


Χαιρετισμός Δημάρχου

Πολλές  φορές η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται χρονοβόρες 
διαδικασίες για να αποτυπωθεί, αλλά έμπνευση, έξυπνες ιδέες και 

οργανωτικό πνεύμα. Ο Δήμος Θερμαϊκού πρωτοπορεί. Ανοίγοντας ένα 
παράθυρο στην τέχνη  διοργανώνει  το Φεστιβάλ ταινιών διάρκειας 

2 λεπτών . 

Στην εποχή της εικόνας και της πληροφορίας δύο λεπτά είναι πολλά.

 Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας  αλλάζει και καθορίζει το μέλλον 
μιας νέας οπτικοακουστικής πραγματικότητας που θα αλλάζει άμεσα και 

ριζικά τον τρόπο της επαφής του κοινού με τα οπτικά δρώμενα. 
Πολλά μπορείς να δεις σε δύο λεπτά, αρκεί να θες.

Κάπως έτσι σκέφθηκαν και οι υπεύθυνοι του Πολιτιστικού μας Κέντρου 
και τόλμησαν να οργανώσουν κάτι πρωτότυπο και ταυτόχρονα δύσκολο.

 
Είμαι βέβαιος για την ανταπόκριση του κόσμου, ιδιαίτερα των νέων 

μας οι οποίοι αναζητούν πρωτοποριακό ύφος και ανατρεπτικούς 
πειραματισμούς. 

Θερμά συγχαρητήρια! 

Γιάννης Αλεξανδρής,  
Δήμαρχος Θερμαϊκού



1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θερμαϊκού 
Άλλη μια πολιτιστική καινοτομία για το Δήμο μας

Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών έως 2 λεπτά 

του Δήμου Θερμαϊκού! 

Αυτό που αρχικά ήταν απλώς μια φιλόδοξη και καινοτόμος ιδέα, πήρε σάρκα και 
οστά σταδιακά με πολλή δουλειά, προσπάθεια και υπομονή από την οργανωτική 
ομάδα των υπαλλήλων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.    
Ως εκδήλωση:

Έρχεται για να συμπληρώσει τα ήδη υπάρχοντα φεστιβάλ καθώς η διάρκεια • 
της κάθε ταινίας είναι το πολύ 2 λεπτά, πράγμα που δίνει δυναμισμό, 
έντονη κίνηση, συνεχόμενη αλλαγή πλάνων.  Πρόκληση και στοίχημα για το 
δημιουργό που παλεύει κόντρα στο χρόνο για να ολοκληρώσει την ιστορία 
που έχει να διηγηθεί με άρτιο καλλιτεχνικά και δραματουργικά τρόπο
Είναι διεθνές άρα πολυπολιτισμικό και πολύμορφο κι έτσι δίνει τη δυνατότητα • 
να απολαύσουμε τις ιδέες και τις τεχνικές  καλλιτεχνών χωρίς σύνορα.
Επιτρέπει στο κοινό της αίθουσας να ψηφίσει το 2ο και το 3ο χρηματικό • 
έπαθλο καλύτερης ταινίας. Έτσι ενεργοποιείται ο θεατής, συμμετέχει, 
συμπάσχει, διασκεδάζει.

Με αφορμή το Φεστιβάλ θα διασταυρωθούν για πρώτη φορά κινηματογραφικές 
ματιές από Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Αυστρία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, 
Αμερική, Γεωργία, Αγγλία, Ιράν, Μαλαισία, Ολλανδία, Νότια Αφρική, Καναδά, 
Ινδία, Κροατία, Βέλγιο και φυσικά Ελλάδα. 

Αισθάνομαι ότι το Φεστιβάλ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και αιχμής, ότι θα 
λειτουργήσει γενικότερα ως μοχλός και κινητήρια δύναμη πολιτιστικής προόδου 
για τον τόπο, ως κίνητρο και για την τοπική δημιουργία. Είμαι βέβαιος ότι η 
τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει το Φεστιβάλ και ότι φέτος 
η 1η Νοεμβρίου θα είναι μόνο η αρχή του κινηματογραφικού μας ταξιδιού!

Τατιανός Μάγγος,  Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού



  Πέμυ Ζούνη 
  Γεννήθηκε στην Αθήνα.
  Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου           
Αθηνών, τμήμα Φιλοσοφίας.Μεταπτυχιακή έρευνα με 
υποτροφία στη Β΄ Εδρα Φιλοσοφίας του Π.Α.Σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Ναντέρ (D.E.U.G., Lettres Modernes). Δραματική 

σχολή Εθνικού Θεάτρου. Πιάνο, φλογέρα και θεωρία της μουσικής στο Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών. Δίπλωμα καθηγήτριας χορού.
Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και 
Βέροιας, καθώς και με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους. Επί δέκα χρόνια ήταν 
συνθιασάρχης με τον Γ.Βαλτινό.
Έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα των: Σαίξπηρ, Ευριπίδη, Σοφοκλή, Μαριβώ, 
Τ.Ουίλιαμς, Τζ.Όσμπορν, Θ.Ουάιλντερ, Μπ.Μπρέχτ, Κ.Οντέτς, Ε.Άλμπυ, 
Ζ.Κοκτώ, Α.Δήμου, Αντρέγιεφ, Πρίσλεϊ, Ν.Κάουαρντ κ.α. Συνεργάστηκε με τους 
σκηνοθέτες: Σ.Ευαγγελάτο, Α.Βουτσινά, Β.Παπαβασιλείου, Γ.Σεβαστίκογλου, 
Μ.Βολανάκης, Ρ.Στούροα, Ζ.Ντασσέν, Σ.Φασουλή, Α.Καλογρίδη κ.α.
Έχει σκηνοθετήσει πέντε έργα, του Γ. Ηλιόπουλου και του Ερν. Βουτσίνου.Έχει 
λάβει μέρος σε κινηματογραφικές ταινίες, σε τηλεταινίες και τηλεοπτικές σειρές. 
Έχει συνεργαστεί στον κινηματογράφο με τον Θ.Αγγελόπουλο.
Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Ίασμος» 
και Διευθύντρια Σπουδών της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής «Βασίλης 
Διαμαντόπουλος» στη Θεσσαλονίκη.
Τιμητικές διακρίσεις:Βραβείο ερμηνείας Α΄ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης 1985.
Θεατρικό βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη 2003.

Αριάν Κότση 
Σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία στο Duke University 
και σκηνοθεσία κινηματογράφου και θεάτρου, με τριετή 
υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στο Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης. Ως ελεύθερη επαγγελματίας σκηνοθέτης 
έχει στο ενεργητικό της πάνω από είκοσι έργα, τηλεταινίες, 

ντοκιμαντέρ, αυτοτελή επεισόδια και μικρού μήκους ταινίες, σε συνεργασία 
με τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια. Έχει συνεργαστεί τέσσερις φορές ως 

κριτική επιτροπή



Λουκάς Κούχτιν
Γεννήθηκε το 1967. Σπούδασε στην σχολή κιν/φου και

τηλεόρασης "παράλλαξη" στην Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε 
με διάφορες μικρού μήκους ταινίες ως διευθυντής 

φωτογραφίας και σκηνοθέτης και  δούλεψε για video clips 
και εταιρικά ντοκυμαντέρ για αρκετά χρόνια. Δίδαξε για 
δύο ακαδημαϊκά έτη σε σεμινάρια με θέμα την αποτελεσματική λήψη στο 

ντοκυμαντέρ. Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια δουλεύει ως παραγωγός και 
σκηνοθέτης στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της ΕΤ3.   φιλμογραφία

«κόκκινη κλωστή»,1994 (1ο βραβείο στο 3ο φεστιβαλ νέων δημιουργών)
«sunflower1995»(2ο βραβείο στο 4ο φεστιβαλ νέων δημιουργών)

«Το φλυτζάνι1995»,(συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Δράμας το 
1995)

making of" της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη,
"Όλα είναι δρόμος", 1997  “Μαμούνι με τσίπουρο” 2001, video, μυθοπλασία, 

διάρκεια 30 λεπτά (βραβείο καλύτερης σκηνοθετικής παρουσίας στο  4ο 
φεστιβάλ ντοκυμαντέρ Καλαμάτας), “elefteri polites”

 τηλεόραση - Έχει κάνει  σκηνοθεσία -  παραγωγή στις τηλεοπτικές 
εκπομπές στην ΕΡΤ3: ”οι ξένοι της διπλανής πόρτας” , “sportatif”, ”νάμαστε”, 

“περίπτερο”, “φεστιβάλ του κόσμου”,”σύνχρονος κόσμος”,”balkanexpress”.

διευθύντρια παραγωγής σε ταινίες και σειρές του ΒΒC και του CHANNEL 4 
της Αγγλίας. Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει γύρω στις δεκαπέντε παραστάσεις 
μεταξύ των οποίων και κάποιες μαθητικές. Όλες όσες συμμετείχαν σε 
Περιφερειακούς Αγώνες έχουν βραβευτεί με πρώτο βραβείο. Ζει εδώ και οκτώ 
χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου διδάσκει σενάριο, υποκριτική, σκηνοθεσία 
κλπ, γράφει και δίνει διαλέξεις. Εργάζεται ως υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με αυτή της 
την ιδιότητα συντονίζει τα υπάρχοντα προγράμματα, προτείνει και επιμελείται 
την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 
(development). Είναι υπεύθυνη για την επιμέλεια των εκπαιδευτικών εντύπων 
καθώς και για την ενημέρωση και προώθηση των προγραμμάτων. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του Στούντιο Εντροπία Θεσσαλονίκης, σχολής θεάτρου και 
κινηματογράφου, και διετέλεσε υπεύθυνη του τμήματος θεάτρου για επτά 
χρόνια. Ίδρυσε και διηύθυνε τον παιδικό θίασο 5η Εποχή στη Θεσσαλονίκη για 
δύο χρόνια.

κριτική επιτροπή



 “INFINITE JUSTICE”  KARL TEBBE,  Γερμανία  
Θραυσματική αναπαράσταση του πολέμου στο Ιράκ με 
πλαστικές κούκλες για παιδιά που πωλούνται στην Αμερική 
και με χρήση της τεχνικής stop motion animation. Μόνο που 
δεν πρόκειται για ταινία της Disney, αλλά για πόλεμο.

“SEX WAX” BERNHARD BURGMEIER, Γερμανία 
Μία ασυνήθιστη διαφήμιση για το μυθικό καλιφορνέζικο 
αντιολισθητικό κερί για τις σανίδες του surf. Έχει γυριστεί 
στον ποταμό Eisbach στην καρδιά του Μονάχου στη 
Γερμανία.

“THE NEXT” MOHSEN HABIBI, Ιράν
Φιλμ μυθοπλασίας. Καθώς ένα καρφί καρφώνεται 
στον τοίχο, ένα άλλο καρφί πέφτει στο έδαφος.

“-1” ALIREZA MALEKIAN, Ιράν
Σύμφωνα με την περιγραφή της ίδιας της δημιουργού, 
ένα άτομο μικραίνει, εκμηδενίζεται και χάνεται.

“ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ” ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΩΡΖΟΣ, Ελλάδα
Παρουσιάζεται μια αναπαράσταση του Παγκρατίου 
(Παν + Κράτος). Το Παγκράτιον ήταν ένα αγώνισμα, μια 
πολεμική τέχνη των αρχαίων Ελλήνων που συνδύαζε 
στοιχεία από πυγμαχία, πυξ-λαξ (kick boxing) και πάλη. 

“PANDA LOVE”  JANE ASHBY, Μεγάλη Βρετανία 
Μια πικρή ιστορία ανεκπλήρωτης αγάπης ενός πάντα 
προς τους   ‘συνανθρώπους’ του με τραγική κατάληξη…

“SKETCH” JARED KATSIANE, ΗΠΑ
Ένας νέος καλλιτέχνης περιμένει στη στάση του 
λεωφορείου και σχεδιάζει. Τι άραγε;
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ταινίες



“SMILE”  JARED KATSIANE, ΗΠΑ
Δύο άγνωστοι κάθονται στο παγκάκι και κοιτάζουν τη 

θάλασσα…

“TOTALLY OFFLINE” TOR  NILSSON OHRN, Σουηδία
       Η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο βρίσκεται 

παντού, μέχρι τη στιγμή  που βρίσκεται κυριολεκτικά 
ΠΑΝΤΟΥ…
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“YOU KNOW I COULD”TOR  NILSSON OHRN,  Σουηδία

Μπορεί να μην κάνεις τίποτα σε αυτή τη φάση της ζωής 
σου, αλλά το ξέρεις ότι θα μπορούσες! Μια έξυπνη 

ιστορία για την αναποφασιστικότητα, την αδράνεια, την 
παθητικότητα και εντέλει την αθεράπευτη ραστώνη! 12

“ROMANCE”  LIEW CHAN LOONG,  Μαλαισία
Η ιστορία ενός κοριτσιού που είδε την οικογένεια της να 

καίγεται.

“SOMEBODY LIKE US”  FARZANEH FARSHAD, Ιράν
Μια μέρα από τη ζωή ενός τροχονόμου που αγωνίζεται 

σε ώρα αιχμής στην Τεχεράνη.

'A POCKET ODYSSEY'  MARIA PIA CINELLI, Ιταλία
Υπαρξιακός στοχασμός με επιρροές από τη θεωρία των 
Υπερχορδών. Η ενέργεια, ένα μικρό φως ταξιδεύει στον 

κόσμο αναζητώντας μια ταυτότητα, σχηματοποιείται. Άραγε 
η Οδύσσεια τελείωσε ή μήπως τώρα ξεκινάει; 

‘WILD ANIMALS’  MANOLIS DIMELLAS, Ελλάδα
Μωρά ζώων, μωρά ανθρώπων σε αντιπαραβολή. Η 

ζωή μέσα και έξω από τα κλουβιά…
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STILL LIFE”  BENJAMIN LEE GORDON , Ισπανία
Στη διάρκεια μιας πρωινής βόλτας στην Κρήτη, η άγρια 
ομορφιά ξεδιπλώνεται…

“H ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ”  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Ελλάδα
 Ένα χάρτινο αεροπλανάκι, η πτήση «Ελπίδα» φεύγει 
από τα χέρια ενός παιδιού και διερχόμενο μέσα από 
τοπία φρίκης και δυστυχίας επιστρέφει αλώβητο, 
υπενθυμίζοντας ότι «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». 

“THE GIRL IN THE THIRD ROW”  STEPHAN BERGMANN, Αυστρία       
Ένα πειραματικό φιλμ με χιουμοριστική, γκροτέσκα 
διάθεση που επιχειρεί να περάσει με ανατρεπτικό 
τρόπο το μήνυμα: «Κλείστε επιτέλους τα κινητά σας στις 
κινηματογραφικές αίθουσες!»

WHITE NOISE” SLOBODAN TOMIC, Κροατία
Το φιλμ συμβολίζει τον επικοινωνιακό και πληροφοριακό 
χείμαρρο και συχνά οχετό που έχει κατακλύσει τη 
σύγχρονη κοινωνία. Αναπαριστά τον υπερκορεσμό από 
επιθυμίες, φιλοδοξίες, ιδεολογίες, αξίες κτλ καθώς και τη 
σύγχυση ταυτοτήτων.

‘TAYROCLET” SLOBODAN TOMIC, Κροατία
Αλληγορία του εγκλεισμού ενός ατόμου στον προσωπικό 
του λαβύρινθο, ωσάν ένας Μινώταυρος. Η σχέση του 
αυτοκράτορα Διοκλητιανού με την πόλη του.

“GROUND RUNNING”  BEN MITCHELL, Μ.Βρετανία
 Ένα νεογέννητο βρέφος παίρνει μια πρώτη ιδέα από 
τους φρενήρεις ρυθμούς της ζωής που το περιμένει και 
φρικάρει! 

VAE SOLI”  FILIP ROZIC + NEVA IVANEC, Κροατία
Ένας άνδρας εξιστορεί τις μνήμες του από τα ορυχεία, 
ως ένας άλλος ‘Μικρός Πρίγκιπας’ σε έναν πλανήτη 
κατεστραμμένο, όπου κάποτε κατοικούσαν πανέμορφες 
πεταλούδες.
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“SPEEDY” TIM MOSTERT,  Νότια Αφρική
Εμψυχωμένα 5στιχα βρετανικά ποιήματα με σατιρικό 

χαρακτήρα.

“SILLY POEMS” TIM MOSTERT,  Νότια Αφρική
Εμψυχωμένα 5στιχα βρετανικά ποιήματα με σατιρικό 

χαρακτήρα.

“CHOICES’’   WILL PASCOE, Καναδάς
Μέσα από μια ντοκυμενταρίστικη ματιά, ο δημιουργός 
θίγει το οξύ οικολογικό πρόβλημα του φαινόμενου του 

θερμοκηπίου, θέτοντας το καυστικό ερώτημα: εσύ είσαι 
μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης του;

“IDENTITÄT”  MARCUS FEDER, Γερμανία
 Τι άποψη έχουμε για τον εαυτό μας και τι πιστεύουν οι 

άλλοι για μας; Υπαρξιακές αναζητήσεις με χιούμορ!

“INDOOR WESTERN”  IVAN WILLOCKX, Βέλγιο
 Γουέστερν εσωτερικού χώρου! Ένα animation film που 

έχει σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου με μολύβι.

“GOLDEN FISH’’   AVTANDIL CHACHIBAIA, Γεωργία
Ένα χρυσόψαρο ξεψυχάει…

“SUMMER RECOLLECTIONS” ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ,
 Ελλάδα

Καλοκαιρινές αναμνήσεις του 2008.
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“LOVE IS NOT AN EASY THING”  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ, 
Ελλάδα
Μια μικρή ιστορία για τον έρωτα.

29
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“DANCΙNG QUEEN” SUMIT ROY , Ινδία
Ο περίτεχνος, αυτοσχέδιος χορός των δακτύλων ως μια 
μικροχαρά της καθημερινότητας γυρισμένος με κινητό 
τηλέφωνο. To πάθος ενός νεαρού κοριτσιού για το χορό. 

“THE BUGS & THE FLEAS”  HELENE FRIREN, 
Μεγάλη Βρεττανία/Ολλανδία
Στην κοινωνία των ζουζουνιών, ένα ζουζουνάκι συνειδητοποιεί 
μέσα από τις υπαρξιακές ανησυχίες του ότι είναι καλύτερο να 
είσαι ζουζούνι από ότι άνθρωπος, αλλά στο τέλος…

“ONE MINUTES PASSING”  KONSTANTINOS PARDALIS, 
Ελλάδα
Η γέννηση (ακούσια), η ξενιτιά (επιβαλλόμενη), η άμυνα 
(αναγκαιότητα), η μοναξιά (αιτιατό), η  ενδοσκόπηση 
(εκούσια), η γνώση (η αμοιβή).

“ΑΝΕΜΩΝΕΣ” ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΡΤΗ, Ελλάδα
Ένας συμβολικός κύκλος ζωής.

“MINDFLUID” ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΡΤΗ, Ελλάδα
Αιώρηση σκέψεων.

“ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
Ελλάδα
Μία προσέγγιση του σημερινού κόσμου μας μέσα από το 
κοντράστ του καλού & του κακού που συνυπάρχουν σε 
ισότιμη βάση στο φιλμ με τη μουσική υπόκρουση του Ζακ 
Στεφάνου.
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“ΟΛΥΜΠΟΣ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ελλάδα
Οι φυσικές ομορφιές και τα ‘μονοπάτια’ του βουνού των ‘θεών’ 

μέσα από την προσπάθεια δύο διαφορετικών ερασιτεχνικών 
ομάδων ορειβασίας, δοσμένο με μικρές χιουμοριστικές πινελιές.

SHORT ON LUCK” IRIS BAGOLA, Καναδάς
Μια βουβή κωμωδία για έναν άνθρωπο που προσπαθεί 

να καλυτερέψει την τύχη του, αλλά μάταια...

“PARADISE LOST OR FOUND” ARTEMIS ALKALAY, Ελλάδα
Μια ιστορία αγάπης ξετυλίγεται με σκηνικό μια παρτίδα 

σκάκι. Οι φοβίες και οι ανασφάλειες υποχωρούν σταδιακά 
και ξεκινάει το παιχνίδι του έρωτα που τα ανατρέπει όλα…

“ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ” Π.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ & Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ, Ελλάδα 
Η απόφαση έχει ληφθεί. Η ώρα έφτασε. Εκείνος είναι 
έτοιμος για όλα. Κι ο άλλος το ίδιο. Μια ταινία για τον 

θαυμαστό κόσμο της εργασίας.

“ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ” Γ. ΒΑΛΑΧΗΣ & ΓΙ. ΜΟΥΡΤΕΖΑΣ, Ελλάδα
Σάββατο βράδυ ο Άγγελος, προτιμά να μείνει σπίτι, βλέποντας 
βιντεάκια. Η παρέα του όμως, βγαίνει έξω να διασκεδάσει. Και 

καλούνται να αποφασίσουν αν «χρειάζεται» ή «δεν χρειάζεται», 
όταν έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν το σεξ, τα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ.

“ALKYONI” ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ “ΑΛΚΥΟΝΗ¨”, Ελλάδα
Η ζωή κυλάει σαν τη γαλάζια θάλασσα, ανάμεσα σε χαρές και 

λύπες. Όλα μπερδεμένα σε έναν χορό χωρίς αρχή, μέση, τέλος. 
Μια ζωή γεμάτη λαχτάρα, πίστη, προσμονή, ανάγκη για επαφή 
αληθινή χωρίς ματιά θολερή. Υπάρχουμε όπως τα άστρα στον 

καθαρό ουρανό που λάμπουν όπως το αστέρι της «Αλκυόνης».

“ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ” Μ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ & Γ. ΠΛΙΩΤΑΣ, 
Ελλάδα

 Οι «άνθρωποι με χάρτινο κεφάλι» είναι ένα φαινόμενο της 
σύγχρονης κοινωνίας, το οποίο ελλοχεύει γύρω μας, αλλά οι 

περισσότεροι επιλέγουμε να το αγνοούμε.

36

37

38

39

40

41

42

ταινίες



“EMPTY ROOM” ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, Ελλάδα
Τι συμβαίνει σε ένα υπνοδωμάτιο γεμάτο παιχνίδια όταν 
φεύγουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό; Και από 
πού ήρθε αυτή η ρόδα που κυλάει προς το μέρος του 
όταν ο άνθρωπος ανοίγει την πόρτα, επιστρέφοντας στο 
δωμάτιο;

“ILLUSIONS” ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, Ελλάδα
Έχουν τα ποντικάκια παραισθήσεις; Η ιστορία 
διαδραματίζεται σε μια κουζίνα σπιτιού, όταν το 
πεινασμένο ποντικάκι τρώει κάτι που δεν έπρεπε…

“FETCH” DANA DORIAN, Scotland-UK
Ο Κόλιν βγάζει το σκυλάκι του βόλτα στο πάρκο και 
επιμένει να το εκπαιδεύσει να φέρνει πίσω το ξύλο που 
του πετάει. Μέχρι πότε να αντέξει ένας σκύλος;

“LITTLE DINOSAURS” DANA DORIAN, Scotland-UK
Με τη χρήση δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών 
το φιλμάκι παρουσιάζει ένα 5χρονο αγόρι νασυζητάει με 
τον μπαμπά του για στρατηγικές και δεινοσαύρους…

“TROUBLED TIMES” ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Ελλάδα
 Ένα χειμωνιάτικο βράδυ μια νεαρή κοπέλα ετοιμάζεται 
για ένα ταξίδι που δε θέλει να κάνει…

“REBET HERO” ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ, Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιότυπο είδος video games έχει 
αποκτήσει φανατικούς χρήστες: πρόκειται για τα μουσικά 
videogames τύπου Guitar Hero, Rock Band κλπ. Το 
φιλμ είναι ένα σχόλιο για τους φίλους του συγκεκριμένου 
είδους. Μια χιουμοριστική απόδοση της κατάστασης σε…

“S.O.S SHOUT” ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ελλάδα
Το φιλμάκι δείχνει τη ματαιοδοξία και την απερισκεψία του 
ανθρώπου που ξεκινάει από το παρελθόν και είχε  σαν 
αποτέλεσμα  σήμερα να αντιμετωπίζουμε τα τόσα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από τις πράξεις του απειλώντας όλη την 
ισορροπία της φύσης και κατά συνέπεια την διαβίωση του ίδιου 
ανθρώπου.
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“DOWN TOWN!” ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Ελλάδα
Mια φορά κι ένα καιρό υπήρχε μία όμορφη πόλη. Οι 
κάτοικοι της την αγαπούσαν και την φρόντιζαν. ‘Όλα 

αυτά ανήκουν όμως στο παρελθόν. Τώρα κανείς δε τη 
σέβεται και δεν την προσέχει. Η πίστη και η ελπίδα όμως 

δεν χάνονται… 50
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“RASCAL’S STREET” MARCOS VALĺN, 
MARĺA MONESCILLO, DAVID PRIEGO, Ισπανία

Λονδίνο, 1812. Ένας μουσικός του δρόμου προσπαθεί 
να αποσπάσει την προσοχή ενός αριστοκράτη κυρίου, 

ενώ ο συνεργάτης του επιχειρεί να τον κλέψει.
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