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Σας καλωσορίζω στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Θερμαϊκού – 
Thermaikos International 2min Film Festival, 
το μοναδικό φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα για 
ταινίες  με μέγιστη διάρκεια τα 2 λεπτά.

Ως Δήμαρχος Θερμαϊκού είμαι περήφανος 
για αυτή τη κινηματογραφική γιορτή που 
διοργανώνουν οι  φορείς του Δήμου μας 

δίνοντας  την ευκαιρία σε δεκάδες δημιουργούς ταινιών από όλο 
τον κόσμο να εκφράσουν με περισσότερο συμβατικούς ή με πιο 
καινοτόμους και πειραματικούς τρόπους τα συναισθήματα, τις αγωνίες, 
τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς τις ιδέες και τις καλλιτεχνικές 
τους αναζητήσεις.

Ευχαριστώ και συγχαίρω ανεξαρτήτως βραβείων και τιμητικών 
διακρίσεων όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες 
για τα έργα τους καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής για τη 
συμβολή τους στη διαγωνιστική πτυχή του Φεστιβάλ μας.

Επίσης θα ήθελα να επιβραβεύσω τους ανθρώπους που εργάστηκαν 
για το Thermaikos Film Festival δίνοντας το καλύτερο από τις γνώσεις, 
το χρόνο και τη διάθεσή τους για την επιτυχία της σημερινής βραδιάς 
και να τους ενθαρρύνω για την συνέχιση αυτής της πραγματικά 
αξιόλογης πολιτιστικής δράσης που μας τιμά όλους.

Τέλος θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς, το κοινό του 5ου Thermaikos 
International 2min Film Festival να έχετε μια απολαυστική αισθητικά 
και ουσιαστικά βραδιά!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Δήμαρχος Θερμαϊκού
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Σε πείσμα των δύσκολων καιρών, το 
Thermaikos Film Festival ενηλικιώνεται 
και γίνεται όλο και καλύτερο.
Πλούσια η θεματολογία, καθώς το Φεστιβάλ 
κινείται με άνεση από την κωμωδία στη 
σάτιρα, από το animation στην επιστημονική 
φαντασία.

Η ταινία μικρού μήκους άλλωστε αποτελούσε πάντοτε γόνιμο 
έδαφος για την έκφραση των συμπτωμάτων της κοινωνίας των νέων, 
αλλά και για τον πειραματισμό στην καλλιτεχνική δημιουργία.
 
Στο φετινό Thermaikos Film Festival διαγωνίζονται 47 ταινίες 
υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου από 15 διαφορετικές χώρες, με 
υψηλές αξιώσεις στη σκηνοθεσία και στην τεχνική αρτιότητα.
 
Οι σημαίνουσες προσωπικότητες που απαρτίζουν τη φετινή κριτική 
επιτροπή μαρτυρούν την πρόοδο του Φεστιβάλ και υπόσχονται 
ακριβή και δίκαιη αξιολόγηση των ταινιών.

Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία που επιχειρήθηκε φέτος μέσω του 
εκπαιδευτικού project “Το Φεστιβάλ πιάνει λιμάνι στα σχολεία” και 
τις “Βραδιές Κωμωδίας” συμβάλλει στην εδραίωση της ταυτότητας 
του Φεστιβάλ στη συνείδηση των συνδημοτών μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου στο τμήμα 
Πολιτισμού, τους υποστηρικτές και  χορηγούς του Φεστιβάλ. 
Σας ευχόμαστε καλή θέαση...

ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος του Thermaikos Film Festival 2012

& Πρόεδρος του  ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια 
βρέθηκε στις Βρυξέλλες όπου έκανε ένα μεταπτυχιακό 
στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ανάπτυξη. Εργάζεται στο 
Πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2002, 
στo πλαίσιο του οποίου συμμετέχει σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, 
αγορές και σεμινάρια. Ξεκίνησε με την αξιολόγηση και επιλογή 

προτάσεων στον τομέα της χρηματοδότησης της παραγωγής 
κινηματογραφικών αλλά και τηλεοπτικών έργων, και στη συνέχεια πέρασε στο 
συντονισμό της επιλογής και αξιολόγησης ντοκιμαντέρ, ταινιών μυθοπλασίας και 
κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση. Από τις αρχές του 2012 ασχολείται με 
την αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων κινηματογραφικής διανομής ευρωπαϊκών 
ταινιών.

ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στη Χαραυγή Κοζάνης.
Αποφοίτησε το 1982 από τη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ. 
Μέχρι το 1990 συμμετείχε ως ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος 
μικρών πειραματικών θιάσων σε έργα Νίκου Καζαντζάκη, 
Ντάριο Φο, Δημήτρη Ψαθά, Λόρκα, Αριστοφάνη, William 
Shakespeare κ.ά.
Το 1990, μαζί με άλλους ηθοποιούς και μουσικούς, 
δημιούργησε το σατιρικό μουσικοθεατρικό σχήμα “Άγαμοι 
Θύται”, στο οποίο συμμετείχε γράφοντας, παίζοντας και 

σκηνοθετώντας.
Από το 1988 έως το 1990 εργάστηκε ως συντάκτης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και 
από το 1993 στην τηλεόραση ως σκηνοθέτης και παραγωγός.
Στο θέατρο, έχει παίξει σε έργα των Τένεσι Ουίλιαμς, Γρηγόριου Ξενόπουλου, 
Ιάκωβου Καμπανέλλη, Άντον Τσέχωφ, Εντουάρντο Ντε Φιλίππο κ.ά.
Στην τηλεόραση, έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές (“Είμαστε στον 
αέρα”, “Και πάλι φίλοι” κ.ά.), ενώ έχει ενσαρκώσει και τον Αστυνόμο Μπέκα στην 
τηλεοπτική μεταφορά των μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή.
Στον κινηματογράφο, συμμετείχε σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως “Πολίτικη 
Κουζίνα”, “Μαύρο γάλα”, “Safe Sex”, “Πίσω πόρτα”. Για την ταινία “Πίσω πόρτα” 
το 2000 απέσπασε το Κρατικό Βραβείο ερμηνείας Β΄ ανδρικού ρόλου. Είναι 
διευθυντής σπουδών στη Δραματική Σχολή Β. Διαμαντόπουλος.



ΕΥΑ ΝΤΑΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975. Σπούδασε στο τμήμα 
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συνέχισε τις σπουδές της στο 
Λονδίνο με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Video Production από 
το Middlesex University. Εργάστηκε στη Δημοτική Τηλεόραση 
Θεσσαλονίκης στο τμήμα μοντάζ και δίδαξε σε δημόσιες 
και ιδιωτικές σχολές μοντάζ και ιστορία κινηματογράφου/
τηλεόρασης. Συμμετείχε επίσης ως βοηθός σκηνοθεσίας και 
παραγωγής σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές 
στο Λονδίνο και στη Θεσσαλονίκη. Από το 2006 βρίσκεται 
στις Βρυξέλλες όπου και δουλεύει για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDIA - στο 
τμήμα για την Υποστήριξη Ανεξάρτητων Παραγωγών και πρόσφατα στο τμήμα 
Οπτικοακουστικών Φεστιβάλ. Έχει παρευρεθεί σε αρκετά κινηματογραφικά 
Φεστιβάλ και Αγορές ανά την Ευρώπη και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά 
σεμινάρια όπως το Film Business School (Ισπανία), EURODOC 2nd workshop 
(Ρουμανία), Developing your Film Festival (Κροατία).
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
 
Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε 
θέατρο στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΚΘΒΕ. 
Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Θεατρικού Οργανισμού ΝΕΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ Θεσσαλονίκης, με τον οποίο έχει παρουσιάσει έργα 
των Έγκβιστ, Ζενέ, Κολτές, Σαίξπηρ, Στάικου, Παπαγεωργιου, 
Πόε, Σίλβερ, Κέην. Σκηνοθέτησε στο ΚΘΒΕ τη «Στέλλα 
Βιολάντη» του Γρ. Ξενόπουλου (2001), την «Ελένη» του 
Ευριπίδη (2008), τον «Υμπύ Βασιλιά» του Αλφρέ Ζαρύ, «Ο 
Χιονάνθρωπος και το κορίτσι», στην Πειραματική Σκηνή του 
Εθνικού Θεάτρου τον «Μπάαλ» του Μπρεχτ (2002), στο Εθνικό Θέατρο Κραϊόβας 
στη Ρουμανία το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ (2005) και «Μήδεια» του 
Ευριπίδη (2006).  Δίδαξε θέατρο στο Θεατρικό Εργαστήρι των Νέων Μορφών 
(1997-2001), στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ (2001-2004), στην 4η και την 7η  
θερινή Ακαδημία του Εθνικού Θεάτρου (2003, 2006), στη διεθνή συνάντηση 
δραματικών σχολών στη Σινάια της Ρουμανίας (2005), στο πρόγραμμα “Diaspora” 
του Εθνικού Θεάτρου Σκωτίας στη Γλασκόβη (2006). Συμμετείχε στη συνάντηση 
νέων σκηνοθετών και συγγραφέων που διοργανώθηκε από την European The-
atre Convention το καλοκαίρι του 2002 στη Γαλλία (Pelussin) και στο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ  δραματικών σχολών στο Ταμπίκο του Μεξικό την άνοιξη του 2004.
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The jury comprises distinguished representatives of the theater and
cinema field:

Ieroklis Michaelides

actor, director, producer 

director of studies of Drama School “Vassilis Diamantopoulos”

Eleni Chandrinou

E.U. Employee – MEDIA programme (Distribution Sector – Proposal Evalution)

Eva Dafitsopoulou

E.U Employee – MEDIA programme (Sector of Audiovisual Festivals)

Giannis Paraskevopoulos

actor, director

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (JURY PRIZES)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙΛΜ (BEST FILM OF FESTIVAL)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (BEST YOUNG ARTIST)

(γεννημένος μετά το 1990/born after 1990)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (SOCIAL MESSAGE)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΙΔΕΑ (ORIGINAL IDEA)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ (AUDIENCE – PEOPLE’S CHOICE PRIZE)

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΞΕΝΟ ΦΙΛΜ (FAVORITE FOREIGN FILM)

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ (FAVORITE GREEK FILM)
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THERMAIKOS FILM FESTIVAL 2008 – 2012: Γιορτάζουμε τα 5 χρόνια μας!!

Το “Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών έως 2 λεπτά” συνεχίζει για 5η χρονιά να δηλώνει 
δημιουργικά την παρουσία του στο πολιτισμικό σκηνικό του Δήμου Θερμαϊκού. 
Αξιοποιώντας στη φετινή διοργάνωση το Φάρο του Αγγελοχωρίου ως πηγή 
έμπνευσης για το δημιουργικό concept του Φεστιβάλ, επανερχόμαστε με το 
σύνθημα “Lights on!”* παρουσιάζοντας ξεχωριστές κινηματογραφικές δημιουργίες 
έως 2 λεπτά από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα, από επαγγελματίες αλλά 
και ερασιτέχνες κινηματογραφιστές. Στο πλαίσιο του εορταστικού κλίματος θα 
παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφίας στο φουαγιέ με θέμα το Φάρο και η βραδιά 
θα κλείσει με πάρτυ στο ΚΑΠΠΑ!!

Η ιδέα για το Φεστιβάλ γεννήθηκε στους κόλπους της καλλιτεχνικής ομάδας του 
Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού το καλοκαίρι του 2008, με την αισθητική 
και καλλιτεχνική πρόθεση να στηθεί κάτι πρωτότυπο, διαφορετικό, απροσδόκητο. 
Η αρχική ιδέα βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία εξέλιξης και μετασχηματισμού: 
εμφανίστηκε “Οut of the blue” το 2008, προκάλεσε “Ηigh Τension” το 2009, 
οδήγησε σε ΣΙΝΕργεια (CINErgy) το 2010, βάδισε σε CINE-tracks εκτός του 
πολιτιστικού mainstream και συνεχίζει, με την υποστήριξη του σινεφίλ κοινού 
και των δημιουργών...

Παράλληλα, το 2012 λειτούργησαν για πρώτη φορά δύο παράλληλες δράσεις 
του Φεστιβάλ, το “Thermaikos Film Festival πιάνει λιμάνι στα σχολεία” με 
εκπαιδευτικές προβολές στα Γυμνάσια του Δήμου Θερμαϊκού και οι “Βραδιές 
Κωμωδίας” με επιλεγμένες κωμικές ταινίες από το συσσωρευμένο υλικό του 
Φεστιβάλ.

Με εμμονή μας την ποιότητα και τη διατήρηση του μοντέρνου, νεανικού και 
πρωτοποριακού χαρακτήρα του Φεστιβάλ, σας παρουσιάζουμε ταινίες ποικίλων 
θεματικών, υφών και τεχνικών: animation, drama, fiction, κωμωδία, experimen-
tal, video art, fantasy, docuart, κοινωνικές. Με εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο, 
αλλά και με την πεποίθηση ότι η ποιότητα, η πολυμορφία και η αυθεντικότητα 
μπορούν να συγκινήσουν και τους αμύητους και να δημιουργήσουν μια ένθερμη 
κοινότητα υποστηρικτών, σας παρουσιάζουμε συναρπαστικά έργα έως 2 λεπτά 
από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
το Hong Kong, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Ιταλία, 
τη Γερμανία και το Ιράν.

* Shedding light into darkness...

Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ



5th THERMAIKOS INTERNATIONAL 2min FILM FESTIVAL 2012

1

2

3

4

5

The King (2011), experimental, 1’
Ronnie B Goodwin, UK

A film that explores the life of The King of Scotland, Robert the Bruce. He 
speaks to camera and delivers his biography with a very brief incite into 
his opinion of present day life.

Μια ταινία που εξερευνά τη ζωή του Βασιλιά της Σκωτίας, Robert the 
Bruce. Μιλάει στην κάμερα για τη ζωή του και εκφράζει σύντομα τη γνώμη 
του για τη σύγχρονη ζωή.

Las batallitas del abuelo/My Grandfather’s Tales (2011),   
animation, 1’
Nestor Fernandez, Spain
         
Grandfather’s stories when he was young.

Οι ιστορίες του παππού από τα νιάτα του.

Restoring the Summer (2012), fiction, 1’
Georgi Krastev, Bulgaria

A movie for the summer, not as a season, but as a spiritual state. The life 
as a big illusion, in which everything is possible. Even to be a summer 
through the winter, because everything is possible in cinema.

Μια ταινία για το καλοκαίρι, όχι ως εποχή αλλά ως πνευματική κατάσταση. 
Η ζωή ως μια μεγάλη ψευδαίσθηση, όπου όλα είναι πιθανά. Ακόμη και ένα 
καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα, γιατί στο σινεμά όλα είναι πιθανά.

White+Black=Red (2011), animation, 2’
Simone Giampaolo, Switzerland
       
The story is about an argument between two opposite characters: one 
white and one black who learn how to respect and love each other, send-
ing a strong antiracist message.

H ιστορία παρουσιάζει τη διαφωνία ανάμεσα σε δύο αντίθετους 
χαρακτήρες, έναν λευκό και έναν μαύρο, οι οποίοι μαθαίνουν να σέβονται 
και να αγαπούν ο ένας τον άλλο, στέλνοντας ένα ισχυρό αντιρατσιστικό 
μήνυμα.

Manufaktura (2012), animation, 1’37’’
Alexandr Tanana, Belarus
        
Animated meditation about interaction and relationship with a man and
a woman beginnings (Ying and Yang, black and white). Through different 
images it tells about duality and unity, revealed in our modern world.

Ένας διαλογισμός σε μορφή animation για την αλληλεπίδραση και τη 
σχέση μεταξύ των απαρχών του αρσενικού και του θηλυκού (Ying και 
Yang, μαύρο και άσπρο). Μέσω διαφορετικών εικόνων, η ταινία μιλάει για 
το δυϊσμό και την ενότητα, όπως αποκαλύπτεται στο σύγχρονο κόσμο 
μας.

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Chrysanthemum’s the Word (2005), comedy, 23”
Toby Roberts, UK

Love, conflict, deception and sex…

Αγάπη, σύγκρουση, εξαπάτηση και σεξ... 

 My Green Pencil (2012), fiction, 2’
Fayaz Bahram, Iran

Winter has overshadowed the life of the child. The kid sacrifices all it 
has, to bring the spring back to life.

    
Ο χειμώνας έχει επισκιάσει τη ζωή ενός παιδιού. Το παιδί θυσιάζει τα 

πάντα για να φέρει την άνοιξη πίσω στη ζωή.

Depersonalize (2011), fiction, 1’
Cvetan Krastev, Bulgaria

 
Depersonalize.

Αποπροσωποποιούμαι.

9. Lieve, Dilaga/Softly, Flows (2012), animation, 1’11”
    Simone Massi, Italy

The black, the white and a small red spot that suddenly rises up.

Το μαύρο, το άσπρο και μια μικρή κόκκινη κηλίδα που ξαφνικά υψώνεται.

10. Chase (2012), experimental, 1’
  Stuart Pound, UK

 
A chase sequence taken from a famous Schwarzenegger film is turned 

into a semi-abstract experience in which the world is literally turned on 
its side.

Μια σεκάνς κυνηγητού από μια διάσημη ταινία του Schwarzenegger  
μετατρέπεται σε μια ημι-αφηρημένη εμπειρία στην οποία ο κόσμος 

αναποδογυρίζεται κυριολεκτικά.
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Virtual Fire (2011), fiction, 1’
Cvetan Krastev, Bulgaria

Virtual fire, real warmth.

Εικονική φωτιά, πραγματική ζέστη.

2OS (2012), fiction, 1’
Mario Rico, Spain

Who is real? Who is fake? 
Only a true test of love can resolve the conflict...

Ποιος είναι πραγματικός; Ποιος είναι ψεύτικος; 
Μόνο μια πραγματική δοκιμασία αγάπης μπορεί 
να επιλύσει τη σύγκρουση...

Black Moon (2010), 3d animation, 1’18’’
Brandon Blommaert, Canada

One thousand beams of radial light for strata advancement.

Χίλιες ακτίνες κοσμικού φωτός για προσπέλαση 
των ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

The One About The Sheep (2009), comedy, 1’20’’
Toby Roberts, UK
 
How do you tell someone you love you’ve been intimate 
with a farm animal?

Πώς λες σε κάποιον που αγαπάς ότι έχεις έρθει “πιο κοντά” 
με ένα εκτρεφόμενο ζώο;

Literalmente (2011), animation, 1’
Nestor Fernandez, Spain

A hunting day.

Μια μέρα κυνηγιού.
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16. Victor II (2011), art video, 1’08”
      Antonello Matarazzo, Italy

Victor is a desk created by Mario Airo for the “Sign Collection” of the Ital-
ian design firma Adele-C (Adele Cassina). This collection includes works by 

contemporary artists devoted to developing the expressive potential of 
materials and objects.

Ο Victor είναι ένα γραφείο που έχει σχεδιαστεί από το Mario Airo 
για τη συλλογή “Sign” της ιταλικής φίρμας Adele-C. Αυτή η συλλογή 

περιλαμβάνει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη του εκφραστικού δυναμικού υλικών και αντικειμένων.

17. Mask (2012), fiction, 1’
      Fayaz Bahram, Iran

An ostentatious man.

Ένας επιδειξιομανής άνθρωπος.

18. Omaggio Officine Breda (2011), video art, 1’42’’
      Gruppo Sinestetico, Italy

Art fluxus.

19. Do not stop (2011), comedy, 1’28’’
      Bruno Carnide, Portugal

A simple lonely walk. Or maybe not...

Μια απλή μοναχική βόλτα. Ή ίσως όχι...

20. Analytical Daydream No. 1 (2011), video art, 1’50”
      Myriam Thyes, Germany

A suburban train station near Zurich. The noise level is high, as many trains pass 
by – typical for Switzerland. The machine to stamp the tickets looks neat and ema-
nates orderliness. The symbols of the machine develop their own will...A daydream 

allows fantasies and reveals fears. 

Ένας προαστιακός σιδηροδρομικός σταθμός κοντά στη Ζυρίχη. Το επίπεδο θορύβου 
είναι υψηλό, καθώς διέρχονται πολλά τραίνα – κάτι τυπικό για την Ελβετία. 
Το ακυρωτικό μηχάνημα φαίνεται νοικοκυρεμένo και εκπέμπει μια ευταξία. 

Τα σύμβολα του μηχανήματος αναπτύσσουν τη δική τους θέληση...
Μια ονειροπόληση επιτρέπει τις φαντασιώσεις και αποκαλύπτει φόβους.
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Kongzu (2012), 2d animation, 1’58’’
Christian Zehetmeier, Germany

The legend of a hero rescuing the princess.

Ο θρύλος του ήρωα που σώζει την πριγκήπισσα.

That Sound (2012), experimental music video, 2’ 
Sylvia Winkler & Stephan Koeperl, Germany

Touching lyrics literally taken.

Συγκινητικοί στίχοι δοσμένοι με κυριολεκτικό τρόπο.

Funny Webcam Effects (2012), fiction, 2’
Nestor Fernandez, Spain

Terrible news.

Τρομερά νέα.

Bajo el silencio aparente en el que suceden los dias/
Below the apparent silence in which the days happen (2010) 
fantasy/mystery, 1’12”
Marissa Viani Serrano, Mexico
 
On a dark night, a man arrives at a mysterious house where apparently 
there is only silence.

Μια σκοτεινή νύχτα, ένας άντρας φτάνει σε ένα μυστηριώδες σπίτι όπου 
φαινομενικά βασιλεύει η σιωπή.

Reptile Theme (2012), animation, 50’’
Alexandr Tanana, Belarus

A musical improvisation which refers to ancient languages and 
sacred images of their letters and gives a modern interpretation of 
esoteric symbols.

Ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός που αναφέρεται σε αρχαίες γλώσσες και 
ιερές εικόνες γραμμάτων, δίνοντας μια σύγχρονη ερμηνεία των 
εσωτεριστικών συμβόλων.
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Tengo que matar a Maria/I’ve got to kill Maria (2012)  
comedy, 1’50”

      Manuel Bartual, Spain
 

I’ve been following her for a week. I’ve got to kill Maria.

Την ακολουθώ εδώ και μία εβδομάδα. Πρέπει να σκοτώσω τη Μαρία.

 Menu (2011), experimental, 1’29’’
      Daniel Djamo, Romania

The film underlines the immortality of the human experience with 
everything that surrounds it,

 its interior value, that is never forgotten or lost, becoming the legacy 
of those who are near to us, those who we love.

Η ταινία υπογραμμίζει την αθανασία της ανθρώπινης εμπειρίας με 
ο,τιδήποτε την περιβάλλει, την εσωτερική της αξία, 

που ποτέ δεν ξεχνιέται ούτε χάνεται και που μεταβάλλεται σε 
κληρονομιά για τα κοντινά και αγαπημένα μας πρόσωπα.

28. One minute Punishment (2010), fiction, 1’
      Georgi Krastev, Bulgaria

One minute punishment - one minute through the children’s look. 
Αfter that minute they will be one minute elderly, one minute  cleverer, 

one minute wiser and that is already a punishment.

Ενός λεπτού τιμωρία – ένα λεπτό μέσα από τα μάτια των παιδιών. 
Μετά από αυτό το λεπτό θα είναι ένα λεπτό μεγαλύτερα, 

ένα λεπτό εξυπνότερα, 
ένα λεπτό σοφότερα και αυτό είναι ήδη μια τιμωρία.

Dancing Man (Ismailia) (2012), experimental, 1’10’’
  Stuart Pound, UK

A dancing man in Ismailia (a city in Egypt) shows how it’s done!

Ένας άντρας που χορεύει στην Ismailia (μια πόλη της Αιγύπτου) δείχνει 
πώς γίνεται!

Exercise to Look through the walls (2012), fiction, 1’
      Georgi Krastev, Bulgaria

Zen for beginners: exercise to look through the walls.

Ζεν για αρχάριους: άσκηση για να βλέπεις μέσα από τους τοίχους.
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 Student films from FKVKZ 
 (Foto Κino Video Club               )  Croatia

 Ταινίες μαθητών από το FKVKZ 
 (Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου και Βίντεο του                 )  Κροατία

Zaprešić

Zaprešić

Evolucija/Evolution (2012), animation, 1’15’’
Borna Benčić, <18 ετών

Flip-book evolution, from the origin of the universe to the appearance 
of man.

Η εξέλιξη μέσα από το flip-book, από τη δημιουργία του σύμπαντος έως 
την εμφάνιση του ανθρώπου.

Biba and Bubimir (2012), animation, 1’52”
Leda Globan, <18 ετών

Biba is a red apple, Bubimir is a worm and a potential conflict of interest 
is already looming …

O Biba είναι ένα κόκκινο μήλο, ο Bubimir είναι ένα σκουλήκι και ήδη 
διαφαίνεται μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων...

Hranidbeni Lanac/Food Chain (2012), animation, 1’52’’
Matea Bačan Peškir & Lucija Matijević, <18 ετών

In nature there is an order of who eats whom and the man is - of course 
- at the top of the food chain.

Στη φύση υπάρχει μια σειρά στο ποιος τρώει ποιον και ο άνθρωπος

βρίσκεται φυσικά στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας.

Baj, baj prašina/Bye, bye dust (2012), animation, 2’
Iva Živković,<18 ετών

Housewife’s problems in the battle with dust.

Τα προβλήματα της νοικοκυράς στη μάχη με τη σκόνη.
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Student films from Yung Yau College  - Hong Kong

Ταινίες μαθητών από το Yung Yau College του Hong Kong

FKVKZ (2011), animation, 1’10’’

Jana Fantov

        
Animated intro for the 16th birthday of FKVKZ -  

 Photo-film-video club ZAPREŠIĆ.

Μια εισαγωγή animation για τα 16α γενέθλια του FKVKZ 

(φωτο-κινηματογραφική λέσχη του ZAPREŠIĆ).

Regret (2012), 3d animation, 1’49”
      Lap Shun Chan, <18 ετών

In ancient times, a boy steals and every time is released. 
Finally, the judge is replaced...

Κατά τους αρχαίους χρόνους, ένα αγόρι κλέβει και κάθε φορά αφήνεται 
ελεύθερο. Τελικά, ο δικαστής αντικαθίσταται...

 Choose (2012), 3d animation, 1’44”
     Chak Hin Lee,<18 ετών

         
Building a house with gold and corruption.

Χτίζοντας ένα σπίτι με χρυσό και διαφθορά. 
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   GREEK  SECTION - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
<18 ετών

The folder/O φάκελος (2012), comedy, 1’32’’
George Preftitsis

 A young hacker tries to explain to the elder ones how to use a computer 
and does everything to avoid doing all the work.

Ένας μικρός χάκερ προσπαθεί να εξηγήσει στους μεγαλύτερους, πώς να 
χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή και κάνει τα πάντα  να τους αποφύγει για 
να μην κάνει όλη την δουλειά αυτός.

<18 ετών
Greece through the eyes of a child/
Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια ενός παιδιού (2012), social, 2’
Michael Alexandris & Thodoris Panas

Α video that shows what a kid sees in Greece.

Ένα βίντεο που δείχνει πώς βλέπει ένα παιδί την Ελλάδα.

The animal friend/Ο φιλόζωος (2012), social, 1’08’’
Orestis Preftitsis

A father who is an animal lover tries to convince his child to love animals 
but eventually he shows another side of his character to us.

Ένας φιλόζωος πατέρας προσπαθεί να πείσει το παιδί του να αγαπάει τα 
ζώα, όμως τελικά μας δείχνει μια άλλη όψη του χαρακτήρα του.

Say an “I love you!”/Πες ένα «Σ΄αγαπώ!» (2012), fiction, 2’
George Nikolaidis
 
Could a small quarrel become the reason to look at life in a completely 
different way? YES, when there is imagination...

Μπορεί ένας μικροκαβγάς να γίνει αιτία να δούμε τη ζωή μας εντελώς 
διαφορετικά; ΝΑΙ, όταν υπάρχει φαντασία...       

Till death do us part/Μέχρι θανάτου (2012), comedy, 2’
Nikolaos Barbas

Death finally separates a happy couple. Will they be able to continue their 
relationship in eternal life?

Ο θάνατος διακόπτει την αρμονική σχέση ενός ευτυχισμένου ζευγαριού. 
Θα υπάρξει συνέχεια στον άλλο κόσμο;

Alonate, the lonely worm (2012), 3d animation, 2’
Konstantinos Chatzichristofis

         
Alonate is an alien organism who is stuck alone on a comet in another solar 

system. His dream is to find a way to leave the comet in order to find an-
other living species. Alonate will deal with the circle of life and finally it will 

be liberated from his pain.

Ο Alonate είναι ένας εξωγήινος οργανισμός που έχει ξεμείνει μοναχός 
σε έναν κομήτη ενός άλλου ηλιακού συστήματος. Το όνειρο του είναι να 
βρεί έναν τρόπο να αφήσει τον κομήτη ώστε να ανακαλύψει κάποιο άλλο 
είδος ζωής. Ο Alonate θα  αντιμετωπίσει τον κύκλο της ζωής και τελικά θα 

απελευθερωθεί από τον πόνο του.

In a blind man’s world the one eyed man is king (2012)  
animation, 1’45’’

Dimitris Moutafidis
        

The basic theme of the video is about a controlled society, where people are 
“blind” and each and every action is being tracked down. 
Any attempt of differentiation or resistance is hopeless, 

since the “Big Brother” sees everything and interferes when needed. 

Το βασικό θέμα του βίντεο αφορά μια ελεγχόμενη κοινωνία, 
όπου οι άνθρωποι είναι “τυφλοί” και κάθε ενέργεια καταγράφεται. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησης ή αντίστασης είναι μάταια, 
αφού ο “Μεγάλος Αδελφός” βλέπει τα πάντα και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.
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Personal panic (2012), experimental, 2’
    Elena Tzika

         
Panic, one more reminder from ourself to us, that we don’t listen to 

ourselves and that our perception drives us away from the light. Is it so?

O πανικός, μια ακόμη υπενθύμιση του εαυτού μας προς εμάς, ότι δεν τον 
ακούμε και ότι η αντίληψή μας μας οδηγεί μακριά από το φως. Είναι έτσι;

9 (2012), experimental, 1’50”
    Rita Tilkeridou

         
The fear of the unknown, the birth, the evolution, life itself and all these 

in the same tempo.

Ο φόβος του αγνώστου, η γέννηση, η εξέλιξη, η ίδια η ζωή, κι όλα αυτά 
στο ίδιο tempo.

I am human/Είμαι άνθρωπος (2010), docuart, 2’
    Michalis Lygkiaris

A collage of people who seem to have nothing in common, in a world 
where a characterization seems enough to describe them.

Ένα κολάζ ανθρώπων που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό, 
σε έναν κόσμο όπου ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου 

φαίνεται ότι αρκεί για την περιγραφή του.

Alonate, the lonely worm (2012), 3d animation, 2’
Konstantinos Chatzichristofis

         
Alonate is an alien organism who is stuck alone on a comet in another solar 

system. His dream is to find a way to leave the comet in order to find an-
other living species. Alonate will deal with the circle of life and finally it will 

be liberated from his pain.

Ο Alonate είναι ένας εξωγήινος οργανισμός που έχει ξεμείνει μοναχός 
σε έναν κομήτη ενός άλλου ηλιακού συστήματος. Το όνειρο του είναι να 
βρεί έναν τρόπο να αφήσει τον κομήτη ώστε να ανακαλύψει κάποιο άλλο 
είδος ζωής. Ο Alonate θα  αντιμετωπίσει τον κύκλο της ζωής και τελικά θα 

απελευθερωθεί από τον πόνο του.

In a blind man’s world the one eyed man is king (2012)  
animation, 1’45’’

Dimitris Moutafidis
        

The basic theme of the video is about a controlled society, where people are 
“blind” and each and every action is being tracked down. 
Any attempt of differentiation or resistance is hopeless, 

since the “Big Brother” sees everything and interferes when needed. 

Το βασικό θέμα του βίντεο αφορά μια ελεγχόμενη κοινωνία, 
όπου οι άνθρωποι είναι “τυφλοί” και κάθε ενέργεια καταγράφεται. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησης ή αντίστασης είναι μάταια, 
αφού ο “Μεγάλος Αδελφός” βλέπει τα πάντα και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ 5ου THERMAIKOS FILM FESTIVAL
πρόεδρος του Φεστιβάλ: Γιάννης Τσακμάκας

καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρονίκη Ράπτη

γενική οργάνωση, επιμέλεια  & συντονισμός παραγωγής: 

Πολυξένη Ζαπτιέ, Ευαγγελία Παράσχου & Ανδρονίκη Ράπτη

επικοινωνία & δημόσιες σχέσεις: Πολυξένη Ζαπτιέ & Ευαγγελία Παράσχου
 

σχεδιασμός έντυπου υλικού & εισαγωγικού βίντεο (animation graphics): 
Ανδρονίκη Ράπτη

copywriting/επιμέλεια & συντονισμός ύλης προγράμματος/
μεταφράσεις – κείμενα – υπότιτλοι/σχεδιασμός & επιμέλεια ιστοσελίδας: 

Ευαγγελία Παράσχου 

τεχνικός προβολής: Βαγγέλης Μολυβιάτης
τεχνικός ήχου και φωτισμού: Βαγγέλης Βαλάσης (ΗΧΟΡΑΜΑ)

επιμέλεια φωτογραφικής έκθεσης: Ανδρονίκη Ράπτη

σχεδιασμός βιντεοπροβολής foyer: Πολυξένη Ζαπτιέ

εφορευτική επιτροπή: Θεοδόσης Τσιρώνης, Βασιλική Παπαγεωργίου (εθελόντρια), 
Χριστίνα Λεμονάκη (εθελόντρια)

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της ομάδας Art Therapy “Μπλε Γραμμή”
 (οικοτροφεία Αλθαία, Αλκυόνη, Αξιός) για τη βοήθεια τους στην προετοιμασία 

της φωτογραφικής έκθεσης, καθώς και τον κ. Γιώργο Καράμπαλη 
για την τεχνική υποστήριξη.

Ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΚΑΠΠΑ 2000 
για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας θεάτρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Δήμου Θερμαϊκού

Τσακμάκας Γιάννης, Πρόεδρος , Φερβελή Αλεξάνδρα, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Καράμπαλης Γιώργος, Κόκκορης Δημήτρης, Παπαδοπούλου Ελισάβετ, 

Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Παράσχου Νίκος, Τζέκου Πουλχερία, Τροκάνας Παναγιώτης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 2, Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, 57004, 23923.30.363-4

Στείλτε μας μήνυμα στο poltherm@gmail.com αν θέλετε να σας ενημερώνουμε 

ηλεκτρονικά για τις δραστηριότητες μας! Γίνετε μέλη του group μας στο facebook 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ...

Φωτογραφική Έκθεση 
“Ο Φάρος του Αγγελοχωρίου, σύγχρονο παρελθόν”   Αλέκα Τσιρώνη

Στη μύτη του Μεγάλου Έμβολου ο πέτρινος Φάρος δεσπόζει από το 1864, όταν 
χτίστηκε από την Γαλλική Εταιρεία Οθωμανικών φάρων. Πίσω του, Γερμανοί 
τεχνικοί, πάλι κατά παραγγελία των Οθωμανών, το 1883-1885 έχτισαν οχυρά, για 
την προστασία της περιοχής από ελληνικές επιδρομές. Δίπλα του, οι Γερμανοί, 
κατά τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχτισαν πυροβολεία.
Σήμερα, το διατηρητέο μνημείο του μικρού αυτού φάρου, με τον ιδιάζοντα 
περιβάλλοντα χώρο να υποδηλώνει τα επάλληλα στρώματα ιστορίας, συνεχίζει 
να φωτίζει τη θάλασσα.
Αυτή η διττή του ιδιότητα (του μνημείου και του εν λειτουργία φάρου), καθώς 
και το τοπίο που καλείται με το φως του να εξημερώσει και το οποίο μέσα στην 
ηρεμία του δεν κρύβει την εν δυνάμει αγριότητά του, είναι που υπαγόρευσαν την 
αισθητική αντίληψη της φωτογράφισης.

Αλέκα Τσιρώνη, Οκτώβρης 2012

Η Αλέκα Τσιρώνη γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. 
Ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία και ασχολείται συστηματικά με αυτήν, 
από το 2006, ως μέσο παρατήρησης, ερμηνείας και μυθοπλασίας περί της 
πραγματικότητας και των ιδεών.

Video installation 
“3 Portraits of Cath Diaz”   Herve Constant

Αυτό το μικρού μήκους video παρουσιάζεται σε τρία στάδια-πορτρέτα. 
Κάθε πορτρέτο διαρκεί 1’30’’.

Ο Herve Constant είναι γαλλικής καταγωγής και ζει στο Λονδίνο. Γεννήθηκε στην 
Καζαμπλάνκα. Mεγάλωσε σε ορφανοτροφείο στη Hyeres της Νότιας Γαλλίας. 
Σπούδασε υποκριτική θεάτρου στο Conservatoire de Toulon. Με υποτροφία 
συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole Nationale Superieur des Arts et Technique 
du Theatre στο Παρίσι. Έργα του έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί σε φεστιβάλ, 
γκαλερί, Κέντρα Τεχνών και μουσεία στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ιταλία, την Τουρκία, τη Βραζίλια, τις ΗΠΑ κ.α. Έχει βραβευτεί στη Biennale de Nice 
(Γαλλία), έχει τιμηθεί με το βραβείο “Under Different Skies” του British Art Council 
και υπήρξε ο νικητής του διαγωνισμού “I Love London”. Κείμενα και συνεντεύξεις 
του σχετικά με την Τέχνη έχουν δημοσιευτεί σε ποικίλα έντυπα.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ 5ου THERMAIKOS FILM FESTIVAL
πρόεδρος του Φεστιβάλ: Γιάννης Τσακμάκας

καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρονίκη Ράπτη

γενική οργάνωση, επιμέλεια  & συντονισμός παραγωγής: 

Πολυξένη Ζαπτιέ, Ευαγγελία Παράσχου & Ανδρονίκη Ράπτη

επικοινωνία & δημόσιες σχέσεις: Πολυξένη Ζαπτιέ & Ευαγγελία Παράσχου
 

σχεδιασμός έντυπου υλικού & εισαγωγικού βίντεο (animation graphics): 
Ανδρονίκη Ράπτη

copywriting/επιμέλεια & συντονισμός ύλης προγράμματος/
μεταφράσεις – κείμενα – υπότιτλοι/σχεδιασμός & επιμέλεια ιστοσελίδας: 

Ευαγγελία Παράσχου 

τεχνικός προβολής: Βαγγέλης Μολυβιάτης
τεχνικός ήχου και φωτισμού: Βαγγέλης Βαλάσης (ΗΧΟΡΑΜΑ)

επιμέλεια φωτογραφικής έκθεσης: Ανδρονίκη Ράπτη

σχεδιασμός βιντεοπροβολής foyer: Πολυξένη Ζαπτιέ

εφορευτική επιτροπή: Θεοδόσης Τσιρώνης, Βασιλική Παπαγεωργίου (εθελόντρια), 
Χριστίνα Λεμονάκη (εθελόντρια)

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της ομάδας Art Therapy “Μπλε Γραμμή”
 (οικοτροφεία Αλθαία, Αλκυόνη, Αξιός) για τη βοήθεια τους στην προετοιμασία 

της φωτογραφικής έκθεσης, καθώς και τον κ. Γιώργο Καράμπαλη 
για την τεχνική υποστήριξη.

Ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΚΑΠΠΑ 2000 
για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας θεάτρου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Δήμου Θερμαϊκού

Τσακμάκας Γιάννης, Πρόεδρος , Φερβελή Αλεξάνδρα, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Καράμπαλης Γιώργος, Κόκκορης Δημήτρης, Παπαδοπούλου Ελισάβετ, 

Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Παράσχου Νίκος, Τζέκου Πουλχερία, Τροκάνας Παναγιώτης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 2, Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, 57004, 23923.30.363-4

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/
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


