
4th INTERNATIONAL THERMAIKOS 2MIN FILM FESTIVAL 2011

4th INTERNATIONAL 
THERMAIKOS 

2min FILM 
FESTIVAL 2011

“CINE-tracks”*

5 Νοεμβρίου 2011
αμφιθέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 

ΠΕΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗ.Π.Π.Α.Κ .Υ .Θ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

*on the road again



     

 
Χαιρετίζω την έναρξη του 4ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
έως 2 λεπτά, που αποτελεί τη μοναδική γιορτή κινηματογράφου 
όχι μόνο στο Δήμο Θερμαϊκού και τα περίχωρα, αλλά και σε 
πανελλαδικό επίπεδο στο είδος του.

Φέτος το Film Festival είναι πιο ώριμο. Αναπτύχθηκε και 
ενηλικιώθηκε μέσα από τις εμπειρίες που αποκόμισε όλα αυτά 
τα χρόνια η οργανωτική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου, που 
αποτελεί και την ψυχή αυτής της, πραγματικά, εξαιρετικής 
προσπάθειας!

Καλώ όλους σας να χειροκροτήσετε την προσπάθεια των 
συντελεστών, οι οποίοι μέσα σε 2 λεπτά καλούνται να 
ξεδιπλώσουν τη συλλογιστική και τους προβληματισμούς τους 
για το μέλλον της κοινωνίας μας, να στείλουν τα μηνύματά τους 
σε όλες τις ομάδες που αναπτύσσονται σε αυτή και, τέλος, να 
ξετυλίξουν το ταλέντο τους, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της 
επιμονής τους για ουσιαστική δημιουργία. 

 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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Αγαπητοί κινηματογραφόφιλοι/ες,

σας καλωσορίζουμε στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών έως  2 λεπτά του Δήμου Θερμαϊκού.

Και φέτος, δημιουργοί απ’ όλον τον κόσμο ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα μας και μας έστειλαν τα έργα τους. Φιλμάκια έως 2 λεπτά 
από 19 χώρες θα σας συντροφεύσουν στην κινηματογραφική 
αυτή βραδιά γεμίζοντας σας με εικόνες, ήχους και συναισθήματα.

Το Φεστιβάλ είναι μια διαφορετική και πρωτότυπη πρόταση που 
θα σας συναρπάσει. Θα έχετε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε την 
κινηματογραφική σας ματιά μέσα από το φακό ευφάνταστων και 
ευρηματικών δημιουργών που ξεφεύγουν από την κοινοτοπία 
στοχεύοντας στην καινοτομία. 

Το Φεστιβάλ απαιτεί από εσάς ευαισθησία, συγκέντρωση 
και παρατηρητικότητα, γιατί αφηγείται ιστορίες ιδιόμορφες, 
‘δύσκολες’, συχνά αλληγορικές, καλλιτεχνικά ελεύθερες αλλά 
και γιατί έχει βάλει στοίχημα με το χρόνο. Ζητάει ανοιχτές 
‘κεραίες’ και ανοιχτούς ‘ορίζοντες’. Είναι πολυπολιτισμικό και 
πολύμορφο, δεν ‘χαρίζεται’, απευθύνεται σε όλους εσάς.

Ελπίζουμε ότι η βραδιά θα είναι για σας μια πλούσια καλλιτεχνική 
εμπειρία και ότι θα είστε συνοδοιπόροι μας και στις επόμενες 
διοργανώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ & ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ
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Ο Γιάννης Λεοντάρης γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1965. Απόφοιτος 
του Τμήματος φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. και διδάκτωρ Συγκριτικής 
Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο 
PARIS X -NANTERRE. 

Σήμερα εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Θεάτρου του Α.Π.Θ., όπου διδάσκει θεωρία και υποκριτική 
κινηματογράφου. Εχει επίσης εργαστεί στη Δραματική Σχολή 
του Κ.Θ.Β.Ε. 

Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν αποσπάσει διακρίσεις στο 
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας (1990, 1996, 
1999), δύο φορές το Α’ Κρατικό Βραβείο (1994, 1996,) ενώ 
έχουν επιλεγεί για το διαγωνιστικό τμήμα αρκετών ξένων 
φεστιβάλ. Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του με τίτλο 
«ΕΓΚΩΜΙΟ ΒΡΑΔΥΤΗΤΑΣ» τιμήθηκε με το Α΄Κρατικό Βραβείο 
καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ το 2002.
 
Από το 2005 έως το 2011 υπογράφει επτά θεατρικές 
σκηνοθεσίες και αρκετές θεατρικές μεταφράσεις 
συνεργαζόμενος, μεταξύ άλλων με το Εθνικό Θέατρο, τη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Θέατρο του Νότου, και την 
Πειραματική Σκηνή της Τέχνης. 
Το 2008, συμμετέχει στο φεστιβάλ Avignon Off με την 
παράσταση «Ηλέκτρα» και το 2009, σε συνεργασία με την 
Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στο Φεστιβάλ Αθηνών με την 
παράσταση «Έμποροι»

4th INTERNATIONAL THERMAIKOS 2MIN FILM FESTIVAL 2011
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Ο Δημήτρης Μουρτζόπουλος, 
σκηνοθέτης-παραγωγός, έχει ασχοληθεί 
με όλες σχεδόν τις κινηματογραφικές 
ειδικότητες. 

Ίδρυσε τις εταιρίες ICON Computer Imag-
es And Animation (1989-1999) και ICON 
PLUS (1999-2010) την N-CODE (2005- 
σήμερα) καθώς και την νέα ICON4D.

Έχει εργαστεί ως μοντέρ, διευθυντής φωτογραφίας, 3D 
computer animator και τεχνικός υπεύθυνος ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας και εφέ στην διαφήμιση και τον 
κινηματογράφο. 

Ασχολείται ιδιαίτερα με την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών 
ως εκφραστικό μέσο στις σύγχρονες μορφές οπτικοακουστικών 
παραγωγών όπως στερεοσκοπικές-3D, παραγωγές DOME, 3D 
Computer Animation κλπ. 

Έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και 
έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το σύστημα Video To Film Trans-
fer “Ablest” της ICON PLUS. 

Δίδαξε μοντάζ για φιλμ και βίντεο στο Τμήμα Κινηματογράφου 
της Σχολής Καλών Τεχνών - Α.Π.Θ (2008-2009).

Έχει σκηνοθετήσει πολλές διαφημιστικές ταινίες, ταινίες μικρού 
μήκους, ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν σε κινηματογραφικά 
φεστιβάλ και στην τηλεόραση και στερεοσκοπικές ταινίες 
που προβάλλονται σε θεματικά μουσεία της Ελλάδας & του 
εξωτερικού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



    
Ο Κυριάκος Δανιηλίδης 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. 
Σπούδασε στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. (κατεύθυνση 
Υποκριτικής). Παρακολούθησε σεμινάρια  
υποκριτικής από Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες καθώς και την Δέκατη Θερινή 
Ακαδημία του Εθνικού Θεάτρου. 

Εργάζεται επαγγελματικά στο θέατρο από το 2001. Μέλος 
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών από το 2003. Από το 
2002 μέχρι σήμερα, ανήκει στο δυναμικό της Πειραματικής 
Σκηνής της «Τέχνης»: συνεργάστηκε με τους σκηνοθέτες 
Ν. Χουρμουζιάδη, Ε. Βασιλικιώτη, Ν. Αρμάο, Γ. Καλαϊτζή, 
Σ. Μιχαηλίδου, Ε. Δημοπούλου, Β. Γεωργιάδου, Γ. Μόσχο, 
Γ. Λεοντάρη, Δ. Χουμέτη, Χ. Χατζηβασιλείου κ.α., σε έργα 
των Αριστοφάνη, Σαίξπηρ, Μπρεχτ, Καλογεροπούλου-
Μοσχόπουλου, Κεχαϊδη-Χαβιαρά, Βισνιέκ, Μιχαηλίδου, 
Ουίλλιαμς, Πίντερ, Ντυρενζέ, Πομμερά, Φεντώ, Σερέφα, Σαίντ-
Εξυπερύ, Φρεσέτ κ.α.
Συνεργάστηκε επίσης με το «Νέο Θέατρο» Θεσσαλονίκης 
(Ελίζα), το Θέατρο «Αναζήτηση» Θεσσαλονίκης (Έκβους), το 
Θέατρο «Ναύς» (Κυριακάτικος περίπατος) και άλλα θεατρικά 
σχήματα της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε σε διαφημίσεις και 
ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.
     Από το 2008 εργάζεται και ως εκπαιδευτικός θεατρικής 
αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

4th INTERNATIONAL THERMAIKOS 2MIN FILM FESTIVAL 2011

The jury comprises distinguished representatives of the 
artistic and academic field, theater and cinema:

Ioannis Leontaris, 
assistant professor at the Theatre Faculty 

(School of Fine Arts), Aristotle University of Thessaloniki 
(επίκουρος καθηγητής Θεάτρου)

Dimitris Mourtzopoulos, 
director - producer (σκηνοθέτης - παραγωγός)

Kyriakos Daniilidis,
 actor (ηθοποιός)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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THERMAIKOS FILM FESTIVAL 2008 – 2011

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών έως 2 λεπτά συνεχίζει για 
τέταρτη χρονιά τη δημιουργική και εναλλακτική του πορεία στα 
πολιτιστικά πράγματα του Δήμου Θερμαϊκού με το δυναμικό 
σλόγκαν “CINEtracks – On the road again”, παρουσιάζοντας 
κινηματογραφικές δημιουργίες με φαντασία, ευρηματικότητα 
και φρεσκάδα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ιδέα για το Φεστιβάλ γεννήθηκε από την ομάδα των εργαζομένων 
του (πρώην) Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού το 
καλοκαίρι του 2008, με την αισθητική και καλλιτεχνική πρόθεση 
να στηθεί κάτι πρωτότυπο, διαφορετικό, πολύχρωμο. Όλα αυτά 
τα χρόνια η αρχική ιδέα έχει εμπλουτιστεί, έχει ωριμάσει και 
συνεχώς εξελίσσεται: εμφανίστηκε “out of the blue” το 2008, 
προκάλεσε “high tension” το 2009, οδήγησε σε ΣΙΝΕργεια 
(CINErgy) το 2010 και κινείται με σταθερότητα και συνέπεια 
πάνω σε CINEtracks που συν-κινούν και προβληματίζουν…

Με εμμονή μας την ποιότητα και τη διατήρηση του μοντέρνου, 
νεανικού και πρωτοποριακού χαρακτήρα του Φεστιβάλ, με 
εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο, στο πολύτιμο ‘φορτίο’ του 
Φεστιβάλ αλλά και με την πεποίθηση ότι η αυθεντική καλλιτεχνική 
δημιουργία που επιδέχεται πολλαπλότητα ‘αναγνώσεων’, 
σταδιακά θα εκτοπίσει την κακογουστιά και την πολιτισμική 
απαξία, σας παρουσιάζουμε συναρπαστικά έργα έως 2 λεπτά 
από όλον τον κόσμο: Ελ Σαλβαδόρ, Ιταλία, ΗΠΑ, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Αργεντινή, Μαρόκο, Λευκορωσία, 
Βουλγαρία, Ισπανία, Καναδά, Σερβία, Ολλανδία, Γερμανία, 
Ελβετία, Αρμενία, Κροατία.

On the road again λοιπόν…
Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ
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7.  Qaghakatsin (The Citizen) (2011), PSA/experimental,50”
     Moushegh Baghdasaryan, Armenia

Stand up for you vote – someone might try to steal it, during your lifetime or 
after you die.

Υπερασπίσου την ψήφο σου – κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σου την 
κλέψει, όσο ζεις ή αφού πεθάνεις.

9.  Sleepyhead (2010), comedy/fantasy/mystery, 2’
Nenko Genov, Bulgaria

A tale about our mechanical way of life, where you act without having any 
time to use your head. Will you even notice if you lose it?

Μια ιστορία για το μηχανικό τρόπο ζωής μας, που δρούμε χωρίς να έχουμε 
καθόλου χρόνο να σκεφτούμε. Άραγε εάν χάσουμε το κεφάλι μας, θα το 

πάρουμε είδηση;

10.  Ballet of Unhatched Chicks (2011), musical, 1’50’’
Shaun Seong-Υoung Kim, USA

Chicks hatching out from eggs get a spotlight from the world. 
They celebrate this warm and happy moment by dancing ballet together.  

Τα εκκολαπτόμενα κοτοπουλάκια παίρνουν μια ιδέα από τον κόσμο. 
Γιορτάζουν αυτή τη ζεστή και χαρούμενη στιγμή χορεύοντας μαζί μπαλέτο.  

11.  Los Gritones (The Screamers) (2010), fiction, 1’17”
         Roberto Perez Toledo, Spain

There are places and moments that invite you to scream.

Υπάρχουν μέρη και στιγμές που σε προσκαλούν να ουρλιάξεις.

12.  Dance in 59 Seconds (2008), narrative, 1’
Herve Constant, Morocco

I continued to stroll with my camera in hand along the banks of the Ser-
pentine and filmed roller blade skaters demonstrating for all to see their 

expressive movements. Everyone was doing their own thing …it was peaceful 
… glorious …  

Συνέχισα να βολτάρω με την κάμερα στο χέρι κατά μήκος της όχθης της 
λίμνης Serpentine (Λονδίνο) και κινηματογραφούσα skaters που επιδείκνυαν 
σε όλους τις εκφραστικές τους κινήσεις. Ο καθένας έκανε το δικό του…ήταν 

ειρηνικά…ήταν λαμπρά…

1.  Den Fremden lange anstarren 
        (To Gaze at the Stranger for a Long Time) (2007), experimental, 1’30”
     Sylvia Winkler, Stephan Koeperl, Germany
“To gaze at the stranger for a long time” is an example sentence for the char-
acters “zhu shi” (to stare at somebody) from “The great Chinese-German Dic-
tionary”.
To φιλμ “Να κοιτάς τον ξένο για πολλή ώρα” είναι ένα παράδειγμα πρότασης 
για τους χαρακτήρες “zhu shi” (να κοιτάς κάποιον) από το “Μεγάλο Κινεζο-
Γερμανικό Λεξικό”.

2.  A Day (2010), fiction, 2’
     Georgi Krastev, Bulgaria 

An ordinary day. And a game against boredom suddenly lashed across my 
mind. And there’s no need to go anywhere; no need to do anything. The world 
will pass in front of your eyes on its own.

Μια συνηθισμένη μέρα. Ξαφνικά διαπέρασε το μυαλό μου η ιδέα για ένα παιχνίδι 
ενάντια στη βαρεμάρα. Και δεν χρειάζεται να πάω πουθενά ή να κάνω κάτι. Ο 
ίδιος ο κόσμος θα περάσει μπροστά από τα μάτια σας.

4.  The Capsule (2009), video art/animation, 1’18’’
     Eva Olsson, Sweden 

To be seen. To be respected. To be listened to. It is not the pill that will make 
you happy.

Να σε βλέπουν. Να σε σέβονται. Να σε ακούν. Το χάπι δεν θα σε κάνει 
ευτυχισμένη.

3.  Il Lucchetto (The Padlock) (2011), comedy, 2’
     Ettore Nicoletti, Italy

A perfect lover, a perfect love and a padlock. We are all in love with the idea, 
the idea is always perfect. Since their love has been sealed to the universe, 
what remains?

Ο τέλειος εραστής, ο τέλειος έρωτας και ένα λουκέτο. Είμαστε όλοι 
ερωτευμένοι με την ιδέα, η ιδέα είναι πάντα τέλεια. Αφού σφραγιστεί ο έρωτας 

5.  Courage (2011), documentary, 2’
     Lucinda Broadbent, UK

This two minute documentary two refugees who fled persecution in their birth 
countries. It challenges misconceptions about asylum seekers and demon-
strates how the Refugee Convention is still saving lives.

Αυτό το δίλεπτο ντοκυμανταίρ παρουσιάζει δύο πρόσφυγες που διέφυγαν 
της δίωξης στις γενέθλιες χώρες τους. Αμφισβητεί τις εσφαλμένες αντιλήψεις 
για όσους αιτούνται άσυλο και δείχνει πώς η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες 
εξακολουθεί να σώζει ζωές.

6.  Tukht (Paper) (2011), PSA/experimental, 50”
     Moushegh Baghdasaryan, Armenia

All human beings are born. Everyone has the right to life, liberty and security 
of person, all are equal before the law. If you don’t fight for your rights they’ll 
only be on paper.

Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή, 
την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου του, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του 
νόμου. Αν δεν αγωνιστείς για τα δικαιώματα σου, θα μείνουν μόνο στα χαρτιά.



ταινίες / films

7.  Qaghakatsin (The Citizen) (2011), PSA/experimental,50”
     Moushegh Baghdasaryan, Armenia

Stand up for you vote – someone might try to steal it, during your lifetime or 
after you die.

Υπερασπίσου την ψήφο σου – κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σου την 
κλέψει, όσο ζεις ή αφού πεθάνεις.

8.  Bubbles (2011), PSA/experimental,50”
     Moushegh Baghdasaryan, Armenia

         
Don’t let anyone drown you out.

Μην αφήνεις κανέναν να ‘πνίγει’ τη φωνή σου.

9.  Sleepyhead (2010), comedy/fantasy/mystery, 2’
Nenko Genov, Bulgaria

A tale about our mechanical way of life, where you act without having any 
time to use your head. Will you even notice if you lose it?

Μια ιστορία για το μηχανικό τρόπο ζωής μας, που δρούμε χωρίς να έχουμε 
καθόλου χρόνο να σκεφτούμε. Άραγε εάν χάσουμε το κεφάλι μας, θα το 

πάρουμε είδηση;

10.  Ballet of Unhatched Chicks (2011), musical, 1’50’’
Shaun Seong-Υoung Kim, USA

Chicks hatching out from eggs get a spotlight from the world. 
They celebrate this warm and happy moment by dancing ballet together.  

Τα εκκολαπτόμενα κοτοπουλάκια παίρνουν μια ιδέα από τον κόσμο. 
Γιορτάζουν αυτή τη ζεστή και χαρούμενη στιγμή χορεύοντας μαζί μπαλέτο.  

11.  Los Gritones (The Screamers) (2010), fiction, 1’17”
         Roberto Perez Toledo, Spain

There are places and moments that invite you to scream.

Υπάρχουν μέρη και στιγμές που σε προσκαλούν να ουρλιάξεις.

12.  Dance in 59 Seconds (2008), narrative, 1’
Herve Constant, Morocco

I continued to stroll with my camera in hand along the banks of the Ser-
pentine and filmed roller blade skaters demonstrating for all to see their 

expressive movements. Everyone was doing their own thing …it was peaceful 
… glorious …  

Συνέχισα να βολτάρω με την κάμερα στο χέρι κατά μήκος της όχθης της 
λίμνης Serpentine (Λονδίνο) και κινηματογραφούσα skaters που επιδείκνυαν 
σε όλους τις εκφραστικές τους κινήσεις. Ο καθένας έκανε το δικό του…ήταν 

ειρηνικά…ήταν λαμπρά…

1.  Den Fremden lange anstarren 
        (To Gaze at the Stranger for a Long Time) (2007), experimental, 1’30”
     Sylvia Winkler, Stephan Koeperl, Germany
“To gaze at the stranger for a long time” is an example sentence for the char-
acters “zhu shi” (to stare at somebody) from “The great Chinese-German Dic-
tionary”.
To φιλμ “Να κοιτάς τον ξένο για πολλή ώρα” είναι ένα παράδειγμα πρότασης 
για τους χαρακτήρες “zhu shi” (να κοιτάς κάποιον) από το “Μεγάλο Κινεζο-
Γερμανικό Λεξικό”.

2.  A Day (2010), fiction, 2’
     Georgi Krastev, Bulgaria 

An ordinary day. And a game against boredom suddenly lashed across my 
mind. And there’s no need to go anywhere; no need to do anything. The world 
will pass in front of your eyes on its own.

Μια συνηθισμένη μέρα. Ξαφνικά διαπέρασε το μυαλό μου η ιδέα για ένα παιχνίδι 
ενάντια στη βαρεμάρα. Και δεν χρειάζεται να πάω πουθενά ή να κάνω κάτι. Ο 
ίδιος ο κόσμος θα περάσει μπροστά από τα μάτια σας.

4.  The Capsule (2009), video art/animation, 1’18’’
     Eva Olsson, Sweden 

To be seen. To be respected. To be listened to. It is not the pill that will make 
you happy.

Να σε βλέπουν. Να σε σέβονται. Να σε ακούν. Το χάπι δεν θα σε κάνει 
ευτυχισμένη.

3.  Il Lucchetto (The Padlock) (2011), comedy, 2’
     Ettore Nicoletti, Italy

A perfect lover, a perfect love and a padlock. We are all in love with the idea, 
the idea is always perfect. Since their love has been sealed to the universe, 
what remains?

Ο τέλειος εραστής, ο τέλειος έρωτας και ένα λουκέτο. Είμαστε όλοι 
ερωτευμένοι με την ιδέα, η ιδέα είναι πάντα τέλεια. Αφού σφραγιστεί ο έρωτας 

5.  Courage (2011), documentary, 2’
     Lucinda Broadbent, UK

This two minute documentary two refugees who fled persecution in their birth 
countries. It challenges misconceptions about asylum seekers and demon-
strates how the Refugee Convention is still saving lives.

Αυτό το δίλεπτο ντοκυμανταίρ παρουσιάζει δύο πρόσφυγες που διέφυγαν 
της δίωξης στις γενέθλιες χώρες τους. Αμφισβητεί τις εσφαλμένες αντιλήψεις 
για όσους αιτούνται άσυλο και δείχνει πώς η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες 
εξακολουθεί να σώζει ζωές.

6.  Tukht (Paper) (2011), PSA/experimental, 50”
     Moushegh Baghdasaryan, Armenia

All human beings are born. Everyone has the right to life, liberty and security 
of person, all are equal before the law. If you don’t fight for your rights they’ll 
only be on paper.

Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη ζωή, 
την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου του, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του 
νόμου. Αν δεν αγωνιστείς για τα δικαιώματα σου, θα μείνουν μόνο στα χαρτιά.
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13.  99% Rust (2010), documentary, 2’
       Nenko Genov, Bulgaria  
About 70% of all metal is used just once and then it is discarded.
The remaining 30% is recycled. After 5 cycles, only 1/4 of 1% of the metal 
remains in circulation.The rest is... 99% RUST.

Περίπου το 70 % όλων των μετάλλων χρησιμοποιείται άπαξ και έπειτα 
πετιέται. Το υπόλοιπο 30 % ανακυκλώνεται. Μετά από 5 κύκλους, μόνο το ¼ 
του 1 % των μετάλλων παραμένει σε κυκλοφορία. Το υπόλοιπο είναι...
99 % ΣΚΟΥΡΙΑ.

14.  Morska Vila (Sea-maid) (2011), animation, 1’
       Miroslav Klarić, Croatia

A graceful sea-maid swimming under the sea.

Μια χαριτωμένη γοργόνα κολυμπάει στο βυθό της θάλασσας.

15.  Chat Story (2010), fiction, 2’
       Georgi Krastev, Bulgaria

A boy wants to communicate with a girl. He doesn’t succeed in real space but 
in the virtual. Is it virtual space?

Ένα αγόρι θέλει να επικοινωνήσει με ένα κορίτσι. Δεν τα καταφέρνει στον 
πραγματικό χώρο αλλά στον εικονικό. Είναι εικονικός ο χώρος;

16.  Dark Genes (2009), video art, 2’
       Jonas Nilsson, Sweden 
Companies are competing to explore ‘nature’s bar code’. Τhere is more than 
enough food in the world and the hunger crisis is caused by problems in food 
distribution and politics, not production, so people should not be offered food that 
may carry any degree of risk.

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την εξερεύνηση του bar-code της φύσης. Η τροφή 
φτάνει και περισσεύει για όλον τον κόσμο και η κρίση πείνας προκαλείται από 
προβλήματα στη διανομή των τροφίμων και στην πολιτική, όχι στην παραγωγή. 

17.  En la Opera (At The Opera) (2010), animation, 1’
       Juan Pablo Zaramella, Argentina

An original and special moving night at the Opera.

Μια αυθεντική και ιδιαίτερη συγκινητική βραδιά στην Όπερα.

18.  Maleni (The Little One) (2011), fiction, 1’
       Java Fantov, Croatia

 The little one sneaking through the grass, minding his own business, 
sniffing and looking…   

Το μικρό έρπει μέσα στο γρασίδι, κοιτώντας τη δουλειά του, μυρίζοντας και 
ψάχνοντας…

20.  Flatmates 3.0 (2011), fiction, 20”
        Francesco Marisei, Spain

The communication today… 

Η επικοινωνία σήμερα…

21.  Just Like Any Other Morning (2007), video art, 1’12’’
Jonas Nilsson, Sweden

 
Everyday boredom is quickly filled with games and toys. You can go to the 

movies, the theater, the mall, the gym, the internet, or buy ourselves a new 
gadget – one you don’t need, but hopefully will ward off boredom. 

The problem is, these are only temporary fixes. Soon, boredom returns...

Κάθε μέρα, η πλήξη αντιμετωπίζεται με παιχνίδια και παιχνιδάκια. Μπορείς να 
πας στο σινεμά, στο θέατρο, στο εμπορικό κέντρο, στο γυμναστήριο, να μπεις 
στο διαδίκτυο ή να αγοράσεις ένα καινούριο γκάτζετ – που δεν το χρειάζεσαι 
αλλά ελπίζεις ότι θα απομακρύνει την πλήξη. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά 

δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις. Γρήγορα η πλήξη επιστρέφει ...

23.  Krag za dvama (A Circle For Two) (2010), drama/romance, 2’
Nenko Genov, Bulgaria

A boy and a girl face a change in their lives. What happens with the high 
school love when their ways part? Spending their last days together, they are 

looking for hope to fight their parting. Help will come from the “new revolu-
tionary product” – the ‘Circle for two’.

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι αντιμετωπίζουν μια αλλαγή στις ζωές τους. Τι θα 
απογίνει ο εφηβικός τους έρωτας όταν χωρίσουν οι δρόμοι τους; Περνώντας 
μαζί τις τελευταίες τους μέρες, αναζητούν την ελπίδα για να πολεμήσουν το 

χωρισμό τους. H βοήθεια θα έρθει από το ‘νέο επαναστατικό προϊόν’ με το 
όνομα ‘Κύκλος για δύο’. 
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13.  99% Rust (2010), documentary, 2’
       Nenko Genov, Bulgaria  
About 70% of all metal is used just once and then it is discarded.
The remaining 30% is recycled. After 5 cycles, only 1/4 of 1% of the metal 
remains in circulation.The rest is... 99% RUST.

Περίπου το 70 % όλων των μετάλλων χρησιμοποιείται άπαξ και έπειτα 
πετιέται. Το υπόλοιπο 30 % ανακυκλώνεται. Μετά από 5 κύκλους, μόνο το ¼ 
του 1 % των μετάλλων παραμένει σε κυκλοφορία. Το υπόλοιπο είναι...
99 % ΣΚΟΥΡΙΑ.

14.  Morska Vila (Sea-maid) (2011), animation, 1’
       Miroslav Klarić, Croatia

A graceful sea-maid swimming under the sea.

Μια χαριτωμένη γοργόνα κολυμπάει στο βυθό της θάλασσας.

15.  Chat Story (2010), fiction, 2’
       Georgi Krastev, Bulgaria

A boy wants to communicate with a girl. He doesn’t succeed in real space but 
in the virtual. Is it virtual space?

Ένα αγόρι θέλει να επικοινωνήσει με ένα κορίτσι. Δεν τα καταφέρνει στον 
πραγματικό χώρο αλλά στον εικονικό. Είναι εικονικός ο χώρος;

16.  Dark Genes (2009), video art, 2’
       Jonas Nilsson, Sweden 
Companies are competing to explore ‘nature’s bar code’. Τhere is more than 
enough food in the world and the hunger crisis is caused by problems in food 
distribution and politics, not production, so people should not be offered food that 
may carry any degree of risk.

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την εξερεύνηση του bar-code της φύσης. Η τροφή 
φτάνει και περισσεύει για όλον τον κόσμο και η κρίση πείνας προκαλείται από 
προβλήματα στη διανομή των τροφίμων και στην πολιτική, όχι στην παραγωγή. 

17.  En la Opera (At The Opera) (2010), animation, 1’
       Juan Pablo Zaramella, Argentina

An original and special moving night at the Opera.

Μια αυθεντική και ιδιαίτερη συγκινητική βραδιά στην Όπερα.

19.  Static Motion (2011), animation/experimental, 1’45’’
         Fabian Fricke, Germany

A pupil falls asleep in class and a wild ride inside the blackboard begins. 

Ένας μαθητής αποκοιμιέται στην τάξη και ξεκινάει μια άγρια βόλτα μέσα 
στο μαυροπίνακα.

20.  Flatmates 3.0 (2011), fiction, 20”
        Francesco Marisei, Spain

The communication today… 

Η επικοινωνία σήμερα…

21.  Just Like Any Other Morning (2007), video art, 1’12’’
Jonas Nilsson, Sweden

 
Everyday boredom is quickly filled with games and toys. You can go to the 

movies, the theater, the mall, the gym, the internet, or buy ourselves a new 
gadget – one you don’t need, but hopefully will ward off boredom. 

The problem is, these are only temporary fixes. Soon, boredom returns...

Κάθε μέρα, η πλήξη αντιμετωπίζεται με παιχνίδια και παιχνιδάκια. Μπορείς να 
πας στο σινεμά, στο θέατρο, στο εμπορικό κέντρο, στο γυμναστήριο, να μπεις 
στο διαδίκτυο ή να αγοράσεις ένα καινούριο γκάτζετ – που δεν το χρειάζεσαι 
αλλά ελπίζεις ότι θα απομακρύνει την πλήξη. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά 

δεν είναι παρά προσωρινές λύσεις. Γρήγορα η πλήξη επιστρέφει ...

24.  The Last Dance (2009), video art/animation, 1’25’’
Eva Olsson, Sweden

What will be left, when there is no longer any sorrow and regret?

Τι θα μείνει, όταν δεν θα υπάρχει πια θλίψη ή μετάνοια;

23.  Krag za dvama (A Circle For Two) (2010), drama/romance, 2’
Nenko Genov, Bulgaria

A boy and a girl face a change in their lives. What happens with the high 
school love when their ways part? Spending their last days together, they are 

looking for hope to fight their parting. Help will come from the “new revolu-
tionary product” – the ‘Circle for two’.

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι αντιμετωπίζουν μια αλλαγή στις ζωές τους. Τι θα 
απογίνει ο εφηβικός τους έρωτας όταν χωρίσουν οι δρόμοι τους; Περνώντας 
μαζί τις τελευταίες τους μέρες, αναζητούν την ελπίδα για να πολεμήσουν το 

χωρισμό τους. H βοήθεια θα έρθει από το ‘νέο επαναστατικό προϊόν’ με το 
όνομα ‘Κύκλος για δύο’. 

22.  Circle (2011), internet animation,2’
Alexandr Tanana, Belarus

In this animation every character, form, object and sound is a symbol. The 
project represents relations between spiritual, esoteric and technocratic 

society. 

Σε αυτό το animation, κάθε χαρακτήρας, μορφή, αντικείμενο και ήχος 
είναι ένα σύμβολο. To project αναπαριστά σχέσεις μεταξύ της πνευματικής, 

απόκρυφης και τεχνοκρατικής σφαίρας της κοινωνίας αναφορικά με την 
αναζήτηση του προσωπικού δρόμου. 



4th INTERNATIONAL THERMAIKOS 2MIN FILM FESTIVAL 2011

25.  Oh, My God! (2011), fiction, 2’
       Federico Calabuig, Spain

The beach, two friends…and a confession.

Η παραλία, δύο φίλοι…και μια εξομολόγηση.

26.  Operation: Space Perception (2009), experimental, 1’27’’
        Hee-Seung Choi, Netherlands  

It explores how one interacts and develops relationships in a space.  It is 
developed based on the premise that what defines ‘space’ is the kinds of 
interaction which take place inside the boundaries.

To φιλμ εξερευνά την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη σχέσεων σε έναν 
χώρο. Αναπτύσσεται βάσει της προϋπόθεσης ότι τα είδη της διάδρασης που 
αναπτύσσονται εντός των ορίων ενός χώρου είναι και αυτά που τον ορίζουν.  

27.  Hand to Hand (2010), experimental, 2’
       Tamás Wormser, Canada
Ηands shape our world. A sensuous visual odyssey following our ever-moving 
hands, "Hand to Hand" is a poetic celebration of our quintessential tool. The film 
observes Humanity as an entity with many hands.

Τα χέρια πλάθουν τον κόσμο μας. Μια αισθησιακή οπτική οδύσσεια που 
ακολουθεί τα αεικίνητα χέρια μας, ένας ποιητικός εορτασμός του νευραλγικού 
αυτού εργαλείου μας. Το φιλμ παρατηρεί την Ανθρωπότητα ως μια οντότητα με 
πολλά χέρια.

32.  Tomatoes Eat You (2010), comedy/horror/parody, 1’07’’
Nenko Genov, Bulgaria

 
For generations they were cooked, mashed, canned, eaten alive! And now they 

strike back! Prepare for a horror beyond your imagination! The nightmare of 
Genetically Modified Organisms!

Γενιές επί γενεών τις μαγείρευαν, τις πολτοποιούσαν, τις κονσερβοποιούσαν, 
τις έτρωγαν ζωντανές! Και τώρα αντεπιτίθενται! Προετοιμαστείτε για μια 

φρίκη πέρα από τη φαντασία σας! Ο εφιάλτης των Γενετικά Τροποποιημένων 
Οργανισμών!

28.  Color Correction (2010), fiction, 2’
       Georgi Krastev, Bulgaria

An aesthetics fight between colour and black and white image in the art.

Μια μάχη αισθητικής ανάμεσα στην έγχρωμη και την ασπρόμαυρη εικόνα 
στην τέχνη.

29.  El Cadáver Exquisito (2011), docu-experimental, 1’45’’
Victor Ruano, Sarah Walco & Rossemberg Rivas- El Salvador
 
The film traverses the social and oneiric landscape of a region. Ιt immerses 
into a dense mythological universe by narrating the life of a being in the 
process of unbeing, a character becoming a corpse.

To φιλμ διασχίζει το κοινωνικό και ονειρικό τοπίο μιας περιοχής. Βυθίζεται 
σε ένα πυκνό μυθολογικό σύμπαν, αφηγούμενο τη ζωή ενός όντος που 
βρίσκεται στη διαδικασία της ανυπαρξίας, του μη-όντος, ένας χαρακτήρας 
που γίνεται νεκρό σώμα.

30.  Dash it! (2009),internet animation,2’
       Tanana Alexandr, Belarus
A musical improvisation. Kinetic typography, 2d animation and simple 3d 
forms are mixed in a vivid and lively cocktail. Ιt contains references to 
computer games, internet animation characters, and web memes.

Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός. Κινητική τυπογραφία, animation σε δύο 
διαστάσεις και απλές τρισδιάστατες μορφές ανακατεύονται σε ένα ζωηρό 
κοκτέιλ. Περιλαμβάνει αναφορές σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, χαρακτήρες in-
ternet animation και web memes(πολιτισμική πληροφορία που διαδίδεται αστραπιαία 
στο διαδίκτυο).
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26.  Operation: Space Perception (2009), experimental, 1’27’’
        Hee-Seung Choi, Netherlands  

It explores how one interacts and develops relationships in a space.  It is 
developed based on the premise that what defines ‘space’ is the kinds of 
interaction which take place inside the boundaries.

To φιλμ εξερευνά την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη σχέσεων σε έναν 
χώρο. Αναπτύσσεται βάσει της προϋπόθεσης ότι τα είδη της διάδρασης που 
αναπτύσσονται εντός των ορίων ενός χώρου είναι και αυτά που τον ορίζουν.  

27.  Hand to Hand (2010), experimental, 2’
       Tamás Wormser, Canada
Ηands shape our world. A sensuous visual odyssey following our ever-moving 
hands, "Hand to Hand" is a poetic celebration of our quintessential tool. The film 
observes Humanity as an entity with many hands.

Τα χέρια πλάθουν τον κόσμο μας. Μια αισθησιακή οπτική οδύσσεια που 
ακολουθεί τα αεικίνητα χέρια μας, ένας ποιητικός εορτασμός του νευραλγικού 
αυτού εργαλείου μας. Το φιλμ παρατηρεί την Ανθρωπότητα ως μια οντότητα με 
πολλά χέρια.

33.  Despejado (Clear) (2011), fiction/animation, 1’
         Jotoni, Spain

A few clouds in the sky. Something shines far away.

Λίγα σύννεφα στον ουρανό. Κάτι λάμπει μακριά.

32.  Tomatoes Eat You (2010), comedy/horror/parody, 1’07’’
Nenko Genov, Bulgaria

 
For generations they were cooked, mashed, canned, eaten alive! And now they 

strike back! Prepare for a horror beyond your imagination! The nightmare of 
Genetically Modified Organisms!

Γενιές επί γενεών τις μαγείρευαν, τις πολτοποιούσαν, τις κονσερβοποιούσαν, 
τις έτρωγαν ζωντανές! Και τώρα αντεπιτίθενται! Προετοιμαστείτε για μια 

φρίκη πέρα από τη φαντασία σας! Ο εφιάλτης των Γενετικά Τροποποιημένων 
Οργανισμών!

31.  Life in a minute (2011), fiction, 1’
        Pedro Collantes, Norway

An old man reflects on love and the brevity of life.

Ένας ηλικιωμένος προβληματίζεται για την αγάπη και τη συντομία της 
ζωής.

29.  El Cadáver Exquisito (2011), docu-experimental, 1’45’’
Victor Ruano, Sarah Walco & Rossemberg Rivas- El Salvador
 
The film traverses the social and oneiric landscape of a region. Ιt immerses 
into a dense mythological universe by narrating the life of a being in the 
process of unbeing, a character becoming a corpse.

To φιλμ διασχίζει το κοινωνικό και ονειρικό τοπίο μιας περιοχής. Βυθίζεται 
σε ένα πυκνό μυθολογικό σύμπαν, αφηγούμενο τη ζωή ενός όντος που 
βρίσκεται στη διαδικασία της ανυπαρξίας, του μη-όντος, ένας χαρακτήρας 
που γίνεται νεκρό σώμα.

30.  Dash it! (2009),internet animation,2’
       Tanana Alexandr, Belarus
A musical improvisation. Kinetic typography, 2d animation and simple 3d 
forms are mixed in a vivid and lively cocktail. Ιt contains references to 
computer games, internet animation characters, and web memes.

Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός. Κινητική τυπογραφία, animation σε δύο 
διαστάσεις και απλές τρισδιάστατες μορφές ανακατεύονται σε ένα ζωηρό 
κοκτέιλ. Περιλαμβάνει αναφορές σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, χαρακτήρες in-
ternet animation και web memes(πολιτισμική πληροφορία που διαδίδεται αστραπιαία 
στο διαδίκτυο).

34.  Musu Bat (2010), animation, 1’30”
        Galder Arriaga Magunacelaya, Spain

A different way of dedicating a kiss.

Ένας διαφορετικός τρόπος για να αφιερώσεις ένα φιλί.

35.  Motion Path (2011), music,1’31’’
       Aleksandra Acic

A human figure is searching her path on a record. On the surface, laby-
rinth lines are engraved. When she reaches the center, she disappears in 

the ocean waves.

Μια ανθρώπινη φιγούρα αναζητεί το δρόμο της πάνω σε έναν δίσκο. Στην 
επιφάνεια του δίσκου είναι χαραγμένος ένας λαβύρινθος. Όταν φτάνει στο 

κέντρο, εξαφανίζεται στα κύματα του ωκεανού.

36.  The First Screening (2011), fiction, 1’30’’
         Georgi Krastev, Bulgaria

In expectation of the big wave.

Περιμένοντας το μεγάλο κύμα.
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Αγριολούλουδα για έναν φίλο 

(Wildflowers for a friend) (2011), fiction, (3min)
George Nikolaidis, Greece

Valantis is arranging the notebooks from his school years. 
He discovers a photo which reminds him of a beloved childhood friend. 

He calls his friend, curious about what has happened to him after thirty years..
.

Ο Βαλάντης τακτοποιεί τα τετράδια των μαθητικών του χρόνων. 
Μια φωτογραφία που ανακαλύπτει ανάμεσα σ’ αυτά, 

θα του θυμίσει έναν αγαπημένο παιδικό του φίλο. 
Περίεργος για το τι απέγινε ο φίλος του, θέλει μετά από τριάντα χρόνια να 

μάθει νέα του. 
Του τηλεφωνεί...

6.   Δίλεπτο (2Cents) (2011), comedy/fiction, 2’
      Michalis Lygkiaris, Greece

 A homeless man has gathered money to buy a sandwich… but is that 
enough?

Ένας άστεγος μάζεψε χρήματα για να αγοράσει ένα σάντουιτς…όμως είναι 
αρκετά;

5.   The morning birds (2011), art, 1’44’
      George Angeludis, Greece

The Morning Birds stop singing only from man’s interruption.

Τα πρωϊνά πουλιά σταματούν το τραγούδι τους μόνο όταν διακόπτονται 
από τον άνθρωπο.

4.   Say no (2011), fiction, 2’
      Michalis Alexandris, Greece

Α video made by two kids, reminding us that whatever you do, you can 
say no.

Ένα βίντεο δύο παιδιών που μας θυμίζει πως ό,τι κι αν κάνεις, μπορείς να 
πεις όχι.

3.   Life (2011),experimental, 2’ 
      Elena Tzika, Greece

Life is our reality. The acceptance of our self as a child and as an adult 
may travel us smiling more to the infinite. 

Η ζωή είναι η πραγματικότητα μας. Η αποδοχή του εαυτού μας ως παιδιού 
και ως ενήλικα ίσως μας ταξιδεύσει πιο γελαστούς προς το άπειρο.

1.    Πολίτης εις των ιδεών την πόλι 
      (Citizen of the city of ideas) (2011), drama, 1’59’’
      Nikos Barbas, Greece
A soldier, member of a firing squad, is troubled by his conscience. How 
flexible can ideology be under pressure?

Ένας στρατιώτης, μέλος εκτελεστικού αποσπάσματος, περνά μια κρίση 
συνειδήσεως. Πόσο ελαστική μπορεί να γίνει η ιδεολογία υπό πίεση;

2.   The red button (2011), fiction, 1’58’’
       S. Chaitas, J. Mourtezas, J. Valahis, Greece

Every day, in front of the box, we become prisoners of false information! 
Can you escape?

Καθημερινά, μπροστά από το κουτί, γινόμαστε αιχμάλωτοι ψευδών 
πληροφοριών! Μπορείς να αποδράσεις;



ταινίες / films

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ FILM FESTIVAL
-Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρονίκη Ράπτη
-Οργάνωση & συντονισμός παραγωγής, επικοινωνία & δημόσιες σχέσεις:
 Ευαγγελία Παράσχου, Ανδρονίκη Ράπτη, Πολυξένη Ζαπτιέ,
-Επιμέλεια ύλης προγράμματος: Ευαγγελία Παράσχου & Ανδρονίκη Ράπτη
-Μεταφράσεις - κείμενα - υπότιτλοι: Ευαγγελία Παράσχου
-Σχεδιασμός & καλλιτεχνική επιμέλεια εντύπων: Ανδρονίκη Ράπτη
-Σχεδιασμός & επιμέλεια ιστοσελίδας: Ευαγγελία Παράσχου
-Εφορευτική επιτροπή: Θεοδόσης Τσιρώνης, Χάιδω Παπακωνσταντίνου
-Τεχνικός υπεύθυνος προβολής: Ευάγγελος Μολυβιάτης
-Παρουσίαση βραδιάς: Πολυξένη Ζαπτιέ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Τσακμάκας Ιωάννης - Πρόεδρος, Ζαριφέ Ευτυχία - Αντιπρόεδρος

Μέλη: Καράμπαλης Γεώργιος, Κόκκορης Δημήτριος, Παπαδοπούλου Ελισάβετ,
Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Παράσχου Νίκος, Τζέκου Πουλχερία,Τροκάνας Παναγιώτης

 ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 
(Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δ.Θερμαϊκού)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 2, Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, 23923-30374

Στείλτε μας μήνυμα στο poltherm@gmail.com  αν θέλετε να σας ενημερώνουμε   
ηλεκτρονικά για τις δραστηριότητες μας!

   Γίνετε μέλη του group μας στο facebook
   (http://www.facebook.com/groups/cultureisland/)

H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: http://thermaikosfilmfestival.wordpress.com
Ευχαριστούμε θερμά τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ “Ο ΦΑΡΟΣ” 

HONORARY PARTICIPATION/ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αγριολούλουδα για έναν φίλο 

(Wildflowers for a friend) (2011), fiction, (3min)
George Nikolaidis, Greece

Valantis is arranging the notebooks from his school years. 
He discovers a photo which reminds him of a beloved childhood friend. 

He calls his friend, curious about what has happened to him after thirty years..
.

Ο Βαλάντης τακτοποιεί τα τετράδια των μαθητικών του χρόνων. 
Μια φωτογραφία που ανακαλύπτει ανάμεσα σ’ αυτά, 

θα του θυμίσει έναν αγαπημένο παιδικό του φίλο. 
Περίεργος για το τι απέγινε ο φίλος του, θέλει μετά από τριάντα χρόνια να 

μάθει νέα του. 
Του τηλεφωνεί...




