
https://www.youtube.com/watch?v=JNgsbNvkNjE (το παιδί και ο χαρταετόσ, ζνα 

ταινιάκι για τθν ελευκερία και τθ ςθμαςία τθσ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI (το δζντρο που ικελε να το 

αγαπιςουν, ενα ταινιάκι για τθν φιλία και τθν αγάπθ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPLwamxAnpA (ζνα ταινιάκι για τθν αξία τθσ 

ενςυναίςκθςθσ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMeTAwxYzqk (παιδιά με αναπθρία, αόρατα 

ςτα ςχολεία, ζνα βίντεο τθσ ActionAid) 

 

http://followodysseus.gr/ (αποκετιριο εφορειϊν αρχαιοτιτων για πολιτιςτικά 

προγράμματα, τοπικι ιςτορία κλπ) 

 

https://mycontent.ellak.gr/2015/11/08/anikti-vivliothiki-openbook/ (Αποκετιριο 

εκατοντάδων βιβλίων που μπορείτε δωρεάν να κατεβάςετε. Πλα τα βιβλία που 

περιζχονται ςτον κατάλογο τθσ Ανοικτισ Βιβλιοκικθσ διανζμονται ελεφκερα και 

νόμιμα ςτο Διαδίκτυο από τουσ δθμιουργοφσ ι τουσ εκδοτικοφσ οίκουσ. Τα ζργα τθσ 

ενότθτασ «Κλαςικι Λογοτεχνία» είναι ελεφκερα πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndYpeqArCw8 (12410 ΚΑΛ 1 ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, 

ANIMATION) Μια πρωτότυπθ προςζγγιςθ ςτα γεγονότα του '73. Μζςα από τα µάτια 

μιασ γάτασ «περνά» θ εξζγερςθ των φοιτθτϊν του Ρολυτεχνείου κατά τθσ 

δικτατορίασ των ςυνταγματαρχϊν ςτθν ταινία. Ο δθμιουργόσ του φιλμ αξιοποίθςε 

πραγματικζσ λιψεισ από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και τα «δείχνει» 

μζςα από τα μάτια μιασ γάτασ που ιταν ςτο Ρολυτεχνείο τθ μοιραία νφχτα, πριν 

από 12.410 ςυν μία θμζρεσ.) 

 

http://enallaktikidrasi.com/2015/11/leaving-home-animation-video/ «Φεφγοντασ 

από το ςπίτι», ζνα animation για τθν ενθλικίωςθ και τισ δοκιμαςίεσ τθσ ηωισ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE    Το «Σκιάχτρο» είναι ζνα πολφ 

δυνατό animation που ςε λίγα λεπτά αποτυπϊνει τθν ςκλθρι αλικεια πίςω από το 

πλαςτικό φαγθτό και τα γενετικά τροποποιθμζνα που μασ βάηουν ςτο πιάτο. Το 

ςκιάχτρο οραματίηεται ζναν κόςμο χωρίσ τρόφιμα – ςκουπίδια, που κα ζχουν 

καλλιεργθκεί με φυςικό τρόπο, χωρίσ τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l14WDZCnz-w «Ρϊσ δθμιουργείται ζνασ ναηί;» 

«The Making of the Nazi», λζγεται το 10λεπτο φιλμάκι κινουμζνων ςχεδίων του 

Walt Disney, που κυκλοφόρθςε ςτισ 15 Λανουαρίου 1943 και βαςίηεται ςτο ομϊνυμο 

βιβλίο του Gregor Ziemer. Θ ταινία παρουςιάηει τθν ιςτορία του μικροφ Χανσ, ενόσ 

αγοριοφ, που γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ ναηιςτικι Γερμανία και ανατρζφεται για 

να γίνει ζνασ ανελζθτοσ ςτρατιϊτθσ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU Ρεριβαλλοντικό animation που 

περιγράφει τι ζχει κάνει ο άνκρωποσ ςτον πλανιτθ και τα πλάςματά του. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo Θ Ειρινθ είναι ζνα μικρό 

κορίτςι που αναγκάηεται να εγκαταλείψει το ςπίτι τθσ. Στθν αρχι βιϊνει τθν 

αναςφάλεια και τθν απόρριψθ μζχρι να βρει προςταςία, αγάπθ και ηεςταςιά ςτο 

πιο απίκανο μζροσ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ffw214wO4YE «Ραράξενο φροφτο», animation 

για τον ρατςιςμό.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU «Τηαφάρ», ταινία μικροφ μικουσ 

για τον ρατςιςμό. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iiwsxc7A_s4  

Το «Schwarzfahrer» (λακρεπιβάτθσ) του ςκθνοκζτθ Pepe Danquart είναι μια ταινία 

μικροφ μικουσ και ζχει κερδίςει το όςκαρ ταινίασ μικροφ μικουσ το 1994. Κζμα τθσ, 

θ καταδίκθ του κακθμερινοφ ρατςιςμοφ μζςα από μια ιςτορία ςε ζνα τραμ: Ζνασ 

νεαρόσ νζγροσ μπαίνει ςε τραμ, μια θλικιωμζνθ του φζρεται άςχθμα και 

https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE
https://www.youtube.com/watch?v=l14WDZCnz-w
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
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μονολογϊντασ τον προςβάλλει ςυνεχϊσ και αυτόν, αλλά και τουσ άλλουσ 

μετανάςτεσ. Στο τζλοσ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DUYlHZsZfc «Gift, Το παιδί που δεν εκτιμοφςε 

τον πατζρα του». Μια ταινία μικροφ μικουσ για τθν ανκρωπιά και τθν αγάπθ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I «Χριςτουγεννιάτικο λαχείο με τον 

Τηάςτιν». Ο πρωταγωνιςτισ τθσ ταινίασ είναι ο Τηάςτιν, ζνασ φφλακασ που 

εργάηεται ςε βραδινζσ βάρδιεσ ςε ζνα εργοςτάςιο μανεκζν. Ο Τηάςτιν δεν ζχει και 

πολλοφσ φίλουσ ανάμεςα ςτουσ ςυνάδελφουσ του και ζρχεται ςε επαφι κυρίωσ 

μόνο με τα μανεκζν  με τα οποία εντυπωςιάηει κάκε πρωί τουσ ςυναδζλφουσ του. 

Μια μζρα που οι εργαηόμενοι αποφάςιςαν να παίξουν το λαχείο εκ μζρουσ του 

κάκε εργαηομζνου  και το κερδίηουν, ο Τηάςτιν νομίηει πωσ τον ξζχαςαν, όμωσ μια 

ευχάριςτθ ζκπλθξθ τον περιμζνει όταν γυρνάει ςτθν δουλειά. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNvgQRMQgpM «Oscuro Cardinal», Θ βία και ο 

πόλεμοσ δεν είναι παιχνίδι, animation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jid2A7ldc_8  

«Wake up», 6ϋ Animation. Ο εφιάλτθσ τθσ κατανάλωςθσ, θ ςυνεχισ δθμιουργία 

ψεφτικων αναγκϊν, ο εκιςμόσ ςτα πάςθσ φφςθσ γκάτηετ και θ αποξζνωςι μασ από 

οτιδιποτε φυςικό, χειροποίθτο, αλθκινό, μπαίνουν ςτο μικροςκόπιο ςε αυτό το 

πανζξυπνο ταινιάκι του Steve Cutts. Θ τεράςτια καταςτροφι του περιβάλλοντοσ, οι 

απάνκρωπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ που είναι ςτθν ουςία ςκλαβιά, θ υπερκατανάλωςθ 

και ο βομβαρδιςμόσ τθσ ενθμζρωςθσ που κάνει τα πάντα εκτόσ από το να ςτζκεται 

ςτθν ουςία των πραγμάτων. Ρόςο κοςτίηουν οι ςυςκευζσ που καταναλϊνουμε; Τι 

επίπτωςθ ζχουν ςτο περιβάλλον από το οποίο όλο και περιςςότερο 

απομακρυνόμαςτε; Από τθν εξόρυξθ των μετάλλων μζχρι τθν πϊλθςθ ενόσ κινθτοφ 

τθλεφϊνου ςτα πολυκαταςτιματα και ςτισ διαφθμίςεισ από τθν τιβί, ζνασ δρόμοσ 

ςκοτεινόσ και εφιαλτικόσ που μασ αφορά όλουσ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DUYlHZsZfc
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https://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w Moving forward, μια 

ςυγκλονιςτικι ταινία για τον ςθμερινό κόςμο 

 

Θ ιςτορία τθσ μικρισ Άλμα: Ζνα animation για τισ παγίδεσ που παραμονεφουν 

https://www.youtube.com/watch?v=KPERcsZBqVY  

Θ Άλμα ζνα κοριτςάκι, περιφζρεται ςτουσ χιονιςμζνουσ δρόμουσ, όταν βλζπει ςτθ 

βιτρίνα ενόσ καταςτιματοσ ζνα αγόρι - κοφκλα που τθσ μοιάηει. Αν και φαίνεται πωσ 

τίποτα δεν πάει καλά και παρά τισ «προειδοποιιςεισ» από το περιβάλλον - μια από 

τισ κοφκλεσ πάνω ςε ζνα ποδιλατο προςπακεί απεγνωςμζνα να βγει από το 

κατάςτθμα - θ Άλμα, γοθτευμζνθ και παρακινοφμενθ από τθν περιζργειά τθσ 

μπαίνει ςτο κατάςτθμα παιχνιδιϊν για να πάρει τθν κοφκλα. Δεν ιταν όμωσ οφτε θ 

πρϊτθ, αλλά οφτε και θ τελευταία. Μια ευρθματικι ταινία μικροφ μικουσ για τισ 

«όμορφεσ παγίδεσ» που καιροφυλακτοφν ςτθ ηωι… 

 

Out of sight: Ζνα animation για τον μαγικό κόςμο ενόσ τυφλοφ κοριτςιοφ 

https://vimeo.com/14768689  

Θ Τςίκο είναι ζνα τυφλό κορίτςι που κάνει περίπατο παρζα με τον αγαπθμζνο τθσ 

ςκφλο, μζχρι τθ ςτιγμι που κα πζςει κφμα λθςτείασ. Στθν αναηιτθςθ του ςκφλου 

τθσ που ςπεφδει να κυνθγιςει τον κλζφτθ, κα ςυναντιςει ζνα άγνωςτο κόςμο. Με 

τα μάτια τθσ φανταςίασ τθσ και τθ ςυνεργαςία των υπόλοιπων αιςκιςεων, κα ηιςει 

μια μαγικι περιπζτεια. 

 

Followers, Ζνα animation για μία κακοριςτικι ςυνάντθςθ ενόσ δραπζτθ με ζναν 

μακθτι 

https://vimeo.com/117047469  

Ζνασ άνδρασ δραπετεφει από τθ φυλακι, ζνα αγόρι το ςκάει από το ςχολείο. Οι 

δρόμοι τουσ κα ςυναντθκοφν... Τι μινυμα κα αποκομίςει ο κακζνασ από αυτι τθν 

τυχαία ςυνάντθςθ; 

 

Ζνασ κυμωμζνοσ άνδρασ, ζνα animation για τθν ενδοοικογενειακι βία  

https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8  

https://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w
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Ενδοοικογενειακι βία, μία πτυχι του ςφγχρονου κόςμου, ζνα κοινωνικό πρόβλθμα 

που εντείνεται από τουσ εξοντωτικοφσ ρυκμοφσ τθσ κακθμερινότθτασ που ςυνκλίβει 

και πολφ ςυχνά οδθγεί ςε ακραίεσ ςυμπεριφορζσ. 

Και τα παιδιά ς' εκείνθ τθν περίπτωςθ; (Ροφ) βρίςκουν καταφφγιο; Πταν οι γονείσ 

γίνονται απόμακροι ι ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ, βίαιοι, πόςο τραυματίηεται θ 

παιδικι ψυχι ςε μια απεγνωςμζνθ προςπάκεια να εξθγιςει και να διαχειριςτεί τον 

φόβο, τθν απειλι και γονεϊκζσ ςυμπεριφορζσ που πλθγϊνουν ανεπανόρκωτα 

 

Ζνα animation για το φόβο... από χαρτόνι! 

https://vimeo.com/33320789  

Το The Man Who Was Afraid of Falling (Ο άντρασ που φοβόταν να πζςει) είναι ζνα 

animation για τισ φοβίεσ μασ και τθν αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ ηωι μασ. 

 Φτάνει να πζςει μια γλάςτρα από το παράκυρο τθσ πολυκατοικίασ και μια ςειρά 

από παρανοϊκζσ αντιδράςεισ κάνουν τθ ηωι του Ivor να αλλάξει εντελϊσ! 

 Ρρόκειται για ταινία αποφοίτθςθσ του Newport Film School. Σχεδόν όλθ ζγινε από 

χαρτόνι και ολοκλθρϊκθκε ςε 8 μινεσ. 

  

The girl and the fog, 5ϋ 31ϋϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=ilKaJRsmZiI  

Ζνα διαφορετικό animation που δίνει το μζγεκοσ τθσ ςυγχϊρεςθσ και πόςο ωφελεί 

τελικά τον άνκρωπο! Τίτλοσ του: TheGirlandtheFox (Το κορίτςι και θ αλεποφ)… 

Ρεριγράφει το μίςοσ που ζνιωςε αρχικά ζνα κορίτςι, όταν βρικε ςκοτωμζνα τα ηϊα 

του από μια αλεποφ. Αλλά τθν κρίςιμθ ϊρα τθσ τιμωρίασ, πιρε τθ μεγάλθ απόφαςθ 

τθσ ςυγχϊρεςθσ … Μια απόφαςθ που του ζςωςε ςτθν πορεία τθ δικι του ηωι! 

 

First Flight, 8ϋ  ΑΝΛΜΑΤΛΟΝ  

Ζνασ αργοπορθμζνοσ ςυντθρθτικόσ υπάλλθλοσ χάνει το πρωινό λεωφορείο για τθ 

δουλειά. Στο παγκάκι που ξαποςταίνει ςυναντά ζνα μικρό πουλάκι που προςπακεί 

να μάκει να πετάει. Στο τζλοσ τθσ ςυνάντθςισ τουσ και οι δφο κα είναι διαφορετικοί 

http://www.dailymotion.com/video/xymqc4_first-flight-film-by-dreamworks_tech  

 

First flight, 3ϋ  

https://vimeo.com/33320789
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https://www.youtube.com/watch?v=BWXqe4Boyqk  

Ζνασ θλικιωμζνοσ άντρασ κακϊσ κοιτάηει μζςα ςτον κακρζφτθ του και κάνει τον 

απολογιςμό τθσ ηωισ του, βρίςκει τον τρόπο να ηιςει το παιδικό του όνειρο που δεν 

είναι άλλο από το να γίνει πιλότοσ… 

Shoe, 3ϋ 

Ζνασ φτωχόσ πατζρασ ηει με τθν κόρθ του. Πνειρο και των δφο; Ζνα ηευγάρι 

παποφτςια.. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEj1MBXqGkk  

 

Changing Batteries, 5ϋ 33ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=O_yVo3YOfqQ  

Ζνασ θλικιωμζνοσ άντρασ ηει με μόνθ του ςυντροφιά ζνα ρομπότ. Το τζλοσ όμωσ 

ζρχεται… 

 

Tamara, 4ϋ 36ϋϋ 

Θ Ταμάρα είναι ζνα κορίτςι με κϊφωςθ. Αυτό όμωσ δεν τθν εμποδίηει να 

ονειρεφεται και να ηει… 

 

Destiny, 5ϋ 25ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ  

Ζνασ άντρασ ξυπνάει και βγαίνοντασ ςκοτϊνεται από ζνα λεωφορείο. Ι μιπωσ όχι… 

Ξυπνάει… ξανά .. από τον εφιάλτθ… αλλά ςυνειδθτοποιεί ότι μπορεί να αλλάξει τθ 

μοίρα του. Κάτι πρζπει να κάνει για να μθν τον χτυπιςει το λεωφοερίο…Κα τα 

καταφζρει;  

 

Wing it, 7ϋ 59ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=ARHVR9BkOWU  

Ζνασ νεαρόσ επιςτιμονασ προςπακεί να φτιάξει μια ςυςκευι που πετάει. Οι 

δυςκολίεσ πολλζσ. Ρζφτει ςτο κρεβάτι εξουκενωμζνοσ και άδειοσ από νζεσ ιδζεσ. 

Κάποιοι όμωσ κα φροντίςουν να «ξυπνιςουν» τθ δθμιουργικότθτά του 
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An object at rest, 5ϋ 43ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ1KfDzuAmc 

Μζςα από τθ ηωι μιασ πζτρασ… βλζπουμε τθν ανκρϊπινθ ιςτορία και τον τρόπο με 

τον οποίο το ανκρϊπινο είδοσ επθρζαςε τθ ηωι ςτθ γθ… 

 

Home, sweet home, 9ϋ 58ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=aKRZn0uS6eA  

Ζνα ςπίτι απελευκερϊνεται από τα κεμζλιά του και ξεκινάει ζνα ταξίδι γεμάτο 

περιπζτειεσ 

 

Το όνειρο του μικροφ ποντικοφ, 3ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=BVQP9UNNYLM 

Ζνα μικρό ποντικάκι ζχει ζνα όνειρο και ο πατζρασ τον βοθκάει να το 

πραγματοποιιςει… 

 

Το κοριτςάκι με τα ςπίρτα (θ γνωςτι ιςτορία ςε animation) 7ϋ 11ϋϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=z5qosB9wb_E  

  

El empleo, 7ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM 

Ζνα «μαφρο» ταινιάκι που περιγράφει το παρόν και το μζλλον τθσ απαςχόλθςθσ 

ςτον πλανιτθ… 

 

Θ Λίλυ και ο χιονάνκρωποσ, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=qehqv13PJwI 

Το βίντεο μιλάει για τθν φιλία που ανζπτυξε θ μικρι Lilly με τον χιονάνκρωπο που 

ζφτιαξε χρθςιμοποιϊντασ τθν φανταςία τθσ με ςυνδυαςμό με το χιόνι… Ο 

χιονάνκρωποσ ηωντανεφει και κάνει τα πάντα για να φτιάξει τθν διάκεςθ τθσ μικρισ 

Lilly και αυτι κάνει τα πάντα για να τον διατθριςει ηωντανό, όταν ζρχεται ςιγά ςιγά 

θ άνοιξθ. Πμωσ ο χρόνοσ περνάει και ο χιονάνκρωποσ μζνει μόνοσ του ξεχαςμζνοσ 

ςτο ψυγείο. 
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Γιοβάν, «Θ αχάριςτθ» 

https://www.youtube.com/watch?v=6znDAp4k7ak 

Ο Γιοβάν, ο ρεμπζτθσ, τραγουδάει τθν "Αχάριςτθ" του Βαςίλθ Τςιτςάνθ. Μια 

παράςταςθ δρόμου, από τθν Αννζτα Στεφανοποφλου και το Bufos PuppetTheatre. 

 

Lost property, 6ϋ 13ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=L8pZV5enryk  

Είμαςτε όςα ζχουμε ηιςει, είμαςτε οι αναμνιςεισ μασ. Αν όμωσ χάςουμε τισ 

αναμνιςεισ μασ, τότε ποιοι είμαςτε; Θ ταινία είμαι μια ιςτορία αγάπθσ, ζνα ταξίδι 

ανακάλυψθσ, μια ιςτορία για τθν απϊλεια. Μια ιςτορία για το πόςο εφκραυςτο 

είναι το ανκρϊπινο μυαλό, που το κεωροφμε δεδομζνο μζχρι να ςταματιςει να 

λειτουργεί όπωσ παλιά. Είναι μια ιςτορία για τθν ελπίδα, τθν υπομονι και τθν 

επιμονι, για τθν απϊλεια μνιμθσ ςτα γθρατειά.  

 

FALLIN' FLOYD, 8ϋ 53ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=LH-RlqitlYs 

Ο μουςικόσ του δρόμου Floyd, αφοφ τον παρατάει θ φίλθ του για κάποιον άλλο, 

αρχίηει να υποφζρει από κατάκλιψθ, θ οποία εκδθλϊνεται ςαν ζνασ μικρόσ μαφροσ 

δαίμονασ που διαταράςςει τθν κακθμερινι του ηωι και ολοζνα και μεγαλϊνει. Τι 

κα γίνει για να μπορζςει ο Floyd να ςυνεχίςει τθ ηωι του; Το πολυβραβευμζνο 

animation ταινιάκι Fallin Floyd των Albert ‘t Hooft and Paco Vink χαρακτθρίηεται ωσ 

χιουμοριςτικό δράμα και δεν ζχει οφτε μιςό διάλογο. Οι εικόνεσ, θ μουςικι και οι 

καταςτάςεισ μιλάνε από μόνεσ τουσ. 

 

Θ δενδρολίβανοσ, ο φαρμακευτισ, 21ϋ  10ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=9rkO7n6EOaA 

Βαςιςμζνθ ςε αλθκινι ιςτορία είναι θ ταινία μικροφ μικουσ «Rosmarinus 

Officinalis», του ςκθνοκζτθ Ανδρζα Σιαδιμα, θ οποία γυρίςτθκε ςτθν Κριτθ και 

ςυγκεκριμζνα ςτθ Χερςόνθςο τθσ Δφκταινασ και ςτα Άπτερα Χανίων. Θ ταινία 

γυρίςτθκε το 2008 κι ζχει ςυμμετάςχει με επιτυχία ςε αρκετά φεςτιβάλ του 

εξωτερικοφ, ωςτόςο δεν είναι ευρζωσ γνωςτι ςτουσ ςινεφίλ -και όχι μόνο- του 

νθςιοφ. Θ υπόκεςθ τθσ ταινίασ; Καλοκαίρι ςτθν Κριτθ. Ζνασ ντόπιοσ γζροντασ 

https://www.youtube.com/watch?v=6znDAp4k7ak
https://www.youtube.com/watch?v=L8pZV5enryk
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ςυναντά ζνα νεαρό ηευγάρι. Κα τουσ αποκαλφψει τα μυςτικά του κφκλου τθσ ηωισ 

μζςα από τθ δφναμθ τθσ φφςθσ. Θ πορεία τουσ αλλάηει για πάντα. Μπορεί το ίδιο 

βότανο να χαρίςει ηωι και να καταςτρζψει μια άλλθ; 

 

Αν οι καρχαρίεσ ιταν άνκρωποι, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=NHkrH3S6sbo 

Αξίηει να παρακολουκιςουμε  τθν εκπλθκτικι αλλθγορία του Μπ. Μπρεχτ από το 

ζργο του “Λςτορίεσ του Κυρίου Κόινερ”, ςε ελλθνικι μετάφραςθ του Γ. Βελουδι: 

«”Αν οι καρχαρίεσ ιταν άνκρωποι”, ρϊτθςε τον κφριο Κ., θ κόρθ τθσ 

ςπιτονοικοκυράσ του, “κα φερόντουςαν τότε καλφτερα ςτα μικρά ψαράκια;”. 

 

Soar (Θ πτιςθ), 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo  

Ζνα νεαρό κορίτςι πρζπει να βοθκιςει ζναν μικρό πιλότο να πάει ςπίτι του πριν 

είναι πολφ αργά... 

 

Συμπόνοια ςτισ φωνζσ, 5ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw 

Ρρόκειται για ζνα φιλμ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για κεραπευτικοφσ όςο 

και για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ι ακόμθ και ωσ εργαλείο αποςτιγματιςμοφ των 

ατόμων που ακοφν φωνζσ. Το ςυγκεκριμζνο project δθμιουργικθκε από το τμιμα 

Ψυχολογίασ του King College του Λονδίνου υπό τθν κακοδιγθςθ του Dr Charlie 

Heriot-Maitland ςε ςυνεργαςία με τθν δθμιουργό κινουμζνων ςχεδίων Kate 

Anderson. Ο πρωταγωνιςτισ του animation ακοφει φωνζσ οι οποίεσ δεν τον 

αφινουν να ηιςει μια φυςιολογικι ηωι. Σφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, 

τα ςυναιςκιματα χωρίηονται ςε τρία ςυςτιματα (απειλισ, κινθτοποίθςθσ, 

κακθςυχαςμοφ), τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε ιςορροπία. Ωςτόςο οι φωνζσ 

διαταράςςουν αυτιν τθν ιςορροπία. Μζςα από μια διαδικαςία κεραπείασ ο 

πρωταγωνιςτισ καταλαβαίνει ότι δεν χρειάηεται να απορρίψει τισ φωνζσ που 

ακοφει, αλλά να τισ ςυμπονζςει και να μάκει να ςυνυπάρχει με αυτζσ. Και αυτό 

κάνει. Μια καταπλθκτικι δουλειά που δείχνει με πολφ παραςτατικό τρόπο τθν 

https://www.youtube.com/watch?v=NHkrH3S6sbo
https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo
https://www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw


κακθμερινότθτα που βιϊνουν τα άτομα που ακοφν φωνζσ και πωσ μποροφν να 

αντιμετωπίςουν τθν κατάςταςθ αυτι. 

 

Ο μικρόσ παπουτςισ, 5ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=DvgRn8STjmQ 

Χαριτωμζνθ γαλλικι ταινία animation μικροφ μικουσ με πρωταγωνιςτι ζναν 

ςυμπακθτικό παπουτςι το ειςόδθμα του οποίου απειλείται από ζναν πλανόδιο 

πωλθτι. 

 

Wire Cutters, 7ϋ 

Ζνα ρομπότ εξόρυξθσ που εργάηεται πάνω ςε ζναν άγονο πλανιτθ ςυναντά τυχαία 

ζνα άλλο ρομπότ. Θ ςυνάντθςθ αυτι κα είναι μοιραία... 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bs4LOtIuxg 

 

 

None of That, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=J49kdqrvSfk 

Υπάρχουν πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ το γυμνό ςϊμα ςτα 

αρχαιοελλθνικά αγάλματα κεωρικθκε προκλθτικό και για αυτό ζπεςε κφμα 

λογοκριςίασ ουκ ολίγεσ φορζσ. Με αφορμι λοιπόν αυτιν τθν γυμνοφοβία, θ οποία 

πθγάηει από κρθςκευτικζσ ι άλλεσ ομάδεσ, θ ομάδα "Group Suspific" ετοίμαςε ζνα 

υπζροχο βίντεο κινουμζνων ςχεδίων για να διακωμωδιςει τθν όλθ κατάςταςθ. 

 

Φόβοι, 3ϋ 

https://vimeo.com/126060304  

Ζνα ςφντομο φιλμ από τθν Nata Metlukh με κζμα τισ φοβίεσ που λίγο ι πολφ όλοι 

ζχουμε. Αποτελοφν οι φοβίεσ μασ ζνα καλό φίλο ι κάνουν τθ ηωι μασ χειρότερθ; 

 

Θ ουρά τθσ αλεποφσ, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=XCJHPpHmBFM 

Θ αλεποφ κοροιδεφει τθν ουρά του λαγοφ αλλά... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvgRn8STjmQ
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Wake up call, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=jOFGW_zG45Q 

Ο φπνοσ του Malcolm διακόπτεται ξαφνικά από ζνα τθλεφϊνθμα. Αςτεία ταινία 

animation μικροφ μικουσ. 

 

Reach, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM  

Σφντομθ αλλά πολφ όμορφθ ταινία animation μικροφ μικουσ με ζνα ωραίο μινυμα 

για τθν προςφορά και τον αλτρουιςμό. 

 

Josephine and the Roach, 13ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=bG8OTs5x57k 

Μια γυναίκα, θ Josephine. Μια κατςαρίδα, ο Roach. Και θ ιςτορία μιασ πραγματικισ 

αγάπθσ με πολλά εμπόδια ςτο δρόμο τθσ. 

 

Baxter, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=6E7uapCGK-Y 

Ο Baxter είναι ζνα ψυχαναγκαςτικό ρακοφν που μπαίνει κλεφτά ςε ζνα 

ηαχαροπλαςτείο, όχι για να δοκιμάςει τα γλυκίςματα, αλλά για να τα τακτοποιιςει. 

Κα τα καταφζρει άραγε; 

 

Χάροσ εναντίον πειρατι, 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=sBmlLKzMA_s 

Τι ςυμβαίνει όταν ζνασ πειρατισ, που βρίςκεται ςτθ μζςθ του ωκεανοφ με το 

κθςαυρό του ζχοντασ επιηιςει από ζνα ναυάγιο, ςυναντιςει το Χάρο; 

 

Ηθτείται ςυγκάτοικοσ… ηωντανόσ ι νεκρόσ, 7ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=HP-CRRtmFvk 

Ζνασ απεγνωςμζνοσ φοιτθτισ ιατρικισ ψάχνει για ςυγκάτοικο, ηωντανό ι... νεκρό. 

Ρροτοφ προλάβει να καλοςκεφτεί τθν αγγελία του, ζνα ηόμπι χτυπάει τθν πόρτα του 

και τα ευτράπελα τθσ κοινισ ηωισ τουσ ξεκινάνε. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOFGW_zG45Q
https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM
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Wild life crossing, 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=RBB0HmHXF5Y 

Μια πολυβραβευμζνθ ταινία animation μικροφ μικουσ για ζνα μικρό αλλά 

αποφαςιςμζνο ςαλιγκαράκι που βάηει ςτόχο να περάςει ζναν αυτοκινθτόδρομο με 

πολλι κίνθςθ για να επανενωκεί με τθν αγαπθμζνθ του. Άραγε κα τα καταφζρει; 

 

Bait, Το δόλωμα, 1ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-W_ndaug-4 

Ζνα ςφντομο αςτείο animation με κζμα δφο ψαράδεσ που ζχουν διαφορετικι 

προςζγγιςθ ςτον τρόπο που ψαρεφουν. 

 

Πρόγευμα ςτο Παρίςι,  

https://vimeo.com/101030171 

Ταινία animation μικροφ μικουσ με τίτλο "Breakfast in Paris" που ςατιρίηει τθν 

επιμονι μιασ μάνασ ϊςτε να φάει το παιδί τθσ το πρόγευμά του. Κα ςασ κυμίηει 

λίγο και τθν επιμονι τθσ Ελλθνίδασ μάνασ! 

 

This way up, 9ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=4OH_BuJ3rU8 

Θ πολυβραβευμζνθ και υποψιφια για Oscar ταινία animation μικροφ μικουσ "This 

way up" περιγράφει τισ αναποδιζσ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν δφο 

κατθφείσ νεκροκάφτεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να ολοκλθρϊςουν το ζργο τουσ. Ροτζ 

θ ςυνοδεία μιασ γριοφλασ ςτθν τελευταία τθσ κατοικία δεν ιταν τόςο 

περιπετειϊδθσ! 

 

Tired, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=9963l-E5UXA 

Θ animation ταινία μικροφ μικουσ τθσ Megan McShane περιγράφει τθν τραγικι 

ιςτορία ενόσ λάςτιχου - ρεηζρβα που δεν είναι ικανοποιθμζνο, προςπακεί να βρει 

ζνα νζο νόθμα ςτθ ηωι του και μια κζςθ ςτον κόςμο που να του ταιριάηει. 
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Buy Buy Baby, 8ϋ 

https://vimeo.com/101094651 

Θ ταινία μικροφ μικουσ μασ μεταφζρει ςτισ ζνδοξεσ μζρεσ του 20ου αιϊνα, όταν τα 

πράγματα για τον Frederick Frinklesworth II και το χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ 

ιταν καταπλθκτικά. Τι ςυμβαίνει όμωσ όταν ο Frederick βρεκεί μόνοσ με τθν κόρθ 

του Betty; Κα τα βγάλει πζρα με τθν επίβλεψι τθσ ι το μωρό κα καταφζρει να 

προκαλζςει χάοσ ακόμα και ςτθν ίδια τθ Wall Street; 

 

Αποφυγι, Avoidance, 5ϋ 

https://vimeo.com/99992788 

Θ Erica Rot, θ δθμιουργόσ τθσ animation ταινίασ μικροφ μικουσ "Avoidance", 

προςπάκθςε μζςα από τουσ ανζκφραςτουσ χαρακτιρεσ τθσ και το μουντό ςκθνικό 

να μιλιςει για τθ ςυναιςκθματικι αποςφνδεςθ των ανκρϊπων από τθν 

πραγματικότθτα και τθν ευκολία που προςφζρει θ εποχι μασ να καταφεφγουμε ςε 

πιο ανϊδυνεσ, βολικζσ αλλά ψεφτικεσ και μονότονεσ πραγματικότθτεσ. 

 

Jinxy Jenkins, Lucky Lou, Ο τυχερόσ και θ τυχερι, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=EetitD4Seow 

Θ Lou, το πιο τυχερό κορίτςι ςτον κόςμο, ζχει βαρεκεί τθν "τζλεια" ηωι τθσ και 

ψάχνει για περιπζτειεσ. Ο Jenkins, ο πιο άτυχοσ άντρασ ςτον κόςμο, απλά κζλει να 

περάςει μία μζρα χωρίσ κακοτυχία. Πταν οι δφο ςυναντιοφνται, οι ηωζσ τουσ κα 

αλλάξουν. Μία πολφ όμορφθ ταινία animation μικροφ μικουσ. 

 

In the Fall, 2ϋ  

https://vimeo.com/27582815 

Ταινία animation μικροφ μικουσ που δείχνει ζναν άντρα να γλυςτράει από τθν 

ταράτςα τθσ πολυκατοικίασ και κακϊσ πζφτει, βλζπει όλθ του τθ ηωι. 

 

Rooted, 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=aQYAykwgzGo 

Μία υπζροχθ ταινία animation μικροφ μικουσ με κζμα τθν αγάπθ μεταξφ δφο 

δζντρων που δυςτυχϊσ δεν μποροφν να αγγίξουν το ζνα το άλλο. 

https://vimeo.com/101094651
https://vimeo.com/99992788
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Ζνασ απίκανοσ γάμοσ, 2ϋ 

https://vimeo.com/72384893 

Ταινία animation μικροφ μικουσ για ζνα γάμο ςτον οποίο κατά λάκοσ μπαίνει θ 

λάκοσ μουςικι. 

 

Work, 4ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=V36LpPkwJ7I 

Ωραία ταινία animation μικροφ μικουσ από τον Michael Rianda με κζμα τθν 

εργαςία. Ζνα μικρό αγόρι κζλει πολφ να αγοράςει ζνα ηευγάρι παποφτςια. Γι' αυτό 

το λόγο αποφαςίηει να πιάςει δουλειά... 

 

Ζνα λάμα διαςταυρϊνει ζναν δρόμο, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=JOhiWY7XmoY 

Χαριτωμζνθ ταινία animation μικροφ μικουσ με ζνα άτυχο λάμα που προςπακεί να 

διαςταυρϊςει ζνα δρόμο. 

 

Αναπάντθτεσ από τθ μαμά, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=_hC8prIBLQs 

Πταν θ ελλθνίδα μάνα καλεί ςτο τθλζφωνο και δεν υπάρχει απάντθςθ, ο κόςμοσ 

αρχίηει να αλλάηει... Μία αςτεία ταινία μικροφ μικουσ από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 

ομάδασ "Κάψε το ςενάριο". 

 

Car park, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWuZav-elY 

Ρολφ ωραία ταινία animation μικροφ μικουσ. Ο πρωταγωνιςτισ ζχει μία 

περιπετειϊδθ αποχϊρθςθ από το πάρκινγκ του supermarket. 

 

Deathigner, 7ϋ 

https://vimeo.com/72625639  

Οι Χάροντεσ του κόςμου ςτζλνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο για να μάκουν τα 

πάντα ςχετικά με τθ «ςυγκομιδι» ψυχϊν. Ζνασ όμωσ από τουσ Μικροφσ Χάροντεσ 

https://vimeo.com/72384893
https://www.youtube.com/watch?v=V36LpPkwJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=JOhiWY7XmoY
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είναι πραγματικά πολφ διαφορετικόσ από τουσ υπόλοιπουσ. Κα καταφζρει άραγε να 

αντεπεξζλκει ςτο ρόλο του; 

 

Βρικεσ δουλειά; Τι κα ποφμε ςτον κόςμο; 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=lZPF2R5XbDY 

Ο David ηει ςε μια κοινωνία όπου οι περιςςότεροι ςυμπολίτεσ του είναι άνεργοι. Ο 

ίδιοσ όμωσ καταφζρνει να βρει δουλειά μόνο ςε τρεισ μζρεσ. Ρωσ κα διαχειριςτοφν 

τθν είδθςθ οι γονείσ του; Και άραγε...τί δουλειά βρικε; 

 

Άτακτα αετόπουλα, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec_ZQb-MkCI 

Ζνα video animation για ζναν αετό που ζχει εξαντλθκεί να φροντίηει τρία άτακτα 

πουλάκια. 

 

Ο άνκρωποσ που φοβόταν ότι κα πζςει, 5ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=GCZAf_qLgkY 

Μετά τθ πτϊςθ του φυτοφ του από το παράκυρο, ο πρωταγωνιςτισ τθσ ιςτορίασ 

πακαίνει εμμονι και φοβάται ότι και αυτόσ κα πζςει. Μία ωραία stop motion ταινία 

μικροφ μικουσ που μασ κυμίηει ότι πρζπει να αντιμετωπίςουμε τουσ φόβουσ μασ 

και να μάκουμε να ηοφμε με αυτοφσ. 

 

Θ κότα ι τ’ αυγό; 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp5im6RlBoo 

Μία πολφ ωραία animation ταινία μικροφ μικουσ. Θ ιςτορία αφορά τον ζρωτα ενόσ 

γουρουνιοφ με μία κότα. Το γουροφνι κα πρζπει να διαλζξει... τθν κότα ι το αυγό. 

 

Το παγιδευμζνο χαρτονόμιςμα, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=sA-iF45pOlI 

Ζνα χαρτονόμιςμα ζχει κολλιςει κάτω από τθ ρόδα ενόσ ςτακμευμζνου 

αυτοκινιτου. Ζνα αςτείο ςκζτσ από τον Λρλανδό κωμικό Dave Allen. 

 

PicPic & Patatrac, 2ϋ 
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https://vimeo.com/65472977  

Μια αςτεία ταινία animation μικροφ μικουσ για ζναν αςκενι που προςπακεί πάςθ 

κυςία να αποφφγει μια ζνεςθ. 

 

Επιβεβαίωςθ, 15ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=8oThVnYWvto 

Μια ταινία - φμνοσ ςτθν αξία του χαμόγελου ςτθ ηωι, αυτοφ που χαρίηουμε αλλά 

και αυτοφ που παίρνουμε. Ζνασ υπάλλθλοσ πάρκινγκ μοιράηει καλοςφνθ και 

κοπλιμζντα κάνοντασ τουσ πάντεσ να χαμογελοφν, εκτόσ από το κορίτςι που 

ερωτεφεται. Δείτε πωσ ςτο τζλοσ γυρνάει τθν κατάςταςθ... 

 

Το δζντρο που γφριςε, 3ϋ 

https://vimeo.com/39528988 

Ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ είναι πολφ ιςχυρόσ, είναι ςαν ζνα δζντρο. Μία πολφ 

αξιόλογθ ταινία μικροφ μικουσ με ζνα αιςιόδοξο μινυμα για το μζλλον τθσ 

ανκρωπότθτασ και τθσ ςχζςθσ τθσ με τθ φφςθ. 

 

Zero, 13ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg 

Σε ζνα κόςμο όπου οι άνκρωποι κρίνονται από τον αρικμό τουσ, ο Zero 

αντιμετωπίηει ςυνεχϊσ τθν προκατάλθψθ και τθν καταδίωξθ. Ηει μια μοναχικι ηωι, 

ϊςπου μια τυχαία ςυνάντθςθ αλλάηει τθ ηωι του για πάντα: γνωρίηει ζνα κυλθκό 

μθδζν. Μαηί αποδεικνφουν ότι μζςα από τθν αποφαςιςτικότθτα, το κάρροσ και τθν 

αγάπθ το τίποτα μπορεί να είναι κάτι. 

 

PubDog, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=1w4FJCcZTKU 

Ζνασ ςκφλοσ ςε μία μπυραρία... Αςτεία ταινία animation μικροφ μικουσ 

 

Ο καρραλζοσ, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=jQoXiNpmN8k 

Το κάρροσ ενόσ παιδιοφ ι το κάρροσ ενόσ υπεριλικα ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία; 

https://vimeo.com/65472977
https://www.youtube.com/watch?v=8oThVnYWvto
https://vimeo.com/39528988
https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg
https://www.youtube.com/watch?v=1w4FJCcZTKU
https://www.youtube.com/watch?v=jQoXiNpmN8k


 

Θ ανακάλυψθ τθσ φωτιάσ, 7ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=pLRXGoFLuUU 

Μία γαλλικι ταινία animation μικροφ μικουσ με πρωταγωνιςτζσ τουσ αρχαίουσ 

προγόνουσ μασ και τθ φωτιά. Εξαιρετικι κωμωδία, αξίηει να τθ δείτε 

 

Οι ανταγωνιςτικοί καλλιτζχνεσ, 3ϋ 

https://vimeo.com/33670490 

Ταινία animation μικροφ μικουσ. Δφο ηωγράφοι που αςχολοφνται πιο πολφ με το τι 

κάνει ο άλλοσ παρά με τισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ... 

 

Χωρίσ ςπίτι, 3ϋ 

https://vimeo.com/33870051 

Το καβουράκι μεγαλϊνει και δεν το χωράει πλζον το ςπίτι του, οπότε αποφαςίηει 

να αναηθτιςει ζνα καινοφργιο.. 

 

Bob…, 3ϋ 

https://vimeo.com/25845008 

Δείτε το και μετά τουσ τίτλουσ τζλουσ... υπάρχει και ςυνζχεια. 

 

Ουράνια ζφεςθ, 3ϋ 

https://vimeo.com/24463778 

Μετά από πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια παραμονισ ςτθν κόλαςθ, ο κφριοσ Raymond Κ. 

Hessle κζρδιςε επιτζλουσ το δικαίωμα να αςκιςει ζφεςθ ςτθν αιϊνια καταδίκθ του. 

 

Φυλάγοντασ τα πρόβατα, 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=m3CBuFIJDi8 

Θ ιςτορία ενόσ βοςκοφ που αγαπά πολφ τα πρόβατά του. Μία μζρα ζνα UFO 

ζρχεται για να του τα κλζψει... 

 

Ormie το γουροφνι, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=FrTbnczYAd4 

https://www.youtube.com/watch?v=pLRXGoFLuUU
https://vimeo.com/33670490
https://vimeo.com/33870051
https://vimeo.com/25845008
https://vimeo.com/24463778
https://www.youtube.com/watch?v=m3CBuFIJDi8
https://www.youtube.com/watch?v=FrTbnczYAd4


Ο Ormie είναι ζνα γουροφνι. Μία μζρα βλζπει ζνα βάηο με μπιςκότα αλλά δεν 

μπορεί να το φτάςει. Μια υπζροχθ ταινία animation μικροφ μικουσ με τισ 

προςπάκειεσ του Ormie να φάει τα μπιςκότα. 

 

Θ γζφυρα , 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=ByBbUK4jJMg 

4 ηϊα κζλουν να διαςχίςουν μία γζφυρα. Ταινία animation μικροφ μικουσ. 

 

Mom, 12ϋ 

Ο κφκλοσ τθσ ηωισ, μζςα από τθ ματιά μιασ μάνασ! Θ ςυγκινθτικι ιςτορίασ μια 

γυναίκασ! Μωρό, κοπζλα, γυναίκα, μθτζρα και τελικά… 

https://www.youtube.com/watch?v=MbuaUkHZlE8  

 

The present, 4ϋ 20ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=IUKvpKMEsc4 

Ζνα εκιςμζνο ςτα βίντεο-παιχνίδια αγόρι, κα ξαναγυρίςει ςτον "πραγματικό κόςμο" 

μζςω ενόσ ξεχωριςτοφ δϊρου! 

 

Θ Μαλάκ και θ βάρκα, 2ϋ  

Δεν είναι ζνα κλαςικό παραμφκι, είναι μια ςυγκινθτικι νζα ςειρά κινουμζνων 

ςχεδίων που δθμιοφργθκθκε από τθ UNICEF με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων 

μασ για τα δεινά που ζχει προκαλζςει ο πόλεμοσ ςτθ Συρία ςτα μικρά παιδιά που 

είναι το μζλλον αυτοφ του κόςμου. Θ πρϊτθ ιςτορία, «Θ Μαλάκ και θ Βάρκα: Το 

ταξίδι από τθ Συρία», ακολουκεί τθ Μαλάκ, ζνα 7χρονο κορίτςι, ςτο ταξίδι που 

κάνει από τθν Συρία προσ τθν Ευρϊπθ, μζςα ςε μια βάρκα, διαςχίηοντασ τα νερά τθσ 

Μεςογείου. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEMrc3jlBIg  

 

 

My Stuffed Granny, 10ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=0PRqRG45weI 

https://www.youtube.com/watch?v=ByBbUK4jJMg
https://www.youtube.com/watch?v=MbuaUkHZlE8
https://www.youtube.com/watch?v=IUKvpKMEsc4
https://www.youtube.com/watch?v=TEMrc3jlBIg
https://www.youtube.com/watch?v=0PRqRG45weI


Θ ταινία αφθγείται τθν ιςτορία τθσ μικρισ Σοφίασ που αγαπάει τθ γκρινιάρα γιαγιά 

τθσ,  αν κι εκείνθ είναι πάντα πειναςμζνθ και τρϊει τα λίγα τρόφιμα που μποροφν 

να αγοράςουν. Θ πενιχρι  ςφνταξι τθσ γιαγιάσ (200€) είναι το μόνο πράγμα που 

βοθκά εκείνθ και τον άνεργο πατζρα τθσ να ηουν κι όταν κάποια ςτιγμι θ γιαγιά 

πεκαίνει πρζπει να βρουν ζναν τρόπο για να τα βγάλουν πζρα. To φιλμάκι εςτιάηει 

ςτθ ςχζςθ τθσ εγγονισ με τθ γιαγιά τθσ, αφινωντασ μια νότα αιςιοδοξίασ ςτθν 

κρίςθ που αντιμετωπίηει θ κοινωνία ςιμερα: Ζνα κοριτςάκι προςπακεί να φυτρϊςει 

ςποράκια από φροφτα που φυτεφει ςε μια μικρι γλάςτρα για να ταΐςει όλθ τθν 

οικογζνεια. 

 

Ο φάροσ, 7ϋ 30ϋϋ 

Η ιςτορία αναφζρεται ςτουσ γονείσ και πωσ ςτθρίηουν τα παιδιά τουσ ώςτε να 

κάνουν τα όνειρά τουσ πραγματικότθτα. Δεν ζχουν ςθμαςία τόςο τα γεγονότα,  οι 

γονείσ κα είναι πάντα ςε αναμονι για τα παιδιά τουσ,  κα είναι πάντα εκεί όπωσ 

ακριβώσ το φωσ του φάρου για τα καράβια.  

https://www.youtube.com/watch?v=MQzldrC870s 

 

Σχιηοφρζνεια, 13ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=0SbEqbwLyj8 

Μια ταινία που εξοικειϊνει τα παιδιά με τθν ψυχικι αυτι νόςο και τουσ βοθκάει να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθ φφςθ τθσ.  

 

A blind story, 5ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=4RUIwiwZeEI 

Ζνα παιδί ςυναντά ζναν τυφλό ςτο δρόμο. Θ ςυνάντθςθ τον κάνει να ζχει διάφορεσ 

ςκζψεισ για τθν τυφλότθτα και τθ φφςθ τθσ.  

 

Father and Daughter, 8ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=hVg5elLgSM8&spfreload=10 

Θ ςχζςθ πατζρα και κόρθσ μζςα από ζνα πολφ καλλιτεχνικό animation 

 

My shoes, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=MQzldrC870s
https://www.youtube.com/watch?v=0SbEqbwLyj8
https://www.youtube.com/watch?v=4RUIwiwZeEI
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https://www.youtube.com/watch?v=sxE7WqXy6G0 

Ζνα φτωχό παιδί εφχεται να βριςκόταν ςτθ κζςθ ενόσ άλλου παιδιοφ. Βζβαια αν 

πρόςεχε καλφτερα, ίςωσ δεν το εφχονταν… (μια ταινία για τθν αναπθρία και τθν 

ενςυναίςκθςθ αλλά και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ μασ) 

 

La maison en petits cubes, 12ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=jhQ75OV4VRs  

Ζνασ άνδρασ ηει ςε ζνα ςπίτι που πλθμμυρίηει. Κάκε τόςο ανεβαίνει πιο ψθλά ςτο 

εςωτερικό του ςπιτιοφ για να γλιτϊςει από τα νερά. Ωςπου μια μζρα του πζφτει θ 

πίπα μζςα ςτο νερό και βουτάει για να τθ βρει. Το ταξίδι του αυτό κα του φζρει 

πίςω ςτθ μνιμθ κομμάτια τθσ ηωισ του που ζχει ξεχάςει.  

 

Θ γζφυρα, 32ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=oiM4uwzw690 

Tο δίλθμμα που αντιμετωπίηει ζνασ πατζρασ που καλείται να διαλζξει μεταξφ 

αγάπθσ και κακικοντοσ ευκφνθσ απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ. 

 

The lost thing, 15ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=6e0soqwIEI8  

Μία ταινία για τον ανκρωπιςμό και τθ διαφορετικότθτα. Ζνα αγόρι βρίςκει ζνα 

περίεργο πλάςμα ςτθν παραλία και αποφαςίηει να του βρει ζνα ςπίτι, τθ ςτιγμι 

που όλοι γφρω του δείχνουν να μθν ενδιαφζρονται για τόςο «αςιμαντα» 

πράγματα.  

 

Ο μικρόσ μου αδερφόσ από το φεγγάρι, 6ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=CzZ6nTuI5Mw 

Ταινία κινουμζνων ςχεδίων του Frédéric Philibert με τίτλο: "Mon petit frère de la 

lune" (Ο μικρόσ μου αδελφόσ από το φεγγάρι), όπου ζνα μικρό κορίτςι μασ 

περιγράφει τθν προςωπικότθτα και τισ αντιδράςεισ του μικροφ αυτιςτικοφ αδελφοφ 

τθσ. Λδιαίτερα προςεγμζνο κείμενο, από τθν ενδιαφζρουςα οπτικι γωνία ενόσ 

παιδιοφ-παρατθρθτι, που με τα δικά του μάτια «φιλτράρει» και τελικά δίνει το δικό 

του ςτίγμα για τον αυτιςμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxE7WqXy6G0
https://www.youtube.com/watch?v=jhQ75OV4VRs
https://www.youtube.com/watch?v=oiM4uwzw690
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Όταν ο κάνατοσ αγάπθςε τθ ηωι, 5ϋ 

Ζνα μαυροφορεμζνο φανταςματάκι, με μια λευκι μάςκα τριγυρνάει ςτο δάςοσ. 

Γφρω του ςκιουράκια, κουνελάκια, υπζροχα δροςερά λουλοφδια. Πταν όμωσ το χζρι 

του φαντάςματοσ ακουμπάει ζνα ηϊο, αυτό πεκαίνει. Πταν αγγίηει ζνα λουλοφδι, 

αυτό μαραίνεται. Ξαφνικά ςε ζνα ξζφωτο βλζπει ζνα όμορφο ελάφι και 

κυριολεκτικά μαγεφεται. Κζλει να το αγγίξει αλλά διςτάηει. Γιατί ξζρει πωσ κάτι 

τζτοιο κα ςιμαινε και τζλοσ τθσ ηωισ για το ηϊο. Αν και θ ζκφραςθ ςτο πρόςωπο 

του φαντάςματοσ δεν είναι ορατι, εξαιτίασ τθσ μάςκασ, ςχεδόν μπορεί κανείσ να 

αιςκανκεί τθ μοναξιά που νοιϊκει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιϊσ. Γιατί το 

φανταςματάκι είναι ο Κάνατοσ.  Οι μινεσ περνοφν και ο Κάνατοσ αν και 

ερωτευμζνοσ δεν μπορεί ποτζ να αγγίξει το ελαφάκι που ςυμβολίηει τθν ίδια τθ 

ηωι. Δεν το αφινει όμωσ ποτζ μόνο. Είναι εκεί για να το προςτατεφει από τθ βροχι 

και το χιόνι ι να το προςζχει όςο κοιμάται. Ράντα όμωσ από απόςταςθ. Μζχρι που 

κάποια ςτιγμι ςυμβαίνει κάτι απρόςμενο... 

https://vimeo.com/154739710  

 

Είχα ζναν μαφρο ςκφλο, τον ζλεγαν κατάκλιψθ, 5ϋ 

Ζνα μικρό animation που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αιςκάνεται ζνασ 

άνκρωποσ με κατάκλιψθ. Δθμιουργία του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=zvNuJnh3Yxg 

 

Daisy Chain, 5ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=PGxmschhkNg  

Βαςιςμζνο ςτο μυκιςτόρθμα «Dandelion» του Γκάλβιν Σκοτ Ντζιβισ, το «Daisy 

Chain» είναι ζνα αλά Τιμ Μπάρτον animation παραμφκι, που εξθγεί ςτα μικρά 

παιδιά τι είναι το bullying και ςτουσ γονείσ πϊσ πρζπει να το κατανοοφν και να το 

αντιμετωπίηουν. H Κζιτ Γουίνςλετ είναι θ φωνι του «Daisy Chain», τθσ 

αυςτραλζηικθσ μικροφ μικουσ ταινίασ animation κατά του bullying που αξίηει να 

δείτε. 

 

Δε νιϊκω αςφαλισ πουκενά, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=DQzNYEPMIPA 

https://vimeo.com/154739710
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«Δε νιϊκω αςφαλισ πουκενά», δθλϊνει με παράπονο το μικρό αγόρι που όλοι 

κοροιδεφουν ςτο ςχολείο. «Νιϊκω ολομόναχοσ». Το αςπρόμαυρο 

αnimation ςχεδιάςτθκε ϊςτε κάκε φορά που κάποιοσ το μοιράηεται ςτο Facebook 

να μικραίνει θ διάρκειά του κατά ζνα χιλιοςτό του δευτερολζπτου, με τελικό ςκοπό 

το φιλμάκι να ςυρρικνωκεί ςε μια εικόνα, που ο χριςτθσ κα μπορεί να τθ μοιραςτεί 

και αυτι. Θ κεντρικι ιδζα που κρφβεται πίςω από αυτιν τθν καμπάνια ιταν πωσ 

όςο πιο πολφ μιλάμε για το bullying τόςο πιο γριγορα κα το ςταματιςουμε.  

 

Το this day, 7ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=v8wGhJQjc6M  

Ζνα εκπλθκτικό βίντεο που ςε κακθλϊνει μζςα από τθν παιδικι εικόνα και τθν 

ζνταςθ ςτθν αφιγθςθ από τον Καναδό ποιθτι Shane Koyczan. Το βίντεο με τίτλο 

«To This Day»αφθγείται τισ ιςτορίεσ εκφοβιςμοφ παιδιϊν και εςτιάηει όχι μόνο ςτα 

τραφματα, ςτθν απομόνωςθ και ςτθ μάχθ για να ξεπεραςτοφν ςυναιςκθματικζσ 

ουλζσ, αλλά και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο. 

 

Νίκθςε τον νται, χωρίσ να τον αγγίξεισ, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=l9UClj6HbnM 

 

Ζνα βίντεο που μζςα από απλά ςκίτςα δίνει με κατανοθτό τρόπο χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ ςτα παιδιά για το πϊσ μποροφν να διαχειριςτοφν όςο το δυνατόν 

καλφτερα μια δφςκολθ κατάςταςθ που βιϊνουν. 

 

Falling Letters, Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ, 4ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgRzCA4  

 

Θ ταινία περιγράφει μια θμζρα τθσ ηωισ ενόσ αγοριοφ με Διαταραχι Ελλειμματικισ 

Ρροςοχισ. Ραρουςιάηει το αγόρι ςτο ςχολείο να προςπακεί να κατανοιςει τισ 

λζξεισ που παρουςιάηονται μπροςτά του, αλλά και αρκετζσ άλλεσ προκλιςεισ που 

ςυναντά ςτθν κακθμερινότθτά του. Στο τζλοσ το αγόρι χάνει το λεωφορείο γιατί ζνα 

λουλοφδι του αποςπά τθν προςοχι του, μζχρι που ζρχεται ο πατζρασ του και τον 

ςϊηει! 

https://www.youtube.com/watch?v=v8wGhJQjc6M
https://www.youtube.com/watch?v=l9UClj6HbnM
https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgRzCA4


Ascending Downwards, Ανεβαίνοντασ … κάτω!, 8ϋ 

Το «Ascending Downwards» (Ανεβαίνοντασ Κάτω) είναι θ τελευταία καλλιτεχνικι 

δθμιουργία του ςκθνοκζτθ Σταφρου Λαδικοφ και ζχει βραβευτεί ςε αρκετά 

φεςτιβάλ του εξωτερικοφ. Αναφζρεται ςτον κφκλο τθσ ηωισ και είναι γεμάτθ 

κοινωνικά μθνφματα. Στθν ταινία βλζπουμε ζνα μικρό παιδί να βλζπει παιδικά ςτθν 

τθλεόραςθ, όταν ξαφνικά κάτι του τραβά τθν προςοχι. Είναι θ Σκάλα, τθν οποία 

ςιγά ςιγά πλθςιάηει το παιδί, κοιτϊντασ τθν. Θ ταινία πραγματεφεται τον κφκλο τθσ 

ηωισ, από τθν αρχι τθσ ανάπτυξθσ ενόσ μικροφ παιδιοφ ζωσ και το τελευταίο ςτάδιο 

ενόσ θλικιωμζνου, πριν το κάνατο. 

https://www.youtube.com/watch?v=7pN7Rxi5Kbg 

 

Ο ιρωασ τθσ γιαγιάσ 

Ρρόκειται για μία εξαιρετικι μικροφ μικουσ animation ταινία με ιρωεσ μια γιαγιά 

και τον εγγονό τθσ. Πταν ο Lulu αποφοιτά από τθν Ακαδθμία Θρϊων, ζχει τελικά τθν 

ευκαιρία να αποδείξει τθν αξία του. Ζτςι ξεκινά ζνα επικό ταξίδι για να ςκοτϊςει το 

κρυλικό και τρομακτικό δράκο. Αλλά δυςτυχϊσ θ γλυκιά κι υπερβολικι φροντίδα 

τθσ γιαγιάσ του κα μπλζξει λίγο τα πράγματα... 

https://www.youtube.com/watch?v=o7JXnfQzbKI 

 

The Fantastic Flying Books, 15ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs  

Το The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore είναι μια μικροφ μικουσ ταινία 

κινουμζνων ςχεδίων, των William Joyce και Brandon Oldenburg, μια αλλθγορία 

πάνω ςτθν κεραπευτικι δφναμθ τθσ ιςτορίασ. Θ ταινία ταξίδεψε ςε φεςτιβάλ ςε 

όλο τον κόςμο και ζφταςε μζχρι τα Οςκαρ. Ενα μικρόσ φόροσ τιμισ ςτθ λογοτεχνία, 

ςτθν αφιγθςθ, ςτισ λζξεισ, ςτα βιβλία, ςτο χαρτί, ςτισ βιβλιοκικεσ που αγαπάμε. 

 

«Θα είμαι πάντα δίπλα ςου»: Ζνα ςυγκινθτικό βίντεο για τθν αδερφικι αγάπθ 2ϋ  

Ζνασ πιτςιρίκοσ κρατάει ςφιχτά μια κοριτςίςτικθ κοφκλα και περιμζνει μόνοσ ςε 

κάποια ςτάςθ λεωφορείου. Τα αγόρια αντίςτοιχθσ θλικίασ που τον κοροϊδεφουν δεν 

φαίνεται να τον ενοχλοφν ςθμαντικά. Τα μάτια του είναι ςοβαρά και το μυαλό του 

https://www.youtube.com/watch?v=7pN7Rxi5Kbg
https://www.youtube.com/watch?v=o7JXnfQzbKI
https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs


ςυγκεντρωμζνο, γιατί ζχει μια αποςτολι να εκτελζςει –μια απ’ αυτζσ τισ αποςτολζσ 

που δεν ςθκϊνουν αναβολζσ και δεν γνωρίηουν από εμπόδια. 

https://www.youtube.com/watch?v=SjgGaIVYuZ4  

 

The other pair, 6ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=gkWdyZFyvO8 

Μια ταινία για τθν αλλθλεγγφθ και τθν ανκρωπιά. 

 

3Χ3, 5ϋ 50ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=dyIFohEjkyM 

Θ ιςτορία εκτυλίςςετε ςε ζνα κλειςτό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ μεταξφ του 

νυχτερινοφ φφλακα και του υπαλλιλου κακαριότθτασ, όπου ο πρϊτοσ επιδεικνφει 

τισ εξαιρετικζσ καλακοςφαιρικζσ ικανότθτεσ του ςτον δεφτερο. Ο υπάλλθλοσ 

κακαριότθτασ δεν μζνει φυςικά αςυγκίνθτοσ και δοκιμάηει και αυτόσ. Θ ςυνζχεια 

επιφυλάςςει εκπλιξεισ για τουσ δυο πρωταγωνιςτζσ και αναδεικνφει με 

χιουμοριςτικό τρόπο τθ ςχζςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ με άλλα γνωςτικά πεδία 

(Φυςικι,  Μακθματικά). 

 

The last pick, 7ϋ 29ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=u3cfLvCsm54  

Ζνασ μικρόσ που κζλει να παίξει μπάςκετ, ςυναντάει τθν άρνθςθ των μεγαλφτερων 

ςτο ςχολείο που τον κεωροφν… κοντό. Κάποιοσ όμωσ άγνωςτοσ που κα γνωρίςει κα 

τον βοθκιςει να δϊςει ζνα καλό μάκθμα ςε όςουσ τον ςνομπάρουν.  

 

Never give up, 8ϋ 21ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=BXMyPW5s56I 

Ζνασ νεαρόσ με αναπθρία αγωνίηεται να ξεπεράςει τα προβλιματά του και να 

αςχολθκεί πάλι με τον ακλθτιςμό. 

 

Fighting for Perfection:  

https://www.youtube.com/watch?v=F6GJSB3bP90 

Ο ςυνεχισ αγϊνασ μιασ μικρισ πρωτακλιτριασ για να πετφχει το τζλειο.  

https://www.youtube.com/watch?v=SjgGaIVYuZ4
https://www.youtube.com/watch?v=gkWdyZFyvO8
https://www.youtube.com/watch?v=dyIFohEjkyM
https://www.youtube.com/watch?v=u3cfLvCsm54
https://www.youtube.com/watch?v=BXMyPW5s56I
https://www.youtube.com/watch?v=F6GJSB3bP90


Dream from the Heart: 11ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZKBkVs65hY  

Μια ομάδα μικρϊν ποδοςφαιριςτϊν ςτθν Κίνα ονειρεφεται τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

τοπικό πρωτάκλθμα.  

 

Run With Me: 14ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=EisaD0ZsL3E  

Ζνα παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ αποφαςίηει να τρζξει ςτο τοπικό ςχολικό αγϊνα… 

 

Ascension: 7ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=r6UcW9xLxwo  

Ο αγϊνασ δφο ορειβατϊν να ανεβάςουν ζνα άγαλμα τθσ Ραναγίασ ςτθν κορυφι 

ενόσ βουνοφ… (animation) 

 

The Boy Who Learned to Fly | Usain Bolt, 7ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=6b03jWW70kc 

Μια ιςτορία κιν. ςχεδίων για τθ ηωι του Usain Bolt. Το αγόρι που ζμακε να πετάει… 

Θ πραγματικι ιςτορία πίςω από τον ταχφτερο άνκρωπο ςτον κόςμο. 

 

Spellbound, Μαγεμζνθ, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU  

Θ ιςτορία ενόσ κοριτςιοφ που ηθλεφει τθν «τζλεια» αδερφι τθσ και προςπακεί να 

επανορκϊςει το λάκοσ που ζκανε γράφοντασ αρνθτικά πράγματα ςτο θμερολόγιό 

τθσ… 

 

Ακαδθμία των ειδικϊν, 7ϋ 30ϋϋ 

Το ίδρυμα Orange ςε ςυνεργαςία με τον Λςπανό καλλιτζχνθ Miguel Gallardo 

παρουςιάηουν τθν Ακαδθμία των Ειδικϊν, μια μικροφ μικουσ animation ταινία θ 

οποία δείχνει με εναν απλό και ευχάριςτο τρόπο τα ιδιαίτερα ταλζντα τα οποία 

πολλά παιδιά με αυτιςμό ζχουν και τα οποία δεν είναι πάντοτε κατανοθτά ςε όςουσ 

δεν τα γνωρίηουν. Αυτι θ ταινία επιχειρεί να δϊςει ςτο ευρφ κοινό μια καλφτερθ 

ενθμζρωςθ για τον αυτιςμό ςτθν κοινωνία. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZKBkVs65hY
https://www.youtube.com/watch?v=EisaD0ZsL3E
https://www.youtube.com/watch?v=r6UcW9xLxwo
https://www.youtube.com/watch?v=6b03jWW70kc
https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU


https://www.youtube.com/watch?v=wwsIynrpppE  

 

Are You Lost In The World Like Me, 3ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8 

Το βίντεο ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθν τεχνολογία και τθν 

ζλλειψθ τθσ ανκρϊπινθσ αλλθλεπίδραςθσ θ οποία ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ των 

τεχνολογικϊν μζςων. Με λίγα λόγια, κζλει να τονίςει το γεγονόσ ότι είμαςτε όλοι 

εξαρτθμζνοι από το κινθτό μασ, από τθν τεχνολογία και, ειδικά, τα social media, ςε 

βακμό που ζχουμε ςταματιςει να ενδιαφερόμαςτε πραγματικά για όλα όςα 

ςυμβαίνουν γφρω μασ, τα οποία δεν είναι και λίγα. 

 

Borrowed Time, 6ϋ 45ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=OtvDFdtkbW0  ι 

https://vimeo.com/187257744 

Ζνασ ςερίφθσ αναπολεί το παρελκόν του. Μόνοσ και εκουςίωσ απομονωμζνοσ, 

κοιτάηει το παρελκόν και το μζλλον του ςτο χείλοσ του γκρεμοφ. Οι τφψεισ, θ 

απόγνωςθ, ο χρόνοσ που περνάει και δεν κα γυρίςει, οι ανκρϊπινεσ αδυναμίεσ, όλα 

είναι εδϊ. Και θ μάχθ για να κρατθκείσ ηωντανόσ με ό,το ζχεισ, με όςα ςου ζχουν 

απομείνει. Οι δθμιουργοί του εξθγοφν γιατί ζφτιαξαν το Borrowed Time. Ππωσ λζνε 

ικελαν να αποδομιςουν τα ςτερεότυπα του ςκλθροφ και άκαμπτου καουμπόι και 

να περιγράψουν τθ μάχθ με το μζςα ςου μζχρι να φτάςεισ ςτθν αποδοχι των 

λακϊν και ςτθ ςυγχϊρεςθ του εαυτοφ ςου. 

 

Κόλαςθ και παράδειςοσ, 1ϋ  

https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wwsIynrpppE
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
https://www.youtube.com/watch?v=OtvDFdtkbW0
https://vimeo.com/187257744
https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo


 

=========================================== 

 

Ο γζροσ και θ κάλαςςα, 19ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ih1IRIRxI  

Το μυκιςτόρθμα του Χζμινγουει αφθγείται τθν ιςτορία ενόσ γζρου ψαρά που μόνοσ 

και αβοικθτοσ παλεφει απελπιςμζνα ςτον ωκεανό, ςτα ανοιχτά τθσ Κοφβασ, με 

ζναν τεράςτιο ξιφία. 

 

Ξφπνα, 3ϋ  (ελλθνικι) 

https://www.youtube.com/watch?v=WpyNPaHXin8 

Τι κα ζκανεσ αν ξυπνοφςεσ ζνα πρωί και ιςουν 30 χρόνια νεότεροσ;  

 

«Ο κάνατοσ τθσ ομιλίασ»: Μια υπζροχθ animation ταινία για τθν επικοινωνία 

(Βίντεο) 1ϋ 26ϋϋ 

Μια μικροφ μικουσ animation ταινία για τθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ ςιμερα. Ο 

τίτλοσ «ο κάνατοσ τθσ ομιλίασ» τα λζει όλα! Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ζχουν 

αντικαταςτακεί με emoticons και chats. Πλοι ςκυμμζνοι πάνω από μια οκόνθ, 

πλθκτρολογϊντασ αςταμάτθτα ςαν υπνωτιςμζνοι. Υπερβολι ι όχι… ζτςι όπωσ 

πάμε, ο κάνατοσ τθσ ομιλίασ δεν είναι μακριά! 

https://vimeo.com/149520078 

 

Μόντι ο πιγκουίνοσ, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=iccscUFY860 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ih1IRIRxI
https://www.youtube.com/watch?v=WpyNPaHXin8
https://vimeo.com/149520078
https://www.youtube.com/watch?v=iccscUFY860


Ο Σαμ το αγόρι, και Μόντι ο πιγκουίνοσ, δεμζνοι με πραγματικι φιλία ηουν 

αρμονικά, παίηοντασ λογισ λογισ παιχνίδια, ακόμα και τοπολίνο… Αλλά ο Sam 

ςυνειδθτοποιεί ότι Monty είναι μόνοσ και ότι κοιτάηει μελαγχολικά ςε ηευγάρια...  

Ζτςι, για τα Χριςτοφγεννα ο Σαμ παίρνει ςτο Monty το μόνο πράγμα που 

πραγματικά κζλει: ζνα ςφντροφο. Ζτςι, κάτω από το δζντρο το πρωί των 

Χριςτουγζννων τον περιμζνει κυρία πιγκουΐνοσ. 

 

Alike, 8ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ 

Εν μζςω μιασ πολυάςχολθσ ηωισ, ο Copy είναι ζνασ πατζρασ που προςπακεί να 

διδάξει ςτον γιο του Paste το ςωςτό… Πμωσ ποιοσ είναι ο ςωςτόσ τρόποσ για να το 

κάνει αυτό; 

 

«The Croods/Οι Κρουντσ», 89ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehu_cYeuSOg  

 - Ρροϊςτορικι κωμικι περιπζτεια θ οποία ακολουκεί τθν πρϊτθ οικογζνεια του 

πλανιτθ, τουσ φοβεροφσ Κρουντσ, ςτο ξεκίνθμα ενόσ μοναδικοφ ταξιδιοφ. 

Τα μζλθ τθσ φανταςτικισ οικογζνειασ των Κρουντσ, όταν χάνουν τθ ςπθλιά που τουσ 

προςτάτευε από μια τρομακτικι, φυςικι απειλι -θ οποία δεν ςταματά να τουσ 

καταδιϊκει- ξεκινοφν μια δφςκολθ περιιγθςθ ςε ζναν κόςμο γεμάτο από ξεχωριςτά 

πλάςματα. Ρριν το καταλάβουν όμωσ, θ ηωι τουσ κα ζχει αλλάξει τόςο πολφ που 

ακόμθ και οι ίδιοι δεν κα αναγνωρίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ. 

Οι Κρουντσ μασ διθγοφνται τθν ιςτορία τθσ πρϊτθσ μοντζρνασ οικογζνειασ του 

κόςμου, που εκτυλίςςεται ςε μιαν άγνωςτθ μζχρι ςιμερα εποχι, τθν Κρουντάκιο 

Ρερίοδο – μια εποχι που θ Μθτζρα Φφςθ ζκανε διάφορα πειράματα, με 

αποτζλεςμα ο πλανιτθσ μασ να είναι γεμάτοσ από μια απίςτευτα αλλόκοτθ χλωρίδα 

και πανίδα. Σ’ αυτόν ακριβϊσ τον κωμικά επικίνδυνο κόςμο, για τθν οικογζνεια 

Κρουντσ αρχίηει θ περιπζτεια τθσ αναηιτθςθσ ενόσ καινοφργιου ςπιτικοφ, όταν θ 

ςπθλιά τθσ καταςτρζφεται. Στο τζλοσ τθσ περιπζτειασ όμωσ οι Κρουντσ κα 

καταφζρουν να εξελιχκοφν, να δαμάςουν το φόβο τουσ για τον άγνωςτο κόςμο και 

ν’ ανακαλφψουν ότι για να επιβιϊςουν ζχουν όλα όςα χρειάηονται: ο ζνασ το άλλον. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ehu_cYeuSOg


Θ ςπουδαιότθτα τθσ ιςτορίασ φαίνεται να είναι τεράςτια, κακϊσ αν οι Κρουντσ δεν 

καταφζρουν να «εξελιχκοφν», τότε τόςο οι ίδιοι, όςο και το ανκρϊπινο είδοσ, κα 

γίνουν προϊςτορία! 

 

Blobby, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=t-i6PsoWrg0 

Μια μελαγχολικι ιςτορία με πρωταγωνιςτι ζναν θλικιωμζνο μοναχικό άντρα που 

κάκε μζρα ξυπνά δίπλα ςε μια άμορφθ γκρι μάηα. Ζνα βίντεο για τθν μοναξιά. 

 

Piper, 5ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=A-uzJB9Bc9U 

Θ ταινία μιλάει για ζνα πειναςμζνο καλαςςοποφλι το οποίο ςιγά ςιγά μακαίνει πϊσ 

να μθ φοβάται τθ κάλαςςα και να αναηθτεί μόνο του τθν τροφι του. Μία ταινία για 

τον φόβο και το πϊσ μπορείσ να τον νικιςεισ 

 

Chalk, 2ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=dsf_z4urc4s 

Το βίντεο βαςίηεται ςτθν αλθκινι ιςτορία ενόσ ορφανοφ αγοριοφ από το Λράκ. Το 

αγόρι είχε ηωγραφίςει τθ μθτζρα του ςτο πάτωμα και ξάπλωςε ςτθν αγκαλιά τθσ για 

να κοιμθκεί. Δφο νεαροί Λνδοί εμπνεφςτθκαν από τθν ιςτορία του και δθμιοφργθςαν 

ζνα εξαιρετικό video για τθν υιοκεςία. Γιατί το μόνο που χρειάηονται τα παιδιά είναι 

αγάπθ. 

 

Lila : μια γλυκιά ταινία μικροφ μικουσ για τθ ηωι, 9ϋ 09ϋϋ 

https://vimeo.com/79505580  

Ο Carlos Lascano ζφτιαξε μια ταινία μικροφ μικουσ, τθ Lila, για τθν κακθμερινότθτα, 

τθ ηωι γενικότερα, και τον τρόπο που τθ βλζπει θ ηωγράφοσ-πρωταγωνίςτρια. Θ Lila 

φαντάηεται και βάηει τα δικά τθσ χρϊματα, δίνει τθ δικι τθσ 'πινελιά', τθ δικι τθσ 

τροπι, ςε όςα βλζπει γφρω τθσ, με ιδιαίτερα ςυγκινθτικό και γλυκό κλείςιμο. Ζνα 

φιλμάκι για τθ ηωι και τθν οπτικι, τθ ςτάςθ και τισ δυνατότθτεσ που ζχει ο κακζνασ, 

με ςτοιχεία animation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-i6PsoWrg0
https://www.youtube.com/watch?v=A-uzJB9Bc9U
https://www.youtube.com/watch?v=dsf_z4urc4s
https://vimeo.com/79505580


Θ ουτίνα, 26ϋ 

https://vimeo.com/236726268  

Θ ςυμβίωςθ με τον Βαγγζλθ, δεν είναι εφκολθ. Θ οικογζνεια του προςπακεί να μθν 

διαταράξει τθν κακθμερινότθτά του, ϊςτε να τθρείται το πρόγραμμά του και να μθν 

αλλάηει θ ρουτίνα του. Από τθν άλλθ πλευρά, οι ζντονοι ρυκμοί τθσ ηωισ του Γιάννθ 

δεν του αφινουν περικϊρια για κατανόθςθ και ενςυναίςκθςθ. Ζνα ξαφνικό 

γεγονόσ κα είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ που κα ενϊςει τουσ δυο ιρωζσ μασ ςε μια 

ταινία μικροφ μικουσ, που μασ υπενκυμίηει πωσ όταν θ αποδοχι υπεριςχφει, θ ηωι 

μπορεί να γίνει ακόμθ καλφτερθ. 

 

Distracted - by Emile Jacques 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cXE_ZOOtX4A 

Γονείσ κολλθμζνοι ςε οκόνεσ κινθτϊν… Στο πρόςωπο του πατζρα που 

πρωταγωνιςτεί ςτο animation, λοιπόν, όλοι κα αναγνωρίςουμε τον εαυτό μασ. Με 

τίτλο «Distracted» («Αφθρθμζνοσ»), ςε ςκθνοκεςία Emile Jacques, παρουςιάηει 

μζςα ςε λιγότερα από δφο λεπτά, χωρίσ φιοριτοφρεσ, το μεγαλφτερο και πιο 

διαδεδομζνο γονεϊκό λάκοσ των θμερϊν μασ. Πταν ςυνειδθτοποιοφμε τισ ςυνζπειζσ 

του είναι πάρα πολφ αργά, όπωσ επιβεβαιϊνει και θ ανατροπι ςτο τζλοσ του 

βίντεο. 

 

"The Small Shoemaker " by La Petite Cordonnier Team 

https://www.youtube.com/watch?v=fEUwBMThY1w 

Σε ζναν κεντρικό δρόμο του Ραριςιοφ βρίςκεται ζνα κατάςτθμα υποδθματοποιίασ. 

Ο κ. Botte φροντίηει τα παποφτςια του με πάκοσ και δεξιότθτα. Θ κακθμερινότθτά 

του πρόκειται να διαταραχκεί όταν εμφανίηεται ζνασ πωλθτισ δρόμου που 

πουλάει… παποφτςια. Θ πιο περίεργθ κατάςταςθ ξετυλίγεται. Ο πωλθτισ εγκακιςτά 

το περίπτερο του μπροςτά από το κατάςτθμα του κ. Botte…. 

 

Kitbull | Pixar SparkShorts 

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI 

Ζνα γατάκι ηει ςτουσ αφιλόξενουσ δρόμουσ του Σαν Φρανςίςκο. Μια μζρα, ζνασ 

ταφροσ μεταφζρεται ςε ζνα ςπιτάκι πίςω από το κτίριο. Το γατάκι είναι αρχικά πολφ 

https://vimeo.com/236726268
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cXE_ZOOtX4A
https://www.youtube.com/watch?v=fEUwBMThY1w
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI


φοβιςμζνο από ο ταφροσ αλλά ςιγά-ςιγά αρχίηει να ςυνδζεται μαηί του παίηοντασ 

με ζνα καπάκι μπουκαλιοφ. Μια ιδιότυπθ φιλία αρχίηει να αναπτφςςεται… 

 

One Per Person - Award Winning CGI Animated Short Film 

https://www.youtube.com/watch?v=AVttlE4Y5c8 

Μια κινοφμενθ ταινία μικροφ μικουσ με δφο εργαηόμενουσ των οποίων οι εντελϊσ 

διαφορετικζσ μορφζσ πωλιςεων δθμιουργοφν μια διαςκεδαςτικι μονομαχία και 

ζνα απροςδόκθτο ταξίδι αυτοανακάλυψθσ. 

 

CGI Animated Short Film: "Cupid Love is Blind" 

https://www.youtube.com/watch?v=jbjcO0-5Bw0 

Θ ιςτορία του Cupid, που ιρκε αντιμζτωποσ με ζνα ςφγχρονο Νάρκιςςο και ζηθςε 

τθ χειρότερθ μζρα του…. 

 

CGI Animated Short Film HD "The Controller " by Bob Yong, Kang Yung Ho, Ian Ie 

https://www.youtube.com/watch?v=2cBZrr2ZUsg 

Οι ρόλοι αντιςτρζφονται όταν παγιδεφεται μια αυταρχικι μαμά ςτο βίντεο του γιου 

τθσ. Ρρζπει τϊρα να τον ακοφςει αν ελπίηει να δραπετεφςει από τον κόςμο του 

παιχνιδιοφ… 

 

Snack Attack 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 

 

Ζνα ςνακ ςτθ μζςθ και δφο μονομάχοι… τα λάκθ επικοινωνίασ και θ βιαςφνθ με τθν 

οποία κρίνουμε τα πράγματα… 

 

εκελοντιςμόσ "Mr Indifferent" by Aryasb Feiz 

https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY 

Στον ςθμερινό πολυάςχολο κόςμο, είναι εφκολο να φυλακιςτοφμε ςτα δικά μασ 

προβλιματα και τον μικρόκοςμό μασ. Αυτό το ςφντομο κινοφμενο βίντεο κα ανοίξει 

τα μάτια ςασ ςτθν πιο φωτεινι πλευρά τθσ ηωισ, ςτθ δφναμθ τθσ αλλθλεγγφθσ και 

του εκελοντιςμοφ. 

https://www.youtube.com/watch?v=AVttlE4Y5c8
https://www.youtube.com/watch?v=jbjcO0-5Bw0
https://www.youtube.com/watch?v=2cBZrr2ZUsg
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY


«Το κουτί» – Μια πολυβραβευμζνθ ταινία μικροφ μικουσ για τα προςφυγόπουλα 

τθσ Συρίασ 

https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw 

 

Στροφζσ (για τα αυτοκινθτιςτικά) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lfwhn3wgl0 

Θ ταινία μικροφ μικουσ με τίτλο «Στροφζσ» αποτελεί ςυνζχεια των δράςεων του 

τμιματοσ Ραιδείασ του Διμου Αγίου Βαςιλείου, που αφοροφν ςτθ χριςθ αλκοόλ 

από ανιλικουσ 

 

Corto Ian (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ&fbclid=IwAR0H1mxC2doBVm

u6xbauzRLr24hjtN4BamaqD-VjWmtDB-OPL80tfF4Vqmg 

ο Corto Ian είναι ζνα animation μικροφ μικουσ που ξζρει να ξυπνά ςυναιςκιματα. 

Ρροκαλεί ζνα δυνατό καρδιοχτφπι ςτθν καρδιά αυτοφ που το παρακολουκεί, το 

οποίο τον παρακινεί να ςυμμετζχει ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ ονείρου: ςτθ 

δθμιουργία ενόσ κόςμου ανοιχτοφ ςε όλουσ, ενόσ κόςμου ςτον οποίο όλοι κα ζχουν 

τθν ίδια πρόςβαςθ ςτθ χαρά, ςτθν ευτυχία και ςτο παιχνίδι. 

 

-Panique à bord (2017, Βζλγιο, 8’13”) – Σκθνοκεςία από 19 μακθτζσ 

Τα ηϊα ενόσ ειρθνικοφ νθςιοφ αντιμετωπίηουν ζνα μεγάλο πρόβλθμα: ζνα τάνκερ 

ζχει τςακιςτεί ςε ζναν φφαλο και το πετρζλαιο χφνεται ςτθν κάλαςςα… 

https://www.dailymotion.com/video/x6196v6 

 

The last book from earth. (2018, Λςπανία, 2’) – Σκθνοκεςία Marina Soteras & Pau 

Torrano 

Αν μπαίναμε ςτθ κζςθ ενόσ αςτροναφτθ που βρίςκει το τελευταίο βιβλίο τθσ Γθσ, τι 

κα μασ ζλεγε; 

https://stillsanimation.com/portfolio/the-last-book-from-earth/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw
https://www.youtube.com/watch?v=9Lfwhn3wgl0
https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ&fbclid=IwAR0H1mxC2doBVmu6xbauzRLr24hjtN4BamaqD-VjWmtDB-OPL80tfF4Vqmg
https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ&fbclid=IwAR0H1mxC2doBVmu6xbauzRLr24hjtN4BamaqD-VjWmtDB-OPL80tfF4Vqmg
https://www.dailymotion.com/video/x6196v6
https://stillsanimation.com/portfolio/the-last-book-from-earth/


Mechanical liquid (2018, Βενεηουζλα, 3’) – Σκθνοκεςία Andry Torres 

Το ζτοσ είναι το 2070. Ο Ντον Χιοφμαν δίνει τθν περιουςία του για κάτι ακόμθ πιο 

πολφτιμο. Μετά από μια μεγάλθ ςειρά δοκιμαςιϊν επιτζλουσ κα αποκτιςει αυτό 

που ιλπιηε, αλλά λόγω κάποιου άλλου, θ διαδικαςία κα ξεκινιςει πάλι από τθν 

αρχι. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlmIrrb6o9E 

 

The beebox (2018, Βζλγιο, 2’13’’) – Σκθνοκεςία Cable Hardin 

Μια ιςτορία για τθν γεωργία και θ ανάγκθ να αλλάξει, μζςα από τα μάτια μιασ 

μζλιςςασ και τθσ κυψζλθσ τθσ. Εμπνευςμζνο από τθν ζρευνα που ζγινε ςτθν φάρμα 

Blue Dasher ςτισ ΘΡΑ. 

https://vimeo.com/255953090 

 

End of public road (2018, Σουθδία, 3’) – Σκθνοκεςία Fredrik Andersson 

Αυτό το δάςοσ δεν κα ανεχτεί άλλο τα αμάξια και τισ αθδιαςτικζσ τουσ βρωμιζσ. Κα 

τουσ αντιμετωπίςει με τον ίδιο τρόπο. 

https://www.interfilm.de/en/interfilm-festival/program-sections/online-awards-

en/end-of-public-road/ 

 

Piper, 3ϋ20ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e7v2zDZBf6g&feature=emb_

logo 

 

 

Corto Ian, 9ϋ 45ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ&feature=emb_logo 

Ο Μαν γεννικθκε με εγκεφαλικι παράλυςθ. Ππωσ και όλα τα άλλα παιδιά, κζλει να 

ζχει φίλουσ. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτάσ του όμωσ, χρειάηεται να κοπιάςει για να τα 

καταφζρει. Οι διακρίςεισ, ο εκφοβιςμόσ και θ αδιαφορία τον κρατοφν μακριά από 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlmIrrb6o9E
https://vimeo.com/255953090
https://www.interfilm.de/en/interfilm-festival/program-sections/online-awards-en/end-of-public-road/
https://www.interfilm.de/en/interfilm-festival/program-sections/online-awards-en/end-of-public-road/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e7v2zDZBf6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e7v2zDZBf6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ&feature=emb_logo


τθν αγαπθμζνθ του παιδικι χαρά. Αλλά ο Μαν δεν κα τα παρατιςει εφκολα και κα 

επιτφχει κάτι καταπλθκτικό. Ο Μαν δεν είναι ο μόνοσ άνκρωποσ με εγκεφαλικι 

παράλυςθ ι αναπθρία, ςε όλο τον κόςμο υπάρχουν πάνω από ζνα διςεκατομμφριο 

άνκρωποι με αναπθρία. Θ ενςωμάτωςθ τουσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

κοινωνία μασ κακϊσ μασ κάνει πιο γεμάτουσ ςυναιςκθματικά, πιο δίκαιουσ και πιο 

ανκρϊπινουσ. 

 


