




european children’s  f i lms  
associat ion
ecfa is an association for professionals and organisations that operate
within the fields of quality films for children and youth. It aims at securing chil-
dren’s access to the best possible film culture and to increase an awareness
of the need for good media politics in the different countries in Europe. 

ecfa will coordinate any initiative taken in favour of cinema for children and
youth, as far as production, distribution, exhibition, cultural action, media
education and training of professionals are concerned. Through initiatives
such as networking, seminars and ex- change of European audiovisual pro-
grammes we will strengthen the link between the different fields of opera-
tions within children’s films.

To strengthen the high quality film culture for children and young people
from the beginning of the films’ production until they reach the eye of the
young audience, ecfa can offer you:

• An extensive database of European films, festivals and contacts
• A network for professionals working within children’s films
• Specialised seminars and workshops
• Distributors group for children’s films
• A quarterly newsletter

ecfa was founded in 1988, and has 50 members from 20 European countries.
Membership fee is 200 Euro per year. Please find more information on our website.
www.ECFAweb.org
ecfa@jekino.be
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GUIDING PROFESSIONALS 
TO EU AID SCHEMES

www. facebook. com/CreativeEuropeMediaDeskGreece

www. Creative-Europe.culture.gr

COMPETITIVE SECTIONS:
International Competition of Feature Films for Children
International Competition of Feature Films for Youth
International Competition of Short Animated Films for Children
International Competition of European First Films
Zlín Dog – International Competition of Student Films

INFORMATIVE SECTIONS:
Days of French Cinema
Panorama
Night Horizons
Young Stars
New Czech Films and TV Programmes    
Documentary Films
Retrospective and profile section
Industry programme – Screening Club

www.zlinfest.cz
#ZLINFEST

ZLÍN FILM FESTIVAL 2016
56th International Film Festival for Children and Youth
Zlín, Czech Republic

May 27 – June 3, 2016
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18th OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
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MESSAGESΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ

IT IS WITH GREAT JOY that I hail the beginning of 18th Olympia International Film Festival 

for Children and Young People, which springs to life in Pyrgos once again.

The fact that this event offers children and young people the opportunity to   express their 

creativity and meet creators from so many different countries is particularly important. 

And even more so, when it is repeated successfully for so many years.

This great response to the Festival is indicative of the younger generation’s need for 

expression, in a era of technological advancement, especially in regards to the camera, on 

an international level. Also satisfying is the fact that these young creators are given the 

chance to meet in Greece, and especially in Pyrgos, a regional area, a fact that goes to show 

that artistic creation is spread across the nation. The pursuit of Film Arts by young people 

is a message about the future, about the developmental prospects of Modern Culture, and 

hence about the molding of the future citizens of the world. This pursuit of such a popular 

art form by children and young people is in itself proof that modern means of expression 

serve as one more avenue to the development of their personalities.

I would like to extend my congratulations to everyone who contributes to this effort, the 

creative team «Neaniko Plano,» as well as all its participants, and I wish that the 18th 

Olympia International Film Festival continues its work with absolute success.

Aristidis Baltas
Minister of Culture and Sports

ΜΈ ΜΈΓΑΛΗ ΧΑΡΑ χαιρετίζω την έναρξη του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας για παιδιά και νέους, που ξαναζωντανεύει στον Πύργο.

Έίναι ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι η διοργάνωση αυτή δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και 

νέους να εκφράσουν την δημιουργικότητά τους, αλλά και να συναντηθούν με δημιουργούς 

από τόσες διαφορετικές χώρες. Και όταν μάλιστα αυτό επαναλαμβάνεται με επιτυχία τόσα 

χρόνια.

Η μεγάλη ανταπόκριση σ’ αυτό το Φεστιβάλ αποδεικνύει στην πράξη την ανάγκη έκφρασης 

των νεότερων ηλικιών, στην εποχή της ανάπτυξης των τεχνολογιών, και ειδικότερα στην 

επαφή με την κάμερα, σε διεθνές επίπεδο. Έίναι πολύ ευχάριστο ότι δίνεται η ευκαιρία στους 

νέους αυτούς δημιουργούς να συναντηθούν στην Έλλάδα, και ειδικότερα στον Πύργο, σε ένα 

περιφερειακό σημείο της χώρας, πράγμα που δείχνει επίσης ότι η καλλιτεχνική δημιουργία 

είναι διάσπαρτη σε όλη την Έπικράτεια. Η ενασχόληση των νέων με την Κινηματογραφική 

Τέχνη δίνει ένα έμπρακτο μήνυμα για το μέλλον, για την προοπτική ανάπτυξης του Σύγχρονου 

Πολιτισμού, και κατ’επέκταση της συγκρότησης των μελλοντικών πολιτών του κόσμου. Η 

ενασχόληση αυτή, των παιδιών και των νέων με μια μορφή Τέχνης τόσο διαδεδομένης, όπως 

ο Κινηματογράφος, συνιστά από μόνη της την απόδειξη ότι τα σύγχρονα εκφραστικά μέσα 

αποτελούν έναν ακόμη δρόμο για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Συγχαίρω θερμά όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, τη δημιουργική ομάδα 

«ΝΈΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ», και ασφαλώς τους συμμετέχοντες και εύχομαι το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Ολυμπίας να συνεχίσει το έργο του με πλήρη επιτυχία.

 Αριστείδης Μπαλτάς
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
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FOR THE LAST 18 YEARS, Olympia International Film Festival for Children and Young 

People keeps alive hope for the future, offering culture to young people. It does so on two 

levels – through presenting professional films centred on children in its competition sec-

tion on one hand, and through presenting films made by children themselves in Camera 

Zizanio on the other.

The children who are fortunate to be in Pyrgos during the Festival, and all across Greece 

for its parallel events, experience the magic of cinema in many ways, travel across the 

world through the films, select their own awards in the competition section, tell their own 

stories through images, participate in audiovisual workshops, exchange ideas with their 

peers from across the globe, and get familiar with theatre and literature.

Young people are inspired, and need space to express themselves and show their abilities, 

while society needs to have the burning issues of our times highlighted through art and 

creation.

The Hellenic Parliament recognises the noble effort of everyone participating in the organ-

isation of the Festival, its high quality and its international status, and from this year 

onwards it establishes the Human Values Award, which will be presented to a film of the 

competition section.  

Nikolaos Voutsis
President of the Hellenic Parliament

ΤΑ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά 

και Νέους συντηρεί τη φλόγα της ελπίδας για το μέλλον: προσφέρει πολιτισμό στους νέους 

ανθρώπους. Και αυτό γίνεται σε δύο επίπεδα - αφενός μέσα από την παρουσίαση επαγγελ-

ματικών κινηματογραφικών έργων με επίκεντρο το παιδί, με τις ταινίες του διαγωνιστικού 

τμήματος και αφετέρου μέσα από την παρουσίαση έργων από τα χέρια των ίδιων των παιδιών, 

με τις ταινίες του Camera Zizanio.

Τα παιδιά που έχουν την τύχη να παρευρεθούν στον Πύργο τις μέρες του Φεστιβάλ, αλλά και 

σε όλη την Έλλάδα με τις παράλληλες δράσεις του, βιώνουν τη μαγεία του κινηματογράφου με 

πολλούς τρόπους, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο μέσα από τις ταινίες που βλέπουν, επιλέγουν 

τα δικά τους βραβεία στο διαγωνιστικό τμήμα, αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες με εικόνες, 

συμμετέχουν σε οπτικοακουστικά εργαστήρια, ανταλλάσσουν ιδέες με συνομήλικους από όλο 

τον κόσμο, γνωρίζουν από κοντά το θέατρο και το βιβλίο.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν έμπνευση και χρειάζονται χώρο έκφρασης και ανάδειξης των ικα-

νοτήτων τους και η κοινωνία έχει ανάγκη να αναδειχθούν τα φλέγοντα θέματα της εποχής 

μας μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία. 

Η Βουλή των Έλλήνων αναγνωρίζει την ευγενή προσπάθεια των συντελεστών του Φεστι-

βάλ Ολυμπίας, την υψηλή ποιότητα και το διεθνές κύρος του και φέτος θεσπίζει το Βραβείο 

Ανθρωπίνων Αξιών, που θα αποδοθεί σε ταινία του διαγωνιστικού προγράμματος. 

Νικόλαος Βούτσης
Πρόεδρος της Βουλής των Έλλήνων

MESSAGESΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ
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FOR ONE MORE YEAR, THE WESTERN GREECE REGION embraces Olympia Inter-

national Film Festival for Children and Young People, an institution which, over the last 

two decades, has earned its place as one of the most significant institutions of culture 

and education.

This year’s Festival offers its own optimistic message, having managed to stand the test 

of time under harsh circumstances, while giving our youths and children an incentive to 

act creatively.

This event aims to contribute in promoting our cultural production, creating added cultural, 

social, economical and touristic value for our Region.

At the same time, with its premium programming, its quality films from the international 

film production, its presenting of hundreds of audiovisual works created by children and 

young people from all over Europe, and its various educational activities, it is able to free 

the imagination as well as the critical and creative thinking of young people, making them 

creators of art and culture.

We, as Western Greece Region, stand side by side with every institution that embraces 

young artists, approaches a wider audience, listens to the issues and ideas of young people, 

and promotes creation and our children’s dreams.

We stand beside you, and with the thought that we will do everything in our power to secure 

the existence of Olympia International Film Festival in the future, we welcome you all to 

Western Greece Region, and we wish you all success to this year’s Festival.

Apostolos Katsifaras
Head of Region of Western Greece

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ η Περιφέρεια Δυτικής Έλλάδας «αγκαλιάζει» το Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, έναν θεσμό ο οποίος, έχοντας κλείσει σχεδόν 

δύο δεκαετίες ζωής, έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς 

πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ έρχεται να προσφέρει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας, κατορ-

θώνοντας να αντέχει στο χρόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά και δίνοντας το ερέθισμα 

στους νέους και στα παιδιά μας να δρουν δημιουργικά.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής παραγωγής 

μας, δημιουργώντας προστιθέμενη πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική αξία 

για την Περιφέρειά μας.

Παράλληλα, με το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, τις ποιοτικές ταινίες από την παγκόσμια 

κινηματογραφική παραγωγή, τη φιλοξενία εκατοντάδων οπτικοακουστικών έργων που δημι-

ούργησαν τα ίδια τα παιδιά και οι νέοι από ολόκληρη την Έυρώπη και με τις πολύπλευρες 

εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, κατορθώνει να απελευθερώνει την φαντασία, την κριτική 

και δημιουργική σκέψη των νέων και τους καθιστά παραγωγούς τέχνης και πολιτισμού.

Έμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Έλλάδας, συμπαριστάμεθα σε κάθε θεσμό που αγκαλιάζει 

νέους καλλιτέχνες, προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό, αφουγκράζεται τους προβληματισμούς 

και τις ιδέες νέων ανθρώπων και προβάλει τη δημιουργία και τα όνειρα των παιδιών μας.

Έίμαστε δίπλα σας και με τη σκέψη πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε 

την πορεία του Διεθνούς Φεστιβάλ και στο μέλλον, σας καλοσωρίζουμε όλους στην Περιφέ-

ρεια Δυτικής Έλλάδας και σας ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση.

Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Έλλάδας

MESSAGESΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ
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OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL for Children and Young People is coming 

of age, having earned a prominent position in the field of audiovisual festivals for children 

and young people. Owing to the fact that as an artistic, educational and cultural event, it 

promotes a particularly special film genre, while emphasising the leading role of the younger 

generation, expressing its need and demand for creativity and interaction.

At the same time, living in a deep and many-faceted recession, where we must invent a 

different future as well as lay its foundation, the example of the Festival and its 18-year 

journey in our country and abroad, could inspire us to find our pace: Just as the Festival 

demonstrates every year how Art can become the catalyst for meaningful communication, 

friendship and solidarity, as well as for the awakening and collaboration of every creative 

force, we must also search for these elements upon which we will rely on to regroup and 

re-establish our country.

I wish to all participants and guests of 18th Olympia International Film Festival for Children 

and Young People and of 15th Camera Zizanio a pleasant stay and a creative week.

The President of the Festival

Giorgos Georgiopoulos
Deputy Head of Region,Regional Unity of Ileia

ΤΟ ΔΙΈΘΝΈΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ενηλικιώ-

νεται, ενώ στο μεταξύ έχει κατακτήσει μια περίοπτη θέση στον κόσμο των οπτικοακουστικών 

φεστιβάλ για παιδιά και νέους. Γιατί ως καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό γεγονός, 

προάγει ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό κινηματογραφικό είδος και παράλληλα αναδεικνύει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας γενιάς, εκφράζει την ανάγκη και το αίτημά της για δημιουρ-

γικότητα και επικοινωνία.

Την ίδια στιγμή, ζώντας μέσα στη βαθιά και πολύπλευρη κρίση, όπου οφείλουμε να επινοή-

σουμε ένα διαφορετικό μέλλον αλλά και να δημιουργήσουμε τις βάσεις του, το παράδειγμα 

του Φεστιβάλ και της δεκαοχτάχρονης πορείας του μέσα και έξω από τα σύνορα της χώρας 

μπορεί να μας εμπνεύσει για να βρούμε τον βηματισμό μας: όπως αυτό αποδεικνύει κάθε 

χρόνο πως η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για ουσιαστική επικοινωνία, φιλία και 

αλληλεγγύη, για ενεργοποίηση και συνεργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων, έτσι κι 

εμείς οφείλουμε να αναζητήσουμε τα στοιχεία, πάνω στα οποία θα στηριχτούμε για την 

ανασύνταξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας.

Έύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 15ης Camera Zizanio να έχουν 

ευχάριστη διαμονή και μια δημιουργική εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ

Γιώργος Γεωργιόπουλος 
Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας
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18TH OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: a successful cultural institution for 

children and young people, which this year… is coming of age! It is a difficult coming-of-age, 

in harsh times that create the need for new viewpoints and innovative artistic approaches, 

avoiding stereotypes and banalities.

This exact purpose is served by Olympia International Film Festival. For 18 consecutive 

years it offers children and young people the opportunity to come in contact with the local 

and international film market and be initiated into film art by distinguished creators, in 

order to find their own means of expression and follow creative paths that will invigorate 

Greek production. 

Today, more than ever, cinema is in need of young people with fresh ideas. It needs creators 

who will manage to capture today’s realities and offer radical viewpoints and forward-look-

ing ideas through their work. In other words, institutions such as the Olympia International 

Film Festival prepare young creators who will give new meaning to the basic principle of 

“caméra-stylo” as described by Alexandre Astruc: “Direction is no longer a means of illus-

trating or presenting a scene, but a true act of writing. The filmmaker/author writes with 

his camera as a writer writes with his pen.” 

The participation of ERT in this Festival is anything but typical. Two and a half years after 

the violent “black screen,” ERT makes its comeback in the cultural life of the country. True to 

its institutional role, it supports national film production –which has contributed immensely 

to Greece’s positive image during the recession– by all appropriate means, actively aiding 

young creators, as well as offering an avenue of expression to all new and fertile ideas. 

I wish every success to this year’s Festival, full of creativity, quality and innovation. ERT 

promises to always be there, supporting the Festival.

Dionysis Tsaknis
President of the Board ERT S.A.

18ο ΔΙΈΘΝΈΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ένας επιτυχημένος πολιτι-

στικός θεσμός για παιδιά και νέους που φέτος. . . ενηλικιώνεται! Μια ενηλικίωση δύσκολη, 

σε καιρούς σκληρούς, που επιτάσσουν την ανάγκη για νέες θεωρήσεις και καινοτόμες καλ-

λιτεχνικές  προσεγγίσεις, μακριά από στερεότυπα και κοινοτοπίες.

Αυτόν ακριβώς τον σκοπό έρχεται να υπηρετήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας. Για 18 

συνεχόμενα χρόνια προσφέρει την ευκαιρία σε παιδιά και νέους να έρθουν σε επαφή με την 

εγχώρια και διεθνή κινηματογραφική αγορά, να γίνουν μύστες της κινηματογραφικής τέχνης 

δίπλα σε σημαντικούς δημιουργούς, με στόχο να βρουν τους δικούς τους τρόπους έκφρασης 

και να οδηγηθούν σε δημιουργικά μονοπάτια που θα τονώσουν την ελληνική παραγωγή.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο κινηματογράφος έχει ανάγκη νέους ανθρώπους με φρέ-

σκια ματιά. Έχει ανάγκη από δημιουργούς που θα μπορέσουν να αποτυπώσουν στην κάμερα 

τη σύγχρονη πραγματικότητα και να προσφέρουν ριζοσπαστικές θεάσεις και ρηξικέλευθες 

ιδέες μέσα από το έργο τους. Με άλλα λόγια, θεσμοί όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας, 

προετοιμάζουν τους νέους καλλιτέχνες που θα ανανοηματοδοτήσουν την βασική αρχή της 

«κάμερας – στιλό», όπως τη διατύπωσε ο Alexandre Astruc: «Η σκηνοθεσία δεν είναι πια ένα 

μέσο εικονογράφησης ή παρουσίασης μιας σκηνής, αλλά αυτή η ίδια η πράξη της γραφής. 

Ο φιλμουργός – δημιουργός γράφει με την κάμερα του, όπως ένας συγγραφέας γράφει με 

τον στιλό του».

Η συμμετοχή της ΈΡΤ στο Φεστιβάλ είναι κάθε άλλο παρά συμβατική. Δυόμιση χρόνια μετά το 

βίαιο «μαύρο», η ΈΡΤ επανέρχεται δυναμικά στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Πιστή στον 

θεσμικό της ρόλο, ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή 

– η οποία προσέφερε τα μέγιστα στη θετική εικόνα της χώρας στην περίοδο της κρίσης – 

στηρίζει ενεργά νέους δημιουργούς και προσφέρει βήμα έκφρασης σε κάθε νέα γόνιμη ιδέα.

Καλή επιτυχία, λοιπόν, στη φετινή διοργάνωση, γεμάτη δημιουργικότητα, ποιότητα και καινο-

τομία. Η ΈΡΤ δίνει την υπόσχεση να είναι πάντα παρούσα, στηρίζοντας το Φεστιβάλ.

Διονύσης Τσακνής
Πρόεδρος Δ. Σ. ΈΡΤ Α. Έ.
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IN 2010, IN MY CAPACITY as managing director of ERT S.A., I was hailing the 13th 

Olympia International Film Festival on the beginning of its adolescence.

Today, five years later, from the same post, I have the pleasure to celebrate the Festival’s 

“passage to adulthood,” having reached its 18th year – a period full of creativity and success.

These five years have been extremely trying for our country, our culture and –especially 

so– for our public broadcasting service. But we persevered, obstinately and persistently, 

and today we are here once again, to carve up new paths together.

Insistence and resilience are both features that ERT and the Festival have in common. 

In spite of the adverse circumstances that this widespread crisis has created, promoting 

artistic and cultural creation brings hope for the future.

One of the first acts of ERT administration right after resuming its operations was to 

institute a granting policy for supporting culture and Art. In the past months, dozens of 

cultural and artistic events were advertised by every channel of ERT, in an attempt to 

promote both locally and abroad a positive image for Greece, a country which creates, 

innovates and excels.

The Festival’s features and objectives are in tune with ERT’s institutional role as public 

broadcaster. The high artistic quality, the educational dimension of its activities and the 

opportunities it gives to young people to come in contact with the best of everything 

global film production has to offer, are the reason why ERT does –and will continue to do 

so– support this institution in every possible way.

Best wishes, and enjoy the films.

Charalambos Tagmatarchis
Managing Director of ERT S.A.

ΤΟ 2010, ΩΣ ΔΙΈΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ΈΡΤ Α.Έ., χαιρέτιζα από την ίδια ακριβώς 

στήλη το 13ο Φεστιβάλ, τότε που έμπαινε «στην αρχή της εφηβείας» του.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, από την ίδια πάλι θέση, έχω τη χαρά να χαιρετίζω την «ενηλικί-

ωση» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, που πλέον διανύει τον 18ο χρόνο 

του – μια πορεία γεμάτη δημιουργικότητα και επιτυχία.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τη χώρα, για τον πολιτισμό και – 

ειδικότερα – για τη  δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αντέξαμε όμως, με πείσμα και επιμονή, και 

σήμερα είμαστε ξανά παρόντες, για να ανοίξουμε μαζί νέους δρόμους.

Αυτή η επιμονή και η ανθεκτικότητα αποτελούν, άλλωστε, κοινά χαρακτηριστικά της ΈΡΤ 

και του Φεστιβάλ. Παρά τη δυσμενή συγκυρία και τις αντιξοότητες που έχει δημιουργήσει 

η γενικευμένη κρίση, η προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας γεννά 

ελπίδες για το αύριο.

Μία από τις πρώτες πράξεις της διοίκησης της ΈΡΤ αμέσως μετά την επαναλειτουργία της, 

ήταν η θέσπιση χορηγικής πολιτικής για την πολύπλευρη στήριξη του πολιτισμού και της 

Τέχνης. Στους μήνες που μεσολάβησαν, δεκάδες  πολιτιστικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις 

προβλήθηκαν από όλα τα Μέσα της ΈΡΤ, σε μια προσπάθεια να διαδοθεί εντός και εκτός 

συνόρων η θετική εικόνα της χώρας, της Έλλάδας που δημιουργεί, πρωτοπορεί και διακρίνεται.

Η φυσιογνωμία και οι στόχοι του Φεστιβάλ ταιριάζουν απόλυτα με τον θεσμικό ρόλο της ΈΡΤ 

ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Η υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, η εκπαιδευτική 

διάσταση των δράσεών του και οι ευκαιρίες που δίνονται σε νέους ανθρώπους να έρθουν 

σε επαφή με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή, 

είναι οι λόγοι που η ΈΡΤ προσφέρει – και θα συνεχίσει να προσφέρει –  κάθε δυνατή στήριξη 

στον θεσμό.

Καλή επιτυχία και καλή θέαση.

Χαράλαμπος Ταγματάρχης
Διευθύνων Σύμβουλος ΈΡΤ Α.Έ.
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OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL is held once again this year to honour 

the sensitive spectator, namely the younger generation.

It is well known that due to the development of digital technology, children come in 

contact with audiovisual environment since the age of 3 or 4. 

It is our duty to make sure that, having the appropriate means and tools, the knowl-

edge and the relationship children are going to develop with cinema through school 

will be such that it will create the circumstances of educating tomorrow’s spectator, 

if not creator.

For many years, Olympia International Film Festival with its program, its presence 

and its sensibility toward this age group, is one of the most significant tools I men-

tioned above.

May our young friends discover the magic and extraordinary universe of cinema 

this year too.

I wish all success to this year’s Festival!

 
Grigoris Karandinakis

General Manager of the Greek Film Centre

ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ ΤΟ ΔΙΈΘΝΈΣ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ολυμπίας διοργανώνεται 

προκειμένου να τιμήσει τον ευαίσθητο θεατή, δηλαδή τη νέα γενιά.

Έίναι γνωστό ότι με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή 

με το οπτικοακουστικό περιβάλλον από την ηλικία των 3-4 ετών.

Έίναι χρέος όλων μας να φροντίσουμε ώστε με τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία, η 

γνώση και η σχέση που θα αναπτύξουν με τον κινηματογράφο μέσα από το σχολείο να 

είναι τέτοια, ώστε να δημιουργήσει τη συνθήκη της διαπαιδαγώγησης του αυριανού θεατή 

και γιατί όχι του αυριανού δημιουργού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, χρόνια τώρα με το πρόγραμμα, την 

παρουσία και την ευαισθησία που δείχνει στη συγκριμένη ηλικιακή ομάδα, αποτελεί ένα 

από τα σημαντικά αυτά εργαλεία που προανέφερα.

Έύχομαι και φέτος οι νέοι μας φίλοι να ανακαλύψουν τη μαγεία και το ξεχωριστό σύμπαν 

του κινηματογράφου.

Κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση!

Γρηγόρης Καραντινάκης
Γενικός Διευθυντής Έ.Κ.Κ.
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IF WE CONSIDER CORRECT DUTCH PAINTER Mondrian’s opinion that “Art will disap-

pear from life in the measure in which life itself gains in balance,” then surely nowadays 

we need art more than ever.

For today there is no balance whatsoever in life and in the world. Hundreds of thousands 

of people leave their home to save themselves from hunger and war or are persecuted for 

their political, religious or other beliefs. Mediterranean seas are becoming a  cold watery 

grave for children and the elderly, for men and women. Walls and fences are erected to 

prevent the passage of the desperate. Moreover, the gap between rich and poor countries 

is growing, the planet’s natural resources are depleted by overuse, and traditional ways of 

life, languages and cultures are disappearing.

Children and young people experience painfully these contradictions of the modern world. 

All the while dreaming of a better tomorrow and a better life. Of a peaceful world, where 

all children will have the same rights, regardless of skin colour, religion or descent.

All these events of our small planet, we will see on the screens of the 18th Olympia Inter-

national Film Festival for Children and Young People. Through the eyes of children and 

young people. Through many subjects and forms. Through many colours and languages. 

Through sound and silences.  We will cry and laugh. We will be sad and happy. We will learn 

some things we didn’t know yesterday. We’ll start to doubt a few certainties. We’ll get angry 

with some situations and human behaviours. At moments our hands will get sweaty from 

the suspense, but we’ll be delivered by the magic only are can offer. And all this through 

a rich program, so that spectators can decide which subject they are interested in, which 

genre, which country.

The competition section includes 68 films from 45 countries across the world. Fiction, 

animation, documentaries. For the first time, films from Lesotho, Myanmar and Afghanistan 

will be screened. Tributes and special screenings amount to 102 films.

Alongside the films, dozens of film workshops, seminars, events are held, as well as the 

Festival’s beloved younger sibling, the 15-year-old Camera Zizanio, with young people’s 

audiovisual creations from Greece, Europe, and the rest of the world.

In 14 venues, in 8 cities, the 18th Olympia Film Festival welcomes its audience. We welcome 

our guests, and we wish them a week full of creation.

Dimitris Spyrou
Artistic Director

ΑΝ ΘΈΩΡΗΣΟΥΜΈ ΣΩΣΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ του Ολλανδού ζωγράφου Μοντριάν ότι «η τέχνη 

θα εξαφανίζεται καθώς η ζωή θα αποκτά περισσότερη ισορροπία», τότε σίγουρα η τέχνη στις 

μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Γιατί σήμερα στη ζωή, στον κόσμο, δεν υπάρχει καμία ισορροπία. Έκατοντάδες χιλιάδες 

άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να σωθούν από την πείνα και τον πόλεμο ή 

επειδή διώκονται για τις πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους. Οι θάλασσες και 

τα πελάγη της Μεσογείου γίνονται ο παγωμένος υγρός τάφος για παιδιά και ηλικιωμένους, 

για άντρες και γυναίκες. Τείχη και συρματοπλέγματα ορθώνονται για να μη βρουν περάσματα 

οι απελπισμένοι. Κι ακόμη, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών διευρύνεται, οι 

φυσικοί πόροι του πλανήτη εξαντλούνται από την υπερεκμετάλλευση και παραδοσιακοί τρόποι 

ζωής, γλώσσες και πολιτισμοί εξαφανίζονται.

Αυτές τις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου, τα παιδιά και οι νέοι τις βιώνουν επώδυνα. Και 

την ίδια στιγμή κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή. Για έναν κόσμο ειρη-

νικό, με ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και προέλευσης.

Όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον μικρό μας πλανήτη, θα τα δούμε στις οθόνες του 18ου 

Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Μέσα από τα μάτια 

των παιδιών και των νέων. Πολυθεματικά και πολύμορφα. Πολύχρωμα και πολύγλωσσα. Με 

ήχους και με σιωπές. Θα δακρύσουμε και θα γελάσουμε. Θα λυπηθούμε και θα χαρούμε. Θα 

γνωρίσουμε πράγματα που μέχρι χθες αγνοούσαμε. Θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για ορι-

σμένες βεβαιότητες. Θα θυμώσουμε με κάποιες καταστάσεις και ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Θα ταυτιστούμε με ήρωες που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Με χαρακτήρες που βάζουν το 

κοινωνικό πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Κάποιες στιγμές θα ιδρώσουν τα χέρια μας 

από την αγωνία, αλλά θα λυτρωθούμε μέσα από τη μαγεία που μόνο η τέχνη προσφέρει. 

Όλα αυτά μέσα από ένα πλούσιο το πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουν οι θεατές να επιλέξουν 

όποιο θέμα τους ενδιαφέρει, όποιο κινηματογραφικό είδος, όποια χώρα.

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα προβάλλονται 68 ταινίες από 45 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. 

Μυθοπλασίας, κινουμένου σχεδίου και ντοκιμαντέρ. Για πρώτη φορά συμμετέχουν ταινίες 

από το Λεσότο, την Μιανμάρ και το Αφγανιστάν. Στα κινηματογραφικά αφιερώματα και στις 

ειδικές προβολές προβάλλονται 102 ταινίες.

Και δίπλα στις ταινίες, δεκάδες κινηματογραφικά εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις και το 

αγαπημένο μικρό αδελφάκι του Φεστιβάλ, η δεκαπεντάχρονη πια Camera Zizanio, με νεα-

νικές οπτικοακουστικές δημιουργίες από την Έλλάδα, την Έυρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Σε 14 αίθουσες, σε 8 πόλεις, το 18ο Φεστιβάλ Ολυμπίας, υποδέχεται τους θεατές του. 

Καλωσορίζουμε τους επισκέπτες μας και τους ευχόμαστε για μια δημιουργική εβδομάδα.

Δημήτρης Σπύρου
Καλλιτεχνικός διευθυντής
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 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ/INTERNATIONAL 
JURY AWARDS

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ/BEST 
FEATURE FILM

Μητέρα,  σ’ αγαπώ/Mother I love you, Janis 
Nords, Λετονία/Latvia, 2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ ΜΥΘΌΠΛΑΣΙΑΣ/ΒEST SHORT 
FICTION FILM

Όλα γίνονται/Anything goes, Steven 
Wouterlood, Ολλανδία/The Netherlands, 
2014

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ ΚΙΝΌΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΒEST 
ANIMATED SHORT FILM

Μπαμπάς/Papa, Natalie Labarre, ΗΠΑ/
USA, 2014

ΒΡΑΒΕΙΌ ΣΚΉΝΌΘΕΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ/BEST FEATURE FILM 
DIRECTOR

Thomas Heinemann, Ένα μπιζέλι για σπίτι/
Lola on the Pea, Γερμανία/Germany, 2014

ΒΡΑΒΕΙΌ ΣΕΝΑΡΙΌΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ/BEST FEATURE FILM 
SCREENPLAY

Janis Nords για την ταινία Μητέρα, σ’ 
αγαπώ/Mother I Love You, Λετονία/Latvia, 
2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ 
ΑΓΌΡΙΌΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ/
BEST YOUNG ACTOR IN A FEATURE FILM

Mahmoud Asfa για την ταινία Όταν σε 
είδα/When I saw you, Annemarie Jacir, 
Παλαιστίνη-Ιορδανία-Ηνωμένα Αραβικά 
Έμιράτα-Έλλάδα/Palestine-Jordan-United 
Arab Emirates-Greece, 2012 

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ 
ΚΌΡΙΤΣΙΌΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ/
BEST YOUNG ACTRESS IN A FEATURE FILM

Aava Merikanto και Lilja Lehto για την 
ταινία Τζιλ και Τζόυ/Jill and Joy, Saara 
Cantell, Φινλανδία/Finland, 2014.

ΕΙΔΙΚΌ ΒΡΑΒΕΙΌ /SPECIAL PRIZE

Ίσως αύριο/Maybe Tomorrow, Alex K. Lee, 
Αυστρία/Austria, 2013

ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΙΑ/SPECIAL MENTION

Η λίγκα των παρανόμων/The Outlaw 
League, Jean Beaudry, Καναδάς/Canada, 
2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ 

Προαύλιο/Schoolyard, Ρηνιώ Δραγασάκη, 
Έλλάδα/Greece, 2013
Είσαι κότα (Σίσυ)/Sissy, Siri Rutlin 
Harildstad, Νορβηγία/Norway, 2013
Το κοχύλι/A Shell, Maya Tiberman, 
Ισραήλ/Israel, 2013

ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΙΑ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ 
ΚΙΝΌΥΜΕΝΌΥ ΣΧΕΔΙΌΥ

Το κατσαρολάκι του Ανατόλ/Anatole’s 
little saucepan, Eric Montchaud, Γαλλία/
France, 2014

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ KIDS & DOCS /
KIDS & DOCS JURY AWARDS

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΌΥ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΕΣΑΙΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Το λευκό μαύρο αγόρι/White black boy, 
Camilla Magid, Δανία/Denmark, 57’, 
2012 

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΌΥ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Το βαρέλι/The Barrel, Anabel Rodriguez 
Rios, Ηνωμένο Βασίλειο-Βενεζουέλα/
UK-Venezuela, 11’, 2013

ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΕΣΑΙΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Μπέιζμπολ στην Αβάνα/Havana curveball, 
Marcia Jarmel και Ken Schneider, ΗΠΑ/
USA, 2014

ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ

Τα παιδιά του Θεού/Children of God, 
Ahmed Yassin, Ιράκ-Ηνωμένο Βασί-
λειο-Ολλανδία-Ουγγαρία/Iraq-UK-The 
Netherlands-Hungary, 2013

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΉΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / 
CHILDREN’S JURY AWARDS
 
ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Ίσως αύριο/Maybe Tomorrow, Alex K. Lee, 
Αυστρία/Austria, 2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ ΜΥΘΌΠΛΑΣΙΑΣ

Είσαι κότα (Σίσυ)/Sissy, Siri Rutlin 
Harildstad, Νορβηγία/Norway, 2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΌΥ 
ΜΉΚΌΥΣ ΚΙΝΌΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μέσα από τα βάθη/Out from the Deep, 
Katrin Novakovic, Κροατία/Croatia, 2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΌΥ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Το βαρέλι/The Barrel, Anabel Rodriguez 
Rios, Ηνωμένο Βασίλειο-Βενεζουέλα/
UK-Venezuela, 2013

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΌΥ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΕΣΑΙΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Δίδυμες αδελφές/Twin Sisters, Mona Friis 
Bertheussen, Νορβηγία/Norway, 2013
                          

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΌ ECFA/ECFA AWARD
Ένα μπιζέλι για σπίτι/Lola on the Pea, 
Thomas Heinemann, Γερμανία/Germany, 
2014

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΌ CIFEJ/CIFEJ PRIZE
Το κάστρο/Killah, Avinash Arun, Ινδία/
India, 2014

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΌ UNICEF AWARD
Όταν σε είδα/When I Saw You, Annemarie 
Jacir, Παλαιστίνη-Ιορδανία-Ηνωμένα Αρα-
βικά Έμιράτα-Έλλάδα/Palestine-Jordan-
United Arab Emirates-Greece, 2012 

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕΉ 
 
ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ 
ΑΓΌΡΙΌΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Kristofers Konovalovs για την ταινία 
Μητέρα σ’ Αγαπώ/Mother I Love You, 
Janis Nords, Λετονία/Latvia, 2013.

ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΥΤΕΡΉΣ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ 
ΚΌΡΙΤΣΙΌΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ

Tabea Hanstein για την ταινία Ένα μπιζέλι 
για σπίτι/Lola on the Pea, του Thomas 
Heinemann, Γερμανία/Germany, 2014

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΌ ΌΚΛΕ 
Σάνα, η μουσική του Λύκου/Shana - The 
Wolf’s Music, Nino Jacusso, Έλβετία-Κα-
ναδάς/Switzerland-Canada, 2014

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ / INTERNATIONAL  
JURY AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας/Best 
Feature film

2.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Μυθοπλασίας/Βest short 
fiction film

3.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων/Βest 
animated short film

4.   Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας 
Μεγάλου Μήκους/Best feature film 
director

5.   Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου 
Μήκους/Best feature film screenplay

6.   Βραβείο Καλύτερης Έρμηνείας 
Αγοριού σε ταινία Μεγάλου Μήκους/
Βest young actor in a feature film

7.   Βραβείο Καλύτερης Έρμηνείας 
Κοριτσιού σε ταινία Μεγάλου Μήκους/
Βest young actress in a feature film

Η Κριτική Έπιτροπή μπορεί να απονείμει 
Έιδικά Βραβεία και Έύφημες Μνείες 
για να εξάρει ιδιαίτερες αρετές άλλων 
ταινιών/The Jury may also award Special 
Prizes and Special Mentions to praise 
the merits of other films

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ KIDS AND DOCS/
KIDS AND DOCS JURY AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μεγάλου Μήκους/Best Feature 
Documentary

2.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μικρού Μήκους/Best Short 
Documentary

Η Κριτική Έπιτροπή μπορεί να απονείμει 
Έιδικά Βραβεία και Έύφημες Μνείες 
για να εξάρει ιδιαίτερες αρετές άλλων 
ταινιών/The Jury may also award Special 
Prizes and Special Mentions to praise 
the merits of other films

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ/
CHILDREN’S JURY AWARDS

1.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας/Best 
Feature film

2.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Μυθοπλασίας/Βest short 
fiction film

3.   Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού 
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων/Βest 
animated short film

4.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μεγάλου Μήκους/Best Feature 
Documentary

6.   Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 
Μικρού Μήκους/Best Short 
Documentary

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΌ ΤΉΣ ΒΌΥΛΉΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΉΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΑΞΙΕΣ» / HELLENIC 
PARLIAMENT HUMAN  
VALUES AWARD 

Απονέμεται απο τον τηλεοπτικό σταθμό 
της Βουλής των Έλλήνων ΒΟΥΛΗ-
ΤΗΈΛΟΡΑΣΗ / Presented by the Hellenic 
Parliament Television Station

 ❙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΑ ΑΠΌΝΕΙΜΌΥΝ 
ΌΙ ΕΞΉΣ ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΙ: / PRIZES 
WILL ALSO BE AWARDED BY 
THE FOLLOWING  
RGANIZATIONS:

1.   Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για 
Παιδιά και Νέους/Centre International 
du Film pour l’ Enfance et la Jeunesse 
(CIFEJ)

2.   Έυρωπαϊκή Ένωση Παιδικού 
Κινηματογράφου/European Children’s 
Film Association (ECFA)

3.   Έλληνική Έθνική Έπιτροπή της 
UNICEF/Hellenic National Committee 
for UNICEF

4.   Ομοσπονδία Κινηματογραφικών 
Λεσχών Έλλάδας (ΟΚΛΈ)/Greek Film 
Clubs’ Association

Η ταινία που θα αποσπάσει το Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας, περιλαμβάνεται στη 
λίστα υποψηφιοτήτων για:/The film that 
will win the Best Feature Film Prize will 
be automatically nominated for the 
following awards:

1.   Βραβείο Νεανικού Κοινού 
της Έυρωπαϊκής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου 2015/European Film 
Academy Young Audience Award 
2015

2.   Βραβείο Καλύτερης Έυρωπαϊκής 
Ταινίας για Παιδιά και Νέους της 
Έυρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού 
Κινηματογράφου/Best European 
Feature Film for Children and Young 
People of the European Children’s 
Film Association. 

[Το Βραβείο για την ταινία του 2015, 
θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της 
Μπερλινάλε, τον Φεβρουάριο του 2016 
στο Βερολίνο/The 2015 Award will be 
presented during the International Film 
Festival Berlin Berlinale in February 
2016].

ΒΡΑΒΕΙΑ 17ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ [2014]
AWARDS OF THE 17th FESTIVAL [2014]

ΒΡΑΒΕΙΑ 18ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ [2015]
AWARDS OF THE 18th FESTIVAL [2015]
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MARKÉTA PÁŠMOVÁ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΊΕΘΝΟΎΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ / PRESIDENT OF THE 
INTERNATIONAL JURY)

Γεννήθηκε το 1975 στο Ζλιν. Το ενδιαφέρον της για τον κινηματογράφο καλλιεργήθηκε από 
τον παππού της, Josef Pinkava, που ήταν σκηνοθέτης και ιδρυτής του Στούντιο Παιδικού 
Κινηματογράφου στο Ζλιν. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Masaryk στο 
Μπρνο. Από το 1999 εργάστηκε ως υπεύθυνη προγράμματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ζλιν – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Το 2004 έγινε επικεφαλής του 
τμήματος προγράμματος. Από το 2013 είναι διευθύντρια προγράμματος του φεστιβάλ.
She was born 1975 in Zlín. Her interest in films was influenced by her grandfather the 
director and founder of the Children´s Film Studio in Zlín Josef Pinkava. She graduated from 
the Philosophical Faculty of Masaryk University in Brno. Since 1999, she worked as a senior 
programmer at the Zlín Film Festival-International Film festival for Children and Youth. In 
2004 she became head of the programme department. Since 2013 she is programme 
director at the festival.

STINA ASK MIKKELSEN

Γεννήθηκε το 1983 και ζει στο Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας. Σπούδασε Οπτικό Πολιτισμό, 
Έπιστήμη του Κινηματογράφου και Διαχείριση Τεχνών. Από το 2007 δραστηριοποιείται 
στην κινηματογραφική βιομηχανία, έχοντας αναλάβει ποικίλους ρόλους όπως συντονίστρια, 
διοργανώτρια, παραγωγός φεστιβάλ και υπεύθυνη μάρκετινγκ. Αυτή την περίοδο εργάζεται 
ως Υπεύθυνη Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά του 
Κρίστριανσαντ (KICFF), που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και 
νέους. 
She was born 1983 and lives in Kristiansand, Norway. She has an educational background 
in Visual Culture and Film Science, and Arts Management. Since 2007, she has been actively 
engaged with the film industry; having taken on diverse roles such as coordinator, organizer, 
festival producer, and marketing manager. Ask Mikkelsen now assumes the position as Head 
of Program at Kristiansand International Children's Film Festival (KICFF), Norway's largest 
film festival for children and youth.

ANETA OZOREK

Υπεύθυνη προγράμματος φεστιβάλ, παραγωγός και ειδικός στην κινηματογραφική εκπαίδευση 
από την Πολωνία. Έδώ και μια δεκαετία ασχολείται με την παραγωγή κινηματογραφικών 
εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εκθέσεων και φεστιβάλ στην πολωνική και την 
ευρωπαϊκή αγορά. Έργάζεται ως υπεύθυνη προγράμματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
για παιδιά και νέους «Cinema in Sneakers», στο τμήμα μουσικών ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ 
Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Ars και το τμήμα παιδικού κινηματογράφου KLAPS στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου REGIOFUN, καθώς και ως συντονίστρια του Τμήματος Ταινιών Μικρού Μήκους 
στο Visegrad Animation Forum. Έχει σχεδιάσει την εκπαιδευτική στρατηγική του Film Art Centre 

«Kosmos», και διοργανώνει το Φεστιβάλ Έβραϊκού Πολιτισμού SABABA που παρουσιάζει ταινίες, 
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις από το Ισραήλ. Έχει εικονογραφήσει έξι βιβλία για παιδιά 
για το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Kronika. Έίναι μέλος της ECFA.
She is Polish festival programmer, producer and film education expert.  She has 10 years’ 
industry experience in production of film events, educational workshops, exhibitions and 
festivals on Polish and European market. She's a programmer of Cinema in Sneakers Film 
Festival for Children and Youth, of music documentaries section at Ars Independent Film Fes-
tival and of KLAPS children film section on REGIOFUN Film Festival, coordinator of Section of 
Shorts at Visegrad Animation Forum. Author of the educational strategy for Film Art Centre 
“Kosmos”. Organizer of SABABA Festival of Jewish Culture, which presents films, music and 
theatre performances from Israel. Illustrator of six books for children prepared by Kroni-
ka-Centre for contemporary art. Member of ECFA.

JAN POLDERVAART

Γεννήθηκε το 1965 στην Έλβετία. Αφού σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στη Ζυρίχη και Κινημα-
τογράφο στο Λος Άντζελες, το 1990 απέκτησε πτυχίο Κινηματογράφου και στη συνέχεια εργά-
στηκε σε διάφορες θέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία του Λος Άντζελες. Έπιστρέφοντας 
στη Ζυρίχη διατέλεσε Σύμβουλος Προσφύγων και αργότερα εργάστηκε για μια δεκαετία ως 
Υπεύθυνος Έπικοινωνίας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας. Το 2009 επέστρεψε στον κινη-
ματογράφο, και έκτοτε εργάζεται ως σεναριογράφος ταινιών μυθοπλασίας, σκηνοθέτης ντοκι-
μαντέρ και παραγωγός τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ. Ζει με την οικογένειά του στη Ζυρίχη.
He was born 1965 in Switzerland. After studies of Art History in Zurich and Film in Los Ange-
les he graduated 1990 with a Bachelor of Arts degree in Film and subsequently filled various 
positions in the LA film industry. Back in Switzerland he engaged as a Refugee Counselor and 
later worked for ten years as Head of Communications of the International Social Service. 
In 2009 he re-started his filmmaking career and has since been working as screenwriter of 
fiction films, director of documentaries and producer of TV documentary series. He lives with 
his family in Zurich.

ΠΆΝΟΣ ΚΎΠΆΡΊΣΣΗΣ / PANOS KYPARISSIS

Γεννήθηκε στην Οξυά Ιωαννίνων. Σπούδασε Μαθηματικά και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας και Θέατρο στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης – Κάρολος Κουν. Ηθοποιός 
και σκηνοθέτης στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Έργάστηκε, καθηγητής 
Φιλολογίας και Μαθηματικών στη Μέση Έκπαίδευση για μια περίπου δεκαετία. Έπίσης, για μια 
οκταετία, ως καθηγητής Υποκριτικής στις δραματικές σχολές “Βεάκη”, “Νέο Έλληνικό Θέατρο-
Γιώργου Αρμένη” και “Δήλος – Δήμητρα Χατούπη”. Γράφει ποίηση, δοκίμιο και μεταφράζει 
θεατρικά κείμενα. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Βουλγαρικά και Τσεχικά. Έχει σκηνοθετήσεις τις ταινίες μικρού μήκους Έωθεν, Η 
Θητεία της Άνοιξης και Το Τραγούδι του Τρένου. Έχει συνεργαστεί με την κρατική τηλεόραση, 
σκηνοθετώντας 15 δημιουργικά ντοκιμαντέρ. Ένα από αυτά, το ντοκιμαντέρ Γιάννενα του 
Στοχασμού και των Θρύλων (2013), τιμήθηκε με το 1ο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας.  Σε συνεργασία με το Έυρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 
σκηνοθέτησε την ταινία Ο Βυζαντινός Καβάφης (2013). Το 2014, τιμήθηκε με το Κρατικό 
Βραβείο Ποίησης για το βιβλίο Τα Τιμαλφή.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΌΠΉ 18ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
INTERNATIONAL JURY 18th FESTIVAL
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He was born in Oxia, Ioannina. He studied Math and Philology at the University of Athens, 
and Theatre at the Drama School of the Greek Art Theatre Karolos Koun. He has worked 
as an actor and director in theatre, television and film. For nearly 10 years he worked as a 
philology and math teacher in secondary schools. He also worked for 8 years as a drama 
teacher at the drama schools «Veaki», «New Greek Cinema – Yorgos Armenis» and «Delos – 
Dimitra Chatoupi». He writes poetry and essays and he translates theatrical texts. His works 
have been translated in English, French, Italian, German, Spanish, Bulgarian and Czech. He 
has directed the short films Eothen, I Thitia tis Anixis and To Tragoudi tou Trenou. He has 
directed 15 creative documentaries for the Greek National Broadcaster. One of those, the 
documentary Giannena tou stochasmou kai ton thrilon (2013) won 1st Prize at the Ierapetra 
International Documentary Festival. He directed the film O Vizantinos Kavafis (2013) in 
collaboration with the European Cultural Centre of Delphi. In 2014, he won the National 
Poetry Award for the collection Ta Timalfi.

Γραμματέας της κριτικής επιτροπής
Κώστας Πασχαλίδης
Αρχαιολόγος / Ιστορικός
Secretary of the International Jury
Kostas Paschalidis
Archaeologist / Historian

Η Κριτική Έπιτροπή των Παιδιών αποτελείται από μαθητές και φοιτητές που συμμετέχουν 
με κλήρωση και κρίνουν τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος απονέμοντας βραβεία 
Καλύτερης Ταινίας ανά κατηγορία. Έχει συνολικά 28 μέλη, που συγκροτούν τέσσερα αυτοτελή 
τμήματα: Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους / Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας / 
Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Animation / Kids and Docs.
Η Κριτική Έπιτροπή των Παιδιών λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εργαστήρι κινηματογραφικής 
ανάλυσης (βλ. σχετικά στην ενότητα School Cinema).
The Children’s Jury is comprised by school and university students selected at random, who will 
judge the films of all competition sections and will present Best Film awards in each category. 
It has 28 members which are divided in four independent groups: Feature Film Competition /
Short Fiction Film Competition / Short Animated Film Competition / Kids and Docs.
The Children’s Jury is also a film analysis workshop (for more information, see the School Cin-
ema Section).

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΌΠΉ ΚΙDS & DOCS 
KIDS & DOCS JURY

ΛΕΎΤΕΡΗΣ ΧΆΡΩΝΊΤΗΣ / LEFTERIS HARONITIS (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ KIDS 

& DOCS / PRESIDENT OF KIDS & DOCS JURY)

O Λευτέρης Χαρωνίτης σπούδασε Ναυπηγός και σκηνοθέτης στην Αθήνα. Έργάζεται στον 
κινηματογράφο από το 1970. Το 1982 ίδρυσε προσωπική εταιρία παραγωγής και ως σκη-
νοθέτης και παραγωγός αφοσιώθηκε σε ταινίες του δημιουργικού ντοκιμαντέρ παράγοντας 
περισσότερες από 100 ταινίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Για το έργο του έχει τιμη-
θεί με δέκα διεθνή και ελληνικά βραβεία και διακρίσεις. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Έλληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου για δύο θητείες. Έίναι μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου Νίκου Καζα-
ντζάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σεισάρχων.
Lefteris Haronitis studied naval architecture and film direction in Athens. He is 
working in filmmaking since 1970. In 1982, he founded his own production company 
and as director and producer made more than 100 short, medium and feature length 
documentary films. He has been awarded with ten Greek and international prizes. He 
has served two terms as member of the Greek Film Centre board of directors. He is 
a member of the board of Nikos Kazantzakis Museum and president of the Cultural 
Society of Sisarhes.
 
EGMONT ELSCHNER

Γεννήθηκε το 1947 στην Ανατολική Γερμανία και επί τρεις δεκαετίες εργάζεται ως ηθοποιός, 
σκηνοθέτης και δραματουργός σε διάφορα γερμανικά θέατρα. Τα τελευταία δέκα χρόνια 
είναι ψυχολόγος επικοινωνίας και ειδικός στην διδακτική των ΜΜΈ. Από το 1999 ως το 2010 
διετέλεσε επικεφαλής του στούντιο του Έκπαιδευτικού Καναλιού της Σαξονίας (SAEK). Έπίσης 
δίνει διαλέξεις σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
He was born 1947 in East Germany, and for 30 years he has been working as an actor, 
director and dramaturge in different German theaters. In the last ten years, he is a media 
psychologist and specialist in media didactics. From 1999 to 2010 he was head of the studio 
of the Saxon Broadcast Channel for Education (SAEK). He also worked as a guest lecturer for 
several educational institutions.

MASSIMO LECHI

Γεννήθηκε το 1986. Έίναι κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου από τη Γένοβα της Ιταλίας. 
Σπούδασε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως 
βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός παραγωγής. Αφού πήρε το πτυχίο του στη σκηνοθεσία, 
σκηνοθέτησε δύο μικρού μήκους ταινίες. Από το 2006 γράφει εντατικά κριτικές και ρεπορτάζ 
από φεστιβάλ για ιταλικά διαδικτυακά μέσα και περιοδικά. Το 2012 έβγαλε το πρώτο του 
βιβλίο (το δοκίμιο L’eresia del dolore – Il Teatro di Antonio Tarantino) και επίσης άρχισε να δίνει 
διαλέξεις με θέμα την ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διατέλεσε πρόεδρος της 
επιτροπής FIPRESCI στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μανχάιμ-Χαϊδελβέργης το 2014 
και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2015. Έπίσης συμμετείχε στις επιτροπές 
FIPRESCI στην Άγκυρα, τη Δράμα και το Χέμινιτς το 2015. Έίναι μέλος της SNCCI – της 
Έθνικής Ένωσης Ιταλών Κριτικών Κινηματογράφου. 
He was born 1986. He is a film and theatre critic from Genova, Italy.  He studied literature 
at the University of Genova and worked as assistant director and production assistant for 

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΌΠΉ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
CHILDREN’S JURY
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several years. After the diploma in filmmaking he directed two short films. Since 2006 he has 
intensively written reviews and festival reports for italian websites and magazines. In 2012 
he published his first book (the essay L’eresia del dolore – Il Teatro di Antonio Tarantino) and 
became a freelance lecturer in film and theatre history. He served as president of the Fipresci 
jury at the Mannheim-Heidelberg International Filmfestival in 2014 and at the Thessaloniki 
Documentary Festival in 2015. He also was in the Fipresci juries in Ankara, Drama and 
Chemnitz in 2015. He is a member of the SNCCI – National Union of Italian Film Critics.

BETTINA HIRSCH

Έγκριτη ανεξάρτητη κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου, μέλος της επιτροπής σε 
διάφορα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ραδιοφωνική παραγωγός και 
παρουσιάστρια. Γράφει τακτικές κριτικές για το «screenmagazin.com», ένα μεγάλο 
γερμανικό ανεξάρτητο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό διαδικτυακό περιοδικό, και είναι 
αρχισυντάκτρια του «MondayMovieTalk» στο Alexradio του Βερολίνου. Συνεργάζεται ως 
σύμβουλος κινηματογράφου με σχολεία του Βερολίνου, και αυτή την περίοδο ετοιμάζει μια νέα 
ραδιοφωνική εκπομπή σχετικά με τον κινηματογράφο για θεατές νεαρής ηλικίας.
She is a well established freelance film and theatre critic, jury member at various national 
and international film festivals, as well as a radio editor and host. She writes regular reviews 
for "screenmagazin.com", a large German independent film and TV online magazine and is 
chief editor of "MondayMovieTalk" at Alexradio, Berlin. As film advisor she consults schools 
across Berlin and is currently working on a new radio programme on films for young audi-
ences.

ΚΕΡΆΣΊΆ ΜΊΧΆΛΟΠΟΎΛΟΎ / KERASIA MICHALOPOULOU 

Η Κερασία Μιχαλοπούλου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1980. Σπούδασε Έπικοινωνία και Μέσα 
Μαζικής Ένημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έργάστηκε ως εξωτερικός ρεπόρτερ και 
βοηθός αρχισυντάκτη σε επαρχιακή εφημερίδα μέχρι που την κέρδισαν τα οπτικοακουστικά 
μέσα. Έτσι, κατέληξε στην Αγγλία ολοκληρώνοντας τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στον 
Υποτιτλισμό και την Οπτικοακουστική μετάφραση με εξειδίκευση την Ακουστική Περιγραφή 
για τυφλούς και τον Υποτιτλισμό για κωφούς. Έκτοτε, εργάστηκε ως project manager και 
υπεύθυνη υποτιτλισμού σε διάφορες εταιρείες και συνεργάστηκε με την ΈΡΤ στα ψηφιακά της 
κανάλια για ΑΜΈΑ. Συνεργάζεται με την εταιρεία “Νεανικό Πλάνο” παρέχοντας εκπαιδευτικό 
υλικό βασισμένο σε κινηματογραφικές ταινίες για παιδιά και εφήβους.
She was born in Lasissa in 1980. She studied Communication and Media at the University 
of Athens. She worked as a reporter and assistant editor until she moved to audiovisual 
media. She completed her MA in Subtitling and Audiovisual Translation, specialising in Audio 
Description and Subtitling for the deaf and hard-of-hearing in England. Since then, she has 
been working as project manager and subtitler at various companies as well as at the digital 
channels of ERT for the Disabled. She is working with «Neaniko Plano» to provide educational 
material based on films for children and young people.

Γραμματέας της κριτικής επιτροπής
Μανώλης Μελισσουργός
Πολιτιστική Διαχείριση
Secretary of the Kids & Docs Jury
Manolis Melisourgos
Cultural Management 

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΌΠΉ ΌΚΛΕ
GREEK FEDERATION OF FILM SOCIETIES JURY

ΕΠΙΛΌΓΉ  ΒΡΑΒΕΙΌΥ UNICEF
UNICEF PRIZE SELECTION

EΠΙΛΌΓΉ ΒΡΑΒΕΙΌΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΑΞΙΩΝ ΤΉΣ ΒΌΥΛΉΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ 
HELLENIC PARLIAMENT - HUMAN VALUES AWARD SELECTION

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Έλλήνων απονέμεται σε ταινία του διαγωνιστικού 
προγράμματος, η οποία –πέραν της καλλιτεχνικής της επάρκειας– προάγει με σαφήνεια και 
πληρότητα τις δημοκρατικές αξίες που δίνουν περιεχόμενο και ποιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Η 
επιλογή της ταινίας γίνεται από τριμελή επιτροπή του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής ΒΟΥΛΗ-
ΤΗΛΈΟΡΑΣΗ που αποτελούν οι: Άρης Φατούρος, Πάνος Κουάνης και Βασίλης Δούβλης.
The “Human Values Award” of the Hellenic Parliament will be presented to a film of the 
competition section which –beyond its artistic merit– promotes clearly and comprehen-
sively the democratic values that give human life substance and quality. The selection 
will be made by a three-member committee of the Hellenic Parliament Television Station 
comprised of: Aris Fatouros, Panos Kouanis and Vasilis Douvlis.

Την επιλογή της ταινίας που λαμβάνει το Βραβείο της Έλληνικής Έθνικής Έπιτροπής της 
UNICEF πραγματοποιεί ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων.
The selection of the film to be presented with the Prize of the Hellenic National Committee 
for UNICEF will be made by author Manos Kontoleon.

Την Κριτική Έπιτροπή που θα απονείμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους εκ μέρους 
της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Έλλάδας (ΟΚΛΈ) αποτελούν ο πρόεδρος Δημήτρης 
Καλαντίδης, η γραμματέας Έλένη Σταμάτη και τα μέλη του ΔΣ  Άργυ Καράλη, Βαγγελιώ Μπεμπή, 
Βιργινία Στεφανοπούλου και Λάκης Χρηστίδης.
The members of the Jury who will present the Best Feature Film Award of the Greek Federation 
of Film Societies (OKLE) are OKLE president Dimitris Kalandidis; OKLE secretary Eleni Stamati;  
and board members Argi Karali, Vangelio Bebi, Virginia Stephanopoulou and Lakis Christidis.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΆΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY 
Θέατρο Απόλλων, Σάββατο 28/11/2015, ώρα 20:00  
Apollon Theatre, Saturday, 28/11/2015, 20:00    

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ– ΆΠΟΝΟΜΗ ΒΡΆΒΕΊΩΝ / CLOSING AND AWARDS CEREMONY 
Συνεδριακό κέντρο, Σάββατο 5/12/1015, 20:00 
Conference Hall, Saturday, 5/12/1015, 20:00 

ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΉΣ ΚΑΙ ΛΉΞΉΣ / OPENING AND CLOSING CEREMONIES
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΌΥ 

ΜΉΚΌΥΣ 
In Competition 
Feature Films
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Olivier Ringer

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Yves Ringer  
Olivier Ringer

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Mihnea Popescu

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alante Alfandari

ΗΧΟΣ / SOUND

Vincent Mauduit  
Igor Thomas-Gerard

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC 
 

Bruno Alexiu

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Clarisse Djuroski
Lea Warny
Alain Eloy
Myriem Akkhediou
Angelo Dello Spedale
Jeanne Dandoy

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Yves Ringer  
Antoine Simkine

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Ring Prod 
Les Films d’ Antoine
Good Lap
RTBF

OLIVIER RINGER

Σκηνοθέτησε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Pom le Poulain, το 2006. 
Πριν από αυτή, έγραψε και σκηνοθέτησε τις μικρού μήκους ταινίες μυθοπλα-
σίας Good και Haute Pression που βραβεύτηκαν σε φεστιβάλ όπως το Avoriaz 
Fantastic Film Festival. Έπίσης έχει σκηνοθετήσει βιντεοκλίπ, εταιρικά βίντεο, 
και πολλά σκετσάκια για το Les Guignols de l’Info (Canal+ France). Το Στις μύτες 
των ποδιών, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, προβλήθηκε σε περισσό-
τερα από 80 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπου απέσπασε πολυάριθμα βραβεία. 
Έπίσης βραβεύτηκε με το Βραβείο ECFA Award 2012 Καλύτερης Έυρωπαϊκής 

Ταινίας για Παιδιά.
He directed his first feature movie Pom le Poulain in 2006. Before that, he wrote and directed 
short fiction films: Good and Haute Pression awarded in festivals such Avoriaz Fantastic Film 
Festival. He also directed videoclips, corporate films, and many sketches for Les Guignols de l’Info 
(Canal+ France). A Pas de Loup – On the Sly, his second feature movie, was selected in more than 
80 others festivals around the world, where it received many awards. It also won the ECFA Award 
2012 for Best European Film for Children.

Για την Cathy δεν είναι πάντα εύκολο να έχει γενέθλια στις 29 Φεβρουαρίου, ιδίως 
όταν ο πατέρας της της κάνει δώρο ένα αυγό για να το εκκολάψει. Πάντως δεν είναι 
τόσο δύσκολο όσο το να είχε μυασθένεια, σαν την καλύτερή της φίλη τη Margaux…
For Cathy, it is not always easy to be born on February 29th, especially when for her 
birthday, her father gives her an egg to hatch. But it is probably less difficult than to be 
suffering from myopathy as her best friend Margaux...

ΔΙΑΒΑΤΑΡΙΚΑ ΠΌΥΛΙΑ
BIRDS OF PASSAGE / LES OISEAUX DE PASSAGE 
ΒΈΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ/BELGIUM-FRANCE, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 84΄, 2015

ANDREY ZAYTSEV 

Γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε στο τμήμα Δημοσιογραφίας του Κρατικού 
Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας και παρακολούθησε το σεμινάριο 
του Alexander Mitta για σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Έχει πτυχίο 
σκηνοθεσίας ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Έχει τιμηθεί δύο φορές 
με τον Χρυσό Αετό της Έθνικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και 
Έπιστημών της Ρωσίας  και με τη Δάφνη για μη μυθοπλαστικές ταινίες και 
τηλεοπτικές παραγωγές. Βραβεύτηκε από τη Διοίκηση της Ρώσικης Ένωσης 

Πολιτιστικών Έπιτευγμάτων το 2012..
Born in 1975. Graduated from the Faculty of Journalism of the Lomonosov Moscow State 
University and Alexander Mitta’s class at the Higher Courses for Directors and Scriptwriters. 
Has a degree in directing of fiction films and documentaries. Two-time winner of the Golden 
Eagle Award by the National Academy of Motion Pictures Arts and Sciences of Russia and 
Laurel Branch Award for non-fiction films and TV works. Awarded by the Government of the 
Russian Federation for the Cultural Achievements in 2012. 

Η ιστορία ενός σύγχρονου Ρωμαίου και Ιουλιέτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στους δρόμους που επιβάλλουν τους κανόνες. Για να είναι μαζί, οι κεντρικοί ήρωες 
πρέπει να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια. Υπάρχει έχθρα ανάμεσα στα σχολεία τους και ο 
έρωτάς τους από την αρχή ισοδυναμεί με προδοσία της γειτονιάς και της κοινότητάς 
τους. Οι ήρωές μας έχουν να αντιμετωπίσουν την άρνηση των γονιών τους να συμβιβα-
στούν ή να αναγνωρίσουν ότι τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και ότι κάθε έφηβος έχει 
προσωπικότητα και το δικαίωμα της επιλογής.  Όμως η αληθινή αγάπη τα νικάει όλα.
A story of modern Romeo and Juliet lived out in social networks and in the streets imposing 
the rules. To be together the main characters have to overcome many obstacles. There is 
bad blood between their schools and from the very beginning this love is a betrayal of their 
neighborhood and their community. Our heroes have to deal with their parents’ refusal to 
compromise or to acknowledge that children grow up quickly and a teenager is a personal-
ity with a right to choose. But true love conquers all.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Andrey Zaytsev

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Andrey Zaytsev

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Kirill Bobrov
Shandor Berkeshi

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Andrey Zaytsev
Yulya Batalova

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Vladimir Golovnitsky

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Alana Snetkova

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Gleb Kalyuzhny
Ulyana Vaskovich
Olga Ozollapinya
Alexey Filimonov
Dmitry Barinov
Daniil Pikula
Elizaveta Makedonskaya
Xenia Pakhomova

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Olga Granina
Andrey Zaytsev

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

September Studio

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

My House, 2000
Gleb, 2002
Poster, 2006
Victor Astafyev. The Cheerful 

Soldier, 2010
The Layabouts, 2011
A Bridge Over the Abyss, 

2012-2013
My Great War, 2012-2014

14 ΚΑΙ ΑΝΩ 
14+ 
ΡΩΣΙΑ/RUSSIA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 106΄, 2015
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Kohki Hasei

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Kohki Hasei

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Takeyuki Onishi

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ben Tolentino

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Kim Young

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Aska Mastsumiya
Alberto Bof
Francis de Veyra

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Cydel Gabutero
Peter Millari
Jomar Bisuyo
Raymond Camacho
Ruby Ruiz

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Flaminio Zadra

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Dorje Film
Biennale College-Cinema
Simple Truth

KOHKI HASEI

Σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 2001 γύρισε το πρώτο του ντοκιμαντέρ, W/O. 
Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, την Αυστριακή Βιεννάλε,  
το Φεστιβάλ «Moma» της Νέας Υόρκης και το Net Festival της Σεούλ όπου 
απέσπασε το βραβείο Digital Express. Το 2007, σκηνοθέτησε τη δεύτερη ταινία 
του, Godog, σε έναν σκουπιδότοπο στη Μανίλα, όπου πέρασε πολλές εβδο-
μάδες. Η μικρού μήκους ταινία τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου «Κούστεντορφ» 2009 στη Σερβία.
Kohki Hasei is a director and actor.  In 2001 he realized his first documentary: 

W/O. The film was screened at the Rotterdam Film Festival, Austrian Viennale and New York 
“Moma” Festival and at The Seoul Net Festival in Korea where it was awarded with the Digital 
Express Prize. In 2007, he directed his second film, Godog, in a dump site in Manila where he 
spent several weeks. The short movie has been awarded with the First Prize, Kustendolf Film 
Festival (2009) in Serbia.

Η εντεκάχρονη Blanka προσπαθεί να επιβιώσει μόνη της στη Μανίλα ζητιανεύοντας και 
κλέβοντας τους τουρίστες. Ονειρεύεται να αγοράσει μια μαμά. Όμως πρέπει να κάνει 
αμέτρητες προσπάθειες για να μαζέψει αρκετά χρήματα. Η ευκαιρία παρουσιάζεται 
όταν γνωρίζει τον Peter, έναν 55χρονο τυφλό μουσικό του δρόμου, που της μαθαίνει 
να τραγουδάει. Όμως ο Peter ανησυχεί για εκείνη και αποφασίζει να την πάει σε ένα 
ορφανοτροφείο, πράγμα που, μόλις το ανακαλύπτει, την κάνει να το σκάσει και να αντι-
μετωπίσει ξανά τους κινδύνους του δρόμου.
11-year old Blanka survives alone in Manila begging and stealing from tourists. She 
dreams of buying a mom. But she has to make countless efforts in order to collect 
enough money. An opportunity arises when she meets Peter, a 55-year old blind street 
musician, who teaches Blanka how to sing. Concerned with Blanka‘s well-being however, 
Peter decides to take her to an orphanage, something which, when she finds out, makes 
her run away, and face the dangers of the streets once again.

ΜΠΛΑΝΚΑ
BLANKA
ΙΤΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΈΣ /ITALY-JAPAN-THE PHILIPPINES, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 75΄, 2015

ΘΥΛΑΚΑΣ 
ENCLAVE / ENKLAVA
ΣΈΡΒΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ/SERBIA-GERMANY, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 92΄, 2015

Στο Κόσοβο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οικογένεια του Nenad ζει σε μια σερ-
βοχριστιανική περιοχή που περιτριγυρίζεται από μια μεγάλη αλβανομουσουλμανική 
κοινότητα. Όταν πεθαίνει ο αγαπημένος του παππούς, το δεκάχρονο παιδί αποφασίζει 
ότι πρέπει να του κάνουν κανονική κηδεία, παρότι το κοιμητήριο βρίσκεται έξω από την 
περιοχή. Η αποστολή του θα τον οδηγήσει πίσω από τις γραμμές του εχθρού, όπου θα 
βρει φίλους σε απίθανα μέρη.
In war-torn Kosovo, Nenad’s family lives in a Serbian Christian enclave surrounded 
by a large Albanian Muslim community. When his beloved grandfather dies, the ten-
year-old boy is determined that he should have a proper burial even if the cemetery 
is outside the enclave. His quest will take Nenad across enemy lines and he will find 
friends in unlikely places.

GORAN RADOVANOVIC

Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1957. Σπούδασε ιστορία της τέχνης στο τμήμα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, απ’ όπου αποφοίτησε το 
1982.  Μεταξύ 1977 και 1980 βρέθηκε στο Μόναχο με υποτροφία του Ινστι-
τούτου Γκαίτε. Μετά την επιστροφή του στο Βελιγράδι, εργάστηκε ως σεναριο-
γράφος και σκηνοθέτης ταινιών ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Έίναι μέλος της 
Έυρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Βερολίνο και της Ένωσης Καλ-
λιτεχνών Κινηματογράφου της Σερβίας. Έργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής 
στο EICTV (Διεθνής Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης), στο San Antonio 

de los Banos στην Κούβα, στο Oberlin College στο Οχάιο των ΗΠΑ, στην ESAP – Escola Superior 
Artística do Porto στην Πορτογαλία και στο DFFB στο Βερολίνο.
Born in Belgrade in 1957. Graduated art history from Belgrade’s Faculty of Philosophy in 1982. 
Between 1977 and 1980 he sojourned in Munich on a scholarship awarded by the Goethe 
Institute. After his return to Belgrade, he has worked as writer and director of both feature and 
documentary films. He is a member of the European Film Academy, Berlin and Film Artists Asso-
ciation of Serbia. Worked as guest professor at EICTV (International Film and Television School), 
San Antonio de los Banos, Cuba, Oberlin College, Ohio, USA,  ESAP – Escola Superior Artística do 
Porto, Portugal, DFFB, Berlin, Germany.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Goran Radovanovic

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Goran Radovanovic

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Axel Schneppat

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Andrija Zafranovic

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Matz Muller

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Monika Gebauer

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Eleni Karaindrou
Irena Popovic

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Filip Subaric
Anica Dobra
Denis Muric
Nebojsa Glogovac

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Nico Hain
Jesenka Jasniger

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Sein+Hain Film

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Casting – A South East Europe 
Transition Film, 2003

Chicken Elections, 2005
Hitna pomoć (The  

Ambulance), 2009
Con Fidel pase lo que pase 

(With Fidel whatever  
happens), 2011

Enklava (Enclave), 2015
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Όταν η  δεκατετράχρονη Jennifer λέει ότι τη βίασε ο συμμαθητής της ο Alexander, η 
φήμη διαδίδεται γρήγορα στη μικρή κοινότητα. Όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι η 
Jennifer λέει ψέματα. Τα στοιχεία και οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν σημαίνουν 
τίποτα εκεί που οι μεγάλοι βάζουν τους δικούς τους κανόνες και νόμους για να μην 
διασπάσουν το κοπάδι.
When 14 years-old Jennifer claims to have been raped by classmate Alexander the 
rumor rapidly spreads throughout the small community. More and more people are 
convinced that Jennifer is lying. Evidence and decisions of court mean nothing where 
grown up people lay down their own rules and laws to stick with the flock.

BEATA GÅRDELER

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της με τίτλο In Your Veins υμνήθηκε από τους κριτικούς και ήταν 
υποψήφια για Guldbagge (Έθνικό Βραβείο Κινηματογράφου της Σουηδίας). 
Έχει σκηνοθετήσει πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως το Spung, και πιο πρό-
σφατα, το βραβευμένο 30 Degrees In February. Κέρδισε τον διαγωνισμό ταινιών 
μικρού μήκους το 2014 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ  με 
την ταινία Solitude. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της.
Beata Gårdeler feature debut In Your Veins was highly praised by the critics 
as well as nominated for a Guldbagge (Swedish National Film Award). She 
has directed several TV-series such as Spung and recently, the award winning 
30 Degrees In February. She won the short competition 2014 at the Göteborg 

Film Festival with Solitude. Flocking is her second feature.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Beata Gårdeler

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Emma Broström

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Gösta Reiland

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Linda Jildmalm

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Jonas Jansson

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Lisa Holmqvist

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Fatime Azemi
John Risto
Eva Melander
Malin Levanon
Jacob Öhrman

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Agneta Fagerström Olsson
Annika Hellström

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

2afilm AB

ΚΌΠΑΔΙ 
FLOCKING / FLOCKEN
ΣΟΥΗΔΙΑ/SWEDEN, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 110΄, 2015

ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ
LABYRINTHUS 
ΒΈΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ/BELGIUM-ΤHE NETHERLANDS, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/ COLOUR, 99΄, 2014

Ο δεκατετράχρονος Frikke είναι δεινός παίκτης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά αυτό 
εδώ κρύβει μια αναπάντεχη έκπληξη: οι πρωταγωνιστές του είναι πραγματικά παιδιά 
και ζώα που οι ζωές τους φορτώθηκαν μυστηριωδώς στον λαβύρινθο του παιχνιδιού. 
Να παίξει ή να μην παίξει; Ιδού η απορία, ιδίως όταν η μοίρα των αγαπημένων του κιν-
δυνεύει στον κυβερνοχώρο…
Fourteen year old Frikke knows his way around computer games but this one has 
a shocking surprise: its protagonists are real kids and real animals whose lives are 
mysteriously uploaded into the game’s labyrinth. To play or not to play is the question, 
especially when the fate of loved ones is at stake in the cyberworld…

DOUGLAS BOSWELL

Ο Douglas Boswell είναι Βέλγος σκηνοθέτης. Έχει σκηνοθετήσει πολλές επι-
τυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως τα  LouisLouise and De Elfenheuvel, και 
πολλές βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους. Το καλοκαίρι του 2013 γύρισε 
την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο Labyrinthus. Η μικρού μήκους 
ταινία του με τίτλο Romance απέσπασε πολυάριθμα βραβεία (Βραβείο Καλύ-
τερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Carmona στην 
Ισπανία και ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βαρσοβίας στην 
Πολωνία κ.α.), αποτέλεσε επίσημη επιλογή πολλών άλλων φεστιβάλ, και έχει 

αγοραστεί από πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Έυρώπης και των ΗΠΑ.
Douglas Boswell is a Belgian director. Having directed several successful television series such 
as LouisLouise and De Elfenheuvel, and a number of award winning short films, he shot in the 
summer of 2013 his first feature film Labyrinthus. His short film Romance has won numerous 
awards (a.o. Best short film at the Carmona film festival in Spain and the special award at the 
Warschau film festival in Poland), was selected at many other festivals and was bought by vari-
ous TV stations in Europe and in the U.S.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Douglas Boswell

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Pierre De Clercq

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Reinier van Brummelen

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jan Hameeuw

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Benoit De Clerck

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Monica Petit

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Pieter Van Dessel

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Spencer Bogaert
Emma Verlinden
Felix Maesschalck
Pepijn Caudron
Herwig Ilegems
Tine Embrechts
Nell Cattrysse
Ivan Pecnik
Pommelien Thijs

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Bart Van Langendonck 
Peter Bouckaert 

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Savage Film
Eyeworks
Family Affair Films
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Ή ΖΩΉ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΌΝ ΝΙΝΌ
LIFE ACCORDING TO NINO / HET LEVEN VOLGENS NINO 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ/THE NETHERLANDS, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, APPLE PRORES,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 80΄, 2014

Ο αιφνίδιος θάνατος της μητέρας του φέρνει τα πάνω κάτω στην οικογενειακή ζωή του 
οχτάχρονου Nino. Ο πατέρας του βυθίζεται στη θλίψη και ο μεγάλος αδερφός του είναι 
μέλος συμμορίας, κι έτσι ο Nino πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Όμως διαθέτει 
ένα σπάνιο ταλέντο: μπορεί να μιλάει με τα ζώα! Το κουνελάκι του, ο Bobby, του δίνει 
παρηγοριά, όμως πότε θα πάρει ξανά πίσω την οικογένειά του;
The sudden death of his mom turns 8-year-old Nino’s family life upside down. With his 
dad in distress and his big brother in a street gang, Nino is left to his own devices. But 
one of them involves a special talent: Nino can talk to animals! His pet rabbit Bobby 
gives him comfort, but when will Nino get his family back?

SIMONE VAN DUSSELDORP

Η Simone van Dusseldorp (1967) είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτρια από 
την Ολλανδία. Σπούδασε στο Rietveld School of Art & Design και την Ολλαν-
δική Ακαδημία Κινηματογράφου στο Άμστερνταμ. Ξεκίνησε την καριέρα της 
γυρίζοντας σειρές για την τηλεόραση. Έκανε το επιτυχημένο ντεμπούτο της με 
τη μεγάλου μήκους ταινία Deep (Diep, 2005). Έκτός από πολλές μικρού μήκους 
ταινίες, έχει γυρίσει την ταινία περιπέτειας Frogs & Toads (Kikkerdril, 2009) και 
το οικογενειακό δράμα Secret Letter (Briefgeheim, 2010) με τα οποία έλαμψε 
σε πολλά φεστιβάλ. Έπίσης γυρίζει διαφημίσεις.

Simone van Dusseldorp (1967) is a Dutch screenwriter and director. She graduated from Rietveld 
School of Art & Design and the Netherlands Film Academy in Amsterdam. She made her start 
making TV series. She made her successful feature film debut with Deep (Diep, 2005). In addition 
to several short films, she’s made the adventure film Frogs & Toads (Kikkerdril, 2009) and the 
family drama Secret Letter (Briefgeheim, 2010) with which she shone at many festivals. She also 
makes commercials.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Simone van Dusseldorp

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Urszula Antoniak

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Lennert Hillege NSC  

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Marc Bechtold

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Jan Schermer 

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Catherine van Brée 

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Chrisnanne Wiegel
Melcher Meirmans

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Rohan Timmermans
Arend Bouwmeester
Koen de Graeve
Rifka Lodeizen

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Floor Onrust
Jan van der Zanden

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Family AffairFilm
Waterland Film

JANNIK HASTRUP

Για πάνω από πενήντα χρόνια σκηνοθετεί και σχεδιάζει ταινίες κινουμένων 
σχεδίων που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές παιδιών.  Έχει δημιουργήσει 
πολλά κινούμενα σχέδια που έχουν γίνει κλασικά στην Δανία.
Jannik Hastrup has for more than 50 years directed and delivered animated 
films which have been loved by children through many generations. Hastrup 
is the creator of numerous animated films which has become Danish clas-
sics.

FLEMMING QUIST MØLLER

Σκηνοθέτης, μουσικός, σεναριογράφος και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. 
Γεννήθηκε το 1942. Συν-σκηνοθέτησε και έγραψε τις τρεις μεγάλου μήκους 
ταινίες κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή το δημοφιλές ζώο της ζούγκλας 
Hugo (1993, 1996 και 2007). Σκηνοθέτησε μαζί με τον Hastrup, δύο ταινίες 
βασισμένες στα δημοφιλή βιβλία για παιδιά που εξέδωσε το 1967.
Director, musician and writer and illustrator of  children’s books, born 1942. 
Co-director and writer of the three animated  features starring the popular 
jungle beast Hugo (1993, 1996 and 2007). Director, with Hastrup, of two films 

based on his own popular 1967 children’s book.

Ό ΜΙΝΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΌΥΝΌΥΠΑΚΙΑ
MINI AND THE MOZZIES / CYKELMYGGEN OG MINIBILLEN
ΔΑΝΙΑ/DENMARK, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 75΄, 2014

Ο Mini το  σκαθάρι εμφανίζεται σε ένα τσίρκο ζωυφίων μαζί με τον Egon και την 
Dagmar. Η Miranda, ένας νεαρός ψύλλος, ενοχλεί τον Mini και τον ξεγελάει, κάνοντάς 
τον να μπλεχτεί στον ακροβατικό χορό της Dagmar, με αποτέλεσμα να πέσει και να 
γυρίσει το πόδι της. Ντροπιασμένος, ο Mini το βάζει στα πόδια και μπαίνει σε μια συμ-
μορία ληστών. 
The minibeetle Mini appears in a flea circus together with Egon and Dagmar. The 
flea-girl Miranda bullies Mini and tricks him into interfering in Dagmar’s line dancing 
so she falls and sprains her foot. Deeply ashamed, Mini runs away and joins a gang 
of robbers.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Jannik Hastrup
Flemming Quist Møller

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Flemming Quist Møller
Animation
Asta Sigurdardottir

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Niels Arild

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Jesper Mechlenburg

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Marie Bro

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Dansk Tegnefilm
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Ό ΦΙΛΌΣ ΜΌΥ Ό ΡΑΦΙ
MY FRIEND RAFFI / RETTET RAFFI!
ΓΈΡΜΑΝΙΑ/GERMANY, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 93΄, 2015

Ο Raffi το χάμστερ ανήκει στον οχτάχρονο Sammy. Έίναι πολύ ξεχωριστό τρωκτικό. Όχι 
μόνο ξέρει να βάζει γκολ με την μπάλα του ποδοσφαίρου, αλλά μπορεί να ξετρυπώσει 
με τη μύτη του λαθραία εμπορεύματα – καλύτερα κι από λαγωνικό. Όταν ένας αδί-
στακτος κακοποιός απαγάγει τον Raffi,  ο Sammy μπλέκει σε μια περιπέτεια μέσα στο 
Αμβούργο για να σώσει το φίλο του. 
Raffi the hamster is 8-year-old Sammy’s pet and best friend. The little rodent is some-
thing very special – he can sniff smuggled goods better than a tracker dog. When Raffi 
is kidnapped by a ruthless criminal, Sammy goes on an adventure through the city of 
Hamburg to rescue his friend.

AREND AGTHE

Γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1949 στο Ραστέντε της Γερμανίας. 
Σπούδασε γερμανική λογοτεχνία, φιλοσοφία και θέατρο στο Πανεπιστήμιο 
της Φρανκφούρτης. Έργάστηκε ως καρτουνίστας και δημοσιογράφος και στη 
συνέχεια άρχισε να γυρίζει ταινίες μικρού μήκους. Αργότερα έγινε ανεξάρτητος 
σεναριογράφος και σκηνοθέτης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και 
εργάστηκε σε εκπομπές για παιδιά και για μεγάλους. Ζει στο Αμβούργο με τη 
σύζυγο και τα παιδιά του.
Born on 19th of February 1949 in Rastede Germany, he studied German lit-

erature, philosophy and drama at the University of Frankfurt. After working as a cartoonist and 
journalist he started to produce short movies. Later he became a freelancer as a writer and 
director for Cinema and TV and worked for children and adult programs. He lives in Hamburg 
Germany, with his wife and children.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Arend Agthe

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Bettina Kupfer 
Arend Agthe

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Thomas Benesch

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Andrea Wenzler

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Nami Strack

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Matthias Raue

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Elke Ringwelski

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Nicolaus von der Recke
Albert Kitzl
Sophie Lindenberg
Henriette Heinze
Claes Bang
Bettina Kupfer

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Bettina Kupfer 
Arend Agthe

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Mimi & Crow Filmproduktion

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Rivertrip with a Hen (1984)
Falcon Summer Sky (1987)
Years of Wonder (1989)
Karakum (1993)
Over the Sea to Freedom 

(2011)

Ό ΓΑΛΑΖΙΌΣ ΌΥΡΑΝΌΣ ΤΉΣ ΜΉΤΕΡΑΣ ΜΌΥ
MY MOTHER’S BLUE SKY / ASEMAN-E ABI-E MADARAM
ΙΡΑΝ/IRAN, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 82΄, 2015

Ο Amir είναι οχτώ χρόνων. Έχει χάσει τον πατέρα του και ζει με τη μητέρα του σε έναν 
λόφο μακριά από το χωριό τους. Έχουν ένα μικρό ανθρακωρυχείο και προσπαθούν να 
είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Όμως ο ιδιοκτήτης ενός μεγάλου ορυχείου της περιοχής 
προσπαθεί να πάρει υπό τον έλεγχό του ολόκληρο το βουνό. Η μητέρα του Amir σκο-
τώνεται μέσα στο ορυχείο και το συμβούλιο του χωριού αποφασίζει να φέρει τον Amir, 
που τώρα μένει ολομόναχος στο βουνό, πίσω στο χωριό. Όμως εκείνος αντιστέκεται 
σθεναρά στην απόφασή τους, γιατί θέλει να πραγματοποιήσει τις προθέσεις και τις 
επιθυμίες της μητέρας του.
Amir is 8 years old. He has lost his father and lives with his mother in a hill far from 
their village. They have a small coal mine and are struggling to be completely inde-
pendent. But the owner of a big mine in that area is trying to take control of the 
whole mountain. Amir’s mother dies in the mine and the village’s council decides to 
bring Amir, who is living in the mountain all by himself now, back to the village. But he 
resists strongly against their decision since he wants to realize his mother’s inten-
tions and wishes.

ALI GHAVITAN

Γεννήθηκε το 1964 στο Νταρκάζ και σπούδασε νομικά. Έχει γυρίσει πολλές 
ταινίες μικρού μήκους και έχει σκηνοθετήσει δέκα θεατρικά έργα.
Born in 1964 in Dargaz, Ali Ghavitan is a graduate in Law. He has made 
many short films and directed ten plays in theatre.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Ali Ghavitan

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Ali Ghavitan

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Shahab Norouzian

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Mehdi Hosseinivand

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Ahmad Salehi
Mohammad Kashfi

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Saba Samimi

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Forough Amjadi
Reza Kasirianfar
Hossein Mohammadian
Ali Ghavitan

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Ali Ghavitan

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

My Love, My City (1991)
Storm Bump (1993)
Conspiracy (1995)
Lonely (1997)
Effigies (2001)
Birthday Song (2004)
Very Hot Nescafe (2005)
Spring Winds (2010)
Dragonflies of the Green  

Pond (2011)
Flight of the Kites (2012)
Sunlight, Moonlight,  

Earth (2013)
The Return (2014)
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ΑΚΌΛΌΥΘΩΝΤΑΣ ΤΌ ΠΌΤΑΜΙ 
RIVER ROAD / JIA ZAI SHUI CAO FENG MAO DE DI FANG
ΚΙΝΑ/CHINA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 103΄, 2014

Οι γονείς του Bartel τον έστειλαν να μείνει με τους παππούδες του όταν η μητέρα του 
έμεινε έγκυος με τον Adikeer. Για να τους βοηθήσουν να δεθούν, τους γράφουν στην 
ίδια τάξη. Όταν φτάνουν οι καλοκαιρινές διακοπές, ο πατέρας τους δεν εμφανίζεται. , 
Ο Adikeer αποφασίζει να γυρίσει σπίτι με τον Bartel. Θυμάται τη συμβουλή του πατέρα 
του σε περίπτωση που χαθούν ποτέ στα βοσκοτόπια: να ακολουθήσουν το ποτάμι, γιατί 
όλοι οι νομάδες ζουν κοντά στο νερό. Στο τέλος φτάνουν σε ένα μέρος όπου κυλάει 
το νερό, και βρίσκουν ένα πελώριο, θορυβώδες μηχάνημα εξόρυξης χρυσού, και τον 
πατέρα τους που έχει γίνει μεταλλωρύχος.
Bartel was sent to live with his grandparents when his mother got pregnant with 
Adikeer. Trying to connect them, their parents enroll them in the same class. When 
summer vacation arrives, their father doesn’t show up. Adikeer decides to go home 
with Bartel. He remembers his father’s advice if they’re ever lost in grasslands: follow 
the river, because all the nomads live near water. Finally, they reach a place where the 
water is flowing, and there they find a huge, thundering gold mining machine and their 
father who has become a gold miner.

LI RUIJUN

Γεννήθηκε στην επαρχία Γκανσού το 1983. Στα 14 του σπούδασε ζωγραφική 
και μουσική. Το 2003 αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ του Κινεζι-
κού Υπουργείου Ραδιοφωνίας, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Αυτή είναι η 
πέμπτη ταινία του.
LI Ruijun, (Beijing, China) was born in Gansu Province, China in 1983. At the 
age of 14, he studied painting and music. In 2003, he graduated from the 
Institute of Management of China National Ministry of Radio, Film and Tele-
vision. Until now, he have already directed four films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

LI Ruijun

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

LI Ruijun

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Liu Yonghong

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Li Ruijun

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Fu Kang Wang Changrui

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Peyman Yazdanian

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Tang Long
Guo Songtao
Bai Wenxin
Guo Jianmin
Ma Xingchun

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Fang Li YangCheng

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Laurel Films
Heaven Pictures

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

River Road (2014)
Fly With The Crane (2012)
The Old Donkey (2010)
The Summer Solstice (2007)

ΕΦΤΑ ΚΌΡΑΚΙΑ 
SEVEN RAVENS / SEDMERO KRKAVC
ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΤΣΈΧΙΑ/SLOVAKIA-CZECH REPUBLIC, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ / COLOUR, 97΄, 2015

Ένα παραμύθι για μια κοπέλα που αποφασίζει να σώσει τα αδέλφια της από την 
κατάρα που τους έριξε η μητέρα τους. Μια ιστορία θάρρους, ισχυρής θέλησης, για τη 
δύναμη της γλώσσας και της αληθινής αγάπης. 
The Seven Ravens is a fairytale about a young girl who decides to save her brothers 
from a curse which was brought upon them by their mother. It’s a tale of courage, 
strong will, the power of language and true love. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALICE NELLIS

Σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε το 1971 στην Τσεχία. Σπούδασε 
αγγλική και αμερικανική φιλολογία στο Charles University και συγγραφή σενα-
ρίου στο FAMU. Έκανε με επιτυχία το ντεμπούτο της με τη μεγάλου μήκους 
ταινία Ene Bene (2000). Οι επόμενες ταινίες της, που ασχολούνται κυρίως με 
θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, περιλαμβάνουν τις κωμωδίες Some Secrets 
(2002) και Revival (2013) και τις δραματικές ταινίες Little Girl Blue (2007), 
Mamas & Papas (2010), Perfect Days (2011) και Angels (2014).
Alice Nellis (1971) is a Czech screenwriter and director. She graduated from 
English and American studies at Charles University and scriptwriting at 

FAMU. She made her successful debut with the full-length film Ene Bene (2000). Her subsequent 
films, dealing mainly with themes on interpersonal relationships, include the comedies Some 
Secrets (2002) and Revival (2013) and the dramas Little Girl Blue (2007), Mamas & Papas (2010), 
Perfect Days (2011) and Angels (2014).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Alice Nellis

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Alice Nellis

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Matěj Cibulka

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Filip Issa

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Vaso Patejdi

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Zuzana Bydzovska
Marian Geisberg
Martha Issova
Csongor Kassai
Vaclav Neuzil

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Ester Honysova

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Honys Motion
Attack Film
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΌ ΑΙΓΑΙΌ
THE ISLAND OF SECRETS / LOMASANKARIT
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΈΛΛΑΔΑ/FINLAND-GREECE, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 86΄, 2014

Ο δεκαπεντάχρονος Toni αναγκάζεται να περάσει τις διακοπές του στην Έλλάδα με τον 
πατέρα, τη γυναίκα του πατέρα του και τους δύο ετεροθαλείς αδελφούς του. Το μόνο 
που θέλει είναι να γυρίσει σπίτι, μέχρι που γνωρίζει μια όμορφη Έλληνίδα που λέγεται 
Αντριάνα, και αρχίζει να περνάει καλά. Όμως η Αντριάνα πέφτει θύμα απαγωγής – και 
φαίνεται ότι η απαγωγή της συνδέεται με έναν μυστηριώδη θησαυρό. Ο Toni και τα 
αδέλφια του αποφασίζουν να τη σώσουν, χωρίς να ξέρουν ότι θα ζήσουν τη μεγαλύ-
τερη περιπέτεια της ζωής τους.
Toni, 15, has been forced to spend his holidays in Greece with his dad, his stepmother 
and his two stepbrothers. Toni only wants to go home, until he meets a beautiful 
Greek girl named Adriana and starts to enjoy his time. But then Adriana is kidnapped 
– and it seems as if all has to do with a mysterious treasure. Toni and his stepbrothers 
decide to rescue Adriana, not knowing that this will be the greatest adventure of their 
lives.

TAAVI VARTIA

Έίναι 48 ετών. Έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες μεγάλου μήκους και εκατοντάδες 
επεισόδια δραματικών σειρών και ντοκιμαντέρ για όλα τα εθνικά τηλεοπτικά 
κανάλια της Φινλανδίας. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε σε σειρές για 
νέους και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Φινλαδία με το Rolli and the Golden 
Key (2013), την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του. Έπιπλέον εργάζεται στο 
θέατρο και έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα και για ενήλικες και για παιδιά. 
Αυτή την περίοδο ετοιμάζει δύο μεγάλου μήκους ταινίες για παιδιά και όλη την 
οικογένεια.

Taavi Vartia, 48, has directed two feature films and several hundred episodes of drama series 
and documentaries for all national TV channels of Finland. In recent years, he has focused espe-
cially on series for young people and celebrated a big success in Finland with “Rolli and the 
Golden Key” (2013), his first feature film. Moreover, Vartia also works in theatre and has written 
several novels, both for adults and young people. At the moment, he is developing two feature 
films for children and family audiences.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Taavi Vartia

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Karoliina Lindgren
Niklas Lindgren
Taavi Vartia

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Mika Orasmaa F. S. C.

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Benjamin Mercer

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Juha Hakanen

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Triada Papadaki

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Panu Aaltio

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Nuutti Konttinen
Emil Auno
Veikka Vainikka
Ifigeneia Tzola
Ville Myllyrinne
Laura Malmivaara
Ioanna Triantafyllidou
Orfeas Avgoustidis

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Jarkko Hentula

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

© Yellow Film & TV ja 
Inkas Films 2014
Inkas Film Productions

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Rölli ja kultainen avain (2013)
Marskin poika (1994)

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ  
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΌΥ 

ΜΉΚΌΥΣ (ΜΥΘΌΠΛΑΣΙΑΣ)

In Competition Short Films 
(fiction)
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΌΝ ΝΤΌΥΓΚΌΥ
ABOUT NDUGU
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΈΝΥΑ/SPAIN-KENYA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 15΄, 2013

Ο Ndugu παίρνει ένα γράμμα από τον καινούριο θετό πατέρα του στην Αμερική, τον 
κύριο Σμιντ που μόλις έχασε τη σύζυγό του. Ο Ndugu θα ψάξει να του βρει καινούρια 
γυναίκα. 
Ndugu receives a letter from his new foster father in America, Mr. Schmidt, who just 
lost his wife. Ndugu will search for a new wife for him.

DAVID MUÑOZ

Γράφει, σκηνοθετεί και παράγει ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας και έχει 
αποσπάσει πάνω από εκατό βραβεία σε φεστιβάλ κινηματογράφου. Κέρδισε 
το Βραβείο Γκόγια καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το Flowers Of 
Rwanda. Η ταινία του The Infinite Jest απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ντοκι-
μαντέρ της επιτροπής στο Aljazeera Documentary Film Festival. Η ταινία του  
Another Night On Earth κέρδισε το βραβείο FIPRESCI στο DOK Leipzig, το NHK 
Presidential Award, και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους 
στο Guanajuato International Film Festival. 

He writes, directs and produces documentary and fiction films, with more than 100 awards in film 
festivals. Winner of Goya Award to Best Short Documentary for FLOWERS OF RWANDA. His film 
THE INFINITE JEST was a Jury Award for Best Short Documentary at the Aljazeera Documentary 
Film Festival. His film ANOTHER NIGHT ON EARTH won the Film Critics FIPRESCI Award at DOK 
Leipzig, the NHK Presidential Award, also the Best Feature Documentary Award at Guanajuato 
International Film Festival. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

David Muñoz

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

David Muñoz

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

David Muñoz

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

David Muñoz

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Daniel Itumo

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

David Muñoz

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Hibrida

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ /  
FILMOGRAPHY

Hide & Seek 2015
About Ndugu 2013
Another Night on Earth 2012
The Infinite Jest 2011
Three Sad Tigers 2010
Flowers of Rwanda 2008
Human Development 2007

AGG
AGG 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ/NORWAY, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 11΄, 2015

Όταν η μαμά αρρωσταίνει, η Maria αναλαμβάνει να φροντίζει την οικογένειά τους. 
Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να μην αντέχει άλλο, ο πατέρα της δείχνει παραιτημένος.
When mom gets ill, Maria becomes the family’s caretaker. But when she can’t cope 
any more, her father seems to have given up.

STÅLE STEIN BERG

Βραβευμένος σεναριογράφος με τρεις ταινίες μεγάλου μήκους και μια τηλεο-
πτική σειρά στο βιογραφικό του. Η τελευταία του ταινία ήταν η γερμανονορβη-
γική συμπαραγωγή Διπλή ζωή (Zwei Leben - 2012), η οποία ήταν στη βραχεία 
λίστα για τα Όσκαρ το 2013. Ξεχώρισε ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια στη 
Νορβηγική Σχολή Κινηματογράφου. Δύο από τις μικρού μήκους ταινίες του 
απέσπασαν βασικά βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Σχολών Κινηματογράφου 
στο Μόναχο. Προκάλεσε ξανά αίσθηση με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του με τίτλο Jonny Vang που προβλήθηκε το 2003 στο Φεστιβάλ του Βερο-

λίνου.  Έλαβε το πρώτο διδακτορικό συγγραφής σεναρίου  από τη Νορβηγική Σχολή Κινηματογρά-
φου το 2009. Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Σεναριογράφων της 
Νορβηγίας και είναι περιζήτητος ως μέντορας και επιμελητής σεναρίων. Αυτή είναι η πρώτη του 
σκηνοθετική απόπειρα.
Ståle is an award-winning screenwriter with three features and one TV series under his belt. His 
latest feature is the 2012 premiered German-Norwegian co-production Zwei Leben. The film 
was shortlisted for the Oscars in 2013. Ståle first made his mark while still a student at The Nor-
wegian Film School. Two of his shorts won main awards at Munich International Festival of Film 
Schools. He made yet another splash when his debut feature Jonny Vang went to the Berlinale 
in 2003. Ståle Stein Berg received the first ever artistic doctorate in screenwriting from The 
Norwegian Film School in 2009. He is a former board member of the Writer’s Guild of Norway, 
and highly sought after as industry mentor and script editor. Agg is Ståle´s directorial debut.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Ståle Stein Berg

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Ståle Stein Berg

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Zaklina Stojcevska

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Odd Reinhardt Nicolaysen

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Svenn Jakobsen

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Ketil Vestrum Einarsen
Lars Fredrik Frøislie

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Alva Pauline Gjerde
Kyrre Haugen Sydness
Ines Prange
Moa Nicolaysen

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Ingvild Skorge Hornseth

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Frode Søbstad

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

tenk. tv AS
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ΤΌ ΠΙΑΝΌ ΑΠΌ ΤΉΝ ΑΜΕΡΙΚΉ
AN AMERICAN PIANO
ΙΑΠΩΝΙΑ/JAPAN, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 20΄, 2014

H εκπληκτική αληθινή ιστορία μιας νεαρής Γιαπωνέζας που έπαιζε πιάνο για τους 
αιχμαλώτους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και πώς τους επηρέασε. 
Ο πόλεμος είναι εφικτός μόνο αν δεν βλέπεις τον εχθρό ως άνθρωπο. Mια ιστορία 
ανθρωπιάς, συμπόνιας και της οικουμενικότητας της μουσικής που βοηθά να γεφυρω-
θεί το χάσμα μεταξύ των αντιπάλων του πολέμου.
Τhe extraordinary true story of a young Japanese girl who played the piano for Pris-
oners of War during World War II and how it affected their lives. War is only possible 
when the enemy is dehumanised. A  story of humanity, compassion and the universal-
ity of music in helping to heal the rifts between wartime rivals.

PAUL LEEMING

Ξεκίνησε την κινηματογραφική καριέρα του στο Σίδνεϊ το 2005 και πήρε το 
πτυχίο του από τη Σχολή Κινηματογράφου του Σίνδνεϊ το 2006 με ειδίκευση 
στη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία και τον ήχο. Το 2007 μετακόμισε στην Ιαπω-
νία και ίδρυσε δική του εταιρία παραγωγής, τη Visceral Psyche. Έχει γράψει και 
σκηνοθετήσει πολλές βραβευμένες ταινίες και έχει γυρίσει ακόμη περισσότερες 
ως διευθυντής φωτογραφίας. Έπίσης έχει γυρίσει ντοκιμαντέρ για το Discovery 
Channel, πολυάριθμα βιντεοκλίπ για κορυφαίους μουσικούς της Ιαπωνίας και της 
Αυστραλίας, και πολλές διαφημίσεις. Αυτή την περίοδο ζει στο Βερολίνο, και με 

στόχο το Χόλιγουντ, γράφει πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και τρόμου, η παραγωγή της 
πρώτης από τις οποίες είναι προγραμματισμένη για το 2015.
Paul began his film career in Sydney in 2005 and graduated from the Sydney Film School with 
a Diploma of Screen in 2006, majoring in Directing, Cinematography and Sound. In 2007 he 
moved to Japan and started his own production company, Visceral Psyche. Paul has written and 
directed several award-winning films and shot many more in his capacity as cinematographer. 
Additionally he has shot documentaries for the Discovery Channel, numerous music videos for 
top artists in Japan and Australia as well as many commercials. Now living in Berlin and with his 
sights now set firmly on Hollywood, Paul is currently writing several feature films in the science 
fiction and horror genres, with the first slated to go into production in 2015.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Paul Leeming

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Hamish Downie

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Toshikazu Kaneto

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Paul Leeming

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Masaaki Enatsu
Paul Leeming

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Alexandra McLendon

ΣΚΗΝΊΚΆ / SET

Yasuko Hasegawa

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Lou Ohshiba
Adam J. Yeend
Leon Masuda
Qyoko Kudo
Jun Matsuo

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Taeko Sato
Hamish Downie

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Visceral Psyche Films

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Eve - 2005
Birth - 2006
The Lesson - 2010 (credited 

as Paul Metz)
Silent Hill: Stolen Heart - 

2011
An American Piano - 2014
Pieces of 8: Chapter 1 - 

2014

ΤΌ ΞΥΡΑΦΙ 
BOY RAZOR
ΣΟΥΗΔΙΑ/SWEDEN, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2015

Ένα αγόρι που έχει υποστεί εκφοβισμό αποφασίζει να εκδικηθεί τους βασανιστές του 
μπήγοντας ένα ξυράφι στην τσουλήθρα της παιδικής χαράς. Όταν το συναίσθημα κυρι-
αρχεί, οι ηθικές αρχές περνούν σε δεύτερη μοίρα. Και μόλις ξεπεραστεί το όριο, όλα 
έχουν το τίμημά τους.
A bullied boy tries to get revenge on his tormentors by sticking a razor blade he has 
found up through the slide he and the other children at the after-school club use. 
A story of how morals take a back seat when feelings are in control. And how once 
we’ve crossed that line, everything has a price.

PETER PONTIKIS

Γεννήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της 
Στοκχόλμης και το Βασιλικό Κολέγιο Καλών Τεχνών. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του ασχολήθηκε με το βίντεο και γύρισε πολλές ταινίες μικρού 
μήκους. Το Vampires (2008) είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Born in Stockholm, Sweden. Education at the University of Stockholm and 
The Royal College of Fine Arts. During his studies Peter Pontikis worked with 
video and made several short films. Vampires (2008) is his first feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Peter Pontikis

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Peter Pontikis

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Johan Holmqvist

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Peter Pontikis

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Alexander Berggren
Kim Creutzer

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Svante Fjaestad

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Menasse Kefela
Emanuel Addis
Kewin Engström

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Peter Pontikis
Patrick Sobieski

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Borderline Films

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Vampyrer (2008)
Futurevision (2006)
Paketet (2006)
Fiskar (2003)
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ΤΌ ΚΌΥΝΕΛΌΚΌΡΙΤΣΌ 
BUNNY NEW GIRL
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/AUSTRALIA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 6΄, 2015

Η εφτάχρονη Annabelle πηγαίνει πρώτη μέρα στο νέο της σχολείο φορώντας μια χει-
ροποίητη μάσκα κουνελιού. Παρά τις διακριτικές διαβεβαιώσεις του καλοσυνάτου κ. 
Borbidge, του δασκάλου τους, σύντομα οι συμμαθητές της αρχίζουν να αναρωτιούνται 
τι κρύβει. Όταν ο νταής της τάξης αποκαλύπτει το μυστικό της, η συμπόνια μιας νέας 
φίλης της δίνει το κουράγιο να εμφανιστεί όπως είναι.
7 year old Annabelle arrives for her first day at a new school wearing a home made 
rabbit mask. And despite the gentle reassurance of kindly teacher Mr Borbidge, her 
classmates are soon wondering what it is she’s hiding. When the class bully exposes 
her secret, the empathy of a new friend gives her the courage to be seen, just the way 
she is.

NATALIE VAN DEN DUNGEN

Ξεκίνησε την κινηματογραφική καριέρα της στη Μελβούρνη το 2001. Έκτοτε 
έχει δουλέψει σε περισσότερες από 70 παραγωγές, στις οποίες περιλαμβάνο-
νται ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές.  Το 2004 στη 
Μελβούρνη ξεκίνησε να κινηματογραφεί μια παμπ και την κοινότητά της σε ένα 
πρότζεκτ που κράτησε 7 χρόνια (Persecution Blues: The Battle for The Tote). 
Την ίδια περίοδο, γύρισε 30 βιντεοκλίπ για εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες, 
κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου βιντεοκλίπ στο Heart of Gold Film Festival 
το 2007. Έπίσης έχει γυρίσει δύο ζωντανές συναυλίες για συγκροτήματα της 

Μελβούρνης. Αργότερα επέστρεψε στο Σίδνεϊ, και το 2014 σπούδασε συγγραφή σεναρίου στο 
AFTRS. Αυτή είναι η πρώτη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας που σκηνοθετεί.
Natalie began her filmmaking career in Melbourne 2001. Natalie has since worked on over 70 
productions including shorts, features and TV series. In Melbourne in 2004 Natalie began what 
would be 7 years filming a pub and its community (Persecution Blues: The Battle for The Tote ). 
During this time Natalie made 30 music videos for local and international artists winning Best 
Music Video at the Heart of Gold Film Festival in 2007. Natalie has also made 2 live DVDs for 
Melbourne bands. Natalie later returned to Sydney, and in 2014 studied Screenwriting at AFTRS. 
This is her first short film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Natalie van den Dungen

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Natalie van den Dungen

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Damian Smith

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Matthew Walker

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Luke Mynott

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Darren Hanlon

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Anna Kahill

ΣΚΗΝΊΚΆ / SET

Anna Kahill

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Susan Prior
Peter Fenton
Molly Williams
Cassidy Bonnor
Joshua Skelly

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Natalie van den Dungen
Peter Fenton

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΌΥ ΠΌΤΑΜΌΥ 
CHILDREN OF THE RIVER / OS MENINOS DO RIO
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/SPAIN-PORTUGAL, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 14΄, 2014

Στην παραποτάμια συνοικία του Οπόρτο, όλα τα παιδιά αποδεικνύουν το θάρρος τους 
πηδώντας από την εντυπωσιακή γέφυρα του Λουδοβίκου του Α΄ στον Δούρο ποταμό. 
Ο Leo δεν το έχει ξανακάνει. Έίναι διαφορετικός από τους άλλους, αλλά έχει βαρεθεί 
να τον περνάνε για δειλό.
In the riverside neighborhood of Oporto, all the children prove their courage by jump-
ing from the stunning bridge Luis I into the Duero river. Leo has never done it before. 
He is different but he is getting tired of everyone thinking he is a coward.

JAVIER MACIPE

Γεννήθηκε στην Ισπανία το 1987. Σπούδασε Οπτικοακουστική Έπικοινωνία με ειδίκευση στη σκη-
νοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου της Κούβας (EICTV). Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του έχει ασχοληθεί και με τη μυθοπλασία και με το ντοκιμαντέρ, ανα-
πτύσσοντας υβριδικά είδη στις πιο πρόσφατες δουλειές του. H πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του με τίτλο The Disadvantages of not Being God που παρου-
σιάστηκε στο Φεστιβάλ της Μάλαγα και απέσπασε πολλά εθνικά και διεθνή 
βραβεία.  Αυτή την περίοδο, ετοιμάζει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, 
μια συμπαραγωγή Ισπανίας, Αργεντινής και Γερμανίας.
Born in  1987.He studied Audiovisual Communication and specialized in 
Directing at the School of Cinema of Cuba (EICTV). In his career his work 

has spanned the fields of fiction and documentary, developing hybrid genres among both these 
areas in his latest works. Ηis first feature film The disadvantages of not being God premiered at 
the Festival of Malaga and won several national and international awards. Currently, Javier is 
preparing his second fiction feature film, a co-production between Spain, Argentina and Ger-
many.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Javier Macipe

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Javier Macipe

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Javier Cerda

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Javier Macipe

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ /  
SOUND DESIGN

Victor Puertas

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Leonardo Duraes
Samira Ramos
Eurico Garces

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Temple Audiovisuales
Riot Films
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ΕΠΌΥΛΩΣΉ
COPING
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ/UK, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 9΄, 2015

Ένα μικρό κορίτσι, η Ruby, βλέπει δύο καλούς της φίλους να πεθαίνουν, τον Archie και 
τη Sophie. Δυσκολεύεται να δεχτεί ότι έχουν χαθεί και κατηγορεί τον εαυτό της για το 
θάνατό τους. Απορρίπτει τη βοήθεια της φίλης της που προσπαθεί να την παρηγορήσει. 
Ο Archie και η Sophie εμφανίζονται μπροστά της, προκαλώντας της νευρικό κλονισμό. 
Δείχνουν να θέλουν να της πουν κάτι, αλλά τι;
A young girl, Ruby witnesses the death of two of her close friends, Archie and Sophie. 
She struggles to come to terms with the loss as she blames herself for their deaths. 
She rejects the help of her friend Amy who tries to reassure her. Archie and Sophie 
appear before Ruby causing her to breakdown. They seem to want to tell her some-
thing but what could it be?

JESS O’BRIEN

Η Jess O’Brien είναι μια νεαρή σεναριογράφος, ηθοποιός και κινηματογρα-
φίστρια. Έκανε το ντεμπούτο της με τη μικρού μήκους ταινία Urban Legends 
το 2013, η οποία βραβεύτηκε στο Empire Film Festival. Το 2014, πρωταγω-
νίστησε στο Flawless, μια μικρού μήκους ταινία του Keith Allott που έχει προ-
βληθεί σε δεκαοχτώ φεστιβάλ κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 
2015, πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία Revol. Αυτή είναι η πρώτη 
της ταινία ως σεναριογράφος και σκηνοθέτρια.
Jess OBrien is a young writer, actor and filmmaker. She made her screen 

debut in the short PQA film Urban Legends in 2013. The film was awarded at the Empire Film 
Festival. In 2014, she starred in Flawless a short film by filmmaker Keith Allott that has been 
screened across the world at eighteen film festivals. In 2015, she starred in the PQA short film 
Revol. Coping is her debut as a writer / director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Jess O’Brien

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Jess O’Brien

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Keith Allott

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Keith Allott

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Jess O’Brien
April Hancox
Yasmin Allen
David Knight

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Keith Allott
Emma O’Brien

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Small Person Productions

ΌΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ
HAVE SWEET DREAMS
ΡΟΥΜΑΝΙΑ/ROMANIA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 20΄,  2014

Σε μια φτωχή οικογένεια, δύο μικρά αγόρια προσπαθούν να ζήσουν τα όνειρά τους. 
Ο πατέρας τους,  παραδομένος στο ποτό, βάζει συχνά την οικογένεια σε δύσκολες 
καταστάσεις: τα παιδιά του αναγκάζονται να τον κουβαλήσουν σπίτι από τα μπαρ της 
περιοχής, ενώ η μητέρα τους είναι ανίκανη να υψώσει το ανάστημά της . Ο Ionuţ ανα-
καλύπτει ότι ο πατέρας του έχασε τη δουλειά του, στερώντας τους έτσι τη μοναδική 
πηγή εισοδήματος που είχαν. Λόγω των νέων συνθηκών, η δύσκολη καθημερινή τους 
ζωή παίρνει απότομα τέλος.
In a modest family,  two young boys are trying to live out their dreams. Their father, 
who surrendered himself to a drinking habit, often puts his family in difficult situa-
tions: his sons have no choice but to drag him back home from the local joints, as 
their mother is incapable of taking a stand against her husband. Ionuţ discovers that 
his father has lost his job, thus depriving the family of their sole income. In the light of 
the new circumstances, the challenging flow of their daily life is brought to an abrupt 
end.

CIPRIAN SUHAR

Γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1974. Από το 1991 ζει στην Ιταλία, όπου αποφοί-
τησε από το καλλιτεχνικό λύκειο «B. Bembo» στην Κρεμόνα και σπούδασε στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών «Brera» στο Μιλάνο. Παρακολούθησε μαθήματα 
θεατρικής σκηνοθεσίας στο Teatro della Contraddizione στο Μιλάνο. Έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα κινηματογραφικής σκηνοθεσίας και μοντάζ στην 
Associazione Culturale «Fabbrica dei Sogni» στο Μιλάνο. Αυτή την περίοδο 
ζει στη Ρώμη και εργάζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
Born in Iasi (Romania), May 27, 1974. He has been living in Italy since 
1991, where he finished high school of Art «B. Bembo» in Cremona and he 

graduated to the Accademia di Belle Arti «Brera» in Milan. He attended courses of theater 
directing at theTeatro della Contraddizione, Milan. He attended film directing and editing 
courses (Associazione Culturale «Fabbrica dei Sogni», Milan). He currently lives in Rome and 
works for movies and fiction TV sets.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Ciprian Suhar

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Ciprian Suhar

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Corrado Serri

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Beatrice Corti

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Stefano Varini

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Holger Dix

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Andreea Spataru

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Stefan Hitruc
Emanoil Jighirgiu
Constantin Puscasu
Catinca Tudose

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Ciprian Suhar

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Luno

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Zoomania (2002)
Viva La Mamma (2003)
Act Mistic (2009)
Have Sweet Dreams (2014)
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ΠΑΓΩΤΌ
ICE CREAM / DONDURMA
ΤΟΥΡΚΙΑ/TURLEY, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 16΄, 2014

Σε αυτή την ευχάριστη ιστορία επιθυμίας και ακλόνητης αποφασιστικότητας, η σπάνια 
εμφάνιση του παγωτατζή στο μικρό χωριό ωθεί τον εντεκάχρονο Rojhat να αναλάβει 
δράση: αποφεύγοντας τη θυμωμένη μητέρα του, είναι αποφασισμένος να πάρει στα 
χέρια του το πολυπόθητο γλυκό ο κόσμος να χαλάσει. 
In this delightful tale of desire and dogged determination, the rare arrival of an ice-
cream man in his small village spurs eleven-year-old Rojhat into action: dodging his 
angry mother at every turn, Rojhat is set on securing the coveted sweet treat no mat-
ter what.

SERHAT KARAASLAN

Γεννήθηκε το 1984 στο Βαρτό της Τουρκίας. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη 
για να σπουδάσει Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Κων/πολης. Μετά την 
αποφοίτησή του, γύρισε την πρώτη μικρού μήκους ταινία του. Στη συνέχεια 
έγινε δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κινηματογραφικής και θεατρικής 
σκηνοθεσίας στο Kadir Has της Κωνσταντινούπολης. Οι μικρού μήκους ται-
νίες του έχουν  κερδίσει περισσότερα από 50 βραβεία και έχουν προβληθεί σε 
σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου όπως στο Τορόντο, στο Λοκάρνο, στη 
Θεσσαλονίκη, στο Μονπελιέ, το Σεράγεβο και την Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη 

του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Passed by Censor επιλέχθηκε για το Cannes Cinefondation 
Residence 2015 και τη Berlinale Talent Project Market 2015.
He was born in 1984 in Varto, Turkey. He moved to Istanbul to study at the Faculty of Phar-
macology at Istanbul University. After his graduation, he made his first short film. He was then 
accepted to the master’s program for Directors of Film & Drama at Kadir Has University in 
Istanbul.  His short films have won more than 50 awards and screened in major film festivals 
including Toronto, Locarno, Thessaloniki, Montpellier, Sarajevo and Istanbul. His first feature film 
project “Passed by Censor” has been selected for Cannes Cinefondation Residence 2015 and 
Berlinale Talent Project Market 2015.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Serhat Karaaslan

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Serhat Karaaslan

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Sükrü Ozcelik

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Serhat Karaaslan
Ali Aga

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Meric Ersecgen

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Rojhat Deli
Ebru Ojen Sahin
Ubeydullah Hakan

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Serhat Karaaslan

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

+90 Film Production

ΣΤΉΝ ΤΣΕΠΉ ΤΌΥ ΠΑΛΤΌΥ
IN THE COAT’S POCKET / NELLA TASCA DEL CAPPOTTO
ΙΤΑΛΙΑ/ITALY, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2014

Ο Luke είναι πολύ εσωστρεφής. Οι μόνοι του φίλοι είναι ο βασιλιάς Βενιαμίν και ο 
ιπποκόμος του ο Σπάρτακος, δυο μαριονέτες. Με τη βοήθειά τους, πρέπει να υπερασπι-
στεί το μικρό βασίλειό του από την άφιξη του κακού Πριγκιπισσοφάγου.
Luke is a very introverted child. His only friends are King Benjamin and the squire 
Spartacus. Two puppets with which he must defend his small kingdom from the 
arrival of cruel Eat Princesses.

MARCO DI GERLANDO

Σκηνοθέτης. Γεννήθηκε το 1980. Κατάγεται από τη Λιγούρια, και πιο συγκε-
κριμένα από το Σαν Ρέμο. Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή 
Κινηματογραφικών Τεχνών της Γένοβας. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία για 
τις μικρού μήκους ταινίες του σε φεστιβάλ όπως το Reelshow International 
Film Festival στο Λονδίνο. Έπίσης ασχολείται με κινηματογραφικά εργαστήρια 
για αγόρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενώσεις.
Marco Di Gerlando (1980) is a director of Liguria, San Remo for accuracy. He 
graduated in film directing at the School of Cinematic Arts in Genoa and has 

won numerous awards for his short films at numerous festivals including the Reelshow Interna-
tional Film Festival in London. He also deals with cinema workshops aimed at boys collaborating 
with educational institutions and associations.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Marco Di Gerlando

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Marco Di Gerlando

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Simone Caridi

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Marco Di Gerlando

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Simone Cilio

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Edward Dring
Simeone Latini
Ludovica Gibelli

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Giuseppe Dalsasso

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

mdg produzioni
zuccherarte
sanremo cinema
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ΛΙΛΑ
LILA
ΑΡΓΈΝΤΙΝΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ/ARGENTINA-SPAIN, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 9΄, 2014

Οπλισμένη με το μπλοκ της ζωγραφικής, η Lila  βγαίνει στον κόσμο με την πεποίθηση 
ότι μπορεί να τον κάνει καλύτερο. Καθισμένη σε ένα μπαρ, χαζεύοντας στο πάρκο ή 
περπατώντας στο δρόμο, ζωγραφίζει τις γραμμές που συμπληρώνουν τη μαγεία που 
έχουν χάσει οι γύρω της.
Armed with her sketchbook Lila walks off to the world convinced that she has the 
power to make it a better place. Sitting at a bar hanging out at a park or walking 
down a street Lila draws the lines that fill up the magic lost by those around her.

CARLOS LASCANO

Γεννήθηκε στην Αργεντινή το 1973. Έγινε διεθνώς γνωστός για τη δουλειά 
του στα animation A short love story in stop motion, Shadow of Blue και The 
Legend of the Scarecrow, που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 9 εκατομμύρια 
θεατές στο διαδίκτυο καθώς και εκατοντάδες επιλογές και βραβεία σε κινημα-
τογραφικά φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μιας υπο-
ψηφιότητας για Βραβείο Γκόγια και μιας προεπιλογής για βραβείο Όσκαρ. Το 
2010 έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε ένα σποτ για τα 50 έτη της Διεθνούς 
αμνηστίας με μουσική επένδυση του βραβευμένου με Όσκαρ Hans Zimmer. 

Born in Argentina 1973. He is internationally known for his work in animation “A short love story 
in stop motion” “Shadow of Blue” and “The Legend of the Scarecrow”, that have amassed over 
9 million online views and garnered hundreds of film festival selections and awards worldwide 
including a Goya Award selection and Academy Award pre-selections. In 2010 wrote, produced 
and directed a spot for Amnesty International 50th anniversary the music was composed by 
Oscar winner Hans Zimmer. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Carlos Lascano

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Carlos Lascano

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Carlos Lascano

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Carlos Lascano

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Vasiliy Filatov

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Sandy Lavallart

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Alma Garcia

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Carlos Lascano

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Dreamlife studio

ΌΜΌΓΑΛΑΚΤΌΣ
MILKY BROTHER / MLECZNY BRAT
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΜΈΝΙΑ/POLAND-ARMENIA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 30΄, 2014

Ο Seto, ένα δεκάχρονο αγόρι, ζει με την οικογένειά του σε ένα χωριουδάκι. Η μητέρα 
του περιμένει παιδί, και o Seto ανυπομονεί να γνωρίσει το αδερφάκι του. Για να επι-
σπεύσει τη γέννησή του, δένει άσπρα μαντίλια στα κλαδιά ενός δέντρου. Δυστυχώς, το 
νεογέννητο πεθαίνει, και τη θέση του στην οικογένεια παίρνει ένα αρνάκι που βυζαίνει 
από τη μάνα του Seto.
Seto, a ten-year-old boy, lives with his family in a small village. His mother is expect-
ing a baby and Seto longs for the sibling who is soon to arrive. To hasten the moment 
of the baby’s birth, he ties white handkerchiefs to the branches of a tree. Tragically, 
the newborn dies and the void in the family is filled by a tiny lamb, breastfed by Seto’s 
mother.

VAHRAM MKHITARYAN

Σκηνοθέτης και φωτογράφος. Σπούδασε σκηνοθεσία ταινιών στο Γιερεβάν 
της Αρμενίας και αποφοίτησε το 2001. Έχει πάρει υποτροφίες από το Lane 
Kirkland Program και το International Visegrad Fund, και έχει λάβει δύο φορές 
την επιχορήγηση Gaude Polonia από το Υπουργείο Πολιτισμού και Έθνικής Κλη-
ρονομιάς της Πολωνίας. Έπίσης έχει παρακολουθήσει μαθήματα ντοκιμαντέρ 
και ταινιών μεγάλου μήκους στη Σχολή Βάιντα.
A film director and photographer, studied feature film direction in Yerevan, 
obtaining his MA in 2001. Awarded scholarships by the Lane Kirkland Pro-

gram and the International Visegrad Fund, he also received a Polish Ministry of Culture and 
National Heritage’s Gaude Polonia grant on two separate occasions and is a graduate of both 
the documentary and features courses at the Wajda School.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Vahram Mkhitaryan

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Vahram Mkhitaryan
Aleksandra Majdzińska

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPH

Marcin Sauter

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ziemowit Jaworski

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Marcin Cichoń
Agata Chodyra

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Narine Zaqaryan

ΣΚΗΝΊΚΆ / SET

Eduard Hakobyan

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Lusine Avanesyan
Manuk Qishmishyan
Arthur Seyran Mkrtchyan
Zhasmen Ghazaryan
Ani Khudabashyan
Mariam Khudabashyan

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Wajda Studio

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Piesn Pasterza (2014)
Mleczny Brat (2014)
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Ό ΦΙΛΌΣ ΜΌΥ Ό ΝΙΤΣΕ
MY FRIEND NIETZSCHE / MEU AMIGO NIETZSCHE
ΒΡΑΖΙΛΙΑ/BRAZIL, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 15΄, 2013

Η απίθανη συνάντηση του Νίτσε με τον Lucas πυροδοτεί μια βίαιη επανάσταση στο 
μυαλό του, στην οικογένειά του και στην κοινωνία. Στο τέλος, δεν είναι πια παιδί. Γίνεται 
δυναμίτης!
The improbable meeting between Nietzsche and Lucas will be the beginning of a 
violent revolution in his mind, within his family and within society. At the end, he is no 
longer a boy. He will be dynamite!

FÁUSTON DA SILVA

Σκηνοθέτης από τη Βραζιλία. Σπούδασε οπτικοακουστικές τέχνες στο Πανε-
πιστήμιο της Μπραζίλια, και εργάζεται σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Διδάσκει 
κινηματογράφο σε παιδιά που ζουν σε φτωχές πόλεις κοντά στη Μπραζίλια. 
Έχει ήδη γυρίσει εφτά ταινίες μικρού μήκους.
Fáuston da Silva is a young director of Brazil, graduated in Audiovisual by the 
Brasilia University, works in a social project. He teaches cinema to children 
that live in poor cities next to Brasilia. He already produced 7 short films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Fáuston da Silva

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Tatianne da Silva

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

André Lavenère

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Fáuston da Silva

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Hudson Vasconcelos

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

André Araújo Bezerra
Juliana Drummond
Abaetê Queiroz
Alessandra da Silva
Andrade Jr.
Simone Marcelo

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Hoje Filmes

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Arma, bola e Joe (2007)
O Egresso (2009)
A dona da casa (2011)
O Revés (2012)
Meu amigo Nietzsche (2013)
O balãozinho azul (2014)

ΠΡΌΣΕΥΧΉ 
PROSEFHI: GREEK SCHOOL PRAYER
ΈΛΛΑΔΑ/GREECE, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 20΄, 2014

Στο Γυμνάσιο του Δημήτρη, ο Βασίλης με την παρέα του, μια ομάδα νταήδων, του 
προκαλούν τρόμο. Όταν μαθαίνει ότι πρέπει να πει την πρωινή προσευχή, ο Βασίλης 
καταλαμβάνει όλη του τη σκέψη. Τι θα γίνει όμως όταν θα φτάσει η μέρα να σταθεί 
μπροστά σε όλο το σχολείο και κυρίως μπροστά σ’ αυτόν; Αναζητώντας την ταυτότητά 
τους, μέσα από τη βία, ο ένας θα παίξει με τα όρια του άλλου.
In Dimitris’ high school, Vassilis and his friends, a gang of bullies, terrorize him. When 
he learns that it’s his turn to say the morning prayer in front of the entire school, 
Vassilis becomes the only thing he can think about. But, what’s going to happen when 
the time comes and he stands in front of the whole school and mainly in front of him? 
While seeking their identity, through violence, they will inevitably test each other’s 
boundaries.

ΘΆΝΆΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΊΣΤΟΣ/THANASIS NEOFOTISTOS

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχικά Αρχιτεκτονική (Δ.Π.Θ.) 
και συνέχισε με σπουδές Σκηνοθεσίας όπου πρόσφατα αποφοίτησε από το 
QMU (AMC) Film Directing. Χαρακτηριστικό του, αποστάλαγμα των σπουδών 
του, η Σκηνογραφία. Πρώτη του ταινία μικρού μήκους που ξεχώρισε είναι Ο 
ΗΛΙΟΣ ΚΙ Ο ΒΟΡΙΑΣ, που έγινε στo πλαίσιo των σπουδών του. Η ΠΡΟΣΈΥΧΗ 
αποτέλεσε την πτυχιακή του εργασία και σίγουρα την πιο προσωπική του ταινία 
μέχρι σήμερα. Η ταινία ΠΡΟΣΈΥΧΗ συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του 
37ου Φεστιβάλ Δράμας, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας, 

Χρυσός Διόνυσος 2014.
He was born and raised in Athens. He initially studied Architecture in D.U.Th. and afterwards con-
tinued by studying Film Directing, and just recently obtained his Bachelor in Q.M.U. (AMC) Film 
Directing. One of his characteristic assets, Scenography, is an influence from both his studies. 
His first short film that was distinguished is THE SUN AND THE WIND, created for the needs of 
his studies. PROSEFHI: Greek School Prayer, was his dissertation and certainly the most personal 
film to date. PROSEFHI had its’ national premiere and won the 1st prize in Short Film Festival in 
Drama, the GOLDEN DIONYSUS AWARD for Best Greek Fiction Film 2014.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Θανάσης Νεοφώτιστος/
Thanasis Neofotistos

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Θανάσης Νεοφώτιστος/
Thanassis Neofotistos
Γρηγόρης Σκαράκης/Grigoris 
Skarakis
Κατερίνα Πιπεργιά/ Katerina 
Pipergia

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Ηλίας Αδάμης/Ilias Adamis

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Χρόνης Θεοχάρης/Chronis 
Theocharis

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Alejandro Cabrera

ΚΟΣΤΟΎΜΊΆ / COSTUMES

Έύα Γαϊτανίδου/Eva 
Gaitanidou

ΣΚΗΝΊΚΆ / SET

Θανάσης Νεοφώτιστος/
Thanasis Neofotistos

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Χρήστος Καραβέβας/Christos 
Karavevas
Στέλιος Καραμπίνας/Stelios 
Karambinas

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης/
Kiriakos Chatzimichailidis 
(T-ShOrt)
Θανάσης Νεοφώτιστος/
Thanasis Neofotistos 
(NF-Films) 

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Prosefhi: Greek School  
Prayer (2014)

The Sun And The Wind (2013)
Engraved Rose (2011)
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ΌΤΑΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΒΓΑΛΌΥΝ ΦΤΕΡΑ 
WHEN FISH FLY
ΚΑΝΑΔΑΣ/CANADA, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 9΄, 2014

Μετά το θάνατο της μητέρας της, η εννιάχρονη Elsie και ο πατέρας της παλεύουν 
σιωπηλά με τη θλίψη τους. Σε μια επιτυχημένη προσπάθεια να της φτιάξει το κέφι, ο 
μπαμπάς της της αγοράζει ένα ψαράκι, αλλά όταν πεθαίνει και εκείνο, η Elsie πρέπει να 
ξεκινήσει ένα ασυνήθιστο και επικίνδυνο ταξίδι για να το ξεπεράσει.
Following the death of her mother, 9-year-old Elsie and her father silently struggle 
with their sadness. In a successful effort to cheer her up, Elsie’s dad buys her a pet 
fish, but when that, too, passes, Elsie must embark on an unusual and dangerous mis-
sion to find closure.

LISA ROSE SNOW

Κινηματογραφίστρια και περφόρμερ από το Χάλιφαξ της Νέας Σκοτίας και 
απόφοιτη του Συγγραφικού Έργαστηρίου του Καναδικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου στο Τορόντο. Η μικρού μήκους ταινία της, Two Penny Road Kill, δημι-
ουργήθηκε μέσω του FILM 5 Program  του Atlantic Filmmakers Co-Op και 
κέρδισε βραβείο Καλύτερης Καναδικής Μικρού Μήκους Ταινίας στο Silver 
Wave Film Festival. Το 2013, Snow απέσπασε ένα βραβείο Wave στο πλαίσιο 
του «Women Making Waves Conference» του Women in Film & Television 
Atlantic. Το βραβείο αυτό δίνεται για πρώτη φορά σε πρωτοεμφανιζόμενο καλ-

λιτέχνη. Το 2014, ίδρυσε την Organic Water Productions με τη συνεργάτιδά της Lora Campbell. 
Lisa Rose Snow is a filmmaker and performer from Halifax, Nova Scotia and graduate of the 
Canadian Film Centre’s Writing Lab in Toronto. Her short, Two Penny Road Kill, was created 
through the Atlantic Filmmakers Co-Op’s FILM 5 Program and won Best Canadian Short at the 
Silver Wave Film Festival. In 2013, Snow won a Wave Award during Women in Film & Television 
Atlantic’s ‘Women Making Waves Conference’, the first time this award has ever been given to 
an emerging artist. In 2014, she formed Organic Water Productions with producing partner Lora 
Campbell. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Lisa Rose Snow

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Lisa Rose Snow

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Kevin Fraser

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Caley MacLennan
Victoria Bouchard

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Alyssa Cross
Josh MacDonald

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Lisa Rose Snow
Lora Campbell

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Organic Water Production

ΜΙΑ ΞΥΛΙΝΉ ΦΛΌΓΕΡΑ
A WOODEN FLUTE
ΈΛΛΑΔΑ/GREECE, ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ/FICTION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2015

Ένα απόγευμα στην αυλή του σπιτιού του, ένα μικρό αγόρι θα φυσήξει για ακόμη μια 
φορά την ξύλινη φλογέρα του αγνοώντας την απαγόρευση της μητέρας που τον θέλει 
να ασχολείται μόνο με τα μαθήματά του. Τότε θα καταλάβει ότι η μουσική είναι το μόνο 
πράγμα που τον ενδιαφέρει.
One afternoon at his house’s front yard, a little boy secretly plays his wooden flute 
one more time, ignoring his mother’s angry reactions, who wants him to do his home-
work for school. That moment, he will realize that music is the only thing that matters 
to him.

ΠΆΝΆΓΊΩΤΗΣ ΚΡΆΒΒΆΡΗΣ/ PANAYOTIS KRAVVARIS

Σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο πανεπιστήμιο της Αθήνας και κινημα-
τογράφο στην APA International Film School στο Sydney και στο Central 
Institute of Technology στο Perth της Αυστραλίας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., 
όπου ειδικεύτηκε στη διεύθυνση φωτογραφίας.
He studied psychology in Panteion University of Athens, and filmmaking in 
APA International Film School in Sydney and in Central Institute of Technol-
ogy in Perth, Australia, under a scholarship from State Scholarships Founda-
tion (Ι.Κ.Υ.), where he specialized in cinematography.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Παναγιώτης Κράββαρης/
Panayotis Kravvaris

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCEENPLAY

Παναγιώτης Κράββαρης/
Panayotis Kravvaris

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Ιβάν Βουντίδης/Ivan Vountidis

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Μάνθος Γ. Σαρδής/Manthos 
G. Sardis

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Πέτρος Φλωράκης/Petros 
Florakis

Αγγελική Παπαθεμελή/
Angeliki Papathemeli

Μαρία Σκουλά/Maria Skoula
Δημήτρης Πετρόπουλος/

Dimitris Petropoulos

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Παναγιώτης Κράββαρης/
Panayotis Kravvaris

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

A Wooden Flute, 2015
Theodoros Papayannis: The 

Return to Elliniko, 2014
A day in the life of Thanos 

Lipowatz, 2013
The Line Bus, 2005
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  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΌΥ  

ΜΉΚΌΥΣ  
(ΚΙΝΌΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ)

In Competition  
Short Films (animation)
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Ή ΙΣΤΌΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΡΚΌΥΔΑΣ
BEAR STORY / HISTORIA DE UN OSO
ΧΙΛΗ/CHILE, ANIMATION, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 10΄, 2014

Ένας γέρος αρκούδος πηγαίνει καθημερινά στη γωνιά ενός πολυσύχναστου δρόμου. 
Στήνει ένα μικρό ξύλινο θέατρο με τσίγκινες κούκλες που φτιάχνει ο ίδιος. Για ένα 
κέρμα, ο αρκούδος θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό, οι μαριονέτες αρχίζουν να 
κινούνται και μέσα στο κουτί εκτυλίσσεται μια ιστορία. Μέσα από το ματάκι, οι περαστι-
κοί βλέπουν τη ζωή ενός αρκούδου του τσίρκου που λαχταράει να δραπετεύσει και να 
επιστρέψει στην οικογένειά του.
An old bear goes out every day to a busy street corner. He sets up a small wooden 
theater containing tin puppets of his own making. For a coin, the bear will set the 
mechanisms in motion, the marionettes will start to move and a story will unfold 
inside the box. Through the peephole, passer-bys  will see the life of a circus bear that 
longs to escape and return to his family.

GABRIEL OSORIO

Σπούδασε Καλές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Χιλής και αργότερα ειδικεύτηκε 
στο 3D animation. Αφού εργάστηκε σε πολυάριθμες διαφημίσεις, ταινίες και 
τηλεοπτικές σειρές, αποφάσισε να ιδρύσει το δικό του στούντιο, το Punkrobot. 
Από το 2008 σκηνοθετεί τηλεοπτικές παραγωγές για το παιδικό κοινό (Flipos, 
Muelin y Perlita, Soccer Girls) και τηλεοπτικά σποτ. Του αρέσει να σκηνοθετεί 
και να συμμετέχει ενεργά στις πιο τεχνικές πλευρές του τρισδιάστατου τμήμα-
τος. Αυτή είναι η πρώτη του μικρού μήκους ταινία.
He majored in Fine Arts at Universidad de Chile. Later he specialized in 3D 

animation. After working in several commercials, movies, and television series, he decided to 
form his own studio: Punkrobot. Since 2008 he has been directing projects for children’s tele-
vision (Flipos, Muelin y Perlita, Soccer Girls) and television spots. He enjoys directing as well as 
having an active role in the more technical aspects of the 3D department. Bear Story is his first 
short film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Gabriel Osorio

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Daniel Castro

ANIMATION

Nicolás Canales

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Pato Escala

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Christian Cosgrove

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Dënver

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Pato Escala

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Punkrobot Animation Studio

ΤΌ ΤΡΑΓΌΥΔΙ ΣΤΌ ΣΤΑΥΡΌΔΡΌΜΙ
BIRDWATCHING / O CANTO DOS 4 CAMINHOS
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/PORTUGAL, ANIMATION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2014

Πριν πολύ καιρό, ο Tião, ο φύλακας του καλαμποκοχώραφου, έχασε με δική του 
ευθύνη τη συντροφιά μιας γαλάζιας κίσσας με την οποία είχε δεθεί άθελά του. Από 
τότε, όταν η σιωπή γεμίζει τα χωράφια, ο Tião αναζητά το χαμένο τραγούδι του που-
λιού.
A long time ago, Tião, the corn field keeper, lost by his fault the company of an azure-
winged magpie to whom, unwillingly, he had become attached. Since that day when 
silence filled the fields, Tião searches for that bird’s lost song.

NUNO AMORIM

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1952. Eργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής 
στις διαφημιστικές εταιρείες FCB και Publicis, και στη συνέχεια στη δημό-
σια τηλεόραση της Πορτογαλίας (RTP), αρχικά ως γραφίστας και έπειτα ως 
σκηνοθέτης και επικεφαλής του γραφιστικού τμήματος. Έκεί έγραψε και 
σκηνοθέτησε πολυάριθμα animation μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και εκπο-
μπές πολιτισμού, ενώ παράλληλα είχε την ευθύνη μεγάλου τμήματος των 
κινούμενων γραφικών της RTP την περίοδο 1985-1998. Ίδρυσε την εταιρεία 
παραγωγής Animais AVPL το 1991, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως σκη-
νοθέτης και παραγωγός.

Born in April, 1952. He worked as an art director in FCB and Publicis Advertising Agencies, mov-
ing afterwards to RTP Portuguese public television, where he began as a graphic designer, then 
as director and was afterwards head of the graphic department. There, he wrote and directed 
several short animation films, documentaries and cultural series, being also responsible for a 
large part of the motion graphics produced by RTP from 1985 to 1998. Started Animais AVPL 
production company in 1991, where he is currently director and producer.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Nuno Amorim

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Nuno Amorim

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Nuno Amorim

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Nuno Amorim

ΗΧΟΣ / SOUND

Eduardo Raon
Nuno Amorim

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC 

Eduardo Raon
Animation
Daniela Duarte
Diana Peixoto
Nuno Amorim
Osvaldo Medina
Sofia Cavalheiro
Vitor Hugo

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Nuno Amorim
Vanessa Ventura

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / 
PRODUCTION

Animais AVPL
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ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΠΡΌΒΑΤΑΚΙΑ
COUNTING SHEEP / COMPTE LES MOUTONS 
ΓΑΛΛΙΑ-ΒΈΛΓΙΟ/FRANCE-BELGIUM, ANIMATION, APPLE PRORES,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 7΄, 2015

Ένα αγοράκι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φωνάζει τον πατέρα του που διαβάζει εφημερίδα 
στο σαλόνι. Για να αποφύγει να του διαβάσει πάλι παραμύθι, του λέει να μετρήσει 
προβατάκια. Το αγοράκι υπακούει, αλλά σύντομα το κρεβάτι του περικυκλώνεται από 
πρόβατα.
A little boy can’t get to sleep. He calls his father who is reading the newspaper down-
stairs in the living room. To get out of reading him yet another story, he tells his son 
to try counting sheep. The little boy does as he is told but soon finds himself with a 
dozen sheep around his bed.

FRITS STANDAERT

Γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1964. Σπούδασε animation στη Βασιλική Ακα-
δημία Καλών Τεχνών (KASK) της Γάνδης στο Βέλγιο. Ξεκίνησε την καριέρα 
του στη διαφήμιση και σταδιακά στράφηκε προς τη σκηνοθεσία animation 
μικρού μήκους, μερικά από τα οποία απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις σε 
πολλά φεστιβάλ. Τώρα ζει και εργάζεται στη Γάνδη, στο στούντιο animation 
Eyeland που παράγει κυρίως με ταινίες μικρού μήκους για παιδιά, και διδάσκει 
animation στη Σχολή Τεχνών RITS στις Βρυξέλλες.
Born in September 28th, 1964. Frits Standaert studied animation at the Royal 
Academy of Fine Arts (KASK) in Ghent, Belgium. He started his career in 

advertising and gradually shifted his focus towards directing short animated films, some of 
which got greatly awarded at numerous festivals. He is currently living and working in Ghent at 
Eyeland animation studio, which focusses mainly on short films for children, and teaches anima-
tion at the RITS School of Arts in Brussels.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Frits Standaert

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Arnaud Demuynck

ANIMATION

Koen De Koninck
Μοντάζ / Editing
Frits Standaert

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Simon Fache

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Christian Cartier

ΦΩΝΕΣ / VOICES

Lily Demuynck Deydier
Cédric Eeckhout
Christian Léonard
Laurence Deydier

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Arnaud Demuynck

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Les Films du Nord

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Jailbirds (1990)
Wundermilch (1992)
Kiss the Moon (1993)
The Writer (2004)
Rumours (2011)

Ό ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΣΤΌ ΌΥΜΠΌΥΓΙΌΥ 
DIMITRI IN UBUYU / DIMITRI A UBUYU
ΓΑΛΛΙΑ-ΒΈΛΓΙΟ-ΈΛΒΈΤΙΑ/FRANCE-BELGIUM-SWITZERLAND, ANIMATION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ / COLOUR, 26΄, 2014

Ο Dimitri, ένα πουλάκι από τη βόρεια Έυρώπη, προσγειώθηκε στην πεδιάδα του 
Ουμπούγιου στην Αφρική. Καθημερινά μαθαίνει να ξεπερνάει τους φόβους του 
και ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις. Στο Ουμπούγιου είναι προσόν να  
είσαι διαφορετικός και θα το μοιραστεί με τη Makeba την καμηλοπάρδαλη, τον Oko  
τη ζέβρα και τον Pili, τη σουρικάτα.
Dimitri the little bird from northern Europe has landed on the plain of Ubuyu in Africa. 
Every day he learns to overcome his fears and discover a world full of surprises. In 
Ubuyu being different is an asset that he will share with Makeba the giraffe, Oko the 
zebra and Pili the meerkat.

AGNÈS LECREUX

Γεννήθηκε στη Γαλλία το 1987. Έστειλε την πτυχιακή της στο Vivement Lundi!, 
αντί για ταινία ένα παιδικό βιβλίο που αφηγείται τις περιπέτειες ενός μικρού 
πουλιού, του Dimitri.  Η ιστορία συνάρπασε παραγωγούς και διανoμείς. Έίναι η 
πρώτη της ταινία stop motion.
Born in France in 1987. She sent her studies project to Vivement Lundi!: not 
a film, but a book for children that tells the adventures of a little bird, Dimi-
tri. The project captivates producers and distributors. With «Dimitri», Agnes 
makes her first stop motion film.

FABIEN DROUET

Συγγραφέας, σκηνοθέτης και βασικός εικονολήπτης κινηματογραφικού 
animation από το 1999. Η αγαπημένη του δραστηριότητα είνα το stop-motion. 
Έπίσης δίνει συχνά διαλέξεις σε εργαστήρια σκηνοθεσίας.
He is an author, director and chief cameraman in Animation cinema since 
1999. His favorite activity field is stop-motion. Furthermore, he often gives 
talks to different publics in direction workshops.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Agnès Lecreux
Fabien Drouet

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Matthieu Chevallier
Agnès Lecreux

ANIMATION

Steven De Beul

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Gregory Nieuviarts

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Fabien Drouet

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Hans Helewaut

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Vivement Lundi!
Beast Animation
Nadasdy Film
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Ό ΧΑΡΌΣ ΤΖΙ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ
DJI DEATH SAILS
ΜOΛΔΑΒΙΑ/MOLDOVA, ANIMATION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 5΄, 2014

Ο Dji είναι ένας τρομερά άτυχος χάρος, όχι και τόσο καλός στη δουλειά του. Αυτή τη 
φορά πρέπει να πάρει την ψυχή ενός πειρατή που βρίσκεται στη μέση του ωκεανού, 
αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται!
Dji is a terribly unlucky death who doesn’t seem good at his job. This time he has to 
take the soul of a pirate stuck in the middle of the ocean, but that is easier said than 
done!

DMITRI VOLOSHIN

Παραγωγός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στην Ουκρανία το 1974. Το 2002 
ίδρυσε την εταιρεία «Simpals», που ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα δύο ανθρώ-
πων που ειδικεύονταν στις υπηρεσίες διαδικτύου και τα τρισδιάστατα γρα-
φικά. Τώρα το στούντιο animation Simpals έχει γίνει το μεγαλύτερο στούντιο 
ψηφιακών γραφικών και animation της Μολδαβίας. Το έργο του περιλαμβάνει 
δεκάδες βιντεοκλίπ, πάνω από 100 διαφημίσεις και 5 τρισδιάστατα animation 
μικρού μήκους.
Dmitri Voloshin is a producer, director and founder of the company “Simpals”. 

He was born in Ukraine in 1974.  In 2002 he founded the company “Simpals”. It started out as 
a small team of two people and specialized in online services and 3D graphics.  Now Simpals 
animation studio has become the largest studio of computer graphics and animation in Moldova. 
The studio’s portfolio includes dozens of music videos, more than 100 advertising videos and 5 
short 3D animated films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Dmitri Voloshin

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Vadim Novak
Dmitri Voloshin
Serdar Djumaev

ANIMATION

Stanislav Popov
Evgheny Izmailov
Andrey Orehov
Valentin Naku
Emil Lungu

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Dmitri Voloshin
Denis Kirilyuk

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Valentin Boghyan
Valentin Shkirka
Vladimir Kolesnikov

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Serghey Kirillov

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Simpals Animation Studio
Studio Simpals

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Baro and Tagar (2009)
Gypsy and Death (2009)
Santa and Death (2010)
Dji. Death Fails (2012)
Dji. Death Sails (2014)

Ό ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΌ ΠΌΔΉΛΑΤΌ
THE ELEPHANT AND THE BICYCLE / LE VELO DE L’ ELEPHANT
ΓΑΛΛΙΑ-ΒΈΛΓΙΟ/FRANCE-BELGIUM, ANIMATION, Η264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 9΄, 2014

Ένας ελέφαντας ζει σε μια πόλη ανάμεσα στους ανθρώπους και εργάζεται ως οδο-
καθαριστής. Μια μέρα, βλέπει μια μεγάλη αφίσα που διαφημίζει ένα ποδήλατο. Το 
μέγεθός του φαίνεται ό,τι πρέπει για εκείνον! Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του αλλάζει: 
πρέπει να αποκτήσει το ποδήλατο με κάθε κόστος.
An elephant lives in a town among people and works as a street cleaner. One day, he 
sees a big billboard advertising a bicycle. It seems the perfect size for him! This is the 
minute the elephant’s life changes: he has to get this bicycle whatever it costs him.

OLESYA SHCHUKINA

Γεννήθηκε το 1986. Έίναι ρωσίδα δημιουργός animation με έδρα τη Γαλλία. Σπούδασε στο Κρατικό 
Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Αγίας Πετρούπολης. Το 
2012 αποφοίτησε από τη σχολή animation La Poudrière. Αυτή είναι η πρώτη 
της επαγγελματική ταινία.
Olesya Shchukina, born in 1986, is a Russian animation filmmaker based 
in France. She studied in St Petersburg State University of cinema and TV. 
2012, she graduated from La Poudrière animation school. The Elephant and 
the Bicycle is her first professional film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Olesya Shchukina

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Olesya Shchukina

ANIMATION

Olesya Shchukina

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hervé Guichard

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Yan Volsy

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Philippe Fontaine

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Corinne Destombes

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Folimage Studio
La boite… productions

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Mal de terre, 2012
Les talons rouges, 2011
Mannaya kasha, 2007
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Ή ΚΑΜΉΛΌΠΑΡΔΑΛΉ
GIRAFFE / ЖИРАФА
ΡΩΣΙΑ/RUSSIA, ANIMATION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 8΄, 2014

Κάθε μέρα στο ζωολογικό κήπο, ο Γάιδαρος τριγυρίζει μεταφέροντας τα παιδάκια στην 
πλάτη του. Έίναι ερωτευμένος με την όμορφη Καμηλοπάρδαλη. Κάθε νύχτα, ο Γάιδα-
ρος ατενίζει τα αστέρια και ονειρεύεται να κοιτάξει την Καμηλοπάρδαλη στα μάτια και 
να της πει ότι είναι η ομορφότερη καμηλοπάρδαλη του κόσμου! Αν πιστεύεις πραγμα-
τικά σε ένα όνειρο, τότε θα γίνει αληθινό! Η αγάπη ξεπερνάει όλα τα εμπόδια και μας 
κάνει ευτυχισμένους!
A simple story about the little Donkey that runs around the zoo all day carrying chil-
dren on his back, and the beautiful Giraffe he fell in love with. Every night, the Donkey 
gazes at the stars, dreaming to look in the eyes of the Giraffe, and tell her she is the 
most beautiful Giraffe in the world. If you believe in a dream, it will surely come true! 
Love conquers all and makes us happy!

ANASTASIYA SOKOLOVA

Αποφοίτησε από το Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου του Αικατερίνμπουργκ και 
εργάστηκε ως ηθοποιός στο κουκλοθέατρο και ως σολίστ στο διάσημο χορο-
θέατρο «Provincial Dances». Το 2004 αποφοίτησε από την Κρατική Ακαδημία 
Αρχιτεκτονικής και Tεχνών των Ουραλίων με πτυχίο animation και σχεδίου. 
Από το 2005 είναι μέλος του Σωματείου Ανθρώπων του Θεάτρου της Ρωσίας.
Anastasia Sokolova graduated from Yekaterinburg State Theater Institute, 
worked as an actress in Yekaterinburg Puppet Theatre, a soloist in the 
famous dance theater “Provincial Dances”. In 2004 she graduated from the 

Ural State Academy of Architecture and Art majoring in Animation and design. Since 2005 
member of the Union Of Theatrical Figures of Russia.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Anastasiya Sokolova

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Evgeniy Karmazin

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Irina Snezhinskaya

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Film Company “SNEGA”

ΤΌ ΣΙΔΕΡΕΝΙΌ ΑΥΓΌ
IRON EGG / VASTOJÁS
ΟΥΓΓΑΡΙΑ/HUNGARY, ANIMATION, H264,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 13’, 2015

Ο Benedek ζει με τους γονείς και τη γιαγιά του στην κορυφή ενός απότομου λόφου, 
απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Μια μέρα, ένα αλλόκοτο πλάσμα, η σιδερένια 
κότα, τον οδηγεί στο πυκνό, σκοτεινό δάσος που περιβάλλει το σπίτι του. Οι κάτοικοι του 
δάσους της λύρας που τραγουδάει φοβούνται τον Τρομερό Βρυχηθμό, το τέρας του 
βάλτου. Οι δύο φίλοι, οπλισμένοι με μερικές πανέξυπνες ιδέες και τη βοήθεια φωτεινών 
πυγολαμπίδων, αιχμαλωτίζουν τον μοχθηρό και τερατώδη κυπρίνο, βρίσκουν τον χαμένο 
κόκορα του παππού, και στο τέλος καταφέρνουν να βρουν το δρόμο για το σπίτι.
Benedek lives with his parents and grandmother on top of a steep hill, secluded from 
the world. One day, the boy is taken by a peculiar creature, the iron hen, to the thick, 
dark forest surrounding his home. The inhabitants of the singing wind harp forest all 
fear the Terrible Growl, monster of the swamp. The two friends, with the aid of a few 
brilliant ideas and shiny fireflies, conquer the monstrous wicked sea carp, find Grand-
pa’s lost rooster and, finally, they find their way home.

VIKTORIA TRAUB

Σπούδασε animation στο Πανεπιστήμιο Τεχνών και Σχεδίου Moholy-Nagy στη 
Βουδαπέστη της Ουγγαρίας από το 2002-2008. Την ίδια περίοδο, φοίτησε ένα 
εξάμηνο με το πρόγραμμα Erasmus στο τμήμα animation του πανεπιστημίου 
ESAD, στο Κάλντας ντα Ραΐνια στην Πορτογαλία. Πριν ολοκληρώσει το πτυχίο 
της γύρισε τρεις ταινίες  (Dawn - 2005, Monomedia - 2006, 100. - 2006), 
οι οποίες προβλήθηκαν σε πολλά φεστιβάλ φοιτητικού κινηματογράφου. Η 
διπλωματική της με τίτλο Rain παρουσιάστηκε σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά 
φεστιβάλ και απέσπασε πολλά βραβεία. 

She studied animation at Moholy-Nagy University of Arts and Design, Budapest, Hungary, from 
2002-2008. During this period she spent a semester as an Erasmus student at the animation 
department of the University, ESAD, in Caldas da Rainha, Portugal. Before acquiring her diploma 
she made three films (Dawn - 2005, Monomedia - 2006, 100. - 2006), which were screened at 
several student film festivals. Her diploma film Rain was presented at many festivals in Europe, 
and won several awards. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Viktoria Traub

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Gergely Dorka

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ploecsák Lajos

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Buttinger Gergő

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Vadon Zoltán

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Marcell Déri

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Kilátó Publishing Kft
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Ή ΛΙΑ ΚΑΙ ΌΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΌΥ ΔΑΣΌΥΣ
LEA AND THE FOREST / LEA OCH SKOGSPIRATERNA
ΣΟΥΗΔΙΑ/SWEDEN, ANIMATION, APPLE PRORES., ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 29΄, 2015

Ένα κορίτσι ξεπερνάει το φόβο του για το δάσος και ξεκινάει να βρει τον χαμένο του 
αδερφό. Στο ταξίδι της θα συναντήσει ασυνήθιστα πλάσματα, θα βρει αληθινούς 
φίλους, και θα φέρει πίσω τον αδερφό της.
A girl overcomes her fear of the forest and sets out to find her lost brother. During 
her journey she encounters remarkable creatures, finds true friends and brings her 
brother home.

MARIA AVRAMOVA

Γεννήθηκε το 1972 στη Νεσέμπαρ της Βουλγαρίας. Έίναι σεναριογράφος, σκη-
νοθέτρια και animator με πολυετή εμπειρία στον κινηματογράφο. Οι μικρού 
μήκους ταινίες της έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, και έχει 
συμβάλλει σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές με την πείρα της στην 
αφήγηση. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζει μια μεγάλου μήκους ταινία animation.
Maria Avramova was born in 1972 in Nessebar, Bulgaria. She is a writer, 
director and animator with several years of experience in film. Her short 
films has been screened at festivals world wide and she has contributed 

to several film productions with her expertise as a storyteller. Maria is currently developing her 
animated feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Maria Avramova
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Maria Avramova

ΕΡΜΗΝΕΊΆ / CAST

Lilja Östervall Lyngbrant
Knut Agnred
Sissela Kyle
Johannes Brost
William Spetz
Christer Hägglund

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Petter Lindblad

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Snowcloud Films AB

ΌΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΌΠΕΣ ΤΉΣ ΜΌΡΝΙΝΓΚΜΠΕΡΝΤ ΚΑΙ 
ΤΌΥ ΜΌΥΡΜΕΛΤΌΝ MORNINGBIRD AND MURMELTON ON WINTER 
HOLIDAY / MORGENFUGL OG MURMELDYR PÅ VINTERFERIE
ΝΟΡΒΗΓΙΑ/NORWAY, ANIMATION, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 8΄, 2014

Έίναι καλοκαίρι, αλλά βρέχει καταρρακτωδώς. Η Mathilde βαριέται. Αν ήταν χειμώνας, 
τουλάχιστον θα χιόνιζε. Η Mathilde θέλει να πάει τώρα χειμερινές διακοπές. 
Η Morningbird και ο Murmelton είναι τόσο μικροί που μπορούν να κάνουν χειμερινές 
διακοπές στην κατάψυξη. Η περιπέτειά τους είναι συναρπαστική.
It is summer, but the rain is pouring down. Mathilde is bored. Had it been winter, 
it would be snowing instead. Mathilde wants to go on winter holiday right away. 
Morningbird and Murmelton are tiny enough to go on winter holiday in the freezer. It 
becomes quite the adventure.

ANNETTE SAUGESTAD HELLAND

Φοίτησε στην Έθνική Ακαδημία Τεχνών του Μπέργκεν και σπούδασε animation 
στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Τεχνών και Ντιζάιν (Konstfack) της Στοκχόλμης. 
Έχει γράψει και εικονογραφήσει τέσσερα παιδικά βιβλία, έχει συμμετάσχει σε 
πολλές συλλογικές εκθέσεις και αυτή την περίοδο ασχολείται με animation 
και βιβλία για παιδιά. Συμμετείχε στη σχεδιαστική ομάδα της μεγάλου μήκους 
ταινίας Hocus Pocus, Alfie Atkins.
She was educated at Bergen National Academy of the Arts and studied ani-
mation at the University College of Arts, Crafts and Design (Konstfack) in 

Stockholm. She has written and illustrated four children’s books, participated in several collective 
exhibitions and is currently working on animation and book projects for children. She was part of 
the design team on the feature film Hocus Pocus, Alfie Atkins.
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Harald Fossen
Derek Bateman

ANIMATION

Cathinka Tanberg
Annette Saugestad Helland
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Magnhild Winsnes

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ulf Tønder Flittig
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Rikard Strømsodd
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Mikrofilm AS
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Ό ΠΑΠΠΌΥΣ ΜΌΥ ΉΤΑΝ ΚΕΡΑΣΙΑ
MY GRANDFATHER WAS A CHERRY TREE 
ΡΩΣΙΑ/RUSSIA, ANIMATION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 13΄, 2015

Πρόκειται για μια ταινία μνήμης, όπου ένα νεαρό αγόρι αφηγείται τις απόψεις του για 
τη ζωή και το θάνατο. Έπίσης είναι η ιστορία ενός ασυνήθιστου παππού, που αφου-
γκραζόταν τα δέντρα να αναπνέουν και πίστευε ότι «κανείς δεν πεθαίνει όσο υπάρχει 
κάποιος που τον αγαπάει ακόμα».
This is a movie-memory, narrated by a young boy about his views on life and death. 
It’s also a story about an unusual grandfather, who could listen to the trees breathing 
and believed that “Person can’t die if someone still loves him”.

OLGA POLIEKTOVA & TATIANA POLIEKTOVA

Οι δίδυμες Olga και Tatiana Poliektova γεννήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη. 
Μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και σπουδές 
στο animation και στα computer graphics στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης, άρχισαν να εργάζονται ως δίδυμο σκηνοθεσίας και animation. 
Τα μικρού μήκους animation τους έχουν προβληθεί σε περισσότερα από 100 
φεστιβάλ παγκοσμίως και έχουν τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις.
The twin sisters Olga and Tatiana Poliektova were born in Saint Petersburg. 
After graduating from art school and studying animation and computer 

graphic at the University of Cinema and Television, they started working as a filmmaker and ani-
mator duo. Their short animation films have been screened at more than 100 festivals worldwide 
and earned a multitude of awards.
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Tatiana and Olga Poliektova
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Vladimir Sukharev
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Animation
Tatiana and Olga Poliektova
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Pavel Smirnov

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Contart Company limited

ΝΙΕΤΑ
NIETA
ΑΡΓΈΝΤΙΝΗ/ARGENTINA, ANIMATION, Η264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 5΄,  2014

Η επικείμενη καταιγίδα μεταμορφώνει την αντίληψη που έχει ένα κοριτσάκι  
για τον κόσμο. 
An incoming storm helps transform a young girl’s perspective of the world.

NICOLÁS P. VILLARREAL

Σπούδασε animation στην Escuela of Animacion y Cinematografía της Αβε-
λανέδα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έγινε μέντοράς του ο Miguel 
Alzugaray, γνωστός εικαστικός της Αργεντινής. Συνέχισε να σπουδάζει 
animation και ζωγραφική μέχρι την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
της Πανεπιστημιακής Ακαδημίας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο. Από το 2002, εργά-
ζεται ως παραδοσιακός animator, σχεδιαστής χαρακτήρων, γλύπτης και Visual 
Development artist σε ταινίες και βιντεοπαιχνίδια εταιρειών όπως η Walt Disney 
Studios, η Sony Computer Entertainment κ. α.

He studied at the Escuela of Animacion y Cinematografía de Avellaneda. While studying anima-
tion he was taken under the wing of Miguel Alzugaray, a well-known fine artist from Argentina. 
He continued studying animation and fine art painting until he entered the Master’s Program at 
the Academy of Art University in San Francisco. Since 2002, he has been working as a traditional 
animator, character designer, sculptor and Visual Development artist for films and video games 
including Walt Disney Studios, Sony Computer Entertainment among others.
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Nicolás P. Villarreal
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Nicolás P. Villarreal
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Nicolás P. Villarreal

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alessandro Squitti
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ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION
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Στην καρδιά μιας ομάδας πουλιών, η αγανακτισμένη Moann αισθάνεται το σώμα της 
να αλλάζει. Σε μια κοινωνία όπου αυτό που μετράει περισσότερο είναι η μέγεθος και 
η φιλοδοξία των φτερών σου, ο μηδενιστής Ciobeck προσπαθεί να την προστατεύσει. 
Όμως πώς να επιβιώσει κανείς σε μια άγονη γη όπου κατοικούν άνθρωποι με  
φυλακισμένα μυαλά;
In the heart of a group of birds, the indignant Moann feels her body changing.  
In a society where the greatest concern is the size and ambition of one’s wings, nihil-
ist Ciobeck tries to protect her. But how can one survive in a barren land,  
populated by imprisoned-mind people?

ELICE MENG

Γεννήθηκε στη Βρετάνη το 1975. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών της στη Σύγχρονη Λογοτεχνία, εργάζεται στις εκδόσεις, 
τον τοπικό τύπο, τη βιβλιοκριτική και την οργάνωση εκδηλώσεων. 
Αναζητώντας μια σχέση με το καλλιτεχνικό, συνεργάζεται συχνά 
με άλλους καλλιτέχνες και ποιητές στη δημιουργία εικαστικών 
εγκαταστάσεων, βιβλίων τέχνης και βιβλιοφιλικών βιβλίων.
Born in Brittany in 1975. After Modern Literature studies, she 
works in edition, local press, books’ review and as event organ-

izer. Searching for an artistic affinity, she regularly collaborates with other artists and poets to 
create art installations, art books and bibliophile books.

ELEONORA MARINONI

Γεννήθηκε το 1985, και μεγάλωσε στην Έλβετία και την Ιταλία. Αποφοίτησε από την Καλών Τεχνών 
του Ουρμπίνο της Ιταλίας και σπουδάζει τεχνικές δισδιάστατου animation στο Παρίσι. Αρχικά εργά-
στηκε ως γραφίστρια και animator στο Παρίσι και το Μιλάνο.
Born in 1985, she grew up between Switzerland and Italy. She graduated from Fine Arts in Urbino, 
Italy and studies in Paris 2D animation’s techniques. She first worked as a graphic designer and 
animator in Paris and Milan.

ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΦΤΕΡΌΥΓΕΣ 
OF SHADOW AND WINGS / D’OMBRES ET D’AILES…
ΈΛΒΈΤΙΑ/SWITZERLAND, ANIMATION, APPLE PRORES., ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 13΄, 2015
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ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jean-Marie Lerest

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Nicolas Martin
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SOUND DESIGN

Kévin Feildel
Φωνές / Voices
Mathieu Amalric

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Mathieu Courtois Jean
François Le Corre
Nicolas Burlet
Zoltán Horváth

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

© Vivement Lundi !
NADASDY FILM

ΤΌ ΔΩΡΌ 
THE PRESENT
ΓΈΡΜΑΝΙΑ/GERMANY, ANIMATION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 4΄, 2014

Ο Jake περνάει το χρόνο του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια μέσα στο σπίτι, αντί να ανακα-
λύπτει τι τον περιμένει έξω από την πόρτα. Μια μέρα, η μαμά του αποφασίζει να του 
κάνει μια μικρή έκπληξη, που τον δυσκολεύει να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του.
Jake spends most of his time playing video games indoors, instead of discovering 
what’s waiting in front of the door. One day, his Mum decides to get a little surprise 
for her son, which makes it hard for him to concentrate on his video game.

JACOB FREY

Αποφοίτησε από τη Filmakademie Baden-Wuerttemberg με ειδικότητα 
Animation το 2014. Από πολύ νωρίς στη διάρκεια των σπουδών του, απο-
φάσισε να ειδικευτεί στο animation χαρακτήρων και τη σκηνοθεσία. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του, συνεργάστηκε σε μεγάλη γκάμα έργων. Έπιπλέον 
έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, ανάμεσά τους και 
το Bob, που προβλήθηκε σε πάνω από 250 φεστιβάλ παγκοσμίως. Το 2011, 
εργάστηκε ως animator για την Psyop στο Λος Άντζελες, και κατόπιν για το 
Studio Soi στη Γερμανία.

Jacob Frey graduated from the Filmakademie Baden-Wuerttemberg in Animation in 2014. During 
his studies he decided early on to specialize in character animation and directing. He helped 
animating on a broad variety of projects at the Filmakademie. In addition he also directed four 
shorts himself, inter alia Bob which was running on over 250 festivals worldwide. In 2011, he 
worked as an animator for Psyop in Los Angeles, and then for Studio Soi in Germany.
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Tobias Bürger

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Marco Manzo

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Anna Matacz

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Filmakademie Baden-
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Institut für Animation,
Visual Effects und digitale 
Postproduktion
Filmakademie
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The Present, 2014
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Jimbo Clementine, 2008
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ΤΌ ΧΙΌΝΙ ΠΌΥ ΠΕΦΤΕΙ 
SETTLING
ΓΑΛΛΙΑ-ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ/FRANCE-UK, ANIMATION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 8΄, 2014

Ο Bruce ο χιονοκαθαριστής αποκτά άθελά του έναν εχθρό ενώ καθαρίζει τους δρόμους 
από το χιόνι.
Bruce the gritter unwittingly makes an enemy as he carries out his job, clearing the 
roads of snow.

EMMA MCCANN

Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1978 στο Στέρλινγκ της Σκοτίας. Από το 2007 
έχει συμμετάσχει σε διάφορες ταινίες animation μεγάλου μήκους, σχεδιά-
ζοντας τα χρώματα και ζωγραφίζοντας το φόντο. Στον ελεύθερο χρόνο της 
κατασκευάζει μαριονέτες και μοντέλα, και δημιουργεί stop motion animation. 
Μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη της stop motion ταινία μικρού μήκους.
Born August 11th 1978 in Stirling, Scotland. Since 2007, Emma McCann has 
worked in the art department on various animated feature films, design-
ing colour and painting backgrounds. She makes puppets, models and stop 

motion animation in her spare time and has just finished her first stop motion short film.
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Nicolas Titeux
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Rosanna Cecchini
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Ό ΚΌΣΜΌΣ ΤΌΥ ΑΥΡΙΌ 
WORLD OF TOMORROW
ΗΠΑ/USA, ANIMATION, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 17΄, 2015

Ένα κοριτσάκι κάνει ένα ψυχεδελικό ταξίδι στο μακρινό μέλλον του.
A little girl is taken on a mind-bending tour of her distant future.

DON HERTZFELDT

Υποψήφιος για Όσκαρ ανεξάρτητος αμερικανός κινηματογραφιστής. Στη 
φιλμογραφία του συγκαταλέγονται It’s Such a Beautiful Day, The Meaning of 
Life, Billy’s Balloon, και Rejected. Το έργο του έχει προβληθεί σε ολόκληρο τον 
κόσμο, έχει τιμηθεί με πάνω από 200 βραβεία, και πρόσφατα εμφανίστηκε 
ως γκεστ σταρ στους Simpsons.  Έπτά από τις ταινίες του έχουν προβληθεί 
στο διαγωνιστικό τμήμα του Sundance Film Festival, όπου είναι ο μοναδικός 
σκηνοθέτης που έχει κερδίσει το Μεγάλο Βραβείο της Έπιτροπής στην κατη-
γορία Ταινιών Μικρού Μήκους δύο φορές. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 

του με τίτλο It’s Such a Beautiful Day, χαρακτηρίστηκε από πολλούς κριτικούς ως μια από τις Δέκα 
Καλύτερες Ταινίες του 2012. Tο World of Tomorrow αποτελεί την πρώτη αποκλειστικά ψηφιακή 
δημιουργία του σκηνοθέτη.
Don Hertzfeldt is an Oscar-nominated American independent filmmaker whose animated films 
include It’s Such a Beautiful Day, The Meaning of Life, Billy’s Balloon, and Rejected. His work has 
played around the world, receiving over 200 awards and recently made a special guest appear-
ance on The Simpsons. Seven of his films have screened in competition at the Sundance Film 
Festival, where he is the only filmmaker to have won the overall Grand Jury Prize for Short Film 
twice. His first feature film, It’s Such a Beautiful Day, was named by several critics as one of the 
Top Ten Films of 2012. World of Tomorrow represents Hertzfeldt’s first 100% digital production.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Don Hertzfeldt

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Don Hertzfeldt

ANIMATION

Don Hertzfeldt

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Don Hertzfeldt

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Don Hertzfeldt

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Don Hertzfeldt
Bitter Films

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

World of Tomorrow (2015)
The Simpsons (2014)
It’s Such a Beautiful Day 

(2012)
It’s Such a Beautiful Day 

(2011)
Wisdom Teeth (2010)
I Am So Proud of You (2008)
Everything will be OK (2006)
The Meaning of Life (2005)
Rejected (2000)
Billy’s Balloon (1998)
Lily and Jim (1997)
Genre (1996)
Ah, L’Amour (1995)
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ
KIDS & DOCS
In Competition 

Kids & Docs
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Ή ΑΝΑΒΙΩΣΉ ΤΉΣ ΜΠΡΌΥΝΤΙΜΠΑΡ 
BRUNDIBAR REVISITED / WIEDERSEHEN MIT BRUNDIBAR
ΓΈΡΜΑΝΙΑ-ΤΣΈΧΙΑ/GERMANY-CZECH REPUBLIC, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, H264, ΈΓΧΡΩΜO/COLOUR, 85΄, 2014

Τα μέλη μας νεανικής θεατρικής ομάδας έρχονται αντιμέτωπα με τα χειρότερα κομμά-
τια της γερμανικής ιστορίας όταν προετοιμάζονται να παρουσιάσουν μια όπερα που 
ανέβηκε για πρώτη φορά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Τερεζίν. Με έναν από τους 
λιγοστούς επιζώντες της πρώτης διανομής, ταξιδεύουν στο Τερεζίν και πολύ γρήγορα 
αρχίζουν να αμφισβητούν τη στάση τους απέναντι στην ιστορία. Καθώς όλοι τους προ-
έρχονται από δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, βλέπουν ταυτόχρονα τη ζωή τους από 
νέα σκοπιά.
The members of a youth theatre group are thrown into the worst parts of German 
history when they are to perform an opera that had its premiere in the concentration 
camp Terezín. With one of the few survivors of the original cast, they travel to Terezín 
and soon start to question their attitude towards history. All of them coming from a 
difficult family background, they also get a new focus on their respective lives.

DOUGLAS WOLFSPERGER

Γεννήθηκε το 1957 στη Ζυρίχη της Έλβετίας ως γερμανός υπήκοος και μεγά-
λωσε στη λίμνη της Κωνσταντίας. Έχοντας εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης 
στο SWF του Μπάντεν Μπάντεν και το WDR της Κολονίας,  σήμερα εργάζεται 
ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης. 
Douglas Wolfsperger was born in 1957 in Zurich / Switzerland as a German 
national and grew up on Lake Constance. After freelance work at SWF in 
Baden-Baden and WDR in Cologne, he works today as a writer and director. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Douglas Wolfsperger

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Douglas Wolfsperger

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Frank Amann
Igor Luther

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Frank Brummundt

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Axel Arft
Nir Cinamon

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Alex Komlew

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Douglas Wolfsperger

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Douglas Wolfsperger 
Filmproduktion

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ/ 
FILMOGRAPHY

Lebe Kreuz und Sterbe Quer 
(1985) 

Kies (1986) 
Probefahrt ins Paradies 

(1992) 
Heirate mir! (1999) 
Bellaria-As Long As We Live! 

(2001) 
Riders of the Sacred Blood 

(2003) 
Did You Ever Fall in Love with 

Me? (2005) 
Long Journey Into the Light 

(2007)
The Discarded Father (2008)

ΕΝΉΛΙΚΙΩΣΉ
COMING OF AGE 
ΛΈΣΟΤΟ-ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ/LESOTHO-SOUTH AFRICA-GERMANY, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 63΄, 2015

Μια βαθιά φιλία ενώνει τη Lefa και τη Senate, δυο κορίτσια από το Χα Σεκάκε, ένα 
μικροσκοπικό χωριό στα βουνά του Βασιλείου του Λεσότο στη Νότια Αφρική. Ωστόσο, 
μια μέρα η Senate φεύγει για σπουδές στην πόλη, και η Lefa, αφού ξεπεράσει τη λύπη 
της για τον αποχωρισμό τους, πρέπει με τη σειρά της να αποφασίσει τι θα κάνει στη 
ζωή της. Το σύντομο καλοκαίρι της νιότης φτάνει στο τέλος του και έρχεται η ώρα να 
μπουν στον κόσμο των ενηλίκων.
A deep friendship unites Lefa and Senate, two girls from Ha Sekake, a minuscule 
village in the mountains in the Kingdom of Lesotho in South Africa. However, one day 
Senate must leave to study in the city and Lefa too, once she has overcome her sad-
ness due to the departure of her friend, must in her turn decide what to do with her 
life. The brief summer of youth is coming to an end and it is now time to step into the 
world of adulthood.

TEBOHO EDKINS

Γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1980 και μεγάλωσε το Λεσότο και τη Γερμανία. Σπού-
δασε Καλές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν και μετέπειτα στο Le 
Fresnoy και το Βερολίνο.
Teboho Edkins was born in the USA in 1980 and grew up in Lesotho and Ger-
many. He studied Fine Arts at the University of Cape Town and subsequently 
at Le Fresnoy and in Berlin.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Teboho Edkins

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Teboho Edkins

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Samuel Lahu

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Rune Schweitzer

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Don Edkins

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Steps
DFFB
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ΜΕ ΛΕΝΕ ΚΌΥΜΠΑ 
I AM KUBA
ΝΟΡΒΗΓΙΑ/NORWAY, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 58΄, 2014

Οι γονείς του Kuba και του Mikołaj έφυγαν από την Πολωνία για να δουλέψουν στο 
εξωτειρκό. Πρόκειται για μια ταινία ενηλικίωσης που ακολουθεί τον δεκατριάχρονο 
Kuba, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να φροντίσει τον μικρό του αδερφό όταν  
λείπουν ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν είναι καθόλου εύκολο καθήκον, γιατί και ο ίδιος ο 
Kuba έχει να αντιμετωπίσει δικές του έγνοιες και δικά του εφηβικά διλήμματα.
Kuba and Mikołaj’s parents have left Poland to work abroad. I am Kuba is a coming-
of-age film following Kuba (13) who is given the responsibility of looking after his little 
brother when mum and dad are away. Α task not easy when Kuba himself is dealing 
with his own worries and teenage dilemmas. . .

ÅSE SVENHEIM DRIVENES

Γεννήθηκε το 1977 στο Τρόμσο της βόρειας Νορβηγίας. Έκανε το σκηνοθετικό 
ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ Our Man in Kirkenes (2010) που έκανε πρε-
μιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τρόμσο και προβλήθηκε στις 
σκανδιναβικές χώρες. Maiko – Dancing Child είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου 
μήκους.
Åse Svenheim Drivenes (b. 1977) was born in Tromsø in northern Norway. 
Her directorial debut was the documentary film, Our Man in Kirkenes (2010) 
which premiered at Tromsø Int. Film Festival and was screened in the Nordic 

countries. Maiko – Dancing Child is Åse’s first feature length film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Åse Svenheim Drivenes

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Åse Svenheim Drivenes

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Michal Jarosinski
Jacek Gruszka

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Robert Stengård

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Håkon Lammetun
Petter Fagerlund

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Eirik Myhr

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Anita Rehoff Larsen
Tone Grøttjord

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Sant & Usant AS

ΌΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΉΣ ΖΌΥΓΚΛΑΣ
JUNGLE SISTERS
ΙΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ/INDIA-UK, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 80΄, 2015

Η ιστορία δύο κοριτσιών από ένα χωριό, της Bhanu και της Bhuntu, που η μύησή τους 
στον κόσμο της εργασίας γίνεται υπό την επίβλεψη της Orlanda, αδελφής της σκηνοθέ-
τριας. Η Orlanda εργάζεται σε μια εταιρεία που παρέχει εργαζομένους σε εργοστάσια 
υφασμάτων . Καθώς η Bhanu και η Bhuntu ταξιδεύουν στην πόλη για να βάλουν το λιθα-
ράκι τους στο φιλικό προς τις επιχειρήσεις μέλλον της Ινδίας, η πραγματικότητα της ζωής 
στο εργοστάσιο φέρνει τις τρεις γυναίκες αντιμέτωπες με ζητήματα που αφορούν την 
κοινωνική δικαιοσύνη, την οικογενειακή αφοσίωση και το ρόλο της εταιρικής ευθύνης.
The story of two village girls, Bhanu and Bhuntu, whose induction into the working 
world is overseen by Orlanda, Ruthven’s sister. Orlanda works with a company that 
places girls into textiles factories to produce clothes. As Bhanu and Bhuntu travel to 
the city to take their places as part of India’s business-friendly future, the reality of 
life on the factory floor forces all three of them to face questions of social justice, 
family loyalty and the role of corporate responsibility.

CHLOE RUTHVEN

Έργάστηκε ως καλλιτέχνης επί μια δεκαετία πριν ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ. 
Το έργο της έχει επιρροές από σύγχρονες καλλιτέχνιδες όπως η Sophie Calle 
και η Gillian Wearing όπως και από ντοκιμαντερίστες όπως ο Sean McAlister, ο 
Dennis O’Rourke και ο Ross McElwee. Το 2001 έπιασε δουλειά σε ένα δημοτικό 
σχολείο, πράγμα που την οδήγησε να ασχοληθεί με εκπαιδευτικά προγράμματα 
επί μία δεκαετία, εμπνέοντας τους νέους να χρησιμοποιήσουν το ντοκιμαντέρ ως 
εργαλείο για να αλλάξουν τη ζωή τους. Το 2011 ίδρυσε μαζί με άλλους κινημα-
τογραφιστές το Quadrangle Film Festival.

Chloe Ruthven practiced as an artist for ten years before moving towards documentary. Her 
work draws as much on female contemporary artists such as Sophie Calle and Gillian Wearing as 
it does documentary makers Sean McAlister, Dennis O’Rourke and Ross McElwee. In 2001 Chloe 
got a job in a local primary school, which lead to a decade of working on education projects, 
inspiring disaffected youth to use documentary as a tool for change in their own lives. In 2011 
Chloe founded The Quadrangle Film Festival with a group of fellow filmmakers.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Chloe Ruthven

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Chloe Ruthven

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Chloe Ruthven

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

John Mister

ΜΟΎΣΊΚΗ /  MUSIC

Simone Russell

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Chloe Ruthven
Mike Lerner
Martin Herring

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Roast Beef

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ/ 
FILMOGRAPHY

Mario and Nini (2008)
Death of a Hedgefund 

Salesman (2011)
The Do Gooders (2013) 
Jungle Sisters (2015)
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Ή ΖΩΝΤΑΝΉ ΦΩΤΙΑ 
THE LIVING FIRE / ZHYVA VATRA
ΟΥΚΡΑΝΙΑ/UKRAINE, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 77΄, 2014

Η ταινία ακολουθεί τρεις άντρες διαφορετικών ηλικιών που ζουν στα ουκρανικά Καρ-
πάθια: Ο Ivan είναι ένας συνταξιούχος βοσκός 82 χρόνων που ζει μόνος, έχοντας χάσει 
πρόσφατα τη σύζυγό του. Παράλληλα, ο δεκάχρονος Ivanko μόλις τώρα αρχίζει τη ζωή 
του, φοιτώντας εσωτερικός στο τοπικό σχολείο, ενώ ο τριανταεννιάχρονος Vasyl εκτρέ-
φει νεαρά αρνάκια στο αγρόκτημά του. Όμως, μόλις έρχεται η άνοιξη, θα ανέβουν και οι 
τρεις στα βουνά, κάνοντας το καθήκον τους ως βοσκοί,  πράγμα που γίνεται ολοένα και 
πιο δύσκολο στον σύγχρονο κόσμο. 
The film follows three men of different generations living in the Ukrainian Carpathi-
ans: Ivan is an 82-year-old retired shepherd who lives a lonely life, having recently 
buried his wife. At the same time, ten-year-old Ivanko is just beginning his life and 
studying at the county boarding school, while 39-year-old Vasyl is raising young 
lambs on his farm. But when spring comes, all three men will head for the mountains 
following the shepherd’s calling that is becoming ever more difficult to sustain in the 
contemporary world.

OSTAP KOSTYU

Γεννήθηκε το 1979 στην Κολομίγια της Ουκρανίας. Αποφοίτησε από το Έθνικό 
Πανεπιστήμιο της Λβιβ «Ιβάν Φράνκο» με πτυχίο Ιστορίας και στη συνέχεια 
σπούδασε θέατρο και υποκριτική στο Ακαδημαϊκό Θέατρο Les Kurbas. Από το 
1998 εργάζεται ως ηθοποιός στο Ακαδημαϊκό Θέατρο Les Kurbas Academic 
Theatre, το Κέντρο Τεχνών «Maisternia Pisni», το Ινστιτούτο Grotowski (Βρό-
τσλαβ, Πολωνία) και το LaMaMa Theatre (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ). Το 2011, συμμε-
τείχε στο Dragon Forum της Διεθνούς Ακαδημίας Τεχνών Ντοκιμαντέρ (Βαρ-
σοβία / Κρακοβία, Πολωνία). 

Born in 1979 in Kolomyia, Ukraine. He graduated from the Ivan Franko National University of 
Lviv with a degree in History and went on to study theatre and performance at the Les Kurbas 
Academic Theatre. Since 1998, he’s worked as an actor at the Les Kurbas Academic Theatre, the 
“Maisternia Pisni” Arts Centre, the Grotowski Institute (Wroclaw, Poland) and LaMaMa Theatre 
(New York, USA). In 2011, Kostyuk attended the Dragon Forum International Academy of Docu-
mentary Arts (Warsaw / Krakow, Poland). 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Ostap Kostyu

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Ostap Kostyu

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Oleksandr Pozdnyakov
Mykyta Kuzmenko

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Petro Tsymbal

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Artem Mostovyi

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Alla Zahaikevych

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Gennady Kofman
Olga Beskhmelnitsyna

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

The National Cinematheque 
of Ukraine

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ/ 
FILMOGRAPHY

Manu I kapusta (Manu et le 
chou) (2011)

Ό ΘΕΌΣ ΔΕΝ ΜΌΙΡΑΖΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
NO CANDIES FROM HEAVEN
ΈΛΛΑΔΑ/GREECE, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 73΄, 2014

Η κάμερα μάς μεταφέρει πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός χριστιανικού ορφανοτρο-
φείου της Αντίς Αμπέμπα για να παρακολουθήσουμε την καθημερινή ζωή των μικρών 
τροφίμων του. Πενήντα περίπου παιδιά κάθε ηλικίας δέχονται τη φροντίδα βρεφοκό-
μων, νοσοκόμων και εθελοντριών παράλληλα με την αυστηρή θρησκευτική κατήχηση. 
Βασισμένη αποκλειστικά στην παρατήρηση, χωρίς σχολιασμό ή συνεντεύξεις, η ταινία 
εξερευνά το σύνθετο χαρακτήρα αυτής της ιδιαίτερης, προσωρινής κοινότητας, εγείρο-
ντας ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές της παιδικής προστασίας, την αντίληψη της 
διαφορετικότητας, τον κρίσιμο ρόλο της θρησκείας.
The camera takes us behind the walls of a Christian orphanage in Addis Ababa to 
witness the daily lives of its little charges: about fifty children of all ages are cared for 
by nannies, nurses and volunteers, while receiving stringent religious education. Based 
solely on observation, without any commentary or interviews, the film explores the 
complex character of this unique, transient community, raising issues about child pro-
tection practices, the perception of otherness, and the crucial role of religion.

ΒΆΓΓΕΛΗΣ ΚΆΛΆΜΠΆΚΆΣ / VANGELIS KALAMBAKAS

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Έθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Κινηματογράφο στη Σχολή του 
Ινστιτούτου Τεχνών του Σικάγο. Έίναι σκηνοθέτης, παραγωγός και διευθυντής 
φωτογραφίας. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας μικρού 
μήκους και ντοκιμαντέρ. Έργάζεται επίσης στην κινηματογραφική εκπαίδευση 
ως διδάσκων και συγγραφέας ερευνητικού και διδακτικού υλικού.
He studied Architecture at the National Technical University of Athens and 
Filmmaking at the School of the Art Institute of Chicago. He is a film director, 
producer and cinematographer. His filmography includes documentaries and 
short fiction films. He has also been working in film education as a teacher 

and author of research and instructional materials.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Βαγγέλης Καλαμπάκας / 
Vangelis Kalambakas

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Βαγγέλης Καλαμπάκας / 
Vangelis Kalambakas

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Γιώργος Σαβόγλου / Yorgos 
Savoglou

ΗΧΟΣ / SOUND

Κώστας Βαρυμποπιώτης / 
Costas Varibopiotis

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Αντιγόνη Γαβριατοπούλου / 
Antigoni Gavriatopoulou

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

A&G
FilmSixteen
2 35

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Ο Θεός δεν μοιράζει 
καραμέλες / No Candies 
from Heaven (2014),

Artit: εκπαίδευση μέσα 
από την Τέχνη  / ArtIt – 
Education through Art 
(2012),

Απογραφή  / Inventory 
(2009),

Νανούρισμα  / Cradlesong 
(2001)

Το τραγούδι της πόλης / The 
Song of the City (1998),

Μικρά πρελούδια / Little 
Preludes (1997)
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Η ταινία περιγράφει τι σημαίνει να είσαι νέος, υπήκοος Τουρκίας, και να θέλεις να ακου-
στείς. Έβδομήντα δύο μαθητές είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν την πρώτη τους 
μικρού μήκους ταινία με θέμα τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, Η δημιουρ-
γία μιας ταινίας είναι δύσκολο, και συχνά καταστροφικό, εγχείρημα . Το κοινό παρακο-
λουθεί τη νεανική προσέγγιση των μαθητών στα κρίσιμα αυτά ζητήματα της σύγχρονης 
τουρκικής κοινωνίας καθώς και τα εμπόδια που τους δημιουργεί το παλαιό καθεστώς. 
Through My Lens relates what it means to be young, a Turkish citizen, and wanting to 
be heard. Seventy-two students won the opportunity to produce their first short films 
on the subjects of democracy and human rights. Filmmaking can be a difficult, and 
sometimes disastrous, undertaking.  Throughout the film, the audience witnesses the 
students’ youthful approach to issues vital in current Turkish society and the obstacles 
the old establishment creates for them. 

NEFIN DINÇ

Έχει γυρίσει έξι ντοκιμαντέρ. Τώρα ασχολείται με την καινούρια της ταινία με 
τίτλο Memoirs of Antoine Köpe, ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έπίσης έχει διατελέσει διευθύντρια του Youth 
Filmmaking Project, που διδάσκει σε νεαρούς τούρκους μαθητές να γυρίζουν 
ταινίες μικρού μήκους. Έίναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη σκηνοθεσία 
ντοκιμαντέρ από το University of North Texas. Δίδαξε σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ 
στο State University of New York στη Φριντόνια μεταξύ 2005 και 2013.
Nefin Dinc produced six documentary films until now. She is now working on 

her new film Memoirs of Antoine Köpe, a documentary film on WWI in the Middle East. Nefin Dinç 
was also the Project Director of Youth Filmmaking Project, teaching young Turkish students how 
to make short films. She has a MFA degree on documentary filmmaking from University of North 
Texas. She has taught documentary filmmaking at State University of New York at Fredonia 
between 2005 and 2013.

ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΌ ΦΑΚΌ ΜΌΥ
THROUGH MY LENS / ARTIK HAYALLERIM VAR
ΤΟΥΡΚΙΑ/TURKEY, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 62΄, 2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Nefin Dinç

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Nefin Dinç

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Koray Kesik

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Nefin Dinç

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Atlantik Film

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Republic Train (2000)
Rebetiko: The Song of Two 

Cities (2005)
I Named Her Angel (2005)
Violette Verdy-The Artist 

Teacher (2006)
The Other Town (2011)
Through My Lens (2015)

TΌ ΒΌΥΝΌ 
AĞRI AND THE MOUNTAIN / AĞRI DE VAĞ
ΤΟΥΡΚΙΑ/TURKEY, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 14΄, 2013

Σε ένα μικρό, απομακρυσμένο χωριό στο βουνό Αραράτ, η εννιάχρονη Rojda ξυπνάει 
ένα χειμωνιάτικο πρωινό. Καθώς ετοιμάζεται για το σχολείο, οι άνδρες δουλεύουν στο 
όμορφο ανεμοδαρμένο τοπίο και οι γυναίκες ζυμώνουν ψωμί. Μία ματιά στη ζωή ενός 
παιδιού σε ένα μέρος όπου ο χρόνος μοιάζει ακίνητος. 
In a small remote village at the skirts of the Mountain Ararat, nine-year-old Rodja 
wakes up  a winter morning. As she gets ready for school, men work in the beautiful, 
windswept landscape, and women prepare dough for bread. This is a glimpse into the 
life of one child in a place where time seems to stand still. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASAN SERIN

Γεννήθηκε στην Τουρκία το 1984. Αφού έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό με 
την οικογένειά του, επέστρεψε στην Τουρκία και σπούδασε κινηματογράφο στο 
Πανεπιστήμιο Yeditepe της Κωνσταντινούπολης ενώ συμμετείχε σε διάφορες 
παραγωγές ταινιών μικρού μήκους.
Born in Kığı in Turkey in 1984, after living abroad for many years with his 
family, he returned to Turkey and studied film at Yeditepe University in Istan-
bul whilst working on a number of short film projects.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Hasan Serin

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Hasan Serin

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Umut Can Sevindi

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hasan Serin

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Hasan Serin

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Alternatiffilm

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Plain (2009)
One Day (2010)
Ağrı and the Mountain (2013)
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ΤΌ ΛΌΥΚΑΝΙΚΌ
LE BOUDIN
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ/PORTUGAL-GERMANY, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ/B&W, 16΄, 2014

«Κανείς απ’ όσους ρωτήθηκαν για μένα δεν με είχε δει». Η ταινία καταγράφει τη συνά-
ντηση του νεαρού Elias Geißler με τη μαρτυρία του Nuno Fialho, ο οποίος στη ηλικία 
των 16 ετών βρέθηκε στη Γαλλική Λεγεώνα τον Ξένων. «Δεν κατατάχτηκα. Με κατέτα-
ξαν».
“None of the people who were asked about me had seen me.” Le Boudin documents 
the encounter of the young Elias Geißler with the testimony of Nuno Fialho who at 
the age of 16 was found himself in the French Foreign Legion. “I didn’t enlist. They 
enlisted me.”

SALOMÉ LAMAS

Γεννήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας το 1987. Σπούδασε κινηματογράφο 
στη Λισαβόνα και την Πράγα, έκανε μεταπτυχιακό στο Άμστερνταμ και κάνει 
διδακτορικό στις κινηματογραφικές σπουδές στην Κοΐμπρα. Ασχολείται με τη 
βασισμένη στο χρόνο εικόνα και έχει παρουσιάσει το έργο της σε χώρους 
τέχνης και κινηματογραφικά φεστιβάλ. Μετά από δύο ταινίες μικρού μήκους, το 
ντεμπούτο της με τίτλο NO MAN’S LAND έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ 
του Βερολίνου (Forum) και προβλήθηκε σε πολλά άλλα φεστιβάλ. Έίναι υπό-
τροφος των MacDowell Colony, Rockefeller Foundation Bellagio Center και 

DAAD Berliner Künstlerprogramm.
Born in Lisbon, Portugal, 1987. Studied Cinema in Lisbon and Prague, MFA in Amsterdam and is 
a Ph.D. candidate in film studies in Coimbra. She has been working with time-based image and 
has exhibited both in art spaces and film festivals. After a couple of short films, her debut film 
NO MAN’S LAND premiered internationally at Berlinale (Forum) and was exhibited in a number 
of other festivals. Lamas is a MacDowell Colony fellow, a Rockefeller Foundation Bellagio Center 
fellow and DAAD Berliner Künstlerprogramm fellow.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Salomé Lamas

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Salomé Lamas

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Salomé Lamas
Mónica Lima

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Salomé Lamas

ΗΧΟΣ / SOUND

Bruno Moreira
Carlos Godinho

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Salomé Lamas

ΌΙ ΓΕΝΝΑΙΌΙ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΉΣ ΕΞΕΓΕΡΣΉΣ ΤΉΣ ΒΑΡΣΌΒΙΑΣ
BRAVE BUNCH. CHILDREN OF WARSAW UPRISING / FAJNA FERAJNA –  
POWSTANIE OCZYMA DZIECI
ΠΟΛΩΝΙΑ/POLAND, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ / DOCUMENTARY, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ / COLOUR, 30΄, 2015

«Όταν ξεκίνησε η Έξέγερση της Βαρσοβίας το 1944, χιλιάδες παιδιά ζούσαν στην 
πόλη. Αυτές είναι οι ιστορίες όσων επέζησαν.» Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Tomas 
Stankiewicz αφηγείται την ιστορία του ηρωικού και τραγικού αγώνα των 63 ημερών 
για την απελευθέρωση της Βαρσοβίας από τη ναζιστική κατοχή κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου από τη σκοπιά των παιδιών. Μια παρέα παιδιών ανακαλύπτει 
ένα ημερολόγιο από την Έξέγερση της Βαρσοβίας. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον 
ιδιοκτήτη του, πηγαίνουν στο Μουσείο της Έξέγερσης. Χάρη στη μαγεία του ημερολο-
γίου, συναντούν τους συνομηλίκους τους από το 1944 που γλίτωσαν από την ολοκλη-
ρωτική καταστροφή της πόλης τους και τη σφαγή των κατοίκων της από τους Ναζί.
“When the Warsaw Uprising started in 1944, thousands of children lived in the city. 
Here are the stories of those who survived.” Hybrid documentary by Tomas Stankie-
wicz tells a story of a heroic and tragic 63-day struggle to liberate Warsaw from Nazi 
German occupation during World War II from a perspective of children. A group of kids 
finds a diary from the Warsaw Uprising. Trying to find its former owner, they go to the 
Museum of Warsaw Uprising.  Thanks to the magic of the diary, they meet their age-
mates from 1944 who survived the complete destruction of their city and the Nazis’ 
slaughter of its inhabitants.

TOMASZ STANKIEWICZ

Πολωνός κινηματογραφιστής, γεννημένος στη Βαρσοβία. Σπούδασε σκηνοθε-
σία στην Κινηματογραφική Σχολή της Βαρσοβίας. Αυτό είναι το σκηνοθετικό 
ντεμπούτο του.
Tomasz Stankiewicz is a Polish filmmaker, born in Warsaw. He studied direc-
tion in Warsaw Film School. Brave Bunch. Children of Warsaw Uprising is his 
directorial debut.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Tomasz Stankiewicz

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Tomasz Stankiewicz
Monika Kowaleczko-

Szumowska

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Robert Gajzler

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Karol Moch

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Krzysztof Janczak

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Zofia Pregowska
Monika Kowaleczko 

Szumowska
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ΧΌΡΕΥΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
DANCING FOR YOU / DANS FOR LIVET
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ/NORWAY-DENMARK-SWEDEN, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 25΄, 2015

Η  Vilde (12) θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια του χορού  “Halling”.  
Ένός παραδοσιακού χορού για άνδρες μόνο. Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι 
ο διαγωνισμός – είναι σίγουρη ότι η δύναμή της και το πάθος της για τη ζωή θα 
βοηθήσουν τον αγαπημένο της παππού να καταπολεμήσει τον καρκίνο. 
Vilde (12 ) wants to be the first female ‘Halling’ folk dance champion. A traditional 
dance for men only. Her greatest challenge isn’t the competition – she’s convinced 
that her strength and passion for dance and life are helping  
her beloved grandfather to win his fight against cancer. 
 
 
 
 
 
 
 

ERLEND E. MO

Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε λογοτεχνία και σκανδιναβικές γλώσσες στο 
Πανεπιστήμιο του Όσλο (1986-90), και κινηματογράφο και τηλεόραση στο 
Volda University College (1990-92). Έκτοτε έχει σκηνοθετήσει πολλές παρα-
γωγές για τη δημόσια νορβηγική τηλεόραση, τη δανική δημόσια τηλεόραση, το 
TV2 Denmark και το Δανέζικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου.
Erlend E. Mo (b. 1967) studied literature and Scandinavian languages at the 
University of Oslo from 1986-90, and Film and TV at Volda University Col-
lege 1990-92. Since then he has produced and directed several productions 

for mainly the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), the Danish National Broadcaster 
(DR), TV2 Denmark and The Danish Film Institute.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Erlend E. Mo

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Erlend E. Mo

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Lars Reinholdt Siem
Tore Vollan
Egil Håskjold Larsen

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Stefan Sundlöf

ΣΎΝΘΕΤΗΣ / COMPOSER

Anne Hytta

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Anita Rehoff Larsen

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Sant & Usant AS

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Forbidden Love (1998)
Welcome to Denmark (2003)
Can You Die in Heaven? (2005)
My Eyes (2006)
Four Letters Apart – Children in 

the age of ADHD (2014)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΉΣ ΓΉΣ
EARTH’S CHILDREN / HIJOS DE LA TIERRA
ΠΈΡΟΥ/PERU, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 15, 2014

Νωρίς το πρωί, ο νεαρός Jorge ξεκινάει να μαζέψει μπανάνες με επιδέξιες κινήσεις. 
Αφού βράσουν, είναι ώρα για πρωινό. Έπειτα, ο Jorge και οι φίλοι του τριγυρίζουν 
ελεύθεροι στην πυκνή βλάστηση που περιβάλλει το σπίτι τους – σκαρφαλώνουν, 
διασκεδάζουν, τραγουδούν τραγούδια της συγκομιδής και πλατσουρίζουν στα νερά  
του Αμαζόνιου. Μέσα από τα μάτια των παιδιών, αυτές οι καθημερινές σκηνές 
εξιστορούν την ήρεμη ζωή μιας κοινότητας ιθαγενών μέσα στο πρωτόγονο περιβάλλον 
τους. Έδώ όλοι βοηθούν στη παραγωγή των τροφών. Δεν μένει μεγάλο περίσσευμα για 
πούλημα, αλλά, έτσι κι αλλιώς, τα χρήματα δεν φαίνεται να είναι πολύ σημαντικά.
Early in the morning, young Jorge sets off to harvest bananas, making every blow 
count. When boiled, it’s time for breakfast. After that, Jorge and his friends are free 
to wander the lush vegetation that surrounds their home – climbing, having fun, 
singing harvest songs and splashing about in the headwaters of the Amazon. Seen 
through the eyes of children, these everyday scenes describe the peaceful lives of 
an indigenous village community in the midst of their primeval environment. Here, 
everyone helps to grow food. There’s not much left over to sell, but money wouldn’t 
appear to be the most important thing anyway.

DIEGO SARMIENTO

Γεννήθηκε στο Περού το 1984. Το 2010 ίδρυσε μαζί με άλλους την 
HDPERU, μιας εταιρείας παραγωγής που ασχολείται με τη διάδοση των 
πολιτιστικών εκφράσεων και της λαογραφίας του Περού, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Σπούδασε παραγωγή στο 
Περού και στη Cinefilia, στη Μεδεγίν της Κολομβίας. Στο παρελθόν είχε 
συμμετάσχει το πρόγραμμα Berlinale Talents. 
Diego Sarmiento (Peru, 1984) co-founded HDPERU in 2010, a production 
company engaged on the dissemination of cultural expressions and folk-

lore of Peru, Human Rights and Environmental issues. He studied Film and TV Production 
in Peru and a executive production course in Cinefilia, in Medellin, Colombia. Diego is a 
Berlinale Talents alumni. 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Diego Sarmiento

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Jorge Tapullima
Alvaro Sarmiento

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Álvaro Sarmiento
Diego Sarmiento
Lucía Czernichowsky

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alex Cruz

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Renerio Tapullima
Watson Sangama
Harry Sangama

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Alvaro Sarmiento
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Ό ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΉΣ ΤΉΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
THE FENCING CHAMPION / FÆGTEMESTEREN
ΔΑΝΙΑ/DENMARK, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 29΄, 2014

Ο Ruben είναι από τους καλύτερους ξιφομάχους της λέσχης. Aυτή τη σεζόν έχει να 
αντιμετωπίσει κάποιους από τους πιο ταλαντούχους ξιφομάχους στην Έυρώπη. Έίναι 
πολύ σημαντικό για εκείνον, και πρέπει να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει το άγχος του 
και να ελέγξει τον θυμό του. Η καλύτερή του φίλη, η Marie, είναι και εκείνη ξιφομάχος, 
και παράλληλα με το δράμα που εκτυλίσσεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεδιπλώ-
νεται μια ακόμα μεγαλύτερη ιστορία για τη φιλία ενός αγοριού και ενός κοριτσιού στα 
πρώιμα εφηβικά τους χρόνια. 
Ruben is one of the best fencers in the club. This season he has to face some of the 
toughest and most talented fencers in Europe. A lot is a stake for Ruben and he has 
to find the strength within himself to overcome his anxiety and control his temper. 
Ruben’s best friend Marie is fencing too, and alongside the drama that is played out 
on the fencing piste, an even greater story is unfolding about a friendship between a 
boy and a girl in their early teens .

SIMON LERENG WILMONT

Σκηνοθέτης. Σπούδασε σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ στην Έθνική Σχολή Κινηματο-
γράφου της Δανίας απ’ όπου αποφοίτησε το 2009. Έίναι κάτοχος πανεπιστη-
μιακού διπλώματος στην ιαπωνική γλώσσα. Η ταινία του Above the Ground, 
Beneath the Sky (2008) κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους 
στο Vision du Réel. Το Dormitory Master (2009) κέρδισε το Χρυσό Πάντα  στο 
Sichuan TV Festival. Το πρώτο του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με τίτλο 
Travelling with Mr. T (2012),  σε συν-σκηνοθεσία με τον Andreas Dalsgaard, 
επιλέχθηκε για το CPH:DOX.

Director. Graduated as a documentary film director from the National Film School of Denmark, 
2009. Holds a BA in Japanese. Above the Ground, Beneath the Sky (2008) won Best Short at Vision 
du Réel. Dormitory Master (2009) won the Gold Panda award at Sichuan TV Festival. His first 
feature documentary, Travelling with Mr. T (2012), was co-directed with Andreas Dalsgaard and 
selected for CPH:DOX.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Simon Lereng Wilmont

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Simon Lereng Wilmont

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Michael Aaglund

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Peter Albrechtsen

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Uno Helmersson

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Monica Hellström

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Final Cut for Real ApS

FRAGILE
FRAGILE
ΈΛΛΑΔΑ/GREECE, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2014

Ένα μικρό μουσείο κρύβει περισσότερες ιστορίες απ’ όσες φαντάζεται κανείς. Λίγες 
εβδομάδες πριν τη μεταφορά του σε καινούριο κτίριο, η συνηθισμένη σιωπή στο παλιό 
μουσείο της Ρωμαϊκής Νικόπολης στη Δυτική Έλλάδα διαταράχθηκε από ένα μοναδικό 
γεγονός: τον τεμαχισμό και τη μεταφορά του αγάλματος της Αθηνάς από μια ομάδα 
εξειδικευμένων μεταφορέων. Αυτό το συμβάν μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε τη 
φωνή του αγάλματος και να ακούσουμε τον μυστικό του διάλογο με τη σκηνοθέτρια 
της ταινίας.
A small museum hides many more stories than one would think. A few weeks before 
its transfer to a new one, the old fashioned museum of Roman Nikopolis in Western 
Greece experienced a unique disturbance of its everyday silence: the breakdown and 
transport of a life size Athena statue by a group of professional packers. This event 
gives us the chance to listen to the statue’s voice and to hear her secret dialogue with 
the director of the film.

MARIA LEONIDA

Σκηνοθέτης. Σπούδασε Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης και Κινηματογράφο στην 
Έλλάδα, την Αγγλία και τη Δανία. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ σε 
συνεργασία με την ΈΡΤ, το Έλληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τη Γερμανική 
Τηλεόραση ZDF / 3SAT, την E. B. U., εφαρμογές με διαδραστικό περιεχόμενο 
καθώς και συνεργασίες για θεατρικές παραστάσεις. Έχει παρουσιάσει την 
εργαστηριακή της δουλειά σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια. Έίναι ιδρυτικό 
μέλος της μη κερδοσκοπικής Έταιρείας ΚΑΡΠΟΣ με στόχο την οπτικοακουστική 
παιδεία και τις ίσες ευκαιρίες στην έκφραση με χρήση των νέων τεχνολoγιών.

Maria trained in filmmaking in London and Denmark.  She holds a BA in History and an MA in 
Art History. Her documentaries have been screened in Film Festivals and EBU channels. Since 
2002, she is working as a Media Educator teaching film language and audio visual expression to 
children, young people and adult educators around Europe. She is the co-founder of «Karpos,» an 
NGO, which develops projects on media literacy dealing with ways of understanding the media 
as well as with processes of interdisciplinary learning.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Maria Leonida

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Maria Leonida

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Dimitris Kordelas

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Chronis Theocharis

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Diadrasis
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Ένα κινηματογραφικό συνεργείο επισκέπτεται ένα συριακό προσφυγικό καταυλισμό στο 
Λίβανο. Οι πρόσφυγες κρύβονται από τον πόλεμο. Τα παιδιά παίζουν κρυφτό. Το συνερ-
γείο προσπαθεί να γίνει αόρατο: κρύβεται κι αυτό. Το θέμα του ντοκιμαντέρ συντίθεται 
από τη σύμπαρξη πραγματικότητας, μυθοπλασίας και της ίδιας της διαδικασίας κινη-
ματογράφισης. Όταν συναντιούνται αταίριαστοι κόσμοι στον ίδιο τόπο την ίδια στιγμή, 
αναδεικνύονται αντιφάσεις.
A film crew visits a Syrian refugee camp in Lebanon. The refugees are hiding from 
the war. The children play hide and seek. The film crew tries to stay in the background; 
they too are hiding. The theme of El Juego Del Escondite is composed of the synergies 
of reality, fiction and the filming process itself. Contradictions arise when disparate 
worlds collide at the same time and place.

DAVID MUNOZ

Γράφει, σκηνοθετεί και παράγει ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας, και έχει 
τιμηθεί με περισσότερα από 100 βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Η ται-
νία του Flowers Of Rwanda τιμήθηκε με το βραβείο Γκόγια Καλύτερης Ταινίας 
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους. Η ταινία του The Infinite Jest κέρδισε το βραβείο 
της κριτικής επιτροπής Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο Aljazeera 
Documentary Film Festival. Η ταινία του Another Night On Earth τιμήθηκε με 
το βραβείο Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI στο DOK Leipzig, το NHK 
Presidential Award, καθώς και το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου 

Μήκους στο Guanajuato International Film Festival. 
He writes, directs and produces documentary and fiction films, with more than 100 awards in 
film festivals. Winner of Goya Award to Best Short Documentary for Flowers Of Rwanda. His film 
The Infinite Jest was a Jury Award for Best Short Documentary at the Aljazeera Documentary Film 
Festival. His film Another Night On Earth won the Film Critics FIPRESCI Award at DOK Leipzig, the 
NHK Presidential Award, also the Best Feature Documentary Award at Guanajuato International 
Film Festival. 

ΤΌ ΚΡΥΦΤΌ
HIDE & SEEK / EL JUEGO DEL ESCONDITE
ΙΣΠΑΝΙΑ/SPAIN, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, H264, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 23΄,  2015

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

David Munoz

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

David Munoz

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

David Muñoz

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

David Munoz
Beatriz Ros

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Beltran Rengifo

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Hibrida Films

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Hide & Seek (2015)
About Ndugu (2013)
Another Night on Earth 

(2012)
The Infinite Jest (2011)
Three Sad Tigers (2010)
Flowers of Rwanda (2008)
Human Development (2007)

ΓΙΌΧΑΝ
JOHAN
ΟΛΛΑΝΔΙΑ/THE NETHERLANDS, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP,  ΈΓΧΡΩΜO/COLOUR, 16΄, 2014

Ο δωδεκάχρονος Johan ονειρεύεται να βγει έξω και να ανακαλύψει τον κόσμο. Απο-
φασίζει να πάει κατασκήνωση: μία εβδομάδα επιβίωσης στο δάσος. Έκεί δυσκολεύεται, 
αφού είναι ο καινούριος, να εδραιώσει τη θέση του στην ομάδα, και ενώ πέφτει η 
νύχτα, τον πιάνει μια ξαφνική νοσταλγία για το σπίτι. Ο Johan δίνει έναν εσωτερικό 
αγώνα να ξεπεράσει τους φόβους του ώστε να γίνει πολύτιμο μέλος της ομάδας των 
προσκόπων. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει έναν νεαρό έφηβο που πασχίζει να βγει από 
τη ζώνη άνεσής του.
Johan (12) dreams of going out and discovering the world. He decides to join a camp-
ing trip: a survival week in the woods. During the camp he finds it difficult, being the 
new boy, to secure his place in the group and then as night falls he suffers an attack 
of pitch-black homesickness. Johan fights an internal struggle to overcome his fears 
in order to become a valuable member of the scouting group. The documentary por-
trays a young adolescent struggling to leave his comfort zone.

SJOERD NIEKAMP

Σπούδασε στην Ακαδημία Κινηματογράφου του Άμστερνταμ. Του αρέσει να γυρίζει ταινίες για τον 
αδύνατο. Πιστεύει ότι ο κινηματογράφος δεν πρέπει να δείχνει μόνο την πραγ-
ματικότητα, αλλά και τα όνειρα των πρωταγωνιστών του, με όσο μεγαλύτερο 
οπτικό ενδιαφέρον γίνεται. Ιδίως οι ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά πρέπει 
να είναι παράξενες και αστείες. Προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όραμά του 
στην ολλανδική τηλεόραση όπου εργάζεται.
Sjoerd Niekamp studied at the Film Academy of Amsterdam. He likes to 
make films about the underdog. Where he thinks film should never just show 
reality but as well his protagonist dreams, as visually and exciting as possi-
ble. Especially for children, films should be strange and funny. Working for the 

Dutch television he tries to make it so.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Sjoerd Niekamp

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Sjoerd Niekamp

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Dirk-Jan Kerkkamp

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Imre Reutelingsperger

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Claas Meier
Luuk Hoogstraten

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Willemijn Cerutti

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

You won’t Get me Down 
(2014)

Scouts at the Crossroads 
(2013)
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Ή ΚΥΡΙΑ ΓΌΥΡΌΥΝΙΤΣΑ
LITTLE MISS PIGGY / OF JE WORST LUST
ΟΛΛΑΝΔΙΑ/THE NETHERLANDS, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 17΄, 2014

Η Brechtje μεγαλώνει σε ένα χοιροτροφείο. Ακούγεται τέλειο για ένα παιδί, με τόσο 
χώρο και ζωάκια. Αλλά η Brechtje διαφωνεί. Το καθάρισμα του χοιροστάσιου είναι 
βρόμικη δουλειά και βρομάει! Βαριέται, και πιστεύει ότι αυτό δεν είναι μέρος για κορί-
τσια. Της αρέσει να φαντάζεται τη ζωή έξω από το αγρόκτημα, στη μεγάλη πόλη.
Brechtje is raised on a pig farm. It would seem like a perfect place to grow up, with 
all that space and animals. But Brechtje has another opinion. Mucking out a pig sty 
is dirty work and it stinks! She is bored, this is no place for a girl she thinks. Brechtje 
likes to fantasize about life outside the farm, a life in the big city.

ELLEN VLOET

Σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ και ερευνήτρια. Της αρέσει να υλοποιεί τις δικές της 
ιδέες και να κάνει έρευνα για άλλους σκηνοθέτες. 
Ellen Vloet is a documentary film director and researcher. She likes to create 
her own ideas as well as researching for other directors.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Ellen Vloet

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Ellen Vloet

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Aage Hollander

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Patrick Minks

ΗΧΟΣ /  SOUND

Tim van Peppen

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Willemijn Cerutti

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Cerutti Films

ΕΘΝΌΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
A NATION WITHOUT A HOMELAND 
ΙΡΑΚ-ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ/IRAQ-UK-THE NETHERLANDS-USA, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, PRORES,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 11΄, 2014

Ο Mohamed είναι πρόσφυγας από τη Συρία – λόγω της κρίσης του 2010. Δεν 
θυμάται τίποτα για την οικογένειά του ή τη ζωή του πριν φτάσει στη Βαγδάτη. Σε 
μια απόπειρα να τον ενώσει ξανά με την οικογένειά του, ο Warith Kwaish ξεκινά ένα 
ταξίδι, ψάχνοντας στους προσφυγικούς καταυλισμούς κοντά στα σύνορα Ιράκ-Συρίας, 
αναζητώντας απεγνωσμένα στοιχεία για το πού βρίσκονται. Στη πορεία συναντά την 
ανιδιοτελή επιθυμία των ανθρώπων να τον βοηθήσουν στην έρευνά του, καθώς και τις 
τραγικές ιστορίες μερικών από τους χιλιάδες σύρους πρόσφυγες όπως ο Mohamed. 
Άραγε θα αποδόσει καρπούς η αναζήτηση του Warith;
Mohamed is a refugee from Syria – a result of the crisis of 2010. He has no 
recollection of his family or life before he reached Baghdad. In an attempt to reunite 
Mohamed with his family, Warith Kwaish embarks on a journey, searching the 
refugee camps along the Iraqi-Syrian border, desperately seeking leads as to their 
whereabouts. Along the way, he discovers people’s selfless desire to aid his search, as 
well as the tragic stories of some of the thousands of Syrian refugee’s like Mohamed. 
Will Warith’s search prove fruitful?

WARITH KWAISH

Γεννήθηκε το 1992 στη Βαγδάτη. Σπούδασε κινηματογράφο στο Ινστιτούτο 
Καλών τεχνών της Βαγδάτης. Απέκτησε πείρα συνεργαζόμενος με τον ιρακινό 
σκηνοθέτη Μοχάμεντ Αλ-Νταράτζι και άλλους ιρακινούς κινηματογραφιστές σε 
διάφορα πρότζεκτ. Έχει γυρίσει δύο ταινίες, το Once They Were Here και το 
A Nation Without A Homeland, που ολοκληρώθηκε το 2014 στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου ταινιών μικρού μήκους του Ιρακινού Ανεξάρτητου Κέντρου Κινη-
ματογράφου. Αυτή την περίοδο εργάζεται για το Ιρακινό Ανεξάρτητο Κέντρο 
Κινηματογράφου.

Warith Kwaish was born in 1992 in Baghdad. He studied cinema at the Baghdad Institute of Fine 
Arts. He gained experience in this field working with Iraqi director Mohamed Al-Daradji, as well 
as working on other projects by Iraqi filmmakers. Warith has completed two films: Once They 
Were Here and A Nation Without A Homeland, which was completed in 2014 as part of the Iraqi 
Independent Film Center’s short film workshop. Warith currently works for the Iraqi Independent 
Film Centre.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Warith Kwaish

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Warith Kwaish

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING1

Warith Kwaish

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Nick Freemantle

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Andy Guy

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Mohamed Al-Daradji

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Iraqi Independent Film 
Centre

Iraq Al-Rafidain
Human Film UK / NL
The Humpty Dumpty 

Institute
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ΌΜΙΝΤ
OMID
ΗΠΑ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ/USA-AFGHANISTAN, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, H264,  ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 9΄, 2014

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αγοριού που πλένει αυτοκίνητα 
δίπλα στην Αμερικανική Πρεσβεία της Καμπούλ, ενώ μιλά για την απόσυρση των αμε-
ρικανικών δυνάμεων. Προσφέρει στον θεατή μια σπάνια ματιά στους κατεστραμμένους 
από τον πόλεμο δρόμους της Καμπούλ, συνυφαίνοντας την προσωπική ιστορία του 
Omid με την ιστορία της αμερικανικής ανάμιξης στο Αφγανιστάν και τις επιπτώσεις της 
στο μέλλον της περιοχής.
Omid is the story of a young boy washing cars next to the US Embassy in Kabul, 
reflecting on the US military withdrawal. This short documentary provides rare access 
to the war-torn streets of Kabul, Afghanistan weaving together Omid’s personal 
story with the history of the United States’ involvement in Afghanistan and its conse-
quences for the country’s future.

JAWAD WAHABZADA

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αφγανιστάν ως παιδί-εργάτης. Έίχε την τύχη να 
μετακομίσει στις ΗΠΑ όπου μορφώθηκε. Τώρα γυρίζει ντοκιμαντέρ για να ευαι-
σθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις συνέπειες του πολέμου στα παιδιά.
Jawad Wahabzada was born and raised in Afghanistan as a child laborer. He 
got an opportunity to move to the United States where he got an education. 
Now, he makes documentary films to raise awareness about the effect of 
war of children.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Jawad Wahabzada

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jon Bougher

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Jawad Wahabzada
Jon Bougher

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Omid (2014)
Be And It Is (2013)
Children Of Kabul (2011)

ΠΑΛΙΡΡΌΙΕΣ – ΤΌ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΉΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
TIDES – A STORY TOLD BY THE SEA
ΈΛΛΑΔΑ/GREECE, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, DCP, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 11’, 2014

Η οικογένεια του μικρού Σαΐντ φτάνει στη Μυτιλήνη έχοντας αφήσει πίσω της έναν 
μεγάλο κίνδυνο. Πριν όμως διασχίσουν το Αιγαίο, ο πατέρας χάνεται στο πλήθος. Η 
μητέρα και τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο πατέρας έχει φυλακιστεί στην Έλλάδα και γρά-
φουν ένα βιβλίο να τον σώσουν.
Little Sayed and his family arrive in Mytilene having had a really narrow escape. 
Before crossing the Aegean, the father of the family gets lost in the crowds. The 
mother and children hear he has been imprisoned in Greece, and put up a book in 
order to save him.

ΣΤΆΎΡΊΆΝΝΆ ΛΊΤΣΆ / STAVRIANNA LITSA

Η Σταυριάννα Λίτσα σπούδασε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Mimar Sinan 
της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι το πρώτο της μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 
ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές.
She studied Cinema at the Mimar Sinar University in Istanbul. This is her 
first short documentary. However, she has taken part in a number of other 
cinematic productions.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Σταυριάννα Λίτσα  / 
Stavrianna Litsa

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Σταυριάννα Λίτσα  / 
Stavrianna Litsa

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Σταυριάννα Λίτσα  / 
Stavrianna Litsa

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Παναγιώτης Γάκης / 
Panagiotis Gakis

ΜΟΎΣΊΚΗ / MUSIC

Δημήτρης Ίσσαρης / Dimitris 
Issaris

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Αλέξανδρος Ρωμανός 
Λιζάρδος / Alexandros 
Romanos Lizardos

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Shiny Side Up

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Out of Me
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ΠΑΙΞΕ!
PLAY! / IGRAJ!
ΣΈΡΒΙΑ/SERBIA, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 12΄, 2014

Τι κοινό έχει το μπίνγκο και ο Μποπ ο Σφουγγαράκης; Ο Dusan, ένα οχτάχρονο αγόρι 
παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετους κόσμους, περνάει τον καιρό του 
μαζί με ενήλικες που παίζουν στο καζίνο, ενώ η φαντασία του συναρπάζεται από την 
παιδική τηλεοπτική σειρά. Πότε μεγαλώνει κανείς; Ας παίξουμε για να μάθουμε!
What do Bingo and SpongeBob have in common? Dusan, an eight-year-old boy 
trapped in limbo between two polar opposite worlds, spends his time amongst gam-
bling adults in a casino while his imagination is captivated by children’s television 
series.  When does one grow up? Let’s play and find out!

ANDREJ KOLENCIK

Ο «Ναύαρχος» όπως είναι το παρατσούκλι του, γεννήθηκε το 1984 στη Μπρα-
τισλάβα. Έίναι σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης. Αποφοίτησε από την 
Ακαδημία Μουσικής και Δραματικών Τεχνών της Μπρατισλάβα. Αυτή τη στιγμή 
εργάζεται ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και animation, 
βιντεοκλίπ και διαφημιστικών. Το πρώτο του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, με 
τίτλο Hviezda, προβλήθηκε σε περισσότερα από 40 διεθνή φεστιβάλ και τιμή-
θηκε με έξι βραβεία. Tο 2014 επιλέχθηκε για να συμμετάσχει το πρόγραμμα 
Berlinale Talents.

Andrej Kolencik nicknamed Admiral (b.1984 in Bratislava) is a film director and visual artist. He 
graduated from Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava. At present he’s working as 
a freelance film director of fiction and also animation films, music videos and commercials. His 
debut documentary short Hviezda was screened at more than 40 international festivals and won 
6 prizes. In 2014 he was selected for Berlinale Talents.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Andrej Kolencik

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Andrej Kolencik, Alberto 
Iordanov

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Carlos Correa R.

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING1

Alberto Iordanov

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Tatiana Bulycheva

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Dejan Petrovic, Predrag 
Zivkovic

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Filmart, Interakcija 
2014-Međunarodni student-
ski filmski kamp

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

PLAY!, 2014
Vystava, 2013
Hviezda, 2012
Lunicek & Peresnicek, 2010
Cmuchal & Svina zasahuju, 

2009

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
TO GET IN / ПОСТУПИТЬ
ΡΩΣΙΑ-ΓΈΩΡΓΙΑ/RUSSIA-GEORGIA, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES , ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 30΄, 2014

Πρόκειται για θραύσματα εφηβικών σκέψεων υφασμένων στο κοινό ρεύμα. Αποσπά-
σματα ημερών που περνούν μαζί και χώρια, ημερών γεμάτων προσμονή για το κεντρικό 
γεγονός της ζωής τους – τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Η 
υπόλοιπη ζωή κυλάει παράλληλα – οι γέροι γερνούν περισσότερο, οι χορευτές χορεύ-
ουν, οι γλεντζέδες γλεντάνε. Όμως στο βάθος δεσπόζει η γραμμή. Η γραμμή που πρέπει 
να περάσουν.
Here are the snippets of thoughts of teens woven into the common stream. Scraps of 
days spent together and apart, days full of anticipation of the main event in their lives 
– exam to get in Architectural Institute. The rest of life goes in parallel – old people 
get older, dancers dance, party-goers party hard. But the line looms in a way ahead. 
The line which they have to cross.

ANNA SARUKHANOVA

Γεννήθηκε το 1988 στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας με πτυχίο Ανώτα-
της Έκπαίδευσης Σεναριογράφων και Σκηνοθετών Κινηματογράφου. Η μικρού 
μήκους ταινία της με τίτλο Away προβλήθηκε στο κεντρικό διαγωνιστικό τμήμα 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Black Nights του Τάλιν, κ. α. Έργάστηκε ως α΄ βοηθός σκηνοθέτη στη 
μεγάλου μήκους ταινία Yes and Yes σε σκηνοθεσία Βαλέριας Γκάι Γκερμάνικα. 
Έπίσης γύρισε 20 επεισόδια για την πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Luisa 

Lojkina Diaries.
Βorn (1988) in Tbilisi, Georgia. She graduated from Moscow State University, Faculty of Jour-
nalism, from the Higher Courses for Scriptwriters and Film Directors. Her short film Away was 
screened at the Moscow International Film Festival, main competition, Tallinn Black Nights Film 
Festival and others. Anna was a first assistant director on the feature film Yes and Yes directed 
by Valeria Gai Germanica. She also filmed 20 episodes for the 1st season of the TV-series Luisa 
Lojkina Diaries.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Anna Sarukhanova

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Anna Sarukhanova

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Anna Sarukhanova

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Anna Sarukhanova

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Anna Sarukhanova

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Anna Sarukhanova

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Anna Sarukhanova
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ΣΤΌ ΣΧΌΛΕΙΌ 
TO SCHOOL
ΜΙΑΝΜΑΡ/MYANMAR, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 15΄,  2015

Το μόνο που θέλει ο εντεκάχρονος Yarzar είναι να πάει στο σχολείο. Όμως μεγαλώ-
νοντας στη φτώχια της επαρχίας, χωρίς  πατέρα και μια μάνα που σκοτώνεται στη 
δουλειά, πρέπει να μείνει στο σπίτι για πουλάει τα χέλια που πιάνει στην αγορά και να 
δουλεύει στους ορυζώνες. Μαζεύει όσα κυάτ μπορεί για να καταφέρει να πραγματο-
ποιήσει το όνειρό του, διπλασιάζοντας τις προσπάθειές του όταν ο μικρός του αδελφός 
ανακοινώνει ότι θέλει και εκείνος να πάει στο σχολείο. Όμως η καλύβα της οικογένειας 
πλήττεται από έναν κυκλώνα που σπέρνει την καταστροφή. 
Έleven-year-old Yarzar wants nothing more than to go to school. But growing up in 
rural poverty without a father and a mother who works her fingers to the bone, Yarzar 
is needed at home to catch eels to sell at market and to work in the paddy fields. 
He saves every kyat he can to achieve his dream, doubling his efforts when his little 
brother announces that he wants to go to school too. But disaster strikes when the 
family’s hut is hit by a cyclone. 

SOE MOE AUNG

Ο Soe Moe Aung έχει αρχίσει να αποκτά εντυπωσιακό βιογραφικό στα ντοκι-
μαντέρ και τις ταινίες μυθοπλασίας. Το Insein Rhythm, ένα μικρού μήκους ντο-
κιμαντέρ, προβλήθηκε σε πολλά γνωστά φεστιβάλ όπως το Nyon στην Έλβε-
τία και το DOK Leipzig στη Γερμανία. Η μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας 
με τίτλο Next Month κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους 
Μυθοπλασίας στο Wathann Film Festival του 2013, ενώ το ντοκιμαντέρ του 
με τίτλο A Man For All Seasons τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό 
Ντοκιμαντέρ της Σχολής Κινηματογράφου της Γιανγκόν και του Ινστιτούτου 

Γκαίτε το 2013.
Soe Moe Aung is developing an impressive track record in both documentaries and fiction films. 
Insein Rhythm, a short documentary, screened at high profile festivals including Nyon in Switzer-
land and DOK Leipzig in Germany. His short fiction Next Month,  won the Best Short Fiction Film 
Award at the 2013 Wathann Film Festival, whilst his documentary A Man For All Seasons, took 
first prize in the 2013 YFS-Goethe Institut Documentary Competition.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

Soe Moe Aung

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

Su Su Hlaing

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

Khin Maung Kyaw

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Zaw Naing Oo, Soe Moe 
Aung

ΠΆΡΆΓΩΓΟΣ / PRODUCER

Shin Daewe

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

Yangon Film School

ΛΕΥΚΉ ΓΉ  
WHITE EARTH
ΗΠΑ/USA, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ/DOCUMENTARY, APPLE PRORES, ΈΓΧΡΩΜΟ/COLOUR, 20΄, 2014

Με φόντο τον δριμύ χειμώνα της Βόρειας Ντακότας, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την 
ιστορία του πετρελαϊκού μπουμ που έχει προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους που ανα-
ζητούν δουλειά στις Βόρειες Πεδιάδες της Αμερικής. Έιπωμένη από τη σκοπιά τριών 
παιδιών και μιας μετανάστριας μητέρας που οι ζωές τους επηρεάστηκαν από το πετρε-
λαϊκό μπουμ, κάθε ιστορία συνυφαίνεται με τις άλλες, εξερευνώντας την αθωότητα, την 
πατρίδα και το Αμερικανικό Όνειρο.
Set against the backdrop of a cruel North Dakota winter, White Earth is a tale of an 
oil boom that has drawn thousands to America’s Northern Plains in search of work. 
Told from the perspective of three children and an immigrant mother whose lives are 
touched by the oil boom, each story intertwines with the others – exploring themes of 
innocence, home, and the American Dream.

J. CHRISTIAN JENSEN

Έργάζεται στον κινηματογράφο και τα μίντια πάνω από μία δεκαετία. Ξεκί-
νησε την καριέρα του στην ανεξάρτητη αφηγηματική μυθοπλασία και κατό-
πιν πέρασε στο πεδίο της τηλεόρασης, όπου εργάστηκε σε παραγωγές των 
National Geographic, FRONTLINE και American Experience. Η πιο πρόσφατη 
δουλειά του, που ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, προβλήθηκε 
σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και εξερευνά υπαρξιακά ζητήματα και 
τις εντάσεις μεταξύ επιστήμης, θρησκείας, εκσυγχρονισμού και παραδοσιακών 
αξιών. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως παραγωγός, μοντέρ και εκπαιδευτής στο 

Σαν Φρανσίσκο.
J. Christian Jensen has been working in film and media for over ten years.  He started in indie 
narrative fiction before entering the broadcast realm – working on productions for National 
Geographic, FRONTLINE and American Experience. Christian’s most recent work, completed at 
Stanford University, has screened at major festivals around the world and explores existential 
themes and the tensions between science, religion, modernization and traditional values. He 
currently works as a producer, editor and part-time educator in the San Francisco Bay Area.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ / DIRECTION

J. Christian Jensen

ΣΕΝΆΡΊΟ / SCREENPLAY

J. Christian Jensen

ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆ / 
CINEMATOGRAPHY

J. Christian Jensen

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

J. Christian Jensen

ΣΧΕΔΊΆΣΜΟΣ ΗΧΟΎ / 
SOUND DESIGN

Chris Carlson

ΠΆΡΆΓΩΓΗ / PRODUCTION

J. Christian Jensen

ΦΊΛΜΟΓΡΆΦΊΆ / 
FILMOGRAPHY

Sou da Bahia [I’m from Bahia] 
(2009)

Out of Body (2011)
ALPHA & OMEGA (2012)
Between Land and Sea 

(2012)
Solitary Plains (2014)
White Earth (2014)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Tributes
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6 + 6, KΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΉ ΠΡΩΤΌΠΌΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

Δώδεκα αντιπροσωπευτικές ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ενδεικτικές 
του ενδιαφέροντος κορυφαίων δημιουργών του για την παιδική μνήμη και την 
εκπαίδευση. Το αφιέρωμα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει έξι 
κλασικές, πλέον, ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, που με ήρωες παιδιά και 
νέους εξέφρασαν νέα κινηματογραφικά ρεύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
(Ιταλικό Νεορεαλισμό, γαλλική Νουβέλ Βαγκ κλπ.). Η δεύτερη περιλαμβάνει επίσης 
έξι ταινίες που έχουν στο επίκεντρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τέσσερις μάλιστα απ’ 
αυτές τις ταινίες αναπαριστούν τις μεθόδους τριών κορυφαίων προσωπικοτήτων, που 
άλλαξαν ριζικά τις αντιλήψεις για το εκπαιδευτικό σύστημα και το επηρεάζουν βαθιά 
ως σήμερα.

Twelve films, representative of European cinema, indicative of great creator’s 
interest for childhood memory and education. The tribute has two parts: The 
first consists of six classic European films, having children and young people as 
main characters, expressed new cinematic movements in different European 
countries (Italian neorealism, the French Nouvelle Vague etc.). The second 
consists of six films that take a closer look on the educational system. In fact, 
four of them depict the methods of three distinguished people who, with their 
innovative teaching programs, drastically changed perceptions about education, 
and their influence is still evident to this day.

ΛΌΥΣΤΡΌΣ ΠΑΠΌΥΤΣΙΩΝ
SHOESHINE / SCIUSCIÀ
ΙΤΑΛΙΑ / ITALY, 1946, 93΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Vittorio De Sica
Οι ήρωες είναι δύο μικρά παιδιά. Έργάζονται σαν λούστροι παπουτσιών και το όνειρο τους είναι 
να αποκτήσουν ένα άλογο. Η επιθυμία τους γίνεται πραγματικότητα, όταν ο αδερφός του ενός 
προσφέρει στα παιδιά εύκολα, αλλά μάλλον όχι και τόσο νόμιμα, χρήματα. Τα δυο παιδιά θα 
οδηγηθούν στις φυλακές ανηλίκων, όπου οι συνθήκες και οι καταστάσεις θ’ αντιστρέψουν 
τη φιλία τους σε αντιπαλότητα και εχθρότητα.
Two small children, working as shoeshines, dream of buying a horse. Their wish comes 
true, when the brother of one, offers the pair the opportunity to make easy, but not 
quite legal, money. The two children will be sent to a juvenile detention centre, where 
circumstances will transform their friendship into antagonism and animosity.

ΚΛΕΦΤΉΣ ΠΌΔΉΛΑΤΩΝ
BICYCLE THIEVES / LADRI DI BICICLETTE
ΙΤΑΛΙΑ / ITALY, 1948, 93΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Vittorio De Sica
Σε μια αλάνα ένα τσούρμο ανέργων περιμένει με αγωνία να ακούσει ένα καλό νέο από τον 
υπεύθυνο του γραφείου εύρεσης εργασίας. Η τύχη χαμογελά στον Αντόνιο Ρίτσι, ο οποίος 
επιλέχθηκε από τον δήμο της Ρώμης να εργαστεί ως αφισοκολλητής. Η δουλειά όμως απαιτεί 
ποδήλατο και ο Ρίτσι δεν έχει πια, το έχει δώσει ενέχυρο. Θα πει ψέματα, θα πάρει τη δουλειά 
και μαζί μια ωραία στολή. Όμως, μέχρι αύριο πρέπει να βρει ένα ποδήλατο...
A group of unemployed workers wait impatiently to hear about job openings. Fortune smiles 
on Antonio Ricci, who has been selected by the City of Rome to work posting advertising bills. 
But this job requires a bicycle, and Ricci has pawned his. He will lie and take the job, along 
with a nice uniform. So he must find a bicycle by tomorrow…

TΑ 400 ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ
THE 400 BLOWS / LES 400 COUPS
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 1959, 93΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: François Truffaut
Ο Αντουάν Ντουανέλ είναι δεκατριών χρονών και ζει στο Παρίσι, με τους γονείς του. 
Νιώθει ξένος στον κόσμο της παιδικής ηλικίας, τον οποίο κοιτάζει με περιφρόνηση. 
Την ίδια στιγμή, η αδιαφορία των γονιών του και η αυταρχική συμπεριφορά των 
καθηγητών στο σχολείο, του προκαλεί μια τάση φυγής από το καταπιεστικό, σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον. Νιώθει διωγμένος από παντού, άτυχος και η παραμικρή βλακεία 
του αντιμετωπίζεται σαν φοβερό έγκλημα, ακόμη κι αν πηγάζει από καλές προθέσεις.Ο Αντουάν 
πιστεύει ότι κανείς δεν τον καταλαβαίνει γι’ αυτό επιθυμεί να γίνει γρήγορα ενήλικος. Και 
ονειρεύεται την ελευθερία της θάλασσας. Μετά από πολλές περιπέτειες, ανάμεσα στις οποίες 
και ο εγκλεισμός του στο αναμορφωτήριο, κατορθώνει να φθάσει επιτέλους στην θάλασσα...
Antoine Doinel is 13 years old and lives in Paris with his parents. He feels alien in the world 
of his childhood, whom he looks down on. At the same time, his parents’ indifference and his 
teachers’ domineering behaviour, make him want to escape this oppressive school and family 
environment. He feels persecuted and unfortunate; his every little mistake is treated as a 
terrible crime, even when his intentions were good. Antoine believes no-one understands him, 
so he wishes to grow up soon. He dreams of the freedom of the sea. Many adventures later, 
including being sent to a juvenile detention centre, he manages to reach the sea…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 6 + 6, KΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΉ 
ΠΡΩΤΌΠΌΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

TRIBUTE: 6 + 6, CINEMA INNOVATION AND EDUCATION
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ΤΌ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΌ 
I HAVE A NEW MASTER / L’ÉCOLE BUISSONNIERE
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 1949, 115΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Jean-Paul Le Chanois
Βρισκόμαστε στο 1920, σ’ ένα μικρό χωριό της Προβάνς, στη νότια Γαλλία. Ο κύριος Πασκάλ, 
νέος δάσκαλος στο σχολείο, συγκρούεται με την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών 
του. Αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τις διδακτικές του μεθόδους. Ακούει τα παιδιά, εμπνέεται 
από τις ανακαλύψεις και τα ενδιαφέροντά τους, πηγαίνει μαζί τους στη φύση. Αναπτύσσεται 
έτσι μια διαφορετική σχέση μεταξύ τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές του να 
ξαναβρούν την χαρά να μαθαίνουν και ο κύριος Πασκάλ την χαρά να διδάσκει. Όμως αυτή η 
μικρή επανάσταση κακοφαίνεται σε κάποιους γονείς και παράγοντες της περιοχής…
The story takes place in 1920, in a small Provence village in southern France. Mr. Paskal, the 
new teacher, is faced with the indifference of his students. He resolves to change drastically 
his teaching methods. He listens to the children, he finds inspiration in their discoveries and 
interests, he goes with them out into nature. A new relationship is forged among them, which 
will bring back the love of learning for the students and the love of teaching for Mr. Paskal. 
However, some parents and officials take objection to this small revolution…

Ό ΔΑΣΚΑΛΌΣ ΠΌΥ ΑΦΉΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΌΝΕΙΡΕΥΌΝΤΑΙ
LE MAÎTRE QUI LAISSAIT LES ENFANTS RÊVER
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 2006, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Daniel Losset
Η ταινία παρακολουθεί στις ταραγμένες δεκαετίες του μεσοπολέμου την δράση του 
φωτισμένου παιδαγωγού Celestin Freinet στην γαλλική επαρχία για ένα ανοικτό στην 
κοινότητα σχολείο. Ένα δημοκρατικό σχολείο που αφήνει πραγματικά τους μαθητές του 
να ονειρεύονται, να δημιουργούν με βάση τις ευαισθησίες τους, να τα τυπώνουν οι ίδιοι 
όλα αυτά, εμπλουτίζοντας την σχολική βιβλιοθήκη, να λειτουργούν συλλογικά σε άμεση 
επαφή με τη φύση αλλά και τα επαγγέλματα της μικρής τους πόλης.
The film follows the efforts of distinguished pedagogue Celestin Freinet in rural 
France to make a school open to the community during the turbulent interwar period. 
A democratic school that truly allows students to dream, to create according to their 
sensibilities, to publish their own works filling the school library, and to work collectively, 
being in tune with nature and the trades of their small town. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΠΌΙΉΜΑ-Ό ΔΡΌΜΌΣ ΠΡΌΣ ΤΉ ΖΩΉ 
ROAD TO LIFE / PEDAGOGICHESKAYA POEMA
ΣΟΒΙΈΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ / SOVIET UNION, 1955, 111'

Σκηνοθεσία / Direction: Aleksei Maslyukov, Mechislava Mayevskaya
Η ταινία του Αλεξέι Μασλιούκοφ είναι βασισμένη στη ζωή και το έργο του Μακαρένκο στην 
Αποικία Γκόρκι. Η ταινία αναδεικνύει το εκπαιδευτικό έργο του Μακαρένκο ως προς την 
απόρριψη των βίαιων και αντιπαιδαγωγικών μεθόδων εκμάθησης του τσαρικού παρελθόντος. Ο 
Μακαρένκο κατόρθωσε να μεταμορφώσει τα «δύσκολα» αυτά παιδιά σε σωστούς και ικανούς 
πολίτες, μόνο με υπομονή, αναπτύσσοντας μέσα τους αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης.
Aleksei Maslyukov’s film is based on the life and work of Anton Makarenko at the Gorky 
Colony. The film illustrates Makarekno’s educational work, rejecting the violent and 
counterprocuctive teaching methods of the Czarist past. Makarekno successfully transformed 
«difficult» children into good and effective citizens, cultivating in them feelings of love and 
solidarity, through his patience alone. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΌΥ ΙΒΑΝ
IVAN’S CHILDHOOD / IVANOVO DETSTVO
ΣΟΒΙΈΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ / SOVIET UNION, 1962, 95΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Andrei Tarkovsky
Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, με κεντρικό 
ήρωα ένα δωδεκάχρονο αγόρι, τον Ιβάν, η οικογένεια του οποίου ξεκληρίστηκε από τους 
Ναζί. Κατατάσσεται στον Σοβιετικό στρατό ως ανιχνευτής και αναλαμβάνει επικίνδυνες 
αναγνωριστικές αποστολές, για τις οποίες είναι ο πλέον κατάλληλος χάρη στο μικρό του μπόι και 
τη σβελτάδα του. Οι ενήλικες συμπολεμιστές του τον σέβονται και τον αναγνωρίζουν ως ισότιμο. 
Όταν του προτείνουν να πάει σε μια στρατιωτική ακαδημία, για να τον προφυλάξουν από τους 
κινδύνους της μάχης, ο Ιβάν απορρίπτει πεισματικά την ιδέα.
The story takes place during WWII, centred on a 12-year-old boy named Ivan, whose 
whole family was killed by the Nazis. Ivan enlists as a scout in the Soviet Army, 
successfully taking up dangerous reconnaissance missions, thanks to his small 
stature and agility. This adult fellow soldiers respect him and treat him as an 
equal. When they offer to send him to military school to shelter him from danger, 
Ivan rejects the idea.

ANIKI BOBÓ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ / PORTUGAL, 1942, 71΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Manoel de Oliveira
Στις όχθες του Δούρου ποταμού στο Πόρτο, μια «συμμορία» πιτσιρικάδων έχει μόλις αποδεχθεί 
το νέο μέλος, τον ντροπαλό Καρλίτο, που δεν διστάζει να το «παίξει σκληρός» κλέβοντας μιαν 
ακριβή κούκλα για τα όμορφα μάτια της Τερεζίνα, μοναδικό κορίτσι της παρέας. Ο Έντουάρντο 
όμως, ο αρχηγός, ερωτευμένος κι αυτός με την Τερεζίνα, δεν επιτρέπει προκλήσεις από κανέναν.
In the streets of Porto, by the banks of the Douro River, a gang of very young kids has 
just accepted a new member, Carlitos, a shy boy who has "played it tough" by stealing an 
expensive doll for his crush, beautiful Terezinha, the only girl of the group. The trouble is that 
Eduardo, the "boss", is also in love with Terezinha, and he will not allow anyone to challenge 
him.

ΤΌ ΞΥΠΌΛΥΤΌ ΤΑΓΜΑ 
THE BAREFOOT BATTALION
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1953, 93΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Gregg Tallas
Η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν 
οι Ναζί τα έδιωξαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της 
γερμανικής κατοχής. Τα παιδιά μεταβάλλονται σε ένα είδος καλόκαρδης ηρωικής 
συμμορίας, που κλέβει από τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να συντηρεί 
τα μέλη της κι όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της. Έπίσης, πέρα από την αρωγή που 
παρείχαν στο κόσμο, κατάφερναν με την εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την 
Αντίσταση, βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και 
Έγγλέζους αξιωματικούς.
The true story of 160 children, whose actions became legend when the Nazis threw them 
out of Thessaloniki’s orphanages during WWII. The children form a benevolent, heroic gang 
that steals from Germans and black-marketeers to feed its members and as many others as 
they can. At the same time, they used their intelligence and courage to assist the Resistance, 
finding ways to help Greeks, American and English officers escape to the Middle East.
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Ή ΘΥΣΙΑ ΤΌΥ ΚΌΡΤΣΑΚ 
KORCZAK 
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ / POLAND-GERMANY, 1990, 113΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: Andrzej Wajda
Ο Αντρέι Βάιντα αποτίει φόρο τιμής στον Πολωνοεβραίο γιατρό, παιδαγωγό και συγγραφέα 
Γιάνους Κόρτσακ, ο οποίος θεωρείται ο πρόδρομος της Χάρτας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
Ο Κόρτσακ, ιδρυτής δυο ορφανοτροφείων στην προπολεμική Βαρσοβία, αφιέρωσε τη ζωή του 
στα ορφανά παιδιά, τα οποία και ακολούθησε στην μετακόμισή τους στο Γκέτο της Βαρσοβίας, 
αλλά και στους θαλάμους αερίων του χιτλερικού στρατοπέδου της Τρεμπλίνκα το 1942.
Andrzej Wajda pays tribute to Polish-Jewish doctor, educator and writer Janusz Korczak, 
who is considered the father of the Declaration of Children's Rights. Korczak, founder of 
two orphanages in pre-war Warsaw, dedicated his life to orphans, whom he followed in the 
Warsaw Ghetto and in the gas chambers of Treblinka extermination camp in 1942.

ΕΝΑ ΑΓΡΙΜΙ ΣΤΉΝ ΠΌΛΉ
THE WILD BOY / L’ENFANT SAUVAGE
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 1969, 85΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Σκηνοθεσία / Direction: François Truffaut
Η πραγματική ιστορία ενός παιδιού που βρέθηκε να ζει σε πρωτόγονη κατάσταση σ’ 
ένα δάσος της Γαλλίας, στα τέλη του 19ου αιώνα. Έγκαταλειμμένο, άγνωστο πώς, σε 
πολύ μικρή ηλικία, είχε επιζήσει τρώγοντας ρίζες και καρπούς, όμως η ολοκληρωτική 
απομόνωσή του είχε σταματήσει μέσα του κάθε πνευματική και συναισθηματική 
ανάπτυξη... Ο Τριφό αφηγείται την επίμονη και εξαντλητική προσπάθεια του καθηγητή 
Ζαν Ιτάρ –γνωστού στην παιδαγωγική επιστήμη και με σημαντικό έργο– ν’ αποσπάσει αυτό 
το πλάσμα από τη φύση και να ξυπνήσει μέσα του τον άνθρωπο. Ένα εγχείρημα, όπου όλα 
έπρεπε να διδαχτούν: όχι μόνο ο έναρθρος λόγος, αλλά και το να πίνει νερό από ποτήρι, να τρώει 
με κουτάλι και πιρούνι, να ντύνεται, να κοιμάται σε κρεβάτι κ.ο.κ. Μια ταινία γεμάτη ευγένεια, 
τρυφερότητα και πίστη στον άνθρωπο...
The real story of a child found living in primitive conditions in a French forest, in the late 19th 
century. Abandoned at a very early age, he survived eating roots and fruits, but total isolation had 
brought to a halt his mental and emotional development. Truffaut follows the determined and 
exhausting efforts of Professor Jean Itard –famous educator with significant work– to detach the 
boy from nature and wake up the human inside him. In this undertaking, the boy need to be taught 
everything: not only how to speak, but also how to drink water from a glass, using cutlery to eat, 
dress himself, sleep on a bed etc. A film filled with kindness, tenderness and faith in humanity…

ΤΌ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ 
POCKET MONEY / L’ARGENT DE POCHE
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 1976, 104΄

Σκηνοθεσία / Direction: François Truffaut
Η καθημερινότητα σ' ένα δημοτικό σχολείο της επαρχιακής Γαλλίας, στο τέλος μιας σχολικής 
περιόδου. Η ταινία παρουσιάζει ένα πλήθος παιδιών, αγόρια και κορίτσια, των οποίων οι περιπέτειες 
από το μπιμπερό ως το πρώτο ερωτικό φιλί, φανερώνουν τα διάφορα στάδια της διαδρομής από 
την παιδική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Από τις παραγνωρισμένες δημιουργίες του Τριφό, η ταινία 
αναπλάθει πειστικά την παιδική ψυχοσύνθεση λίγο πριν τα σκιρτήματα της εφηβείας.
As the summer holidays approach, the film follows daily life in a primary school in rural France. 
The adventures of a band of children, from first milk to first lover’s kiss, illuminate the different 
stages of the journey from childhood to adolescence. A little-known Truffaut creation, the film 
convincingly recreates the child’s psyche just before the first stirrings of adolescence

6 + 6, KΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΉ ΠΡΩΤΌΠΌΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ

ΡΩΜΉ, ΑΝΌΧΥΡΩΤΉ ΠΌΛΉ
ROME, OPEN CITY
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΡΟΣΈΛΙΝΙ / ROBERTO ROSSELLINI, 1945, 103’, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Ρώμη 1944. Η πόλη είναι υπό γερμανική κατοχή και οι πολίτες της βιώνουν τη βάρβαρη 
συμπεριφορά των Γερμανών. Οι κατακτητές αναζητούν έναν Ιταλό, τον Τζόρτζιο Μανφρέντι με 
την υποψία ότι είναι μέλος μιας ομάδας της Αντίστασης. Έκείνος ζητά βοήθεια από τον φίλο 
του Φραντσέσκο, που πρόκειται να παντρευτεί τη χήρα Πίνα. Η Πίνα κι ο ιερέας Δον Πιέτρο 
Πελεγκρίνι προσπαθούν να βοηθήσουν τον Τζόρτζιο να φύγει από την πόλη το συντομότερο 
δυνατόν με νέα ταυτότητα. Παράλληλα η Πίνα ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Φραντσέσκο 
την αμέσως επόμενη μέρα, όταν κάποιο πρόσωπο από το περιβάλλον του Τζόρτζιο δίνει 
πληροφορίες στους Γερμανούς βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων.
Rome 1944. The city has been occupied by the Nazis, and its citizens experience harsh 
treatment from Germans. The invaders are trying to arrest an Italian, Giorgio Manfredi, 
suspected of being in the Resistance. He seeks help from his friend Francesco, who is about to 
marry Pina, a widow. Pina and priest Don Pietro Pellegrini try to help Giorgio escape the city as 
soon as possible under a new identity. Meanwhile, Pina prepares to marry Franscesco the very 
next day, when someone informs the Nazis, endangering all of them.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΌΝ ΙΤΑΛΙΚΌ 
ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΌ: ΑΠΌ ΤΉΝ 
ΑΝΌΧΥΡΩΤΉ ΠΌΛΉ ΣΤΌ ΧΑΌΣ

TRIBUTE TO THE ITALIAN CINEMA
FROM OPEN CITY TO KAOS
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΌΝ ΙΤΑΛΙΚΌ ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΌ

ΡAISAN
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΡΟΣΈΛΙΝΙ / ROBERTO ROSSELLINI, 1946, 124’, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Μέσα από έξι βινιέτες, που μας ταξιδεύουν από τη Σικελία μέχρι τη Φλωρεντία, ο Ροσελίνι 
καλύπτει το χρονικό διάστημα από την εισβολή των συμμάχων στη νότια Ιταλία μέχρι την 
ολοκλήρωση της απελευθέρωσης και, πάντα με τη σεναριακή συνδρομή του Φελίνι, σκηνοθετεί 
την πιο «ορθόδοξη» νεορεαλιστική του ταινία. Παρά τον μυθοπλαστικό τους πυρήνα, τα 
επεισόδια του Ρaisan μοιάζουν με ατόφια αποσπάσματα των επίκαιρων της εποχής, με τους 
μη-επαγγελματίες ηθοποιούς να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον ακατέργαστο ρεαλισμό των 
σκηνών.
In six vignettes that take us from Sicily to Florence, Rossellini covers the period from the allied 
invasion in southern Italy to the liberation and, with Felini’s help, directs his most «orthodox» 
neorealist film. Despite their fictional core, Paisan’s episodes look like period newsreels, 
while the non-professional actors contribute to the raw realism of the scenes.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΩΡΑ ΜΉΔΕΝ 
GERMANY, YEAR ZERO
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΡΟΣΈΛΙΝΙ / ROBERTO ROSSELLINI, 1948, 78’, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Ένας Γερμανός στρατιώτης, ο Karl-Heinz, επιστρέφει στο σπίτι του σε μια 
κατεστραμμένη πόλη και αναζητά την οικογένειά του. Βρίσκει τελικά τον πατέρα του 
βαριά άρρωστο, τη νεαρή αδερφή του και τον μικρό αδερφό του, τον Edmund. Ο Karl-
Heinz είναι ανίκανος να δουλέψει και το βάρος μεταφέρεται στον μικρό Edmund. Ένα μικρό 
παιδί που κοντά στον παλιό του δάσκαλο, ένα αμετανόητο ναζιστή, θα μεταμορφωθεί σε ένα 
ανεύθυνο μικρό τέρας που δηλητηριάζει τον ανήμπορο πατέρα του κι εξωθείται στο απόλυτο 
αδιέξοδο.
German soldier Karl-Heinz, returns home to a destroyed city, looking for his family. He finally 
finds his gravely ill father, his younger sister and his younger brother Edmund. Karl-Heinz is 
unable to work, so this duty falls on little Edmund. A small child who, under the guidance of 
his former teacher, an unrepentant Nazi, will be transformed in an irresponsible little monster 
who poisons his ailing father and gets driven to a dead end.

ΣΤΡΌΜΠΌΛΙ, ΓΉ ΤΌΥ ΘΕΌΥ
STROMBOLI, LAND OF GOD
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΡΟΣΈΛΙΝΙ / ROBERTO ROSSELLINI, 1950, 107΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Μετά το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, η Καρίν, μια νεαρή Λιθουανή, βρίσκεται 
κλεισμένη σ’ ένα στρατόπεδο προσφύγων. Μην έχοντας άλλο τρόπο διαφυγής, 
δέχεται την πρόταση γάμου του Αντόνιο, ενός νεαρού φύλακα του στρατοπέδου και 
τον ακολουθεί στον τόπο καταγωγής του, το νησί Στρόμπολι. Η Καρίν αδυνατεί να 
προσαρμοστεί σ’ αυτό το αφιλόξενο φυσικό περιβάλλον και να γίνει αποδεκτή από 
τους στενόμυαλους κατοίκους του νησιού. Περιθωριοποιείται και αποξενώνεται ακόμη 
και από τον ίδιο της τον άντρα. Έίναι όμως αποφασισμένη πάση θυσία να δραπετεύσει…
Soon after the end of WWII, Karin, a young Lithuanian woman, finds herself imprisoned 
in a refugee camp. Seeing no escape, she marries Antonio, a young guard, and follows him to 
his home island Stomboli. Karin is unable to get used to this harsh physical environment or fit 
in with the island’s narrow-minded inhabitants. She gets isolated and estranged even by her 
own husband. But she is determined to escape.

TRIBUTE TO THE ITALIAN CINEMA

ΘΑΥΜΑ ΣΤΌ ΜΙΛΑΝΌ
MIRACLE IN MILAN
VITTORIO DE SICA, 1951, 100’, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ / B&W

Η γριά Λολότα μεγαλώνει ένα παιδί, τον Τοτό, που το ’χε βρει νεογέννητο κάτω από 
ένα λάχανο. Μετά το θάνατο της, ο Τοτό οδηγείται σ’ ένα ορφανοτροφείο, απ’ όπου 
βγαίνει μετά από πολλά χρόνια, για να καταλήξει φιλοξενούμενος ενός περιπλανώμενου 
άστεγου σε μια παραγκούπολη, στην περιφέρεια του Μιλάνου. Με τη μεγάλη του 
καλοσύνη και αθωότητα, ο Τοτό κερδίζει τη συμπάθεια των φτωχών και τους πείθει 
να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Η δραστηριότητα των αθλίων, 
που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μετατρέπει τη μίζερη 
παραγκούπολη σε αξιοπρεπή κοινότητα.
Old Lolotta raises a child, Totò, found in a cabbage patch. When she dies, he is sent to an 
orphanage, leaving many years later to end up living with a wandering homeless man in 
a shanty town in the outskirts of Milan. With his kindness and innocence, Totò earns the 
friendship of the dispossessed, convincing them to try and better their lives. The efforts of the 
outcasts, starting to grasp human dignity, transform the miserable shanty town in a decent 
community.

ΜΙΚΡΌΑΠΑΤΕΩΝΕΣ-Ό ΚΛΕΨΑΣ ΤΌΥ ΚΛΕΨΑΝΤΌΣ
HONOR AMONG THIEVES
ΝΑΝΙ ΛΟΙ / NANNI LOY, 1959, 105΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ / B&W

Πρωτοσέλιδο: «Οργανωμένη ληστεία 100.000 δολαρίων. Οι ληστές εξαφανίστηκαν». Η 
αλήθεια είναι πως τη ληστεία την έχει κάνει μια ομάδα ανέργων. Ο Μιλανέζος αρχηγός της 
συλλαμβάνεται και η ακέφαλη παρέα αποφασίζει να ολοκληρώσει το έγκλημα. Οι αναποδιές 
είναι ξεκαρδιστικές, αλλά τελικά τα καταφέρνουν. Βάζουν τα χρήματα σε ντουλάπι ασφαλείας, 
αλλά κάποιο μέλος της παρέας κλέβει 20 δολάρια για ένα λουκούλλειο γεύμα. Όταν έρχεται η 
ώρα της μοιρασιάς, το μετανιώνουν και ειδοποιούν την Αστυνομία να παραλάβει τα κλοπιμαία. 
Πρωτοσέλιδο: «Οι ληστές κράτησαν 20 δολάρια και επέστρεψαν 99. 980». . .
Extra!: «$100,000 dollars stolen. Thieves vanished». The truth is that the robbery was 
committed by a group of unemployed people. The Milanese leader of the group is caught, 
and the headless gang decides to go through with the plan. Their mishaps are hilarious, 
but a gang member steals 20 dollars to have a feast. When the time comes to share 
their loot, the thieves have a change of heart and all the police to recover the stolen 
money. Extra!: «Thieves keep $20 and give back $99,980.» 

Ή ΘΕΣΉ
IL POSTO
ΈΡΜΑΝΟ ΟΛΜΙ / ERMANNO OLMI, 1961, 93΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ / B&W

Ο νεαρός Ντομένικο διακόπτει τις σπουδές του για να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά. 
Φεύγει από την εργατική γειτονιά του στα περίχωρα του Μιλάνου για την πολύβουη 
πρωτεύουσα, όπου κάνει αίτηση για δουλειά σε μια μεγάλη εταιρία. Η ταινία πραγματεύεται 
την διαδικασία ένταξης ενός δεκαοκτάχρονου στο μηχανισμό του συστήματος μέσα από την 
εξασφάλιση μιας θέσης στο δημόσιο τομέα.
Young Domenico forgoes the latter part of his education to help his family financially. He 
leaves his working-class neighbourhood in the outskirts of Milan for the noisy capital, where 
he applies for a job in a big corporation. The film explores the assimilation process of an 
18-year-old boy in the mechanism of the system through his efforts to secure a post in the 
public sector.
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ΤΌ ΔΕΝΤΡΌ ΜΕ ΤΑ ΤΣΌΚΑΡΑ
THE TREE OF WOODEN CLOGS 
ΈΡΜΑΝΟ ΟΛΜΙ / ERMANNO OLMI, 1978’, 186’

Έίναι τέλη του 19ου αιώνα, κάπου στη Λομβαρδία. Πέντε οικογένειες χωρικών παλεύουν να 
επιβιώσουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα πάντα ανήκουν στον αφέντη, καθώς 
και τα 2 / 3 της σοδειάς. Το χειμώνα που δεν υπάρχει δουλειά συμβαίνουν γεγονότα. Η ζωή είναι 
φτωχή, αλλά τα πάντα έχουν αξία.
Late 19th century, somewhere in Lombardy. Five peasant families struggle to survive 
in very difficult circumstances. Everything belongs to the landlord, including 2 / 3 of 
the crops. Things happen during the winter, when there is no work. Life is poor, but 
everything has value.

Ή ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΤΑΞΉ ΠΑΕΙ ΣΤΌΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΌ 
THE WORKING CLASS GOES TO HEAVEN
ΈΛΙΟ ΠΈΤΡΙ / ELIO PETRI, 1971, 111΄

Έργάτης παραγωγικός σε βιομηχανία μετά από ένα ατύχημα, συνειδητοποιεί κάποια πράγματα 
που θα κλονίσουν τη καθημερινή ζωή του και θα αναθεωρήσει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις 
του οικογενειακά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Υπόγεια διατυπώνεται σαφώς η διαταγή: Ή 
υποτάσσεσαι και γίνεσαι αναλώσιμος ή αποβάλλεσαι από παντού με πολλούς τρόπους.
After a work accident, an industrial worker realises some things that will upset his daily life, 
making him re-evaluate every family, social and working relationship he has. The implied 
mandate is clear: Either you submit and become expendable or you are cast away in many 
ways.

ΧΑΌΣ
KAOS
ΠΑΟΛΟ ΚΑΙ ΒΙΤΟΡΙΟ ΤΑΒΙΑΝΙ / PAOLO AND VITTORIO TAVIANI, 1984, 188΄

Με φόντο τη Σικελία των αρχών του 20ου αιώνα ο νομπελίστας συγγραφέας Λουίτζι 
Πιραντέλο, βυθίζεται στο χάος της ανθρώπινης ψυχής, με τρόπο άλλοτε δραματικό, 
κι άλλοτε ανάλαφρο, που πίσω του όμως ενεδρεύει πάντοτε το τραγικό. Το 1984, οι 
Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, βασιζόμενοι σε χαρακτηριστικές νουβέλες του Πιραντέλο, 
δημιουργούν ένα φιλμ αριστουργηματικό και ταυτόχρονα διαχρονικό.
Using early 20th century Sicily as a backdrop, Nobel Prize Laureate Luigi Pirandello immerses 
himself in the chaos of the human psyche, sometimes dramatically, sometimes playfully, but 
always hiding something tragic. In 1984, Paolo and Vittorio Taviani, based on his short stories, 
created a masterful and timeless film. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΌΝ ΙΤΑΛΙΚΌ ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΌ

ΜΕΓΑΛΌΥ ΜΉΚΌΥΣ / FICTION

Ό ΜΌΤΣΑΡΤ ΣΤΉ ΚΙΝΑ 
MOZART IN CHINA
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ / AUSTRIA-GERMANY, 2008, 94΄

Σκηνοθεσία / Direction: Bernd Neuburger, Nadja Seelich (co-director)
O Danny και o Li Wei, δυο δεκάχρονα αγόρια από το Salzburg, αποφασίζουν να περάσουν τις 
καλοκαιρινές διακοπές τους με τον παππού του Li Wei σ’ ένα κινέζικο νησί. Ο Mozart, μια κούκλα 
από το κουκλοθέατρο του Salzburg που ζωντανεύει τις νύχτες, σέρνεται κρυφά στη βαλίτσα 
του Danny και πετάει μαζί τους στην Κίνα. Έκεί αρχίζει μια περιπέτεια με σκοπό να σώσουν ένα 
θέατρο σκιών από τα νύχια ενός τοκογλύφου.
Two ten-year-old boys, Li Wei and Danny from Salzburg decide to spend the summer holidays 
with Li Wei’s grandfather in China. Mozart, a marionette from the theatre of Salzburg that 
comes alive at nights, hitched a ride to China in Danny's suitcase. There, an adventure begins, 
trying to save the theatre from the loan shark.
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BOOSTER
ΒΈΛΓΙΟ / BELGIUM, 2014, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ντανιέλ Λαμπό / Daniel Lambo
Ο Brent, ταλαντούχος BMXας και νεοφερμένος στην πόλη, παλεύει με τις φιλοδοξίες του, 
τη θλίψη του και τον έρωτά του για μια κοπέλα ενώ γίνεται μέλος μιας ομάδας νεαρών που 
επιδεικνύουν τα φτιαγμένα μηχανάκια τους σε προαστιακούς δρόμους και πάρκα.
New kid in town and talented BMX rider Brent struggles with his ambitions, his grief and his 
love for a girl when he joins a group of urban youngsters showing off their supercharged 
mopeds in suburban streets and parks.

ΣΤΙΣ ΜΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΌΔΙΩΝ 
ON THE SLY
ΒΈΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ / BELGIUM-FRANCE, 2010, 77΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ολιβιέ Ρινζέ / Olivier Ringer
Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η εξάχρονη Κάθι πρέπει να πάει με τους δικούς της 
στην εξοχή. Δεν έχει καθόλου κέφι, γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει στα μάτια των γονιών 
της. Το Σαββατοκύριακο προμηνύεται βαρετό ως συνήθως, όμως η Κάθι παίρνει «μαγικά 
σποράκια» από έναν εργάτη στο κτήμα. Το Σαββατοκύριακο τελειώνει, αλλά το κοριτσάκι, 
γεμάτο περιέργεια και ενθουσιασμό, αποφασίζει, αντί να γυρίσει σπίτι, να μείνει στην εξοχή για 
να δει τα «μαγικά σποράκια» να μεγαλώνουν. Όταν μένει μόνη της, η Κάθι καταλαβαίνει ότι οι 
γονείς της ανησυχούν και την ψάχνουν. Φοβάται ότι θα την τιμωρήσουν, γι’ αυτό κρύβεται στο 
δάσος και χάνεται…
Like every weekend, Cathy, a six-year-old girl, must go with her parents to the countryside. 
She has no enthusiasm because she feels like she doesn’t exist in her parents’ eyes. The 
weekend would be as boring as usual if Cathy hadn’t received some “magic seeds” from a 
daily worker at the farm. The weekend ends, but curious and excited, the little girl decides to 
stay at the countryside to watch the “magic” seeds grow, rather than returning home. Left 
alone, Cathy realizes that her parents are worried and looking for her. Fearing punishment, she 
runs away in the woods and gets lost…

ΤΑ ΚΡΌΚΌΔΕΙΛΑΚΙΑ
THE CROCODILES
ΓΈΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 2009, 97΄

Σκηνοθεσία / Direction: Κρίστιαν Ντίτερ / Christian Ditter
O Hannes θέλει να ενταχθεί στα Κροκοδειλάκια, μια «συμμορία» από γειτονόπουλα 
και πρέπει να τολμήσει να κάνει πράγματα που είναι απειλητικά για τη ζωή του. Ο 
Hannes έχει σωθεί από τον Kai που θέλει κι αυτός να γίνει ένα Κροκοδειλάκι, όμως 
το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι ο Kai είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, γεγονός που 
κάνει τ’ άλλα μέλη της «συμμορίας» να μη τον θέλουν. Όταν όμως ο Kai γίνεται μάρτυρας μιας 
διάρρηξης, τα Κροκοδειλάκια τον αποδέχονται μιας και θέλουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και 
να διαλύσουν μια πραγματική συμμορία κακοποιών.
Hannes wants to join the “Crocodiles, ” a gang of neighbourhood kids. He has to accept a 
dare, which turns out to be life-threatening. He’s saved by Kai, who wants to be a Crocodile 
too. The only problem is that Kai’s in a wheelchair. The other kids don’t want him in the gang 
because we won’t be able to run away when needed. But when Kai witnesses a burglary, the 
Crocodiles accept him as their new member. With his help, they want to solve the case and 
foil the gang of burglars…
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Ή ΑΛΛΉ ΌΧΘΉ
THE OTHER BANK
ΓΈΩΡΓΙΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, GEORGIA-KAZAKHSTAN 2009, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γκεόργκε Οβασβίλι / George Ovashvili
Ο εμφύλιος πόλεμος πήρε τα πάντα από τον Tedo, ακόμα και την ελπίδα. Η ταινία 
διηγείται την ιστορία ενός νεαρού πρόσφυγα στη Γεωργία, ο οποίος είναι έτοιμος να 
διασχίσει τα σύνορα για να ψάξει τον πατέρα του στην Αμπχαζία. Με αυτόν τον τρόπο 
ελπίζει να ξαναενώσει την οικογένειά του. Η ταινία δείχνει τις διαλυμένες σχέσεις 
μεταξύ κρατών και ανθρώπων. Έπίσης εξηγεί ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή, αλλά πάντα 
υπάρχουν τραύματα, λύπες και θύματα όταν τα σύνορα καθορίζονται με τη βία.
The civil war has stripped Tedo from everything, even hope. This is the story of a young 
refugee in Georgia, who will cross the borders to look for his father in Abkhazia, hoping to 
reunite his family. The film showcases the destroyed relationships between states and people, 
while illustrating that reconciliation is possible, though there will always be wounds, sorrows, 
victims every time borders are determined by force.

FIGHTER
ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 2007, 97΄

Σκηνοθεσία / Direction: Νατάσα Άρτι / Natasha Arthy
Η Αϊσά είναι 17 χρονών και πηγαίνει στην τελευταία τάξη του λυκείου. Ζει στην Κοπεγχάγη με 
τους Τούρκους γονείς της και τ’ αδέλφια της. Σύμφωνα με τον πατέρα της, θα γίνει γιατρός. 
Έκείνη, όμως, λατρεύει τις πολεμικές τέχνες και προπονείται με τη γυναικεία ομάδα μετά το 
σχολείο. Αργότερα γίνεται δεκτή σε μία επαγγελματική ομάδα Κουνγκ-Φου. Ξεκινά να κάνει 
μαθήματα με τον Έμίλ, ο οποίος την προετοιμάζει για να ενταχθεί στην αντρική ομάδα. Φυσικά, 
οι γονείς της αντιδρούν. Έκείνη συνεχίζει να προπονείται κρυφά και ερωτεύεται τον Έμίλ. Αλλά οι 
διαφορετικοί κόσμοι από τους οποίους προέρχονται, σύντομα δημιουργούν προβλήματα…
Aicha, a high-school student, lives in Copenhagen with her Turkish family. Her father 
expects her to get into medical school. But Aicha loves martial arts and starts training at a 
professional Kung Fu club after school. A boy, Emil, helps Aicha train for the championships. 
Of course her parents are against it, but she secretly continues and they fall in love. However, 
they come from different worlds, and that brings trouble…

ΣΑΝΑ, Ή ΜΌΥΣΙΚΉ ΤΌΥ ΛΥΚΌΥ
SHANA, THE WOLF'S MUSIC
ΈΛΒΈΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ / SWITZERLAND-CANADA, 2014, 95΄

Σκηνοθεσία / Direction: Νίνο Ζακούσο / Nino Jacusso
Η Shana έχει ταλέντο στη μουσική. Ζει με τον πατέρα της σε ένα χωριό των Πρώτων 
Έθνών του Καναδά. Πριν από δύο χρόνια όμως, η μητέρα της Shana πήγε στο δάσος και 
δεν ξαναγύρισε ποτέ. Η Shana τότε σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο και παίζει πια πολύ 
σπάνια βιολί. Γράφει στη μητέρα της σπαραξικάρδια σημειώματα τα οποία κρεμάει σε ένα 
γέρικο δέντρο, που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τους αυτόχθονες. Όποτε όμως πηγαίνει σ’ εκείνο 
το δέντρο, βλέπει έναν λευκό λύκο να την παρακολουθεί από μακριά. Έίναι λες και κάτι πάνω στο 
κορίτσι τον τραβάει, κι όποτε παίζει το βιολί της, ο λύκος εμφανίζεται μέσα από το δάσος.
Shana is a very talented musician. She lives with her father in a First Nations village in 
Canada. But two years ago, her mom went into the forest and never came back. Shana stops 
going to school and hardly ever plays her violin any more. She writes heart-rending notes to 
her and hangs them in a special ancestor tree, which is decorated with amulets. Whenever 
she goes to that tree, she notices a white wolf watches her from a distance. The wolf seems 
to be magically drawn to her, appearing from the forest whenever she plays her violin.
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ΑΘΑΝΑΣΙΌΣ ΧΡΙΣΤΌΠΌΥΛΌΣ, ΕΝΑΣ 
ΛΉΣΜΌΝΉΜΕΝΌΣ ΠΌΙΉΤΉΣ 
ATHANASIOS CHRISTOPOULOS, A FORGOTTEN POET
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2001, 61΄

Σκηνοθεσία / Direction: Σταμάτης Τσαρουχάς / Stamatis Tsarouchas
Η ταινία αφορά στη ζωή και το έργο του καστοριανού ποιητή Αθανασίου Χριστόπουλου, μιας 
άγνωστης αλλά σπουδαίας μορφής του νεώτερου Έλληνισμού, που έζησε τον 18ο αιώνα 
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και σχεδόν ασκητεύοντας 
στα νεανικά του χρόνια, κατόρθωσε να πλουτίσει το νου του με μάθηση πρωτόγνωρη για την 
εποχή και να ανέλθει σε ανώτατα αξιώματα. Πολιτικός, συγγραφέας, φιλόσοφος, γιατρός, 
νομοθέτης, ανώτατος δικαστής, μεταφραστής αρχαίων κειμένων, φιλόλογος και θεατρικός 
συγγραφέας, έμεινε κυρίως στην πνευματική ιστορία της Έλλάδας ως δεξιοτέχνης στιχοπλόκος 
και λυρικός ποιητής. Ο φακός, ακολουθώντας τα βήματα του ποιητή στους τόπους που έζησε και 
εργάστηκε, προσπαθεί να φωτίσει τις άγνωστες πτυχές αυτής πολυσήμαντης προσωπικότητας, 
αποκαλύπτοντας συγχρόνως την κοινωνικοπολιτική τοιχογραφία της εποχής.
A documentary about the life and work of Athanasios Christopoulos, a little-known but great poet 
from Kastoria, Greece, who lived during the 18th century in the Danubian Principalities. He was the 
son of a poor family, and after leading an almost ascetic life, he managed to amass an amount 
of knowledge unheard of for his time, and rise to high posts. Politician, writer, philosopher, doctor, 
legislator, judge, translator of ancient texts, philologist and dramaturg, he is mostly remembered 
in the cultural history of Greece as a masterful lyrical poet. The camera follows the poet’s 
footsteps to the places where he lived and worked, trying to illuminate unknown facets of this 
important figure, at the same time revealing the sociopolitical tapestry of the time.

Ή ΕΑΡΙΝΉ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΌΦΥΛΑΚΩΝ
THE FOUR SEASONS OF THE LAW
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1999, 178΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δήμος Αβδελιώδης / Dimos Avdeliodis
Όταν χηρεύει η θέση του αγροφύλακα ενός χωριού της Χίου το 1960, το τοπικό 
συμβούλιο ζητά τον διορισμό αντικαταστάτη. Κανείς αγροφύλακας, όμως, δεν 
δέχεται τη θέση, λόγω της κακής φήμης του χωριού και του πρόσφατου θανάτου του 
προηγούμενου αγροφύλακα. Τότε η Κοινότητα προσφέρει ένα πρόσθετο οικονομικό 
κίνητρο, γεγονός που προκαλεί το ενδιαφέρον των αγροφυλάκων. Η θέση δεν αργεί να 
πληρωθεί, αλλά ο αγρονόμος θα αναγκαστεί να αποσύρει τον νέο αγροφύλακα, γιατί αδυνατεί 
να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Το ίδιο θα συμβεί και με τους τρεις διαδόχους του…
In 1960, in a village on the Island of Chios, the sudden death of the field guard prompts the 
local council to ask for the appointment of a new one. No one accepts to move to the village 
though, because of its bad reputation and the fact that their fellow guard died at this post. 
An additional financial incentive offered by the municipality rekindles interest for the job. 
The post will be filled shortly after, but the newly appointed guard will soon be dismissed for 
failure to perform his duties. The same thing happens to his three successors…

ΉΜΕΡΌΛΌΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΌΣ – ΓΙΩΡΓΌΣ  ΣΕΦΕΡΉΣ 
LOG BOOKS: GEORGE SEFERIS
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2001, 70΄

Σκηνοθεσία / Direction: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος / Stelios Charalambopoulos
Ένα ταξίδι στην ποίηση και την σκέψη του Γιώργου Σεφέρη. Οι περιπλανήσεις ενός ακάματου 
ταξιδιώτη σε τόπους, κείμενα, μουσικές, ταινίες, ανθρώπους. Διαδοχικές επιστρώσεις και 
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εμπειρίες που σωρεύονται σε ένα πλούσιο υπέδαφος από σημαντικά και ασήμαντα πριν 
μεταγραφούν σε αυτήν την άλλη γλώσσα, την Ποίηση. Ένας εργάτης της γλώσσας, ορκισμένος 
εχθρός των υψηλότερων ρητορικών σχημάτων και της συναισθηματικής εκμετάλλευσης, 
εραστής της δουλειάς και του λιτού, ένας μανιακός χειροτέχνης της γραφής. «Πελεκώντας 
τον εαυτό μας, έτσι γράφουμε», μια φράση του Σεφέρη που δείχνει ανάγλυφα τη συχνά 
μακρόχρονη και εξαιρετικά επίπονη Οδύσσεια της δημιουργίας.
A journey into the poetry and thought of George Seferis. The wanderings of a tireless 
voyager in places, texts, music, films, people, successive layers of experience that 
accumulate on a rich foundation of significant and insignificant things before they are 
translated into this other language, Poetry. A wordsmith, a sworn enemy of high-sounding 
rhetoric forms and emotional exploitation, a lover of work and austerity, an indefatigable 
literary craftsman. 'By hacking ourselves, that's how we write', words of Seferis that 
demonstrate vividly the frequently long and extraordinarily painful Odyssey of creation.

ΜΙΚΉΣ ΘΕΌΔΩΡΑΚΉΣ: ΤΌ ΧΡΩΜΑ ΤΉΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
MIKIS THEODORAKIS: THE COLOUR OF FREEDOM
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2008, 117΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάννης Κατωμερής / Yannis Katomeris
Η Οδύσσεια της ζωής του μεγάλου έλληνα συνθέτη. Με άξονα μια διήγηση που ξετυλίχθηκε 
σε οχτώ μήνες σχεδόν καθημερινής εξομολόγησης και με έναν λόγο χειμαρρώδη, σχηματίζει 
εικόνες, καταγράφει συναισθήματα και ελευθερώνει στοχασμούς.
A great Greek composer: this is the journey of his life. Built around a narration that took eight 
months to complete, his daily heart felt confessions paint strong images, reflect his emotions 
and illuminate his intellect. 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΌΔΙΤΕΣ
YOUNG APHRODITES
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1963, 92΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ / B/W

Σκηνοθεσία / Direction: Νίκος Κούνδουρος / Nikos Koundouros
Στην Έλλάδα του 2ου αιώνα π. Χ. μια ομάδα βοσκών φτάνει σε ένα χωριό ψαράδων, άδειο από 
άντρες που έχουν φύγει στη θάλασσα. Ο γιος ενός βοσκού θα ερωτευτεί μια μικρή κοπέλα 
του χωριού και μαζί θα παρακολουθήσουν το ερωτικό παιχνίδι δύο ενηλίκων. Ένας μουγγός 
βοσκός θα απαγάγει την κοπέλα για να την κάνει δική του κι ο νεαρός βοσκός, απελπισμένος, θα 
αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα.
In 2nd century BC Greece, a group of shepherds arrive at a fishermen’s village where all the 
men are away at sea. A shepherd’s son will fall in love with a young girl from the village and 
together they’ll watch the love games of two adults. A mute shepherd will then abduct the 
girl and the desperate young lad will commit suicide throwing himself in the sea.

ΌΝΕΙΡΑ ΣΕ ΑΛΛΉ ΓΛΩΣΣΑ
DREAMS IN ANOTHER LANGUAGE
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2010, 68΄

Σκηνοθεσία / Direction: Λουκία Ρικάκη / Lucia Rikaki
Σχολείο Φανερωμένης: τριακόσια πρόσωπα, τριακόσια όνειρα, καθένα στη γλώσσα του. Το 
σχολείο είναι η χώρα των παιδιών. Μια νέα πατρίδα όπου εκτός του ότι μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες, μαθαίνουν να εκφράζονται ακόμη και να ονειρεύονται σε μια άλλη γλώσσα. Έιδικά η 
Φανερωμένη αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, το οποίο 
κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Το εντυπωσιακό κτίριο στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας 
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ήταν ένα παραδοσιακό παρθεναγωγείο από εκείνα που φοίτησαν πολλές γενιές κοπέλες. Τώρα 
όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λίγα μέτρα από το σχολείο βρίσκεται η Πράσινη γραμμή. «Δεν 
ξεχνώ» λένε ακόμη τα μαθητικά τετράδια αλλά για τους σημερινούς μαθητές της Φανερωμένης 
αυτό σημαίνει άλλα πράγματα. Αυτοί πασχίζουν τώρα να ζήσουν σε μια νέα χώρα, την Κύπρο και 
πολλοί απ αυτούς δεν ξεχνούν τις δικές τους χώρες. Σκηνικά πολέμων, διωγμοί, φτώχεια τους 
έφεραν εδώ σε αυτή τη γωνία του κόσμου, σε αυτό το νησί.
Faneromeni School: 300 faces, 300 dreams, each in its own language. School is the land of 
children. The school is the land of children. A new home where, apart from speaking different 
languages, they learn to express themselves, and even dream in another language. Especially 
Faneromeni constitutes an ambitious program of the Ministry of Education of Cyprus, which 
opens up to society. The imposing building in the centre of Nicosia Old Town was a traditional 
all-girls school which educated multiple generations of young women. But now things have 
changed. A few hundred meters away from the school is the Green Line. The phrase «I do 
not forget» is still printed on student’s notebooks, but for today’s students of Faneromeni 
it means something different. They are trying to live in a new country, Cyprus, and many of 
them haven’t forgotten their own countries. War, persecutions, poverty has brought them in 
this little corner of the world, on this island.

Ό ΨΥΛΛΌΣ
THE FLEA
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1990, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Ο Ηλίας Σειλαϊδής ζει σ’ ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας και πηγαίνει στην 
τελευταία τάξη του δημοτικού. Κανείς, όμως, δεν τον φωνάζει με το όνομά του –τον 
φωνάζουν Ψύλλο, όπως είναι o τίτλος της χειρόγραφης εφημερίδας, πoυ συντάσσει 
και εκδίδει μόνος του. Ο Ηλίας αντιμετωπίζεται σκωπτικά από τους περισσότερους 
συγχωριανούς του, ο ίδιος όμως ονειρεύεται να ταξιδέψει. Ο «Ψύλλος» τον βοηθά να 
σπάσει τα σύνορα του χωριού του, του δίνει τα φτερά για να πετάξει μακριά…
Elias lives in a village in the mountains near Olympia and is about to finish Primary School. 
Nobody calls him by his name though; he’s mostly known as “The Flea”, the name of the 
handwritten newspaper he edits and publishes by himself. His fellow-villagers tend to 
mostly taunt Eias and yet he dreams of travelling. “The Flea” helps him escape his village’s 
boundaries and gives him the wings he needs to fly away. . .

ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΠΑΙΔΙΚΉ ΉΛΙΚΙΑ
OUR HOMELAND IS OUR CHILDHOOD
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2003, 75΄

Σκηνοθεσία / Direction: Αλέξανδρος Παπαηλιού / Alexandros Papaeliou
Έπιστρέφοντας στην Αρκαδία, συναντώ έναν τόπο οικείο, γνωστό και άγνωστο μαζί. Οι παιδικές 
μου μνήμες αναδύονται στις διαδρομές και μπλέκονται με τους ανθρώπους, τη μυθολογία και 
την ιστορία του χώρου. Η φύση μας μιλάει, όπως και οι μυθολογίες, οι ρομαντικοί ποιητές, οι 
απλοί άνθρωποι, οι εποχές. Όλα μιλάνε. Σε κάθε ταξίδι, όμως, αυτό που μας ανήκει είναι τα 
στοιχεία της αυτογνωσίας που μπορούμε να αποκτήσουμε.
Every time I return to Arkadia, I find a familiar place, known and unknown at the same time. 
My childhood memories emerge on every road and entwine with the people, the mythology 
and the history of this place. Nature speaks to us, as do legends, romantic poets, ordinary 
people, seasons. Everything speaks. In every journey, however, the only thing that belongs to 
us are the elements of self-knowledge we take away from it.
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ΤΌ ΔΕΝΤΡΌ ΠΌΥ ΠΛΉΓΩΝΑΜΕ
THE TREE WE HURT
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1986, 75΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δήμος Αβδελιώδης / Dimos Avdeliodis
Χίος, γύρω στο 1960, λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η 
φιλία μεταξύ δυο αγοριών χαλάει, χωρίς να το θέλουν, εξαιτίας ενός άτυχου περιστατικού. 
Ξανασυναντιούνται στα μέσα του καλοκαιριού και περνούν μαζί ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το 
φθινόπωρο, όμως, έρχεται γρήγορα πριν καλά-καλά το καταλάβουν. Η πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία του Δήμου Αβδελιώδη, ενός σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό 
σινεμά.
The story unfolds in Chios in the 1960s, just a few days before the end of school term. An 
unfortunate incident ruins the friendship between two young boys. They meet again, though, 
in midsummer, and enjoy the rest of the holidays. Unfortunately though, autumn arrives 
before they know it. This is the first feature by Dimos Avdediolis, a director who has left a 
mark in Greek cinema.

ΤΌ ΦΩΣ ΠΌΥ ΣΒΉΝΕΙ
FADING LIGHT
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2000, 93΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βασίλης Ντούρος / Vasilis Douros
Στη Χάλκη, ένας δωδεκάχρονος που ζει με τη χωρισμένη μητέρα του, χάνει την όρασή 
του, από μία σπάνια αρρώστια, αλλά αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ακουστική ευαισθησία, 
ικανή να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στη μουσική. Ο γέρος φαροφύλακας του νησιού, 
αυτοδίδακτος μουσικός ο ίδιος, αντιλαμβάνεται το ταλέντο του μικρού και τον 
καθοδηγεί ως «πνευματικός δάσκαλος». Η μητέρα του αγοριού, που είναι αντιμέτωπη με 
τη δύσκολη καθημερινότητα, ενοχλείται από αυτήν την σχέση. Ωστόσο, ο ερχομός στο νησί 
μιας νέας δασκάλας θα αλλάξει το σκηνικό.
In Halki (an island in the Dodecanese), a 12-year-old lives with his divorced mother. The boy 
suffers from a rare disease and loses his eye-sight, but at the same time his hearing becomes 
really sharp and that allows him to develop his musical talent. The island’s old lighthouse-
keeper, who’s a self-taught musician, sees the boy’s talent and guides him as a mentor. The 
boy’s mother, who already faces all sorts of hardships in her everyday life, is not pleased. 
Everything will change though, when a new teacher arrives.

ΘΡΕΨΕ ΚΌΡΑΚΙΑ
RAISE RAVENS
ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN, 1976, 110΄

Σκηνοθεσία / Direction: Κάρλος Σάουρα / Carlos Saura
Στη Μαδρίτη, οι ορφανές αδελφές Irene, Ana και Maite μεγαλώνουν κοντά στην 
αυστηρή θεία τους, Paulina, μαζί με τη μουγγή και ανάπηρη γιαγιά τους, μετά το θάνατο 
της μητέρας τους και του στρατιώτη πατέρα τους Anselmo. Η Ana είναι μελαγχολική και 
τη συναρπάζει ο θάνατος, έχοντας δει τη μητέρα της να πεθαίνει οδυνηρά και τον πατέρα 
της νεκρό στο κρεβάτι του.
In Madrid, the orphan sisters Irene, Ana and Maite are raised by their austere aunt Paulina 
together with their mute and crippled grandmother after the death of their mother and 
their military father Anselmo. Ana is a melancholic girl, fascinated by death, after seeing her 
mother having a painful death and her father dead in bed.

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’S FILMS



132 133

ΤΌ ΠΝΕΥΜΑ ΤΌΥ ΜΕΛΙΣΣΙΌΥ 
THE SPIRIT OF THE BEEHIVE
ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN, 1973, 97΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βίκτορ Ερίθε / Victor Erice
Το 1940 στο δημαρχείο ενός μικρού καστιλιάνικου χωριού προβάλλεται ο «Φρανκενστάιν», 
ταινία του 1931 του Τζέιμς Γουέιλ. Το παραμορφωμένο πρόσωπο του Μπόρις Καρλόφ εξάπτει 
την αχαλίνωτη φαντασία της εξάχρονης Άννας που αναζητά το καλόκαρδο τέρας σε ένα 
απομονωμένο σπίτι στην άκρη του χωριού. Σ’ εκείνο το σημείο θα βρει, όμως, έναν πληγωμένο 
αντάρτη και θα του προσφέρει ρούχα και τροφή πριν τον εκτελέσει η φρανκική αστυνομία.
In 1940, in the town hall of a small Castilian village, James Whale’s Frankenstein is screened. 
The deformed face of Boris Karlov fascinates 6-year-old Ana, who goes looking for the kind-
hearted beast in an isolated house at the edge of the village. There she will find a wounded 
guerilla soldier, whom she will clothe and feed before his execution by the Civil Guard.

KAUWBOY: ΤΌ ΑΓΌΡΙ ΜΕ ΤΉΝ ΚΑΛΙΑΚΌΥΔΑ
KAUWBOY
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS, 2012, 90΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μπόουντεβινγκ Κόολε / Boudewijn Koole
Μια μέρα, ο δεκάχρονος Jojo φέρνει στο σπίτι μια μικρή καλιακούδα. Πρέπει να την 
κρύψει από τον πατέρα του, που δεν θέλει να έχει πουλιά μέσα στο σπίτι. Πότε-
πότε μιλάει κρυφά με τη μαμά του στο τηλέφωνο, αλλά δεν της λέει για το πουλί. 
Το φυλάει για έκπληξη για τα γενέθλια της που πλησιάζουν. Ο πατέρας του είναι 
ανένδοτος: δεν θέλει να γιορτάσει τα γενέθλιά της αφού δεν είναι εδώ. Έπειδή 
είναι βίαιος, ο Jojo πρέπει να προσέχει πολύ. Μέσα από τη φιλία του με το πουλί και 
την χαρακτηριστική προσαρμοστικότητα που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, ο Jojo βρίσκει 
τρόπο να γκρεμίσει το τείχος που περιβάλλει την καρδιά του πατέρα του.
One day, 10-year-old Jojo brings home a little jackdaw. He has to keep it hidden from his 
father, who doesn’t want any pets in the house. Sometimes he secretly speaks on the phone 
with his mother, but he doesn’t tell her about the bird: he wants it to be a surprise for her 
upcoming birthday. His father won’t have it: Since she is not here, they are not to celebrate 
her birthday. Because of his violent temper, Jojo needs to be very careful. Through his 
friendship with the bird and the extraordinary adaptability only children have, Jojo will find a 
way to tear down the wall surrounding his father’s heart.

ΜΙΝΌΥΣ
MINOES
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS, 2001, 88΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βίνσεντ Μπαλ / Vincent Bal
Αυτή είναι μια όμορφη νέα κοπέλα που κάποτε ήταν γάτα. Αυτός είναι ένας 
γοητευτικός δημοσιογράφος, απελπισμένος για μια αποκλειστική είδηση ώστε να 
κρατήσει τη δουλειά του. Συναντιούνται κατά μοιραία τύχη. Αυτή του προσφέρει βοήθεια, 
μέσω του δικού της δικτύου από γάτες, που συχνάζουν τη νύχτα στις στέγες, και οι οποίες 
την πληροφορούν και κουτσομπολεύουν τις ανθρώπινες προσωπικότητες της πόλης. Υπάρχει, 
όμως, ένας όρος: ο δημοσιογράφος πρέπει να παρέχει καταφύγιο και γατοτροφή. . .
She is a beautiful girl who once was a cat. He is a charming reporter in search of the big 
scoop, in order to keep his job. As chance or fate would have it, they meet. She offers to 
help him through the Cat Press Service, which gossips about famous people at night on the 
rooftops, but on one condition: He must provide her with cat-food and shelter. . .
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Ό ΙΝΔΙΑΝΌΣ
THE INDIAN
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS, 2009, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ινέκε Χάουτμαν / Ineke Houtman
Ο Koos, ένα μικρό σχεδόν οκτάχρονο αγόρι, θέλει πάρα πολύ να μοιάσει με τον 
εντυπωσιακό και τυπικά Ολλανδό πατέρα του. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, αφού ο 
Koos είναι υιοθετημένος από το Περού και είναι μικροκαμωμένος και σκουρόχρωμος. 
Μια μέρα βλέπει ένα Περουβιανό αγόρι να παίζει ένα περίεργο είδος μουσικής έξω από 
το σούπερ μάρκετ και ανακαλύπτει ότι και ο ίδιος, όπως και το αγόρι, είναι Ινδιάνικης 
καταγωγής. Από εκείνη την ημέρα, παρά τους Ολλανδούς γονείς του, κάνει ό, τι 
καλύτερο μπορεί για να γίνει ένας αληθινός Ινδιάνος.
Koos, a nearly eight-year-old boy, very much wants to look like his impressive, typically 
Dutch father, which is not an easy thing, as Koos was adopted from Peru and is rather small 
and of dark complexion. One day he sees a Peruvian boy playing a strange kind of music 
outside the supermarket and discovers that he, like the boy, is of Indian origin. From then on, 
despite his Dutch parents, he tries his very best to become a true Indian. . . .

ΤΌ ΑΛΌΓΌ ΤΉΣ ΓΌΥΙΝΚΙ 
WINKY’S HORSE
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS, 2005, 96΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μίσα Καμπ / Mischa Kamp
Η Γουίνκι, ένα κοριτσάκι ασιατικής καταγωγής, είναι 6 ετών και μόλις έχει μεταναστεύσει 
οικογενειακώς στην Ολλανδία. Οι γονείς της εργάζονται και εκείνη νιώθει πολύ μόνη γιατί δεν 
γνωρίζει τη γλώσσα της νέας χώρας που ήρθε να ζήσει. Πιάνει, τότε, φιλία με ένα πόνι, αλλά 
όταν αυτό πεθαίνει, η Γουίνκι αποφασίζει πως θέλει ένα δικό της άλογο! Αυτό, όμως, δεν είναι 
τόσο εύκολο… Καθώς πλησιάζει η γιορτή του Αϊ-Νικόλα, ζητά τη βοήθειά του. Θα πάνε, άραγε, 
όλα καλά;
Winky, a 6-year-old girl, has just moved with her family to Holland. Her parents work and she 
feels very lonely, because she can’t speak the language of her new home. She thus becomes 
attached to a pony, but when it dies, Winky decides she wants her very own horse! But that 
isn’t easy…Since it is the season of Sinterklaas, she asks for his help. Then everything will 
work out alright. Or will it?

ΤΌ ΠΑΙΔΙ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ
 THE ZIGZAG KID
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΒΈΛΓΙΟ / THE NETHERLANDS-BELGIUM, 2012, 95΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βίνσεντ Μπαλ / Vincent Bal
Ο Nono είναι δεκατριών χρόνων και θέλει να μοιάσει στον μπαμπά του, τον καλύτερο 
αστυνομικό του κόσμου, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να μπαίνει σε μπελάδες. Παραμονές 
των γενεθλίων του, οι γονείς του τον στέλνουν στο θείο του προκειμένου να τον «ισιώσει». 
Όμως, συνεπής στη φήμη του και με αφορμή το ταξίδι, ο Nono γνωρίζει τον Felix Glick έναν 
«τζέντλεμαν» απατεώνα και παλιό γνώριμο του πατέρα του. Κοντά του θα γνωρίσει έναν 
κόσμο γεμάτο μυστήριο, μεταμφιέσεις, κυνηγητά, γαλλικά τραγούδια αλλά και τη Zohara, μια 
γυναίκα-αράχνη η οποία θα του πει το μυστικό που θα του αλλάξει τη ζωή. Βασισμένη στην 
πολυβραβευμένη νουβέλα του Νταβίντ Γκρόσμαν.
Nono is 13 years old and wants to be like his father –the best police inspector in the world– 
but he constantly gets in trouble. Two days before his Bar Mitzvah, he is sent away to his 
uncle, who is supposed to get him back on track. However, true to his reputation, during the 
train ride Nono meets Felix Glick, a gentleman master burglar and old acquaintance of his 

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’S FILMS



134 135

father. With him he will see a world full of mystery, disguises, chases, French chansons, and 
Zohara, a mysterious femme fatale whose secrets will change Nono’s life forever. Based on 
the award-winning novel by David Grossman.

Ή ΕΠΌΧΉ ΤΌΥ ΘΕΡΙΣΜΌΥ
THE HARVEST TIME
ΡΩΣΙΑ / RUSSIA, 2003, 67΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μαρίνα Ραζμπεζκίνα / Marina Razbezhkina
Η ζωή μιας ρωσικής οικογένειας σε ένα μικρό χωριό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Η μοίρα μίας όμορφης γυναίκας που εγκλωβίζεται στις τραγικές συνθήκες, και 
αναγκάζεται να δουλέψει ως οδηγός φορτηγού για να ζήσει τον γιο της και τον 
ανάπηρο άντρα της που έχασε τα πόδια του στο μέτωπο. Το χιούμορ, η αγάπη για 
τους ήρωες και η θλίψη για τον χρόνο και τους ανθρώπους που χάθηκαν, κάνουν 
αυτή την ταινία μία σημαντική στιγμή του σύγχρονου ρωσικού κινηματογράφου. Μία 
οπτική και συναισθηματική αντιμετώπιση της αγάπης και της απώλειας.
A film about the life of a Russian family in a small village after World War II. The fate 
of a beautiful woman trapped in tragic circumstances, who has to work as tractor driver in 
order to support her son and disabled husband who came back from the front with no legs. 
Humour, love for the protagonists and sadness for the time and people lost, make this film a 
notable moment in modern Russian cinema. A visual and emotional study on love and loss.

ΑΛΜΑΤΑ
LEAPS AND BOUNDS
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ / SWEDEN-NORWAY-GERMANY, 2007, 88΄

Σκηνοθεσία / Direction: Petter Næss
Ο Azad φτάνει στη Σουηδία κατά λάθος μαζί με τον αδερφό του Tigris. Για να αναμειχθεί με την 
οικογένεια που τον κρύβει, πρέπει να προσποιηθεί ότι είναι εννέα ετών. Ξαφνικά βρίσκεται μόνος 
σε μια νέα χώρα και δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα. Όμως με τη βοήθεια ενός πλανόδιου πωλητή 
χοτ-ντογκ, του πιο κουλ παιδιού στο σχολείο και του παγκόσμιου πρωταθλητή Kajsa Bergqvist, 
ίσως μπορέσει να ξανασυναντήσει την πραγματική του οικογένεια. 
Azad comes to Sweden by mistake with his brother Tigris. In order to blend in with the family 
that hides him, he has to pretend that he is nine years old. Suddenly he's quite alone in a new 
country and doesn't understand the language. But with the help of a spaced-out hot dog 
vendor, the coolest guy in school and world champion Kajsa Bergqvist, maybe he can meet his 
real family again.

Ό ΓΙΌΣ ΤΌΥ ΚΥΝΉΓΌΥ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ
THE EAGLE HUNTER’S SON
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΓΈΡΜΑΝΙΑ / SWEDEN-GERMANY, 2009, 87΄

Σκηνοθεσία / Direction: Ρενέ Μπο Χάνσεν / Rene Bo Hansen
Ο δωδεκάχρονος Bazarbai ονειρεύεται να αφήσει τα πράσινα λιβάδια του χωριού 
του στη Δυτική Μογγολία και ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσμα της αστικής ζούγκλας 
του Ουλάν Μπατόρ. Αλλά ο πατέρας του θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια του και 
να γίνει αετοκυνηγός. Στο Πανηγύρι των Αετών, ο αγαπημένος αετός του πατέρα 
του φεύγει τρομαγμένος από το φλας ενός φωτογράφου και ο Bazarbai αποφασίζει 
να τον ακολουθήσει. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι για να είναι ευτυχισμένος δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να εγκαταλείψει τις παραδόσεις, αλλά ότι η παράδοση, ο 
σεβασμός προς τη φύση, η φιλία και η αφοσίωση αποτελούν ισχυρή ασπίδα στις σκληρές 
συνθήκες του σύγχρονου κόσμου.
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Twelve-year-old Bazarbai dreams of leaving behind the green pastures of his native Western 
Mongolian province, lured by the call of the urban jungle: Ulan Bator. But Bazarbai’s father 
wants him to follow his footsteps and become an eagle hunter. During the great Eagle 
Festival, the prize eagle belonging to Bazarbai’s father flies away, scared off by a 
photographer’s bright camera flash. Bazarbai decides to follow the bird. Along the way, 
he discovers that happiness does not necessarily result from abandoning long-lasting 
traditions, but that tradition itself, profound respect for nature, friendship and loyalty 
form a strong shield against the harsh realities of the modern world.

Ό ΔΡΑΚΌΣ ΤΌΥ ΠΑΓΌΥ
THE ICE DRAGON
ΣΟΥΗΔΙΑ / SWEDEN, 2012, 77΄

Σκηνοθεσία / Direction: Μάρτιν Χόγκνταλ / Martin Högdahl
Ο εντεκάχρονος Mik ζει στη Στοκχόλμη με τον αδελφό του Tony και τον αλκοολικό πατέρα 
του. Του αρέσουν οι φάλαινες, το χαρντ ροκ και η ζωγραφική. Έχει μάθει ότι οι φάλαινες 
κλαίνε όταν χάνονται και όποτε μένει μόνος του πιστεύει ότι ακούει το κλάμα τους. Μια μέρα, 
η Κοινωνική Υπηρεσία τον στέλνει να μείνει με τη θεία του τη Lena στο Σελέτ, ένα χωριουδάκι 
της βόρειας Σουηδίας. Έκεί, πιάνει φιλία με τον Bengt και τον Bertil, δυο αδέρφια που ζουν στο 
διπλανό σπίτι. Ο Bengt τού μαθαίνει να ψαρεύει «δράκους των πάγων», δηλαδή λούτσους. Στη 
συνέχεια το σκάει πάνω σε έναν δράκο των πάγων, γίνεται ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου γατών, 
ερωτεύεται για πρώτη φορά, και τελικά βρίσκει το δρόμο για το σπίτι του.
Eleven-year-old Mik lives in Stockholm, with his older brother Tony and their alcoholic dad. Mik 
likes whales, hard rock and drawing. He’s heard that whales cry when they get lost and when 
he is all alone he thinks he can hear whales crying. One day, Social Services decide that Mik 
has to be temporarily placed with his aunt Lena in a small community in northern Sweden. 
There, he befriends Bengt and Bertil, the two brothers living next door. Bengt teaches Mik 
how to fish for “Ice Dragons” (a nickname for “pikes”). Mik then runs away on an ice dragon, 
owns a cat factory, falls in love for the first time and eventually finds his way home.

Ό ΚΌΣΜΌΣ ΤΉΣ ΣΌΦΙΑΣ
SOPHIE’S WORLD
ΔΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ / DENMARK-NORWAY-SWEDEN, 2002, 110΄

Σκηνοθεσία / Direction: Έρικ Γκούσταφσον / Erik Gustavson
Η ιστορία της Σοφίας, ενός δεκατετράχρονου κοριτσιού που ανακαλύπτει τον θαυμαστό 
κόσμο της Δυτικής φιλοσοφίας, με τη βοήθεια ενός μυστηριώδους δασκάλου και φίλου. 
Στο ταξίδι της μέσα στο χώρο και στο χρόνο, η μικρή Σοφία συναντά τους διάσημους 
δασκάλους της Έλληνικής Αρχαιότητας, της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Η έλξη αυτής 
της αρμονίας, που εκτείνεται μέσα από τους αιώνες την βάζει, εντούτοις, σε μεγάλο κίνδυνο. 
Τελικά, μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τον υπέροχο κόσμο των φιλοσοφικών ιδεών για τους 
δικούς της σκοπούς, βρίσκοντας έτσι το δρόμο της προς την ελευθερία.
Fourteen-year-old Sofie discovers the marvellous universe of western philosophy aided by a 
mysterious teacher and friend. During her journey through space and time, little Sofie meets 
the greatest minds of Ancient Greece, the Renaissance and the Enlightenment. However, the 
appeal of this harmony puts her in great danger. In the end, she learns to use the wonderful 
world of philosophical ideas for her own benefit, thus finding her way back to freedom.
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ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΝΌ ΒΙΒΛΙΌ
SUMMER BOOK
ΤΟΥΡΚΙΑ / TURKEY, 2008, 92΄

Σκηνοθεσία / Direction: Σέιφι Τέομαν / Seyfi Teoman
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα μέλη μιας οικογένειας προσπαθούν να λύσουν τα 
προσωπικά τους προβλήματα, καθώς οι ζωές τους ακολουθούν τους δικούς τους, αργούς 
ρυθμούς. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του Μουσταφά, της γυναίκας του Γκιουλέρ, των δυο γιων 
του και του νεότερου αδελφού του Χασάν που ζει σε μια πόλη στη νότια Τουρκία. Ο Seyfi 
Teoman παρουσιάζει έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη, η αβεβαιότητα, η διαπραγμάτευση, η 
εμπιστοσύνη και ο θάνατος είναι έννοιες που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.
During the summer, a family is trying to deal with their personal issues, while life goes on 
in its own languish rhythm. The film follows the life of Mustafa, his wife Guler, their two 
sons, and his younger brother, Hasan, who lives in a town located in southern Turkey. 
Seyfi Teoman creates a world where justice, uncertainty, negotiation, trust and 
death are concepts that need to be re-evaluated.

ΤΌ ΤΡΑΓΌΥΔΙ ΤΌΥ ΓΚΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΌΥ
THE SONG ABOUT THE GRAY PIGEON
ΤΣΈΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ / CZECHOSLOVAKIA, 1961, 99΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ

Σκηνοθεσία / Direction: Στανισλάβ Μπαραμπάς / Stanislav Barabas
Το Τραγούδι του γκρι περιστεριού είναι μια ασυνήθιστη ιστορία μιας ομάδας παιδιών κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου με φόντο τα σλοβάκικα βουνά. Η εκδρομή με τον δάσκαλο 
τους, παίρνει απρόσμενη εξέλιξη και αντιμετωπίζουν μια σειρά από περιπέτειες. Η παιδική τους 
ηλικία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την καταστρεπτική δύναμη του πολέμου, που φθάνει 
βαθιά στις ζωές των παιδιών, αλλάζει τα όνειρα και τις επιθυμίες τους και σταματάει απρόσμενα 
το ξέγνοιαστο παιχνίδι τους.
The Song About the Gray Pigeon is an unusual story of a group of children living on the 
mountains of Slovakia during World War II. A trip with their teacher takes an unexpected 
turn, sending them in a series of adventures. Their childhood must be reckoned with the 
destructive force of the war that reaches deep in the lives of the children, changing 
their dreams and wishes and bringing an abrupt end to their carefree play.

ΜΙΑ ΙΣΤΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΌΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΉ 
CHRISTMAS STORY
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ / FINLAND, 2007, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιούχα Βουολιόκι / Juha Wuolijoki 
Σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό στην Λαπωνία, ο νεαρός Νικόλας χάνει την οικογένειά του σε 
ατύχημα. Οι χωριανοί αποφασίζουν να αναλάβουν όλοι μαζί το ορφανό παιδί. Κάθε οικογένεια 
θα φροντίζει τον Νικόλα για ένα χρόνο. Στο τέλος κάθε χρόνου, την ημέρα των Χριστουγέννων, 
ο Νικόλας θα πρέπει να πηγαίνει σε άλλο σπίτι. Για να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους 
συγχωριανούς του, ο Νικόλας αποφασίζει να φτιάξει παιχνίδια για τα παιδιά κάθε οικογένειας, 
ως αποχαιρετιστήρια δώρα. Με τα χρόνια, οι οικογένειες που έχουν φιλοξενήσει τον Νικόλα 
πληθαίνουν και σχεδόν κάθε σπίτι βρίσκει δώρα στο κατώφλι του το πρωί των Χριστουγέννων.
In a remote village in Lapland, a little boy called Nikolas loses his family in an accident. The 
villagers decide to look after the orphaned boy collectively. Every family will take care of 
Nikolas for a year. Once a year, at Christmas, Nikolas moves to a new home. To show his 
gratitude, Nikolas decides to make toys for the each family’s children as good-bye presents. 
Over the years, Nikolas’s former adoptive families become many, and soon almost every 
house has presents on its doorstep on Christmas Day.
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ΚΙΝΌΥΜΕΝΌ ΣΧΕΔΙΌ / ΑΝΙΜΑΤΙΌΝ

Ή ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΌΥΛΙΩΝ
BIRDLAND
ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 1985-1995, 20΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάνικ Χάστρουπ / Jannik Hastrup
Τέσσερα πεντάλεπτα κινούμενα σχέδια με τα οποία ο Δανός σκηνοθέτης, ο οποίος 
ξεκίνησε την πορεία του στην τέχνη σαν τρομπετίστας της τζαζ, σκιτσάρει και 
κινηματογραφεί ισάριθμα μουσικά κομμάτια:
Four five-minute animated films where the Danish director, who begun his career in 
art as a jazz trumpeter, animates and films four jazz songs: 

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΌ ΌΥΡΑΝΙΌ ΤΌΞΌ / OVER THE RAINBOW, 1994
Ο Αρτ Τατούμ παίζει στο πιάνο το Over the Rainbow. Έξω η βροχή σταματά και τα δυο 
πουλιά του δραπετεύουν από τα κλουβιά τους και πετούν προς το ουράνιο τόξο. Κινούμενο 
σχέδιο φαντασίας πλαισιωμένο απ’ την τέχνη του Αρτ Τατούμ.
Art Tatum plays “Over the Rainbow” on the piano. The rain stops outside, and his two 
birds escape from their cages and fly away towards the rainbow. An animated fantasy 
coupled with the artistry of Art Tatum.

ΌΝΕΙΡΕΨΌΥ ΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΌ / DREAM A LITTLE DREAM OF ME, 1995
Dream a little dream of me, το ντουέτο της χοντρής και επικίνδυνης γάτας με τη φωνή της 
Ella Fitzerald, και του πουλιού με την χαρακτηριστική, βραχνή φωνή του Louis Armstrong.
Dream a little dream of me, the duet of a fat and dangerous cat with the voice of Ella 
Fitzerald and a bird with the hoarse voice of Louis Armstrong.

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΉΝ ΤΥΝΉΣΙΑ / A NIGHT IN TUNISIA, 1985
Η υπέροχη τρομπέτα του Ντίζι Γκιλέσπι δημιουργεί νυχτερινά μυστήρια κάτω από τη 
γοητεία της ημισελήνου, όπου δυο ερωτευμένα φλαμίνγκο χορεύουν, ενώ ένας δύστροπος 
παπαγάλος θέλει την ησυχία του για τον βραδινό του ύπνο.
Dizzy Gillespie’s brilliant trumpet creates nightly mysteries in the gleam of the half-moon, 
where two courting flamingos are dancing, while a grumpy parrot wants silence for his 
night sleep.

ΑΠΡΙΛΙΌΣ ΣΤΌ ΠΑΡΙΣΙ / APRIL IN PARIS, 1993
Ένα από τα διαμάντια στην ιστορία της τζαζ είναι το April in Paris του Vernon Duke, που 
απαθανατίστηκε από τον Count Basie και την Ορχήστρα του. Ο Γιάννικ Χάστρουπ 
ερμηνεύει ζωντανά και κεφάτα το April in Paris εντελώς προσαρμοσμένο στο 
πνεύμα και το στυλ του – όπως το βίωσε η γυναίκα με τους ρευματισμούς, η γάτα 
και τα δυο ερωτευμένα πουλιά στη μέση της αιώνιας, ερωτικής, υπέροχης άνοιξης 
στο Παρίσι.
One of the gems in the history of jazz is Vernon Duke's April in Paris, immortalized 
by Count Basie and his Orchestra. Jannik Hastrup interprets lively and bubblingly 
April in Paris –completely in his own line and style– as experienced by the rheumatic 
woman, the cat, and the two courting birds in the middle of the eternal, love-provoking, 
wonderful spring of Paris.
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ΣΙΡΚΛΙΝ - ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΚΉ ΠΌΝΤΙΚΌΪΣΤΌΡΙΑ 
CIRKELINE - MICE AND ROMANCE
ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 2000, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάνικ Χάστρουπ / Jannik Hastrup
Για μια ακόμη φορά, η πόλη, με τους κινδύνους και τις απίθανες εκπλήξεις της, αποτελεί το 
φόντο για μια ιστορία με τη Σιρκλίν, το κορίτσι-ξωτικό και τους αστείους φίλους της, τους 
ποντικούς, που ζουν κάτω από τα γεράνια στο μπαλκόνι του καλλιτέχνη. Οι ειδυλλιακές τους 
ζωές διακόπτονται όταν συναντούν τη μυωπική Σταχτοποντικούλα, της οποίας ο κατσούφης 
πατέρας δεν την αφήνει να γιορτάσει τα γενέθλια της και την κλειδώνει σε ένα κουτί. Ο κοντός, 
παχουλός και λάτρης του τυριού, Ίγκολφ, αναγκάζεται να δράσει και ν’ αποδείξει πως είναι ένας 
αληθινός ήρωας.
Once again, the city and its looming dangers and unbelievable surprises are the film’s setting. 
Cirkeline the elf girl and her funny mouse buddies, live under the geraniums on an artist’s 
balcony. Their idyllic lives are interrupted when they meet the myopic Cindermouse. Her 
grumpy father refuses to celebrate her birthday and instead locks her up in a box. Short, 
plump, cheese-loving Ingolf is forced to act and to prove that he is a real hero. . .

ΣΙΡΚΛΙΝ - TΑΞΙΔΙΑΡΙΚΑ ΠΌΝΤΙΚΙΑ
CIRKELINE - LITTLE BIG MOUSE
ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 2004, 80΄

Σκηνοθεσία / Direction: Γιάνικ Χάστρουπ / Jannik Hastrup
Η Σιρκλίν πηγαίνει διακοπές στην Τουρκία με την σχεδιάστριά της. Τα φιλαράκια 
της, ο Ίνγκολφ, ο Φρέντερικ και ο Βίκτορ αποφασίζουν να πάνε να την βρουν. Έτσι 
μπαίνουν κρυφά στο καράβι του παππού, όπου γνωρίζουν έναν ακόμα λαθρεπιβάτη, 
ένα τολμηρό, άφοβο ποντίκι, τον Αλί, που γυρίζει τον κόσμο για να βρει την ευτυχία. 
Οι φίλοι μας μπλέκουν στην περιπέτεια του καινούριου ποντικιού και συμφωνούν να τον 
βοηθήσουν να βρει τυρί στο πλοίο. Αλλά ο παππούς είναι έξαλλος: δεν θέλει παιδιά πάνω στο 
πλοίο και η γάτα, ο μάγειρας και ο καπετάνιος, δεν είναι και τόσο ποντικόφιλοι…
Circleen goes on holiday to Turkey with her artist. Her chums Ingolf, Fredrik, and Viktor decide 
to go see her, and stow away on board granddad's ship, where they meet another stowaway, 
the tough, fearless mouse Ali, who has set off into the world in search of happiness. Our 
friends are dragged into Ali's adventures and agree to help him to obtain cheese on board. 
But granddad is furious: he doesn't want kids on board, and the cat, the cook, and the captain 
aren't exactly mouse lovers either…

ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ / SHORT FILMS

ΤΑ ΠΑΛΙΌΠΑΙΔΑ
LES MISTONS
ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 1957, 23΄, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ

Σκηνοθεσία / Direction: Φρανσουά Τριφό
Στα Παλιόπαιδα, η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Προβάνς, κοντά στην πόλη Νιμ. Κατά τη διάρκεια 
του καυτού καλοκαιριού μια ομάδα άτακτων πιτσιρικάδων, παίρνουν στο κατόπι με ενοχλητικό 
θαυμασμό ένα χαρούμενο και εντυπωσιακά όμορφο κορίτσι. Έίναι ακόμα παιδιά, τα μυστήρια 
του έρωτα τους είναι άγνωστα και γι’ αυτό αδυνατούν να κατανοήσουν την έλξη που τους 
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ασκεί η αισθησιακή Μπερναντέτ. Αποφασίζουν να την κάνουν να υποφέρει και καταφεύγουν σε 
χοντρές πλάκες, σε ολοένα πιο σκληρούς τρόπους, με σκοπό να χαλάσουν τη σχέση της με τον 
Ζεράρ. . .
The story takes place in provincial France, near the town of Nîmes. During the hot summer, 
a group of young trouble-makers are infatuated with a happy and beautiful young woman. 
Being boys, love is still a mystery to them, and they are unable to understand their 
attraction to the sensuous Bernadette. So they conspire to make her suffer, making cruel 
mischief for the woman and her boyfriend, Gérard.

ΑΘΕΜΙΤΌΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
UNFAIR COMPETITION
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1983, 22΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δήμος Αβδελιώδης / Dimos Avdeliodis
Ένας γυρολόγος παρέα με έναν μικρό κλέβουν από ένα φορτηγό καρπούζια. Έκθέτουν το 
κλεμμένο εμπόρευμα και όταν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν μια μικρή πελατεία, θα έρθουν 
αντιμέτωποι με δύο γύφτους. Αρχίζει μεταξύ τους ένας οξύς ανταγωνισμός, που προκαλεί την 
έκρηξη της θεάς Θέμιδος.
A pedlar and a young boy steal watermelons from a truck. They lay down their stolen goods 
and wait in vain for customers to arrive. When they finally manage to assemble a small 
clientele, two gypsies arrive to confront them. A harsh competition starts between them and 
goddess Thetis is forced to intervene.

Ό ΑΪ-ΒΑΣΙΛΉΣ Ό ΘΑΛΑΣΣΙΝΌΣ
FATHER CHRISTMAS, THE SEAFARER
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1988, 20΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βασίλης Ντούρος / Vasilis Douros
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν στο μικρό ψαροχώρι. Ο Λουκάς, μαθητής της πρώτης τάξης 
του δημοτικού, μαθαίνει από τον δάσκαλό του για τον Άγιο Βασίλη που αγαπάει τα παιδιά 
και τους φέρνει δώρα στο τέλος κάθε χρόνου. Δώρα που εκείνος δεν έχει πάρει ποτέ αφού 
δεν θυμάται να έχει έρθει ποτέ ο Άγιος Βασίλης στο χωριό του. Οι μέρες περνούν και ο 
Λουκάς με τους συμμαθητές του είναι γεμάτοι προβληματισμό. Την παραμονή, ο Άγιος Βασίλης 
έρχεται για χάρη τους. . .
Christmas is coming in the small fishermen’s village. Loukas, a first grader, learns at school 
about Father Christmas who loves children and brings gifts on New Year’s Eve. Loukas doesn’t 
remember Father Christmas coming to his village or getting any gifts. As days go by, Loukas and 
his classmates grow more and more troubled. On New Year’s Eve, Father Christmas comes…

ΠΑΠΠΌΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑ
WILDERNESS WITHIN
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2004, 18΄

Σκηνοθεσία / Direction: Βαγγέλης Μαδεράκης / Vangelis Maderakis
Η ιστορία του παππού σαν ερωτικό παραμύθι: στα 15 του απαγάγει και παντρεύεται  
την δεκατετράχρονη αγαπημένη του.
Grandpa’s life as a love story: When 15 years old, he kidnaps and marries his 14-year-old lover.
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ΠΙΛΑΛΑ 
PILALA
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2004, 15΄

Σκηνοθεσία / Direction: Θόδωρος Παπαδουλάκης / Theo Papadoulakis
Ένας δωδεκάχρονος αναστατώνει το μικρό κρητικό χωριό στη διαδρομή από το σπίτι μέχρι το 
καφενείο του παππού του, βιώνοντας μια περιπέτεια που μετατρέπεται σε αγώνα στίβου καθώς 
έχει ως πρότυπο τον Κώστα Κεντέρη.
A 12-year-old causes a commotion as he rushes through his village in Crete towards 
his grandfather's cafe, experiencing an adventure that soon turns into a track and 
field event, following in the footsteps of his favourite sprinter, Kostas Kenderis.

SEE NO EVIL
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2001, 19΄

Σκηνοθεσία / Direction: Άρης Μπαφαλούκας / Aris Bafaloukas
Παππούς και γιαγιά πηγαίνουν την καθιερωμένη τους βόλτα κατά την διάρκεια της 
οποίας παίζουν ένα παιχνίδι που εφευρίσκει η μικρή.
Grandpas and Grandma take their usual walk, playing a game invented by the little one.

ΤΑ ΌΝΕΙΡΑ ΠΌΥ ΓΙΝΑΝΕ ΖΩΉ – Ή ΠΑΙΔΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ
DREAMS THAT BECAME LIFE: CHILD LABOUR
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2004, 28΄

Σκηνοθεσία / Direction: Διονύσης Γρηγοράτος / Dionisis Grigoratos
Το τρίτο μέρος μιας σειράς 10 ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνουν στοιχεία υπόθεσης και 
ψηλαφούν τα ίχνη του εργατικού κινήματος: το επεισόδιο αυτό αναφέρεται στην εκμετάλλευση 
της παιδικής εργασίας, που υπήρξε χαρακτηριστικό βιομηχανικών και βιοτεχνικών κλάδων. 
Σε πολλές χώρες, αναπτυγμένες και μη, υπήρξε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και πολλά 
παιδιά στερούνταν, όχι μόνον της παιδείας και του δικαιώματος του παιχνιδιού, αλλά και της 
οικογενειακής φροντίδας.
The third installment of a ten-part documentary, exploring the labour movement. In this 
episode, it examines child labour, a staple of many industrial branches. In many countries, 
developed or not, child labour was a significant social issue, and many children were deprived 
not only of education and of the right to play, but also of family care.

ΤΌ ΚΌΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΌΓΑ ΠΌΥ ΧΌΡΕΥΌΥΝ
THE GIRL AND THE DANCING HORSES
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2002, 15΄

Σκηνοθεσία / Direction: Δημήτρης Σπύρου
Στην ετήσια γιορτή του νησιού τους, οι ξενιτεμένοι άντρες, ναυτικοί οι περισσότεροι, 
επιστρέφουν για να γιορτάσουν με τους δικούς τους. Κάποιοι όμως δεν γυρίζουν κι 
ένα κορίτσι βιώνει διαφορετικά τη γιορτή.
On the day of their island’s annual celebration, expatriated men, most of them sailors, 
return to celebrate with their families. But some of them don’t come back, and a girl 
experiences the celebration differently.

Από τον Ρεϊνώ, τον Κολ, τον Μελιέζ, τους πρωτομάστορες της εμψυχωμένης εικόνας 
ως την καταιγιστική ανάπτυξη των σύγχρονων εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας, 
το animation έμελλε να φέρει μια νέα αφηγηματικότητα στην κινηματογραφική 
παράδοση, σπάζοντας καρέ-καρέ τα στεγανά της 7ης τέχνης. Aνασυνθέτοντάς τα 
με ψηφιακές γραφίδες, κραγιόνια και κάθε μορφής ύλη. Έχοντας σαν βάση τις 
εικαστικές τέχνες και το θεατρικό θέαμα, το animation πορεύτηκε παράλληλα με τον 
κινηματογράφο κάνοντας ένα βήμα πιο πίσω με μια τάση εσωστρέφειας ως προς 
την ίδια τou την γλώσσα και κουλτούρα. Ο δημιουργός της κινούμενης φιγούρας 
πολύ γρήγορα έξω από νόρμες και κλισέ έγινε auteur καθιστώντας το animation 
γλώσσα για τον πειραματικό κινηματογράφο και τη βιντεοτέχνη (video art). Σε μια 
συνεχή συνδιαλλαγή το animation σήμερα υπάρχει παντού. Από την τηλεόραση, το 
διαδίκτυο, τις ιατρικές εφαρμογές και τα βιντεοπαιχνίδια ως το διαδραστικό βιβλίο 
και τις βίντεο εγκαταστάσεις (installation art) σε μια συνεχή αλληλεπίδραση στο 
πολιτισμικό περιβάλλον. Μικρά πολύτιμα πετράδια οι 35 δημιουργίες του ευρωπαϊκού 
animation εκπροσωπώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις και σχολές, κομίζοντας όλο 
τον ενθουσιασμό μιας ανήσυχης ιδέας που έλαβε πνοή. Το θαυματοτρόπιο γυρίζει…

ΣΥΓΧΡΌΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ 
ANIMATION

MODERN TRENDS IN EUROPEAN ANIMATION
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ΣΥΓΧΡΌΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ANIMATION

From early pioneers of animated picture Reynaud, Cohl and Méliès, to the 
torrential advancements of modern digital technology tools, animation has 
brought a new narrativeness in film tradition, bringing down frame by frame 
the barriers of film art. Recomposing them with styluses, crayons, and all 
types of materials. Drawing on pictorial arts and theatre, animation moved 
alongside cinema, taking a step back, with a tendency toward introversion 
regarding is own language and culture. Leaving behind norms and clichés, the 
animator soon became an auteur, transforming animation to a language for 
experimental cinema and video art. Nowadays, animation is everywhere, in 
constant synergy. From television, Internet, medical applications and video-
games to interactive books and installation art, animation is in constant 
interaction with the cultural environment. These 35 creations are small but 
precious gems of European animation, representing all modern trends and 
schools and bringing with them the thrill of a restless idea that sprung to life. 
Let the thaumatrope spin…

ΤΌ ΞΑΝΘΌ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΌ ΑΣΠΡΌ ΠΡΌΒΑΤΌ 
THE LITTLE BLOND BOY WITH A WHITE SHEEP
ELOI HENRIOD, ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE , 2013, 8΄57΄΄

Το σχολείο ξεκινά. Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος, ο Pierre δραπετεύει από το 
γκρίζο του σχολείου, ανακαλώντας ευτυχισμένες αναμνήσεις από τις διακοπές του, 
που πέρασε μαζί με το πρόβατό του.
It's school time again. During a writing test, Pierre escapes his grey school by recalling 
the happy memories of his holidays spent with his sheep.

Ή ΛΥΠΉΜΕΝΉ ΣΚΙΑ
A SHADOW OF BLUE
CARLOS LASCANO, ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 2011, 13’

Μπορούν άραγε το φως και η σκιά να μας δείξουν κάτι περισσότερο από την αποτύπωση ενός 
σχήματος στον τοίχο; Μια ιστορία όπου η φαντασία και η πραγματικότητα γίνονται ένα για να 
κάνουν τα όνειρα αληθινά.
Can a fragile world of lights and shadows show us more than a silhouette drawn against the 
sunlight? A story in which fantasy and reality merge to make dreams come true. 

ΚΙΝΕΖΙΚΑ 
IT’S CHINESE
ISABELLE LENOBLE, ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE, 2010, 3’ 30’’

Η Lucie είναι μόλις έξι ετών. Ο φαρσέρ Δράκος τρελαίνεται να της κλέβει 
πράγματα. Έίτε πρόκειται για ένα βιβλίο, τη γάτα ή ακόμη και τον θόρυβο, θα της 
το επιστρέψει μόνο εάν η Lucie δεχτεί να κάνει αυτό που της ζητάει: να γράψει το 
κινέζικο ιδεόγραμμα που αντιστοιχεί στο κλεμμένο αντικείμενο. Η Lucie δεν φοβάται 
να αποδεχτεί την πρόκληση και να που μεταφέρεται στη φανταστική χώρα των 
ιδεογραμμάτων για να γράψει το όνομα του χαμένου αντικειμένου στα κινέζικα υπό την 
καθοδήγηση του παιχνιδιάρη Δράκου.

MODERN TRENDS IN EUROPEAN ANIMATION

Lucie is only six years old. The prankster Dragon loves to steal everything and anything from 
her. Be it her book, her cat or the noise, he’ll give it back only if Lucie accepts his challenge: 
writing the Chinese ideogram of the missing object. Fearless and courageous, Lucie has 
never walked away from a challenge; so there she is, back in the fantastic country of 
ideograms, to write the name of the missing object in Chinese with the prankster 
Dragon’s help.

Ή ΚΙΒΩΤΌΣ
THE ARK
OLGA GUSE, ΓΈΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 2015, 5’

Η πόλη στα πρόθυρα της εξαφάνισης με τον αέρα γεμάτο αιθαλομίχλη και το τελευταίο φυτό 
να ‘χει πεθάνει. Ο ήρωας μας, σαν άλλος Νώε, φεύγει προς αναζήτηση ζωής στα μαγικά νησιά, 
συγκεντρώνοντας διάφορα ζώα για να σώσει τον κόσμο του…
The city is on the brink of extinction. The air is filled with smog. The last plant has died. The 
main character goes on a journey to magic islands in search of life. Like Noah, he gathers 
together various magic animals to save his world ...

ΠΑΓΌΥ 
PAWO
ANTJE HEYN, ΓΈΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 2015, 8’

Παγού (στα θιβετιανά σημαίνει γενναίος) είναι η μαγική περιπέτεια μιας κούκλας στον παράξενο 
κόσμο. Παγού σημαίνει επίσης να ‘χεις το θάρρος ν’ ατενίσεις τη ζωή με πεποίθηση και χωρίς 
φόβο κι ας μην είναι πολλές φορές όπως την φανταζόσουν.
PAWO (Tibetan for “being brave”) is the magical adventure of a little toy figure, who 
finds herself in a curious world. PAWO is also about the courage to face life without 
fear and full of trust – although it sometimes isn’t as you would like it…

ΜΌΜΠΙΛΕ
MOBILE
VERENA FELS, ΓΈΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 2010, 6’30’’

Μια αγελάδα χαλάει την ισορροπία του πεπρωμένου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση…
A cow tips the balance of destiny with quite some impact…

ΜΑΡΙ 
MARIE
JUTTA SCHÜNEMANN, ΓΈΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 2010, 11’

Η Μαρί είχε γεννηθεί με μια τρύπα στην καρδιά. Η οικογένειά της την φροντίζει πολύ, ιδιαίτερα 
η μεγάλη της αδερφή, που τη βγάζει βόλτα στο χωριό για να επισκεφτεί τη χήνα. Στα τρίτα 
της γενέθλια, της κάνουν ένα πολύ ξεχωριστό δώρο: μια ομπρέλα για παιδιά, κόκκινη και 
μικροσκοπική, που συναρπάζει τη Μαρί. Θα τη δοκιμάσει την επόμενη φορά που θα βρέξει, 
βγαίνοντας περίπατο στο χωριό…
Marie was born with a hole in her heart. Marie’s family takes very well care of her. Especially 
her elder sister who takes her out for a walk into the village to visit the goose. At her third 
birthday she gets a very special present: An umbrella for children, red and tiny and exciting for 
Marie. She will try it out just the next rainy day walking into the village…
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Ό ΠΌΛΥΧΡΩΜΌΣ ΚΑΌΥΜΠΌΉΣ 
THE COWBOY-IN COLOUR
TRYGVE NIELSEN, ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 2013, 7’

Στον κόσμο που κυριαρχεί το άσπρο και το μαύρο, ο καουμπόης βάφει τον κόσμο τραβώντας 
χρώματα απ’ το καπέλο του. Το κοράκι, όμως, του κλέβει το καπέλο και ο κόσμος γίνεται γκρίζος. 
Ένα παραμύθι για την τεχνική του RGB στη γραφιστική.
In a black and white world a cowboy picks colors up from his hat, but a crow steals the hat 
and turns the world gray. A fable about the elementary particles - in RGB technique.

ΑΣΦΥΡΙΧΤΌΣ
WHISTLELESS
SIRI MELCHIOR, ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 2009, 5’

Σε μια πολύχρωμη και ζωντανή πόλη, όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να 
σφυρίξουν —με μία εξαίρεση: ένα μικρό πουλί που ονομάζεται Ασφύριχτος. Όμως 
το μόνο που θέλει είναι να πάρει μέρος στις μουσικές γιορτές της πόλης. Μετά από 
πολλές δοκιμασίες και ταραχές, ο Ασφύριχτος συνειδητοποιεί πως έχει ό,τι χρειάζεται.
In a colourful and vibrant town, all the people and animals can whistle –with one exception, 
namely the small bird called Whistleless. But all Whistleless wants, is to take part in the music 
and festivities of the town. After going through trials and tribulations Whistleless realizes that 
he has what it takes.

ΤΌ ΠΑΡΑΘΥΡΌ 
THE WINDOW
CAMILLE MÜLLER, ΈΛΒΈΤΙΑ / SWITZERLAND, 2012, 5’

Ένα μικρό αγόρι δεν θέλει να γυρνάει στους δρόμους, αλλά προτιμά να κάθεται σπίτι και να 
διαβάζει ιστορίες που τον κάνουν να ονειρεύεται. Όμως μια μέρα γνωρίζει ένα κορίτσι της 
ηλικίας του και καταλαβαίνει ότι δεν μοιάζει καθόλου με τον ήρωα του βιβλίου του.
A young boy doesn't like to stay in the streets and prefers to read stories at home, which 
make him dream. But one day he meets a girl his age and realizes that he is not at all like the 
hero of his book.

ΒΕΡΙΚΌΚΑ 
VERIKOKA
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ / SPYROS SIAKAS, ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2015, 7’

Προσέγγιση της έννοιας του «Ανεκπλήρωτου» μέσα από την ιστορία ενός αγοριού 
που μεγαλώνει επιθυμώντας μια πιατέλα με βερίκοκα σε μια παραλία. 
A portrayal of the concept of the “Unfulfilled” through the story of a boy coveting a 
plate full of apricots (Verikoka) on the beach.

Ή ΠΉΓΉ ΤΉΣ ΝΙΌΤΉΣ 
THE FOUNTAIN OF YOUTH
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΠΑΣ / PANAGIOTIS RAPPAS, ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2011, 16’

Πριν πάρα πολλά χρόνια ζούσαν κάπου στα βουνά της Ιαπωνίας ένας φτωχός ξυλοκόπος και 
η γυναίκα του. Ήταν πολύ γέροι και δεν είχαν παιδιά. Κάθε μέρα ο άνδρας πήγαινε μόνος στο 
δάσος για να κόψει ξύλα ενώ η γυναίκα του έμενε να υφάνει στο σπίτι. Μια μέρα ο άνδρας πήγε 
πολύ μακρύτερα από ότι συνήθιζε… 

ΣΥΓΧΡΌΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ANIMATION

Long, long ago there lived somewhere among the mountains of Japan a poor woodcutter and 
his wife. They were very old, and had no children. Every day the husband went alone to the 
forest to cut wood, while the wife sat weaving at home. One day the old man went further 
into the forest than was his custom…

STEPS
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ / KOSTAS KATRAKIS & PANOS KATSACHNIAS, 
ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 2008, 15’

Ξεκινώντας από την ιδέα ότι κάθε μικρό ή μεγάλο ταξίδι, έρευνα, ή ακόμα και σκέψη, 
ξεκινάει από το πρώτο βήμα, η ταινία περιγράφει με ιστορικά γεγονότα αλλά και εικόνες 
του μέλλοντος την πορεία του ανθρώπου στον πλανήτη. 
Starting from the concept that each minor or major journey, study or even thought has 
to start from step one, the film through historical facts and images of a potential future 
describes the course of man on our planet. 

ΑΝΘΡΩΠΌΣ ΑΠΌ ΑΜΜΌ 
SANDGUY
PARTEL TALL, ΈΣΘΟΝΙΑ / ESTONIA, 2013, 15'

Η άμμος στην παραλία είναι φύση, όπως ο αέρας, ο ήλιος, η ζωή και η αγάπη. Οι γραμμές 
τους πάνω στην άμμο λένε τις ατέλειωτες ιστορίες τους, ρωτώντας μας αν μπορούμε ν’ 
αξιολογήσουμε τη σημασία τους πριν χαθούν για πάντα.
Sand on the beach is as natural as air, sun, life, and love. Lines in the sand show their endless 
stories asking us if we can value these things before they are gone forever?

ΜΑΚΡΌΠΌΛΙΣ
MACROPOLIS
JOEL SIMON, ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ / UNITED KINGDOM, 2012, 8’

 
Έχοντας απορριφθεί από τη γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου παιχνιδιών, μια γάτα 
και ένας σκύλος είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα παιχνίδια-συντρόφους τους 
στο ράφι του καταστήματος και να τους αναγκάσουν να συνεργαστούν μαζί τους σ’  ένα 
επικίνδυνο ταξίδι μέσα στη μεγάλη πόλη.
Discarded from a factory production line, a toy cat and dog are determined to rejoin their 
fellow toys on the store shelf, forcing them to work together as they make a hazardous 
journey through the big city.

Ή ΠΑΡΑΜΥΘΌΥ 
THE STORYTELLER
NANDITA JAIN, ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ / UNITED KINGDOM, 2011, 11’

Η επτάχρονη Νιρμάλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους δαίμονες της άνοιας του παππού της 
όταν αυτός ξεχνάει τις λεπτομέρειες του αγαπημένου της παραμυθιού. Η Νιρμάλα αναλαμβάνει 
δυναμικά το ρόλο του αφηγητή, φορώντας τα γυαλιά του παππού της, με την ελπίδα ότι αν πει 
σωστά την ιστορία, θα ξεφορτωθεί τους δαίμονες που γεμίζουν τη δική του εκδοχή.
7 year old Nirmala attempts to grapple with the demons of her grandfather's dementia when 
he forgets the details of her favourite story. Nirmala confidently takes up her grandfather's 
role of storyteller, by putting on his glasses, in the hope that by telling the story correctly, she 
can get rid of the demons that riddle her grandfather's version.

MODERN TRENDS IN EUROPEAN ANIMATION
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Ή ΜΑΧΉ ΜΕ ΤΑ BIT
BITSELLER
JUANMA SÁNCHEZ CERVANTES, ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN, 2013, 10’

Τι συμβαίνει όταν ένας συγγραφέας παλαιάς γενιάς πρέπει να αντικαταστήσει τη γραφομηχανή 
του με έναν υπολογιστή;
What happens when a traditional writer has to change his old typewriter for a computer?

ΤΌ AΓΌΡΙ-ΠΌΥΛΙ 
BIRDBOY
PEDRO RIVERO, ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN, 2010,12’

Ένα τρομερό βιομηχανικό ατύχημα αλλάζει τη ζωή της μικρής Ντίνκι για πάντα. Τώρα 
η τύχη της βρίσκεται στα φτερά του εκκεντρικού της φίλου, του Aγοριού-Πουλιού, 
ενός απροσάρμοστου που μένει στο Νεκρό Δάσος χαμένος στις φαντασιώσεις του.
A terrible industrial accident changes Little Dinki’ s life forever. Now, Dinki’ s fate 
may ride on the wings of her eccentric friend Birdboy, a misfit who lives in the Dead 
Forest lost in his fantasies.

CRABOOM
FRANCESCO ARCURI, ΙΤΑΛΙΑ / ITALY, 2012, 13’

Κραμπούμ είναι ο ήχος μιας πολύ ισχυρής έκρηξης. Ένα animation όπου θυμίζει τον ονειρικό 
και ταραγμένο κόσμο του Σαγκάλ, όπου στοιχεία της καθημερινότητας μετατρέπονται σε 
σύμβολα. Σε έναν χάρτινο κόσμο που κατοικείται από δισδιάστατους χαρακτήρες, η παρεμβολή 
ενός οράματος διακόπτει τη σταθερή πορεία του ρολογιού, διασπώντας την αρμονία της 
οικογενειακής ζωής σε μικρές μοναξιές.
Craboom is the onomatopoeic sound of a strong explosion. An animation that brings to mind 
Chagall's dreamy and uneasy world, where daily life elements turn into imagery symbols. 
In a paper world populated by two-dimensional characters, the interference of a 
disruptive vision breaks the “inexorable running” of a clock, blasting the harmony of 
a normal family life into small lonelinesses.

ΤΌ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΌ ΦΕΓΓΑΡΙ
THE BOY AND THE MOON
RINO ALAIMO, ΙΤΑΛΙΑ / ITALY, 2012, 6’10’’

Η ιστορία ενός αγοριού που ερωτεύεται τη σελήνη και οι περιπέτειές του για να κερδίσει 
τη αγάπη της.
The fairytale of a boy who fell in love with the moon and his adventures to win her love.

ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΑ ΒΑΘΉ
OUT FROM THE DEEP
KATRIN NOVAKOVIC, ΚΡΟΑΤΙΑ / CROATIA, 2013, 7’

Μην λοξοκοιτάτε παρακαλώ! Η σύγχρονη ζωή μάς έχει αποξενώσει. Κι όμως ο χορευταράς 
γεροχταπόδης θα ‘ρθει για βοήθεια. Θ’ αναδυθεί απ’ τα βάθη της θάλασσας για να φέρει ζωή 
στις κουρασμένες ψυχές της πόλης.
No peeking, please! Modern life has turned us into alienated individuals. The Good Old Swing 
Octopus comes to the rescue! Emerging from the depths of the sea, it brings life to our jaded 
city souls.

ΣΥΓΧΡΌΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ANIMATION

ΣΤΉΝ ΑΡΧΉ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ 
IN THE BEGINNING OF TIME
BOŽIDAR TRKULJA, ΚΡΟΑΤΙΑ / CROATIA, 2012, 10’

Το χωριό αντιμετωπίζει μια τεράστια απειλή. Ο μυθικός δαίμονας Garmah –μισός 
καλαμάρι, μισός πουλί– ξύπνησε και φέρνει το πιο βαθύ σκοτάδι… Ο σαμάνος της 
φυλής διαλέγει έναν νεαρό πολεμιστή να πάει να βρει το Λευκό Κορίτσι, τον μοναδικό 
άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει να νικήσει τον δαίμονα και το αιώνιο σκοτάδι. Το 
ταξίδι είναι επικίνδυνο, ο χρόνος λίγος, και ο σαμάνος του χωριού πολυλογάς.
A large threat is menacing the village. The mythical demon Garmah – part squid, part 
bird – has awoken and brings utmost darkness... The tribe shaman, chooses a young 
warrior who needs to go to the end of the world and find the White Girl, the only one who can 
help him conquer the demon and defeat eternal darkness. The journey is uncertain, time is 
scarce and the village shaman is talkative.

ΤΌ ΌΝΕΙΡΌ ΤΌΥ ΚΑΌΥΜΠΌΉ 
COWBOY DREAM
LARS HEGDAL, ΝΟΡΒΗΓΙΑ / NORWAY, 2014, 8’

Ο Μπιλ Μπένσον είναι ο πιο σκληρός ήρωας της άγριας Δύσης. Μια μέρα όμως θα βρεθεί τόσο 
μπλεγμένος που καμιά σκληράδα δεν θα τον σώσει.
Bill Benson was known as the toughest and hardest hitting hero of the wild west! But one day 
he gets stuck in a situation he can't get out of.

Ό ΚΑΠΕΤΑΝΙΌΣ, Ό ΠΙΛΌΤΌΣ ΚΙ Ή ΤΡΑΓΌΥΔΙΣΤΡΙΑ 
THE CAPTAIN, THE PILOT AND THE SINGER
YVIND TANGSETH, ΝΟΡΒΗΓΙΑ / NORWAY, 2014, 7’11’

Ο καπετάνιος κι ο πιλότος είναι βαθιά γοητευμένοι από την όμορφη τραγουδίστρια της 
όπερας. Η αντιπαλότητα για να κερδίσουν τη φιλία της δεν τους οδηγεί πουθενά. Μήπως 
είναι καιρός να βάλουν στην άκρη την κόντρα;
The captain and the pilot are both deeply fascinated by the beautiful singer that 
performs in the operahouse. They rival to be her best friend, but then the competition 
goes out of hand. Time to put rivalry aside?

Ή ΚΑΡΔΙΑ ΤΌΥ ΧΕΡΜΑΝ
HERMAN’S HEART
ANNE KRISTIN BERGE, ΝΟΡΒΗΓΙΑ / NORWAY, 2014, 8’ 17’’

Ο Χέρμαν ζει ευτυχισμένα μέσα σ’ ένα φαρδύ δέντρο με το μικρό του αρκουδάκι. Ξαφνικά 
εμφανίζεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης. Ο Χέρμαν γρήγορα θα τον πετάξει έξω. Tώρα όμως 
θα πρέπει να βγει έξω για να τον σώσει.
Herman lives in peace with his teddy bear inside a large tree. Suddenly an intruder appears.  
Herman throws the intruder out but soon realises that he must embark on a rescue mission.

ΤΌΥΒΛΑ
BRICKS, FRODO KUIPERS
ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS, 2010, 5’

Κάποιοι οικοδόμοι χτίζουν έναν μεγάλο πύργο. Όλα πηγαίνουν καλά ώσπου ένα τούβλο πέφτει 
κατά λάθος από τους τοίχους. Φαίνεται ότι τελικά η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτό που 
νόμιζαν…

MODERN TRENDS IN EUROPEAN ANIMATION



148 149

A bunch of constructionworkers are building a large tower. All is well, until one brick 
accidentally falls off the walls. It appears that reality isn’t quite what it was thought to be...

ΜΑΛΛΙΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ
WOOLEN COGWHEELS
BARTOSZ KĘDZIERSKI, ΠΟΛΩΝΙΑ / POLAND 2014, 14’

Η Ανιέλα και ο Κονστάντι είναι δυο γεροντάκια που ζουν μια ήσυχη ζωή μαζί. 
Έκείνη δίνει τον εαυτό της στο πλέξιμο κι εκείνος στην ανακάλυψη μιας σπουδαίας 
εφεύρεσης. Ωστόσο, στην τόσο καλά οργανωμένη καθημερινότητα τους, υπάρχει 
κάτι που λείπει…
Aniela and Konstanty lead a quiet life together. She gives herself over to knitting 
while he eagerly works on some invention. Although their everyday life seems 
extremely well-organized there is something deeply lacking. 

ΚΑΛΙ, ΤΌ ΜΙΚΡΌ ΒΑΜΠΙΡ 
KALI, THE LITTLE VAMPIRE
REGINA PESSOA, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ-ΈΛΒΈΤΙΑ / PORTUGAL-CANADA-FRANCE-
SWITZERLAND, 2012, 9’ 20’’

Ο Kali είναι ένα βαμπίρ που ζει στις σκιές. Ονειρεύεται να ζήσει στο φως του ήλιου. Στο τέλος 
όμως, θα βρει το φως που αναζητά στο σκοτάδι. Η ταινία αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας 
τριλογίας για την παιδική ηλικία. Έπίσης αποτελεί την κατάληξη ενός στοχασμού για το φως και 
τη σκιά, τους παιδικούς φόβους, τη διαφορά, τη μοναξιά και την αποδοχή της ενηλικίωσης.
Kali is a vampire who lives in the shadows. He dreams of living in broad daylight. But, finally, 
it is in the dark he will find the light he was looking for. This movie is the latest chapter in a 
trilogy about childhood. It is also the conclusion of a reflection on light and shadow, children’s 
fears, difference, loneliness and acceptance of becoming adult.

Ό ΚΑΘΡΕΦΤΉΣ ΤΉΣ ΜΑΡΙΑΣ
MARIA’S MIRROR
JACOB SMORGONSKY, ΡΩΣΙΑ / RUSSIA, 2014, 14’

Μέσα στην πάροδο του χρόνου και λαμβάνοντας μέρος στα δραματικά γεγονότα της ρώσικης 
ιστορίας, η ηρωίδα μας συνειδητοποιεί πως η ανθρώπινη ζωή είναι η υψηλότερη ηθική αξία.
Getting into the flow of time, taking part in the dramatic events of the russian history, the 
heroine realizes that human life is the highest moral value. 

ΤΌ ΝΤΕΝΕΚΕΔΑΚΙ
A TIN CAN
TATIANA KISELEVA, ΡΩΣΙΑ / RUSSIA 2013, 6’

Μια μουσική ταινία που μας θυμίζει πως υπάρχει πάντα χώρος για ένα μικρό θαύμα και 
μια απρόσμενη χαρά. Μια χαρά που γεννιέται από κάτι απλό όπως το ντενεκεδάκι του 
εβαπορέ που ξεχάστηκε στο διάστημα από Σοβιετικούς αστροναύτες.
A fun musical film reminding us that there is always a place for a small miracle 
and a sudden joy in life. And this joy can even be caused by something as simple 
as an empty tin can of condensed milk, which was forgotten by Soviet astronauts 
in orbit and then accidentally fell to Earth.

ΣΥΓΧΡΌΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ANIMATION

Ή ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
SEESAW
MINA CVETINOVIĆ, ΣΈΡΒΙΑ / SERBIA, 2015, 7’10’’

Μια μοναχική τραμπάλα ανεβοκατεβαίνει τρίζοντας στο λιβάδι. Πέντε επισκέπτες με διαφορετική 
καθημερινότητα θ’ αφήσουν τ’ αποτύπωμα τους πάνω της.
Rise and fall of a lonely seesaw. Five interesting guests with different agendas visit 
seesaws meadow and leave their mark in its life that year.

ΚΌΚΚΙΝΉ ΠΑΠΑΡΌΥΝΑ
CIRCUS OF RED POPPY
MARTIN SMATANA, ΣΛΟΒΑΚΙΑ / SLOVAKIA, 2015, 5’16’’

Μια νύχτα γεμάτη αστέρια, ένα μικρό αγόρι με το κεφάλι πλημμυρισμένο από φαντασία 
γίνεται μάρτυρας μια ονειρικής παράστασης τσίρκου. Ζαλισμένο από την λαμπερή παράσταση, 
καταλαβαίνει πως το εισιτήριο γι αυτό τον κόσμο είναι πολύ ακριβό και πως η απόσταση 
ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα μικραίνει.
Once upon a starry night, a small boy with the head full of fantasies witnesses dreamlike 
circus performances. Dazed by endless chain of glittering attractions he realizes that the 
price for a ticket to the fantastic circus tent is too high and gate between reality and dream 
is closing.

Ό ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΙ-ΚΙ-ΝΤΌ ΚΑΙ ΤΑ 100 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
PRINCE KI-KI-DO AND ONE HUNDRED UNHAPPY MUSHROOMS
GREGA MASTNAK, ΣΛΟΒΈΝΙΑ / SLOVENIA 2013, 4’

Ο πρίγκηπας Κι-Κι-Ντο, ατρόμητος υπερασπιστής όλων των κατοίκων του δάσους, 
καλείται να σώσει τα 100 μικρά μανιτάρια.
Prince Ki-Ki-Do, a fearless protector of all the forest’s inhabitants, is called in to save 
100 little mushrooms.

Ό ΓΕΡΑΝΌΣ ΤΌΥ ΚΑΛΕ
KALLE KRAN
JOHAN HAGELBÄCK, ΣΟΥΗΔΙΑ / SWEDEN, 2014, 7’

Ο Κάλε χειρίζεται τον ψηλό γερανό κι έτσι αγναντεύει την πόλη από ψηλά. Από ‘δω βλέπει ό,τι 
γίνεται κάτω. Όταν κάτι πάει στραβά, ο Κάλε πάντα καταφέρνει να το διορθώσει.
Kalle sits in his crane way high up above the houses. From here he can see everything that 
goes on below. If anything goes wrong, Kalle always manages to set things right.

ΤΑ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΌΙ ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΌΙ ΠΑΛΙΚΑΡΑΔΕΣ
 THE MEATBALLS AND SORRY BULLIES
JOHAN HAGELBÄCK, ΣΟΥΗΔΙΑ / SWEDEN, 2013, 5΄

Έίναι ανόητο οι πολλοί να τα βάζουν μ’ έναν μόνο του. Και είναι τύχη να μπορείς ν’ αλλάζεις γνώμη. 
It is stupid to be many and bully one alone. So lucky that you can always change your mind.

MODERN TRENDS IN EUROPEAN ANIMATION
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Οι νέοι που συμμετέχουν στα κινηματογραφικά εργαστήρια του Φεστιβάλ Ολυμπίας 
και της Camera Zizanio, έρχονται σε μια πρώτη επαφή και γνωριμία με τη γλώσσα 
και την τεχνική του κινηματογράφου και επιχειρούν να αφηγηθούν μια ιστορία με 
εικόνες. Το αποτέλεσμα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα παρουσιάσει κάθε 
κινηματογραφικό εργαστήριο, προβάλλοντας την ταινία που γύρισε κατά τη διάρκεια 
των έξι ημερών του 18ου Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Διεθνής κριτική επιτροπή από επαγγελματίες του κινηματογράφου θα επιλέξει τις δυο 
καλύτερες ταινίες οι οποίες το βράδυ της ίδιας ημέρας θα προβληθούν στην Τελετή 
Απονομής των Βραβείων του 18ου Φεστιβάλ και της 15ης Camera Zizanio.

The participants of the Olympia Film Festival and of the Camera Zizanio film 
workshops will learn bits of cinematic language and techniques as well as how 
to tell a story through moving images. Special screenings of the films made by 
each workshop during the festival will be organised to showcase the result of 
this educational process.
The best two films, selected by an international jury of film professionals, will 
be screened during the Awards Ceremony of the 18th Festival and the 15th 
Camera Zizanio.

ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ: ΌΙ ΤΑΙΝΙΕΣ  
ΤΩΝ ΕΞΙ ΉΜΕΡΩΝ

SPECIAL SCREENING: SIX-DAY MOVIES

 ❙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΉ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΌΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΌΓΙΑ 

ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΉΛΙΚΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ!
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αγοριού, που φεύγει από το χωριό του και 
πηγαίνει στην πόλη για να συναντήσει τον πατέρα του, ο οποίος αναζητά εργασία ως 
εσωτερικός μετανάστης. Στο ταξίδι αυτό, το Αγόρι παρατηρεί το αντιφατικό πρόσωπο 
της σύγχρονης Βραζιλίας, που θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε χώρα στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Η ταινία, συναρπάζει με τα σχέδια, τα χρώματα και τη μουσική. Δεν έχει διαλόγους 
«για να μη λερωθεί αυτό το διαμάντι με περιττά πράγματα», όπως έγραψε ο κριτικός 
της γαλλικής «L’ Express».
Το Αγόρι και ο Κόσμος έχει διαγράψει μια ξέφρενη πορεία σε πολλά μεγάλα 
φεστιβάλ, όπου έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα 44 βραβεία!

ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ:  
ΤΌ ΑΓΌΡΙ ΚΑΙ Ό ΚΌΣΜΌΣ

SPECIAL SCREENING: THE BOY AND THE WORLD 
O MENINO E O MUNDO

ALE ABREU ΒΡΑΖΙΛΙΑ / BRAZIL, 2013, 81΄

Υποψήφιo για  
Βραβείο Oscar 
Η ταινία έχει 
προεπιλεγεί από  
την Αμερικανική 
Ακαδημία 
Κινηματογράφου 
ανάμεσα στις ταινίες 
animation που θα 
διεκδικήσουν τα 
βραβεία του 2016. 
Η short list των 
έξι ταινιών που θα 
φθάσουν στα τελικά, 
θα ανακοινωθεί στις 
14/1/2016. 
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EIΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ: ΤΌ ΑΓΌΡΙ ΚΑΙ Ό ΚΌΣΜΌΣ

 ❙ ΜΌΥΣΙΚΉ
Στο εξαιρετικό σάουντρακ της ταινίας συμμετέχει ο ζωντανός θρύλος της 
βραζιλιάνικης μουσικής Nana Vasconselos, βραβευμένος επί σειρά ετών ως «ο 
καλύτερος λάτιν τζαζ κρουστός της χρονιάς». 
Έπίσης παίρνουν μέρος άλλοι κορυφαίοι μουσικοί και συγκροτήματα της Βραζιλίας, 
όπως οι Barbatugues και ο Πειραματικός Μουσικός Όμιλος. 

 ❙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ ΦΑΚΕΛΌΙ
Για την προσέγγιση της ταινίας από τους μαθητές, το Νεανικό Πλάνο έχει 
δημιουργήσει δυο εκπαιδευτικούς φακέλους, που έχουν συντάξει η Κερασία 
Μιχαλοπούλου τον πρώτο και οι Χαράλαμπος Μπαλτάς, Αθηνά Καρανάση και Έλενα 
Μολασιώτη τον δεύτερο.

«Το αγόρι κι ο κόσμος. Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος ενώνει δύο πραγματικότητες, ίδιες 
και αντίθετες συνάμα. Το αγόρι θα μπορούσε να είναι ο κόσμος και από την άλλη 
μεριά ο κόσμος θα μπορούσε να είναι το αγόρι και κάθε αγόρι ή κορίτσι. Το ατομικό 
και το συλλογικό υποκείμενο, η κουκίδα και ο κύκλος, το μέρος και το όλον, το εγώ 
και το εμείς σαν δυαδικό σχήμα, είτε σε αλληλοσυμπλήρωση είτε σε αντιπαράθεση, 
είναι ένα από τα κομβικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ταινία από την αρχή ως το 
τέλος της […].
»Το ταξίδι του μικρού αγοριού στον κόσμο των μεγάλων, οι περιπέτειες και οι 
εμπειρίες του [συμβαίνουν] μέσα σε μια κοινωνία σκληρή, α συναισθηματική, 
παράλογη, βίαιη πολλές φορές, θορυβώδη σχεδόν πάντα. Η παιδική του ματιά, 
ωστόσο, δεν αλλοιώνεται. Η παιδική του προσέγγιση, ακόμη και μπροστά στα τανκς 
που η φαντασία του τα μεταμορφώνει σε ελέφαντες, καταλήγει να είναι 
ο μοναδικός τρόπος για να διατηρήσει ανέπαφο το καθαρό του 
συναίσθημα και να σώσει την παιδική του αγνότητα…».
Απόσπασμα από την εισαγωγή του εκπαιδευτικού φακέλου 
για την προσέγγιση της ταινίας, που συνέταξε η Κερασία 
Μιχαλοπούλου.

 «…Αν όλα είναι γλώσσα, στην επικοινωνία, στην φιλοσοφία, 
την πολιτική και την παιδαγωγική, η επιστροφή σε μια 
προ-γλωσσική εμπειρία κάνει πιο έντονη την εικόνα και 
τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Αυτή είναι μια 
εισαγωγή στη φαινομενολογική πρόσληψη της ταινίας του Άλε 
Αμπρέου.  Ο κόσμος είναι φαινομενολογικός κι αυτό σημαίνει 
τόσο ότι είμαστε ανοιχτοί, όσο ότι αυτή είναι και η διαφορά με τον 
υπόλοιπο κόσμο των όντων. Σημαίνει πως πρωτεύουσα θέση παίρνει η 
υποκειμενικότητα στην οποία μεταβαίνει το παιδί με την παιδική του ηλικία…»

Απόσπασμα από την εισαγωγή του εκπαιδευτικού φακέλου για την προσέγγιση της 
ταινίας των Χαράλαμπου Μπαλτά, Αθηνάς Καρανάση και Έλενας Μολασιώτη.

SPECIAL SCREENING: THE BOY AND THE WORLD

 ❙ A FASCINATING ANIMATED SILENT  

FILM FOR AGES 7+!
The tale of a Boy leaving his village for the capital, looking for his father who left 
in search for work. The Boy, in his journey, will encounter the contradictory face 
of modern Brazil, which could be any country in this era of globalisation. The film 
fascinates with its drawings, colours and music. It features no dialogue «as to 
not tarnish this gem of a film with superfluous worlds,» as a critic of the French  
L’Express wrote. The Boy and the World had a whirlwind tour in many prestigious 
festivals, winning more than 44 awars!

 ❙ MUSIC
A living legend of Brazilian music, Nana Vasconcelos, who holds the award for 
Best Latin Jazz Percussionist of the Year for a number of years, has contributed 
to the exceptional score of the film.
Many other prestigious musicians and bands have also contributed,  
such as Barbatugues and the Grupo Esperimental de Musica

Oscar Nominated
The film has been 
selected by the 
American Academy 
of Motion Picture 
Arts and Sciences to 
compete in the Best 
Animated Feature 
category for the 2016 
Oscar race. The six 
shortlisted films will 
be announced on 
January 14, 2016. 
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 ❙ EDUCATIONAL FILES
To help students approach the film, Neaniko Plano has compiled two 
educational files, the first written by Kerasia Michalopoulou and the second by 
Charalampos Mpaltas, Athina Karanasi and Elena Molasioti.
«The Boy and the World. The coordinating conjunction «and» joins two realities, 
similar and opposite at the same time. The Boy could be the world and on the 
other hand the world could be the Boy, or any girl and boy. The individual and the 
collective subject of discourse, the dot and the circle, the part and the whole, the 
I and the we as duality, whether in collaboration or in contrast, is one of the key 
features of the film as a whole […].
»[This is] the journey of a small boy in the adult world, his adventures and 
experiences in a harsh, non-feeling, illogical, at times violent, almost always 
noisy, society. But his childish gaze isn’t corrupted. His childish approach, even 
when faced with tanks, which his imagination transforms into elephants, ends 
up being the only way to keep his pure feelings intact and preserve this childish 
innocence…»

Excerpt from the introduction to the educational file for approaching the film, 
written by Kerasia Michalopoulou.

 «…If everything is language, in communication, philosophy, politics and 
pedagogics, returning to a prelanguage experience intensifies the image and 
the child’s emotional world. This is an introduction to the phenomenological 
approach of Ale Abreu’s film. The wold is phenomenological and this means 
that we are open and that this is the difference with the rest of the world of 
beings. It means that the subjectivity the child attains in its childhood is on the 
forefront…»

Excerpt from the introduction to the educational file for approaching the film by  
Charalambos Mpaltas, Athina Karanasi, and Elena Molasioti.

EIΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ: ΤΌ ΑΓΌΡΙ ΚΑΙ Ό ΚΌΣΜΌΣ

Η μαύρη κορινθιακή σταφίδα υπήρξε για πολλές δεκαετίες το κύριο εξαγωγικό 
προϊόν της Έλλάδας και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της. Η ταινία 
διερευνά τη σχέση του προϊόντος με την κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της δυτικής 
Πελοποννήσου.  

For decades, black Corinthian raisins were the main exported product of 
Greece, playing a major part in the country’s development. The film explores 
its relationship with the social and cultural development of the Western 
Peloponnese.

ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ: Ή ΜΑΥΡΌΜΑΤΑ
SPECIAL SCREENING: MAVROMATA (BLACK-EYED ONE)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΥ / DIMITRIS SPYROU

ΈΛΛΑΔΑ / GREECE, 1994, ΈΓΧΡΩΜΟ / COLOUR 69΄, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ / DOCUMENTARY
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Ο συνθέτης και κιθαρίστας Μπάμπης Παπαδόπουλος παίζει ζωντανή μουσική σε 
ταινία του βωβού κινηματογράφου. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος παίζει κιθάρα από 
πολύ μικρή ηλικία, υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος Τρύπες από το 1984 
μέχρι τη διάλυσή τους και αρκετά από τα τραγούδια τους είναι δικές του συνθέσεις. 
Διδάσκει στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΈΙ Ηπείρου. Έχει 
ηχογραφήσει πολλούς δίσκους, έχει γράψει μουσική για το σινεμά και έχει εκδώσει 
τρία προσωπικά άλμπουμ.

Composer and guitarist Babis Papadopoulos accompanies a silent film with live 
music. Babis Papadopoulos started playing guitar at a very early age. He was 
the guitarist of Greek rock band Trypes from 1984 since their break-up in 1999. 
Many of their songs were composed by him. He teaches in the Department of 
Traditional Music, TEI of Epirus. He has recorded numerous records, written 
music for the cinema, and has released three personal albums.

 ❙ 10-16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΥ 2015

ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΒΌΛΉ:  
ΒΩΒΌΣ ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΌΣ ΜΕ 

ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΌΥΣΙΚΉ
SPECIAL SCREENING: SILENT FILM WITH LIVE MUSIC

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / BABIS PAPADOPOULOS 

Προβολές για το κοινό της Αθήνας ταινιών του διαγωνιστικού προγράμματος του 
18ου Φεστιβάλ Ολυμπίας. Έπίσης, επιλεγμένα προγράμματα ταινιών του Έυρωπαϊκού 
Τμήματος της 15ης  Camera Zizanio και ταινίες που δημιούργησαν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί των σχολείων της Αθήνας και της Αττικής.

 ❙ DECEMBER 10-16, 2015 
Films of the 18th Olympia Film Festival’s main competition section will be 
screened for Athenian audiences, along with selected films from the 15th 
Camera Zizanio’s European Section and films made by students and teachers 
from schools all across Attica.

ΣΤΉΝ ΌΘΌΝΉ ΤΉΣ ΑΛΚΥΌΝΙΔΑΣ 
ON ALKYONIS’ SCREEN

ΤΟ ΦΈΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟ CINE ΑΛΚΥΟΝΙΣ / OLYMPIA FILM FESTIVAL AT CINE ALKYONIS
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CAMERA 
ZIZANIO

Camera Zizanio

Στα δεκαπέντε χρόνια της διοργάνωσής της, η Camera Zizanio κατάφερε 
να αναδειχθεί ως το σημαντικότερο διεθνές σταυροδρόμι της νεανικής 
οπτικοακουστικής δημιουργίας. Και δεν είναι οι αριθμοί που κάνουν την Camera 
Zizanio σημαντική, αλλά η ξεχωριστή ποιότητα που αντανακλάται σε πολλά επίπεδα.
Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της φετινής διοργάνωσης είναι η, μεγαλύτερη από 
κάθε άλλη φορά,  επιθυμία φίλων από το εξωτερικό να πάρουν μέρος με τη φυσική 
τους παρουσία σ’ αυτή τη γιορτή. Και ξέρουμε ότι για όλους οι καιροί είναι δύσκολοι. 
Και για μας πολύ στενάχωροι αφού εξ αιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης δεν 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη φιλοξενία όλων.
Στο επίπεδο των ταινιών: οι ανησυχίες, τα όνειρα και οι δημιουργικές αναζητήσεις 
των παιδιών και των εφήβων από την Έυρώπη και τον κόσμο φέτος φαίνεται να 
βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. 
Κι αυτό θα το δούμε στην οθόνη της Camera Zizanio όπου θα προβληθούν:

15η CAMERA ZIZANIO 2015
15th CAMERA ZIZANIO 2015
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In its 15-year history, Camera Zizanio has managed to emerge as the most 
prominent international crossroad of young people’s audiovisual creation. Its 
importance lies not in the numbers, but in the outstanding quality reflected on 
multiple levels.
The definitive feature of this year’s event is the –stronger than ever– wish of 
friends from abroad to participate in person in this celebration. We know that 
times are tough for everyone. And more so for us, since we are unable to provide 
accommodation for everyone due to limited funds. Regarding the films, it seems 
that this year the concerns, dreams, and creative explorations of children and 
young people from Europe and the rest of the world are very close to the harsh 
reality we live with every day. And this is going to be evident on the screen of 
Camera Zizanio where we will have the chance to see:
  ❙ More than 100 selected youthful creations from Europe and the rest of the 
world (from 300 submissions). Among them there will be films from faraway 
countries such as Mexico (for the first time), Brazil and Australia.

  ❙ 110 Greek films, individual or collective class projects. Their numbers have 
somewhat fallen since last year, due to the belated   informing of schools.

However, Camera Zizanio is not only about films. It has managed to become a 
continuous activity unfolding throughout the year in Greece and abroad, with 
extensive educational  action, workshops, master-classes, missions abroad etc.
The two prizes which are accompanied by material awards, the «Nikos 
Kavoukidis» prize and the Hellenic Cinema and Television School Stavrakos’ 
scholarship, are bearing fruits! We are seeing students producing films of 
professional standards with the help of the great Greek cinematographer, while 
we are expecting scholarship students currently in school to come back in a few 
years with their first professional films.
To the list of the special and of great importance prizes awarded by Camera 
Zizanio, such as the Children’s Ombudsman prize, the «Ministry of Education, 
Research and Religious Affairs Educational Broadcasting Award for the Best 
Practices of Media Literacy» will be added from this year onwards. 
Mythos Project, the biggest challenge for the Festival’s young visitors, who are 
asked to create, within multinational groups, films that highlight the current 
realities of Greece and of the world, reaches its fifth-year anniversary having 
garnered dedicated fans.
Another new addition is the extremely important Greek-German documentary 
film workshop. A joint activity of German and Greek youths titled «The World is 
Changing. Us?» The first part of the event was held in Dortmund, Germany, while 
the second part will be held in Pyrgos during the Festival.
Lastly, we wish to point out the ever-greater interest of Greek and foreign 
film professionals to run workshops sharing their knowledge and experience 
in creating fiction, documentary and animation films with children and young 
people.

  ❙ Πάνω από 100 επιλεγμένες νεανικές δημιουργίες από την Έυρώπη και τον 
κόσμο (από τις 300 που υποβλήθηκαν). Ανάμεσα σ’ αυτές και ταινίες από χώρες 
μακρινές όπως το Μεξικό (για πρώτη φορά), η Βραζιλία και η Αυστραλία.

  ❙ 110 ταινίες από την Έλλάδα, ατομικές ή συλλογικές εργασίες σε σχολικό 
περιβάλλον. Αριθμός σχετικά μειωμένος από τις περυσινές, που οφείλεται στην 
καθυστερημένη ενημέρωση των σχολείων.

Αλλά η Camera Zizanio δεν είναι μόνο ταινίες. Έχει καταφέρει να είναι μια δράση 
διαρκείας που απλώνεται όλο το χρόνο μέσα και έξω από την Έλλάδα. Με εκτεταμένη 
εκπαιδευτική δράση, εργαστήρια, σεμινάρια, αποστολές στο εξωτερικό κλπ.
Τα δυο από τα βραβεία που έχουν «υλικό» υπόβαθρο, το βραβείο «Νίκος Καβουκίδης» 
και το βραβείο-υποτροφία τη Σχολής Σταυράκου, αποδίδουν καρπούς! Βλέπουμε 
μαθητές να γυρίζουν ταινίες με επαγγελματικές προδιαγραφές με τη βοήθεια του 
μεγάλου έλληνα κινηματογραφιστή ενώ από τους υπότροφους της σχολής, που 
σπουδάζουν ήδη,  περιμένουμε να επιστρέψουν σε λίγα χρόνια με επαγγελματικές 
δουλειές.
Στα ειδικά και με ξεχωριστή βαρύτητα βραβεία, που απονέμει η Camera Zizanio 
όπως αυτό του Συνηγόρου του Παιδιού, έρχεται από φέτος να προστεθεί το 
«Βραβείο Έκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για τη βέλτιστη πρακτική εγγραμματισμού στα μέσα»
Το Mythos Project, η μεγάλη πρόκληση των νεαρών επισκεπτών του Φεστιβάλ, που 
δημιουργούν, μέσα από πολυεθνικές ομάδες, ταινίες που αναδεικνύουν τη σημερινή 
πραγματικότητα της Έλλάδας και του κόσμου, φτάνει φέτος στην 5η χρονιά, έχοντας 
αποκτήσει φανατικούς οπαδούς.
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το εξαιρετικά σημαντικό 
Έλληνογερμανικό εργαστήριο ντοκιμαντέρ. Μια κοινή δράση νέων 
από την Έλλάδα και τη Γερμανία με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει. 
Έμείς;» Η πρώτη φάση της δράσης πραγματοποιήθηκε στο 
Ντόρτμουντ της Γερμανίας και η δεύτερη στον Πύργο τις 
ημέρες του Φεστιβάλ.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε την όλο και μεγαλύτερη 
προσφορά ελλήνων και ξένων επαγγελματιών του 
κινηματογράφου να συντονίσουν εργαστήρια, προφέροντας 
γνώση και εμπειρία στους νέους στη δημιουργία ταινιών 
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια.
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ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ 

Filmmaking Workshops

Μια εβδομάδα κινηματογραφικής εκπαίδευσης και δημιουργίας που φέρνει πιο 
κοντά τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της εικόνας. Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες, 
διακεκριμένοι διευθυντές φωτογραφίας, μοντέρ και σεναριογράφοι, δημιουργοί 
κινουμένων σχεδίων και ηθοποιοί προσφέρουν τις γνώσεις και τη συσσωρευμένη 
εμπειρία τους, θέτοντας σε λειτουργία το πιο ενδιαφέρον σχολείο κινηματογράφου. 
Με την καθοδήγησή τους, οι μαθητές που συμμετέχουν στα εργαστήρια οργανώνουν 
τη φαντασία τους  
και δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους που εντυπωσιάζουν.
Όλες οι ταινίες των εργαστηρίων θα προβληθούν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου σε ειδική 
εκδήλωση πριν από την τελετή απονομής των Βραβείων του Φεστιβάλ. Διεθνής 
κριτική επιτροπή επαγγελματιών του κινηματογράφου θα επιλέξει τις δυο καλύτερες, 
οι οποίες και θα προβληθούν στο κοινό της τελετής λήξης.

A week of film education and audiovisual creation that brings children closer 
to the magical world of the moving image. Directors from Greece and abroad, 
distinguished cinematographers, editors and screenwriters, animators and 
actors, bring their knowledge and experience, and put together the most 
exciting film school. Under their guidance, students harness their imagination, 
creating impressive short films. A special screening of all the films made in the 
workshops will be organized on Saturday, December 5th, immediately before the 
Festival’s Awards Ceremony. An international jury of film professionals will pick 
the best two, that will be screened at the Closing Ceremony. 
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ  
ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΉΣ ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑΣ

FILM CREATION WORKSHOPS

Δυο εργαστήρια πενθήμερης διάρκειας, όπου οι μαθητές 
γράφουν σενάρια και με τη βοήθεια επαγγελματιών του 
κινηματογράφου  
δημιουργούν ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους:
  ❙  Νίκος Αλευράς, σκηνοθέτης: ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ. Οι 
μαθητές μαθαίνουν πώς να γράψουν το σενάριο και να 
σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους.

  ❙  Κυριάκος Χαριτάκης, σκηνοθέτης: ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ,  
με ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό μοντάζ.

Two workshops lasting five days each, during which students 
will write scripts and then create short fiction films aided by 
cinema professionals.
  ❙ Nikos Alevras, director: FICTION. Students learn who to write a  
script and direct a short film.

  ❙ Kiriakos Charitakis, director: FICTION, focusing on digital  
film editing.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ  ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ
DOCUMENTARY  

WORKSHOPS 
  ❙  Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης: DAILY NEWS. 
Μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν στην παραγωγή του 
Daily News, του ημερήσιου ντοκιμαντέρ ολιγόλεπτης 
διάρκειας για τα τεκταινόμενα στο Φεστιβάλ, με τη 
διαφορετική, ανατρεπτική ματιά τους.

  ❙  Paolo Beneventi, σκηνοθέτης: Ντοκιμαντέρ (στην 
αγγλική γλώσσα) με παιδιά δημοτικού σχολείου και θέμα 
«Chasing» insects and spiders for the «Children’s Virtual 
Museum of Small Animals».

  ❙  Ευάγγελος Βλαχάκης, διευθυντής φωτογραφίας, 
μέλος της ομάδας εμψυχωτών οπτικοακουστικών δράσεων της κιν/κής 
συλλογικότητας KINOglaz: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ. Μικροί κινηματογραφιστές σε 
αποστολή υψίστης σπουδαιότητας: η καταγραφή μιας δράσης κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ Ολυμπίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο  
σινεμά με τις ιδιότητες του θεατή και του δημιουργού και να τα εξοικειώσει  
με το είδος  του ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας την ευελιξία του.

  ❙ Nikos Theodosiou, director: DAILY NEWS. High school and university students 
participate in producing Daily News, a daily documentary bulleting about the 
Festival presenting their unique, subversive perspective.

  ❙ Paolo Beneventi, director: Documentary (in English) for primary school children,  
on the subject of «Chasing» insects and spiders for the «Children’s Virtual Museum  
of Small Animals».

  ❙  Evangelos Vlachakis, DoP, member of  the animator ensemble for audiovisual 
activities of the film collective KINOglaz: DOCUMENTARY. Little filmmakers 
on a mission of the utmost importance:  to record an event during the Olympia 
Film Festival. The workshop aims to bring children closer to the cinema, both as 
viewers and as creators,  and familiarise them with the documentary film genre, 
highligiting its flexilibity. 

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ 
ΚΙΝΌΥΜΕΝΌΥ ΣΧΕΔΙΌΥ

ANIMATION WORKSHOPS

  ❙  Κώστας Κατράκης, δημιουργός κινουμένων σχεδίων: 
ZIZANIMATION. Οι μαθητές φτιάχνουν ιστορίες, 
κατασκευάζουν φιγούρες και τους δίνουν ζωή με την τεχνική 
του stop motion. Δημιουργούν μια ή δυο ταινίες μικρού 
μήκους. Το  Zizanimation συμπληρώνει φέτος έντεκα χρόνια 
λειτουργίας!   

  ❙  Αγάθη Δαρλάση, σκηνοθέτης και σεναριογράφος που 
ειδικεύεται στο Storytelling: STORYLAB (animation). Το 
Storylab διδάσκει με εμπειρικό τρόπο τις βασικές αρχές 
κινηματογράφου μέσω της τεχνικής stop motion. Οι 
συμμετέχοντες μυούνται σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας 
μιας κινηματογραφικής ταινίας. Από την συγγραφή του 
σεναρίου, την επιλογή των ηρώων, την προετοιμασία και το 
γύρισμα μέχρι και την επιλογή της μουσικής που θα «ντύσει» την ταινία τους. Το 
υλικό μοντάρεται και προκύπτουν μικρές ταινίες έως 4 λεπτά.

  ❙ Δήμητρα Μυφτάρι με το animation box του Media Education Centre 
(Βελιγράδι): ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ANIMATION. Μαθητές δημοτικών σχολείων μαθαίνουν 
πώς κατασκευάζονται τα αγαπημένα τους κινούμενα σχέδια, δημιουργώντας 
πειραματικά ταινιάκια λίγων δευτερολέπτων.  
Kostas Katrakis, animator: ZIZANIMATION. Students write stories, create 
figurines and bring them to life using stop-motion techniques. They create one 
ore two animated shorts. This is Zizanimation’s 11th year!

  ❙ Agathi Darlasi, director and script writer specialising in Storytelling: STORYLAB 
(animation). The workshop teaches  Storylab basic film principles in a practical 
way through the stop motion technique. Participants will be initiated in all stages 
of the filmmaking process: From writing the script to choosing the characters, 
preparing and shooting their footage and choosing their films’ soundtrack. The 
footage will be edited and the final result will be several short animated films up 
to 4 minutes long. 

  ❙  Dimitra Myftari with the animation box of Media Education Centre (Belgrade): 
INTRODUCTION TO ANIMATION. Primary school students learn how their 
favourite animations are made, creating experimental films  a few seconds long.
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Ό ΚΌΣΜΌΣ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΕΜΕΙΣ;
WORLD IS CHANGING.  

WHAT ABOUT US?

Ένα ελληνογερμανικό εργαστήριο παραγωγής ντοκιμαντέρ 
που σχεδίασαν και υλοποιούν η οργάνωση Young 
Dogs (Γερμανία) και το Νεανικό Πλάνο (Έλλάδα). Στο 
εργαστήριο, που εξελίσσεται σε δυο φάσεις, συμμετέχουν 
δυο εξαμελείς ομάδες νεαρών δημιουργών από τις δυο 
χώρες. Η ελληνική ομάδα αποτελείται από παιδιά από 
τον Πύργο, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί τα προηγούμενα 
χρόνια στα εργαστήρια της Camera Zizanio. Τον 
περασμένο Οκτώβριο ταξίδεψαν στο Ντόρτμουντ, όπου 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του εργαστηρίου και το 
οποίο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία τριών ντοκιμαντέρ. 
Η δεύτερη φάση πραγματοποιείται στον Πύργο, με 
τη συμμετοχή των παιδιών από το Ντόρτμουντ και τη 
δημιουργία νέων ντοκιμαντέρ. Υπεύθυνοι: Vera Schöpfer, Κυριάκος Χαριτάκης.
A Greek-German documentary production workshop designed and organised by 
Young Dogs (Germany) and Neaniko Plano (Greece).  In this two-part workshop, 
take part two six-member groups of young creators from both countries. The 
Greek team consists of children from Pyrgos, who were trained in Camera Zizanio 
workshops during the previous years. Last October they travelled to Dortmund 
where the first part of the workshop was held, which was completed with the 
creation of three documentaries. The second part will be held in Pyrgos, with the 
participation of children from Dortmund and the creation of new documentaries. 
Instructors: Vera Schöpfer, Kiriakos Charitakis.

ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΙΚΌΝΕΣ, ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΦΩΣ
I READ IMAGES, I  WRITE  WITH LIGHT

Αργύρης Θέος, διευθυντής φωτογραφίας - Έργαστήρι 
Οπτικού Γραμματισμού  . Τα παιδιά θα διαβάσουν 
εικόνες, θα διαβάσουν τις «λέξεις» που τις αποτελούν, 
θα εξερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο ενώνονται 
και σχηματίζουν «εικονοπροτάσεις». Παράλληλα θα 
οργανώσουν δικές τους  εικόνες, θα τις κάνουν  να μιλούν 
και να λένε αυτό ακριβώς που αυτοί θέλουν να τις κάνουν 
να πουν.
Argiris Theos, DoP - Visual Literacy Workshop. Children 
read images, read the “words” they consist of, and explore 
the way they are combined to create “image-sentences”. 
They also organise their own images, make them talk and 
say exactly what they want them to say. 

CINELIKE LAB

Ηλίας Φλωράκης. Τα παιδιά θα γνωρίσουν  τον 
κινηματογράφο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από την 
κάμερα. Θα δημιουργήσουν ήρωες από αντικείμενα, 
σκίτσα ή συμμαθητές τους, θα τους σκηνοθετήσουν και 
θα δημιουργήσουν μικρές ταινίες. Θα μάθουν βασικές 
τεχνικές σκηνοθεσίας, κινηματογράφησης και μοντάζ, 
αλλά και τρόπους να γράψουν και να υλοποιήσουν τις 
ιστορίες που έχουν στο μυαλό τους. Στο εργαστήριο 
Cine-Like, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον κινηματογράφο 
και το animation (stop motion), μέσα από παιχνίδια και 
πειραματισμούς, χωρίς πολλές θεωρίες. 
Ilias Florakis. Children get to know the cinema in front, 
but mostly behind the camera. They create characters out of things, drawings or 
their classmates and direct them, creating short films. They learn basic direction, 
filming and editing techniques, as well as ways to write and realise their stories 
they have in their minds. In Cine-Like Lab, children will get to know cinema and 
animation (stop motion), through games and experiments, without a lot of theory. 

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΉΣ ΑΝΑΛΥΣΉΣ
FILM ANALYSIS WORKSHOPS

Φρόσω Σαρλή, Κατερίνα Γείτονα, Σοφία Γιακμογλίδου. Έξι εργαστήρια 
κινηματογραφικής ανάλυσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων τμημάτων της Κριτικής 
Έπιτροπής των Παιδιών: 18ο Φεστιβάλ Ολυμπίας: α) Τμήμα Μυθοπλασίας Μεγάλου 
Μήκους, β) Τμήμα Μυθοπλασίας Μικρού μήκους, γ) Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου 
Μικρού μήκους, δ) Τμήμα Kids & Docs. 15η Camera Zizanio: α) Έλληνικό Τμήμα, β) 
Έυρωπαϊκό Τμήμα.
Froso Sarli, Katerina Geitona, Sophia Giakmoglidou. Six Film Analysis 
Workshops for each of the six Children’s Juries: 18th Olympia Film Festival: a) 
Feature Fiction section; b) Short Fiction section; c) Short Animation section; d) Kids 
& Docs Section. 15th Camera Zizanio: a) Greek Section; 
b) European Section.

ZIZANIO NEWS

Ηρώ Ρήγα. Έργαστήριο για μαθητές και φοιτητές, 
που παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του 18ου 
Φεστιβάλ και της 15ης Camera Zizanio και γράφουν στο 
blog του Zizanio News (zizanionews.wordpress.com) 
ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, κριτικές, σχόλια κλπ. και κάνουν 
εκπομπή από τη συχνότητα της ΈΡΤ Πύργου.
Iro Riga. A workshop for students, who follow all events 
and activities of 18th Olympia Film Festival and of 15th Camera Zizanio and write 
articles, interviews, reviews, comments etc. about them for the Zizanio News blog 
(zizanionews.wordpress.com) as well as hosting a radio show at ERA Pyrgos.
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MYTHOS 
PROJECT

Mythos Project

Το 2015 είναι η πέμπτη χρονιά του Mythos Project, που δημιουργεί ταινίες μιας 
εξαιρετικής δυναμικής. Τα δεκάδες παιδιά απ όλη την Έυρώπη, που συμμετέχουν στο 
18ο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην 15η Camera Zizanio συγκροτούν πολυεθνικές 
ομάδες, συζητούν, ανταλλάσουν απόψεις και με όπλο τη φαντασία, τις κάμερες και  
τους υπολογιστές, δημιουργούν μέσα σε πέντε μέρες ταινίες μικρού μήκους, που 
περιστρέφονται γύρω από την κρίση και τις συμπαραδηλώσεις της. 
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το μαθητικό Φεστιβάλ NFFS (Nationaal 
Film Festival voor Scholieren) της Ολλανδίας και τον συντονισμό έχουν η Μαρία 
Μπεντενίτη και οι εκπαιδευτικοί του NFFS.

2015 marks the fifth year of dynamic film creation by Mythos Project. The tens 
of children from all across Europe participating in the 18th Olympia Film Festival  
and the 15th Camera Zizanio will form multinational groups, discuss, exchange 
views, and armed with cameras, laptops and their imagination, will create short 
films about the recession and its implications in only five days. 
The programme is implemented with the co-operation of the Dutch student 
Festival NFFS (Nationaal Film Festival voor Scholieren) and is co-ordinated by 
Maria Bedeniti and NFFS educators.

MYTHOS PROJECT
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ  
MASTER CLASSES

Seminars and Master 
Classes

Έξειδικευμένα θέματα γύρω από την τεχνική του κινηματογράφου από επαγγελματίες 
και ειδικούς του κινηματογράφου και των νέων μέσων, που απευθύνονται κυρίως σε 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα οπτικοακουστικών δημιουργιών 
στα σχολεία με τους μαθητές τους.
Specialised technical filmmaking topics explained by film and new media 
professionals and specialists, mainly for teachers who implement audiovisual 
creation programmes with their students. 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΌΥ ΦΩΤΙΣΜΌΥ 
FILM LIGHTING TIPS

Ο πολυβραβευμένος διευθυντής φωτογραφίας Νίκος Καβουκίδης παραδίδει 
master class αποκαλύπτοντας τα μυστικά του φωτισμού στον κινηματογράφο. 
A masterclass by multi-awarded DoP Nikos Kavoukidis who reaveals  
the secrets of film lighting. 

ΤΌ ΜΌΝΤΑΖ  
EDITING

Ο σκηνοθέτης και μοντέρ Γιώργος Κουρμούζας παραδίδει  
σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με θέμα «Οι τεχνικές του  
ηλεκτρονικού μοντάζ.  Τα μυστικά του premiere».
A seminar for teachers by director and editor  
Yorgos Kourmouzas on “Technique 
of digital editing. The secrets of Premiere.”

SEMINARS AND MASTER CLASSES
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ MASTER CLASSES

ΔΉΜΙΌΥΡΓΙΑ ΝΤΌΚΙΜΑΝΤΕΡ  ΣΕ ΣΧΌΛΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝ
CREATING DOCUMENTARY IN THE CLASSROOM

Ο νεαρός σκηνοθέτης Κυριάκος Χαριτάκης,  αναλύει βήμα βήμα τη διαδικασία 
δημιουργίας ταινίας, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το μοντάζ και την τελική 
επεξεργασία.
Young director Kiriakos Charitakis analyses step by step the process of creating 
a film, from its inception to editing and the final stages of post production.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΌΠΌΙΉΣΉΣ ΤΌΥ ΒΙΝΤΕΌ ΣΤΉ ΜΑΘΉΣΉ 
BEST PRACTICIES IN USING  VIDEO  AS A TEACHING  TOOL

Η Σοφία Παπαδημητρίου, υπεύθυνη Ψηφιακών Μέσων της Έκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης PhD του Έλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, παραδίδει σεμινάριο σε 
εκπαιδευτικούς.
Seminar of teachers by Sophia Papadimitriou, Head of Digital and Social Media 
at Educational Television and Helennic Open University PhD.

TEXNOΛΌΓΙΕΣ ΒΙΝΤΕΌ ΚΑΙ Ή ΝΕΑ ΕΠΌΧΉ ΤΉΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ, ΓΝΩΣΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΉΣ

VIDEO TECHNOLOGIES AND THE NEW ERA OF HUMAN 
DEVELOPMENT, KNOWLEDGE, AND INTERACTION

Τα παιδιά μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το κενό μεταξύ των 
υφιστάμενων τεχνολογιών του βίντεο και τις παλιές καταναλωτικές παθητικές μας 
συνήθειες.  Από τον Paolo Beneventi. 
Κids could help us all to overcome the gap between the huge possibilities offered by 
present video technology and our old consumeristic and passive habits. By Paolo 
Beneventi.

ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΖΌΝΤΑΣ  STORYBOARD ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
PREPARING A FILM’S STORYBOARD

Arend Agthe, σκηνοθέτης και Bettina Kupfer, σεναριογράφος και ηθοποιός.
By Arend Agthe, director, and Bettina Kupfer, screenwriter and actress.

Ή ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΌΥ ΜΉΚΌΥΣ 
SHORT FILM

Η Ειρήνη Ανδριοπούλου, επικοινωνιολόγος-ερευνήτρια ΜΜΈ, EU Media Literacy 
Expert, παραδίδει σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με θέμα «Έργαστήρι Κινηματογραφικής 
Παιδείας: η περίπτωση της ταινίας μικρού μήκους».
A seminar for teachers by Communications Specialist-Media researcher, EU Media 
Literacy Expert, Irini Andriopoulou, titled “Film Education Workshop: The Case of 
Short Films”.

FLASH  
FORWARD

Flash Forward
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FLASH FORWARD

Στην ενότητα αυτή προβάλουμε το έργο νέων που με αφετηρία το Φεστιβάλ έκαναν 
ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος και διακρίνονται σε διάφορους τομείς.  

In this section Olympia Film Festival showcases the work of young people who 
once started out from the Festival and went on to make a great leap forward 
distinguishing themselves in various fields.  

ΓΙΩΡΓΌΣ ΔΕΛΉΜΉΤΡΌΥ
YORGOS DELIMITROU

Στη φετινή διοργάνωση συναντάμε τον Γιώργο Δελημήτρου, βασικό συντελεστή 
της ομάδας Jump Cat.  Ο Γιώργος Δελημήτρου στα μαθητικά του χρόνια συμμετείχε 
στα κινηματογραφικά εργαστήρια του Φεστιβάλ ενώ διετέλεσε και  αρχισυντάκτης 
της εφημερίδας «Ζιζάνιο».  Θα παρουσιαστεί η τελευταία δουλειά της ομάδας Jump 
Cat, που είναι η σειρά  ντοκιμαντέρ για τη φοιτητική ζωή με  τίτλο «Στο Ακαδημαϊκό 
Τέταρτο», συμπαραγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του καναλιού της Βουλής.
In this year’s Festival, we meet Yorgos Delidimitriou, key member of Jump Cat group. 

FLASH FORWARD

In his school years he participated in the Festival’s film workshops and was also chief 
editor of Zizanio Newspaper. Jump Cat’s most recent work will be presented, a docu-
mentary series about university life titled «During the Academic Quarter», a co-pro-
duction of the University of the Aegean and the Hellenic Parliament Television.

ΒΑΣΙΑ ΠΑΠΑΉΛΙΌΥ
VASIA PAPAELIOU

Η Βάσια Παπαηλίου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1990 και στα μαθητικά της 
χρόνια είχε ενεργό συμμετοχή στο Φεστιβάλ είτε ως μέλος της Κριτικής Έπιτροπής 
της Camera Zizanio είτε ως μέλος του Daily News. Σπούδασε σκηνοθεσία στη 
Σχολή Σταυράκου και στην ΑΣΚΤ και ήδη έχει σκηνοθετήσει τις πρώτες ταινίες της. 
Η τελευταία της, το Under The Clock, είναι μία ταινία μυστηρίου, που περιγράφει την 
διαδρομή μίας νεαρής κοπέλας μέσα στην καθημερινότητα ώσπου ανακαλύπτει τον 
πραγματικό εαυτό της.
Vasia Papaeliou was born in Pyrgos in 1990. As a student, she actively participated in 
the Festival, either as a member of Camera Zizanio’s Jury or as a member of the Daily 
News team. She studied film Direction at the Hellenic Cinema and Television School 
Stavrakos, as well as at the Athens School of Fine Arts. She has already directed her 
first films. Her most recent one, Under the Clock, is a mystery film, following the daily 
life of a young woman, in her journey to discover her real self.
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ΠΑΡΑΛΛΉΛΕΣ 
ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ
SIDE EVENTS
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ΌΜΑΔΑ ΤΕΧΝΉΣ ΠΑΡΌΔΌΣ / ART GROUP PARODOS

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΉΝ ΌΜΑΔΑ 

ΤΕΧΝΉΣ ΠΑΡΌΔΌΣ 
Flash Play along 

with the Art Group 
“Parodos”

Σειρά παραστάσεων και εκδηλώσεων για παιδιά και εκπαιδευτικούς από την Ομάδα 
Τέχνης Πάροδος, που επικεντρώνεται κυρίως στην ψυχαγωγία και στην καλλιτεχνική 
έκφραση των παιδιών και των νέων δια μέσου του θεατρικού παιχνιδιού και του 
θεάτρου. Η πολύχρονη παρουσία της (ιδρύθηκε το 1976) αλλά πρωτίστως η 
συνέπεια και η αφοσίωση με την οποία εργάζεται, την έχει καταστήσει ιδιαίτερα 
αγαπητή σε εκατοντάδες παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στις 
δράσεις της.  Η Πάροδος συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ολυμπίας για 8η χρονιά με μια 
ομάδα εμψυχωτών, που οργανώνουν ένα βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 
και πραγματοποιούν συνολικά 14 δράσεις και παραστάσεις σε διάφορα δημοτικά 
σχολεία. 

A series of performances and events for children and teachers by Art Group 
Parodos, which mainly focuses on entertaining children and young people, and 
also helping them express themselves artistically through drama games and 
theatre. It was founded in 1976, and with its consistency, dedication and effort it 
has won over hundreds of children, parents and teachers who have participated 
in its actions and events. This year, Parodos will be participating for the eighth 
time in Olympia Festival with a group of animators who will run an experiential 
workshop for teachers and hold 14 activities and performances in various 
primary schools.
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ΌΜΑΔΑ ΤΕΧΝΉΣ ΠΑΡΌΔΌΣ / ART GROUP PARODOS ΌΜΑΔΑ ΤΕΧΝΉΣ ΠΑΡΌΔΌΣ / ART GROUP PARODOS

ΠΡΌΣΕΓΓΙΖΌΝΤΑΣ ΤΌ ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
INTRODUCTION TO DRAMA GAMES

Βιωματικό σεμινάριο για μέχρι 70 εκπαιδευτικούς και 40 μαθητές Α’/βάθμιας 
Έκπαίδευσης. Συμμετέχουν στην εμψύχωση οι: Ηλίας Πίτσικας, παιδαγωγός 
και εμψυχωτής θεατρικής έκφρασης, Γιάννης Σφυρής, 
συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, Παναής Κασσιανός, 
εκπαιδευτικός, διευθυντής του 10ουΈιδικού Σχολείου Αθήνας 
(Μαράσλειος) και εμψυχωτής θεατρικής έκφρασης, Σοφία 
Δράκου, δασκάλα χορού, Δημήτρης Καρατζάς, μουσικός.
Experiential workshop for up to 70 teachers and 40 
primary school students, by the following animators: Elias 
Pitsikas, teacher and theatrical expression animator, 
Yannis Sfiris, composer and music educator, Panais 
Kasianos, teacher, principal of the 10th Special School of 
Athens (Marasleios) and theatrical expression animator, 
Sophia Drakou, dance teacher, Dimitris Karatzas, musician.

ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
DRAMA GAMES

Οργάνωση θεατρικών παιχνιδιών με ελεύθερο θέμα για παιδιά των πρώτων 
τάξεων (Α’, Β’ και Γ’) του δημοτικού σχολείου. Στην εμψύχωση θα είναι οι Παναής 
Κασσιανός, Ηλίας Πίτσικας και Σοφία Δράκου και στη μουσική οι Γιάννης 
Σφυρής και Δημήτρης Καρατζάς.
Organisation of open subject drama games for younger children (First to Third 
Grade). Animators: Panais Kasianos, Elias Pitsikas and Sophia Drakou. 
Musicians: Yannis Sfiris and Dimitris Karatzas.

ΤΌ ΘΕΑΤΡΌ ΣΤΉ ΣΧΌΛΙΚΉ ΑΙΘΌΥΣΑ 

THEATRE IN CLASS

Μια θεατρική πράξη με τίτλο «Το παλιόπαιδο», που απευθύνεται σε μαθητές 
των μεγαλύτερων τάξεων (Έ’ και Στ’) του δημοτικού σχολείου, βασισμένη στο 
ομότιτλο βιβλίο της Αγγελικής Δαρλάση (εκδόσεις Πατάκη). Σκηνοθεσία: Ηλίας 
Πίτσικας, Έρμηνείες: Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Γιώργος Μενεγάκης, 
Λεωνίδας Τσαγανός, Αναστασία Σαμαρτζή, Ελένη Βασιλονικολού, Γιάννης 
Μπρουκλόγιαννης, Δημήτρης Καρατζάς, Κίνηση: Σοφία Δράκου. Τραγούδι 
φινάλε: Χριστίνα Ανδρικοπούλου (στίχοι), Γιώργος Μενεγάκης (μουσική).
A theatrical act titled «Badboy» for older primary school students (Fifth and 
Sixth Grade), based on the book of the same name by Angeliki Darlasi (Patakis 
Publishers). Direction: Elias Pitsikas, Cast: Christina Andrikopoulou, Yorgos 
Menegakis, Leonidas Tsaganos, Anastasia Samartzi, Eleni Vasilonikolou, 
Yannis Brouklogiannis, Dimitris Karatzas, Movement Director: Sophia 
Drakou. Ending Song: Crhistina Andrikopoulou (lyrics), Yorgos Menegakis 
(music).

ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑ 
Literature
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ΛΌΓΌΤΕΧΝΙΑ / LITERATURE

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΌΛΕΙΑ
AUTHOR TALKS IN SCHOOLS

Ο Μάνος Κοντολέων, o Βασίλης Λαδάς και ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος 
επισκέπτονται δημοτικά σχολεία και συζητούν με μαθητές και εκπαιδευτικούς  
για το βιβλίο, τη λογοτεχνία και τα πράγματα του καιρού μας.

Manos Kontoleon, Vassilis Ladas and Grigoris Haliakopoulos visit primary 
schools and talk about books, literature and things of our times with students 
and teachers.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΉ 
ΓΉ ΤΉΣ ΌΛΥΜΠΙΑΣ

Getting to Know  
the Land of Olympia
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ΓΝΩΡΙΜΙΙΑ ΜΕ ΤΉ ΓΉ ΤΉΣ ΌΛΥΜΠΙΑΣ

Οι επισκέπτες του 18ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 15ης Camera Zizanio ξεναγούνται 
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, γνωρίζουν τον τόπο και τα μνη-
μεία, συναντούν ανθρώπους, μαθαίνουν τον τρόπο ζωής τους, απολαμβάνουν τη φιλο-
ξενία και τα προϊόντα που παράγει η γη της Ολυμπίας. 

The guests of 18th Olympia Film Festival and the 15th Camera Zizanio have the 
chance to go sight-seeing in historic and archaeological sites, get to know the 
place and its monuments, meet people, see their way of life, and also enjoy local 
hospitality and the produce of the land of Olympia.

ΑΡΧΑΙΑ ΌΛΥΜΠΙΑ 
ANCIENT OLYMPIA

Ο αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης ξεναγεί τους επισκέπτες  
του 18ου Φεστιβάλ και της 15ης Camera Zizanio στον  
αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυμπίας.
Archaeologist Kostas Paschalidis offers a guided tour of the  
archaeological site of Ancient Olympia and its Museum for all 
the guests of 18th Olympia Film Festival and of 15th Camera 
Zizanio.

GETTING TO KNOW THE LAND OF OLYMPIA

ΜΌΥΣΕΙΌ ΠΥΡΓΌΥ
MUSEUM OF PYRGOS

Οι αρχαιολόγοι της Ζ’ Έφορείας Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων ξεναγούν τους επισκέπτες 
του 18ου Φεστιβάλ και της 15ης Camera Zizanio στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου, όπου εκτίθενται πλήθος 
αρχαιολογικών ευρημάτων τα οποία αποτυπώνουν 
διαχρονικά την ιστορία της Ηλείας.
A guided tour of the Archaeological Museum of 
Pyrgos, where various archaeological finds that give 
a clearer picture of the history of Ilia through time 
are exhibited, by archaeologists of the 7th Ephorate 
of Prehistoric and Classical Antiquities, for the guests of 18th Olympia  
Film Festival and of 15th Camera Zizanio.

ΜΌΥΣΕΙΌ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑΣ
MUSEUM OF ANCIENT GREEK TECHNOLOGY

O Κώστας Κοτσανάς, ιδρυτής του ομώνυμου Μουσείου και κατασκευαστής 
«μηχανημάτων» που χρησιμοποιούσαν οι έλληνες της αρχαιότητας στην καθημερινή 
ζωή και στις επιστήμες, ξεναγεί τους  επισκέπτες του 18ου Φεστιβάλ και της 15ης 
Camera Zizanio στους χώρους του Μουσείου.
Kostas Kotsanas, founder of the Museum and maker of the «machines» used by 
Ancient Greeks in their daily lives as well as in the sciences, offers a guided tour of 
the Museum for the guests of 18th Olympia Film Festival and 15th Camera Zizanio.

ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΦΙΛΌΞΕΝΙΑ
GREEK HOSPITALITY

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Δεξαμενή» υποδέχεται στον 
ομώνυμο κοινωνικό πολυχώρο τους καλεσμένους της 
15ης Camera Zizanio, οργανώνοντας προς τιμήν τους μια 
ελληνική βραδιά με παραδοσιακή μουσική, χορούς και 
εδέσματα που παρασκευάζουν μέλη του. 
The Cultural Club «Dexameni» hosts a Greek night at 
their venue, with traditional music, folklore dances and 
local produce treats made by the club’s members, for the 
guests of 15th Camera Zizanio. 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΌ ΜΑΥΡΌΜΑΤΑ
A TASTE OF RAISIN

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ωλένης παρασκευάζει εδέσματα με σταφίδα και τα 
προσφέρει στους επισκέπτες του 18ου Φεστιβάλ και της 15ης Camera Zizanio
The Cultural Club of Oleni makes raisin treats for the guests of 18th Olympia Film  
Festival and 15th Camera Zizanio.
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ΑΛΛΕΣ 
ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΕΣ
Miscellaneous events  

and activities

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΕΣ / MISCELLANEOUS EVENTS AND ACTIVITIES

WIKIPEDIA WORKSHOP

Έργαστήριο με τον Σπύρο Ζαφειρόπουλο, ερευνητή και μέλος της Πανελλαδικής 
Έπιτροπής Υποστήριξης της «Βικιπαίδεια», για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη 
χρήση της εγκυκλοπαίδειας «Βικιπαίδεια». Στο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί ως 
παράδειγμα η ανάρτηση λημμάτων που αφορούν στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην 
Camera Zizanio και θα αναπτυχθούν βασικές αρχές τεκμηρίωσης της πληροφορίας, 
επιστημονικής συγγραφής και χρήσης της βιβλιογραφίας καθώς επίσης θα 
επιδειχθούν τεχνικές χρήσης και ανάρτησης περιεχομένου στην Βικιπαίδεια.
A workshop by Spiros Zaphiropoulos,  researcher and member of the Greek 
Commitee for Wikipedia Support, aiming to develop skills in using Wikipedia. The 
workshop will be using as an example the creation of entries for Olympia Film 
Festival and Camera Zizanio, covering the basic principles of information cross-
checking, scientific writing  and using the literature, as well as displaying the 
techniques of using and uploading content at Wikipedia. 

ΕΜΠΑΤΕ ΑΓΌΡΙΑ ΣΤΌ ΧΌΡΌ, ΚΌΡΙΤΣΙΑ ΣΤΑ 
ΤΡΑΓΌΥΔΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΠΌΛΥΦΩΝΙΑΣ

JOIN THE CIRCLE, BOYS AND GIRLS -  
POLYPHONIC SONGS WORKSHOP

Αλφαβητάρια της αγάπης και μουσικές προπαίδειες με αηδόνια και χελιδόνια σε 
ένα πρωτότυπο και συναρπαστικό Έργαστήρι Πολυφωνίας, με τους ταξιδευτές του 
Πολυφωνικού Καραβανιού Αλέξανδρο Λαμπρίδη και Αλίκη Γκανά. Ένα τριήμερο 
με πολυφωνικά και γκρεκάνικα τραγούδια καθώς και με χορούς για παιδιά και για 
νέους αλλά και για όσους θέλουν να τραγουδήσουν και να χορέψουν μαζί τους: 
«εμπάτε αγόρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια, ελάτε για να μάθετε πως πιάνεται 
η αγάπη». 
The abcs of love and multiplication tables of nightingales and swallows in a original 
and exciting Polyphonic Songs Workshop, by the travellers of  Polyphonic Caravan 
Alexandros Lambridis and Aliki Ghana. Three days of polyphonic and Griko 
songs as well as dances for children and young adults, and everyone else who 
wishes to sing and dance with them: «Join the circle, boys and girls, come and learn 
how to fall in love.» 

ROCK MUSIC

Οι μουσικοί της Ομάδας Τέχνης Πάροδος Γιώργος Μενεγάκης (κιθάρα, φωνή) και 
Δημήτρης Καρατζάς (τρομπέτα, τύμπανα,  φωνή) παίζουν ροκ μουσική για τους 
επισκέπτες και τους φίλους του Φεστιβάλ.
The musicians of Art Group Parodos Yorgos Menegakis (guitar, voice) and 
Dimitris Karantzas (trumpet, drums,  voice) play rock music for the guests and 
friends of the Festival. 
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INFO
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ΌΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΌΠΉ
ORGANIZING COMMITTEE

ΠΡΟΕΔΡΟΣ / PRESIDENT

Γιώργος Γεωργιόπουλος /  
Giorgos Georgiopoulos, 
Αντιπεριφερειάρχης Hλείας /  
Deputy Head of the Region, 
Regional Unity of Ileia

ΜΕΛΗ / MEMBERS

Μάντη Αργυροπούλου / 
Mandy Argiropoulou 
Στέλεχος διοίκησης / Executive 

Κωνσταντία Γανδά /  
Constantia Ganda 
Έκπαιδευτικός ειδικής αγωγής / 
Special Education teacher 

Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis 
Έκπαιδευτικός / Teacher 

Ευρυδίκη Γερασιμοπούλου 
/ Evridiki Gerasimopoulou 
Έκπαιδευτικός / Teacher 

Σοφία Γιακμογλίδου /  
Sofia Giakmoglidou  
Έκπαιδευτικός / Teacher 

Νίκος Θεοδοσίου /  
Nikos Theodosiou  
Συγγραφέας-Σκηνοθέτης /  
Author - Film Director 

Μάκης Θεοφιλάτος /  
Makis Theophilatos
Aντιπρόεδρος Κινηματογραφικής 
Λέσχης Μεσολογγίου / Vice-
President of Missolonghi Film Club

Γιάννης Καδόγλου /  
Yiannis Kadoglou  
Έκπαιδευτικός / Teacher 

Γιάννης Κακολύρης /  
Yiannis Kakolyris,  
Μουσικός / Musician  

Μαρία Κουτσούκου /  
Maria Koutsoukou  
Έκπαιδευτικός / Teacher 

Χρήστος Κωνσταντόπουλος 
/ Christos Konstantopoulos 
Δημοσιογράφος / Journalist 

Μίλτος Πασχαλίδης /  
Miltos Pashalidis  
Τραγουδιστής / Singer 

Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου 
/ Vangelis Politis-Stergiou 
Καθηγητής ΤΈΙ Δυτικής Έλλάδας 
/ Professor of Technological 
Educational Institute of Western 
Greece 

Σπήλιος Σπηλιόπουλος /  
Spilios Spiliopoulos  
Έκπαιδευτικός/ Teacher 

Δημήτρης Σπύρου /  
Dimitris Spyrou  
Σκηνοθέτης / Film director 

 ❙ TPIMEΛHΣ ΓPAMMATEIA/ 
THREE-MEMBER 
COMMITTEE

Δημήτρης Σπύρου /  
Dimitris Spyrou
Καλλιτεχνικός διευθυντής /  
Artistic director  

Νίκος Θεοδοσίου /  
Nikos Theodosiou 
Καλλιτεχνικός διευθυντής  
Camera Zizanio / Artistic director  
of Camera Zizanio

Χρήστος Κωνσταντόπουλος / 
Christos Konstantopoulos 
Οργάνωση-Συντονισμός / 
Organization-Coordination

 ❙  ΔΙΌΙΚΉΤΙΚΉ ΥΠΌΣΤΉΡΙΞΉ / 
ADMINISTRATIVE SUPPORT

ΓΡΆΜΜΆΤΕΊΆ / SECRETARIAT

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou
Σοφία Τσίγγανου / Sofia Tsinganou

ΔΊΕΘΝΕΊΣ ΣΧΕΣΕΊΣ / INTERNATIONAL 
RELATIONS

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
Δανάη Γεωργούλα / Danae 
Georgoula
Τάσος Παναγιωτόπουλος / Tasos 
Panagiotopoulos

ΣΎΝΤΟΝΊΣΜΟΣ ΔΊΆΓΩΝΊΣΤΊΚΟΎ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ / COMPETITION 
PROGRAM’S COORDINATION

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki

ΣΎΝΤΟΝΊΣΜΟΣ CAMERA ZIZANIO 
/ COORDINATION OF CAMERA 
ZIZANIO

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

ΣΎΝΤΟΝΊΣΜΟΣ ΠΆΡΆΛΛΗΛΩΝ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΩΝ ΚΆΊ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
/ COORDINATION  OF SIDE EVENTS 
AND ACTIVITIES

Χρήστος Κωνσταντόπουλος / Christos 
Konstantopoulos
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou

ΓΡΆΜΜΆΤΕΊΆ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
/ JURY SECRETARIAT

Κώστας Πασχαλίδης / Kostas 
Paschalides 

ΓΡΆΜΜΆΤΕΊΆ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
KIDS AND DOCS / KIDS AND DOCS 
JURY SECRETARIAT

Μανώλης Μελισσουργός / Manolis 
Melissourgos

ΓΡΆΜΜΆΤΕΊΆ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΠΆΊΔΊΩΝ / CHILDREN’S JURY 
SECRETARIAT 

Φρόσω Σαρλή / Frosso Sarli
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Γκόλφυ Γαβριλιάδη / Gkolfi Gabriliadi
Κατερίνα Γείτονα / Katerina Geitona
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou
Σοφία Μάλεση / Sofia Malessi

ΓΡΆΜΜΆΤΕΊΆ ΚΡΊΤΊΚΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ 
CAMERA ZIZANIO / CAMERA 
ZIZANIO’S JURY SECRETARIAT 

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ-
ΛΟΓΊΣΤΗΡΊΟ / FINANCIAL 
CONSULTANT-ACCOUNTING OFFICE

Μανώλης Χρυσάφης / Manolis 
Chrissafis

ΛΟΓΊΣΤΡΊΆ / ACCOUNTANT

Ιωάννα Λιάρου / Ioanna Liarou

 ❙  ΦΙΛΌΞΕΝΙΑ /  
GUEST SERVICE 

TRAVEL

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
Έλλη Σταυρίδου / Elli Stavridou
Μάρκος Ταμπουράκης / Markos 
Tampourakis
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou

Αντώνης Κορκόντζηλας / Antonis 
Korkontzilas

ΎΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION

Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy 
Argiropoulou
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia 
Spyropoulou
Μαριπέννυ Μπακοπάνου / Maripeny 
Bakopanou
Αντώνης Κορκόντζηλας / Antonis 
Korkontzilas
Σοφία Τσίγγανου / Sofia Tsinganou
Δημήτρης Μουτσιάκας / Dimitris 
Moutsiakas
Δανάη Γεωργούλα / Danae 
Georgoula

 ❙  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΌ TMHMA / 
TRANSLATIONS 

ΎΠΕΎΘΎΝΗ / COORDINATOR 

Κατερίνα Ζαμπέλη / Katerina Zampeli

ΜΕΤΆΦΡΆΣΕΊΣ ΤΆΊΝΊΩΝ / FILM 
TRANSLATIONS

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου / Zoi - 
Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Νίνα Ζβε / Nina Zve

ΜΕΤΆΦΡΆΣΕΊΣ ΚΕΊΜΕΝΩΝ / TEXTS 
TRANSLATIONS

Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Αθανασία Σφακιανάκη / Athanasia 
Sfakianaki
Κατερίνα Γιόκαρη / Katerina Giokari

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 18ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ & 15ης CAMERA ZIZANIO
STAFF OF 18TH FESTIVAL & 15TH CAMERA ZIZANIO
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ΠΆΡΟΎΣΊΆΣΕΊΣ ΦΕΣΤΊΒΆΛ ΟΛΎΜΠΊΆΣ 
/ PRESENTATIONS OLYMPIA 
FESTIVAL

Μαρίνα Αγγελάκη / Marina Angelaki
Κερασία Μιχαλοπούλου / Kerasia 
Michalopoulou
Γεσθημανή Ρουμπάνη / Gesthimani 
Roumpani
Iñaki Lamua
Marina Muñoz

ΠΆΡΟΎΣΊΆΣΕΊΣ CAMERA ZIZANIO / 
PRESENTATIONS CAMERA ZIZANIO

Γεσθημανή Ρουμπάνη / Gesthimani 
Roumpani

 ❙ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ / WORKSHOPS 

ΎΠΕΎΘΎΝΟΣ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΩΝ / 
RESPONSIBLE FOR WORKSHOPS

Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou

ΚΊΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΊΚΆ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΆ / 
CINEMATIC WORKSHOPS

Νίκος Αλευράς / Nikos Alevras
Paolo Beneventi
Έυάγγελος Βλαχάκης / Euangelos 
Vlachakis
Αγάθη Δαρλάση / Agathe Darlasi
Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou
Αργύρης Θέος / Argiris Theos
Κώστας Κατράκης / Kostas Katrakis
Μαρία Μπεντενίτη / Maria Benteniti
Vera Schöpfer & Maria Goinda
Ηλίας Φλωράκης / Ilias Florakis
Κυριάκος Χαριτάκης / Kyriakos 
Haritakis
Media Education Centre (Beograd)
National Film Festival voor 
Scholieren (NFFS-The Netherlands)
Kalman Csibolya
Δήμητρα Μυφτάρι / Dimitra Myftari 
Με τη βοήθεια των:
Παναγιώτα Γεωργακοπούλου / 
Panagiota Georgakopoulou
Κέλυ Βενέκα / Kely Veneka

ZIZANIO NEWS

Ηρώ Ρήγα / Iro Riga
Κώστας Διαμαντόπουλος / Kostas 
Diamantopoulos

ΣΕΜΊΝΆΡΊΆ / MASTER CLASSES

Arend Agthe 
Bettina Kupfer
Έιρήνη Ανδριοπούλου / Irini 
Andriopoulou
Paolo Beneventi
Αργύρης Θέος / Argiris Theos
Νίκος Καβουκίδης / Nikos Kavoukidis
Γιώργος Κουρμούζας / Yiorgos 
Kourmouzas
Σοφία Παπαδημητρίου / Sofia 
Papadimitriou
Κυριάκος Χαριτάκης / Kiriakos 
Charitakis

ΘΕΆΤΡΊΚΆ, ΜΟΎΣΊΚΆ ΚΆΊ ΆΛΛΆ 
ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΆ / THEATRE, MUSIC  
AND OTHER WORKSHOPS

Αλίκη Γκανά / Alike Gkana
Σοφία Δράκου / Sofia Drakou
Σπύρος Ζαφειρόπουλος / Spyros 
Zafiropoulos
Δημήτρης Καρατζάς / Dimitris 
Karatzas
Παναής Κασσιανός / Panais 
Kassianos
Αλέξανδρος Λαμπρίδης / Alexandros 
Labridis
Άκης Λιάβας / Akis Liavas
Ηλίας Πίτσικας / Elias Pitsikas
Γιάννης Σφυρής / Yiannis Sfyris
Ομάδα τέχνης «Πάροδος» / Parodos 
Art Group

 ❙  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
EDUCATIONAL ASSOCIATES 

Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Βασίλης Βασιλειάδης / Vasilis 
Vasiliadis
Γκόλφυ Γαβριλιάδη / Golfie Gavriliadi
Χριστίνα Γαϊτανίδου / Christina 
Gaitanidou
Κωνσταντία Γανδά / Constantia 
Ganda
Κατερίνα Γείτονα / Katerina Geitona
Έυρυδίκη Γερασιμοπούλου / Evridiki 
Gerasimopoulou
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia 
Giakmoglidou
Γιώργος Γοροζίδης / Yiorgos Gorozidis

Στέλλα Δημοπούλου / Stella 
Dimopoulou
Έυγενία Ηλιοπούλου / Eugenia 
Iliopoulou
Γιάννης Καδόγλου / Yiannis Kadoglou
Αθηνά Καρακάση / Athina Karakasi
Φιόνα Κότσαλη / Fiona Kotsali
Έλένη Κουνέλη / Eleni Kouneli
Μαρία Kορομηλά / Maria Koromila
Αλεξάνδρα Κορωναίου / Alexandra 
Koronaiou
Μαρία Kουτσούκου / Maria 
Koutsoukou
Ρεβέκα Κρεσταινίτη / Reveka 
Kresteniti
Αλεξία Λιάγκουρα / Alexia Liagkoura
Σοφία Μάλεση / Sophia Malessi
Δώρα Μάρκου / Dora Markou
Κερασία Μιχαλοπούλου / Kerasia 
Michalopoulou
Έλενα Μολασιώτη / Elena Molasioth
Μπάμπης Μπαλτάς / Mpampis 
Mpaltas
Χρήστος Μπελόκας / Christos 
Belokas
Μαρία Μπίρμπα / Maria Birba
Νικολία Μωραΐτη / Nikolia Moraiti
Γωγώ Ξενογιαννοπούλου / Gogo 
Xenogiannopoulou
Βούλα Παπαγίαννη / Voula 
Papagianni
Γωγώ Παπαϊωάννου-Γρίβα / Gogo 
Papaioannou-Griva 
Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου / 
Vangelis Politis-Stergiou
Ολυμπία Ρεντζέλου / Olympia 
Rentzelou
Φρόσω Σαρλή / Frosso Sarli
Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios 
Spiliopoulos
Μαρία Σπύρου / Maria Sryrou
Τίτα Τερζή / Tita Terzi
Μαριφίλια Φιλοπούλου / Marifilia 
Filopoulou

Τέτα Γεωργακοπούλου / Teta 
Georgakopoulou
Ισμήνη Θεοδωροπούλου / Ismini 
Theodoropoulou
Πένια Καλοφωλιά / Penia kalofolia

ΎΠΟΤΊΤΛΊΣΜΟΊ ΤΆΊΝΊΩΝ / SUBTITLES

Ζωή - Άρτεμις Αθανασοπούλου /  
Zoi - Artemis Athanasopoulou
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri 
Φιλιππία Στρατίκη / Philippia Stratiki
Βιργινία Μπούτση / Virginia Boutsi
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danae 
Maragoudaki
Σταυρούλα Τσιάρα / Stavroula Tsiara

 ❙   ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΌΣΤΉΡΙΞΉ / 
TECHNICAL SUPPORT

ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΎΠΕΎΘΎΝΟΣ / TECHNICAL 
COORDINATOR 

Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos 

ΕΊΔΊΚΟΣ ΤΕΧΝΊΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ / 
SPECIAL TECHNICAL CONSULTANT

Χρήστος Γαρταγάνης / Christos 
Gartaganis

ΤΕΧΝΊΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΊΆ ΤΆΊΝΊΩΝ / 
FILM MASTERING- EDITING

Πάνος Μπίσδας / Panos Bisdas- 
AUTHORWAVE

ΜΗΧΆΝΊΚΟΊ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / 
PROJECTION ENGINEERS 

Ανδρέας Δημητρακόπουλος / Αndreas 
Dimitrakopoulos
Άγγελος Κακοταρίτης / Angelos 
Kakotaritis
Γιώργος Κρητικός / Yiorgos Kritikos
Βασίλης Μπαντούνας / Vassilis 
Badounas 
Κώστας Παυλίδης / Kostas Pavlidis
Χρήστος Σοφιανόπουλος / Christos 
Sofianopoulos
Μανώλης Μελισσουργός / Manolis 
Melissourgos

ΗΧΟΣ-ΦΩΤΊΣΜΟΣ / SOUND-
LIGHTING

Kυριάκος Διαμαντόπουλος / Κyriakos 
Diamantopoulos

Nίκος Διαμαντόπουλος / Nikos 
Diamantopoulos
Βασίλης Μπαντούνας / Vassilis 
Badounas 
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou

ΣΚΗΝΟΓΡΆΦΊΆ – ΔΊΆΜΟΡΦΩΣΕΊΣ 
ΧΩΡΩΝ

Αντώνης Χαλκιάς / Antonis Chalkias
Βασίλης Καραργύρης / Vasilis 
Karargiris

ΤΕΧΝΊΚΟΊ ΣΚΗΝΗΣ

Nικος Σακκουλης / Nikos Sakkoulis
Θέτη Παπαδοπουλου / Τhetis 
Papadopoulou

ΕΞΕΔΡΕΣ

Ανδρέας Ζέζας / Andreas Zezas

FILM TRAFFIC

Μανώλης Μελισσουργός / Manolis 
Melissourgos
Νίκος Σακκούλης / Nikos Sakkoulis

ΜΕΤΆΦΟΡΕΣ-ΕΚΤΕΛΩΝΊΣΜΟΊ / 
TRANSPORT-CUSTOMS 

DHL EXPRESS (Έλλάς) Α.Έ.

 ❙ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ / 
COMMUNICATION 

ΓΡΆΦΕΊΟ ΤΎΠΟΎ / PRESS OFFICE

Έυάννα Βενάρδου / Evanna Venardou
Χρήστος Κωνσταντόπουλος / Christos 
Konstantopoulos
Πέλυ Μπεβούδα / Pelly Bevouda
Παύλος Μεθενίτης / Pavlos 
Methenitis

AΦΊΣΆ / POSTER 

Έριφύλη Αράπογλου / Erifili 
Arapoglou

ΚΊΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΊΚΟ ΣΠΟΤ / FILM SPOT

Jannik Hastrup

ΜΟΎΣΊΚΗ ΣΗΜΆΤΟΣ / TRAILER 
MUSIC

Νίκος Kυπουργός / Nikos Kypourgos 

ΦΊΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΒΡΆΒΕΊΩΝ / PRIZE DESIGN 

Αγγέλικα Κοροβέση / Aggelika 
Korovessi
Φιλία Αποστολάκου / Filia 
Apostolakou

ΡΆΔΊΟΦΩΝΊΚΟ ΣΠΟΤ - 
ΚΊΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΊΚΆ ΚΆΊ 
ΤΗΛΕΟΠΤΊΚΆ ΤΡΕΙΛΕΡΣ / RADIO SPOT 
- THEATRICAL AND TV TRAILERS

Γιώργος Κουρμούζας / Υiorgos 
Kourmouzas
Γιάννης Γρηγορίου / Yiannis Grigoriou
Κώστας Μυλωνάς / Kostas Mylonas

ΕΚΦΩΝΗΣΕΊΣ ΚΊΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΊΚΩΝ 
ΚΆΊ ΡΆΔΊΟΦΩΝΊΚΩΝ ΣΠΟΤ / VOICE-
OVERS OF CINEMA AND RADIO 
COMMERCIALS

Δήμητρα Ακριώτου / Dimitra Akriotou

ΚΊΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΊΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-
ΜΟΝΤΆΖ- ΠΆΡΆΓΩΓΗ / EVENTS 
FILMING- EDITING

Γιώργος Κουρμούζας / Υiorgos 
Kourmouzas
Τζανέτος Κομηνέας / Tzanetos 
Komineas
Μαρία Τσερκέζη / Maria Tserkezi
Γιώργος Διδυμιώτης / Yiorgos 
Didimiotis
Δημήτρης Μουτσιάκας / Dimitris 
Moutsiakas
Γιώργος Δελημήτρου / Yiorgos 
Delimitrou
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis 
Panteloglou
Αλέξανδρος Λαμπρίδης / Alexandros 
Lampridis
Δανάη Γεωργούλα / Danae Georgoula
Kalman Czibolya

 ❙   TEΛETEΣ & ΠAPAΛΛHΛEΣ 
EKΔHΛΩΣEIΣ / CEREMONIES 
& SIDE EVENTS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΆ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΝΆΡΞΗΣ & 
ΛΗΞΗΣ / DIRECTION OF OPENING & 
CLOSING CEREMONY

Δημήτρης Σπύρου / Dimitris Spyrou
Νίκος Θεοδοσίου / Nikos Theodosiou
Αλέξανδρος Λαμπρίδης / Alexandros 
Lampridis
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ΧΩΡΌΙ
VENUES

 ❙  ΑΙΘΌΥΣΕΣ ΠΡΌΒΌΛΩΝ
 
•  Θέατρο Απόλλων (Πύργος)
•  Συνεδριακό κέντρο Π.Δ.Έ. (Πύργος)  
•  Cineplex Ορφέας (Πύργος) – 3 αίθουσες  
•  Cine Cinema (Aμαλιάδα) – 2 αίθουσες  
•  Δημοτικός Κινηματογράφος Cine-Άστρον (Λεχαινά)  
•  Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο (Γαστούνη)  
•  Κινηματογραφική αίθουσα δημοτικού σχολείου  
Zαχάρως

•  Πολυχώρος εκδηλώσεων Αίγλη (Πάτρα)
•  Δημοτικός Κινηματογράφος Απόλλων (Αίγιο)  
•  Δημοτικός Κινηματογράφος Άνεσις (Αγρίνιο)  
•  Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μεσολόγγι)
•  Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
•  Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα)
•  Μουσείο Έλιάς και Έλληνικού Λαδιού (Σπάρτη)

 ❙ ΚΙΝΉΜΑΤΌΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ

•  Συνεδριακό Κέντρο ΠΔΈ  
•  Πολυχώρος Δεξαμενής  
•  Αίθουσα ΠΈΔ  
•  ΤΈΙ Δυτικής Έλλάδας/Παράρτημα Πύργου  
•  ΚΈΚ Έργασία  
•  Τετράστιχο  
•  Σχολικά διδακτήρια

 ❙  VENUES SCREENINGS
 
•  Apollon Theatre (Pyrgos)  
•   Conference Hall of the Western Greece Region 
Building. (Pyrgos)  

•  Cineplex Orfeas (Pyrgos) – 3 cinemas  
•  Cine Cinema (Amaliada) – 2 cinemas  
•  Municipal Cinema Cine-Astron (Lechaina)  
•  Kourvisianio Culture Centre (Gastouni)  
•  Zacharo Primary School Cinema Hall
•  Multi-purpose venue Aigli (Patras)
•  Apollon Municipal Cinema (Aegion)  
•  Municipal Cinema Anesis (Agrinio)  
•  Trikoupeion Culture Centre (Missolonghi)
•   The Environment Museum of Stymphalia
•   The Open Air Water-Power Museum (Dimitsana)
•  The Museum of the Olive and Greek Olive Oil (Sparta)

 ❙ FILM WORKSHOPS
 
•  Conference Hall of the Western Greece  
Region Building   

•   Multi-Purpose Hall Dexameni  
•   Hall of the Western Greece Region Building   
•   ΤΈΙ of Patras / Department of Pyrgos  
•   Vocational Training Centre “Ergasia”  
•  Tetrasticho  
•  Schools

 ❙ FEATURE

14+
natasha.reysner@gmail.com

Birds of Passage
ringprod@gmail.com

Blanka
films@m-appeal.com

Enclave
nico@seinundhain.de

Flocking 
julia@medialuna.biz

Labyrinthus
pascale@pascaleramonda.com

Life According to Nino
info@familyaffairfilms.nl 

Mini and the Mozzies
festivalassistant@dfi.dk

My friend Raffi
rzylla@arcor.de

My mother’s blue sky
ghasemi@visualmediains.com

River Road
shirleyhuang@laurel-films.com

The seven ravens
marek@bohemiamp.cz

The Island of secrets
octavia@eastwest-distribution.
com

 ❙ SHORT FICTION

About Ndungu
hibrida@hibrida.es

Agg
amb@nfi.no

An american piano
mindmeld@visceralpsyche.com

Boy razor 
theo.tsappos@filminstitutet.se

Bunny new girl
natalie.vandendungen@gmail.
com

Children of the river
distribucion@promofest.org

Coping
keithallott@hotmail.com

Have sweet dreams
cipriansuhar@gmail.com

Ice Cream
serhadkaraaslan@gmail.com

In the coat's pocket 
mdgproduzioni@libero.it

Lila
distribucion@promofest.org

Milky Brother
m.fabijanska@sfp.org.pl

My friend Nietzsche
fauston1@bol.com.br

Prosefhi, greek school 
prayer
kartifos@hotmail.com

When fish fly
lrs@organicwaterproductions.
com

A wooden flute
pkravvaris@yahoo.gr

 ❙ SHORT ANIMATION

Bear story
antonia@punkrobot.cl

Birdwatching
liliana@curtas.pt

Counting sheep
mikhal.bak@gmail.com

Dimitri in Ubuyu
contact@vivement-lundi.com

Dji. death sails
katya@simpals.md

The elephant and the 
bicycle
j.mourlam@folimage.fr

Giraffe 
snegafilm@yandex.ru

Iron egg
ironegg.production@gmail.com 

Lea and the Forest Pirates
theo.tsappos@filminstitutet.se

Morningbird and 
Murmelton on winter holiday
amb@nfi.no

My Grandfather was a 
cherry tree
tio-2@yandex.ru

Nieta 
nicolas.villarreal@gmail.com

Of shadows and wings
contact@vivement-lundi.com

The present
anna.matacz@googlemail.com

Settling
mikhal.bak@gmail.com

World of tomorrow
bitterfilms@hotmail.com

 ❙ KIDS & DOCS

Brundibar revisited
buero.metzler@t-online.de

Coming of age
rzylla@arcor.de

I am Kuba
Kathrine.Haaheim@nfi.no

Jungle sisters
submissions1@taskovskifilms.
com

The living fire
beskhmelnitsyna@gmail.com

No candies from heaven
kalambakas@gmail.com

Through my lens
nefindinc@gmail.com

Ağri and the mountain
serinhasanserin@gmail.com

Le boudin
liliana@curtas.pt

A brave bunch, the uprising 
through children's eyes
mszumowska@yahoo.com

Dancing for you
youn@autlookfilms.com

Earth’s children
wantutrifor@gmail.com

The fencing champion
youn@autlookfilms.com

Fragile
maria@karposontheweb.org 

Hide & seek 
hibrida@hibrida.es

Johan
willemijncerutti@gmail.com
Little miss Piggy
willemijncerutti@gmail.com

A nation without a home-
land
andyguyhf@gmail.com

Omid
unnoticedkabul@gmail.com

Tides – a story told by the 
sea
frank_9_furter@yahoo.gr 

Play!
andrejkolencik@gmail.com

To get in
yulia@festagent.com

To school
huth@yangonfilmschool.org

White Earth
jchristianjensen@stanford.edu

EΠΑΦΕΣ
CONTACTS
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  / AKNOWLEDGMENTS

Έκπαιδευτική Τηλεόραση / Educational Television: Κατερίνα Χαριοπολίτου, Χρήστος 
Ραχιώτης, Σοφία Παπαδημητρίου / Katerina Chariopolitou, Christos Rachiotis, 
Sophia Papadimitriou
Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά κι Νέους / International Center of Film for 
Children and Young People (C.I.F.E.J.)
Πανευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου / European Children’s Film Association 
(E.C.F.A.)
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Αντώνης Παπαδόπουλος, 
καλλιτεχνικός διευθυντής / National and International Short Film Festival in Drama: Antonis 
Papadopoulos, artistic director 
Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου: Σωτήρης Λαμπρόπουλος, 
διευθυντής / Hellenic Cinema and Television School «Lykourgos Stavrakos»: Sotiris 
Lambropoulos, director 
Συνήγορος του Πολίτη / Συνήγορος του Παιδιού: Άννα Ρούτση, / Greek Ombudsman / 
Children's Ombudsman: Anna Routsi
Έλληνική Έθνική Έπιτροπή της UNICEF / Hellenic National Committee  
for UNICEF: την Αντιπρόεδρο Σοφία Τζιτζίκου / Vice-President Sophia Tzitzikou
Πρεσβεία της Πορτογαλίας: Manuel Graínha do Vale, σύμβουλος Πρεσβείας / Embassy of 
Portugal: Manuel Graínha do Vale, Consul
Πρεσβεία της Πολωνίας: Justyna Słowik, μορφωτικός ακόλουθος / Embassy of the Republic 
of Poland: Justyna Słowik, Cultural Attaché Embassy of the Republic of Poland
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς / The Piraeus Bank Group Cultural Foundation: Κωστής 
Καλαποθάκης/ Kostis Kalapothakis , Υπηρεσία Μουσείων/ Museum Department
Περιφέρεια Δυτικής Έλλάδας: πρόεδρος και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και Τάκης Λιαρόπουλος, διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ένότητας Ηλείας / Region of Western Greece: President and Board Members 
of the Regional Council and Takis Liaropoulos, Director of Public Health and Social Care 
of Regional Unity of Ilia
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Έλλάδας / Regional Union of Municipalities of Western 
Greece
Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων/Kostas Peletidis, Mayor of Patras
Βασίλης Θωμόπουλος, πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 
Πατρέων / Vasilis Thomopoulos, President of the Municipal Library of Patras and Patras 
Cultural Organisation
Γαβρίλης Λιατσής, Δήμαρχος Πύργου / Gavrilis Liatsis, Mayor of Pyrgos
Παναγιώτης Εξαρχόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Πύργου / Panayotis Exarchopoulos, 
member of municipal council
Δημήτρης Βασιλόπουλος, πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Πηνειού / Dimitris Vasilopoulos, President of the Public Entity for Culture, Sports 
and the Environment of the Municipality of Pinios
Χαράλαμπος Δημόπουλος, αντιδήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης / Charalambos 
Dimopoulos, Deputy Mayor of Andravida-Kylini
Μαρία Τσουκαλά, πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Έπιχείρησης (ΔΗ.Κ.ΈΠ.) Αιγιαλείας / 
Maria Tsoukala, President of Municipal Development Enterprise of Aigialeia
Χριστίνα Μπαλάσκα, Κοινωφελής Έπιχείρηση Δήμου Αγρινίου / Christina Balaska, Municipal 
Welfare Company of Agrinio
Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας / Manos Kontoleon, writer
Έλενα Πατάκη, Eκδόσεις Πατάκη / Elena Pataki, Patakis Publishers
Βελισσάριος Κοσσυβάκης, διευθυντής του κινηματογράφου ΑΛΚΥΟΝΙΣ Art Cinema / 

Υποστήριξη στις πρωτοβουλίες του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και ενίσχυση στη διοργάνωσή του, 
προσέφεραν οι: / Support for the initiatives of 18th Olympia International 
Film Festival for Children and Young People and aid in its organisation was 
offered by the following:
Αριστείδης Μπαλτάς, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού / Aristidis Baltas, Minister 
of Culture and Sports
Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Έλλήνων / Nikolaos Voutsis, President 
of the Hellenic Parliament 
Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Έλλάδας / Apostolos Katsifaras, 
Head of the Region of Western Greece
Γιώργος Γεωργιόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Hλείας / Yorgos Georgiopoulos Deputy 
Head of the Region, Regional Unity of Ilia 
Ms. Soon-Mi Peten, Έπικεφαλής του Τομέα Προώθησης, Κατάρτισης και Φεστιβάλ - 
CREATIVE EUROPE-MEDIA /Head of Sector Promotion, training & Festivals - CREATIVE 
EUROPE-MEDIA

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ministry of Culture and Sports: Παναγιώτης 
Δούρος, Διευθυντής γραφείου υπουργού / Panayotis Douros, Head of Minister’s 
Office, Τίνα Πισχιντζή, Διευθύντρια Διεύθυνσης Έφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής 
/ Tina Pischintzi, Head of the Applied Cultural Policy Directorate, Σοφία Γιαλαμά, 
προϊσταμένη Τμήματος Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων / Sofia Yalama, 
Head of Department of Film and Audiovisual Media, Μάριος Κωστάκης, Γεν. Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών / Marios Kostakis, General Director of Financial Services, 
Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Έποπτευομένων Φορέων, 
Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών / Theodoros Konstantakopoulos, Head of 
Directorate of Supervised Institutions, Financial Analysis and Reports, Ιωάννης Ανδρέου, 
προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ / Ioannis 
Andreou, Head of the Festival and Regional Cultural Policy Department, Έλληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου: ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και Γρηγόρης 
Καραντινάκης, γενικός διευθυντής / Greek Film Center: President and Board Members, 
and Grigoris Karantinakis, General Director

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Ανδρονίκη Μπάρλα, προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης / Ministry of 
Education, Research and Religious Affairs: Androniki Barla, Head of General Directorate 
of Primary and Secondary Education,
Βουλή-Τηλεόραση / Television Station of the Hellenic Parliament: Κατερίνα Κατωτάκη, 
συντονίστρια / Katerina Katotaki, coordinator, Άρης Φατούρος, Πάνος Κουάνης, και 
Βασίλης Δούβλης / Aris Fatouros, Panos Kouanis and Vasilis Douvlis

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
AKNOWLEDGMENTS
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  / AKNOWLEDGMENTS

Velissarios Kossivakis, Director of ALKYONIS Art Cinema
Βασίλης Κωνσταντόπουλος, εταιρία διανομής Carousel Films / Vasilis 
Konstantopoulos, Carousel Films Distribution Company
Κώστας Σόκολας, πρόεδρος Κινηματογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου / Kostas 
Sokolas, President of Missolonghi Film Club
Μάκης Θεοφιλάτος, αντιπρόεδρος Κινηματογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου / Makis 
Theophilatos, Vice-President of Missolonghi Film Club
Θανάσης Κούτρας, προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΈ, ΤΈΙ Δυτικής 
Έλλάδας / Athanasios Koutras, Head of Department of Informatics & Mass Media, 
Technical Educational Institute of Western Greece
Ζωή Βουρλούμη, διευθύντρια A΄βάθμιας εκπαίδευσης ν. Hλείας / Zoi Vourloumi, 
Directorate of Primary Education of Ilia
Βασίλης Δημητρέλλος, διευθυντής B΄βάθμιας εκπαίδευσης ν. Hλείας / Vassilis 
Dimitrellos, Directorate of Secondary Education of Ilia
Ευγενία Ηλιοπούλου, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Α’βάθμιας 
εκπαίδευσης ν. Ηλείας / Evgenia Iliopoulou, Directorate of Primary Education of Ilia, 
School Activities Director
Βασίλης και Χρίστος Κανελλακόπουλος, Κτήμα Μερκούρη / Vasilis and Christos 
Kanelakopoulos, Mercouris Estate
Αριστείδης Γιαννόπουλος, σύμβουλος πληροφορικής / Aristides Gianopoulos, IT 
Consultant
Βασίλης Αγγελόπουλος, καθηγητής πληροφορικής / Vasilis Angelopoulos, Teacher of 
Informatics
Γεωπονική  Έστία - Αφοί Κουτσοδήμου / Geoponiki Estia - Koursodimos Bros

EΛME Hλείας / Secondary School Teachers Union of Ilia, Education and Culture 
Association
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου / Kindergarten and Elementary School 
Teachers Association of Pyrgos,
Ζ’ Έφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων / 7th Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities
Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Δεξαμενή» / Culture Association “The Pool”
Τετράστιχο / Tetrastixo live theater
ΚΈΚ Έργασία-Έκπαιδευτική ΈΠΈ / Vocational Training Center Ergasia Ekpedeftiki ltd

Έταιρία Έλλήνων Σκηνοθετών / Greek Directors Guild
Σωματείο Έλλήνων Ηθοποιών / Hellenic Actors Union, 
Ένωση Σεναριογράφων Έλλάδος / Scriptwriters Guild of Greece, 
Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου / National Association of Film Critics, 
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Έλλάδας / Greek Federation of Film Societies, 
Jannik Hastrup για το τηλεοπτικό spot / Jannik Hastrup for the trailer
Νίκος Κυπουργός για το μουσικό σήμα του Φεστιβάλ / Nikos Kypourgos for the 
trailer’s music

Και / End

Δεκάδες φίλοι και εθελοντές του Φεστιβάλ / Τhe dozens of friends and volunteers.

 

19th Olympia  
Film Festival 

for Children and Young People

16th Camera Zizanio
European Meeting of Young  

People’s Audiovisual Creation

Pyrgos 
3 - 10.12.2016



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 > 10-16.12.2015

 > Αλκυονίς New Star 
Art Cinema
(Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας - ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)

To Φεστιβάλ Ολυμπίας στην AΘΗΝΑ 

XOΡΗΓΟΣ 
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Μαρία Παπαγιάννη
Είχε απ' όλα και είχε πολλά
O φόβος γεννάει τον φόβο και 
η αγάπη θάυματα.

Σοφία Ζαραμπούκα
Μυθολογία / αρίστοφανησ
Τώρα οι σειρές της «Μυθολογίας» και του 
«Αριστοφάνη» επανακυκλοφορούν από τις 
Εκδόσεις Πατάκη.

Κατερίνα Κρις
το αστρικό Χωριό
Κάπου πολύ πολύ μακριά, υπάρχει ένα μέρος 
που λάμπει σαν γέλιο.

Κατερίνα Σέρβη, Θανάσης Πέτρου 
στη μάχη του Μαραθώνα
Ένα βιβλίο-κόμικ για παιδιά.

Σώτη Τριανταφύλλου
οι αρχαίοι  Έλληνες χώνουν 
τη μύτη τους παντού
...και τις ανακαλύψεις τους τις 
βρίσκουμε παντού γύρω μας.

Σοφία Μαντουβάλου  
ο δάσκαλος με τα όνειρα 
στα μάτια
Με συνεργάτες τα «παιδιά» του 
κάνει τα όνειρά τους πράξη.

Ελένη Δικαίου
ο άνεμος στα μαλλιά της
Ιστορία ενηλικίωσης μέσα από 
έναν νεανικό έρωτα και την 
απομυθοποίηση μιας εποχής.

Άννα Κοντολέων 
Μέχρι το άπειρο κι 
ακόμα παραπέρα
Όποιος τολμά να ταξιδεύει στο 
άπειρο δε φοβάται πια.

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης 
αλάστρα - το βιβλίο των 
δύο κόσμων
Γίνεται κάποιος να μπει μέσα 
σε ένα βιβλίο;

ΕκδόσΕισ     Πατακη

NEO

NEONEO

Βαγγέλης Ηλιόπουλος
ο αληθινός τρικεράτωψ φοβάται;
Μάθε κι εσύ να αναγνωρίζεις, 
να αντιστέκεσαι και να αντιδράς στον
σχολικό εκφοβισμό.
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η μουσική που 
σταμάτησε τον 
πετροπόλεμο 
Σ’ ένα χωριό της 
Πελοποννήσου 
εκτυλίσσονται 
ιδιότυπες μάχες από 
τα αγόρια της πάνω και 
της κάτω ρούγας. Ώσπου 
ο ερχομός ενός πολιτικού 
εξορίστου φέρνει τα πάνω 
κάτω στη μικρή κοινωνία...

ο Ψύλλος
Το βιβλίο που βασίστηκε 
στην πολυβραβευμένη 
εφηβική ταινία!
•  Βραβείο στο Διεθνές           

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
του Μπέλφαστ

•  Βραβείο στο Διεθνές Παιδικό 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
του Σικάγου

•  Βραβείο της Διεθνούς 
Ένωσης Κινηματογράφου για 
Παιδιά και Νέους στο Διεθνές 
Φεστιβάλ του Βερολίνου

Αγγελική Δαρλάση

Μάνος Κοντολέων

Δημήτρης Σπύρου

ονειροφύλακες / 
οι ονειροφύλακες και ο φάρος των ονείρων
Άραγε υπάρχουν κάποιοι που φυλάνε τα όνειρά μας; Μπορεί... 
Σε μια χώρα μακρινή, ξεχασμένη στην απεραντοσύνη της καρδιάς.

τότε που κρύψαμε 
έναν άγγελο
Τρία παιδιά προσπαθούν να 
σώσουν έναν άγγελο, λίγο πριν 
τους προλάβει ο πόλεμος...

το παλιόπαιδο
Η δύναμη του πολιτισμού 
ενάντια στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Εισαι μΕσα;

ΕκδόσΕισ     Πατακη

ο χιονάνθρωπος που δεν 
ήθελε να λιώσει

ίστορίες για τα δικά 
μου Χριστούγεννα 

ο αδελφός της ασπασίας
...κυκλοφορεί σε 3 βιβλία.

Μανόλο και Μανολίτο 
Δύο γενιές μέσα σε ένα 
βιβλίο μυστηρίου, αγάπης 
και οικολογικής συνείδησης.

Συλλογές ιστοριών για μικρά, μεγαλύτερα, 
αλλά και πολύ μεγάλα «παιδιά»...

ΠΕρισσότΕρόι αΠό 1.500 τιτλόι βιβλιων, ΠΕρισσότΕρα 
αΠό 120 βραβΕια...   ...κι Ενασ χωρόσ Ειδικα για μασ
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