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The i.P.A.S. Film Festival, presented by The Default Project, is dedicated to the 
work of �lmmakers from around the world with de�antly independent political 
and social visions. It is the �rst political and activist short �lm festival ever held in 
Greece.
The i.P.A.S. Film Festival is an annual event showcasing independent politically 
inclined �lms from all corners of the world. The festival aims at showcasing the 
best and most thought-provoking works in the new international cinema and 
providing the movie-loving public with access to some of the most emerging 
talents in the �lm-making industry.
Our mission is to promote the �lms of low-budget �lmmakers that dissent 
radically in form or content from the mainstream, challenging the boundaries of 
the commercial distribution, and present imaginative works that dare to spark 
o� heated discussions and transcend audience expectations.
Our selection of the �lms has nothing to do with the conventional �lm aesthetic 
attitude. We encourage you to confront your artistic and political freedom, 
through the experimentation of �lmmaking and art production, making our 
cosmos a more generous, challenging place to live in.

i.P.A.S. has been created on the initiative of The Default Project Koinsep.
The directors are Prodromos Trochidis, Artemis Livadarou and  Penia Kalofolia.

Το i.P.A.S. Film Festival δημιούργημα της Κοιν.Σ.Επ. The Default Project, είναι 
το πρώτο ελληνικό πολιτικό και ακτιβιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους.
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ προβάλλονται  ανεξάρτητες κινηματογραφικές 
παραγωγές μικρού μήκους απ’ όλο τον κόσμο, με βασικό θέμα τους την 
τρέχουσα πολιτική, κοινωνική επικαιρότητα καθώς και την επίδραση της Τέχνης 
στα μεγάλα ζητήματα της ανθρώπινης περιπέτειας.
Το i.P.A.S. Film Festival φιλοδοξεί να γίνει ένας ετήσιος τόπος ανοιχτόκαρδης κι 
απροκατάληπτης συνάντησης νέων ανεξάρτητων κινηματογραφιστών απ’ όλο 
τον κόσμο με το πολιτικά ευαισθητοποιημένο κοινό.
Σε πρώτο επίπεδο, στόχος του Φεστιβάλ είναι να δώσει βήμα ελεύθερης 
έκφρασης σε δημιουργούς και θεατές με καθημερινές προβολές και παράλληλες 
δράσεις, και σε δεύτερο επίπεδο, να συμβάλλει στην ενεργή προώθηση 
εμπνευσμένων ριζοσπαστικών ταινιών χαμηλού κόστους που κατά κανόνα 
αποκλείονται από την κυρίαρχη κινηματογραφική αγορά.

Αυτουργοί της Κοιν.Σ.Επ  The Default Project είναι οι:
Πρόδρομος Τροχίδης, Άρτεμις Λειβαδάρου και Πένια Καλοφωλιά. 



Site: www.ipasfilmfestival.com
Email: ipasfilmfestival@gmail.com

FB: www.facebook.com/ipasfilmfestival



Κουτσουρέλης Εμμανουήλ 
Σκηνοθέτης θεάτρου, Pαδιοφωνικός   
Παραγωγός στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, 
Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Πρόεδρος 
της Κριτικής επιτροπής του i.P.A.S. FILM 
FESTIVAL.

Κoutsourelis Emmanouil  
Theatre Director, Radio Producer, President of ITI Institute Athens, 
President of  i.P.A.S. FILM FESTIVAL Jury Committee. 

Αλεξανδροπούλου Νικόλ 
Δημοσιογράφος, Παραγωγός Ντοκιμαντέρ.

Alexandropoulou Nicole 
Journalist, Documentary Producer.

Βακάλης Νάσος
Σκηνοθέτης και βραβευμένος από το κοινό στο 
i.P.A.S. 2017.

Vakalis Nassos 
Director and Audience Award Winner of 
i.P.A.S. 2017.
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Vtulkina Natalia 
Δημοσιογράφος, Παραγωγός και 
Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, Φιναλίστ στο 
i.P.A.S. 2017.

Journalist, Director, Filmaker and Finalist of 
i.P.A.S. 2017.

Μπάσιος Κωνσταντίνος
Επιστημονικός Συνεργάτης στο 
Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης  στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Bassios Konstantinos
Research Associate at the Lab of Political Communication of the National 
and Kapodistrian University of Athens and member of the Association 
Internationale des Critiques d'Art, (A.I.C.A.)



i.P.A.S. FILM FESTIVAL NEXT STOP

12 - 15 Ιουλίου 2018
Πολυχώρος ΝΗΣΙ | Παραλία Ραχών, Φθιώτιδα

12 - 15 July 2018
Cultural Space NISI | Raches Beach, Fthiotida, Greece

Το ΝISI γεννήθηκε ως ένα μέρος 
ξεχωριστό,  ένα μέρος όπου τα 
πράγματα γίνονται διαφορετικά, 
μικροί & μεγάλοι απολαμβάνουν 
νέες εμπειρίες και μοιράζονται 
θετική ενέργεια με κάθε ευκαιρία.
Το Όραμά μας είναι να φέρουμε 
στον τόπο μας μια αλλαγή που 
του αξίζει σε μια δύσκολη 
περίοδο που χρειάζονται νέα 
δεδομένα στον τρόπο σκέψης 
μας.
Στόχος μας είναι ένας Πολυχώρος 
Εκδηλώσεων που συνδέει όλες τις 
ηλικίες προσφέροντας μοναδικές 
και εναλλακτικές εμπειρίες. 
Κέντρο των δραστηριοτήτων μας 
είναι οι Εκδηλώσεις μας.

NISI Polychoros is a venue were people from Greece and all over the World 
can come together and express themselves, create, play and connect with 
Nature.
Our events draw inspiration from a wide variety of themes like travelling and 
we are always open to sharing with everyone we meet.
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A Job Interview | Glaros Antonis
Greece | Animation, Narrative, Student
In Greece, during the hardship years of the economic crisis 
and the unemployment boost, another job interview is 
taking place; but things are not always how they appear; or 
are they?
 Μία συνέντευξη εργασίας
Στην Ελλάδα, στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης 
και της αύξησης της ανεργίας, άλλη μία συνέντευξη 
εργασίας λαμβάνει χώρα· όμως, τα πράγματα δεν είναι 
πάντα έτσι όπως φαίνονται· ή μήπως είναι;

A Letter from Leticia | Blei Irene
Argentina | Animation, Documentary
Argentina, 1976: Leticia Veraldi: was in in 4° year at Colegio 
Nacional de Vicente López, when her parents decided to 
move her to their friend's house in Cipolletti, Rio Negro, for 
protection. 
Ένα γράμμα από τη Λετίσια
Αργεντινή, 1976: H Λετίσια Βεράλντι ήταν στο 4ο έτος του 
Εθνικού Κολεγίου Βισέντε Λόπεζ,  όταν οι γονείς της 
αποφάσισαν να τη στείλουν στο σπίτι των φίλων τους στο 
Σιπολέτι της επαρχίας Ρίο Νέγρο για λόγους ασφαλείας. 

A Lifetime Later | Levy Adrienne
United States | Narrative
Joe and Amy Buckley live in a small working class neighbor-
hood with their 7 year old daughter, Lisa. When Amy is 
diagnosed with advanced cancer, Joe begins to buy medi-
cal marijuana to help her cope. 
Μία ζωή αργότερα
Ο Τζο και η Έιμι Μπάκλει ζουν σε μία γειτονιά της εργατικής 
τάξης μαζί με την εφτάχρονη κόρη τους Λίζα. Όταν η Έιμι 
διαγιγνώσκεται με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, ο Τζο 
αγοράζει φαρμακευτική μαριχουάνα για να τη βοηθήσει να 
το αντιμετωπίσει. 



Animal Park | Spanò Antonio
Italy | Documentary
Since 1996 DRCongo has been in a permanent state of 
warfare. On the eastern border of the country lies the oldest 
park of the African continent, the Virunga National Park. The 
main priority of the park's management is the protection of 
nature and, in order to pursue this goal, rangers burn down 
villages, kill men and rape women.
 Το πάρκο των ζώων
Από το 1996 η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται σε 
εμπόλεμη κατάσταση. Στα ανατολικά σύνορα της χώρας
βρίσκεται το παλαιότερο πάρκο της αφρικανικής ηπείρου, 
το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα. Κύρια προτεραιότητα της 
διοίκησης του πάρκου αποτελεί η προστασία της φύσης και 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι 
δασοφύλακες καίνε χωριά, σκοτώνουν άνδρες και βιάζουν 
γυναίκες.

AnorMal | Galán Luis
Spain | Documentary
What has worried us today? What could we care about if we 
were a child without even shoes on the streets of Saint 
Louis? AnorMal is a sample of a journey to poverty, 
contained in lights and sounds, that makes possible to feel 
a bit of a reality that has very little to do with ours.
 Αφύσικο
Τι μας προβλημάτισε σήμερα; Τι θα μας απασχολούσε 
άραγε εάν ήμασταν παιδιά ξυπόλητα στους δρόμους του 
Σαιντ Λούις;  Το “AnorMal” είναι ένα ταξίδι στη φτώχεια, 
μέσα από εικόνες και ήχους, που μας δίνει τη δυνατότητα να 
αγγίξουμε μία πραγματικότητα που απέχει πολύ από τη 
δική μας.

Are You Volleyball?! | Mohammad Bakhshi
Iran | Narrative
A group of Arabian spoken asylum seekers arrive to an 
English spoken country border and can't keep going. They 
con�ict with border soldiers everyday till a deaf-mute boy 
becomes a catalyst for better communication between the 
two groups.
 Είστε για Βόλεϊ;
Μια ομάδα αραβόφωνων αιτούντων άσυλο φτάνει στα 
σύνορα μίας αγγλόφωνης χώρας και δεν μπορεί να τα 
διασχίσει. Καθημερινά τα μέλη της έρχονται σε σύγκρουση 
με τους στρατιώτες που φυλούν τα σύνορα, ώσπου ένα 
κωφάλαλο παιδί θα αποτελέσει τον καταλύτη για την 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων.



Aufseherin | Wilbert van Veldhuizen
Netherlands | Animation, Student
This �lm is dedicated to Hebe Charlotte Kohlbrugge (1914 - 
2016) 'It's the mid-second world war. Hebe is a member of 
the Dutch resistance. When she gets captured by the Nazis 
she pretends to be someone else and they seem to fall for it. 
But how long will it take them to �gure out that she is not 
who she says she is... and what will happen to her if they 
do?' 
 Η Επιτηρήτρια
Αυτή η ταινία είναι αφιερωμένη στην Έμπε Σαρλότε 
Κολμπρούγκε (1914 - 2016). Βρισκόμαστε στα μέσα του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Έμπε είναι μέλος της 
ολλανδικής αντίστασης. Όταν συλλαμβάνεται από τους 
ναζί, παριστάνει ότι είναι κάποια άλλη και εκείνοι την 
πιστεύουν. Αλλά πόσο καιρό θα τους πάρει να καταλάβουν 
ότι δεν είναι αυτή που λέει και τι θα της συμβεί εάν το 
ανακαλύψουν;

Between Pudukkottai & Singapore - Poems by N Rengara-
jan | Daryanomel Vishal
Singapore | Documentary
Originally from Pudukkottai (India), N Rengarajan works in 
Singapore’s construction sector. He performed at the �rst 
two Migrant Worker Poetry Competitions.
Featuring three of his poems which subtly elucidate the 
realities of migrant life, the �lm also highlights pertinent 
issues such as employment processes, exorbitant agent 
fees, �nancial debt, and commonly held perceptions of 
migrant workers. The Tamil Language and its place in Singa-
pore society, as well as spaces for minority artists, are some 
of the other areas explored.
Ανάμεσα στο Πουντουκοτάι και τη Σιγκαπούρη
Ποιήματα του N. Ρενγκαράτζαν
Με καταγωγή από το  Πουντουκοτάι της Ινδίας, ο N. 
Ρενγκαράτζαν εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα της 
Σιγκαπούρης. Έλαβε μέρος στους δύο πρώτους 
Διαγωνισμούς Ποίησης Μεταναστών Εργαζομένων.
Προβάλλοντας τρία από τα ποιήματά του, τα οποία φέρνουν 
στο προσκήνιο την πραγματικότητα της ζωής των 
μεταναστών, η ταινία θίγει ακόμη συναφή ζητήματα όπως 
τις διαδικασίες προσλήψεων, τις εξωφρενικές αμοιβές των 
μεσαζόντων, το οικονομικό χρέος και τις κοινές αντιλήψεις 
των μεταναστών εργαζομένων. Η γλώσσα Ταμίλ και η θέση 
της στην κοινωνία της Σιγκαπούρης, όπως και οι δίοδοι για 
τους καλλιτέχνες που ανήκουν σε μειονότητες είναι μερικοί 
ακόμη από τους τομείς που διερευνώνται. 



Blessed Days | Casadei Valentina
France | Narrative
Adèle, an 85 years old lady, confronts very hardly the loss of 
her husband, after 63 years of shared life. An unexpected 
dream, will bring Adele to relive the last moments of their 
life together, at the museum. She will be able to overcome 
the pain.
Ευλογημένες Μέρες
Η Αντέλ, 85 ετών, αντιμετωπίζει πολύ δύσκολα την απώλεια 
του συζύγου της, μετά από 63 χρόνια κοινής ζωής. Ένα 
απρόσμενο όνειρο θα κάνει την Αντέλ να ξαναζήσει τις 
τελευταίες τους στιγμές μαζί στο μουσείο. Και έτσι θα 
μπορέσει να ξεπεράσει τον πόνο.

Brainwash | Gautrey Hannah
United Kingdom | Narrative
A group of people head to work, it's just their average 9 - 5 
working day.
Πλύση Εγκεφάλου
Μια ομάδα ανθρώπων πηγαίνει στη δουλειά. Είναι ένα 
συνηθισμένο εργασιακό οκτάωρο.

Breathless | Cisco Anaiis
United States | Narrative
Breathless is the story of Larry, a middle aged Black man, 
whose trip to the bodega for co�ee and cigarettes leads to 
his unwarranted death.
Χωρίς ανάσα
Το Breathless είναι η ιστορία του Λάρι, ενός μεσήλικα 
έγχρωμου άντρα. Η διαδρομή του μέχρι το μίνι μάρκετ για 
καφέ και τσιγάρα θα οδηγήσει στον αδικαιολόγητο θάνατό 
του.

Bu�et | Riccardi Alessandro
Italy | Narrative
Parodic representation of a re�ned vernissage of the upper 
class people, that turns into a grotesque and hilarious 
assault on the Bu�et.
 Ο μπουφές
Αναπαράσταση - παρωδία μιας εκδήλωσης για ανθρώπους 
της υψηλής κοινωνίας που μετατρέπεται σε ένα γκροτέσκο 
και ξεκαρδιστικό γιουρούσι στον μπουφέ.



Caged | Tatiana Sager
Brazil | Documentary
When the southern brazilian prison system seemed to have 
reached its extreme, with overcrowded prisons, new forms 
of torture were implemented.
 Εγκλωβισμένοι
Όταν το σωφρονιστικό σύστημα της Νότιας Βραζιλίας 
φτάνει στο έσχατο σημείο του με τις φυλακές να είναι 
υπερπλήρεις, εφαρμόζονται νέες μορφές βασανιστηρίων 
για τους τρόφιμους.

Calamity | Feyers Maxime
Belgium | Narrative
France meets her son's girlfriend for the �rst time. She loses 
control... An exploration of the mechanics behind rejection 
and fear… behind conditioning. What is normality? What is 
weird? 
Συμφορά
Η Φρανς συναντάει για πρώτη φορά την κοπέλα του γιού 
της και χάνει τον έλεγχο. Μια εξερεύνηση του μηχανισμού 
της άμυνας στην απόρριψη και στον φόβο. Τι θεωρείται 
φυσιολογικό και τι παράξενο;

Champions | Bräuniger Anastasija
Germany | Narrative
On the day of the football European Championship �nals 
2016, a group of Kurdish children from a refugee camp in 
Northern Iraq, tries to contact the FIFA. The children call the 
FIFA headquarters in Zurich, Switzerland to register their 
team for the football World Championship in 2018. 
"Champions" was �lmed 2016 in a refugee camp between 
Erbil and Mosul, where Kurdish and Syrian refugees from 
Kobane are accommodated.
 Πρωταθλητές
Την ημέρα διεξαγωγής του τελικού του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου  2016, μια ομάδα παιδιών 
Κούρδων σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στο Βόρειο Ιράκ 
προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Διεθνή Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία (FIFA). Τα παιδιά καλούν στα κεντρικά γραφεία 
της Ομοσπονδίας στη Ζυρίχη για να δηλώσουν την ομάδα 
τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018. Το 
"Champions" γυρίστηκε το 2016 σε ένα στρατόπεδο 
προσφύγων ανάμεσα στην Ερμπίλ και τη Μοσούλη, όπου 
φιλοξενούνται Κούρδοι και Σύριοι πρόσφυγες από την 
Κομπάνε.



Colourmakers | Azcuaga Carlos
Mexico | Animation
In a gray world where communities shut themselves in from 
diversity by building stone walls, a tireless girl �ghts for 
color, reaching out to stray outsiders to ultimately bring 
down the walls by way of empathy and compassion.
 Οι χρωματοποιοί
Σε έναν γκρίζο κόσμο γεμάτο πέτρινους τοίχους που η 
ποικιλομορφία δεν έχει καμιά θέση, ένα ακούραστο κορίτσι 
αγωνίζεται για να δώσει χρώμα. Προσεγγίζοντας 
περιπλανώμενους ξένους και με όπλα τους την κατανόηση 
και τη συμπόνια θα καταφέρουν τελικά μαζί να ρίξουν τα 
τείχη.

Common Ground | Nicolaides Sylvia & Nicolas Iordanou
Cyprus | Documentary
Following war in 1974, in which more than 200,000 Greek 
and Turkish Cypriots were displaced, the island of Cyprus 
has remained divided until today, separating the two 
communities that once lived together. 
Κοινό Έδαφος
Μετά τον πόλεμο του 1974, περισσότεροι από 200.000 
Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι, εκτοπίστηκαν. Το νησί της 
Κύπρου παραμένει διχοτομημένο μέχρι και σήμερα, 
χωρίζοντας τις δύο κοινότητες που κάποτε ζούσαν μαζί. 

Cowboys & Indians | Emilia Ruiz
Spain | Narrative
Leo plays "cowboys and Indians" every day at home. Today, 
aged just �ve, he learned a new game.
Καουμπόηδες και Ινδιάνοι
Ο Λεό παίζει “καουμπόηδες και ινδιάνους” κάθε μέρα στο 
σπίτι. Σήμερα, σε ηλικία μόλις πέντε ετών, μαθαίνει ένα 
καινούριο παιχνίδι.

Di�erences | Chang Chun-Tzu
Taiwan | Animation
The �lm is talking about discrimination and actuality from 
our world. Try understanding others stories and respect 
their choices is the only way to make a better world.
 Διαφορές
Η ταινία μιλάει για τις διακρίσεις και τις  προκαταλήψεις στη 
σημερινή κοινωνία. Όπως υποστηρίζει η δημιουργός: ‘Η 
προσπάθεια να κατανοήσουμε την ιστορία που κρύβεται 
πίσω από κάθε απόφαση και ο σεβασμός στις επιλογές των 
άλλων, είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώσουμε τον κόσμο 
μας.’



Don't let them kill the olive trees | Osseiran Nejla
Turkey | Documentary
In June 2017, when the people of Gülpınar village found out 
about the geothermal energy excavation in the middle of 
their olive groves, they immediately �led a lawsuit to stop 
and cancel the execution. As the drilling work accelerated, 
the people became aware of the danger so without waiting 
for the court decision, they started a watch to prevent the 
machines from harming their olive trees. 
Μην τους αφήσετε να σκοτώσουν τα ελαιόδεντρα
Τον Ιούνιο του 2017, όταν οι κάτοικοι του χωριού 
Γκιουλπινάρ έμαθαν ότι πρόκειται να γίνουν γεωτρήσεις 
στους ελαιώνες τους για την εκμετάλλευση της 
γεωθερμικής ενέργειας,  υπέβαλαν αμέσως αγωγή για να 
σταματήσουν τη διαδικασία. Καθώς οι διεργασίες 
γεώτρησης επιταχύνονταν, οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν 
για το πλήθος των κινδύνων που ελλοχεύουν. Χωρίς να 
περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου, ξεκίνησαν την 
περιφρούρηση για να εμποδίσουν τα μηχανήματα να 
βλάψουν τις ελιές τους. 

Erdogan's referendum-Path to dictatorship? 
Küper-Büsch Sabine & Büsch Thomas
Germany | Documentary
İpek Özsüslü is one of the prominent young Cartoonists in 
Turkey. Taha Kurt is working inside of the Youth organiza-
tion of the islamic-conservative party AKP. Both protago-
nists are representing the deep polarization of attitudes in 
Turkey. The �lm shows the unequal division of power and 
in�uence, but keeps an objective eye on the e�orts of the 
main two young characters. Today after Turkey has decided 
for a Presidential system the audience gets a glimpse about 
the di¤culties the country is facing.
Το δημοψήφισμα του Ερντογάν – Ή μήπως ο δρόμος προς 
τη δικτατορία; 
Η Ιπέκ Οσοζλού είναι μία από τους σημαντικότερους νέους 
γελοιογράφους στην Τουρκία. O Ταχά Κουρτ εργάζεται στην 
Οργάνωση Νεολαίας του ισλαμικού-συντηρητικού 
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Οι δύο νέοι 
αντιπροσωπεύουν τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Τουρκία. 
Η ταινία φανερώνει την άνιση κατανομή της εξουσίας, 
βλέποντας όμως με αντικειμενική ματιά την προσπάθεια 
των δύο πρωταγωνιστών της. Σήμερα, μετά την απόφαση 
της Τουρκίας να ακολουθήσει το προεδρικό σύστημα, το 
κοινό παίρνει μια γεύση από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η χώρα.



Everything is allowed | Giirard Blanc Anaïs
France | Narrative, Student
When 11 year-old Leo and his 8 year-old sister Eloïze come 
back from school, they sit in front of a TV game show. The 
goal is to in�ict fake punishments on candidates when 
they're wrong. A game "not to reproduce at home." 
 Όλα Επιτρέπονται 
Όταν ο εντεκάχρονος Λεό και η οχτάχρονη αδερφή του 
Ελοΐζ επιστρέφουν από το σχολείο, κάθονται μπροστά στην 
τηλεόραση και παρακολουθούν ένα τηλεπαιχνίδι. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι να επιβάλλουν ψεύτικες τιμωρίες όταν 
οι απαντήσεις των παικτών κρίνονται λανθασμένες. Ένα 
παιχνίδι που δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 

FEDRA | Malo Bara
Belgium | Narrative, Student
A young undocumented woman is trying at all costs to 
contact her father, who’ is held in a closed centre.
 Φαίδρα
Μια νεαρή γυναίκα χωρίς επίσημα έγγραφα προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, ο οποίος 
κρατείται σε ένα κλειστό κέντρο μεταναστών.

Feeding Back (Or: And Still We Keep Holding On To Our 
Spoons) | Rau Stefanie
Netherlands | Documentary, Student
The starting point for this essay �lm is the occasion of 
receiving three silver spoons by my grandmother. They 
carry her personal history of migration, of having had to 
leave her hometown Riga at the age of 19. The text then 
unfolds into a contemporary re�ection of the migration of 
people, data, capital and images.
 Επιστροφή (ή: Εξακολουθούμε να κρατάμε τα κουτάλια 
μας)
Αφορμή για αυτήν την ταινία-πανεπιστημιακή εργασία 
αποτέλεσαν τρία ασημένια κουτάλια που μου έδωσε η 
γιαγιά μου. Κουβαλούν την προσωπική της ιστορία 
μετανάστευσης, όταν χρειάστηκε να αφήσει την πατρίδα 
της, τη Ρίγα, σε ηλικία 19 ετών. Το κείμενο έπειτα 
εκτυλίσσεται σε έναν σύγχρονο προβληματισμό για τη 
μετακίνηση πληθυσμών, δεδομένων, κεφαλαίων και 
εικόνων.



FIFO | Ferbus Sacha
Belgium | Narrative, Student
First in �rst out (FIFO) is a shelving technique used in super-
markets. Stephan must place the freshest products behind 
the oldest ones. Products nearing their sell-by date must be 
destroyed. 
 Πρώτη εισαγωγή- πρώτη εξαγωγή
Η μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή είναι μία 
τεχνική που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των 
προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο Στεφάν πρέπει 
να βάλει τα πιο φρέσκα προϊόντα πίσω από τα παλαιότερα. 
Όσα λήγουν πρέπει να καταστρέφονται. 

Huicholes del Tabaco | Rodriguez Cesar
Mexico | Documentary
Most of the tobacco production in Nayarit goes to compa-
nies like British American Tobacco and Philip Morris interna-
tional, that despite their billions of dollars in earnings they 
haven't taken responsibility for these workers. This is the 
real cost of cigarette.
 Οι άνθρωποι του καπνού
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καπνού στο Ναγιαρίτ 
πηγαίνει σε εταιρείες όπως η British American Tobacco και η  
Philip Morris international, οι οποίες παρά τα 
δισεκατομμύρια κέρδη τους δεν έχουν αναλάβει την 
ευθύνη για αυτούς τους εργαζόμενους Και αυτό είναι το 
πραγματικό κόστος του τσιγάρου.

In God We Trust | Zacharopoulos Elefterios
France | Narrative
"Once upon a time, at the end of the day, a full subway, an 
isane desire to already be at home. How many people have 
left like that, at one time or another ? You ?? Me ??? Or the 
heroine of our story, who returns home exhausted from her 
day. Except today     
Τον Θεό εμπιστευόμαστε
“Μια φορά κι έναν καιρό, στο τέλος της ημέρας, ένα γεμάτο 
μετρό, μία τρελή επιθυμία να βρισκόμασταν ήδη στο σπίτι.” 
Πόσοι άνθρωποι δεν ένιωσαν έτσι κάποια στιγμή; Εσύ; Εγώ; 
Έτσι και η ηρωίδα της ιστορίας μας, όταν γυρίζει σπίτι 
εξαντλημένη από την ημέρα της. Εκτός από σήμερα.



La boite / The box | Boisvert Alain
Canada | Animation
This is the story of a circle but not any circle. He doesn't 
want to be there but for many unjusti�ed reasons that's 
where he ends up! It is a true story...
Το κουτί
Αυτή είναι η ιστορία ενός κύκλου, αλλά όχι οποιουδήποτε 
κύκλου. Δεν θέλει να βρίσκεται εκεί, όμως, για πολλούς 
αδικαιολόγητους λόγους εκεί είναι που καταλήγει. Είναι μία 
αληθινή ιστορία… 

Light Sight | Tabatabaei Seyed M.
Iran | Animation, Student
M.E., the imprisoned character in a room is attracted to a 
hanging light and tries to catch it. But the room itself 
becomes an obstacle on his way.
Η Λάμψη 
Ο Μ.Ε., φυλακισμένος μέσα σε ένα ιδιόμορφο δωμάτιο, 
έλκεται από μια αιωρούμενη λάμψη και προσπαθεί να την 
πιάσει. Το ίδιο όμως το δωμάτιο γίνεται εμπόδιο στην 
προσπάθειά του.

Lines in the Sand | Brunwin Jo
United Kingdom | Documentary
Τhe story of two families amongst the thousands whose 
lives have been torn apart by the war in Syria.  Stuck in a 
makeshift campsite beside a petrol station on a busy 
highway in southern Greece, they are struggling to come to 
terms with what has befallen them.
Γραμμές στην άμμο
Η ιστορία δύο οικογενειών από τις χιλιάδες, των οποίων οι 
ζωές διαλύθηκαν εξαιτίας του πολέμου στη Συρία. 
Κολλημένοι σε ένα αυτοσχέδιο κάμπινγκ δίπλα σε ένα 
βενζινάδικο, σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη 
Νότια Ελλάδα, αγωνίζονται να δεχτούν τη νέα τους 
πραγματικότητα.



LISTEN | Hein Min Min
Myanmar | Documentary
Chaw Ei Then exiled from her homeland of Myanmar, she 
uses visually striking and emotionally unsettling perfor-
mance art and artwork as a means of dissent, both to 
express her political views and to give voice to her victim-
ized experience and inner struggles.
ΑΚΟΥ
H Τσο Άι Τέιν εξόριστη από την πατρίδα της Μιανμάρ, 
χρησιμοποιεί την τέχνη του performance, δημιουργώντας 
καθηλωτικές εικόνες και συνταρακτικά συναισθήματα, 
καθώς και τα έργα τέχνης ως μέσο εναντίωσης, τόσο για να 
εκφράσει τις πολιτικές της πεποιθήσεις όσο και για να δώσει 
φωνή στα βιώματα και τις προσωπικές της αγωνίες.

Mary Mother | Wahidi Sadam
Afghanistan | Narrative
Mary along with her two daughters live in a remote village 
of Afghanistan, the only son and young man of her family is 
serving for military in Kunduz province. One day she hears 
the news of fall of Kunduz province to the hand of Taliban 
on radio, since the authorities have no news of her son, she 
decides to start her own journey to Kunduz.
Μητέρα Μαρία
Η Μαίρη μαζί με τις δύο κόρες της ζουν σε ένα 
απομονωμένο χωριό του Αφγανιστάν. Ο μοναδικός της γιος 
και άνδρας της οικογένειας υπηρετεί τη στρατιωτική του 
θητεία στην επαρχία Κουντούζ. Όταν η Μαίρη ακούει στο 
ραδιόφωνο πως η επαρχία Κουντούζ έπεσε στα χέρια των 
Ταλιμπάν, αποφασίζει να κινήσει μόνη της για εκεί, καθώς οι 
αρχές δεν έχουν νέα για την κατάσταση του γιου της.

My name is Giorgos. | Tsaprouni Konstantina
Greece | Documentary
Musharaf - Giorgos is an adult from Pakistan, born in Greece. 
Greek citizenship, which is self-evident for most children in 
our country, is a bureaucratic embarrassment for him. But 
this is not his main problem. 
 Με λένε Γιώργο
Ο Μάσαραφ – Γιώργος είναι ένας ενήλικας με καταγωγή από 
το Πακιστάν, γεννημένος στην Ελλάδα. Η ελληνική 
υπηκοότητα, η οποία είναι αυτονόητη για τα περισσότερα 
παιδιά στη χώρα μας, είναι ένας γραφειοκρατικός Γολγοθάς 
γι’ αυτόν. 



New Neighbors | Bailey E.G.
United States | Narrative
How far will a Mother go to protect her children?
New Neighbors is a story about a mother and her two sons 
who move to a new neighborhood.
Καινούργιοι Γείτονες
Ως πού μπορεί να φτάσει μια μητέρα για να προστατεύσει 
τα παιδιά της; Μετά από μία σειρά δολοφονιών και 
επιθέσεων σε μαύρους, η μητέρα της ιστορίας μας είναι 
αποφασισμένη να κρατήσει την οικογένειά της ασφαλή. 

No Exit | Guitart Sabrina
Spain | Documentary
"ADIEKSODO" is a short documentary �lm about refugees, 
mostly from Syria, in camps on the Greek island of Lesbos. 
Testimonies explain the struggle to escape wars that 
condemn millions of people to the hardship of a long and 
dangerous journey where many lose their lives. 
Αδιέξοδο
Το “No exit” είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τους 
πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία, γυρισμένο σε 
καταυλισμούς στο  νησί της Λέσβου. Μαρτυρίες δείχνουν 
τον αγώνα εκατομμυρίων ανθρώπων να ξεφύγουν από τους 
πολέμους. 

Not Acceptable ( a transsexual rejection) | Haghighivand 
Saman
Iran | Narrative
A dream world of a young transsexual gets distracted by 
family pressure and �nally leads to rejection by the family.
Μη αποδεκτό (η απόρριψη ενός τρανσέξουαλ)
Ο ονειρικός κόσμος ενός νεαρού τρανσέξουαλ ατόμου που 
απέχει από τα πρότυπα της οικογένειας, οδηγεί τελικά στην 
απόρριψή του.



Not One of Us | Jarcho Bill
United States | Animation
Sparked by the racist rhetoric and narcissism of Trump, “Not 
One of Us” is an ominous warning about the perils of build-
ing walls in the name of greed, hegemony, and xenophobia.  
Δεν είναι δικός μας
Εμπνευσμένο από τη ρατσιστική ρητορική και το 
ναρκισσισμό του Τραμπ, το “Not One of Us” αποτελεί μια 
δυσοίωνη προειδοποίηση για τους κινδύνους της 
ανέγερσης τοίχων στο όνομα της απληστίας, της ηγεμονίας 
και της ξενοφοβίας. 

Oh! Uganda | Farah Luciana
Qatar | Animation, Documentary
A short stop-motion animated history of Uganda's presi-
dential succession, based entirely on hearsay - yet support-
ed by archival photography. 
Ω! Ουγκάντα
Καρέ-καρέ η ιστορία της προεδρικής διαδοχής στην 
Ουγκάντα, βασισμένη εξ ολοκλήρου σε έμμεσες μαρτυρίες, 
που υποστηρίζονται  ωστόσο από αρχειακές φωτογραφίες.

REFERENDUM | Suñol Hector
Spain | Documentary
1st October 2017 in Les Borges, a small village in Catalonia, 
their inhabitants managed to hold the Catalonia Indepen-
dence Referendum. Thanks to the ingenuity, courage and 
strength of an entire people, the security forces of the Span-
ish State couldn't stop it.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
1η Οκτωβρίου 2017, Λες Μπόρζες, ένα μικρό χωριό στην 
Καταλονία:
Οι κάτοικοι καταφέρνουν να διεξάγουν το Δημοψήφισμα 
για την Ανεξαρτησία της Καταλονίας. Χάρη στην 
εφευρετικότητα, το κουράγιο και τη δύναμη ενός 
ολόκληρου λαού, οι δυνάμεις ασφαλείας του ισπανικού 
κράτους δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν.



Rhizophora | De Lillis Davide
Germany | Documentary
It has been forty years since the Vietnam War. Yet, its toxic 
remnants are not fading. Dancing between waking and 
dreaming, "Rhizophora" follows eleven Vietnamese youth, 
with disabilities caused by Agent Orange.
Ριζοφόρος
Έχουν περάσει σαράντα χρόνια από τον πόλεμο του 
Βιετνάμ. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν τοξικά υπολείμματα. 
Αμφιταλαντευόμενο ανάμεσα στην πραγματικότητα και το 
όνειρο, το “Rhizophora” ακολουθεί έντεκα Βιετναμέζους 
νέους με αναπηρία που προκλήθηκε από τον Πορτοκαλί 
Παράγοντα.

RIOT | Frank Ternier
France | Animation
A young black man is killed in an altercation with a vigilant 
neighboor and the police. An indignant crowd gathered 
together. The feeling of injustice is high. A group isolates 
itself. Emotion engenders riot .... In the absence of words, 
can the body take its revenge?
ΕΞΕΓΕΡΣΗ
Ένας νεαρός μαύρος άντρας σκοτώνεται σε μία συμπλοκή 
με την αστυνομία. Ένα αγανακτισμένο πλήθος 
συγκεντρώνεται μετά το συμβάν. Το αίσθημα της αδικίας 
είναι έντονο. Μία ομάδα απομονώνεται. Τo συναίσθημα 
προκαλεί εξέγερση. Ελλείψει λέξεων, μπορεί το σώμα να 
πάρει την εκδίκησή του;

RIPrivacy | Aycan Basar
United States | Animation, Student
A slice from our -very much modern addicted- everyday life.
Αναυπαύσου εν ειρήνη Ιδιωτικότητα
Μια πολύ μικρή γεύση από την -υπερβολικά εθισμένη στην 
τεχνολογία- σύγχρονη καθημερινότητά μας.



Sawubona | Kuzwayo | Lungelo
South Africa | Narrative
Mbali, a charming and adventurous 7 year-old South 
African, de�es the norm by making a new friend; thus spark-
ing a journey of transformation.
 Γεια σου
Η Μπάλι, μία αξιολάτρευτη και τολμηρή εφτάχρονη από τη 
Νότια Αφρική, αψηφά τους κανόνες κάνοντας ένα νέο φίλο· 
με αυτόν τον τρόπο πυροδοτεί ένα ταξίδι μεταμόρφωσης.

Schirkoa | Shukla Ishan
India | Animation
In the city of bag-heads, a senate member faces a tough 
choice between political career, brothels and love for a 
mysterious woman. A choice that will transform his life and 
the city in unimaginable ways. 
Σιρκόα
Στη χώρα των σακουλοφόρων, ένας γερουσιαστής 
αντιμετωπίζει την δύσκολη επιλογή ανάμεσα στην πολιτική 
καριέρα, τους οίκους ανοχής και την αγάπη για μια 
μυστηριώδη γυναίκα. Μία επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή 
του αλλά και την πόλη με έναν τρόπο αδιανόητο.

SCORE | Schellens Jordi
Belgium | Narrative, Student
Jason, a guy with down syndrome, is the personal assistant 
of the local soccer team.  When the team confronts him with 
his mental illness he wants to prove that he, just like every-
one, can get a ‘normal’ girlfriend.  When his �rst date doesn’t 
turns out like he hoped, his wish might come true during a 
local party. 
Σκοράρισμα
Ο Τζέισον, ένα αγόρι με σύνδρομο Down, είναι βοηθός 
προπονητή στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου. Όταν η 
ομάδα τον φέρνει αντιμέτωπο με την ασθένειά του, 
βάλλεται να τους αποδείξει ότι μπορεί και αυτός να έχει μια 
“φυσιολογική” κοπέλα όπως όλοι. Το πρώτο ραντεβού του 
όμως δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε, αλλά ένα πάρτι ίσως του 
δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την επιθυμία του.



Sea (music by Trio Port Mone) | Tsikhanovich Rita
Belarus | Animation, Student
Melancholic and minimalistic narration in the form of 
animation about the transience of being and the levity of 
the time, about the illusion of freedom and the loneliness of 
a little man in the sea of life.
 Θάλασσα (μουσική του Trio Port Mone)
Μελαγχολική και μινιμαλιστική αφήγηση με τη μορφή 
κινουμένων σχεδίων για την παροδικότητα της ύπαρξης και 
την ελαφρότητα του χρόνου, για την ψευδαίσθηση της 
ελευθερίας και τη μοναξιά ενός ανθρωπάκου μέσα στη 
θάλασσα της ζωής.

Separate Sentences | Forbord Austin
United States | Narrative
Separate Sentence (2016) is a 15-minute dance/theater �lm 
that draws upon individual experiences and physical mem-
ories of a cast comprised of Bay Area artists– some of whom 
are fathers or sons who have experienced incarceration. 
Διαφορετικές Ποινές
Το “Separate Sentences” είναι ένα δεκαπεντάλεπτο φιλμ 
χορού/θεάτρου βασισμένο σε προσωπικές εμπειρίες και 
σωματικές μνήμες ενός θιάσου ανδρών καλλιτεχνών από 
την Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο – κάποιοι από 
τους οποίους εξέτισαν ποινή φυλάκισης οι ίδιοι ή συγγενικά 
τους πρόσωπα.

Something in the water | Hyde Leo
New Zealand | Documentary, Student
Follow the struggle of Greek activists and unionists as they 
�ght against the troika-imposed privatization of their public 
services. The �lm focuses on the �ght for public water in 
Thessaloniki, where, despite 98.2% of voters choosing to 
maintain public control, the Troika continues to push for 
privatization, with French multinational Suez set to buy a 
signi�cant share. 
 Για το νερό
Παρακολουθήστε τον αγώνα των Ελλήνων ακτιβιστών και 
συνδικαλιστών καθώς μάχονται ενάντια στην τρόικα που 
επέβαλε την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών 
τους. Η ταινία εστιάζει στον αγώνα για τον δημόσιο έλεγχο 
του νερού στη Θεσσαλονίκη, όπου παρά το γεγονός ότι το 
98,2 % των ψηφοφόρων επιλέγουν να διατηρηθεί, η τρόικα 
συνεχίζει να πιέζει για ιδιωτικοποιήσεις, με τη γαλλική 
πολυεθνική Suez έτοιμη να αγοράσει ένα σημαντικό 
μερίδιο. 



Still I Rise | Diamond Gabriel
United States | Documentary
A visual and musical interpretation of American poet and 
civil rights activist Maya Angelou’s electrifying poem "Still I 
Rise." 
 Μα εγώ θα σηκωθώ
Μια οπτική και μουσική ερμηνεία του συγκλονιστικού 
ποιήματος “Still I Rise” της αμερικανίδας ποιήτριας και 
ακτιβίστριας πολιτικών δικαιωμάτων Μάγια Άντζελου. 

Street Workers Unite! | Diamond Gabriel
United States | Documentary
India's street vendors and rickshaw drivers are among the 
country's most vulnerable citizens. For years they’ve lived 
and worked without legal protections and without access 
to �nancial services, and have been subject to harassment 
by the police, the ma�a, and others. NIDAN is working to 
change all that by organizing them to stand up for their 
own rights and stop "feeding milk to the snake."
Εργάτες του Δρόμου Ενωθείτε!
Οι πλανόδιοι πωλητές και οι οδηγοί ποδήλατων ταξί της 
Ινδίας συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο ευάλωτους 
πολίτες της χώρας. Για χρόνια έζησαν και εργάστηκαν χωρίς 
νομική προστασία και χωρίς πρόσβαση σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δέχτηκαν παρενόχληση 
από την αστυνομία, τη μαφία και άλλους. H MKO Nidan 
εργάζεται για να τα αλλάξει όλα αυτά, οργανώνοντάς τους 
για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να 
σταματήσουν “να τρέφουν φίδι στον κόρφο τους”.

Sweetheart and money | Lis Julia
Russian Federation | Animation
A greedy banker, two mischievous robbers and a bank heist 
that ends up in a ‘sweet’ abduction. Because money doesn’t 
mean a thing!
 Σορόπια και λεφτά
Ένας άπληστος τραπεζίτης, δύο κατεργάρηδες ληστές και 
μια απόπειρα για ριφιφί στην τράπεζα που καταλήγει σε μια 
"γλυκιά" απαγωγή... Γιατί το χρήμα δεν είναι το παν!



The Departure | Bath Milan
Germany | Narrative
A woman prepares her �at for departure. Step by Step she 
seems to be following a strict plan.
When she realizes that she is missing money for the train 
she asks her neighbour for help.
 Η αναχώρηση
Μία γυναίκα συμμαζεύει το διαμέρισμά της πριν την 
αναχώρησή της. Βήμα προς βήμα, φαίνεται να ακολουθεί 
ένα αυστηρό πλάνο. Όταν αντιλαμβάνεται ότι της λείπουν 
χρήματα για το τρένο, ζητά την βοήθεια της γειτόνισσας της.

The Tyranny of Distance | Diamond Gabriel
United States | Documentary
Fifteen years of civil war in Liberia has resulted in one of the 
world’s worst doctor shortages and cut o� the country’s 
rural poor from basic healthcare. Community health work-
ers trained and equipped by the non-pro�t Last Mile Health. 
Η Τυραννία της Απόστασης
Δεκαπέντε χρόνια εμφυλίου πολέμου στη Λιβερία 
οδήγησαν σε μία τεράστια έλλειψη γιατρών και στην 
αποκοπή των ανθρώπων της υπαίθρου από τη βασική 
υγειονομική περίθαλψη. Οι κοινοτικοί λειτουργοί υγείας, 
εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται από τη μη-κερδοσκοπική 
εταιρεία Last Mile Health.

The Yard | Tsouctidi Elisabeth
Greece | Documentary
Two hundred and sixty refugees, men, women, and 
children, were, for a variety of reasons, forced to leave their 
homes. These people of all ages left the place in which they 
were born. They were persecuted, tortured, and threatened. 
Di�erent routes were taken to reach the Refugee Reception 
Centre in Lavrio (Greece). 
Η αυλή
Διακόσιοι εξήντα πρόσφυγες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, 
αναγκάστηκαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Καταδιώχτηκαν, 
βασανίστηκαν, δέχτηκαν απειλές. Ακολουθώντας 
διαφορετικές διαδρομές, έφτασαν όλοι στο Κέντρο 
Υποδοχής Προσφύγων στο Λαύριο.



Timbo | Peiman Zekavat
United Kingdom | Documentary
Construction of dams by energy companies in the Brazilian 
Amazon would destroy the heart of the world's largest 
rainforest, and severely a�ect the community of the indige-
nous people in the area. If built, the dams would �ood an 
area the size of London, Paris and Amsterdam combined. 
The �ood would also cause a large amount of toxic plants to 
dissolve in the water, leading to severe poisoning or even 
death among the local tribes. These plants are commonly 
known as Timbó.
Τιμπό
Η κατασκευή φραγμάτων, από εταιρείες διαχείρισης 
ενέργειας, στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας, θα καταστρέψει 
την καρδιά του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο 
και θα επηρεάσει σοβαρά την κοινότητα των ιθαγενών στην 
περιοχή. Εάν χτιστούν, θα κατακλύσουν μια περιοχή στο 
μέγεθος του Λονδίνου, του Άμστερνταμ και του Παρισιού 
μαζί. Η πλημμύρα θα προκαλέσει ακόμα και τη διάλυση 
πολλών τοξικών φυτών στο νερό, οδηγώντας στη 
δηλητηρίαση είτε ακόμα και στο θάνατο μελών των τοπικών 
φυλών. Αυτά τα φυτά είναι γνωστά με το όνομα Τιμπό.
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