μπαξεβανίδου 
Ευγενία/Baxevanidou Evgenia, Νικόλα Αλεξάνδρα/Nikola Alexandra, Πασχαλίδου Ιωάννα/
Paschalidou Ioanna, Τσίπου Σοφία/Tsipou Sofia, Χατζατίδου Γεωργία/Chatzatidou Georgia.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Το φετινό μας συμμετοχικό video φιλοδοξούσε να είναι εν μέρει ταινία, εν μέρει συζήτη-
ση και έρευνα και εν μέρει θέατρο... Με έμφαση στη διαδικασία κι όχι τόσο στο αποτέλε-
σμα... Έτσι, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι με οδηγό τις "Ικέτιδες" του Αισχύλου, ένα ταξίδι πραγ-
ματικά "γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γνώσεις". This year's team video aspired to be partly a 
film, partly a discussion and research and partly a drama ... Emphasizing on the procedure 
and not so much on the result ... So, we started a journey having as a "guide" the "Iketides" 
of Aeschylus, a journey really "full of adventures, full of knowledge".

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ // 1st HIGH SCHOOL OF PAPAGOS 
Yπεύθυνος / in charge: Γιώργος Λιλης / Yorgos Lilis

❚❚ Εσπερινό καντήλι > Evening Candle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Γεωργακοπούλου Ιωάννα-Πελαγία / Georgakopoulou Ioanna- Pelagia, Ζώη Ελεάννα / Zoi Eleanna, 
Κακασά Νάντια / Kakasa nadia, Καράκου Ελένη / Karakou Eleni, Παπαδάκη Μαρίνα / Papadaki 
Marina, Παπαδήμα Γεωργία / Papadima Georgia, Παπαγιάννη Ελένη / Papagianni Eleni, Σελίμη 
Ασπασία –Ιωάννα /  Selimi Aspasia- Ioanna, Σίκας Οδυσσέας / Sikas Odysseas, Δερμιτζιάν Κωνστα-
ντίνος /  Dermitzian Konstantinos, Σπατούλας Αλέξανδρος / Spatoulas Alexandros.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα ερειπωμένο εξωκκλήσι. Κορίτσια πηγαίνουν να ανάψουν το εσπερινό καντήλι. Μια οπτασία 
εμφανίζεται σαν από άλλους καιρούς. Αιθέρια αίσθηση αρχαίων ψυχών. Άυλα σώματα που ισκι-
ώνουν τα ερείπια απομεινάρια του κάποτε. Το αναμμένο καντήλι αχνοταξιδεύει μαζί με τους 
πρόσφυγες, όπου γης, όποιας εποχής, όποιας αιτίας, σαν παρηγοριά, συμπόνια και συντροφιά. 
A ruined chapel. Girls go to light the Vespers candle. A vision appears, as if coming from another 
time. An ethereal sense of ancient souls. Intangible bodies that throw their shadows over the 
ruins, the remnants of what once was. The lighted candle travels smoothly with the refugees - of 
whatever land, era or cause - as consolation, as a feeling of compassion and companionship. 

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

❚❚ 12 εβδομάδες > 12 weeks
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 9’47’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ιωάννα Κρεμμύδα/Ιoanna Kremmyda, Νίκος Μουτσάι/Nikos Moutsai , Ελευθερία Μίγκου/
Eleutheria Migkou , Αθηνά Λαγού/Athina Lagou , Νικολέτα Μπέκιου/ Nikoleta Mpekiou , 
Στέλλα Λένη/Stella Leni.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
syrkamidou@sch.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
fozelisg@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
bobkand@hotmail.com
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ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
athenabentila@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mail@7gym-perist.att.sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
H Iωάννα, μαθήτρια λυκείου, έχει να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Πως θα 
αντιδράσει η μητέρα της και οι φίλοι της ; μια ταινία μυθοπλασίας σε μορφή ντοκυμα-
ντέρ. Joanna, a high school student, has to deal with an unwanted pregnancy. How her 
mother and her friends will react? A fiction film in the form of a documentary.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ // 2nd HIGH SCHOOL OF ALEXANDRIA 
Yπεύθυνη / in charge: Αθηνά Μπεντίλα / Athena Bentila. 

❚❚ Στάση Αλεξάνδρεια > Alexandria Station
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας / 2nd High School of Alexandria, Λέσχη Κινηματόδρασις / 
Kinimatodrasis Cinema and Culture Club.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Μια διαδρομή στον ιστορικής σημασίας σιδηροδρομικό σταθμό της Αλεξάνδρειας Ημα-
θίας από τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας. A route to the historical railway sta-
tion of Alexandria Imathia by the pupils of the school. 

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ // 7th HIGH SCHOOL OF PERISTERI 

Yπεύθυνοι / in charge: Μελπομένη Παπαμάρκου / Melpomene Papamarkou, Ιωάννα Μακρή / 
Ioanna Makri, Άννα Κακαδιάρη / Anna Κaκadiari.

❚❚  Η γειτονιά που άνθησε στο κάρβουνο > The neighborhood that 
flourished on coal
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αφήγηση / narration: Μαρκάτος Γιάννης / Markatos John, Γαλάνη Ηλιάνα / Galani Iliana, 
Πλατανά Μαριλένα / Platana Marilena. Αναζήτηση,σύνθεση υλικού, κάμερα, κείμενα / 
search, stuff composition, camera, text: Αβραντάς Δημήτρης / Avrantas Dimitris, Αθανασο-
πούλου Πηνελόπη / Athanasopoulou Penelope, Βλάχου Χριστίνα / Vlachou Christine, Γερο-
ντή Γωγώ / Geronti Georgia, Ζιώγα Μελίνα / Zioga Melina, Καρπαθάκης Γιώργος / 
Karpathakis George, Κουκή Ειρήνη / Kouki Irene, Κουτουδάκη Χαρίκλεια / Koutoudaki 
Charikleia, Κυριαζής Κωνσταντίνος / Kiriazis Konstantinos, Λυμπεράκος Γιάννης / Liberakos 
John, Μαγαλιού Δέσποινα / Magaliou Despoina, Μεγαρίτη Βασιλική / Megariti Vasiliki, 
Μουλά Ελένη / Moula Helen, Μπουρνιά Αδαμαντία / Bournia Adamantia, Παγκρακιώτη 
Σπυριδούλα / Pagrakioti Spyridoula, Τσιτσιρίγκου Γεωργία / Tsitsirigou Georgia, Χαλαστή 
Βασιλική / Chalasti Vasiliki Συντονίστριες έργου / Project coordinators, Παπαμάρκου Μελ-
πομένη / Papamarkou Melpomene, Μακρή Ιωάννα / Makri Ioanna, Κακαδιάρη Άννα / 
Κaκadiari Anna Τεχνική υποστήριξη / Tech support: Σκούρας Χρήστος /Skouras Christos, 
Μακρή Ιωάννα /Makri Ioanna.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία περιγράφει την προσπάθεια των πρώτων κατοίκων της γειτονιάς της Ανθούπο-
λης αρχικά να εγκατασταθούν και στη συνέχεια να διασώσουν τα σπίτια και τη ζωή τους 
από την ανεξέλεγκτη λειτουργία ενός παλιού ορυχείου κάρβουνου. Το έργο επικεντρώ-
νεται κυρίως στην εξέγερση της νύχτας της 14ης Μαΐου 1956 που οδήγησε στο κλείσι-
μο του ορυχείου και στη δικαίωση των κατοίκων της συνοικίας. The film describes the 
effort of the first residents of the Anthoupoli neighborhood, at first to settle and then 
to rescue their homes and their lives from the uncontrolled operation of an old coal 
mine. The project focuses mainly on the uprising of the night of May 14, 1956, which 
led to the closure of the mine and to the vindication of the inhabitants of the district. 
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12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΕΙΟΥ // 12th HIGH SCHOOL OF HERAKLION 
Yπεύθυνη / in charge: Ερη Αποστολάκη / Eri Apostolaki.

❚❚ Το παράθυρο > The window 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 7' 42" /  2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κορασοειδης Ιάσωνας / Korasoeidis Iasonas, Βελιγραντη Μάχη / Veligranti Machi, Λαγουδια-
νακης Γιώργος  / Lagoudianakis Giorgos, CINEpeace.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα κέικ που φτιάχνεται για να διαλύσει στερεότυπα, ...να θυμίσει ότι ξεχάστηκε ...να τα-
ξιδέψει μακρυά και να φτάσει από άκρη σ' άκρη σε τούτη τη γη που'ναι γεμάτη αδικία και 
παράπονο στα μάτια ... Και τέλος να ανοίξει διάπλατα κάθε σφαλιστό παράθυρο...μήπως 
και η άνοιξη καταδειχτεί να σώσει τις ψυχές μας. A cake that is cooked so as to break down 
stereotypes... to remind that it has been forgotten... to travel far and away, to the ends of 
this earth that is full of injustice and full of complaint in the eyes... And finally to open wide 
every locked window... So, that may spring deign to come and save our souls.

❚❚ Free From Fear
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 3'38" / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Λαγουδιανακης Γιώργος / Lagoudianakis Giorgos, Ξυλούρη Κατερίνα / Xylouri Katerina, Κυ-
ριάκος Αποστολάκης / Kyriakos Apostolakis, CINEpeace.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Mια ταινία για τους φόβους των εφήβων. A film about the fears of teenagers. 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ // ALEXANDROS VERROIOS 

❚❚ Η Αλλαγή > The Change
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 9΄31’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αλέξανδρος Βέρροιος/Alexander Verroios, Γιώργος Βέρροιος/George Verroios, Βασιλική 
Βερροίου/Vasiliki Verroiou, Στέλλα Τσοκάκη/Stella Tsokaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ο Κώστας είναι ένας νεαρός υπάλληλος που εργάζεται σε παιδότοπο υποδυόμενος τον 
Darth Vader. Μια μέρα το αφεντικό του τον καλεί για να του ανακοινώσει μια σοβαρή 
αλλαγή. Costas is a young employee who works in a playground impersonating Darth Vader. 
One day his boss calls him so as to announce to him a major change. 

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ // ARSAKEIO LYCEUM OF PATRAS
Yπεύθυνος / in charge: Πετράκης Εμμανουήλ / Petrakis Emmanouil.

❚❚ Συνάντηση > Confrontation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 3’ 53’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα,μοντάζ/ direction, camera, edit: Πετράκης Άγγελος- Αντώνιος / Petrakis 
Agelos- Antonios, Καρούμπαλος Κωνσταντίνος / Karoupmalos Konstantinos, Φραγκούλης 
Γιώργος / Frgaoulis Yorgos. Eρμηνεία / cast: Μέξα Κωνστάντια / Mexa Konstantia. Μουσική, 
ποίημα / music, poem: Παπαθεοδώρου Αναστασία / Papatheodorou Anastassia. Βοηθοί 
Σκηνοθέτη / director’s assistants: Παπασπύρου Κωνσταντίνος / Papaspyrou Konstantinos, 
Γκούμας Ορέστης / Gkoumas Orestis, Μεταλληνός Σπύρος / Metallinos Spyros.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
erivlapo@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
verroiosa@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
lyk-p@arsakeio.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Όταν η ποίηση συναντά την εικόνα και η εικόνα την μελωδία, η Τέχνη συναντά τον κό-
σμο...άλλοτε σε πλάνο ασπρόμαυρο άλλοτε σε πλάνο έγχρωμο, θυμίζοντάς μας πως η 
ζωή είναι μια περιπέτεια άλλοτε μοναχική άλλοτε συντροφική. Η Συνάντηση είναι μια 
ποιητική αποτύπωση της ανακάλυψης του εαυτού στις στιγμές της απόλυτης σιωπής της 
υπαρξιακής μοναξιάς. When poetry meets the image and the image meets melody, Art 
meets the world... The frame may be in black and white, or it can be  in colour, thus remind-
ing us that sometimes life is  a lonely adventure and sometimes  life is an adventure to be 
lived in the company  of other people. "Confrontation" is a poetic reflection of the self-dis-
covery that occurs in the moments of the utter silence of the existential loneliness.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // ART HIGH SCHOOL OF ATHENS 
Yπεύθυνη / in charge: Μαρία Στάθη / Maria Stathi

❚❚ Μη σ(κύβοι)ς το κεφάλι > Don't lower your head
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 6’10’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, ιδέα, σενάριο / direction, idea, svreenplay: Πάμπλο Σότο / Pablo Soto, Μαρία 
Καραντινάκη / Maria Karantinaki. Κάμερα, Stop Motion, μοντάζ / camera, stop motion, edit: 
Πάμπλο Σότο / Pablo Soto Ερμηνεία / cast: Ηρακλής Χαρίτος / Iraklis Charitos, Λούκα Κικβά-
τζε / Acting: Louka Kikvatze, Γιάννης Τράντας / Giannis Trantas, Στέφανος Σουρραπάς / 
Stefanos Sourrapas, Βασίλης Ζαφείρης / Vassilis Zafeiris, Αλέξανδρος Σίρπο / Aleksandros 
Sirpo, Ρόζα-Λένα Μουτζούρη / Rosa-Lena Moutzouri, Αϊρήν Αντουανέτ Τόμσον / Irin Tomson, 
Άρια Μαλτέζου / Aria Maltezou, Δέσπω Σγούρου / Despo Sgourou, Αλίκη Ουίντκφιλντ / Aliki 
Widkfield, Χρυσάνθη Σοφοκλέους / Chrysanthi Sofokleous, Έλλη Ελισάβετ Σταύρου / Elli 
Elissavet Stavrou, Άννα Μαρία Αλμπουτασβίλι / Anna Maria Alboutasvili, Φανή Δουμένη / 
Fani Doumeni, Πασχάλης Πατσιάς / Paschalis Patsias. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός / responsible 
tacher: Πηνελόπη Παπαϊωάννου / Pinelopi Papaioannou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία περιγράφει τις δύσκολες ώρες που περνάει ένας μαθητής στο σχολείο και τον σχολι-
κό εκφοβισμό που υπομένει από συμμαθητές του. Ένα όνειρο όμως τον βοηθάει να ξεπερά-
σει τον φόβο του και να τους αντιμετωπίσει. The film describes the diffcult times of a student 
due to the bullying from his classmates. But a dream helps him to be confronted with his fear. 

ΠΑΜΠΛΟ ΣΟΤΟ / PABLO SOTO
Yπεύθυνη / in charge: Μαρία Στάθη / Maria Stathi

❚❚ Χρόνια Πολλά > Happy Birthday 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 2’54’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, μοντάζ, σενάριο / direction, edit, camera: Πάμπλο Σότο / Pablo Soto. Ερμηνεία / 
cast: Ράνια Πολυχρονάκη / Starring: Rania Polychronaki. Φωνές / voices: Μάρκο Σότο / Marco 
Soto, Άννα Μαρία Μουζακίτη / Anna Maria Mouzakiti, Πάμπλο Σότο/ Pablo Soto, Μαρία Στάθη 
/ Maria Stathi.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία δείχνει το πώς μία και μόνο στιγμή, μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη ζωή ενός 
κοριτσιού. The film shows us that even one moment is capable of changing evertyhing In 
the life of a young girl. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mariastathi16@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mariastathi16@gmail.com
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EYAΓΓΕΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑ // EVANGELIA KEFALA 

❚❚ Αφύπνιση > Awakening
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 2’40’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Ευαγγελία Κεφαλά / Evangelia Kefala. Kάμερα / 
camera: Γιάννης Αντωνόπουλος / Giannis Antonopoulos. Ερμηνεία / cast: Ευαγγελία Κεφαλά 
/ Evangelia Kefala, Δέσποινα Κεφαλά / Despoina Kefala.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Περιμένοντας το αύριο, η ζωή πέρασε. Μια ταινία αφιερωμένη σε όλους όσους διστά-
ζουν να ζήσουν. Waiting for tomorrow, life is passing by. A film dedicated to all those who 
hesitate to live.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ // FRYGANIOTIS SCHOOL 
Yπεύθυνοι / in charge: Ελπίδα Παπαδοπούλου  / Elpida Papadopoulou, Καλλιρρόη Σπαθάρου / 
Kallirroi Spatharou.

❚❚ Καλώς ήρθατε > Welcome 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Γκόσης Μιχάλης / Gkosis Michalis, Εφραιμίδου Ελισάβετ / Efraimidou 
Elisavet, Καρακύργιος Ιωάννης / Karakyrgios Ioannis, Καρβουνιάδου Ελισσάβετ / 
Karvouniadou Elissavet, Κόκκινος Γεώργιος / Kokkinos Georgios, Κουλιού Δάφνη / Kouliou 
Dafni, Κυρπιζλίδου Μαρίνα / Kyrpizlidou Marina, Μαριόγλου Δημήτρης-Παναγιώτης / 
Marioglou Dimitris-Panagiotis, Ματζαράκη Αναστασία/  Matzaraki Anastasia, Νιζάμης Στυλι-
ανός / Nizamis Stylianos, Παντελίδης Πολυνίκης / Pantelidis Polynikis, Σιώκης Νικόλαος / 
Siokis Nikolaos, Τανίδης Ιωάννης / Tanidis Ioannis, Τζινκώστας Αντώνης / Tzinkostas Antonis, 
Τόττας Συμεών-Δημήτριος / Tottas Symeon-Dimitrios, Ψαρρά Θεοπίστη / Psarra Theopisti. 
Kάμερα / camera: Φαρμάκη Χριστίνα / Farmaki Christina, Φουρουντζή Παρασκευή / 
Fourountzi Paraskefi. Σενάριο, σκριπτ / screenplay, script: Γκέρτσης Κωνσταντίνος / Gkertsis 
Konstantinos, Κοντοπούλου Ελισάβετ / Kontopoulou Elisavet, Κουταβά Ναυσικά / Koutava 
Nafsika. Eρμηνεία / cast: Αλμανίδου Φωτεινή / Almanidou Foteini, Αράπογλου Θεοδώ-
ρα-Μαρία / Arapoglou Theodora-Maria, Γιαλαμά Ευαγγελία / Gialama Evangelia, Γκέρτσης 
Κωνσταντίνος / Gkertsis Konstantinos, Δέμπη Κλάρα-Μαρία / Dempi Klara-Maria, Ιακωβί-
δης-Αδάμ Άγγελος / Iakovidis-Adam Angelos, Κοντογιάννη Άννα / Kontogianni Anna, Κοντο-
πούλου Ελισάβετ / Kontopoulou Elisavet, Κυλαντωνίδης Χρήστος-Στυλιανός / Kylantonidis 
Christos-Stylianos, Ματζαράκη Αναστασία / Matzaraki Anastasia, Μαυρουδής Παύλος-Πανα-
γιώτης / Mavroudis Pavlos-Panagiotis, Μπεράτζε Αναστασία / Beratze Anastasia, Νικούδης 
Παναγιώτης / Nikoudis Panagiotis, Πατσούρου Μαρία Patsourou Maria, Πατσούρου Νικολέ-
τα Patsourou Nikoleta, Πεχλιβανίδου Ηλιάνα Pechlivanidou Iliana, Πολυχρόνης Βασίλειος / 
Polychronis Vasileios, Ράπτης Μενέλαος / Raptis Menelaos, Ρίζου Αθανασία / Rizou Athanasia, 
Σγουρίδου Ελισάβετ / Sgouridou Elisavet, Σιώκης Νικόλαος / Siokis Nikolaos, Σιώπη Άννα / 
Siopi Anna, Τζινκώστας Αντώνης / Tzinkostas Antonis, Χαλαμπάκη Κωνσταντίνα / Chalampaki 
Konstantina, Χρυσοστομίδης Νικόλαος / Chrysostomidis Nikolaos.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία είναι μυθοπλασία και αναφέρεται σε δύο αδέλφια, μετανάστες, που ήρθαν στη 
χώρα μας για να βρουν μια καλύτερη ζωή. A fiction film about two immigrant siblings who 
came to our country for a better way of life. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
kef.evaggelia10@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
epapadopoulou@fryganiotis.gr
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ΓΕΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ // GENERAL LYCEUM OF KRESTENA 
Yπεύθυνη / in charge: Εύη Αναστοπούλου / Evi Anastopoulou.

❚❚ Στάχτες > Ashes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 8’ 55’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Η κινηματογραφική ομάδα του ΓΕΛ Κρεστένων / The cinema group of the school. Υπεύθυνη 
καθηγήτρια / teacher in charge: Εύη Αναστοπούλου / Evi Anastopoulou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Η ταινία αφορμάται απο τις φονικές φωτιές του 2007 στην Ηλεία και περιγράφει τις προ-
σωπικές ιστορίες μαθητών που βίωσαν μαζί με τις οικογένειές τους τον όλεθρο. The film 
takes root from the lethal fires of Ilia in 2007 and describes the personal life stories of stu-
dents that together with their families experienced the catastrophe. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ // HIGH SCHOOL OF KRESTENA 
Yπεύθυνη / in charge: Πανωραία Μακρή / Panoraia Makri.

❚❚ Σταφίδα, ο μαύρος χρυσός της Ηλείας > Raisin, the black gold
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αλεξανδρόπουλος Σωτήρης-Στυλιανός / Alexandropoulos Sotiris-Stylianos, Αντωνίου Κων-
σταντίνα-Σταματία / Antoniou Konstantina-Stamatia, Ασημακοπούλου Ελένη / 
Asimakopoulou Eleni, Βίτσας Δημήτριος / Vitsas Dimitrios, Γιαννακόπουλος Γεώργιος / 
Giannakopoulos Georgios, Γρηγορόπουλος Γεώργιος / Grigoropoulos Georgios, Δαλαβού-
ρας Γεώργιος / Dalavouras Georgios, Δημητρουλόπουλος Ιωάννης / Dimitroulopoulos 
Ioannis, Δρίλλια Νικολέττα -Χριστίνα / Drillia Nikoletta -Christina, Ηλίεβα Μαρία / Ilieva 
Maria, Καλογερόπουλος Θεόδωρος / Kalogeropoulos Theodoros, Κατσίπουρδας Παναγιώ-
της / Katsipourdas Panagiotis, Κοπανιτσάνου Αιμηλία / Kopanitsanou Aimilia, Κουρκούτα 
Ειρήνη / Kourkouta Eirini, Κούρταλη Άγγελική / Kourtali Angeliki, Λυρής Βασίλειος / Lyris 
Vasileios, Μπολιάρης Γεώργιος / Boliaris Georgios, Νάνος Δημήτριος / Nanos Dimitrios, Πα-
ναγόπουλος Διονύσιος / Panagopoulos Dionysios, Πανταζοπούλου Γαρυφαλιά-Βασιλική / 
Pantazopoulou Garyfalia-Vasiliki, Πρίνου Γεωργία / Prinou Georgia, Σκούφη Χριστίνα-Ιωάννα 
/ Skoufi Christina-Ioanna, Φουρκαλίδη Νικολέττα / Fourkalidi Nikoletta, Φωτεινόπουλος Ρα-
φαήλ / Foteinopoulos Rafail.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ταινία ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την ιστορία της μαύρης σταφίδας, τη συλλογική 
μνήμη και την παράδοση της περιοχής της Κρέστενας από τις αρχές του 20ου αι. έως 
σήμερα. Μέσα από προφορικές μαρτυρίες νέων και ηλικιωμένων σταφιδοπαραγωγών, οι 
μαθητές διερεύνησαν και κατέγραψαν ιστορικά στοιχεία για το προϊόν και τη σύνδεσή 
του με τη ζωή των ανθρώπων του τόπου. Documentary film depicting the history of the 
black raisin, the collective memory of the Krestena area and its tradition from the beginning 
of the 20th century until now. Via oral testimonies of young and old raisin producers the 
students made a research and recorded historical data about the product and its connec-
tion to the life of the people of the land. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ // HIGH SCHOOL OF MAKRISION 
Yπεύθυνη / in charge: Αλεξία Λιάγκουρα / Αlexia Liagoura.

❚❚ Τα χοιροσφάγια > Slaughter of swine
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές του σχολείου / the pupils of the school.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
evyanasto@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
reamakri@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
alexialiag@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει πτυχές του εθίμου των χοιροσφαγίων στα Μακρίσια, το 
οποίο, σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού, μένει ζωντανό από την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Documentary that captures aspects of the custom of pig slaughter in 
Makrisia. According to the residents of the village the custom has been alive since the Otto-
man occupation. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ // HIGH SCHOOL OF MEGALOPOLI
Yπεύθυνη / in charge: Μαρία Μάγκλαρη / Maria Magklari.

❚❚ Το ουράνιο τόξο > The rainbow 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 4’04’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μάριος Μιστρεάνου / Marios Mistreanou, Νίκος Δημόπουλος / Nikos Dimopoulos, Εβίνα 
Δρίβα / Evina Driva, Θύμιος Τζανετόπουλος / Thymios Tzanetopoulos, Βασίλης Χίνης / Vasilis 
Chinis, Έφη Σπανού / Efi Spanou, Αθηνά Στεργιοπούλου / Athina Stergiopoulou,, Άγγελος 
Σώφρονάς / Angelos Sofronas, Φώτης Σακελλαριάδης / Fotis Sakellariadis, Αντιγόνη Πετρο-
πούλου / Antigoni Petropoulou, Κωνσταντίνα Πινακούλα / Konstantina Pinakoula, Ανδριάν-
να Μπαρμπαλιά / Andrianna Barmpalia, Χριστίνα Πρεκετέ / Christina Prekete, Αριστείδης 
Μπουγάς / Aristeidis Bougas, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου / Konstantina Iliopoulou Μαριάνθη 
Δρούλια / Marianthi Droulia, Χριστίνα Γιαννοπούλου / Christina Giannopoulou, Βασιλική Γι-
αρίκη / Vasiliki Giariki, Ασπασία Ανδριανού / Aspasia Andrianou, Μαρία Γιαννοπούλου / 
Maria Giannopoulou, Ηλιάνα Μπελεφάντη / Iliana Belefanti, Μαρία Δρούλια / Maria Droulia, 
Σοφία Δημοπούλου / Sofia Dimopoulou, Πάνος Δρίβας / Panos Drivas. Υπεύθυνοι εργαστρί-
ου /workshop curators: Μαρία Μάγκλαρη / Maria Magklari Ευάγγελος Βλαχάκης / Evaggelos 
Vlahakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένα ανοιξιάτικο πρωινό το πάρκο της γειτονιάς σφύζει από ζωή. Καθισμένοι κάτω από το 
ίδιο δέντρο ο Γιάννης και ο Άρνολντ είναι απορροφημένοι στο κινητό τους. Γρήγορα 
όμως συνειδητοποιούν ότι συνομιλούν μεταξύ τους εδώ και καιρό, χωρίς να γνωρίζει ο 
ένας τον άλλο. Ο Γιάννης απογοητεύεται, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο διαδικτυακός του 
φίλος είναι αφρικανικής καταγωγής, φεύγει βιαστικά, αλλά επιστρέφει σύντομα, μόλις 
αντιλαμβάνεται το λάθος του. In a spring morning, the neighborhood park is buzzing with 
life. Sitting under the same tree, Yiannis and Arnold are absorbed in their cell phones. Soon, 
though, they realize that they have been chatting with each other, for a long time now, 
without the one knowing the other. Yiannis is disappointed when he realizes that his online 
friend is of African descent, he rushes to leave but he soon returns when he understands his 
mistake. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΒΑ // KARAVAS CINE PROJECT
Yπεύθυνος / in charge: Γιώργος Διδυμιώτης / Yorgos Didimiotis. 

❚❚ Η απαγωγή > The kidnap 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κινηματογραφική Ομάδα Καραβά / Karavas Cine Project.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Πέρυσι το καλοκαίρι έζησα μια απίστευτη περιπέτεια. Last summer I experienced and 
amazing adventure. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mary.maglari@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
didibarono@hotmail.com
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ // KONSTANTINOS XIRADAKIS 

❚❚  Καραντίνα 2020 by κώστας ξηραδάκης > Quarantine 2020 by kostas 
xiradakis
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 5’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Κωνσταντίνος Ξηραδάκης / Kostantinos Xiradakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Ένας κανονικός έφηβος ζει μια κανονική ζωή, ώσπου μια πανδημία απειλεί  την καθημε-
ρινή του ρουτίνα. Θα μπορέσει να συμβιβαστεί στα νέα δεδομένα ή θα συνεχίσει την 
καθημερινή του ρουτίνα; A normal teenager leads a normal life until a pandemic threatens 
his everyday routine. Will he be able to compromise with the new facts or will he stick to his 
daily routine? 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ // ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

❚❚ Η πορτοκαλάδα > The orange Juice
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 8 ‘ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Παναγιώτης Κανελλόπουλος / Panagiotis Kanellopoulos, Στέλιος Πράττης / Stelios Prattis , 
Κώστας Κυπριανός Δαμιανός / Κostas Kyprianos Damianos, Χριστίνα Δίμιζα / Xristina Dimiza.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
"Η Πορτοκαλάδα" είναι η πρώτη μου παραγωγή, γυρίστηκε ουσιαστικά με μηδαμινό 
μπάτζετ, το οποίο επενδύθηκε αποκλειστικά για την απόκτηση του απαιτούμενου κινη-
ματογραφικού εξοπλισμού, ο οποίος ειλικρινά απέχει πολύ από τον όρο "επαγγελματι-
κός". "The Orange Juice" is my first production, it was shot with a less than minimal budget, 
which was invested exclusively in the acquisition of the required cinematic equipment, 
which is honestly far from the term "professional".

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ // SPECIAL HIGH SCHOOL 
AND LYCEUM OF ATHENS
Yπεύθυνος / in charge: Πράσινος Δημήτριος / Prasinos Dimitrios.

❚❚ To εληξίριο της αγάπης > Love elixir 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 1’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Oι μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Αθηνών με τους μαθητές του 2ου ΓΕΛ Ηλιούπο-
λης / Τhe pupils of the Special High School with the pupils of the 2nd GEL of Ilioupoli. Συντο-
νισμός εργαστηρίου / workshop curators: Βενετιάδου Ματίνα/Venetiadou Matina, Κώστα 
Κατράκης/ Kostas Katrakis, Τάσος Ζέρβας /Tasos Zervas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Mια ταινία animation στο πλαίσιο ενός εργαστήριου που αποτέλεσε μία ευκαιρία να ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους οι μαθητές δύο διαφορετικών σχολείων, που όμως μοιράζονται 
τις ίδιες δημιουργικές ανησυχίες και την ίδια ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία. A 
result of a workshop, this animation film gave the opportunity to students of two different 
schools that were sharing the same creative concerns and the same need for communica-
tion and collaboration, to join forces.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
kostasxira@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
panagiotiskanellopoulosWW@gmail.
com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
prajim@yahoo.com
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❚❚ Aληθινά όνειρα > Real dreams 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oι μαθητές του σχολείου / the pupils of the school, Διονυσία Κοπανά/ Dionisia Kopana Φι-
τσάλη Ευγενία/ Fitsali Eygenia Βενετιάδου Ματίνα / Venetiadou Matina.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS 
Tο θέμα του ντοκιμαντέρ που επέλεξαν οι ίδιοι οι μαθητές αφορά στην ίδια τη ζωή τους, 
τα όνειρα, τις εμπειρίες τους από τη σχολική και την κοινωνική τους ζωή. Οι μαθητές 
βρήκαν το χώρο και την κατάλληλη “αγκαλιά” για να μπορέσουν να εκμυστηρευτούν 
αυτά που τα πονάει, αυτά που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους “άλλους”, τους συνομή-
λικους, την κοινωνία στην οποία ζουν. The subject of the documentary was chosen by the 
students themselves and it is about their own life, their dreams, along with their own expe-
riences from their school life and social life. Students found the space and the proper "em-
brace" so as to be able to unbosom themselves of what is emotionally hurting them, to 
confide what they want to share with the "others" i.e.  Their classmates and the society that 
they are living in. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ // ΗIGH SCHOOL OF ANCIENT OLYMPIA 
Yπεύθυνος / in charge: Νικόλαος Κωστόπουλος / Nikolaos Kostopoulos. 

❚❚ Άμιλλα > Emulation 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 5’05’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Αντωνόπουλος Χαράλαμπος / Antonopoulos Charalampos, Βικάτου Δήμητρα- Ρέι/ Vikatou 
Dimitra- Rei, Βλάχου Ιωάννα / Vlachou Ioanna, Γκούβα Αγγελική / Gkouva Angeliki, Ζήση Γε-
ωργία- Δήμητρα / Zisi Georgia- Dimitra, Θεοφιλόπουλος Απόστολος / Theofilopoulos 
Apostolos, Κυριακοπούλου Ιωάννα / Kyriakopoulou Ioanna, Μικελόπουλος Μάριος / 
Mikelopoulos Marios, Βυθούλκα Γεωργία- Μαρίνα / Vythoulka Georgia- Marina, Παναγόπου-
λος Χρήστος- Παναγιώτης / Panagopoulos Christos- Panagiotis, Παναγοπούλου Βενετία / 
Panagopoulou Venetia, Παναγοπούλου Μαρία / Panagopoulou Maria, Σοφιανοπούλου Νίκη 
/ Sofianopoulou Niki, Τσεπενέκα Παναγιώτα – Σοφία / Tsepeneka Panagiota – Sofia, Χίντα 
Μαρικέλα / Chinta Marikela, Κωστόπουλος Μάριος / Kostopoulos Marios, Κωστοπούλου Δέ-
σποινα / Kostopoulou Despoina, Καραχάλιου Κωνσταντίνα / Karachaliou Konstantina. Yπεύ-
θυνη εργαστηριου / workshop leader: Άρτεμις Αναστασιάδου / Artemis Anastasiadou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία βασισμένη στα ολυμπιακά ιδεώδη και τον μύθο του Ηρακλή και της Καλλιστεφά-
νου Ελαίας. Μέσα από την όλη δημιουργική διαδικασία του κινηματογράφου, είχαν την 
ευκαιρία να επανασυνδεθούν με τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας αλλά και να αντι-
ληφθούν το ιστορικό βάθος της καλλιέργειας της ελιάς στην Ελλάδα και να πάρουν πλη-
ροφορίες για την Ηλεία ως ελαιοπαραγωγό περιοχή στο σύγχρονο γίγνεσθαι. A film 
based on the Olympic ideals and the myth Kallistefanos Elea. Through the whole creative 
process of cinema, they pupils had the opportunity to reconnect with the archeological site 
of Olympia but also to understand the historical depth of olive cultivation in Greece and to 
get information about Ilia as an olive growing region.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
Mail@gym-olymp.ilei.sch.gr
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1ο ΕΚ-ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ // 1st EK- EPAL OF RETHYMNO 
Υπεύθυνη / in charge: Eλισάβετ Βιβιλάκη / Elissavet Vivilaki.

❚❚ Το Αγκάθι > The Thorn
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’49’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Mαρίτα Παπαδάκη / Marita Papadaki. Σενάριο / screenplay: Eλισάβετ 
Βιβιλάκη / Elissavet Vivilaki. Eρμηνεία / cast: Όλγα Στεφανουδάκη / Olga Stefanoudaki, Εμμα-
νουήλ Τοντοσεϊτσουκ / Emmanouil Tontoseitsouk, Άννα – Μαρία Κυριακάκη / Anna – Maria 
Kyriakaki, Ελένη Βουρβαχάκη / Eleni Vourvachaki, Ελένη Κυδωνάκη, Άννα Χατζηδάκη / Eleni 
Kydonaki Anna Chatzidaki, Μαγδαλένα Αντωνιάδου / Magdalena Antoniadou, Ελένη Κυδω-
νάκη / Eleni Kydonaki, Άννα Χατζηδάκη / Anna Chatzidaki.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Mέσα από την ταινία «Το Αγκάθι» προσπαθoύμε να αναδείξουμε τον κοινωνικό στιγματι-
σμό αλλά και την ψυχολογική, σωματική & οικονομική βία που βιώνει μια γυναίκα και κατ’ 
επέκταση ένα ζευγάρι, στην προσπάθεια του να αποκτήσει παιδί. Η Ηθική αλλά και η 
Βιοηθική που διέπει το θέμα αποτελεί ακόμα ταμπού για την σύγχρονη κοινωνία. Through 
the film "The Thorn" we try to highlight the social stigmatization but also the psychological, 
physical & economic violence that a woman and consequently a couple experiences while 
trying to have a baby. The Ethics and Bioethics that govern the subject are still a taboo for 
modern society.

1o ΕΠΑΛ & 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ // 1st ARGOS EPAL & 1st E.K. 
Yπεύθυνος / in charge: Nίκος Πιστεύος / Nikos Pistevos. 

❚❚ Αργυρώ > Argiro 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ηλιάνα Ράπτη/Iliana Rapti, Κατσικάρη Κωνσταντίνα / Katsikari Konstantina, Κούβαλης Βασί-
λης /Kouvalis Basilis, Συγίζη Γιούλα/ Sigizi Gioula. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
 Η απίστευτη ιστορία της Αργυρώς που αν και χτυπημένη από τη λέπρα, μοίραζε σε όλη 
της τη ζωή αγάπη, μέσα από την ταινία των μαθητών του σχολείου μας. The incredible 
story of Argyro who, though stricken with leprosy, was handing out love for all of her life, 
through the movie of our school students. 

ΟΜΑΔΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ // 1st GENERAL LYCEUM 
OF PYRGOS BIOETHICS TEAM 
Yπεύθυνη / in charge: Αγγελική Παπαγεωργίου / Aggeliki Papageorgiou.

❚❚ Έχω δικαίωμα...; > Do I have the right ...?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ειρήνη Μάκοβετς / Irini Makovec, Μαρίνα Μαυρομάτη / Marina Mavromati, Περικλής Μικέ-
λης / Periklis Mikelis, Παναγιώτης Στάμος / Panagiotis Stamos, Κωνσταντίνα Τσονοπούλου / 
Konstantina Tsonopoulou. Υπεύθυνοι Καθηγητές: / Supervising teachers:, Αλέξης Μπαλαμά-
τσης / Alexis Balamatsis, Μαρία Νάρρου / Maria Narrou, Αγγελική Παπαγεωργίου / Aggeliki 
Papageorgiou, Παναγιώτα Σπυροπούλου / Panagiota Spyropoulou.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
cb.elissavet@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
pisnik2003@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
gildapapag64@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα τροχαίο και ο Πέρης καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο ζει μια καθημερινότητα 
βασανιστική. Η Μαρίνα μετά από μια συνηθισμένη μέρα στο σχολείο βρίσκεται στο νο-
σοκομείο όπου διαγιγνώσκεται με μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη ασθένεια. Τι συνδέει 
τους δύο νέους; Δύσκολα τα διλήμματα της ζωής! Ζωή και Θάνατος σε αέναο παιχνίδι 
επώδυνων επιλογών…A car accident and Peris finds himself stuck in a wheelchair, living a 
harrowing daily life.Marina, after an ordinary day at school finds herself in the hospital 
where she is diagnosed with a disease that is difficult to treat. What connects these two 
young people? Life dilemmas can be difficult! Life and Death in a perpetual game of painful 
choices...

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ- CineLike Lab // 1st VOCATIONAL LYCEUM OF AIGALEO - 
CineLike Lab
Yπεύθυνος / in charge: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis. 

❚❚ GNR - Greece's Next Record 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’ /2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κάμερα / camera: Κεράτσας Κωνσταντίνος / Keratsas Konstanikos. Σενάριο, Παραγωγή / 
screenplay, production: Τσάβος Μιχάλης / Tsavos Michalis. Ερμηνεία / cast: Καραμάνης Δη-
μήτρης / Karamanis Dimitris, Κοκκόνος Νίκος / Kokkonos Nikos, Κούβαρης Νίκος / Kouvaris 
Nikos, Κουλούρας Βασίλης / Koulouras Vasillis, Μορφωπούλου Αντωνία / Morfopoulou 
Antonia, Νικολοπούλου Κωνσταντίνα / Nikolopoulou Konstantina, Παπαδοπούλου Κωνστα-
ντίνα / Papadopoulou Konstantina. Μοντάζ / Editing: Κοκκόνος Νίκος / Kokkonos Nikos. 
Μπούμαν, Βοηθός Κάμερας / Booman, camera assistant: Μήτσης Θωμάς / Mitsis Thomas. 
Συνεργείο / crew: Μιχαλοχρίτσας Χρήστος / Michalochritsas Christos, Πετρίδη Αναστασία / 
Petridi Anastasia. Φωτογραφίες πλατώ / backstage photographer: Ντολιτζέ Νίνα / Dointze 
Nina. Υπεύθυνοι Καθηγητές / teachers in charge: Τσώνου Μαίρη / Tsomou Mairi, Χωριατέλης 
Γιάννης / Choriatelis Giannis. Υπεύθυνος εργαστηρίου CineLike Lab / CineLike Lab workshop 
coordinator: Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Ελλάδα κάνει νέα ρεκόρ. Ή τουλάχιστον, οι νέοι της προσπαθούν. Παρακολουθήστε και 
στηρίξτε την προσπάθειά τους, να σπάσουν τα παγκόσμια ρεκόρ. Όλοι μαζί μπορούμε. 
Όλοι, πρέπει να είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε. Greece is setting new records. Or at least 
the country’s youth are trying to do so. Follow and support their effort to break world re-
cords. Together we can. We all need to be there to support them.

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ // 2nd MODEL GENERAL LYCEUM OF ATHENS 
Yπεύθυνοι / in charge: Δημήτρης Κοπανάς/Dimitris Kopanas,  Βασίλης Καρκάνης/Vasilis Karkanis.

❚❚ Ο Κύκλος > The Cycle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5'32'' / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW:
Σκηνοθέσια, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας / direction, screenplay, d.o.p: Γιάννης Γεωρ-
γόπουλος. Ερμηνεία / cast: Στράτος Ασημέλλης, Κωνσταντίνος Γκούφας, Χριστιάννα Αση-
μέλλη, Κλεοπάτρα Τράικου και Καλυψώ ΓιαννακοπουλουΒοηθός Σκηνοθέτη - Μαριτζώρτζια 
Χριστοδούλου Μουσική / music: Φαίη Αραπατσάνη Βοηθοί Οπερατέρ - Γιώργος Μαρκάτος, 
Δέσποινα Μάνου Καλλιτεχνική Διεύθυνση / artistic direction: Έλλη Κινάτου, Αναστασία Βεζυ-
ράκη, Πάνθεια Φλώτσιου. Script: Πάνθεια Φλώτσιου, Βάσια Τζαβέλλα Φροντιστές - Χρήστος 
Κόλλιας, Νίκος Βιντζηλαίος, Βασιλική Γραμμένου, Σαράντης Αγγέλου, Γεωργία Μήτση, Ιωάν-
να Κρέκα, Γουένγκ Μεντί, Αλκμήνη Δημοπούλου Location Scouting - Γεωργία Μήτση, Μαρία 
Γιαννακούρου, Βασιλική Γραμμένου, Θεοφανία Αθανασούλη.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
iliasflorakis@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
dkopanas@sch.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
 Δύο άνδρες, ο καθένας παγιδευμένος σε έναν φαύλο κύκλο στη ζωή του. Ο ένας χτυπά 
ξανά και ξανά μια πόρτα που έχει ήδη κλείσει προ πολλού. Ο άλλος παραιτημένος από 
όλα. Το πέρασμα ενός μικρού κοριτσιού θα γίνει αφορμή να επανεξετάσουν τη ζωή τους. 
Δίνοντας τη σκυτάλη παρακάτω, νέοι «κύκλοι» ξεκινούν. Two men, each trapped in a vi-
cious cycle in his life. The first man knocks over and over again on a door that has already 
been shut a long time ago. The second man has given up from everything. The passing by 
of a little girl will trigger them to re-examine their lives. By handing over the baton, new 
"cycles" begin.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ // 
WORKSHOP OF PHILOSOPHY AND ART OF THE 3rd LYCEUM OF GLYFADA
Yπεύθυνη / in charge: Αθηνά Γκριτζάλα / Αthina Gritzala. 

❚❚ Mυστικά ίχνη / Mystical traces
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Κωστούλα Δέσποινα / Kostoula Despina, Κουκουλάκης Χρήστος / Koukoulakis Christos, Μι-
χαλαριά Θεοδώρα / Michalaria Theodora, Χορός Ιωάννης / Choros Ioannis, Γκένωσης Βαγε-
νάς Αλέξιος / Genosis Vagenas Alexios, Δασακλή Παναγιώτα / Dasakli Panagiota.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε ένα δυστοπικό, απροσδιόριστο χρονικά και τοπικά μέλλον, κάποιοι πολίτες στερού-
νται και αγνοούν τα τέσσερα θεμελιώδη, σύμφωνα με κάποιους αρχαίους έλληνες φιλο-
σόφους, στοιχεία. Τους προσφέρονται τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να αποπειραθούν 
ως νέοι μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, να διασώσουν 
το μοναδικό διασωθέν τριαντάφυλλο, την τελευταία υπόμνηση της φύσης στον τεχνο-
κρατικό πολιτισμό τους. In a future dystopian society - the time and place is not specified 
- some citizens are deprived of and unaware of the four fundamental elements according 
to the ancient Greek philosophers. These elements are offered to them, so as to join their 
forces and, like new Mystics of the Eleusinian mysteries, to try and save the last living rose. 
The last reminder of Nature left in their technocratic culture. 

7o ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ // 7th GENERAL LYCEUM OF N. SMYRNI 
Yπεύθυνος / in charge: Πέτρος Μούγιος Petros Mougios.

❚❚ HATE CALLING
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’55’’ /  2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW:
Σκηνοθεσία, σενάριο: οι μαθητές της ομάδας Homo Ludens Ερμηνεία / cast: Βαγγέλης Δελη-
μιχάλης, Ιωάννα Γρίβα, Ηλέκτρα Σμύρη, Άλκης Μουρίκης, Νικόλας Σκευούλης, Άλια Κοντο-
πούλου, Φωτεινή Καραδήμου Ήχος / sound: Νικόλας Σκευούλης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Γενική Γραμματεία Αγανάκτησης ψάχνει να προσλάβει άτομα για δουλειά. Όσοι προ-
σλαμβάνονται, πρέπει να εξασκήσουν τέλεια τη ρητορική μίσους. The General Secretariat 
of Indignation is looking for staff to hire. Those who are hired need to be able to perfectly 
practice hate speech. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
athigri@yahoo.gr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
petros.mouyios@gmail.com
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AΣΗΜΕΝΙΑ ΓΑΛΑΝΗ // ASIMENIA GALANI 

❚❚ Ricostruzione
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’42’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, / direction, screenplay, camera: Aσημένια Γαλάνη / Asimenia 
Galani. Ήχος, μοντάζ, μουσική / sound, edit, music: Nικόλαος Ζαφειρίδης / Nickos Zafeirides. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ανασυγκρότηση χώρου ή ανασυγκρότηση ζωής; Ένας νέος παραθέτει τις σκέψεις, τους 
φόβους και τις φιλοδοξίες του μέσα από μια σειρά φιλοσοφιών που εκφράζει σε διάλογο 
με έναν αόρατο θεατή. Reconstruction of space or reconstruction of life? A young person 
shares his thoughts, fears and ambitions through a series of philosophies that he expresses 
through his dialogue with an invisible spectator.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΥΚΩΝ // CINEMA CLUB OF PEFKES 
Yπεύθυνοι / in charge: Λουκία Πετροτσάτου / Loukia Petrotsatou, Άννα Δεληγιαννοπούλου /Anna 
Deligiannopoulou. 

❚❚ Παγιδευμένη > Trapped 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’05’’/ 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Ιδέα, μουσική / idea, music : Νικολέττα Τζιμουλά/ Nikoletta Tzimoula. Σενάρο / screenplay: 
Κώστας Φιρινίδης / Kostas Firinidis, Γιωργος Μπουμπούσης/ Giorgos Boubousis, Νικολέττα 
Τζιμουλά / Nikoletta Tzimoula. Storyboards: Ιωάννα Μάμαλη/ Ioanna Mamali, Εύα Μιχαηλί-
δου / Eva Michailidou, Φιρινίδης / Kostas Firinidis, Νικολέττα Τζιμουλά / Nikoletta Tzimoula. 
Animation,backgrounds, μοντάζ, ήχος / edit, sound: Φιρινίδης / Kostas Firinidis, Νικολέττα 
Τζιμουλά / Nikoletta Tzimoula.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
H ιστορία ενός εργοστασίου εργαζομένου. Έχοντας βαρεθεί με τη μονότονη καθημερινή 
του ζωή και τη ρουτίνα της ατελείωτης δουλειάς προσπαθεί να βρει μια διέξοδο. Με τη 
βοήθεια ενός επαναστάτη (*) συναντά τον δρόμο που καταφέρνει να δραπετεύσει και να 
ξεκινήσει μια νέα πορεία ζωής. The story of a factory emploee. Being fed up with his mono-
tone everyday life and routine of endless work he tries to find a way out. With the help of a 
rebel (*) he meets along the way he manages to escape and start a new path life

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ // EPAL KASTORIAS
Υπεύθυνη / in charge: Αναστασία κοτζαμπουγικίδου/ Anastasia kotzampougikidou

❚❚ Xαμένος > Lost
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’29’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW:
Ιωάννης Παναγιωτίδης / Ioannis Panagiotidis, Στέλιος Χιώτης/ Stelios Chiotis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία αναφέρεται στα παιδιά που προσπαθούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους 
μέσα από τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη εποχή. The film is 
reffering to children who are trying to determine their intentity amid the adverse condi-
tions that they face in our times.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
azzurosilver@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
lpetrotsatou@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
tessykotza@yahoo.gr
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ΕΡΑΤΩ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 

❚❚ Somewhere only we know
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Eρατώ Μπαλόγλου / 
Erato Baloglou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Ροζάνα, η μία από τις δύο πρωταγωνίστριες της ταινίας, είναι ένα νεαρό κορίτσι που 
πρόσφατα έχασε το αγαπημένο της κατοικίδιο, το κουνέλι της, την Περλ. Ένα βράδυ, ενώ 
η Ροζάνα είναι βυθισμένη στη θλίψη και τις αναμνήσεις της, το φάντασμα της Περλ την 
επισκέπτεται και την οδηγεί ξανά στο μυστικό μέρος που πήγαιναν τακτικά για να περά-
σουν χρόνο μαζί. Εκεί, τις αποκαλύπτει κάτι που θα απαλύνει τον πόνο της και θα την 
βοηθήσει να ξεπεράσει τη θλίψη της. Rosana, one of the two protagonists of the film, is a 
young girl who recently lost her beloved pet rabbit, Pearl. One night, while Rosana is im-
mersed in her grief and memories, Pearl's ghost visits her and leads her back to the secret 
place where they used to spend their time together. There, it reveals to her something that 
will ease her pain and help her overcome her grief.

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

❚❚ Δυστοπία > Dystopia
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Oι μαθητές του όμιλου κινηματογράφου του σχολείου/ the students of the Cinema club of 
the school.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
637 χρόνια pax technica σε μια παγκόσμια ηλεκτρονική δικτατορία που εξαφάνισε την 
ανθρώπινη διανόηση. Οι άνθρωποι ζουν σε έναν μολυσμένο κόσμο απομονωμένοι, και 
μορφώνονται μέσω των Η/Υ με τεχνολογικές γνώσεις που διοχετεύει το καθεστώς. Όταν 
μια ομάδα περιθωριακών νεαρών ανακαλύπτουν στις «μολυσμένες περιοχές» και αναβι-
ώνουν ένα παλιό σχολείο, τότε όλα ανατρέπονται. Human spirituality is still missing after 
637 years of a global dictatorship. People live under alienation conditions due to the pollu-
tion, while their only source of knowledge is the Internet which is strictly controlled by 
governors. Everything is about to change when a marginal teen group finds out about an 
old school and recreates it.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ // GENERAL LYCEUM OF MOIRES
Υπεύθυνος / in charge: Στέφανος Χρ. Παναγιωτόπουλος / Stefanos Chr. Panagiotopoulos.

❚❚ Απουσίες > Truancies
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW:
Μανώλης Χριστοφοράκης / Manolis Christoforakis, Γιάννης Χρονάκης / Yiannis Chronakis, 
Στέλλα Αναστασάκη / Stella Anastasaki, Ρίτσα Σιββιανάκη / Ritsa Sivianaki, Μπάμπης Μπα-
στάκης / Mpampis Mpastakis, Μιχάλης Δαμιανάκης / mihalis Damianakis, Χρήστος Μπικά-
κης / Christos Mpikakis, Γιώργος Επιτροπάκης / Giorgos Epitropakis, Δημήτρης Βαφάκης / 
Dimitris Vafakis, Χριστίνα Κεφαλογιάννη / Christina Kefalogianni, Κωστής Βασιλάκης / Kostis 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
eratob4@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
amat65@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 

stefpan1453@yahoo.gr
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Vasilakis, Μάνος Κουλεντάκης / Manos Koulentakis, Μανόλης Τσικριτσάκης / Manolis 
Tsikritsakis, Νίκος Σηφάκης / Nikos Sifakis, Γιώργος Χατζάκης / Giorgos Hatzakis, Δέσποινα 
Τουπάκη / Despina Toupaki, Μιχάλης Ρουκουνάκης / Mihalis Roukounakis, Σήφης Ταφλάι / 
Sifis Taflai, Θωμάς Φανουράκης / Thomas Fanourakis, Νίκος Δουλγεράκης / Nikos 
Doulgerakis, Μανόλης Βασιλάκης / Manolis Vasilakis, Μελίνα Γεωργαντοπούλου / Melina 
Georgantopoulou, Μαρία Ηλιάκη / Maria Iliaki, Μανόλης Κακουλάκης / Manolis Kakoulakis, 
Γρηγόρης Ντισπυράκης / Grigoris Ntispirakis, Μύρος Ντισπυράκης / Miros Ntispirakis, Άγγε-
λος Γουρλεμάκης / Agelos Gourlemakis, Παναγιώτης Ραπτάκης / Panagiotis Raptakis, Ζαχά-
ρης Ρομπογιαννάκης / Zaharis Rompogiannakis, Σπύρος Χασκής / Spiros Haskis, Ιωάννα 
Τσαχάκη / Ioanna Tsahaki, Ανελίντα Σκούρτι / Anelinta Skourti, Θεοδώρα Βούρβαχη / 
Theodora Vourvahi, Ειρήνη Μιχελάκη / Irini Mihelaki, Εύη Κτιστάκη / Evi Ktistaki, Γιώργος 
Χαριτάκης / Giorgos Haritakis

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο "Θωμάς" , ένας νέος που αμφισβητεί τα πάντα και διψά για αποδείξεις, θα "ταξιδέψει" 
από το δωμάτιό του σε ένα αλλιώτικο μέρος και θα έρθει αντιμέτωπος με απρόσμενες 
καταστάσεις που θα τον κλονίσουν συθέμελα. Η τελική αποκάλυψη θα τον βοηθήσει να 
τοποθετηθεί διαφορετικά απέναντι στον εαυτό του, τους γύρω του και το Θεό. "Thomas", 
a young man who questions everything and is thirsty for proof, will "travel" from his room 
to an uncustomary place and he will face unexpected situations that will shake him up 
gravely. A final revelation will help him to position himself differently toward his own self, 
those around him and God. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ // GENERAL LYCEUM OF NIGRITA 
Υπεύθυνη / in charge: Χαριστούλη Αργυρή / Charistouli Argyri.

❚❚  Περιπλάνηση στην ιστορία του χουμνικού > Wandering through the 
history of hοumniko
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’28’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Γκίκα Άντονι / Gjika Andoni, Παντούσα Χρυσαφένια / Padousa Xrysafenia, Προβάτου Γεωρ-
γία /Provatou Georgia.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Tο ντοκιμαντέρ αυτό αποτελεί σύντομο οδοιπορικό στην ιστορία του Χουμνικού, ενός 
μικρού χωριού της Βισαλτίας. Σε αυτό παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές της ζωής των 
κατοίκων, εξιστορούνται αξιοσημείωτα γεγονότα του παρελθόντος και περιγράφονται 
μνημεία του τόπου. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις αφηγήσεις, τις συνεντεύξεις, τις εικό-
νες και την παραδοσιακή μουσική της ευρύτερης περιοχής. This documentary is a brief 
trek in the history of Houmniko, a small village of Visaltia. It presents important aspects of 
the life of the inhabitants, it recounts notable events of the past and it describes the monu-
ments of the place. All of the above are reflected in the narratives, interviews, images and 
traditional music of the wider area. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BELLANDONNA // BELLANDONNA CINEMA 
CROUP 
Υπεύθυνος / in charge: Γιώργος Σέφερ / George Sefer. 

❚❚ Wreathless
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’22’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Γιώργος Σεφέρ / George Sefer. Κάμερα / 
camera: Φίλιππος Πριοβολος – Τάσικας / Philip Priovolos-Tasikas. Eρμηνεία / cast: Γιώργος 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 

axaristo@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
belladonnaindependentpictures@
gmail.com
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Σεφέρ / George Sefer, Πέτρος Παπαθωμίδης / Petros Papathomidis, Χριστίνα Παπαθωμίδου 
/ Christina Papathomidou, Τατιάννα Πλές / Tatiana Pless, Πάτρικ Γουλης / Patrick Goulis,, 
Deirdre Ball, Philip Benson, Κυριακή Κιρκοπούλου / Kiriaki Kirkopoulou. Φώτα / lights: Xρι-
στίνα Παπαθωμίδου / Christina Papathomidou. Μοντάζ, ήχος / edit, sound: Γιώργος Σεφέρ / 
George Sefer, Φίλιππος Πριοβολος – Τάσικας / Philip Priovolos-Tasikas. Παραγωγή / 
production: Anatolia The American College of Thessaloniki, Belladonna Film Group.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σκοτάδι. Το Κενό. Ένα κορίτσι. Ξανά σκοτάδι. Ο Λέοναρντ μόλις και μετά βίας θυμάται το 
πως κατέληξε εκεί, πόσο μάλλον το γιατί. Οι χαρές του είναι λιγοστές, οι απολαύσεις του 
χυδαίες και ματαιόδοξες. Το μόνο που έχει απομείνει από το παρελθόν του είναι μια πα-
λιά φωτογραφία. Μια παμπάλαια φωτογραφία. Μόλις που μπορεί κανείς να διακρίνει τι 
απεικόνιζε κάποτε. Σκοτάδι. Το Κενό. Ένα ηλικιωμένος άντρας. Ξανά σκοτάδι. Η ζωή στο 
Καθαρτήριο. Darkness. The Void. A girl. Darkness again. Leonard can barely remember how 
he ended up there, let alone why. His pleasures are meager, his delights vulgar and vain. 
The only remainder from his past is an old picture. A very old picture. One can barely guess 
what it used to represent. Darkness. The void. An old man. Darkness again. Life in Purgatory.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ // MARIOS VAMVAKARIS

❚❚ Μάιος > May 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’14’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Μάριος Βαμβακάρης / Marios Vamvakaris. Eρ-
μηνεία / cast: Μαρίλια Φωτοπούλου / Marilia Fotopoulou, Βαλάντης Παπαδόπουλος / 
Balantis Papadopoulos. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια παρέα νέων από τη Σπάρτη, μέσα στη ζέστη του Μαΐου του 2020, αποφασίζει να 
μετατρέψει ένα ποίημα σε μια μικρή ιστορία…A company of young people from Sparta, 
in the heat of May 2020, decides to turn a poem into a little story... 

ΠΑΡΙΣ ΔΟΜΑΛΗΣ // PARIS DOMALIS 

❚❚ Η Τράπουλα > Deck of Cards
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’42’’ / 2029 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Πάρης Δόμαλης / Paris 
Domalis. Ερμηνεία / cast: Αχχιλέας Ζαχαριάδης / Akylas Zachariadis , Γρηγόρης Τσακαταράς 
/ Grigoris Tsakataras, Πάρης Δόμαλης / Paris Domalis, Δημήτρης Νάτσης / Dimitris Natsis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τέσσερις φίλοι παίζουν πόκερ. Βέβαια, μόνο ένας μπορεί να κερδίσει. Four friends play 
poker around a table. But only one is capable of winning.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
vampetr13@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
lpetrotsatou@gmail.com
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BΛΑΣΗΣ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ // VLASSIS MATZIOKAS 

❚❚ Ένα πρωινό με τον Σέρλοκ Χολμς > A morning with Sherlock Holmes 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’11’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Βλάσης Μαντζιώκας / 
Vlasis Mantziokas. Ερμηνεία / cast: Γιώργος Γεράσιμος Μαντζιώκας / Giorgos Gerasimos 
Mantziokas. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Γουάτσον αμφισβητεί τις επαγωγικές ικανότητες του Σέρλοκ Χολμς. Ο Χολμς τον προ-
καλεί να του θέσει μια δοκιμασία. Ο Γουάτσον του εμφανίζει ένα ρολόι τσέπης και του 
ζητά να του πει τι συμπεραίνει για τον προηγούμενο κάτοχο του. Η δοκιμασία μοιάζει 
αδύνατη, ακόμα και για τον Σέρλοκ Χολμς. Είναι όμως; Watson questions Sherlock Holm-
es' inductive abilities. Holmes challenges him to put him to a test. Watson shows him a 
pocket watch and asks him to tell him what he can deduce from it about the previous 
owner. The challenge seems impossible, even for Sherlock Holmes. Is it though?
 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT 
mantziok@gmail.com
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AΥΣΤΡΙΑ > AUSTRIA 

ANIKI ASSOCIATION

H ANIKI-Association είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εμπλέκει επαγγελματίες 
καλλιτέχνες με ομάδες ή άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό την 
καθοδήγησή τους για την δημιουργία ταινιών κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους. ANI-
KI-Association is a nonprofit organization which involves professional artists in the guid-
ance and realization of short animated films within groups or individuals facing social ex-
clusions.

To χαμένο καπέλα > The lost hat
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Kaia, Lisa, Leon, Nino. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας χιονάνθρωπος περνάει τον καιρό του τον  χειμώνα μέσα στη μοναξιά. Ξαφνικά, ο 
αέρας  παίρνει το καπέλο του και όλα θα πάρουν άλλη τροπή. A snowman is spending his 
winter time feeling very lonely. Suddenly his hat is getting taken away by the wind and 
everything will turn out differently...

JULIAN SCHMIEDERER 

Σκηνοθέτης και τεχνικός ήχου  που καλλιτεχνικά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φε-
στιβάλ Ars Electronica. Ακολούθησαν και άλλα πρότζεκτ  στα οποία εργάστηκε ως τεχνι-
κός ήχου. Αφού πρώτα διετέλεσε συντελεστής σε πολλές ταινίες, ήρθε το πλήρωμα του 
χρόνου να γυρίσει τις δικές του. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης με τις ταινίες 
“Kruzifix” και “Pressure” στις οποίες έγραψε επίσης το σενάριο. A director and sound engi-
neer and first appeared artistically in 2010 as part of the Ars Electronica Festival. Further 
projects followed in which he worked as a sound engineer. After being part of the crew of 
several movies it was time for him to make his own. He made his first steps as a director with 
the movies “Kruzifix” and “Pressure” where he also wrote the scripts.

Πίεση> Pressure
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’40’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Julian Schmiederer. Παραγωγή / production: 
Julian Schmiederer, Lara Rabitsch. Ερμηνεία / cast: Ibrahim Aly.Φωτογραφία / direction of 
photography: Gregor Franz. Mοντάζ / edit: Johannes Rass.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ανάμεσα στην πόλη που πάλλεται και στην ακινησία του πλήθους, ένας νεαρός ψάχνει 
για τη θέση του στην κοινωνία. Η "Πίεση" παρουσιάζει το ταξίδι του από τη φορτωμένη 
με ναρκωτικά νυχτερινή ζωή, στις αδικίες της μουσικής σκηνής. Όπου και αν βρεθεί κατά 
τη διάρκεια της αναζήτησης του βρίσκεται αντιμέτωπος με περιορισμούς, καταναγκα-
σμούς και πιέσεις. Το ταξίδι του τελειώνει όταν αρχίζει να αμφισβητεί όλα αυτά για τα 
οποία πάλεψε, ενώ έχει αρχίσει να πιάνει πάτο. Between the pulsating city and the stand-
still of the people, a young man is looking for his place in society. "Pressure" is showing his 
journey from the drug ridden nightlife to the unfair music scene. Everywhere his search is 
taking him he's facing restrictions, compulsions and pressure. His journey ends when he 
starts questioning everything he fought for while hitting rock bottom.

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
animierteskino@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
contact@julianpixel.at

AGE  
4-12 
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AGE  
17-20

AGE  
17-20

HBLA FUR KUNSTLERISCHE GESTALTUNG
Υπεύθυνος / in charge: Robert Hinterleitner.

Το βίντεο της Naomi Hozaien δημιουργήθηκε κατά τη φάση  της κατ'οίκον εκπαίδευσης  
εν μέσω  της καραντίνας κατά την διάρκεια της  πανδημίας  την άνοιξη του 2020. Η απο-
στολή αυτής της άσκησης ήταν να στείλει ένα μήνυμα από την απομόνωση. Η "Τριάδα" 
είναι το  πρότζεκτ της Johanna Weiss που αποτέλεσε την τελική εργασία της στην τάξη 
Βίντεο του 2020 της τριτοβάθμιας Σχολής για την Τέχνη και το Σχέδιο Linz. Naomi Ho-
zaien's video was created as part of the homeschooling phase during the pandemic lock-
down in spring 2020. The task of this exercise was to send a message out of the isolation.
“Triad” is Johanna Weiss' final project in the video class 2020 of the higher educational 
School for art and design Linz.

Aγαπημένο μου ημερολόγιο > Dear Diary
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’03’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Naomi Hozaien. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το "Αγαπημένο μου ημερολόγιο" έχει μια όμορφη μελαγχολία μέσα του, μιλά μέσα από 
σουρεαλιστικές εικόνες για το πως είναι να είσαι μόνος και στο φινάλε  του μία απρόσμε-
νη κατάληξη βάζει τέλος σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση. ‘’My diary” has something of a 
wonderful melancholy about it, it tells of being alone in surreal images and comes up with 
an unexpected ending of this dreary situation.

Τριάδα > Triad
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’46’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Johanna Weiss. Ερμηνεία / cast: Tobias Hollinetz.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τρεις άνθρωποι με τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: νότες, μια λίμα νυχιών 
και μία άρπα. Συναντιούνται σε ένα δωμάτιο. Καμία μορφή επικοινωνίας, όμως  η αλληλεπί-
δραση μεταξύ των χαρακτήρων είναι εμφανής. Σταδιακά, η δυσαρμονία του μουσικού έρ-
γου του συνθέτη προξενεί απελπισία. Three people with three different attributes: notes, a 
nail file and a harp, meet each other in a room. Without any communication, interaction 
among the characters is noticeable. The disharmony of the composer´s work causes despera-
tion step by step.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
hinterleitner@crossingeurope.at
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B. MAKΕΔΟΝΙΑ > N. MACEDONIA 

LINA BOJADJIEVA

Η Λίνα είναι πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτης, που ακόμη μαθαίνει και αποκτά την ανε-
ξαρτησία της. Ξεκίνησε ως συν-σεναριογράφος στην εφηβική ταινία "Ema" (2018) σε ηλι-
κία 14 ετών, πράγμα που της έδωσε το κίνητρο να προχωρήσει. Lina is a first-time director, 
still learning and becoming independent. Started off as a co-writer of the Macedonian 
teenage film"Ema" (2018) at age 14, which motivated her to move forward.

Isolation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’51’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Lina Bojadjieva. Eρμη-
νεία / cast: Anika Corbeska. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Από τη στιγμή που ολόκληρος ο κόσμος βρέθηκε σε "παύση", κλειδωμένος στα σπίτια 
του, φοβισμένος και απομονωμένος, να βρίσκει παρηγοριά στην τέχνη, τη μουσική και 
την ποίηση, ήταν απόλυτα φυσιολογικό να αποξενωθεί από την πραγματικότητα. Σε αυ-
τήν την  μικρού μήκους ταινία παρουσιάζεται μία νεαρή κοπέλα σε απομόνωση, που λα-
χταρά να συνδεθεί ξανά με τη φύση και να βρει εσωτερική γαλήνη. When the whole 
world hit 'pause', locked in our homes, afraid and isolated, finding comfort in art, music and 
poetry, it's completely normal to drift away from reality. This short film features a young girl 
in isolation, longing to connect with nature again and find inner peace.

ΒΕΛΓΙΟ > BELGIUM 

REKKER ANIMATION STUDIO

Το REKKER είναι στούντιο κινουμένων σχεδίων στο Βέλγιο, το οποίο φτιάχνει ταινίες μι-
κρού μήκους με παιδιά και νέους. Το STADSVOGEL είναι το πρώτο πρότζεκτ μας. Σε αυτό, 
νέοι από 8 σχολεία των Βρυξελλών παρουσιάζουν την αντίληψη τους για το χώρο: η γει-
τονιά, το σπίτι, ο προσωπικός και ο διαπροσωπικός χώρος, ο πλανήτης, το σύμπαν. Το 
κεντρικό θέμα που διατρέχει όλο το πρότζεκτ είναι η πόλη των Βρυξελλών ως περιβάλ-
λον διαβίωσης γενικά ή ως περιβάλλον διαβίωσης για τα παιδιά που ζουν στα περίχωρα, 
καθώς και η σχέση και η σύνδεση των παιδιών με αυτήν την πόλη. REKKER is an animation 
studio realizing shorts with children and youngsters in Belgium. STADSVOGEL was our first 
project in which young people from 8 Brussels schools represent their perception of space: 
the neighborhood, the home, the personal and interpersonal space, the globe, the uni-
verse. The central theme throughout the project is the city Brussels as a living environment, 
or for the children who live in the outskirts, the relationship and connection with that city.

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
elise@rekker.be

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
linabojadzieva@yahoo.com
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Τέρατα στις Βρυξέλλες > Beasts in Brussels
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ 3’53’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Παιδιά από το στούντιο κινουμένων σχεδίων / REKKER ANIMATIONSTUDIO, youngsters 11-
12 years.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι Βρυξέλλες δεν κατοικούνται μόνο από ανθρώπους αλλά και από ζώα. Σε αυτή την 
ταινία παρακολουθούμε ένα περίεργο ζώο να κάνει έφοδο σε μια πολυκατοικία. Brussels 
is a city not only inhabited by people but also by animals. In this film we follow a curious 
animal on his raid in an apartment building.

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ > BOSNIA HERZEGOVINA

MILAN BOGDANOVIC

Από πολύ μικρή ηλικία, ενδιαφέρθηκε για το θέατρο και έχει δημιουργήσει 8 θεατρικές 
παραστάσεις για το Youth Theatre DIS. Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος σκηνοθέτης στον δι-
αγωνισμό για θέατρα νεολαίας της Δημοκρατίας της Σέρπσκα. Εκτός αυτού, κέρδισε πολ-
λά βραβεία “καλύτερης θεατρικής παράστασης” αλλά και για τη σκηνοθεσία. Το 2018 
γυρίζει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία "Luzeri 1.01", η οποία συμμετείχε στο διε-
θνές φεστιβάλ Bina Mira στο Άαχεν. Η τελευταία  μικρού μήκους ταινία του με τίτλο "Ο 
τροχός των ονείρων" επιλέχθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Mitreo. From very 
young age he became interested in theater and has put up 8 theater plays since at the 
scene of Youth Theater DIS. He was proclaimed the best director in the competition for 
youth theaters of Republic of Srpska. Besides that, he won numerous awards for best theat-
er plays as well as directing. In 2018 he films his first feature film "Luzeri 1.01" and takes it to 
the international festival Bina Mira in Aachen. The latest piece he directed was short movie 
titled "The wheel of dreams" which was selected for Mitreo Film Festival.

Ο τροχός των ονείρων > The wheel of dreams
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’55’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
 Σκηνοθεσία / direction: Milan Bogdanović. Σενάριο / screenplay: , Ognjen Bogdanović. Ερ-
μηνεία / cast: Rade Kostić, Marko Vujević, Vanja Banjac, Andrej Josović. Παραγωγή / 
production: Aleksandar Vasiljević. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ιστορία δύο φίλων που είναι φίλοι μια ζωή. Η καθημερινότητα τους αν και καμιά φορά 
γίνεται  βαρετή και κουραστική, αφήνει όμως μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να ξεφύγει  
από τον κόσμο της πραγματικότητας. Αυτοί οι τύποι μας βάζουν σε ένα παιχνίδι γεμάτο 
αδρεναλίνη, από το οποίο όμως δεν λείπουν τα συναισθήματα. Μας μαθαίνουν ότι μία 
και μοναδική στιγμή μπορεί να κάνει την ημέρα καλύτερη, να μετατρέψει την απείθεια σε 
φαντασία και να αποσπάσει  ένα χαμόγελο από τα χείλη της μίζερης  πραγματικότητας. 
Α story of two lifetime friends. About their everyday life which is sometimes boring and 
tiring, but gives us hope to get out of that world of reality. These guys take us through a 
game full of adrenaline, without lack of emotions. They teach us that a single moment can 
make the day better, turn defiance into imagination, and elicit a smile to a stingy reality.

AGE  
17-20

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
xmilanbogdanx@gmail.com
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ > GERMANY 

JUGENDFILM E.V. 
Υπεύθυνος / in charge: Klaus Weller

Το «Jugendfilm E.V.» είναι μια συνεργασία ελευθέρων επαγγελματιών από διάφορους χώ-
ρους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, μοντέρ και εικο-
νολήπτες. 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 de-
partments of the film business, writers, directors, editors and cameramen. Our philosophy: 
within the production the children should do as much as possible by themselves. 

Τι τύχη !   > Got lucky!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:7’05’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Gustav Kern,  Jasper Kern, Arun Koether, Benjamin Schnackenburg, 
Mila von Bodelschwingh, Lucas Drobek. Eρμηνεία / cast: Παραγωγή / production: Chrisdian 
Wittenburg (UTE e.V.), Klaus Weller (Jugendfilm e.V.) Eρμηνεία / cast: Tim Branning. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η δεύτερη υπόθεση του Επιθεωρητή Bernhardt: Μαθαίνει από την εφημερίδα για τον 
θάνατο της πλούσιας Lea Hartmann, η οποία άφησε κληρονομιά στον ανιψιό της τον μα-
γικό μονόκερο της. Ο διοικητής είναι αποφασισμένος να αποκτήσει αυτό το μαγικό ον, 
ακόμη και με τη χρήση βίας αν χρειαστεί. Και αυτό γιατί επιθυμεί όχι απλώς να είναι ο πιο 
μοχθηρός αλλά και ο πλέον πανίσχυρος αστυνομικός. The 2nd case of Inspector Bern-
hardt: From the newspaper he learns about the death of the rich Lea Hartmann, who inher-
ited her magic unicorn to her nephew. The commissioner is determined to get into posses-
sion of the magical being, if necessary by force of arms. Because he wants to be not only the 
meanest, but also the most powerful cop.

TYRA LEE
Υπεύθυνος / in charge: Oliver Theurich.

Από το 2017 ως το 2019 ήταν μέλος του Brandenburg Jugendtheater (Klassen Feind). Δου-
λεύει εθελοντικά στο CVJD και έχει σκηνοθετήσει ένα θεατρικό μιούζικαλ. From 2017 to 
2019 she was a member of the Brandenburg Jugendtheater (Klassen Feind). She works vol-
untarily at the CVJD and has directed a theater musical.

Xρόνια πολλά, μαμά > Happy Birthday Mum
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’43’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Tyra Lee. Σενάριο / screenplay: Oliver Theurich, Vito Polito. Παραγω-
γή / production: Oliver Theurich. Eρμηνεία / cast: Aylin Ravanyar, Vanessa Montserrat.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η μητέρα γιορτάζει μεσω zoom τα γενέθλια με 
την κόρης. Η ειλικρίνα φέρνει στο φως πράγματα που ήταν κρυφά κ αυτό φέρνει τις δύο 
γυναίκες πιο κοντά. Due to Covid-19 restrictions, a mom celebrates her birthday with her 
daughter via Zoom. Honesty brings things to light that were unresolved and the two closer 
together.

AGE  
17-20

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@jugendfilm-ev.de

ΕΠΑΦΗ > CONTACT

oliver.theurich@gmx.de
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FABIAN SIGLER 

Ο Fabian γεννήθηκε το 2001 και ξεκίνησε την ενασχόληση του με την φωτογραφία από 
την ηλικία των 5 ετών. Δημιούργησε την πρώτη μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων ται-
νία του το 2017. Έκτοτε έχει κάνει ακόμη 4 ταινίες. Fabian was born in 2001 and started 
with photography in the age of 5. He created his first animated short in 2017. After that he 
has made 4 more films. 

HORAZIO - Ο Φύλακας του χρόνου     > HORAZIO - The Timekeeper
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’33’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Fabian Sigler. Σενάριο / screenplay: Fabian Sigler, Josephine Greck. 
Eρμηνεία / cast: Tatjana Hoter.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία δίνει έμφαση στον ρόλο του ατόμου στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την 
επακόλουθη σύγκρουση του ρόλου αυτού με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Η πλοκή πε-
ριλαμβάνει ένα κορίτσι που νιώθει ότι περιορίζεται από την καθημερινότητα της σχολι-
κής της ζωής.  Παρά την ικανότητα της να ελευθερωθεί από την υποβόσκουσα καταπίε-
ση, τελικά αποξενώνεται από την κοινωνία. The film emphasizes the role of the individual 
in our education system and its resulting conflict with social expectations. The plot involves 
a girl that feels restricted by her every day school life. Despite being able to free herself from 
the underlying suppression, she is eventually alienated by society.

ΓΕΩΡΓΙΑ > GEORGIA

MFS ANIMATION SCHOOL 
Yπεύθυνη / in charge: Mariska Diasamidze.

Η ταινία δημιουργήθηκε από παιδιά της σχολής κινουμένων σχεδίων κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας. Το κάθε παιδί δούλεψε ξεχωριστά από το σπίτι του με σκοπό να δημι-
ουργηθεί από κοινού μία ταινία κινουμένων σχεδίων. This film was made by kids from 
animation school during the quarantine. They each worked separately from home to create 
one animated film.

Διαδικτυακό μάθημα> Online Lesson
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’21’’/ 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Irakli Jorjadze, Nino Tskitishvili, Ksenia Rostomashvili ,Dachi Goduadze, Mariko Janibegashvili, 
Mariam Sekania, Saba Gvasalia, Elene Dundua, Saba Gulmagarashvili

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού μαθήματος η προσοχή των μαθητών αποσπάται και 
ο δάσκαλος εμπλέκεται σε ένα οικογενειακό δράμα. During the online lesson, students 
get distracted and teacher gets involved in family drama.

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
fabian.sigler@outlook.de

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
maris.diasamidze@gmail.com

AGE  
17-20
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ΔΑΝΙΑ > DENMARK

CELIA DAHRENDORF 

Eίμαι 21 χρονών και αποφήτοισα από European Film College και αποφητοιτησα το 2019, 
την ίδια χρονιά που έκανα και το ντοκιματέρ. Τώρα σπουδάζω Ψυχολογία μιας και πι-
στεύω  πως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ. Συνεχίζω να 
ασχολούμαι με τη δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ αφού ανακάλυψα πως αυτό είναι 
πραγματικά το πάθος μου. I am now 21 years old and graduated from the European Film 
College in 2019 which is when our documentary „Look Me in the Eyes“ came about. Now I 
am studying Psychology since that is basically the most interesting part of documentary 
filmmaking for me. I keep being involved in documentary film making since I really found 
my passion there. 

Kοίτα με στα μάτια > Look Me in the Eyes
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’46’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Celia Dahrendorf. Eρμηνεία / cast: Derya Yilmaz. Kάμερα / d.o.p: Rollo 
van Wijk

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που παρακολουθεί μια εικοσάχρονη γυναίκα στην νυ-
χτερινή της έξοδο, ανακαλύπτοντας το  πως ο τρόπος με τον οποίο την μεγάλωσε  ο πα-
τέρας της επέδρασε έτσι, ώστε τώρα  να έχει την απελπισμένη επιθυμία να προσπαθήσει 
να τραβήξει την προσοχή και να βρει στοργή. Α short documentary that follows a young 
20 year old woman on a night out, discovering how the way she has been raised by her dad 
is now influencing her desperateness for trying to find attention and affection.

ΕΣΤΟΝΙΑ > ESTONIA 

CREATIVE SPACE 

Οι ταινίες δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια κινουμένων σχεδίων Creative Space. Ήταν 
αποτέλεσμα ομαδικών εργασιών. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι σπουδαστές σε σχολεία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι τους δοκιμάστηκαν σε διαφορετικές ιδιότητες: 
σκηνοθέτης, καλλιτέχνης, σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων. The films were created at the 
animation workshops of the Creative Space. There were team projects. All participants 
are students of secondary schools. Everyone tried themselves in different professions: 
director, artist, animator.

Τα επτά δώρα > Seven Gifts
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’11’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, animation / direction, animation: Anna Denisova, Milana Kaalon, Daria Sorgina, 
Anna Preobrazhenskaya, Anastasia Myakoshina, Ksenia Gorchakova, Mikhail Luciev, Evelina 
Näkk, Ksenia Gersh, Yan Buhman, Alice Osipova, Antonina Prokopovich, Anastasia Bakshaeva, 
Polina Volkova. Παραγωγή / production: Natalia Machenene, Larisa Knyazeva. 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
celiad@gmx.de

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
creativespacetln@gmail.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο πατέρας είχε 7 γιούς. Πήγαν στις γειτονικές χώρες για να αναζητήσουν  νύφες. Αυτή 
είναι μια ιστορία για το πως οι άνθρωποι βρίσκουν αμοιβαία κατανόηση και ειρήνη σε 
ένα μέρος που έχει γίνει σπίτι τους. The father had 7 sons. They went to neighboring coun-
tries to look for brides. This is a story about how people find mutual understanding and 
peace in a place that have become their home. 

Η πίτσα και η αλεπού > The Pizza and the Fox
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’53’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Aljona Rakitjanski, David Rakitjanski, Jaroslava Spoda, Arina Aria Juskova , Nicole Knyazeva, 
Miroslav Osipov, Alisa Osipova, Alexandra Vull. Σενάριο, υπεύθυνη εργαστηρίου / edit, 
supervisor: Julia Zolina. Mοντάζ / edit: Larisa Knyazeva Ερμηνεία / cast: Alisa Osipova, 
Alexandra Vull, David Rakitjanski, Miroslav Osipov, Jaroslava Spoda, Aljona Rakitjanski, 
Nicole Knyazeva, Alisa Osipova. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Αλεπού προσκάλεσε φίλους για πίτσα για τα γενέθλια. The Fox invited friends to eat 
pizza for their birthday. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ > UNITED KINGDOM 

BIG TENT FILMS 
Υπεύθυνος / in charge: Ethan Ross.

Ο Ήθαν είναι  βραβευμένος 15χρονος σκηνοθέτης, μοντέρ, σεναριογράφος, παραγωγός 
και συνιδρυτής της Big Tent που έχει έδρα το Βόρειο Λονδίνο.  Από τότε που ίδρυσε την 
Big Tent, ο Ήθαν έχει σκηνοθετήσει 4 ταινίες μικρού μήκους και έχει επιλεγεί να συμμετά-
σχει σε φεστιβάλ ανά την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Ethan is an award-winning 
15-year-old Director, Editor, Writer, Producer, and Co-Founder of Big Tent from North Lon-
don. Since co-founding Big Tent in early 2019, Ethan has directed 4 short films, and has 
been selected for festivals across Europe, America and Asia.

Πρώιμα Έργα > Early Works
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:8’30’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Ethan Ross. Σενάριο  direction: Nick Brady. Παραγωγή / production: 
Ethan Ross, Emmanuel Li Executive Producers: Devon Avery, Nick Brady. Ερμηνεία / cast:  
Greg Wise, Sara Stephens, Maia Lincoln, Nicholas Vause.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία έφηβη κοπέλα ξεχνά να κάνει την εργασία που είχε για το σπίτι για το μάθημα της 
Γλώσσας και έτσι παραδίδει ένα ποίημα που αντέγραψε. Το ψέμα της παρατράβηξε και 
άρχισε να φεύγει εκτός ελέγχου καθώς εξαιτίας του καταλήγει στα Βραβεία Παιδικής Ποί-
ησης που γίνονται στο Λονδίνο και είναι διαγωνισμός σε εθνικό επίπεδο. Θα την ανακα-
λύψουν όμως; A teenage girl forgets to do her English homework, and hands in a plagia-
rized poem. Her lie spins out of control and propels her to a national stage at the London 
Children's Poetry Awards - but will she get found out?

AGE  
4-12 

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eth106@gmail.com
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ROWEN HENDERSON

Ο Ρόουεν είναι ένας 17χρονος κινηματογραφιστής από την Σκωτσέζικη παραλιακή πόλη 
Nairn. Μόλις τελείωσε το Λύκειο και πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο έτος κινηματογρα-
φικών σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Napier του Εδιμβούργου. Απολαμβάνει τις πολλές 
ευκαιρίες για ενασχόληση με φιλμ  που έχει αυτήν την περίοδο και ελπίζει ότι το μέλλον 
θα του προσφέρει την ίδια ικανοποίηση καθώς θα προχωρά στην δημιουργία και την 
σκηνοθεσία μεγαλύτερων πρότζεκτ. Rowen is a 17-year-old student filmmaker from the 
Scottish seaside town of Nairn. Having just finished high school he is due to begin his first 
year at Edinburgh Napier University studying film. He enjoys the many opportunities to use 
film that he is currently getting and can only hope the future is as rewarding as he moves 
towards creating and directing bigger projects.

Morana
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ, παραγωγή / direction, screenplay, edit, production: Rowen 
Henderson. Ερμηνεία / cast:  Diana Rachuba, Alan Macleod, Roger G Cope, Anthony Lyons, 
Ben McMorran, Niall Henderson Ήχος / sound: Anthony Lyons, Ben McMorran, Jack Weir.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια σκληρά εργαζόμενη αστυνομικός, η Μοράνα, ασχολείται με το να παρακολουθεί την 
υπόθεση ενός ατόμου που έχει πεθάνει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώνει ότι 
υπάρχουν παράξενες ομοιότητες ανάμεσα στην ίδια και στο θύμα. Hard-working cop Mo-
rana manages to tag along on a dead person's case, however, upon investigation, she real-
izes there are strange similarities between herself and the victim.

AVA BOUNDS

Η Ava Bounds είναι μια 14χρονη σεναριογράφος και κινηματογραφίστρια που ζει στο 
Γιορκσάιρ στα βόρεια της Αγγλίας. Από νεαρή ηλικία δημιουργεί καλλιτεχνικές αφηγή-
σεις, συνήθως σε ένα πλαίσιο εποχής. Το καλλιτεχνικό της ντεμπούτο το έκανε ως ηθο-
ποιός όταν δούλεψε με τον Sam Mendes στο West End στην πολύ μεγάλη επιτυχία του 
"The Ferryman". Για το μέλλον της προσανατολίζεται προς τη συγγραφή και τη σκηνοθε-
σία και επειδή δεν θέλει να αναβάλλει για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα,  προ-
χωρά χωρίς καθυστέρηση  προς αυτήν την κατεύθυνση. Ava Bounds is a 14 year old writer 
and film-maker living in Yorkshire, the North of England. From a young age she's been mak-
ing artistic narratives usually within a period setting. Her artistic debut was as an Actor, 
working with Sam Mendes in his West End smash hit, The Ferryman. Her future she sees as 
writing and directing, so as there's no time like the present she's getting on with it.

Οι παίκτες > The players 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’50’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ / direction, screenplay, edit: Ava Bounds. Eρμηνεία / cast: Thea 
Procter, Bryan Bounds. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ξεχωριστό κορίτσι, ένα κουτί από πούρα, ένα νεκρό πουλί. Σήμερα η Thea προσθέτει 
έναν καινούργιο παίκτη στη συλλογή της. A special girl, a cigar box, a dead bird. Today 
Thea adds a new player to her collection.

AGE  
17-20

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
rowenandrubberman@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
avajbounds@gmail.com
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PAULA SZCYRBA 

Είμαι μία 16χρονη κινηματογραφίστρια με πάθος για τον κινηματογράφο και το μοντάζ. 
Παρά το νεαρό της ηλικίας μου, φτιάχνω  το πορτφόλιο μου για αυτό και κάνω όσο το 
δυνατόν περισσότερες ταινίες μπορώ, συχνά δουλεύοντας και μόνη μου. Για να το πω 
απλά, λατρεύω να βλέπω ταινίες και να φτιάχνω ταινίες  παρά τις ατελείωτες ώρες που 
έχω περάσει προκειμένου να γυρίσω το τέλειο πλάνο, παρέα με τον καλύτερο φίλο μου, 
το τρίποδο μου. I am a 16 year old film-maker with a passion for cinematography and edit-
ing. Despite my young age, I am building up my portfolio with as many films as I can possi-
bly make, often working by myself. Simply put, I love watching films and making films, de-
spite the many hours I've spent trying to get the perfect shot with my best friend, my 
tri-pod.

Εξήντα > Sixty 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία, παραγωγή / direction, screenplay, cast, production: Paula 
Szczyrba. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κι αν σου απέμενε μόνο ένα λεπτό ζωής; τι θα έκανες; και το κυριότερο, τι θα ΑΙΣΘΑΝΟ-
ΣΟΥΝ; What if you only had one minute left to live? What would you do? More importantly, 
how would you FEEL? 

ANAYIS DER HAKOPIAN 

Αυτό το πρότζεκτ δημιουργήθηκε από 4 φοιτητές για μια επερχόμενη θεατρική παραγω-
γή που είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των πραγματικών ιστοριών ανθρώπων στων 
οποίων τη ζωή είχε επίδραση το "Όχι Μαύροι, Όχι Ιρλανδοί και Όχι Σκυλιά" που  επέβαλε 
καθεστώς διακρίσεων έναντι πολλών από τους ανθρώπους που βοήθησαν στην οικοδό-
μηση  αυτής της χώρας και αναζητούσαν ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Τα κινούμενα 
σχέδια δημιουργήθηκαν με σιλουέτες κομμένες από χαρτί τοποθετημένες σε κάμερα 
πολλαπλών επιπέδων. This project was created with 4 university students for an upcoming 
theatre production that is dedicated to telling the real life stories of people who were af-
fected by the "No Blacks, No Irish and No Dogs" that discriminated many people who 
helped to build this country up and were looking for a better chance in life. Animation was 
created with cut out silhouettes on the multiplane. 

Delphine "Όχι Σκυλιά" > Delphine “No Dogs”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’45’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, animation / direction, animation: Anayis Der Hakopian. Additional assistant: 
Mayowa Eleso. Mοντάζ / edit: Stephen Quenet. Σκηνικά / props: Sueli Ruiz-Gomez Ferreira, 
Ishan Aziz, Andreea Neagu. Φιγούρες / model: Debbie Oduyeye. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή η μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων ταινία παρακολουθεί μία πραγματική μαρτυ-
ρία από την περίοδο του "Όχι Μαύροι, Όχι Ιρλανδοί, Όχι Σκυλιά" της Βρετανικής Ιστορίας, 
όπου άντρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών αναζήτησαν  μια καλύτερη ζωή ερχό-
μενοι στη Βρετανία. Το μόνο που βρήκαν  ήταν η εχθρική υποδοχή μεγάλου μέρους των 
ντόπιων. Σε αυτή την μικρού μήκους παρακολουθούμε την Delphine που φτάνει στο Λον-
δίνο όταν το παιδί της, απρόσμενα, αρρωσταίνει. This short animation follows a real testi-
mony during the "No Blacks, No Irish, No Dogs" period in UK History where men, women 
and children of all ages took a chance at a better life here in UK only to receive harsh wel-

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
paulasz0303@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anayis99@gmail.com

AGE  
13-16
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coming from a big proportion of the locals. In this short we follow Delphine who has come 
to London when her child unexpectedly falls Ill.

SIGNAL FILM MEDIA 
Υπεύθυνος / in charge: Kezz Turner.

Όλες οι ταινίες δημιουργήθηκαν από κινηματογραφιστές που έκαναν ταινία για πρώτη 
φορά. Οι ηλικίες τους είναι από 16 ως 19 ετών και προέρχονται από τοπικά σχολεία και 
κολέγια από τις γύρω περιοχές. Αυτοί οι μαθητές και σπουδαστές παρακολούθησαν τα 
δωρεάν μαθήματα και τα δωρεάν εργαστήρια μας για να μάθουν να δημιουργούν ταινίες 
μέσω της  φιλανθρωπικής οργάνωσης  Signal Film and Media. They were all created by 
first-time filmmakers who are aged 16-19yrs from local schools and colleges in the sur-
rounding areas. These school and college students attended our free classes & workshops 
to learn filmmaking through our charity Signal Film and Media.

Χωρίς Σταθερή Διεύθυνση > No Fixed Address
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’42’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Sam Wharton, Ben Sibbet, Ella 
Philipson, Hannah Warne, Joseph Schofield, Joshua Larkin, Madison Bennett, Olly Birkbeck, 
Taylan Palmer, Chloe Griffiths. Mέντορες / mentors: Karen Bird, Jon Borgia, Adam Pickford, 
Rachel Capovila. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία πρωτότυπη ταινία  που ρίχνει φως στο θέμα των μη καταγεγραμμένων αστέγων στην 
κομητεία Κάμπρια της βορειοδυτικής Αγγλίας. An innovative film which sheds light on the 
topic of hidden homelessness across Cumbria. 

ΙΣΠΑΝΙΑ > SPAIN 

TELEKIDS WORKSHOP
Υπεύθυνη /in charge: Jacqueline Sánchez-Carrero.

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

Ώρα για την Αμάντα     > Time for Amanda
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’16’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Alba Cuevas Padules, Blanca Osuna Ríos, Eva Limones MacDonald.
Σενάριο / screenplay: Alba Cuevas Padules, Esperanza Coca Quintana. Ερμηνεία / cast: 
Children of Taller Telekids, Alicia Ruiz Almeida, Eva Limones MacDonald , Esperanza Coca 
Quintana.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα κορίτσι υπερφορτωμένο με πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, έχει ξεχάσει 
τι πραγματικά της αρέσει να κάνει, μέχρι που εμφανίζεται στη ζωή της ένα χαρακτήρας 
που η ίδια είχε δημιουργήσει όταν ήταν νεότερη. A girl overwhelmed because she has too 
many extracurricular activities, she has forgotten what she really likes to do, until a charac-
ter that she created when she was younger appears in her life.

AGE  
17-20

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
info@signalfilmandmedia.co.uk

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
jsanchezcarrero@gmail.com
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PABLO IRANZO PINEDA 

Από τότε που ανακάλυψε την δημιουργία ταινιών στην ηλικία των 6 ετών, ο Pablo Iranzo 
έχει κάνει πολλές ταινίες μικρού μήκους, τις περισσότερες από αυτές απλώς σαν χόμπι. 
Τελευταία όμως άρχισαν να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα πολλών φεστιβάλ. Όχι 
μόνο στην Ισπανία, αλλά ανά τον κόσμο. Έχει επίσης πάθος με οτιδήποτε αφορά στον 
κινηματογράφο: το μοντάζ, τα VFX, τα κινούμενα σχέδια και τη μουσική. Έχει μάλιστα 
πάθος και με το πιάνο και κατέχει το δίπλωμα ABRSM ως εκτελεστής πιάνου. Έμαθε να 
δημιουργεί ταινίες αποκλειστικά παρακολουθώντας  εκπαιδευτικά βίντεο σε διαδικτυα-
κές πλατφόρμες. Πρόσφατα αποφάσισε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσει Κινηματο-
γράφο. Since he discovered filmmaking at the age of 6, Pablo Iranzo has been doing many 
short films, most of them only as a hobby but lately, they have been included in several film 
festivals. Not only in Spain, but also around the world. He's also passionate about everything 
concerning cinema. That is editing, VFX, animation, scriptwriting and music. In fact, he is 
also passionate about the piano, with an ABRSM piano performance degree. His learning of 
filmmaking has merely come from watching free tutorials available on online platforms. He 
has recently decided that soon, he would love to study cinematography.

4 αισθήσεις > 4 senses 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Pablo Iranzo Pineda.
Ερμηνεία / cast: Nicolás Guiraúm Garrido, Manuel Gutiérrez. Πρωτοτυπη μουσική / original 
music: Jesús Luengo Mazo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Αντριάν, ένας 14χρονος έφηβος, έχει πάθος με το πιάνο. Είναι ο μοναδικός του τρόπος  
να θυμάται τους γονείς του που έχουν πεθάνει. Όμως, εκεί που δεν το περιμένει, παθαίνει 
ένα πολύ άσχημο ατύχημα που τον αφήνει κουφό. Η ζωή του δεν θα είναι ποτέ ξανά η 
ίδια... Adrián, a 14-year-old teenager, is passionate about the piano. It is his only way of re-
membering his late parents. But when he least expects it, he suffers a severe accident and 
becomes deaf. His life will never be the same...

IES LAS CANTERAS
Υπεύθυνη /in charge: Loreto Aznarte García

Είμαστε μια ομάδα ισπανών μαθητών όπου διδασκόμαστε Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο
και προσπαθήσαμε να ενώσουμε τον Κλασσικό κόσμο με τα προβλήματα της σημερινής 
εποχής. We are a group of Spanish students who learn ancient Greek language at school 
and try to link the Classical world to the problems of today’s world.

Η αρπαγή της Ευρώπης > The rape of Europe
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3'56" / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Adrian, Sara, Ivan, Gonzalo, Leire, Marina, Jimena.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η πριγκίπισσα της Φοινίκης, η Ευρώπη, απήχθη από τον Δία που είχε  πάρει την μορφή 
ενός λευκού ταύρου. Εκεί που η φιλόζωη πριγκίπισσα τον χαϊδεύει, απρόσμενα, και ενώ 
μόλις και μετά βίας κρατιέται  από τα κέρατα του ταύρου για να μην πέσει, μεταφέρεται 
από τον θεό στην Κρήτη. Ο αδερφός της ο Κάδμος προσπαθεί να την αναζητήσει και 
ακούσια δίνει το όνομα της αδερφής του στην ήπειρο μας. The Phoenician princess Eu-
ropa is abducted by Zeus, who had taken on the form of a white bull. While the animal 
lover princess caresses  him she, unexpectedly, barely holding on to one of the bull´s horns, 

AGE  
13-16

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pablo.iranzo.pineda@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
laznarte@yahoo.com
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is taken to Crete by the god. Her brother, Cadmus, tries to look for her and, inadvertently 
gives the name of his sister to our continent.

CINEMA EN CURS
Υπεύθυνη /in charge: Sandra Tello Grau.

Η ταινία δημιουργήθηκε από μαθητές κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο σπίτι και εί-
ναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Οι ίδιοι την περιγράφουν με τα εξής λόγια: 
Προετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα της ταινίας. Τον Μάρτιο έκλεισαν τα 
σχολεία. Αρχίσαμε να συναντιόμαστε διαδικτυακά. Αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε 
το ντοκιμαντέρ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε γυρίσματα μέσα στα σπίτια∙ ότι βλέπαμε 
από τα παράθυρα μας και ότι νιώθαμε. Η σύλληψη της ταινίας, το σενάριο της και το μο-
ντάζ της, έγιναν με διαδικτυακές συναντήσεις. The film was made during the lockdown by 
students at home, and it is very emotional. They describe it in these words: “We were pre-
paring the shooting of the film. In March schools were closed. We began to meet virtually. 
We decided to go on with our documentary. We could shoot inside homes, what we saw 
and feel from windows. We have thought, written and edited the film in virtual meetings.

Κάτω από τον ίδιο ουρανό. Η γειτονιά Trinitat εκ των έσω. > Under the 
same sky. Trinitat from within.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Valeria Amarkhanova, Aya Arabbate, Adama Barry, Chahd Benlahcen-Ouriaghli, Mariana 
Céspedes, Arvind Chand, Giorgi Chelidze, Ana Maria Ciortan, Yasmin Elafi, Nicolas Florez, 
Sara Heredia, Iman Maaroufi, Aliyan Majeed, Manuel Moreno, Yaiza Moreno, Catiana Ortiz, 
Kelly Jácome, Nerea Pires Aurora, Ibraheem Rashid Malik, Roger Reyes, Saba Sadunishvili, 
Cristal Salazar Isaula, Sofia Vasquez, Brittany Vergara, Zhanpeng Xia. Συντονισμός /
coordination: Pilar Armengol, Noemí Bibolas, Fernando González de Llanos, Jordi Morató. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ντοκιμαντέρ για την ποικιλομορφία της γειτονιάς. Δημιουργήθηκε από τους μαθητές 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας. A documentary on the neighborhood’s diversity made 
by the students during the lockdown. 

CARLOS R. HARO

Από τότε που ανακάλυψε τον κόσμο της κινηματογραφίας έχει δημιουργήσει πολλές μι-
κρού μήκους, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα δια-
φόρων κινηματογραφικών  φεστιβάλ στην Ισπανία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι 
επίσης μουσικός: ολοκληρώνει το δίπλωμα πιάνου ABRSM. Έμαθε μονάχα παρακολου-
θώντας τηλεόραση και συμμετέχοντας σε γυρίσματα ως  κομπάρσος σε βωβούς ρόλους 
έχοντας σκοπό να διαπιστώσει πως μπορεί κανείς να πάρει καλό αποτέλεσμα από ένα 
γύρισμα. Πρόσφατα, του παραχωρήθηκε υποτροφία  για να σπουδάσει Κινηματογράφο 
στην υψηλού κύρους σχολή κινηματογράφου της Βαρκελώνης, την ESCAC. Since he dis-
covered the world of filmmaking he has been doing many shorts, most of them included in 
different film festivals around Spain and the world. He is also musician: he’s finishing the 
ABRSM piano performance degree. He merely has learnt from watching TV and going to 
shootings as a background actor in order to find out how to get a good result in a shooting. 
Recently, he has been awarded with a grant to study cinematography in the prestigious film 
school ESCAC, in Barcelona.

AGE  
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Πόσο δύσκολο είναι να πεις "αντίο!" > How hard is saying "goodbye!"
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’59’’/ 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Carlos R. Haro. Ερμηνεία / cast: Aitana Lopez, 
Claudia Pulido, Julia Fernandez, Carolina Madrid. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ποτέ της δεν είχε επιφορτιστεί  με τόσο δύσκολο έργο. Το να ξεπεράσεις τον θάνατο κά-
ποιου δεν είναι ποτέ εύκολο, ακόμη χειρότερα όταν αυτός ο κάποιος είναι ο κοντινότερος 
σου άνθρωπος, αυτός που αγαπούσες περισσότερο. Ή μάλλον, αυτός που αγαπάς περισ-
σότερο. She'd never had such a difficult task. Overcoming someone's death is never easy, 
even less if someone is the closest person you had, the one you loved most. Rather, the one 
you love the most.

PAZ DEL CARRE DE LA PORTILLA 

Γεννημένη στην Ισπανία το 1999, η Paz είναι φοιτήτρια Σχεδιασμού και Νέων Τεχνολογι-
ών στην πόλη Βαλένθια. Για λίγους μήνες σπούδασε επίσης Κινούμενο Σχέδιο στο Πανε-
πιστήμιο για τις Δημιουργικές Τέχνες Farnham, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ανέπτυξε και 
δημιούργησε την πρώτη της μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων. Ένα ντοκιμα-
ντέρ αφιερωμένο στην σχολική εμπειρία του πατέρα της. Born in Spain in 1999, Paz is a 
Design and New Technologies student in the city of Valencia. She has also studied for a few 
months Animation at the University for the Creative Arts, Farnham, United Kingdom. There 
is where she developed and made her first animated short film, a documentary dedicated 
to her father’s school experience.

Ντροπή > Shame
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Paz del Carre de la 
Portilla.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Ντροπή είναι ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την κακομεταχείριση των μα-
θητών στα καθολικά σχολεία της δεκαετίας του '60. Βασισμένο στις εμπειρίες του πατέρα 
μου. Shame is an animated documentary about abuse in Spanish catholic schools from the 
60s, based on my father’s experience.

ΙΤΑΛΙΑ > ITALY 

DOMENICO AGOSTO 

Ο Domenico Agosto είναι ένας 14χρονος μαθητής από την Πάντοβα της Ιταλίας. Η ταινία 
γυρίστηκε κατά την διάρκεια της καραντίνας. Domenico Agosto is a 14 years old student 
from Padova, Italy. The film was made during the lockdown. 

AGE  
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Επανεκκίνηση   > Year Zero: Restart
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’50’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Domenico Agosto. Σενάριο / screenplay: Federico Zattarin. Παραγω-
γή / production: Enrico Sommariva

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία παρουσιάζει αστικές καταστάσεις και αστικά τοπία όπως φαίνονται μέσα από το 
παράθυρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην πόλη της Πάντοβα. The film show urban 
situations and landscapes through the window during the pandemic in Padua city.

FRANCESCO SCALCIONE 

Ο Francesco Scalcione  γεννήθηκε στη Ρώμη στις 9 Ιανουαρίου του 1998. Αποφοίτησε 
από το Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης "Roberto Rossellini" με ειδι-
κότητα στις τεχνικές γυρισμάτων και αυτήν την περίοδο φοιτά στη Σχολή Επιστημών 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Roma Tre. Εδώ και χρόνια εργάζεται σε ανεξάρτητες 
παραγωγές για να υποστηρίξει το κόστος των πρότζεκτ του. Μετά από κάποια δημοσιεύ-
ματα σε μικρής κυκλοφορίας εφημερίδες και σε ανθολογίες, άρχισε να διακινεί τις μικρού 
μήκους ταινίες του σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Francesco Scalcione was born in Rome 
on January 9, 1998. Graduated from the State Institute of Film-Television "Roberto Rossel-
lini", with specialization in shooting techniques, he currently attends the Faculty of Commu-
nication Sciences at the University of Roma Tre. For years he has been working for inde-
pendent productions to support the costs of his projects. After some publications in small 
newspapers and anthologies, he also began to spread his short movies in film festivals.

Τρίτος Ουρανός > Third Sky
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’30’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, ερμηνεία / direction, screenplay, production, cast: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κατά την διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας η εξαναγκαστική απομόνωση διαλύει την 
καθημερινή ζωή ενός αγοριού μέχρι που κάτι δραματικό και απρόσμενο αλλάζει την 
οπτική που βλέπει τα πράγματα. During the global pandemic, forced isolation tears apart 
a boy's everyday life, until something dramatic and unexpected twists his gaze.

AVISCO 
Υπεύθυνοι / in charge: Irene Tedeschi, Paola Lanfranchi, Silvia Palermo.

Η AVISCO είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1986 στην Μπρέσια (Ιταλία) από καθηγη-
τές και διευθυντές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης στα σχο-
λεία αλλά και σε κοινωνικο-εκπαιδευτικά πλαίσια, μέσω δραστηριοτήτων κινηματογρα-
φικών forum και κινηματογραφικών εργαστηρίων για παιδιά, νέους, ως και ενηλίκους. Η 
Avisco αποσκοπεί στο να διαδώσει  την  συνειδητή προσέγγιση των πολυμεσικών γλωσ-
σών και του πολυμεσικού περιεχομένου και αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της δημι-
ουργικής χρήσης των οπτικοακουστικών τεχνικών και τεχνολογιών. AVISCO is an associa-
tion founded in 1986 in Brescia (Italy) by teachers and headteachers engaged in media 
education at school and in socio-educational contexts, through cineforum activities and 
film-making workshops, for children, youngsters, up to adults. Avisco aims to diffuse a con-
scious approach to multimedia languages and contents and to promote a creative use of 
audiovisual techniques and technologies.
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Εμείς από έξω> We outside
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4' 25'' / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Charlotta, Matilde, Giorgia, Abdelghafour, Alice, Martina Stella, Gethsemane, Clarissa, Marta, 
Rachele,  Mariastella, Michele, Arianna, Francesco, Andrei, Tommaso, Pietro, Jacopo, Viola, 
Marcello, Alice, Anita, Kirsten, Daniel, Anna, Suwad, Emanuele, Sawidya,Jacob, Francesco, 
Andrea, Viiola, Giulia, Adele, Yassin, Matteo, Bilal, Giacomo Lorenzo, Pietro, Eslam, Linda, Lilia, 
Evaluna, Ezeldin, Elia, Sofia, Laura, Celeste, Shakil, Beatrice, Safiya, Viola, Michele, Gabriele, 
Martina, Isabel, Femi ( οι μαθητές του σχολείου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους / the 
students of Istituto Comprensivo Centro 3 - Primary School M. Calini of Brescia with the help 
of their teachers). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κάτοικοι όλων των ειδών σε ένα σπίτι που ονομάζεται Κόσμος. Πολλές διαφορετικές καρδιές 
νιώθουν τα ίδια συναισθήματα. Μία μικρή ταινία με μεγάλο βάθος. Inhabitants of all kinds in 
a house called World. Same emotions inside multiple hearts. A small but very deep film.

Τζίνο το κοτοπουλάκι > Gino the chick 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5' 09'' / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Baker, Davide, Sabrina, Gioia, Gaia, Imad, Prabjot, Antonino, Sofia, Hasseb, Nicolò, Michael, 
Rebecca,  Vanessa, Riccardo, Yassine, Abdullah, Simone, Nofer, Abeera, Elisa, Adem, Serzaat, 
Sofia, Aleena (οι μαθητές του σχολείου / children of the School dell'Infanzia San Giacomo - 
I.C Kennedy Ovest 3 of Brescia).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Τζίνο είναι ένα γλυκό κοτοπουλάκι που λατρεύει τις φράουλες. Μια μέρα φεύγει για να 
ψάξει να βρει αυτό το πεντανόστιμο φρούτο και μπαίνει στο δάσος χωρίς να σκεφτεί 
τους κινδύνους που κρύβονται εκεί. Θα μπορέσει ο μικρός Τζίνο να γυρίσει σπίτι του με 
ασφάλεια; Gino is a sweet chick who loves strawberries. One day he leaves to look for this 
delicious fruit, entering the woods regardless the dangers.  Will little Gino be able to go 
home safely?

BOTTEGA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA DIDATTICA
Υπεύθυνος / in charge: Lafranco Genito. 

Εδώ και 20 χρόνια η  Ένωση Bottega della Comunicazione e della Didattica της Νάπολης 
συνεργάζεται με τους οπερατέρ του Συλλόγου Fly Up (πρώην σπουδαστές) φέρνοντας  
σε πέρας πρότζεκτ εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της  συνεργασίας και  δημιουργώντας 
διαδρομές μάθησης που διαρκούν μήνες ή και έναν ολόκληρο χρόνο ακόμη. Εδώ τα σχο-
λεία αποτελούν ένα προπύργιο  νομιμότητας παρέχοντας  πολλές σχολικές δραστηριό-
τητες και υποστήριξη προς τους γονείς. Σε αυτή την πραγματικότητα, ειδική θέση έχει το 
εργαστήρι μας "Παραγωγή Βίντεο" που δίνει πολλά παραδείγματα για το πως η δημιουρ-
γικότητα - μία έκφραση της "Γραμματικής της Φαντασίας" του Ροντάρι - μπορεί να λει-
τουργήσει σαν "μαγιά" ώστε να φτάσουμε σε μια "πλανητική" συνείδηση και μία δέσμευ-
ση των πολιτών, ακόμη και για τόσο μικρά παιδιά, με όχημα την οπτικο-ακουστική 
επικοινωνία. It is 20 years that the Bottega della Comunicazione e della Didattica of Napoli, 
has been working together with the operators of the Fly Up cooperative ( ex students), 
carrying out projects with the cooperative methodology, creating didactic paths of months 
and even a whole year. Here the schools represent a bulwark of legality, with many school 
activities and support to parents. In this reality, a specific place has our "Video Production" 
workshop, with many examples of how creativity, an expression of Rodari's "Grammar of 
Fantasy", works as a "yeast" to reach a "planetary" conscience, and a civil commitment, even 
for such young children, through audio-visual communication.

AGE  
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Η Νάπολη και τα παιδιά > Napoli and children   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5' 15" / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Η ιδέα, το θέμα, το σενάριο, τα γυρίσματα βίντεο, τα κείμενα, έχουν γίνει όλα αποκλειστικά 
από τους μαθητές, με την βοήθεια των δασκάλων και των οπερατέρ της Bottega. The idea, 
the subject, the screenplay, the video shootings, the texts, are entirely by the students, 
assisted by the teachers and the operators of the Bottega; 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παιδιά από διαφορετικές περιοχές του ιστορικού κέντρου μιλάνε για  την αγάπη τους για 
την πόλη τους, εκφράζοντας παράλληλα και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο μέλλον 
που θα τους επιτρέψει να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα. Συνδυάζουν  την ιστο-
ρία, με την κοινωνιολογία, με την τέχνη, με τις πολιτιστικές και τις γαστρονομικές παρα-
δόσεις...Children from different districts of the historic center, they tell their love for their 
city, together with their hope of a better future, to make their dreams come true. 
They mix together history, sociology, art, cultural and gastronomic traditions... 

ΚΡΟΑΤΙΑ > CROATIA

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

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

Προετοιμασία για έξοδο με την παρέα > Hang out 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’02’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία /direction: Hana Tomić, Ema Car, Katarina Ivanković, Matej Tomić, Martina 
Pervan, Klara Šeatović, Lara Filipović, Laura Košpić. Eρμηνεία / cast: Hana Tomić, Laura Košpić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο βασικός χαρακτήρας σε αυτή την ταινία είναι η Χάνα, ένα κορίτσι που ετοιμάζεται να 
βγει έξω μετά τα διαδικτυακά της μαθήματα. Όπως και κάθε κορίτσι σε αυτή την ηλικία, 
η Χάνα έχει μεγάλο πρόβλημα στο να διαλέξει τα κατάλληλα ρούχα και το κατάλληλο 
μέικ απ  που θα φορέσει. Επιπλέον, στο κλαμπ θα πρέπει να τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας 
και να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις...The main character in the film is the girl Hana 
who is getting ready to go out after online classes. Like any girl in those years she has a lot 
of trouble choosing appropriate clothes and makeup. But in the club she still has to adhere 
to security measures and warnings...

AGE  
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FILM GROUP KASICI
Υπεύθυνη / in charge: Marina Zlatarić.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση οργανώθηκε εξαιτίας του κορονοϊού COVID-19 που επηρέα-
σε όλο τον κόσμο. Η ταινία παρουσιάζει λίγες μέρες της ζωής των μαθητών και λίγες από 
τις  ιστορίες τους : τις εντυπώσεις τους από την διδασκαλία, παραδείγματα για το πως οι 
οικογένειες τους σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους στις διαδικτυακές τάξεις, τι τους 
λείπει και ποιοι τους λείπουν, την εμπειρία τους από την καραντίνα και την απομόνωση. 
Online education was organized due to COVID-19 coronavirus pandemic which affected 
the whole world. The film covers few days and few stories in the life of students: their im-
pressions about teaching, examples of how their families relate to their activities in online 
classrooms, what and who they miss, their experience during the lockdown and isolation.

Το ημερολόγιο ενός μαθητή της 7ης τάξης > A Diary of a 7th Grader
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’28’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Chiara Fučec, Matea Ljuban, Jan Obradović, Ana Samaržija, Marija Ujević, Lana Zeljko.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία ασχολείται με τις σκέψεις και τις εντυπώσεις ενός μαθητή της 7ης τάξης κατά την 
περίοδο του διαδικτυακού σχολείου. The film deals with 7th graders' thoughts and im-
pressions during the time of virtual school. 

UDRUGA KAOOOSSS
Υπεύθυνος / in charge: Noa Nikolić.

Ο σύλλογος Udruga Kaooosss ιδρύθηκε το 2015. Βασικός στόχος του είναι η διδασκαλία 
των ΜΜΕ σε παιδιά και νέους μέσω της τέχνης της σκηνοθεσίας στον κινηματογράφο. 
Διοργανώνει διαφορετικά κινηματογραφικά εργαστήρια σε ολόκληρο το Ζάγκρεμπ. Επί-
σης, συνεργάζεται με παιδικά ροκ συγκροτήματα. Udruga Kaooosss is an association 
founded in 2015. The main goal is teaching children and youth media through the art of 
film making. The association organizes different film workshops across Zagreb. Moreover, 
the association also works with children rock bands.

Σπίτι, αλλά όχι μόνος > Home, but not alone
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ / direction, camera, edit: Noa Nikolić.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια σύντομη ιστορία 3 λεπτών σχετικά με τη ζωή μου στην καραντίνα. A short 3 minute 
story about my life in quarantine.

FKS VANIMA
Υπεύθυνος / in charge: Hrvoje Selec.

Το δημιουργικό στούντιο κινηματογράφου «VANIMA» είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση 
στο Βαραζντίν της Κροατίας. Εδώ και 30 χρόνια διδάσκει στα παιδιά πώς να δημιουργούν 
ταινίες κινούμενων σχεδίων. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 500 παιδιά έχουν κάνει 
περισσότερες από 250 ταινίες. Το στούντιο «VANIMA» ξεκίνησε ως μικρή σχολική δρα-
στηριότητα και τώρα έχει περίπου 50 μέλη, παιδιά και νέους που ολοκληρώνουν τις ται-
νίες τους εντός του σχολικού έτους. Επικεντρώνεται περισσότερο στο κλασσικό κινούμε-
νο σχέδιο και στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Creative Film Studio «VANIMA» is a non-

AGE  
17-20

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zlataric.marina@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
noa@kaooosss.hr

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vanima@vanima.hr
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profit organization from Varaždin, Croatia which is dealing with creation of children animat-
ed movies for 30 years. More than 500 children made more than 250 films. During that pe-
riod. «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 most-
ly focused on classical animation and individual approach.

Η ζωή μέσα σε ένα δάκρυ > Life in a Teardrop
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’53’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Lara Petak. Παραγωγή / production: Creative Film Studio VANIMA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Όταν οι αντοχές του πλανήτη Γη φτάνουν στο τέλος τους, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε 
αναζήτηση κατοικήσιμου πλανήτη και οργανώνει αποστολή στον Άρη. Στο παρελθόν, 
περιπλανητές έχουν ανακαλύψει μόρια που μοιάζουν με αυτά του νερού, και το νερό εί-
ναι ζωή. Κι αν υπάρχει νερό τότε υπάρχει ελπίδα και για εμάς. Αλλά... όλη η ζωή, όλο το 
σύμπαν, είναι μόνο για εμάς; When the Earth is at the distance of its forces, man in search 
of a new habitat goes on an expedition to Mars. Rovers have previously discovered wa-
ter-like molecules on Mars, and water is life, and if there is water, there is hope for us. But is 
all life, all the universe, just for us?

IVAN KALMETA

Ο Ivan Kalmeta είναι ένας 20χρονος δημιουργός ταινιών και καλλιτέχνης οπτικών εφέ με 
έδρα την Κροατία. Αυτήν την περίοδο είναι φοιτητής στο τμήμα Πολυμέσων στο Πανεπι-
στήμιο του North. Μέσα στα χρόνια, οι ταινίες του έχουν πολλές φορές βραβευτεί με 
εθνικά και διεθνή βραβεία. Ivan Kalmeta is a 20 year old filmmaker and VFX artist based in 
Croatia. He is currently a Multimedia student at University North. Over the years his films 
have won multiple national and international awards.

Τηρείτε τις πινακίδες κυκλοφορίας! > Obey Traffic Signs!
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’15’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Ivan Kalmeta.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Συνδυασμός live-action υλικού με δισδιάστατα κινούμενα σχέδια σχεδιασμένα σε υπολο-
γιστή που δείχνει τη σημασία της τήρησης των πινακίδων κυκλοφορίας και τις συνέπειες 
του να μην τηρούνται. Fusion of live action footage and 2D computer animation showing 
the importance of obeying traffic signs and consequences of not doing so.

FROOM 
Υπεύθυνος / in charge: Bacači Sjenki. 

Το Frooom είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναζητά νέους 9 έως 13 
ετών για να τους εισάγει σε αυτό που βλέπουν όταν παρακολουθούν ταινίες, τηλεοπτικές 
σειρές, μουσικά βίντεο, παιχνίδια στον υπολογιστή και διαδικτυακά προγράμματα. Μέσω 
μιας εντατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα παιδιά μαθαίνουν για τη φύση της ταινίας 
εξετάζοντας την προέλευσή της και τα μέσα της δημιουργίας της: από τα κινέζικα ζωο-
τρόπια, μέσω των οπτικών πειραμάτων του Μανιερισμού, τα πειραματικά κινούμενα σχέ-
δια της φωτογραφίας από φιλμ και του ‘’σκοτεινού θαλάμου’’, μέχρι το λογισμικό υπολο-
γιστών και την ψηφιακή τεχνολογία. Frooom is an innovative educational and educational 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ivankalmeta@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
bacaci.sjenki@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20



91
   

E U R O P E A N  S E C T I O N 

program research for children and young people from 9 to 13 years, which introduces them 
to what they see by watching movies, TV series, music videos, computer games and 
web-media programs. Through an intensive process of education, children learn about the 
nature of the film experimenting with all that a film as we know it today was coming from: 
from Chinese Zoetropes, through Mannerist optical experiments, experimental animation 
of still photography and Camera Obscura, to computer software and digital technology.

Πίσω στο παρελθόν > Back to the Past
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’05’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Buga Krajnović, Dina Popović, Eva Romana 
Cvjetić, Jana Petrić, Katja Petrić, Nikola Jokić, Nola Krajnović, Paolo Zafranović, Ruža 
Goodman, Vjeran Zlatar. Μέντορες / mentors: Jakov Čuveljak, Marija Georgiev, Pavle 
Perković.Παραγωγή / production: Boris Bakal. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς. Όλοι βαριούνται κάπως, τόσο η καθηγήτρια, 
όσο και οι μαθητές. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ως εκ θαύματος, η βαρεμάρα κάνει μερικούς 
από τους μαθητές να εξατμιστούν και όταν ο διευθυντής περνάει από την τάξη βρίσκει 
την καθηγήτρια μόνη της να παραδίδει το μάθημα στον εαυτό της. Ο διευθυντής θυμώ-
νει, γίνεται έξαλλος. Δείτε τη συνέχεια. It is almost the end of the school year. Everybody is 
a little bit bored, both the teacher and her pupils. But life goes on. Miraculously, boredom 
makes some of the pupils evaporate and when the principle comes to the class the teacher 
is alone, just repeating a lesson for herself. The principle gets angry and mad. See what 
happens next.

ΚΥΠΡΟΣ > CYPRUS

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ // HIGH SCHOOL OF LARNACA, 
CYRPUS 
Υπεύθυνη / in charge: Ελένη Ονουφρίου / Eleni Onoufriou.

Η διδασκαλία της λειτουργίας της αποικοδόμησης στο μάθημα της Βιολογίας αποτέλεσε 
την κινητήρια δύναμη για υλοποίηση μιας φυσικής ιστορίας σε κινούμενα σχέδια (anima-
tion). Για το σκηνικό που ζωγράφησαν μαθητές χρησιμοποιήθηκαν παστέλ και για τα 
διάφορα κινούμενα σχέδια έγινε χρήση πλαστελίνης και χαρτιού από τους μαθητές και 
όπου χρειαζόταν καθοδήγηση από καθηγητή της Τέχνης. Στα πλαίσια του πρώτου lock-
down στη Κύπρο λόγω κορωνοϊού με πρωτοβουλία του διευθυντή του Γυμνασίου Δρο-
σιάς τέθηκαν διαδικτυακοί διαγωνισμοί όπως ο διαγωνισμός Animation έτσι ο μαθητής 
δούλεψε από το σπίτι. Ο μαθητής χρησιμοποίησε playmobil, πλαστελίνη για να φτιάξει  
πουλιά,ήλιο κ.α και σκηνικό ένα πίνακα ζωγραφικής. The teaching of the biodegradation 
process in the Biology class was the driving force behind the realization of a natural story in 
animation. Pastels were used for the backdrop painted by students and as for the various 
moving parts, plasticine and paper were used. The Arts teacher provided coaching  when 
needed. During the first Cyprus’s coronavirus lockdown and on the initiative of the principal 
of Drosia High School, online competitions were set up, such as the Animation competition. 
So, the student worked from home. The student used playmobil and plasticine to make 
birds, a sun etc. and used a painting as a backdrop.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eleni_onoufriou@hotmail.gr

AGE  
4-12 
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Αποικοδόμηση > Biodegradation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’17’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Αρσένιος Κόρτας / Arsenios Kortas, Ανδρόνικος Ιγνατίου / Andronikos Ignatiou, Λεωνίδας 
Οικονομίδης / Leonidas Oikonomidis, Μαρία Ευθυμίου / Maria Euthimiou, Μαρία Πάτσαλου 
/ Maria Patsalou, Ελένη Ονουφρίου / Eleni Onoufriou.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Με το παρόν animation αναπαριστάται μια πολύ βασική διαδικασία της φύσης. Προβάλ-
λεται ο θάνατος ενός περιστεριού και στην συνέχεια φαίνεται η μεταφορά της ενέργειας 
του στην υπόλοιπη φύση, αυτή είναι η διαδικασία της αποικοδόμησης. In this animation 
a very basic process of nature is represented. A death of a pigeon is projected and then the 
transfer of its energy to the rest of the nature is shown; this is the biodegradation process. 

Μένουμε σπίτι > Stay home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’39’’ / 2020  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ανδρόνικος Ιγνατίου / Andronikos Ignatiou. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού γίνονται πολλές αλλαγές στις συ-
νήθειες των ανθρώπων. Within the framework of the Coronavirus restrictive measures, 
many changes in people's habits are being made.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ > BELARUS 

KIRILL KHALETSKY 

Γεννήθηκε. Μεγάλωσε. Αποφοίτησε. Εισήχθη. Κάνει ταινίες. Was born. Increased. Graduat-
ed. Entered. Making films.

Δρόμος > Road
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’23’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Kirill Khaletsky. Ερμηνεία / cast: Bogdan Hmelnitsky, Polina 
Artyhovskaya, Arseniy Bushmakin Svetlana Gruzd.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι οι άνθρωποι και οι σχέσεις μεταξύ τους. Η ταινία 
είναι για αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία πότε συνέβη αυτή η ιστορία, ούτε το που 
συνέβη. Μόνο οι άνθρωποι έχουν σημασία και το τι θα ανακαλύψει ο κάθε άνθρωπος 
από το κοινό. The most important thing in life is people and the relationship between 
them. This film is about that. It doesn't matter when this story took place and where, only 
people are important and what everyone in the audience will discover for himself.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kirich.khaleysky@yandex.ru

AGE  
13-16

AGE  
13-16

AGE  
17-20
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ > THE NETHERLANDS 

NFFS (DUTCH NATIONAL FILM FESTIVAL FOR STUDENTS)
Υπεύθυνη / 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). Οι ταινίες NFFS που παρουσιάζονται εδώ είναι αυτές που διακρίθη-
καν στις διαφορετικές κατηγορίες: μυθοπλασία, τεκμηρίωση, κινούμενα σχέδια και μονό-
λεπτες 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). The NFFS movies that are presented here are the winners in the different catego-
ries: fiction, non-fiction, animation, 1-minute and music video. The first prize in each cate-
gory is a trip to the Camera Zizanio festival.

Το Food είναι ζωντανό   > Food is alive 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1'48''/ 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Yuna Braun (Montessori Lyceum Amsterdam)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η εκπομπή μαγειρικής “Food” είναι ζωή! Cooking show Food is life!

Το Μαρόκο είναι ζωντανό  > Morocco is alive 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0'40'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Pepijn Matthezing (Dalton Den Haag)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια σύντομη αποτύπωση της καθημερινής ζωής στο Μαρόκο απαθανατισμένη με έναν 
όμορφο τρόπο. A short impression of daily life in Morocco portrayed in a beautiful way.

Η χαμένη μπάλα  > The lost ball 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Isa Wittenhorst, Fae van Norden Pim van Dijken (Ludger College).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία μικρού μήκους για μια χαμένη μπάλα.A short film about a lost ball. 

Αγόρια  > Boys 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:1' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
 Lotte Sloot Mandy Schreur Lyneke van Engelenburg (Ludger College).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βίντεο κλιπ κινουμένων σχεδίων με θέμα τα αγόρια. Animated videoclip about boys.

AGE  
4-12 

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
nffsfilms@gmail.com

AGE  
13-16

AGE  
13-16
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Drag  > Drag 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9'26''/ 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Erasmus College

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ντοκιμαντέρ για το Drag.

Elly > Elly
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Toy de Wild (IVKO)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το "Elly"είναι ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ-πορτραίτο με θέμα τη μοναξιά σε μια δύσκολη 
περίοδο. "Αυτός έχει πεθάνει, αυτοί έχουν πεθάνει, αυτή έχει πεθάνει και νομίζω ότι αυτοί 
ζουν ακόμη", λέει η γιαγιά μου καθώς ξεφυλλίζει ένα από τα φωτογραφικά άλμπουμ της. 
Επισκέφθηκα την γιαγιά μου Elly στο Άμστερνταμ. "Elly" is a personal documentary por-
trait about loneliness in a difficult time. “He is dead, they are dead, she is dead and I think 
they are still alive,” says my grandmother, while leafing through one of her photo books. I 
visited my grandmother Elly in Amsterdam.

Όλα μαζί, τώρα > Everything right now 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Leon Wohlrabe (Groene Driehoek).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Όλα μαζί τώρα, ο χρόνος, η στιγμή, η βαβούρα, ο πόνος, η λύπη, η χαρά και οι ενοχές, ο καυ-
γάς με τον καλύτερο φίλο σου, αυτή η εργασία που ακόμη δεν έχεις παραδώσει, τα σκουπίδια 
που παρόλα αυτά έπρεπε να τα βγάλεις έξω, οι φόροι σου που πρέπει να τους τακτοποιήσεις, 
η γιαγιά σου που μόλις πέθανε, το δάχτυλο του ποδιού σου που πάει και χτυπάει στο ντουλά-
πι, ο καλύτερος φίλος σου που σε απογοήτευσε. Everything right now, the time, the moment, 
the hustle, the pain, the sadness, the joy and regret, the fight with your best friend, that home-
work you still have to do, the garbage bin you still had to put outside, fix your taxes , your grand-
mother who just died, your toe bumping you on the locker, your best friend letting you down. 

Αποκρυσταλλώνω > Crystallize 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2'46'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Fleur Pannekoek, Rafael Pieters, Troy Visser & Leanne Butter (Veluws College Walterbosch KM).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παρά την κρίση του κορονοïού δύο ταλαντούχοι έφηβοι προσπαθούν να συνεχίσουν να 
ασχολούνται με το πάθος τους. Φυσικά είναι πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση, αλλά 
παρόλα αυτά, δεν το βάζουν κάτω! Μουσική (βιολί) έπαιξε η Fleur Pannekoek, ενώ την χορο-
γραφία έκανε και χόρεψε o Rafael Pieters. Despite the Corona crisis, two talented teenagers try 
to pursue their passion. Unfortunately, they cannot get together to practice together. Of course, 
they are very disappointed about this, but despite all this, they try to keep going! The music/vi-
olin was played by Fleur Pannekoek, dance was conceived and performed by Rafael Pieters.

Μέρα με τη Μέρα    > Day To Day 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3'11'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Jeroen Bartelds, Nikita Hulshorst, Lisan van der Veer, Maaike Feenstra, Emi Keijzer (Veluws 
College Walterbosch KM).

AGE  
13-16

AGE  
13-16

AGE  
13-16

AGE  
13-16

AGE  
13-16
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πρόκειται για κάποια που κάθε βράδυ αλλάζει σώμα, αλλά παίρνει την ψυχή της μαζί της. 
Με αυτόν τον τρόπο βιώνει διαφορετικές ζωές. It's about someone who changes body 
every night but takes her own soul with her. And thus, experience different lives.

Τελευταίος Προορισμός > Final Destination 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9'57'' / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Boriz Werkhoven (Montessori Lyceum Amsterdam).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Οι τιμές των σπιτιών στην Τσάιναταουν είναι στα ύψη και μερικές φορές τα πράγματα εί-
ναι απογοητευτικά. Παρόλα αυτά θα ήθελες να συνεχίσεις να ζεις εκεί...House prices are 
high in China Town, and sometimes things are disappointing. But you would like to contin-
ue to live there...

Star Wars, The Imperial March
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 4’15’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Philip Schonewille, Joris Janssen, Ocean Hamerlinck, Levi Numann Maris( College Belgisch Park).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Στην τάξη, 2 μαθητές συγκρούονται στη φαντασία τους  αλλά Star Wars. In class, two boys 
clash with each other in their fantasy in a Star Wars way.

OYΑΛΙΑ > WALES 

WICKED WALES// MUTHAU 
Υπεύθυνη / in charge: Rhiannon Wyn Hughes.

Το 2018 ο οργανισμός Wicked  προσκλήθηκε να παρακολουθήσει το Camera Zizanio, πε-
ρισσότερο μια συνάντηση παρά ένα Φεστιβάλ, που γίνεται στον Πύργο, στην Πελοπόν-
νησο. Περισσότεροι από 100 νέοι από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί για να φτιά-
ξουν ταινίες μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό ήταν το πρότζεκτ "Μύθος". Η εμπειρία μας 
ενέπνευσε τόσο πολύ ώστε το 2019 ο οργανισμός  Wicked Wales δημιούργησε το πρότζε-
κτ " Mythau" - μύθοι και θρύλοι της Ουαλίας. Μεταφέραμε το Φεστιβάλ μας, τους νεα-
ρούς σκηνοθέτες μας από όλο τον κόσμο και τους καλεσμένους μας στα καταπληκτικά 
βουνά της Snowdonia για να φτιάξουν τις ταινίες τους. Είχαμε το φανταστικό Cell B για 
σπίτι μας,  δυνατή καθοδήγηση από την Ουαλή παραγωγό Pauline Williams και δύο σπου-
δαίες ταινίες μέσα σε αυτή τη μία εβδομάδα. In 2018 Wicked was invited to attend Camera 
Zizanio, a meeting rather than a Festival, held at Pyrgos, Peloponnese Greece. Over 100 
hundred young people from all over the world had come together to make films in a week. 
This was the 'Mythos' project. The experience was so inspirational that in 2019 Wicked 
Wales created the 'Mythau' project, myths and legends in Wales. We took our Festival and 
our international young filmmakers and guests to the wonderful mountains of Snowdonia 
to make their films. We had the fantastic Cell B as our home and strong guidance from 
Welsh producer Pauline Williams and two great films in that week .

Από τον Βράχο > O'r Graig (From the Rock )
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Lucija Pigl & Mafer Agahi.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
rhiannon52@mail.com

AGE  
13-16

AGE  
17-20

AGE  
13-16
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Δύο νεαροί κινηματογραφιστές από την Κροατία και από την Κολούμπια επισκέπτονται 
μία πόλη στην Βόρειο Ουαλία την οποία δεν είχαν ακουστά μέχρι τότε. Πρόθεση τους 
είναι να ανακαλύψουν ξεχασμένες μυθικές ιστορίες. Αντ'αυτού, βρίσκουν μία ιστορία 
που παραμένει πολύ ζωντανή ως τις μέρες μας: την ιστορία των λατόμων. Two young 
filmmakers from Croatia & Columbia visit a town in North Wales they’ve never heard of with 
the intention of uncovering mythical stories. Instead, they find a story which is still very 
much alive today – the story of quarrymen.

Επιστροφή στη Νεότητα > Return to Youth
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’42’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Mihailo Boovic. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια οπτικά όμορφη εκδοχή του Κέλτικου μύθου Tir Na Nog ("Η Γη των Νέων" - τμήμα του  
μετά θάνατον κόσμου κατά την Κέλτικη παράδοση). "Ο θάνατος είναι καταθλιπτικός αλλά 
η αιώνια νεότητα είναι απολύτως τρομακτική. Δεν είναι για τους θνητούς." A visually 
beautiful take on the Celtic myth Tir Na Nog. "Death is depressing but infinite youth is 
downright terrifying. It is not for a mortal to know it." 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ > HUNGARY 

KRISZTINA BALAZS 

Λόγω της εμφάνισης και της προσωπικότητας μου, ξεχώριζα συνεχώς από το πλήθος. Το 
ενδιαφέρον μου για την κινηματογράφηση έγινε εμφανές σύντομα, αλλά άρχισα να το 
παίρνω στα σοβαρά στην ηλικία των 14. Βελτίωσα τις γνώσεις μου διδάσκοντας τον εαυ-
τό μου. Σήμερα, η κινηματογράφηση για μένα παραμένει χόμπι, αλλά όμως θα ήθελα να 
ασχοληθώ σοβαρότερα αργότερα. With my divisive appearance and personality, I con-
stantly stood out from the crowd. My interest in filming became apparent soon, but I only 
began to take it seriously at the age of 14. I improved my knowledge by teaching myself. 
Today, filming is still a hobby for me, but I would like to deal with it later.

Ιστορία > History
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’41’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Krisztina Balazs. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία πραγματεύεται το πως η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του 1940, εν μέσω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι άνθρωποι υπέφεραν. Πεινούσαν, 
η ζωή τους ήταν περιορισμένη. Στη δεκαετία του 1980, η διάθεση των ανθρώπων είχε 
πλέον βελτιωθεί, υπήρξε ευημερία. Κατόπιν, εμφανίστηκε η παρούσα, τρέχουσα κατά-
σταση. Γίνεται σαφές στον θεατή ότι το 2020 είναι παρόμοιο με το 1940. Επιβάλλονται 
περιορισμοί, οι άνθρωποι είναι νευρικοί. Όπως μας δείχνει και η ιστορία, κάτι ιδιαίτερο 
πλησιάζει.The film presents, that the history repeats itself. In the 1940’s, during World War 
II people were suffering. They were hungry, they had a limited life. By the 1980s, people’s 
mood had improved, prosperity occurred. Then appear the present, current situation. It 
becomes clear to the spectator, that 2020 is similar to the 1940’s. Restrictions are intro-
duced, people are nervous. As the history shows, something special is coming.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
balazs_krisztina2001@yahoo.com

AGE  
17-20

AGE  
13-16
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ > UKRAINE

YANA SHIKARENKO 

H Shinkarenko Anastasia Vadimovna γεννήθηκε το 2012 και τωρα είναι μαθήτρια της 1ης 
Δημοτικού. Της αρέσει το σχέδιο, τα ακροβατικά και το animation. 
Shinkarenko Anastasia Vadimovna was born in 2012 and now she is a primary school stu-
dent. She is fond of drawing, acrobatics and animation.

Η πρώτη μέρα ενός κοτόπουλου > First day of a chick
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 1’45’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay:Anastasia Shinkarenko.
Παραγωγή / production: Yana Shinkarenko.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η Vasilisa συναντά ένα μικρό κοτόπουλο και γίνονται αχώριστοι φίλοι. Η φιλία τους θα 
αντέξει στη δοκιμασία; 
Vasilisa meets a little chicken, and they become inseparable friends. Will they stand the test 
of their friendship?

DARIA KOSIAKEVICH 

Μελέτη σκηνοθεσίας ταινιών animation στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου "National I. K. 
Karpenko-Kary για το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση". Πηγαίνω στο πανε-
πιστήμιο μου με τον προαστιακού και βαριέμαι συχνά εκεί. Επομένως, κατά τη διάρκεια των 
ταξιδιών μου, σημειώνω διασκεδαστικές καταστάσεις που συμβαίνουν εκεί και μετά φαντα-
σιώνομαι. Με αυτόν τον τρόπο, η ιδέα του πρώτου μου καρτούν "7010 S" ήρθε στο μυαλό μου.
I get to my university by suburban electric train and I'm bored often there. Therefore, during 
trips, I mark amusing situations that occur there and then fantasize. In this way, the idea of 
my first cartoon "7010 S" came to my mind. Study directing of animated films at The Kyiv 
National I. K. Karpenko-Kary Theater, Cinema and Television University.

7010 S
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 3’45’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Σκηνοθεσία / direction: Daria Kosiakevich.
Σχεδιασμός ήχου / sound designer: Anastasia Parkhomenko.
Aφήγηση / narration: Vyachik Ponomarenko.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας συνηθισμένος νταής, ο Tolik, μπαίνει σε ένα συνηθισμένο βαγόνι του ηλεκτρικού.  
Κρύβεται από τον ελεγκτή με επιτυχία και χαρούμενος κάθεται σε μια θέση και περιμένει 
τον φίλο του. Μετά από μια μακρά αναμονή, ο Tolik κοιμάται και το τρένο κινείται. Στο 
τελευταίο δευτερόλεπτο, ο φίλος του Τολίκ, νταής Valera, τρέχει στο σιδηρoδρομικό 
σταθμό και ξυπνά τον ήρωα. Κάθονται μαζί για να απολαύσουν το ταξίδι τους με αλκοόλ. 
Ξαφνικά, οι φοβεροί βλέπουν τεράστιες νόστιμες κότες έξω. Η Valera αποφασίζει να πά-
ρει φαγητό πηδώντας έξω από το παράθυρο.
An ordinary bully Tolik enters an ordinary suburban electric train. He successfully hides from 
the controller and happily sits down to wait for his friend. After a long wait, Tolik falls asleep, 
and the train moves off. At the last second, Tolik’s friend, bully Valera, runs into the railway 
carriage and wakes the hero. They sit down together to enjoy their journey with alcohol. 

AGE  
17-20

AGE  
4-12

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
iskrochka4@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
kosyakewychdasha@ukr.net
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Suddenly, the bullies see huge delicious hens outside. Valera decides to get food by jump-
ing out the window.

DARINA LUCHNIKOVA 

Είμαι 19 και ασχολείται με το και είναι μαθήτρια από το from Kharkiv της Ουκρανίας. Tα 
συναισθήματα μου για τον covid -19. 
I'm a 19 y.o motion designer and student from Kharkiv, Ukraine. My feelings about covid-19.

Η ώρα του Corona > Corona time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 0’42’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Σκηνοθεσία / direction: Darina Luchnikova.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το  τσεκ της άνοιξης του 2020. Spring 2020 check. 

ALONA ALEKSIEIEVA 

Από όταν ήταν παιδί αναρωτιόταν για το πως θα γίνει σκηνοθέτης. Τώρα σπουδάζει στο 
Πανεπιστήμιο Παραγωγής Ταινιών, στο τμήμα Κινηματογράφου. Αγαπά να κάνει γυρίσματα, 
να γράφει, να σκηνοθετεί για ψυχολογικά δράματα, καλλιτεχνικές ταινίες και ταινίες τρόμου.
From childhood he wondered to be a film director. Now he studying on Film Producing 
Faculty on Cinematography department. Loves to shoot|write|direct pshycological drama, 
arthouse, horror films.

Κύκλος > Cycle 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > TIME: 3’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ >CREW
Σκηνοθεσία / direction: Alona Aleksieieva.
Σενάριο / screenplay: Alona Aleksieieva, Rustam Mamedov

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Mια μικρού μήκους πειραματική ταινία. An experimental short film. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
yasonyachna@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mamedovrustam123@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΠΟΛΩΝΙΑ > POLAND

CHILDREN'S ART CENTRE IN POZNAN
Υπεύθυνη / in charge: Lucyna Perz, Agnieszka Krajewska. 

Το Κέντρο Τεχνών για Παιδιά στην πόλη Πόζναν είναι ένα πολιτιστικό ίδρυμα που ελέγχε-
ται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. 
Τρέχει ποικίλες και διεπιστημονικές πρωτοβουλίες στον τομέα της τέχνης για παιδιά και 
εφήβους. Οι στόχοι του είναι να εμπνεύσει την δημιουργία επαγγελματικής κουλτούρας 
για παιδιά, να προωθήσει και να διαδώσει πολύτιμες νέες τάσεις της τέχνης,  και να κάνει 
δημοφιλείς και να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στην πολιτιστική εκ-
παίδευση. Το Κέντρο οργανώνει το μοναδικό διεπιστημονικό φεστιβάλ τέχνης για παιδιά 
- Μπιενάλε Τέχνης για Παιδιά - και το μεγαλύτερο φεστιβάλ για παιδιά και εφήβους - το 
Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Νεανικού Κοινού Ale Kino -. Children's Art Centre in 
Poznań is a culture institution controlled by the local government. It has been in operation 
for almost 30 years. It runs diverse and interdisciplinary initiatives in the area of art for chil-
dren and teenagers. Its objectives are to inspire the creation of professional culture for chil-
dren, to promote and spread the word about valuable trends in art and to popularize and 
support the development of innovative methods of cultural education. The Centre organ-
izes the only interdisciplinary art festival for children – the Biennial of Art for Children and 
the largest film festival for children and teenagers – the International Young Audience Film 
Festival Ale Kino.

Το Τοπίο των Συναισθημάτων  > The Landscape of Emotions
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME:  3’52’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Παιδιά που πήραν μέρος στο κινηματογραφικό εργαστήριο "Ο Σχεδιαστής Κινούμενης Εικό-
νας  του Αύριο" στο Πόζναν της Πολωνίας.  / Children during "The Animator of Tomorrow" 
workshops in Poznań in Poland.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία κινούμενης εικόνας  παρουσιάζει την ποικιλία των παιδικών συναισθημάτων. Ο 
μεγάλος χάρτινος χαρακτήρας εμφανίζεται και μας δείχνει το πως τα συναισθήματα επη-
ρεάζουν το σώμα. The animated film shows the variety of child's emotions. The big paper 
character appears and he shows how the emotions influence our body.

PRIMARY SCHOOL No. 90 IN POZNAN 

Η "Γραμμή τη γραμμή" είναι μια ομάδα παιδιών που είναι πρόθυμα να σχεδιάσουν με 
υπομονή, γραμμή τη γραμμή, κάδρο το κάδρο. Λειτουργούμε από το 2018 στο 90ο Δη-
μοτικό Σχολείο του Πόζναν. Συναντιόμαστε για εξωσχολικές δραστηριότητες μία φορά 
την εβδομάδα. Δουλεύουμε σε ανεξάρτητους σταθμούς για σχεδιασμό κινουμένων σχε-
δίων. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στις ταινίες κινουμένων σχεδίων είναι το ότι 
μπορώ να παρουσιάσω ιστορίες που έχω επινοήσει μόνη μου. Έκανα τις πρώτες μου ται-
νίες χρησιμοποιώντας φιγούρες κομμένες από χαρτί όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο. Μα-
θαίνω διαφορετικές τεχνικές. Η αγαπημένη μου είναι το καρτούν. "Line after line" is a 
group of children willing to draw patiently, line by line, frame by frame. We have been oper-
ating since 2018 at Primary School No. 90 in Poznań. We meet for extracurricular activities 
once a week. We work on independent stations for cartoon animation.What I like the most 
about animated films is that I can present stories that I have invented myself. I made my first 
films using the cut-out technique in kindergarten. I learn different techniques. My favorite 
is the cartoon. 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lperz@csdpoznan.pl

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
namorzu@gmail.com

AGE  
4-12 
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Αν μπορούσα να κάνω κάτι > If I could do anything 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’11’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Zoja Matysiak.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τι ονειρεύονται τα παιδιά; Αυτή η ταινία είναι μία από τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτη-
ση. What do children dream about? This film is one of the answers to that question.

PIOTR KAZMIERCZAK 
Παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής, σχεδιάζει κόμικς και δημιουργεί προγράμματα 
στο Scratch. Από το 2015 και μετά το Animation  - ιδιαιτέρως η κινούμενη εικόνα με μα-
ριονέτες σε stop motion  - έχει γίνει το κύριο πάθος του. Δημιουργεί ταινίες με μαριονέτες, 
ζωγραφιές, πηλό, χάρτινες φιγούρες και με τεχνικές κινούμενης εικόνας μέσω υπολογι-
στή. Θα ήθελε να πηγαίνει σε ένα στούντιο ή σε ένα μουσείο κινούμενης εικόνας  κάθε 
μέρα. To animation  είναι το πάθος του, η ζωή του και το μέλλον που ονειρεύεται. He goes 
to painting lessons, draws comics, and creates programs in Scratch. From 2015 Animation 
- especially puppet stop-motion animation became his main passion. He creates films in 
puppet, painting, clay, cutout and computer animation techniques. He would love to go to 
a studio or animation museum every day. Animation is his passion, his life and his dreamed 
future.

Σφάλμα Συστήματος > System Error
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’34’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Piotr Kaźmierczak. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια τυποποιημένη κοινωνία ζει σε ένα τυποποιημένο κόσμο - τα πάντα δουλεύουν με 
ένα μόνο ρυθμό, όλα δουλεύουν σαν τον μηχανισμό ενός ρολογιού. Περιστασιακά εμφα-
νίζονται αταίριαστες μονάδες, τα λεγόμενα "σφάλματα  του τέλειου συστήματος" τα 
οποία γρήγορα εξαλείφονται, πετιούνται στα "απόβλητα". Όμως αυτά τα σφάλματα  του 
συστήματος αρχίζουν να δουλεύουν, αλλά δες τη συνέχεια από μόνος σου... A standard-
ized society lives in the standardized world - everything goes in one rhythm, works like 
clockwork.  Occasionally, there are mismatched units, such "errors of perfect system" that 
are quickly eliminated, thrown into "waste". And these system errors are starting to work, 
but see for yourself… 

ZOFIA ZARSKA 

Για μένα, το να δημιουργώ είναι σαν μία αυτόνομη  γλώσσα με την οποία μπορώ να εκ-
φράζω  τα οράματα μου και να μεταδίδω  τις ιδέες μου στον κόσμο. Ως νεαρή σκηνοθέ-
της, το μεγαλύτερο όνειρο μου είναι να δημιουργήσω ταινίες που θα φέρουν μία αλλαγή 
στην κοινωνία. Το πάθος μου είναι η ικανότητα του να μπορείς να αγγίξεις τα αστέρια και 
να αλλάξεις τον κόσμο. Ξεκίνησα να γυρίζω ταινίες πριν από δύο χρόνια και από τότε εί-
μαι τελείως ερωτευμένη με την δημιουργία νέων παραγωγών. For me, creating is like a 
separate language through which I can convey my visions and ideas to the world. As a 
young director, my biggest dream is to create movies that will make a change in society, 
and my passion is the ability to reach for the stars to change the world. I started making 
films two years ago and since then I've completely fallen in love with creating new produc-
tions.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
chomikandrzej221@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
zofia.zarska@gmail.com

AGE  
4-12 

AGE  
13-16
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Ώρα για τσάι   > Tea time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’28’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Zofia Żarska. Ερμηνεία 
/ cast: Zofia Ossowska. Mουσική / music: Wojciech Ratasiewicz. Σκηνογραφία /  scenography: 
Agata Gołąb.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία δείχνει πόσο εύκολο είναι να κρύψεις  ένα πρόβλημα μέσα στις καθημερινές, 
κανονικές και αποδεκτές συνήθειες, έτσι ώστε να μην φαίνεται καθόλου. Η "Ώρα για Τσάι" 
μας δείχνει το πόσο συχνά προτιμάμε να ζούμε κρύβοντας κάτι, έχοντας άγνοια της 
πραγματικής διαδικασίας. It shows how easy it is to cover up a problem by completely 
obscuring it with normal, accepted habits. TEA TIME shows us how often we prefer to live 
undercover, unaware of the actual process.

ΕLZBIETA ANNA WIELAND 

Είμαι 18 χρονών και θέλω οι ζωές μας να γίνουν καλύτερες. Βλέπω τον κόσμο μέσα από 
την επιρροή που άσκησε πάνω μου η σύγχρονη λογοτεχνία: Τζορτζ Όργουελ "1984" και 
"Η Φάρμα των Ζώων", Άλντους Χάξλευ  "Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος" και "Το Νησί", 
Μάργκαρετ Άτγουντ "Η ιστορία της θεραπαινίδας", Όλγα Τορκάτσουκ "Πτήσεις", και πολ-
λά άλλα. Το κύριο μέρος της ιστορίας αφορά στην κηδεία της Γης (κίνημα XR - διαμαρτυ-
ρία για την Κλιματική και Οικολογική Κρίση). I am 18 years old and I want our lives to be-
come better.I see the world through the influence of modern literature: George Orwell‚ 
"1984", ‚"Animal Farm", Aldous Huxley ‚"New brave world", ‚"Island", Margaret Atwood ‚"The 
Handmaid’s Tale", Olga Tokarczuk ‚"Flights" and many others… The leading part of the story 
is about Earth’s funeral (the XR protest).

MMXX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’34’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, μοντάζ / direction, screenplay, production, edit: Elżbieta 
Anna Wieland.Ερμηνεία / cast: Gloria Janczyńska, Patryk Kaźmierczak, Julia Mordak, Laura 
Mordak, Natalia Grzegorczyk, Maja Grzegorczyk, Aleksandra Siwek, Karolina Stachowiak, 
Kaja Jaroszyńska, Paulina Eggert, Natalia Wilczko, Emilia Wieland, Elżbieta Anna Wieland. 
Mουσική / music: Filip Soboń.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα σύγχρονα προβλήματα με τα οποία οι νέοι άνθρωποι καλούνται να αντιπαλέψουν. Το 
τοπίο που συνθέτουν οι όψεις των πόλεων μας υπογραμμίζει το τεράστιο πρόβλημα της 
κοινωνίας μας. Ζούμε σε ένα κόσμο που συνεχώς αυξάνει ταχύτητα. Δεν έχουμε αρκετό 
χρόνο για να σταθούμε να σκεφτούμε, να ηρεμήσουμε, ούτε καν για να σκεφτούμε τις 
συνέπειες. Η νέα γενιά δεν θέλει ένα κόσμο ο οποίος να ελέγχεται από τον Άνθρωπο στην 
Εξουσία. Our modern problems with which young people have to fight against. The land-
scape composed with the city views underlines the huge problem of our society. We live in 
a world which all the time speeds up. We do not have enough time to reflect, calm or even 
cogitate. The young generation does not want the world which is being controlled by the 
Man in Power.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
elzbieta-a-w@wp.pl

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ > PORTUGAL 

CINANIMA 
Υπεύθυνος / In charge: João Católico

Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία CINANIMA - Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων 
Σχεδίων του Espinho, στοχεύει στην ανάπτυξη παιδαγωγικού περιεχομένου μέσω της 
ανάλυσης και της αμφισβήτησης των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 
πλαισίων. Προς αυτό τον σκοπό, επιστρατεύει τον κινηματογράφο κινουμένων σχεδίων, 
με ταινίες μικρού μήκους σκηνοθετημένες  από παιδιά δημοτικών σχολείων ηλικίας 6 ως 
10 χρονών. The Educational Service of CINANIMA – International Animated Film Festival of 
Espinho aims to develop pedagogical contents through the analysis and questioning of the 
social, cultural and environmental contexts, resorting to the animation cinema to direct 
short films by children from the elementary schools, aged between 6 and 10.

Φιλία  στην Ανοιχτή Θάλασσα > Friendship on the High Seas
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Μαθητές του σχολείου / Pupils of the school 3º B, E.B. de Silvalde. Παραγωγή / production: 
CINANIMA. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αφού πέρασαν λίγες μέρες χωρίς να έχουν πάει για ψάρεμα, τρεις φίλοι που συνηθίζουν 
να ψαρεύουν μαζί,  βγαίνουν στην θάλασσα, τα δίχτυα τους πιάνουν μόνο σκουπίδια και 
τότε αποφασίζουν να ζητήσουν από δύτες να τους βοηθήσουν να ερευνήσουν το τι συμ-
βαίνει στο βυθό της θάλασσας. After a few days without going fishing, three fishing friends 
go out to sea, in the nets only pick up trash, then decide to ask divers for help in investigat-
ing what goes on under the sea.

CLIA ANILUPA 
Υπεύθυνος / in charge: Fernando Saraiva.

Το CLIA Anilupa στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών 
του κοινού, δίνοντας τους την δυνατότητα να εμπλακούν στην παραγωγή ταινιών, να μά-
θουν για τον κινηματογράφο με διαδραστικό τρόπο καθώς και να συμμετέχουν σε άλλες 
εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Η ταινιοθήκη της Αnilupa αριθμεί περί-
που 200 ταινίες παιδιών, νέων και ενηλίκων από διάφορους οργανισμούς. 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 an interactive way 
and to participate in other educational and creative activities. The filmography of ANILUPA 
at the moment contains more than 200 films, made by children, young people and adults 
from various organizations.

ΟΧΙ πια Βία > Violence NO more
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’47’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Συμμετέχοντες στο εργαστήρι της Anilupa: Μαθητές του Α' τμήματος της 4ης τάξης της σχο-
λείου  EB do Lagarteiro  / Anilupa´s workshop participants: Year 4, class A students of EB do 
Lagarteiro School

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
joao.catolico@cinanima.pt

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anilupa@sapo.pt

AGE  
4-12 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτό το βίντεο κλιπ υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της μη-βίας στα σχολεία, πράγμα που 
ισχύει και για την  συμπεριφορά της κοινωνίας γενικά. This video clip calls for the importance 
of non-violence in school, which also applies for the behavior of the society in general.

ADRIANO PALHA

Ο ADRIANO PALHA  είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνών Soares dos Reis όπου ολοκλήρω-
σε τις σπουδές του στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία με ειδικότητα στα Πολυμέσα. Εί-
ναι ο σκηνοθέτης της μικρού μήκους ταινίας κινουμένων σχεδίων "Χόβολη" (2019), ται-
νία η οποία δημιουργήθηκε ως Απόδειξη Καλλιτεχνικής Ικανότητας. ADRIANO PALHA is a 
graduate of the Soares dos Reis Art School, having completed his Audiovisual Communica-
tion Course in the Multimedia Specialty. He is the director of the animated short film EM-
BERS (2019), which was produced as his Proof of Artistic Aptitude.

Χόβολη > Embers
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’44’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, animation, κάμερα, μοντάζ, ήχος / direction, screenplay, animation, 
camera, edit, sound: Adriano Palha.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας πατέρας κάνει ότι μπορεί για να σώσει την ζωή της κόρης του. Ακόμη κι αν αυτό 
σημαίνει ότι θα καλέσει τις κρυφές θεότητες της Φύσης. A father does everything he can 
to save his daughter's life. Even if it means to summon Nature's hidden divinities.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ > ROMANIA 

SILVIA NICULAE 
Η Silvia Niculae  είναι μία σκηνοθέτις με έδρα το Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. Οι ταινίες 
της έχουν στόχο να προξενήσουν ένα ευρύ φάσμα  συναισθημάτων με το να εγκαταστή-
σουν έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους θεατές και στις ιστορίες που ξεδιπλώνονται 
στην οθόνη. Το πάθος της είναι να  συλλαμβάνει μια  βαθύτερη απεικόνιση οικείων και  
προσωπικών ιστοριών από τη ζωή, συχνά αποδίδοντας τες περιληπτικά  με την μορφή  
ντοκιμαντέρ και πειραματικών ταινιών.Silvia Niculae is a director based in Bucharest, Ro-
mania. Her films aim to provoke a spectrum of emotions by securing a strong connection 
between the viewers and the stories unraveling on the screen. She is passionate about 
capturing a more profound image of intimate and personal life stories, often encapsulated 
in documentaries and experimental films.

Η μητέρα μου έχει μακριά μαλλιά > My mother has long hair
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’37’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Silvia Niculae. Ερμηνεία / cast: Valentina De 
Piante, Silvia Niculae. Kαμερα, μοντάζ / camera, edit: Theodor Niculae. Παραγωγή / 
production:Theodor Niculae, Cinehub Tonitza.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία περιγράφει τις σχέσεις παρουσίας - απουσίας, μητέρας - κόρης σε ένα περιβάλλον που 
αποτελείται από παιχνίδια, τραγούδια και παρηγοριά. The film describes the relationship pres-
ence - absence, mother -daughter, among a background of games, songs and consolation.

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
luismimiranda@essr.net

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
silvia_niculae@yahoo.com
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ΡΩΣΙΑ > RUSSIA

TAISIYA SOLOVYOVA 
Υπεύθυνη / in charge: Anna Antonova.

Στη συγγραφή του σεναρίου έλαβε μέρος όλη η ομάδα. Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε σε 
καθεστώς απομόνωσης. Όλα τα παιδιά παρέμεναν στα σπίτια τους και επικοινωνούσαν με-
ταξύ τους μέσω ειδικών chat στο Telegram. Το υλικό το γύριζαν με τα κινητά τους τηλέφωνα 
και το φόρτωναν στο google drive προκειμένου να μονταριστεί. All the group were taking 
part in writing a script for the movie. This movie was made while self-isolation mode. All chil-
dren staying at home were communicating with each other via special chats in Telegram. The 
material, which was shot on their mobile phones, was loaded to a google drive for an editing.

Αυτό Ακριβώς το Βιβλίο > The Very Book
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 10’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Taisiya Solovyova. Ερμηνεία / cast: Taisiya 
Solovyova, Sofiya Martinova, Radamir Sebaa, Anna Shilina, Arseniy Kolpakov, Ivan Gayevskiy. 
Artem Avetisyan.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά βρήκαν τις χαμένες σελίδες του Μαγικού Βιβλίου. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία 
να αποκτήσουν μία νέα εμπειρία στον Άλλο Κόσμο και να γίνουν κάπως καλύτεροι άν-
θρωποι. Children found the lost pages from the Magic Book. And got a chance to get a new 
experience in The Other World and become a little bit better.

ANIMATION STUDIO DA 
Υπεύθυνη / in charge: Polina Sheizon

Το Animation στούντιο DA είναι μια εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση που ξεκίνησε 
το 2008. Μια ομάδα από σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές κινούμενων σχεδίων, ψυ-
χολόγους και εκπαιδευτικούς συντονίζει κλασικά εργαστήρια καρτούν και κινουμένων 
σχεδίων, για παιδιά που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής. Πάνω από εκατό παιδιά 
είναι μέλη του στούντιο: παιδιά που υποβάλλονται σε μακροχρόνια νοσηλεία, ασθενείς 
του ξενώνα των παιδιών στην Αγία Πετρούπολη, παιδιά με νοητική δυσλειτουργία, ορφα-
νά, και παιδιά με ειδικές ανάγκες. DA animation studio is a charity project that wasstarted 
in 2008. A team of directors, artists, animators, psychologists and educators conduct regu-
lar cartoon animation workshops for children in challenging life situations. Over a hundred 
children are now involved with the studio: children undergoing long-term hospital treat-
ment, patients of the St. Petersburg children’s hospice, and children with cognitive dysfunc-
tion, orphans, and disabled chidden.

Ο σιδεράς Kuday Bakhsy > The blacksmith Kuday Bakhsy
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’57’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ομάδα παιδιών που συμμετείχαν σε κινηματογραφικό εργαστήριο του International Yakut 
Film festival / Children who worked in the workshop during the International Yakut Film 
festival. Εκπαιδευτικοι / teachers: Polina Chernyavskaya, Anton Afanasiev.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το πρόσωπο που μας οδηγεί στον κόσμο των παραδόσεων των Yakut ήταν ένας σιδεράς 
ονόματι Kuday Bakhsy. Ήταν άραγε σιδεράς ή ήταν μήπως ένας "Δημιουργός"; Σε 12 ώρες 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
pokereesti@gmail.com

AGE  
4-12

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
palikuwa@gmail.com
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δημιούργησε ένα καρτούν για εμάς και εμείς δημιουργήσαμε αυτόν. The person who 
leads us into the world of Yakut traditions was a blacksmith Kuday Bakhsy. Was he a black-
smith or a Demiurge? In 12 hours he created us a cartoon and we created him.

Ανάπτυξη του ανθρωπίνου όντος μέσω > Growth of the human being 
by way of
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’06’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oμάδα παιδών από το Studio Da μαζί με τους δασκάλους τους / Children with teachers from 
studio DA animation studio. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βλέπω μία αποσπασματική, συναισθηματική αφήγηση σε μορφή ντοκιμαντέρ για την 
περίοδο της απομόνωσης και για εμάς μέσα σε αυτήν. Βλέπω περιθώριο εκτιμήσεως, 
αστάθεια, πολύ κενό χώρο, σύγχυση. Βλέπω τη γραμμή ως παγκόσμιο μέσο έκφρασης: η 
γραμμή ως περίγραμμα, διάνυσμα, ορίζοντας, νεύρο, χαρακτήρας και επίμονη σύνδεση 
του χώρου που αποσυντίθεται. Για όσο ακόμη έχουμε έστω  μία μπλε γραμμή, τα πάντα 
θα μπορούν να συνδεθούν. I see a documentary fragmentary affective narrative about the 
period of isolation and about us in it. I see discretion, unsteadiness, a lot of empty space, 
confusion. I see the line as a universal means of expression: contour, vector, horizon, nerve, 
character and persistent connection of decaying space. As long as we have at least one blue 
line, everything will be connected.

ALISA LANDER 
Yπεύθυνος / in charge: Victor Lander.

Ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στον κινηματογράφο σε ηλικία 10 ετών στο Ρωσικό Εθνικό 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, και πρόσφατα μετέβη στη Σχολή Κινηματογράφου Aurum. 
Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία και οι ταινίες της έχουν προταθεί υποψήφιες για διά-
κριση Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Μοντάζ σε διεθνή φεστιβάλ, όπως το  
FECEA (Βραζιλία). Τα μουσικά της βίντεο και οι ταινίες της μικρού μήκους προβάλλονται 
επίσημα στα φεστιβάλ FECEA και Camera Zizanio για αρκετά συνεχόμενα χρόνια. Η Alisa 
έχει στόχο να γίνει επαγγελματίας σκηνοθέτης/κινηματογραφιστής. She started her film 
education at the age of 10 at the Russian National Centre for Contemporary Arts, with a 
recent move to the Aurum Film School. She has won numerous student film awards and 
nominations at international festivals including prizes for the Best Director and Best Editor 
at FECEA (Brazil), with her music videos and short films having entered official selections at 
FECEA and Camera Zizanio festivals for several years in a row. Alisa is aiming to become a 
professional music video director/cinematographer.

Προς τον Covid-19 > To Covid-19
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’41’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, κάμερα, μοντάζ, παραγωγή / direction, camera, edit, production: Alisa Lander. 
Aφήγηση / narration: Anna Kuznetsova. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ασπρόμαυρο βίντεο-αρτ μικρού μήκους στο οποίο ένα κορίτσι απαγγέλει ένα ποίη-
μα εκτός οθόνης. A b/w video art piece with a girl reciting a poem off screen.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
vlander@gmail.com

AGE  
13-16

AGE  
13-16
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LISART STUDIOS
Υπεύθυνος / in charge: Androsov Oleg
 
To Krasnodar film Studio "LISART" ιδρύθυκε το 2012 και και ασχολείται με την παραγωγή 
μη εμπορικών ταινιών. Πρόκειται για ταινίες με μικρό προϋπολογισμό, αλλά με μεγάλη 
σημασία, με σκοπό το κέρδος. Ταινίες που μεταφέρουν ιδέες, θέτουν κοινωνικά ζητήμα-
τα και σας κάνουν να σκέφτεστε. Πριν από τρία χρόνια, το Studio δημιούργησε το κέντρο 
για τον παιδικό κινηματογράφο "Lisart". Βρίσκει και αναπτύσσει ταλαντούχα παιδιά, και 
το πιο σημαντικό παρέχει εξάσκηση σε μια πραγματική ταινία σα να συνεργάζοντας 
επαγγελματίες κινηματογραφιστές. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών ύπαρξής του, έχει 
κάνει 9 ταινίες και κέρδισε 11 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. 
Krasnodar film Studio "LISART", founded in 2012 and is engaged in the production of 
non-commercial films at the expense of own funds and donations. These are films with a 
small budget, but with a lot of meaning, which are not created for profit. Films that convey 
ideas, raise social issues, and make you think. Three years ago, the Studio created the center 
for children's cinema "Lisart". He finds and develops talented children, and most important-
ly provides practice on a real film set on a par with experienced film professionals. During 
the three years of its existence, the children's film center has made 9 films and won 11 
awards at International film festivals.

ΦΛΟΥΔΑ > PEEL
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < ΤΙΜΕ: 5’ / 2020

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Daria Drobina. Σεναριο / screenplay: Oleg Androsov. Eρμηνεία / cast: 
Alina Shirobokova, Egor Shirobokov, Daria Kustova, Arina Kustova, Svetlana Lutsenko, 
Elizaveta Deianova, Edgar Ordoian.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Aγγελέ μου, κάλυψέ με τα φτερα σου. Σκέπασέ με αν πληγωθώ. Σκέπασέ με όταν η μαμά 
μου δεν είναι κοντά. Κρύψε με, αν ο κόσμος πάει να με ξεχάσει.
Cover me with your wings, my angel. Cover me if I get hurt. Cover for me if my mom isn't 
around. Hide me, if the world is going to forget about me.

“RYABINUSHKA” ANIMATION STUDIO NOVOSIBIRSK 
Υπεύθυνη / in charge: Anastasiya Gidion

Το Ryabinushka animation studio είναι ένα animation στούντιο για παιδιά με έδρα το Νη-
πιαγωγείο #300 στο κέντρο της Σιβηρίας, στο Novosibirsk στη Ρωσία. Παιδιά 4 ως 14 χρο-
νών πηγαίνουν στο στούντιο για να κάνουν animation. Βρίσκουν μόνα τους  τις ιδέες για 
τα κινούμενα σχέδια τους, τα σχεδιάζουν, κάνουν τα γυρίσματα και ηχογραφούν τις φω-
νές -  είτε πρόκειται για ταινίες ενός δημιουργού, είτε πρόκειται για συλλογικές εργασίες 
- και προσφέρουν ευχαρίστηση στους ανθρώπους γύρω τους. The Ryabinushka anima-
tion studio is a children's animation studio based on kindergarten # 300 in the center of Si-
beria in Novosibirsk, Russia. Children from 4 to 14 years old go to the studio to do anima-
tion. They come up with, draw, shoot, voice their author's cartoons, as well as create 
collective cartoons, delighting the people around them.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lisartstudios@yandex.ru

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
mellissa1990_90@mail.ru
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Πιασάρικο επώνυμο > Catchy last name
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’51’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oμάδα παιδιών από το Animation Studio “Ryabinushka” μαζί με τους δασκάλους τους / 
children with teachers from studio DA animation studio. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ιστορία ενός στρατιώτη που ντρεπόταν για το επώνυμο του, αλλά απέδειξε με τις πρά-
ξεις του ότι το επώνυμο δεν έχει σημασία! The story of a soldier who was ashamed of his 
last name, but with his actions he proved that the last name is not important!

Φιλία > Friendship
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’58’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Oμάδα παιδιών από το Animation Studio “Ryabinushka” μαζί με τους δασκάλους τους / 
children with teachers from studio DA animation studio. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Παιδιά 4-5 ετών αφηγούνται την ιστορία μιας ασυνήθιστης φιλίας. This is a story about an 
unusual friendship told by children aged 4-5 years. 

ΣΕΡΒΙΑ > SERBIA 

LUCA TOMIC 

Σέρβος δημιουργός ταινιών που αυτό το διάστημα ζει στη Νέα Ζηλανδία. Μέχρι στιγμής 
έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες μικρού μήκους. Serbian filmmaker currently living in New 
Zealand. So far, he has directed two short films. 

Άκου και μη κάνεις ερωτήσεις  > Listen and don't ask
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4'54'' / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, edit: Luka Tomic. Eρμηνεία / cast: 
Luka Tomic, Anja Tomic. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια γυναίκα στην καθημερινή της ρουτίνα, ενώ ακολουθεί τις κυβερνητικές οδηγίες που 
σχετίζονται με το ξέσπασμα του ιού. A woman goes through her daily routine while follow-
ing government instructions regarding a virus outbreak.

INDEPENDENT FAMILY WORKSHOP BACKONJA 
Υπεύθυνος / in charge: Predrag Bačkonja.
Το ανεξάρτητο οικογενειακό εργαστήριο Bačkonja είμαι μια κινηματογραφιστών από τη 
Σερβία που αγαπούν το σινεμά και η οποία άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 2016. Αποτε-
λείται από τέσσερα μέλη (γνωστή και ως οικογένεια Bačkonja): Οι Predrag και Catherine 
είναι μέντορες και συντονιστές της ομάδας. Ο Peter που έχει εμμονή με την Ποπ κουλτού-
ρα. Ο Lazar είναι ο νεότερος και σίγουρα ο πιο ενεργητικός της ομάδας. Αυτή είναι η 
πρώτη φορά που ταινία μας συμμετέχει σε φεστιβάλ εκτός Σερβιας. Independent family 
workshop Bačkonja is a group of film lovers and film makers from Serbia, which started 

AGE  
4-12 

AGE  
4-12 

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
lukat002@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
plpbackonja@gmail.com
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ > SLOVAKIA

ΤΕREZIA MOLNAROVA 

Η Terézia Molnárová από τη Σλοβακία, σπουδάζει animation  και αυτήν την περίοδο είναι 
δευτεροετής φοιτήτρια στο UAT. Ολοκλήρωσε την πρώτη μικρού μήκους ταινία της στην 
οποία είναι σκηνοθέτις, σκιτσογράφος, προγραμματίστρια γραφικών...  Πολλοί άνθρωποι 
από όλον τον κόσμο έχουν εκφραστεί θετικά για την ποιότητα της ταινίας  της. Οι αγαπη-
μένες της δραστηριότητες είναι τα κινούμενα σχέδια, το να καθοδηγεί , το να λύνει προ-
βλήματα καθώς και ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός γραφικών. Ο στόχος της είναι 
να γίνει σκηνοθέτις. Αυτήν την περίοδο ασχολείται με την υποβολή της ταινίας σε φεστι-
βάλ. Terézia Molnárová is an animation student from Slovakia, currently 2nd year student in 
UAT, finished her first short film "Continue», as director, animator, art developer,... She has 
acquired many people from all around the world in favor of the quality of the short. Her fa-
vorite activities are animation, leading, problem solving and art development / design. Her 
goal is to become a director. Currently working on submitting the film to festivals.

Συνέχισε  > Continue
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’33’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Terézia Molnárová. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής και για την εύρεση της ελπί-
δας. A story about dealing with life's hardships and finding hope.

AGE  
17-20

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tereziamolnarova10@gmail.com

functioning around 2016. It consists of four members (aka Bačkonja family): Predrag and 
Catherine are mentors and guiders of the group. Peter, geek obsessed with Pop-Culture. 
Lazar is the youngest and definitely the most energetic of the group. This is the first time 
Independent family workshop Bačkonja participates in a festival outside of Serbia.

Εξελικτική ... πούδρα > Powder Evolution
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’48’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία/ direction: Petar Bačkonja. Σενάριο / screenplay:  Lazar Bačkonja. Animation: 
Lazar Bačkonja,  Petar Bačkonja. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πολύ μεγάλες αλλαγές όπως φαίνονται στα κινούμενα σχέδια από πούδρα. Powerful 
changes shown through powder animation.
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ > SLOVENIA

DRUSTVO SLON 
Υπεύθυνη / in charge: Jelena Dragutinović.

Društvo Slon:  Ένωση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση Elephant ιδρύθηκε το 2005. 
Διοργανώνουμε Εργαστήρια animation για παιδιά όλων των ηλικιών σε συνεργασία με 
διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, γκαλερί, σχολεία... Στόχος μας είναι να φέρουμε 
την τέχνη του animation πιο κοντά στο νεαρό κοινό. Društvo Slon: Elephant association for 
film education was founded in 2005. We organize animation workshops for kids of all ages 
in collaboration with different cultural institutions, museums, galleries, schools... Our goal is 
to bring the art of animation closer to young audiences. 

Τρομακτικό Σκιάχτρο   > Scarycrow
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’14’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Janja Kosi, Jelena Dragutinović. Σενάριο / screenplay: Udeleženci 
delavnice. Eρμηνεία / cast: Učenci OŠ Prežihovega Voranca. Παραγωγή / production: Društvo 
Slon

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μικρού μήκους animation. Ο φόβος έχει μεγάλα μάτια. Animated short story about how 
fear has big eyes.

Η τελευταία ελπίδα > The last hope
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’25’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Jelena Dragutinović, Gašper Markun. Eρμηνεία / cast: Jure Šantej, 
Vitomil Semenič Scott, Brina Verovnik, Bine Klopčič.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία μας δείχνει πως  βλέπουν τα παιδιά τον κόσμο μας και το πως βλέπουν πως θα 
εξελιχθεί το μέλλον. The film shows us how children see our world and the future that 
might happen...

Amarisi Amari  > Amarisi Amari
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’45’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Marie Paccou, Jelena Dragutinović. Eρμηνεία / cast: Ahac Mahkovic, 
Kaja Smrekar, Oskar F. Pšaker, Uma Mavrič Lobe. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ιστορία για την αγάπη, εμπνευσμένη από το γαμήλιο τραγούδι των ούγγρων ρομά 
"Amarisi Amari". A story about love, inspired by hungarian roma wedding song 'Amarisi 
Amari".

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
drustvo.slon@gmail.com

AGE  
4-12 

AGE  
4-12 

AGE  
13-16
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ΣΟΥΗΔΙΑ > SWEDEN 

VBU 
Yπεύθυνη / in charge: Marija Ratkovic Vidakovic.

Το Västerbergslagens utbildningsförbund είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Σουηδία (σε 
3 περιοχές Ludvika, Grängesberg, Smedjebacken), το οποίο προσφέρει διάφορα προ-
γράμματα:δευτεροβάθμια εκπαίδεση, εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και πολιτιστικά προ-
γράμματα σε σχολεία,  για  μουσική, χορό, κινηματογράφο. Οι ταινίες της VBU δημιουρ-
γήθηκαν κατά κύριο λόγο από μαθητές γυμνασίου-λυκείου ή από μαθητές που 
συμμετείχαν στα πολιτιστικά προγράμματα. Västerbergslagens utbildningsförbund is an 
education center in central Sweden (placed at three locations: Ludvika, Grängesberg and 
Smedjebacken) which offers several programs: high school education, adult-education as 
well as cultural school programs for music, dance and film. Films made in the framework of 
VBU are mostly made by high school or cultural school students.

Αγάπη μου πέσαμε στο έδαφος   > Darling we fell to the ground
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’27’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Ida Herberger Håkansson, Alwa Eriksson, Hanna Stenman, Jesper Landqvist, Pelle Lindkvist, 
Joline Barret, Teodor Fjällborg, Meghan O'Shaughnessy, Antonela Zvonkovic, Agnes Edlund.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Πειραματική ταινία βασισμένη στο τραγούδι ""LOVE, YOU'RE MAKIN' ALL THE FOOLS" του 
TED από το άλμπουμ του BLUE VIRGIN ISLES. Experimental film based on the song "LOVE, 
YOU'RE MAKIN' ALL THE FOOLS" by TED (album: BLUE VIRGIN ISLES).

Ο εθισμός των νέων - ένα σοβαρό πρόβλημα  > Addiction among 
youth - a serious problem
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 7’12’’ / 202 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Linnea Palmqvist.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, η δημιουργός θέλει να ερευνήσει το γιατί είναι εύκολο 
να αποκτήσει κανείς κάποιον εθισμό όταν βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. Through this docu-
mentary, author would like to investigate, why is it easy to develop an addiction at a young 
age?

ΤΟΥΡΚΙΑ > TURKEY

ΜΑΥA BASARA 
Yπεύθυνος / in charge: Orhan Basara. 

Η εκπαίδευση της ξεκίνησε στο Σχολείο Προσχολικής Αγωγής “Oyna Kesfet Yarat” στη 
Yenimahalle. Τώρα, η  Maya φοιτά στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Yenimahalle 
İstiklal. Πρόσφατα, δέχθηκε μία πρόσκληση από το Στούντιο FILM BILDER GmbH για την 
παροχή κατάρτισης στο animation, το σκίτσο και το σενάριο. Η ιστορία, τα σκίτσα και η 
μυθοπλασία της ταινίας με την οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ είναι δικά της. Her educa-
tion life started at Oyna Kesfet Yarat preschool Yenimahalle. Maya is studying in the first 

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
marija.ratkovicvidakovic.1@vbu.se

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
orhanbasara@gmail.com
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grade of Yenimahalle İstiklal Primary School. She recently received an invitation from Studio 
FILM BILDER GmbH to provide training on animation, drawing and script. The story, draw-
ings and fiction of the movie she participated in the festival are her own.

Σπίτι μου σπιτάκι μου  > Ηome sweet home
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’18’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία, σκηνοθεσία / direction, screenplay: Maya Başara. Ήχος / sound: Asya Başara.
Παραγωγή / production: Orhan Başara. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι μια αράχνη που φοβάται τον άνεμο. Αυτή η κατάσταση είναι που την οδηγεί σε ένα 
ανεκτίμητο ταξίδι. He is a spider afraid of the wind…This situation takes him on his pre-
cious journey.

EKREM OZGENC, LALE GURBANOVA 

Ο Ekrem κάνει κινηματογραφικά πρότζεκτ από όταν ήταν στο γυμνάσιο. Είναι φοιτητής 
στο Πανεπιστήμιο Ege RTS. Επιπλέον είναι επιμελητής μυθοπλασίας. Η Lale τελείωσε το 
Τουρκικό  λύκειο του Μπακού (Αζερμπαϊτζάν). Έστησε θεατρικές  παραστάσεις και συμμε-
τείχε ως ηθοποιός. Γράφει ποίηση, καθώς επίσης και άρθρα, από το 2011. Επιπλέον, σκη-
νοθέτησε και έγραψε το σενάριο για μερικές ταινίες στο πανεπιστήμιο. Και οι δυο τους 
έχουν κερδίσει βραβεία "Καλύτερης Σκηνοθεσίας", πρώτα βραβεία και στον 30ο διαγωνι-
σμό  Young Communicators Contest στην κατηγορία "Strong girls, strong tomorrows" και 
έχουν επίσης βραβευτεί για την ταινία τους "Out of lines". Ekrem has been producing pro-
jects on behalf of for the cinema since high school. He is a student of Ege University RTS. He 
is also a fiction editor. Lale has studied high school in Baku Turkish high school. She prepared 
theater shows, acted. She has been writing poetry as well as articles since 2011. In addition 
to directing and screenwriting for a few movies at the university. They have both won "Best 
Director" and "First Prize" award and 30th Young Communicators contest the "Strong girls, 
strong tomorrows", and also have received award with the movie "Out of Lines". 

Έξω από τις Γραμμές > Outside the Lines
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’30’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW 
Σκηνοθεσία / direction: Ekrem Özgenç, Lale Gurbanova. Σενάριο / screenplay: Lale 
Gurbanova. Eρμηνεία / cast: Aliyar Aytaç Yavçi, Inİrem Büşra Buz.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών. Violence against women and children.

AGE  
17-20

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eqrem6@gmail.com



  112

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 



ΔιΕΘνΕΣ ΤΜΗΜΑ
inTERnATionAL SECTion



  114

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΟ  ΤΜ Η ΜΑ 



11
5  

 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ > ARGENTINA 

ESCUELA, CAMARA, ACCION
Υπεύθυνος / in charge: Lucio Álvarez.

Ο θρύλος του παλιού λαθρέμπορου > The legend of old smuggler
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 9’ / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, παραγωγή / direction, production: Escuela, cámara ¡acción. Σενάριο / 
screenplay: María Andreolli. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας αστικός θρύλος από την Santa Clara del Mar (Αργεντινή). Λέει την ιστορία του Peter 
Rovlosson, ενός μυστηριώδους ανθρώπου που έφτασε με βάρκα στις ακτές της Santa 
Clara del Mar, άνοιξε ένα μαγαζί, ερωτεύτηκε μία κοπέλα από την πόλη και μετά εξαφανί-
στηκε μυστηριωδώς αφήνοντας πίσω του ένα θησαυρό. An urban legend from Santa 
Clara del Mar (Argentina). It tells the story of Peter Rovlosson, a mysterious man who arrived 
in boat on the shores of Santa Clara del Mar, open a store, fell in love with a girl from the 
town and then mysteriously disappeared leaving a treasure. 

LATIN AMERICAN INSTITUTE 
Υπεύθυνος / in charge: Eduardo Elli.

Joaco & Nanan 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Brenda Delvalle, Daira Delvalle, Lucia López, Valentina Petersen, Clara Rodríguez, Noelia Verón.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ταινία κινουμένων σχεδίων  που μέσω της συνάντησης ενός εγγονού με την γιαγιά του εκ-
φράζει το πόσο σημαντικό είναι να εξακολουθούμε να αναζητούμε τρόπους να συνδεθού-
με συναισθηματικά. An animation that expresses, through the meeting of a grandson with 
his grandmother, the importance of continuing to look for ways to connect emotionally. 

MATILDA GONZALEZ 

Παρακμή και η Αργεντινή μου > Degradation and my Argentina
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’40’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Matilda Gonzalez. Eρ-
μηνεία / cast: Olivia Gonzalez.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Βρισκόμαστε σε καραντίνα. Πάνε 6 μήνες τώρα. Στην αρχή μας ένοιαζε, διαμαρτυρόμα-
σταν, τώρα υπάρχουν μέρες που με το ζόρι σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Η οικονομία της 
Αργεντινής καταρρέει. Η Αργεντινή καταρρέι. Εμείς. Όλοι εμείς παρακμάζουμε. Εμένα δεν 
με νοιάζει. Η μουσική είναι η δική μου εκδοχή του εθνικού ύμνου της Αργεντινής. We are in 
quarantine. It's been 6 months. We used to care, and protest, now there are days we can bare-
ly get out of bed. Argentina's economy is collapsing. Argentina is collapsing. We. We are all 
degrading. I don't care. The music is my own version of Argentina's national anthem.

I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N 

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
escuelacamaraaccion@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ciclicoco@yahoo.com.ar

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
matilda.gonzalez@sanandres.esc.edu.
ar

AGE  
13-16

AGE  
4-12 
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ > AUSTRALIA 

OLIVER MARSDEN 

Νέα σελίδα > New leaf
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’40’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Oliver Marsden. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο Denzel ζει μέσα στη νοσταλγία, δεν κάνει σχεδόν τίποτε άλλο παρά να περνά τον περισ-
σότερο καιρό του αναπολώντας πιο ευτυχισμένες μέρες. Denzel lives vicariously through 
nostalgia, spending most his days reminiscing on happier times.

ΒΙΕΤΝΑΜ > VIETNAM 

PHAM HUU TRI 

Όταν η πόλη μου μεγαλώσει > When my city grows 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’48’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Pham Huu Tri. Σενάριο / screenplay: Nguyen Quoc Vinh. Eρμηνεία / 
cast: Nguyen Thi Lien, Tran Khanh Huyen. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μαθαίνωντας για τις ένδοξες νίκες της βιετναμέζικης ιστορίας, μπορεί κανείς να ξεχάσει 
τις ημέρες που αυτή η χώρα ήταν χωρισμένη; Μια πόλη μεταμορφώνεται βήμα-βήμα, 
αποκτά καινούργιο χρώμα, ανθίζει η διάθεση για ζωή, φοράει την θλιμμένη υπερηφάνεια 
αυτών των περασμένων, παλιών αναμνήσεων: η πόλη Ντονγκ Χα. Μια ιστορία που λέει η 
γιαγιά μου, ελππιζοντας πως τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν τόσο δυνατά όσο η 
Ντονγκ Χα που έχει περάσει πολλά. Learning about the glorious victories of Vietnamese 
history, can anyone forget the days when this country was separated? A city is transforming 
itself step by step, wearing a new color, new vigor of flourish, with the inconsolable pride of 
these past old memories - Dong Ha city. A story my grandmother tells, hoping the children 
grow up as strongly as what Dong Ha has gone through.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ > BRAZIL 

YOVANA LAZAROVA, NATALIA PENQUE 

Mirmecofaga
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’44’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Yohana Lazarova , Natália Penque. Σενάριο / screenplay: Yohana 
Lazarova, Natália Penque, Francini Matsumoto.Παραγωγή / production: Yohana Lazarova, 
Natália Penque, Faculdade Méliès. 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
uyenly7042003@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
olliemarsden@hotmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
yohana.lazarova00@gmail.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Σε ένα σενάριο κινητοποιήσεων στην Βραζιλία, όπου η στρατιωτική αστυνομία επιτίθε-
ται στους διαδηλωτές, ένας αστυνομικός καταδιώκει ένα κορίτσι. Την βλέπει συμβολικά 
σαν μυρμήγκι, σαν κάτι μικροσκοπικό και αδιάφορο. In a scenario of manifestations in 
Brazil, where military police oppress protesters, a girl is chased by a police officer, who sees 
her symbolically as an ant, something tiny and indifferent.

EDUARDO COSTA, KAROL AZEVEDO 

Ο Μαραθωνοδρόμος της καραντίνας > Quarantine Marathoner
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’10’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, παραγωγή / production, screenplay: Eduardo Tosta, Karol Azevedo.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους που μέσα από μεταφορές και αντιστοιχί-
ες, δείχνει την καθημερινή ζωή ενός αγοριού που του προκάλεσε έκπληξη η πανδημία 
του κορονοϊού. Μέσα από τις αντιλήψεις του για τη φυλάκιση και μέσα από στοχασμούς 
για τον χρόνο, παραλληλίζει τον αθλητικό μαραθώνιο με την προσπάθεια του να μείνει 
κανείς δραστήριος κατά την διάρκεια του εγκλεισμού. An animated short film that shows, 
through metaphors and analogies, the daily life of a boy who was surprised by the corona-
virus pandemic. Through his perceptions of imprisonment and bringing reflections about 
time, he draws a parallel between an athletic marathon and a psychological attempt to 
maintain activity during the confinement period.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ >  
UNITED STATES OF AMERICA

MARINA TEN HAVE 

Στην άκρη των Ρέντλαντς > In the Corner of Redlands
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’45’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Marina Ten Have. Eρμηνεία / cast: Sandy Cooper, Ross Cooper. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί ένα ζευγάρι στο Ρέντλαντς της Καλιφόρνια. Το ζευ-
γάρι, κάθε Κυριακή, υποδέχεται στο σπίτι του 100 άστεγους από την περιοχή. Τρώνε, 
προσεύχονται, διαβάζουν τη βίβλο και αισθάνονται ευγνωμοσύνη ο ένας για τον άλλον, 
την μέρα αυτή, κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η ιστορία της Σάντυ και του Ρος και οι ιστορί-
ες των ανθρώπων που πηγαίνουν στο σπίτι τους. A documentary that follows a couple in 
Redlands, California, who open up their house every Sunday to 100 homeless people from 
the area. They eat, pray, read the bible, and appreciate each other on this day every week. 
Here are the stories of Sandy, Ross, and the people that come to their home.

I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N 

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eduardotjr@outlook.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
21tenhavem@asij.ac.jp

AGE  
17-20
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Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

ANDREW WANG 

Ο Κόσμος του 2020   > The World Of 2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, animation, μουσική / direction, animation, music: Andrew Wang. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο κόσμος του 2020 δείχνει λες κι έχει καταστραφεί… ή αυτή η καταστροφή απλώς απει-
κονίζει τον κόσμο της ανθρωπότητας; Ότι έχει συμβεί μέσα στο 2020 είναι απλώς το απο-
τέλεσμα όσων έχει κάνει ο άνθρωπος στο παρελθόν. The world of 2020 feels like it’s been 
destroyed...or does this devastation just represent the world of mankind? Everything that 
has gone down in 2020 is just the outcome of what man has done in the past. 

ΑNDREI THULER 

COVID – Το Μιούζικαλ > COVID - The Musical
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’15’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, παραγωγή/ direction, production: Andrei Thuler. Σενάριο / screenplay: Andrei 
Thuler, Soren Roeser. Eρμηνεία / cast: Soren Roeser.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Το Μιούζικαλ είναι μια παρωδία του "Hello", του εναρκτήριου νούμερου από το μιούζικαλ 
«Το βιβλίο των Μορμόνων». The Musical is a parody of "Hello", the opening number of The 
Book of Mormon.

ΙΝΔΙΑ > INDIA 

TOON CLUB 
Yπεύθυνος / in charge: Tehzeeb Khurana.

Ενοχλητικές Παροιμίες > Pesky Proverbs
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’40’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
 Σκηνοθεσία / direction: Sohum Gupta, Aastha Singh, Saniya Khan, Kyra Narain, Daksh 
Bhaskar, Rahul Iyer, Rafael Joseph, Armaan Dadyburjor. Παραγωγή / production: Toon Club. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μία ταινία μικρού μηκούς στην οποία τα κινούμενα σχέδια είναι σχεδιασμένα στο χέρι. 
Κάθε σεκάνς είναι μία οπτική ερμηνεία μιας παροιμίας από αυτές που χρησιμοποιούνται 
συνήθως. Ας δούμε αν αναγνωρίζετε αυτές τις παροιμίες καθώς αποκαλύπτονται η μία 
μετά την άλλη σε αυτήν την ταινία. A short hand drawn animation film. Each sequence is a 
visual interpretation of a commonly used proverb. Let’s see if you recognize these proverbs 
as they are revealed one after another in this film.

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
andreithuler@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
tehzeeb@toonclub.net

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
andrewdoudou550@gmail.com

AGE  
13-16

AGE  
13-16
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I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N 

Έξω από το Κάδρο > Out of the Frame
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’22’’ / 2019 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Mαθητές από τα / Students of CSMVS and Toon Club. Σενάριο / 
screenplay: Tehzeeb Khurana. Παραγωγή / production: Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya, Toon Club. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Κι αν τα εκθέματα του Μουσείου ζωντάνευαν; Οι μορφές από 3 πίνακες ενός Μουσείου 
ζωντανεύουν. What if artefacts in the Museum came alive? The characters from 3 paintings 
within a Museum come alive.

THAMANNA SOL 

Προσωρινή Αποθήκευση > Buffering
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’22’’ / 2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Thamanna Sol. Ερμηνεία / cast: Raji Chandrika. 
Παραγωγη / production: Asha Arunsol. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Η ταινία μιλά για τις ανθρώπινες ζωές. The film speaks about human lives.

UTSAV UTSAV 

Η οθόνη > The screen
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’54’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο / direction, screenplay: Utsav Utsav. Μοντάζ / edit: Sahil Sharaya. Κάμε-
ρα / camera: Abhishek Saini. Eρμηνεία / cast: Prerna. Ήχος / sound: Vedvyas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αποτελείται από ένα μονοκάμερο. Εκφράζει την θλίψη μιας μητέρας, η οποία αποκαλύ-
πτωντας κάτι που είδε, συνέθλιψε τη ζωή της κόρης της. Η συντηρηρική ατμόσφαιρα 
ζορίζει τη ζωή του μη κυρίαρχου φύλου της οικογένειας. Composed in a single shot ex-
presses the grief of mother for telling a moment seen by her crashed the life of her daugh-
ter. The conservative atmosphere hampers the life of non-dominating gender in the family.

SHYRIYA SISTA 

Σχεδόν 200 μέρες > Nearly 200 Days
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’08’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Shriya Sista. Φωνή / voice: Anuradha Sista. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Χρόνος, αναμνήσεις και καφές. Το Σχεδόν 200 Μέρες είναι μία πειραματική ταινία με 
θέμα το πως βιώνεται ο χρόνος κατά τη διάρκεια ενός λόκνταουν. Είναι μία, σε πρώτο 
πρόσωπο, περιγραφή του πως ο χρόνος συστέλλεται και διαστέλλεται όταν κάποιος μέ-

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
thamannasola@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
utsavr8@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
shriya.sista@gmail.com

AGE  
4-12 
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Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

νει κολλημένος στην ίδια καθημερινή ρουτίνα για μια παρατεταμένη περίοδο. Time, 
memories, and coffee. Nearly 200 Days is an experimental film about the experience of time 
during a lockdown. It is a first-person account of how time seems to dilate and contract 
when one is stuck in the same routine for a prolonged period. 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ > INDONESIA 

ADEL MAHARANI 
Yπεύθυνος / in charge: Eldiarani maharani.

Μακριά > Away
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’53’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, ερμηνεία / direction, cast: Adel Maharani. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αν κάποια πάντα τρέχει, τι θα συμβεί αν σταθεί; Μα, αν κάποια το μόνο που ξέρει να κάνει 
είναι να τρέχει, μπορεί στα αλήθεια να σταθεί; For someone who always run, what if she 
stays? But for someone who only knows how to run, is she really staying?

ΙΡΑΝ > IRAN 

ZAHRA EBADI 

Το περιστέρι > The pigeon
4’04’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Zahra Ebadi. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο κόσμος είναι γεμάτος με διάφορες μαριονέτες. Γεννιούνται. Μεγαλώνουν και γίνονται 
μαριονέτες. Αυτή είναι η ζωή τους. Είναι όλες ίδιες… αλλά εσύ…Εγώ ξέρω τι είσαι εσύ. Για 
τις μαριονέτες είσαι ένας εξωγήινος… ένας εξωγήινος που τους αψηφά. Θα βρεθούν σε 
παρακμή. Αλλά εσύ, με έσωσες. Τώρα θα σου δείξω ποιος πραγματικά είσαι…απλώς κοί-
ταξε τα χέρια σου που είναι μπλε. The world is filled with various puppets. They are born. 
They grow up and become puppets.  This is how they live. They're all the same... But you... I 
know what you are. The puppets know you as an alien... an alien that defies them. They are 
going to fall into decay. But you saved me. Now I show who you really are... just look at your 
blue hands.

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
eldiarani@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
appama.eb@gmail.com
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KANAΔΑΣ > CANADA 

MAX SHOHAM

Η Σόφι και ο Τζέικομπ > Sophie and Jacob
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’49’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Max Shoham. Eρμηνεία 
/ cast: Will Hochman, Olivia Nikkanen.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της οικογένειας και την προσπάθεια της να βρει 
ένα σπίτι, πάση θυσία. Υπάρχουν φορές που το σπίτι δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος 
τόπος, και γίνεται απλώς μία ανάμνηση, μία στάση ζωής. Inspired by the true story of 
family, and finding home, no matter the circumstance. Sometimes home cannot be a place, 
and becomes simply a memory, a mindset.

ΚΙΝΑ > CHINA 

ΗAOTIAN LIU 

Mάτι > Eye
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 3’51’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Haotian Liu. Ερμηνεία / 
cast: Baoguo Ren, Chunhe Li.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο τυφλός έδωσε την κάμερα στα χέρια του γέρου πατέρα, όλα φαινόταν τόσο ζεστά, λες 
και ο χρόνος είχε γυρίσει 30 χρόνια πίσω, ακόμη κι αν δεν μπορείς να δεις τον κόσμο, μα 
που να σ’αγαπήσει όλος ο κόσμος. The blind man handed the camera to the old father, 
everything seemed so warm, time like back to 30 years ago, even if you cannot see the 
world, but for the whole world to love you.

BRANDON LEE 

Τρία πράγματα που πρέπει να κάνει ο σκηνοθέτης στη διάρκεια της 
καραντίνας >Three things that filmmaker should do during quaran-
tine
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 6’14’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, κάμερα, μοντάζ, παραγωγή / direction, screenplay, production, 
camera, edit: Brandon Lee.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
 Ένας σκηνοθέτης έχει παγιδευτεί στην καραντίνα του κορονοϊού αλλά τελικά καταφέρ-
νει να βρει μία καινούργια κατεύθυνση. A filmmaker is trapped in the quarantine of corona 
virus but eventually manage to find a new direction.

I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N 

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
2351224271@qq.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
xli47146@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
max2k@outlook.com

AGE  
17-20

AGE  
17-20
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ΜΑΛΒΙΔΕΣ > MALVIDES 

SAANIH SUREH 

Κολλημένος στο σπίτι   > Stuck at home 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 0’33’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή / direction, screenplay, production: Saanih Sureh.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένας έφηβος που έχει κολλήσει στο σπίτι κατά τη διάρκεια του λόκνταουν βρίσκει τρό-
πους για να διασκεδάσει. A teen, who is stuck at home during the lockdown finds ways to 
entertain himself.

ΜΕΞΙΚΟ > MEXICO 

SANTIAGIO GARCIA REYES, ZAIRE VAZQUEZ ESTRADA 

Παράξενη > Paraxeni
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’07’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, edit: Santiago García Reyes, Zairé 
Vázquez Estrada. Παραγωγή / production: Alondra Berber Mijangos. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μικρού μήκους ταινία που μιλά για το πόσο περίεργη είναι η αντιληπτική ικανότητα και 
για το πως ο παιδικός χρόνος περνάει με με την αναγνώριση του άλλου και του εαυτού 
του ίδιου του παιδιού. A short film that talks about the strangeness of perception and how 
childish time passes in the recognition of the other and of oneself.

DAVID ALEXIS ALVAREZ LOPEZ 

O τοίχος >The Wall
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’33’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, edit: David Alexis Álvarez López.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ένα πλάσμα από πλαστελίνη αποχαιρετά τους αγαπημένους του. A plasticine being says 
goodbye to his loved ones. 

AGE  
17-20

AGE  
13-16

AGE  
13-16

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
saanih876@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
empoderamientoinfantil@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
davalga77@gmail.com
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I N T E R N AT I O N A L  S E C T I O N 

ΜΠΑΓΛΑΝΤΕΣ > BAGLADESH 

SOUMIK GHOSH 

Κλειδωμένος και πεσμένος > Locked and down
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 4’53’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Soumik Ghosh.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Ο κορονοϊός κλέβει τις ζωές των ανθρώπων. Πολλές οικογένειες είναι πλέον άπορες. Πα-
ρομοίως, ένα αγόρι έχασε όλα τα μέλη της οικογένειας του. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πως 
επέζησε. Καιρό τώρα, παντού κλειδωμένα. Κανείς δεν έρχεται να δει πως τα πάει το παιδί, 
να δει τι κάνει… Corona virus is taking people's lives. Many families have become destitute. 
Similarly, a boy has lost all his family members. But he himself does not know how he sur-
vived. It has been locked down everywhere. No one is coming to find out how this boy is 
doing, what he is doing… 

AL MAHMUD 

Απόγνωση > Desolation
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’42’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία, σενάριο, ερμηνεία / direction, screenplay, cast: Al Mahmud.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Είναι ένα πρότζεκτ με το οποίο προσπαθώ να πω μια ιστορία για τον κόσμο σε απομόνω-
ση. It's a project I try to tell a story about isolated world. 

ΝΕΠΑΛ > NEPAL 

RYANACE PRODUCTION 

Lockdown
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 2’25’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Ryanace. Σενάριο / screenplay: Ryanace, Akash jha. Eρμηνεία / cast: 
Shubhanga Timilsina. Παραγωγή / production: S3 production.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Αυτή η ταινία μικρού μήκους έχει να κάνει με τα συναισθήματα μου κατά τη διάρκεια του 
λόκνταουν και τη συνειδητοποίηση μου σχετικά με τη φύση. This short movie is all about 
my feeling in lockdown and my realization toward nature.

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
17-20

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
soumikghosh01623@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
almahmud1845@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
ryanace549@gmail.com
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Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  ΤΜ Η ΜΑ 

ΠΕΡΟΥ > PERU 

COLECTIVO AJAYU 

Islamanta 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’42’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου / students from IE Adventista 
Sancayuni – Amantani, Puno, Perú.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Τα παιδιά του νησιού Αμαντανί ανακαλύπτουν πως ένα τρομερό τέρας είναι υπεύθυνο 
για την μόλυνση της λίμνης Τιτικάκα που επηρεάζει και τα ζώα που ζουν στην περιοχή. 
Με τη βοήθεια του Pinkillo (περουβιανό φλάουτο) σύντομα θα βρουν έναν ενδιαφέροντα 
τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. The young Amantaní discovers how the contam-
ination of Lake Titicaca has been affecting the animals that live in the area at the hands of a 
fearsome monster. With Pinkillo's help they will soon discover an interesting way to deal 
with this problem.

ΧΙΛΗ > CHILE 

Catalina Reyes

Λουλουδομηχανή > Flower machine
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 5’32’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Catalina Reyes.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια ταινία animation για τον κύκλο ζωής ενός λουλουδιού. An animation film about a 
flower’s course of life. 

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ > SINGAPORE 

NOVELLA LIAN 

Ταξιτζής > Taximan
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 1’16’’ / 2019

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Novella Lian. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
Μια μέρα στη ζωή ενός οδηγού ταξί και οι επιβάτες που συνάντησε. A day in the life of a 
taxi driver, and the passengers he encountered.

AGE  
17-20

AGE  
17-20

AGE  
4-12 

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
animacionajayu@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
catalinaireyes@gmail.com

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
novella.lian@gmail.com 
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AGE  
13-16

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ > HONG KONG 

KEUNH CHOR KIU 
Yπεύθυνη / in charge: Anna Wong

Η Ταινία Για Εμάς > The Movie About Us
ΔΙΑΡΚΕΙΑ < TIME: 8’49’’ / 2020 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ > CREW
Σκηνοθεσία / direction: Keung Chor Kiu. Σενάριο / screenplay: Ho Siu Tin. Eρμηνεία / cast: 
Chu Siu Sing Celine, Dushant Sharma. Παραγωγή / production: Wong Tsz Ching,  Cheng Tsz 
Ching Michiko, Chu Siu Sing Celine.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ > SYNOPSIS
O Siu-Yu και η Siu-On, και οι δύο από το Χονγκ Κονγκ. Ανήκουν σε διαφορετική εθνοτική 
ομάδα και αυτό κάνει την ερωτική τους σχέση πιο ασυνήθιστη από άλλες. Συνεχώς τους 
πείραζαν οι συμμαθητές τους και ο Siu-Yu νόμισε πως η Siu-On δεν άντεξε την πίεση από 
τους συνομιλήκους της και για αυτό παράτησε το σχολείο… Πέρασε καιρός και μια μέρα 
συναντήθηκαν ξανά και άρχισαν να κουβεντιάζουν για το παρελθόν τους. Siu-Yu and Siu-
On, both Hong Kongers; their different ethnicity makes their love story a bit less ordinary 
than others. Always being teased by classmates, Siu-Yu thought Siu-On couldn’t stand the 
peer pressure and quit school…time passed by and one day they met again and started 
talking about their past.

ΕΠΑΦΗ > CONTACT
anna@activeconcept.org



23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 
23rd Olympia International Film Festival  
for Children and Young People

20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
20th European Meeting of Young Peoples  
Audiovisual Creation Camera Zizanio

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ / ORGANIZATION

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΆΙ ΆΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY of CULTURE and SPORTS

YOUTH PLAN

REGION OF WESTΕRN GREECE

OLYMPIA FILM FESTIVAL FOR  
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

ΧΟΡΗΓΟΣ & XOΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆΣ / SPONSOR & ΜEDIA SPONSOR

HELLENIC PARLIAMENT

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
MUNICIPALITY OF PYRGOS

ΔΗΜΟΣ ΆΡΧΆΙΆΣ ΟΛΥΜΠΙΆΣ  
MUNICIPALITY OF ANCIENT OLYMPIA

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΆΣ 
MUNICIPALITY OF ILIDA


