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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 1 

 

11:00 BABY & ME, 45’ 

Ειδική Προβολή για παιδιά έως 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

Σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού της Αθήνας 

 

Αφήστε τα μωρά σας να μπουσουλήσουν, να περπατήσουν και να τρέξουν σε μια 

ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες. Με φόντο 

τις απολαυστικές περιπέτειες του μικρού Τυφλοπόντικα, τα μωρά μπορούν να 

κυκλοφορήσουν ελεύθερα σε φιλικό περιβάλλον με μαλακές επιφάνειες, χωρίς 

δυνατό ήχο και με ήπιο φωτισμό. 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

11:30 ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ, 45’ 

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

 

Μπιζέλια εν Δράσει / Peas 
Ούρι Άτλαν, 2019, Ισραήλ, 2’ 
Ο ακούραστος αγώνας ενός μικρού πράσινου αρακά να επιστρέψει στο πιάτο 
του. 
 
Η Γιαγιά μου κι Εγώ / Mi Abuelita  
Άντρεα Τζιζέλ Πέρες, 2018, Γουατεμάλα, 2’ 
Ένα κοριτσάκι περνάει τη μέρα της στην κουζίνα με την αγαπημένη της γιαγιά,  
βοηθώντας τη να ετοιμάσει το φαγητό, μέσα από παιχνίδια, γέλια και μερικά 
ατυχηματάκια. 
 
Γουρουνάκι για Σπίτι / PigTails 
Κέιτλυν Τσέις, 2018, ΗΠΑ, 3’ 
Ένα γουρουνάκι που ζει σε pet shop κάνει τα πάντα για να υιοθετηθεί, μέχρι 
να συνειδητοποιήσει πως το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι ο εαυτός του. 
 
Μια Μέρα στο Λούνα Παρκ / Miles Away  



Μπάρμπαρα Μπρουνέρ, 2018, Ελβετία, 4’ 
Ο Μάιλς είναι ένα αγόρι που έχει για καλύτερο φίλο ένα δέντρο. Μαζί κάνουν 
μια εκδρομή στο λούνα παρκ και περνούν μια υπέροχη μέρα. 
 
Κατοικίδιο από Πλαστελίνη / Claypet 
Γιασούκο Άμπε, 2019, Ιαπωνία, 2’ 
Ένα ζωάκι από πλαστελίνη αλλάζει μορφές ενώ παίζει χαρούμενα με την 
ιδιοκτήτριά του. 
 
Χασμουρητά / Nodding Off 
Κέιλι Τσόι, 2018, ΗΠΑ, 2’ 
Μια συνηθισμένη διαδρομή με το αυτοκίνητο οδεύει προς την καταστροφή, 
όταν παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι τον εξαντλημένο οδηγό. Ένας ανυποψίαστος 
ήρωας πρέπει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του, αλλά δυστυχώς το γκάζι 
έχει κολλήσει και δεν λειτουργούν τα φρένα… 
 
Η Μεγάλη Απόδραση του Ρέυ / Ray’s Great Escape 
Τζίε Γουένγκ, 2018, Κίνα, 7’ 
Ένα μικρό τερατάκι που ζει σε ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί 
πρέπει να βρει τρόπο να μετακινήσει το σπίτι του και τα αγαπημένα του 
πράγματα μακριά πριν να είναι πολύ αργά. 
 
Δαμάζοντας τα Σύννεφα / Cloudy 
Ζουζάνα Κούποβα, Φίλιπ Ντιβιάκ, 2018, Τσεχία, 5’ 
Ο Κύριος Ξωτικό θέλει να περάσει τη μέρα του κάνοντας ηλιοθεραπεία στο 
ωραίο του νησί. Αλλά ένα βλοσυρό σύννεφο στρογγυλοκάθεται μπροστά στον 
ήλιο. Ο Κύριος Ξωτικό ενοχλείται, αλλά ξέρει ακριβώς πώς θα βγάλει από τη 
μέση ένα τέτοιο σύννεφο… 
 
Στα Ίχνη του Αστεριού / Light Trail 
Μελίσα Πίντο, 2018, Ηνωμένο Βασίλειο, 5’ 
Ένα κορίτσι, καθώς περιπλανιέται στο δάσος, βρίσκει ένα αστέρι και θα κάνει 
τα πάντα για να το επιστρέψει εκεί όπου ανήκει. 
 
Κατ Λέικ Σίτυ / Cat Lake City  
Άντγιε Χέιν, 2019, Γερμανία, 7’  
Η γάτα Πέρσυ ανυπομονεί για τις διακοπές της στο Κατ Λέικ Σίτυ, το 
αγαπημένο θέρετρο διακοπών για όλες τις γάτες. Όμως το μέρος δεν είναι 
όπως το περίμενε και η θέση της στην πετσέτα δεν είναι τόσο ασφαλής όσο 
νόμιζε… 
 
Χόπους / Hopus  
Λουσί Κοκολίεβα, 2019, Τσεχία, 4’ 
Στο πρωτάθλημα αλμάτων ανθρωπόμορφων ζώων, η αδρεναλίνη χτυπάει 
κόκκινο και η ανατροπή της τελευταίας στιγμής κόβει την ανάσα. 
 
Γυμναστική / Workout 
Τζο Γουντ, 2018, Ηνωμένο Βασίλειο, 2’ 
Ποιο είναι το μυστικό της καλής γυμναστικής; Μα, φυσικά, ο ρυθμός. 
 



 

12:30 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ, 62’  

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 6 ετών (με ζωντανή μεταγλώττιση)  

 

Ο Ντιμίτρι και η Απίστευτη Έκπληξη / Dimitri and the Fun Surprise 

Aνιές Λεκρέ, 2018, Γαλλία, 13’ 
Ένα πρωινό μια μικρή μαϊμού φτάνει απρόσμενα στην κοιλάδα που ζει ο 
Ντιμίτρι, το πουλάκι, και η παρέα του και πιάνει φιλίες με τα ζώα που 
κατοικούν εκεί. 
 
Ντόροθυ η Πολυλογού / Dorothy the Rambler 
Εμμανουέλ Γκορζιάρ, 2018, Γαλλία / Βέλγιο, 9’ 
Τέσσερις αγελάδες βόσκουν ανέμελες στο λιβάδι. Δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία 
να ζήσουν μια περιπέτεια και δεν ξέρουν πολλά για τον κόσμο, μέχρι που μια 
μέρα ανακαλύπτουν ένα χνουδωτό πλάσμα στο ρυάκι. 
 
Ζωολογικός Κήπος / Zoo 
Νίνα Χέκελ, 2019, Γαλλία, 4’ 
Η λιλιπούτεια αφηγήτρια μάς μεταφέρει στην ημέρα που πέρασε στον 
ζωολογικό κήπο με το μικρό της αδερφάκι. Είναι, όμως, αξιόπιστη στην 
περιγραφή της; Μήπως είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ φαντασίας και 
πραγματικότητας; 
 
Ζιμπίλλα, η Ζωηρή Ζέβρα / Zibilla 
Ιζαμπέλ Φαβέζ, 2019, Ελβετία / Βέλγιο / Γαλλία, 26’ 
Η Ζιμπίλλα έχει μαύρες ρίγες και κανείς δεν την αποδέχεται στο σχολείο. Όταν 
μπλέκει άθελά της σε μια περιπέτεια με ένα άγριο λιοντάρι, αποκτά την 
αυτοπεποίθηση για να υψώσει ανάστημα στους συμμαθητές της. 
 
Σέρμπερτ Ρόζενκραντζ, Είσαι Πανέμορφη / Sherbert Rosencrantz, 
You’re Beautiful 
Νάταλι βαν ντε Ντούνγκεν, 2018, Αυστραλία, 10’ 
Όλος ο κόσμος της Μίλλυ περιστρέφεται γύρω από δύο πράγματα: το ινδικό 
της χοιρίδιο, την Σέρμπερτ, και το κουκλόσπιτό της. Όταν η μητέρα της 
προσπαθεί να την πείσει να αποκτήσει μια «κανονική» φίλη για να παίζει και 
προσκαλεί την ξαδέρφη της, συμβαίνουν πολλά ευτράπελα. 
 

 

13:45 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: ΜΠΙΝΤΙ / BINTI, 89’ 

Φρεντερίκε Μίγκομ, 2019, Βέλγιο, 8+ (στα φλαμανδικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 
Η Μπίντι είναι ένα κορίτσι δώδεκα χρονών από το Κονγκό, αλλά έχει ζήσει 
όλη της τη ζωή στο Βέλγιο. Ασχολείται με το vlogging και θέλει να γίνει 
διάσημη σαν το είδωλό της, την Τατιάνα. Ελπίζει να τα καταφέρει μέσα από το 
προσωπικό της vlog, το Binti’s Bubble. Όταν, όμως, η αστυνομία κάνει έφοδο 
στο σπίτι της με σκοπό να απελάσει εκείνη και τον πατέρα της, βλέπει το 
όνειρό της να απειλείται. Για την Μπίντι, η λύση είναι μία: να παντρευτεί ο 
μπαμπάς της τη μητέρα του καινούργιου της φίλου, του Ελίας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να παραμείνουν στο Βέλγιο. Θα πετύχει το τέλειο σχέδιό της;  



Η σκηνοθέτης Φρεντερίκε Μίγκομ επιστρέφει στο Παιδικό και Εφηβικό 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας με τη θαυμάσια μεγάλου μήκους ταινία 
της, μετά το αξέχαστο περσινό Si-G. 
 

 

15:45 ANIMANIMALS - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΙΟΥΛΙΑ ΟΚΕΡ, 46’ 

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 3 ετών (χωρίς διαλόγους) 

 

Ζέβρα / Ζebra 
Μια μέρα η ζέβρα πέφτει τρέχοντας πάνω σε ένα δέντρο. 
 
Αγελάδα / Cow 
Μια μέρα η αγελάδα ξυπνάει και έχουν εξαφανιστεί τα σχέδιά της. Θα τα 
ξαναβρεί άραγε; 
 
Χταπόδι / Octopus 
Το χταπόδι θέλει να φτιάξει μια νόστιμη τούρτα ροδάκινο. Όμως ένα από τα 
πλοκάμια του έχει τα δικά του σχέδια ζαχαροπλαστικής. 
 
Κροκόδειλος / Crocodile 
Ο κροκόδειλος έχει όλα όσα χρειάζεται για ένα άνετο βράδυ μπροστά στην 
τηλεόραση: μαξιλάρια, σκαμπό, κριτσίνια κι ένα τηλεοπτικό περιοδικό. Ένα 
κριτσίνι, όμως, χαλάει τη διασκέδαση. 
 
Λύκος / Wolf 
Ο λύκος περιπλανιέται στο δάσος ψάχνοντας να βρει ένα ήσυχο μέρος για να 
εξασκήσει το χόμπι του. Τότε εμφανίζεται ένας θεατής μέσα από τους 
θάμνους. 
 
Σαλαμάνδρα / Fire Salamander 
Η σαλαμάνδρα βλέπει μια λεοπάρδαλη από μακριά και νομίζει ότι είναι ίδια με 
εκείνη. 
 
Βραδύποδας / Sloth 
Ο βραδύποδας θέλει να αγοράσει παγωτό, αλλά είναι πάρα πολύ αργός. 
 
Δελφίνι / Dolphin 
Το δελφίνι διασκεδάζει με μια χρωματιστή φούσκα, μέχρι που ένας 
απρόσεκτος ξιφίας του την τρυπάει. 
 
Άλογο / Horse 
Το άλογο πετάει ένα παπούτσι στον αέρα και από τότε ξεκινάει η κακοτυχία. 
 
Σκουλήκι / Earthworm 
Το σκουλήκι έχει δύο κεφάλια που συνέχεια διαφωνούν μεταξύ τους. 
 
Πεσκαντρίτσα / Αnglerfish 
Η μικρή πεσκαντρίτσα θέλει να κοιμηθεί. Όμως στα βαθιά νερά 
παραμονεύουν απειλητικά πλάσματα. 
 



Νυχτερίδα / Bat 
Από τότε που γεννήθηκαν πουλάκια στη γειτονιά, η νυχτερίδα δεν μπορεί να 
κλείσει μάτι. 
 
Αρκούδα / Bear 
Η αρκούδα, πριν πέσει σε χειμερία νάρκη, πρέπει να βρει τον γρύλο που δεν 
την αφήνει να κοιμηθεί. 
 

 

 

16:45 ΖΩΗΡΟΙ ΦΙΛΟΙ, 50’  

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 6 ετών (χωρίς διαλόγους) 

 

Ο Πονηρούλης / The Incomplete 
Έρφαν Παρσαπούρ, 2018, Ιράν, 7’ 
Μια πεινασμένη ενυδρίδα που έχει εμμονή με την τελειότητα ονειρεύεται να 
ζήσει σε έναν ιδανικό κόσμο. Οι προσπάθειές της να βρει φαγητό μπορεί να 
της στοιχίσουν τα πάντα. 
 
Η Τελευταία Μέρα του Φθινοπώρου / The Last Day of Autumn 
Μαρζολέν Περετέν, Ζερόμ Βιτού, 2019, Ελβετία / Βέλγιο / Γαλλία, 8’ 
Τα ζώα του δάσους μαζεύουν πεταμένα εξαρτήματα ποδηλάτων για να 
φτιάξουν τα δικά τους οχήματα και να λάβουν μέρος στον μεγάλο αγώνα που 
πλησιάζει: τον αγώνα της τελευταίας μέρας του φθινοπώρου. 
 
Στο Μονοπάτι του Λύκου / Wolf Paths 
Νοέμι Βαλεντίνυ, Βόιτσεκ Ντότσκαλ, 2018, Τσεχία, 10’ 
Ένα αγόρι χάνεται στο δάσος. Πιάνει φιλία με έναν λύκο που του μαθαίνει την 
αξία του θάρρους, κάτι που θα του φανεί χρήσιμο στη μεγάλη πρόκληση που 
το περιμένει. 
 
Ο Χαρταετός / The Kite 
Μάρτιν Σματάνα, 2019, Τσεχία, 14’ 
Ο παππούς δίνει στον εγγονό του έναν χαρταετό. Παίζουν μαζί, αλλά ο 
παππούς γίνεται τόσο αδύναμος που τον παρασύρει ο άνεμος ψηλά στον 
ουρανό και χάνεται. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, ένα ζεστό αεράκι θα τους 
επανενώσει. 
 
Γλυκιά Μέρα / Cake Day 
Γερούν Κούλεβαϊν, 2018, Ολλανδία, 4’ 
Τα λαχταριστά, πολύχρωμα γλυκά στο ζαχαροπλαστείο της Μίλλυ 
απειλούνται από έναν απρόσμενο εισβολέα: μια πεινασμένη μύγα. 
 
Τα Πάνω-Κάτω / Game Changer 
Αβίβ Μάνο, 2018, ΗΠΑ, 3’ 
Στο μηχάνημα που ρίχνεις κέρματα για να κερδίσεις παιχνίδι, ένα από τα 
παιχνίδια προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποφύγει ένα κορίτσι να το 
κερδίσει.  
 



Παιχνίδι Δίχως Τέλος / Arcade Boys  
Τίμοθυ Ντελχάιζε, Αλέξις Μάρτεν, Αουρέλια Τρον, Οράν Λαφρά, Ζοέ Ντεβίζ, 
2018, Γαλλία, 4’ 
Δύο αδέλφια παίζουν το βιντεοπαιχνίδι τους μέχρι τελικής πτώσης, χωρίς να 
έχουν προσέξει ότι έχει απομείνει μόνο μία μάρκα. Ποιος θα την αποκτήσει; 
 

 

18:00 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: ΒΙΤΕΛΛΟ / VITELLO, 72’  

Ντόρτε Μπένγκτσον, 2018, Δανία, 8+ (στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

Ο Βιτέλλο ζει με τη μαμά του σε ένα μικρό σπίτι και σε γενικές γραμμές 
περνάει μια χαρά: τρώει πολλά μακαρόνια με βούτυρο και τριμμένο τυρί, έχει 
δύο ενοχλητικούς κολλητούς και είναι φίλος με τον κακομαθημένο Γουίλιαμ. 
Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: ο Βιτέλλο δεν έχει μπαμπά. Δηλαδή έχει, αλλά 
δεν ξέρει ποιος είναι. Η μαμά του χαρακτηρίζει τον μπαμπά «κατεργάρη» και 
αρνείται να του αποκαλύψει περισσότερα. Όμως ο Βιτέλλο δεν ικανοποιείται 
και αποφασίζει να τον εντοπίσει. Μόνο που βρίσκει κάποιον που δεν περίμενε 
με τίποτα… Άλλη μια κινηματογραφική μεταφορά της δημοφιλούς δανέζικης 
σειράς βιβλίων που καταφέρνει να κρατά τους μικρούς θεατές σε εγρήγορση, 
αναζητώντας όλο και νέες περιπέτειες του δαιμόνιου πιτσιρικά. 
 

 

19:30 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ IΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, 86’ 

Ταινίες μικρού μήκους για παιδιά από 12 ετών  

Το αφιέρωμα υλοποιείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Είσοδος ελεύθερη. Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ. 

 

Η Κυνηγός / Rå  
Σοφία Μπος, 2018, Σουηδία/Γερμανία, 30’ 
Στα δεκαέξι της, η Λιν, επιτέλους, θα βγει για κυνήγι με τον πατέρα της. 
Περίμενε αυτή τη στιγμή για χρόνια, αλλά σύντομα καταλαβαίνει ότι μπαίνει σε 
έναν κόσμο αυστηρά ανδρικό: όταν πυροβολεί έναν τάρανδο, κατηγορείται 
από τους άνδρες της ομάδας ότι ένα ταρανδάκι θα πεθάνει από έλλειψη 
φροντίδας της μητέρας του. 
 
Μια Μικρή Ήττα / A Modest Defeat  
Ντέιβιντ Μπαρ, 2018, Μ. Βρετανία, 9’ 
Η Τάινυ είναι ένα κορίτσι που δυσκολεύεται να συνυπάρξει με τον μεγαλύτερο 
αδερφό της, ο οποίος είναι ο απόλυτος νταής, εξασφαλίζοντας πάντα για τον 
εαυτό του τη μεγαλύτερη μερίδα του φαγητού ή μια από τις ελεύθερες θέσεις 
στο λεωφορείο. Η Τάινυ πρέπει να βρει τρόπο να ξεπεράσει σε εξυπνάδα τον 
αγενή και κακότροπο αδερφό της. 
 
Απόδραση με Ποδήλατο / Bike Bird  
Κάρι Κλύβε-Σκάουγκ, 2018, Νορβηγία, 15’ 



Η Ζάχρα, ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν, που ζητάει άσυλο στη Νορβηγία, 
έχει ένα όνειρο: να μάθει ποδήλατο. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της, θα 
ακολουθήσει το όνειρό της. 
 
Νουρ / Nur 
Γκαλ Λιν, 2018, Ισραήλ, 15’ 
Η δεκαεξάχρονη Νουρ, μια Παλαιστίνια που ζει κοντά στο τείχος της Γάζας και 
δουλεύει με τον πατέρα της, ονειρεύεται να γίνει καλλιτέχνης και έχει ήδη κάνει 
ένα βήμα ζωγραφίζοντας στο τείχος. 
Μια μέρα, αφού τελειώνει με τις δουλειές του σπιτιού, υψώνει το ανάστημά της 
στον πατέρα της και, παρά τις αντιδράσεις του, το σκάει από το σπίτι για να 
δώσει εξετάσεις στη σχολή Καλών Τεχνών. 
 
Κόντρα σε Όλα / Juck 
Ολίβια Κάστεμπρινγκ, Τζούλια Γκάμπερτ, Ουλρίκα Μπαντέιρα, 2018, Σουηδία, 
17’ 
Μια δημιουργική και πολύ κινηματογραφική καταγραφή της πορείας του 
σουηδικού συγκροτήματος που έγινε viral, καθώς με τη δημόσια εμφάνισή 
τους και τον δικό τους, ιδιαίτερο, τρόπο, ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην 
καταπίεση των γυναικών στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo. 
 

 

 


