
                                                      
 

 

 

 Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00  

Ταινίες  μυθοπλασίας μικρού μήκους, κατάλληλες  για παιδιά 8+ 

Με ελληνικούς υπότιτλους 

 Η μέρα του βασιλιά (Steven Wouterlood, Ολλανδία, 25΄, 2015) 

Σε μια  πολυάνθρωπη λαϊκή αγορά, ο Γιούνες πουλάει κομμάτια από το αμάξι του 

πατέρα του για ανταλλακτικά. Με την άφιξη του λαϊκού τραγουδιστή Κέλβιν και του 

πατέρα του, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Καθώς η μέρα 

προχωρά, τα δυο αγόρια ανακαλύπτουν ότι ενώ δείχνουν τόσο διαφορετικά μεταξύ 

τους, ζουν ουσιαστικά τις ίδιες καταστάσεις. 

 

 Η Μαντάμ Μαύρη (Ivan Barge, Νέα Ζηλανδία, 12΄, 2015) 

Ο Μάρκους, ένας φωτογράφος πορτρέτων χτυπάει με το αυτοκίνητό του το γατάκι ενός 

μικρού κοριτσιού. Στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την κατάσταση, σκαρφίζεται 

μια ιστορία για την εξαφάνιση της γάτας. Λέει στο κορίτσι ότι το κατοικίδιο της έφυγε 

για το γύρο του κόσμου και αναγκάζεται να «γαρνίρει» το ψεματάκι του με μια σειρά 

από καρτ-ποστάλ.  

 

 Σεμέλη (Mυρσίνη Αριστίδου, Κύπρος, 13΄, 2015) 

Η Σεμέλη θα έκανε τα πάντα για να περάσει λίγη ώρα με τον εδώ και καιρό απόντα 

πατέρα της. Ένα σχολικό σημείωμα που χρειάζεται την υπογραφή του γίνεται η αφορμή 

να τον επισκεφτεί στη δουλειά και να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον χαμένο δεσμό 

τους. 

 

 Τραγούδα! (Kristóf Deák, Ουγγαρία, 25΄, 2015) 

Η Ζόφι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο της σχολείο. Η συμμετοχή της στη 

διάσημη χορωδία του σχολείου είναι η μοναδική της παρηγοριά. Όμως, ο διευθυντής 

της χορωδίας, μπορεί και να μην είναι ο εμπνευσμένος δάσκαλος, όπως θεωρούν οι 



πάντες. Η Ζόφι και η καινούρια της φίλη Λίζα, θα πρέπει να δώσουν ένα μάθημα στον 

δάσκαλό τους.  

 

 Λίλα (Carlos Lascano, Αργεντινή - Ισπανία, 9΄, 2014) 

Οπλισμένη με το μπλοκ της ζωγραφικής, η Lila βγαίνει στον κόσμο με την πεποίθηση 

ότι μπορεί να τον κάνει καλύτερο. Καθισμένη σε ένα μπαρ, χαζεύοντας στο πάρκο ή 

περπατώντας στο δρόμο, ζωγραφίζει τις γραμμές που συμπληρώνουν τη μαγεία που 

έχουν χάσει οι γύρω της. 

 

 Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00  

Ταινίες  κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους κατάλληλες  για παιδιά όλων των 

ηλικιών 

 

 Σκύλοι και γάτες (Jesús Pérez, Gerd Gockell, Ελβετία - Γερμανία, 6΄, 2015)  

Ένα παιδικό animation για την φιλία. Η φιλία δεν έρχεται με το ζόρι, όμως μια 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να οικοδομήσει μια φιλία. 

 

 Oι φεγγαρόλυκοι (NimaYousefi, Σουηδία, 6’, 2014) 

Ανάμεσα στα τόσα παράξενα, φανταστικά πλάσματα του δάσους, υπάρχει κι ένα πολύ 

σπάνιο είδος, οι «Φεγγαρόλυκοι». Τους αρέσουν τα πράγματα που γυαλίζουν και 

λαμποκοπούν, αλλά πιο πολύ, λατρεύουν το φεγγάρι, το οποίο κάθονται και χαζεύουν 

ονειροπολώντας κάθε νύχτα. Ένα βράδυ, το πάθος τους γίνεται τόσο έντονο, που 

αποφασίζουν να ταξιδέψουν στο φεγγάρι. 

 

 Πόσο πολύ, όχι πολύ (Michelle Kranot,Uri Kranot, Δανία, 5΄, 2016)  

Αυτό το εικαστικό ταξίδι μας προκαλεί να σκεφτούμε ένα οικουμενικό συνταίριασμα, 

που δεν περιορίζεται στα όρια μιας πόλης, μιας περιοχής, μιας χώρας, σε μια εποχή 

κατά την οποία, η ξενοφοβία, ο εθνικισμός κι η μισαλλοδοξία βρίσκονται στην 

ημερήσια διάταξη. 

 

 Αρκτικά βατόμουρα (Polina Minchenok Ρωσία, 7΄, 2015) 

Ο μεγάλος γκρίζος λύκος με τα σουβλερά δόντια, τρομοκρατεί ολόκληρο το χωριό. 

Όμως, ένα μικρό κοριτσάκι, είναι τόσο θαρραλέο που γίνεται φίλη με το τρομακτικό 



πλάσμα και το φροντίζει. Κι ενώ περιποιείται το πληγωμένο πόδι του λύκου, του 

μαθαίνει να προτιμά τις τηγανίτες και τα αρκτικά βατόμουρα.  

 

 Βιολέτα (Maurice Joyce, Ιρλανδία, 8΄, 2015) 

Μια ιστορία αφύπνισης, για ένα κορίτσι που απεχθάνεται την αντανάκλασή του. 

 

 Το Πρώτο Χιόνι (Lenka Ivančíková, Δημοκρατία της Τσεχίας, 14’, 2015)   

Ο ρομαντικός σκαντζόχοιρος αφήνει την φωλιά του για ν’ απολαύσει τoν όμορφο 

νυχτερινό ουρανό. Η νύχτα όμως θα φέρει μια μεγάλη χιονοθύελλα και ο μικρός 

σκαντζόχοιρος έχει ήδη αποκοιμηθεί έξω. Όταν θα ξυπνήσει το πρωί θα βρει τα γνωστά 

του μονοπάτια θαμμένα στο χιόνι.  

 

 Το Χνάρι (Christina S. Nerland, Ηνωμένο Βασίλειο, 5’, 2016)  

Πέρα στο Βόρειο Πόλο μια οικογένεια από αρκτικές αλεπούδες καταλαβαίνει ότι ο 

αρχηγός τους αρχίζει και ξεθωριάζει, αλλά ελπίζουν ότι προλαβαίνουν να χαρούν 

ακόμη λίγο τη  θωριά του πριν εξαφανιστεί για πάντα. 

 

 Δύο Τραμ (Svetlana Andrianova, Ρωσία, 10΄, 2016)  

Κάθε μέρα το νεαρό τραμ κάνει τους γύρους του παρέα με το γέρικο τραμ στους 

δρόμους της πόλης. Όμως, μια μέρα ο γέρο-δάσκαλός του λείπει και το νεαρό τραμ τον 

ψάχνει απεγνωσμένα σ’ όλη την πόλη.  

 

 Η Γιαγιά (Roza Kolchgova, Βουλγαρία, 6΄, 2017)  

Ένα σπίτι, ένα δέντρο, μια γιαγιά κάπου μακριά. Μια ιστορία για τα μικρά κι απλά 

πράγματα, για τα πράγματα που αγαπάμε. Μια ιστορία που μας κάνει να σκεφτούμε τι 

χάνουμε στην πολυάσχολη ζωή μας και τι θυσιάζουμε για να βρεθούμε στη μεγάλη 

πόλη. 

 

 Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30  

Προβολή της ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «Κουκουβάγιες και ποντίκια» 

(Simone van Dusseldorp, Ολλανδία, 2016, 80’) Με ελληνικούς υπότιτλους 

Όταν η Meral μετακομίζει σε ένα καινούριο σπίτι, δυσκολεύεται να κάνει καινούργιους 

φίλους στο σχολείο. Στο σπίτι, είναι φίλη με ένα μικρό ποντίκι που ζει στο δωμάτιό 



της: τον Peepeep. Χάρη στο ποντίκι, η Meral κάνει μερικούς απροσδόκητους νέους 

φίλους. Αλλά όταν μια κουκουβάγια πιάνει τον Peepeep, η Meral τους κατηγορεί. 

Μόνο αφού ξεκινήσουν μια περιπέτεια αναζήτησης του Peepeep, ο Meral θα καταλάβει 

τι στα αλήθεια είναι η φιλία… 
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