
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -ΤΑΙΝΙΕΣ 

 

https://www.eduguide.gr/nea2020/dwrean-eykairies-ma8hshs-sthn-epoxh-toy-

koronoioy/?fbclid=IwAR1YzZFddz2RmQIkDY4K-

RPFQt5JYuYXmDe4tOolQcL8bBWRJUH8n94gGas 

 

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

ταινιάκι για την ελευθερία και τη σημασία της) 

 

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

αγαπήσουν, ενα ταινιάκι για την φιλία και την αγάπη) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPLwamxAnpA (ένα ταινιάκι για την αξία της 

ενσυναίσθησης) 

 

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

στα σχολεία, ένα βίντεο της ActionAid) 

 

http://followodysseus.gr/ (αποθετήριο εφορειών αρχαιοτήτων για πολιτιστικά 

προγράμματα, τοπική ιστορία κλπ) 

 

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

εκατοντάδων βιβλίων που μπορείτε δωρεάν να κατεβάσετε. Όλα τα βιβλία που 

περιέχονται στον κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και 

νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα της 

ενότητας «Κλασική Λογοτεχνία» είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

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

ANIMATION) Μια πρωτότυπη προσέγγιση στα γεγονότα του '73. Μέσα από τα µάτια 

μιας γάτας «περνά» η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου κατά της 

δικτατορίας των συνταγματαρχών στην ταινία. Ο δημιουργός του φιλμ αξιοποίησε 

πραγματικές λήψεις από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και τα «δείχνει» 
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μέσα από τα μάτια μιας γάτας που ήταν στο Πολυτεχνείο τη μοιραία νύχτα, πριν 

από 12.410 συν μία ημέρες.) 

 

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

από το σπίτι», ένα animation για την ενηλικίωση και τις δοκιμασίες της ζωής) 

https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE    Το «Σκιάχτρο» είναι ένα πολύ 

δυνατό animation που σε λίγα λεπτά αποτυπώνει την σκληρή αλήθεια πίσω από το 

πλαστικό φαγητό και τα γενετικά τροποποιημένα που μας βάζουν στο πιάτο. Το 

σκιάχτρο οραματίζεται έναν κόσμο χωρίς τρόφιμα – σκουπίδια, που θα έχουν 

καλλιεργηθεί με φυσικό τρόπο, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l14WDZCnz-w «Πώς δημιουργείται ένας ναζί;» 

«The Making of the Nazi», λέγεται το 10λεπτο φιλμάκι κινουμένων σχεδίων του 

Walt Disney, που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου 1943 και βασίζεται στο ομώνυμο 

βιβλίο του Gregor Ziemer. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Χανς, ενός 

αγοριού, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη ναζιστική Γερμανία και ανατρέφεται για 

να γίνει ένας ανελέητος στρατιώτης. 

 

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

περιγράφει τι έχει κάνει ο άνθρωπος στον πλανήτη και τα πλάσματά του. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo Η Ειρήνη είναι ένα μικρό 

κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή βιώνει την 

ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο 

πιο απίθανο μέρος. 

 

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

για τον ρατσισμό.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU «Τζαφάρ», ταινία μικρού μήκους 

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

Το «Schwarzfahrer» (λαθρεπιβάτης) του σκηνοθέτη Pepe Danquart είναι μια ταινία 

μικρού μήκους και έχει κερδίσει το όσκαρ ταινίας μικρού μήκους το 1994. Θέμα της, 

η καταδίκη του καθημερινού ρατσισμού μέσα από μια ιστορία σε ένα τραμ: Ένας 

νεαρός νέγρος μπαίνει σε τραμ, μια ηλικιωμένη του φέρεται άσχημα και 

μονολογώντας τον προσβάλλει συνεχώς και αυτόν, αλλά και τους άλλους 

μετανάστες. Στο τέλος 

 

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

τον πατέρα του». Μια ταινία μικρού μήκους για την ανθρωπιά και την αγάπη. 

 

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

Τζάστιν». Ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Τζάστιν, ένας φύλακας που 

εργάζεται σε βραδινές βάρδιες σε ένα εργοστάσιο μανεκέν. Ο Τζάστιν δεν έχει και 

πολλούς φίλους ανάμεσα στους συνάδελφους του και έρχεται σε επαφή κυρίως 

μόνο με τα μανεκέν  με τα οποία εντυπωσιάζει κάθε πρωί τους συναδέλφους του. 

Μια μέρα που οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να παίξουν το λαχείο εκ μέρους του 

κάθε εργαζομένου  και το κερδίζουν, ο Τζάστιν νομίζει πως τον ξέχασαν, όμως μια 

ευχάριστη έκπληξη τον περιμένει όταν γυρνάει στην δουλειά. 

 

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

πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, animation. 

 

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

«Wake up», 6΄ Animation. Ο εφιάλτης της κατανάλωσης, η συνεχής δημιουργία 

ψεύτικων αναγκών, ο εθισμός στα πάσης φύσης γκάτζετ και η αποξένωσή μας από 

οτιδήποτε φυσικό, χειροποίητο, αληθινό, μπαίνουν στο μικροσκόπιο σε αυτό το 

πανέξυπνο ταινιάκι του Steve Cutts. Η τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος, οι 

απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που είναι στην ουσία σκλαβιά, η υπερκατανάλωση 

και ο βομβαρδισμός της ενημέρωσης που κάνει τα πάντα εκτός από το να στέκεται 

στην ουσία των πραγμάτων. Πόσο κοστίζουν οι συσκευές που καταναλώνουμε; Τι 

επίπτωση έχουν στο περιβάλλον από το οποίο όλο και περισσότερο 
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απομακρυνόμαστε; Από την εξόρυξη των μετάλλων μέχρι την πώληση ενός κινητού 

τηλεφώνου στα πολυκαταστήματα και στις διαφημίσεις από την τιβί, ένας δρόμος 

σκοτεινός και εφιαλτικός που μας αφορά όλους. 

 

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

συγκλονιστική ταινία για τον σημερινό κόσμο 

 

Η ιστορία της μικρής Άλμα: Ένα animation για τις παγίδες που παραμονεύουν 

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

Η Άλμα ένα κοριτσάκι, περιφέρεται στους χιονισμένους δρόμους, όταν βλέπει στη 

βιτρίνα ενός καταστήματος ένα αγόρι - κούκλα που της μοιάζει. Αν και φαίνεται πως 

τίποτα δεν πάει καλά και παρά τις «προειδοποιήσεις» από το περιβάλλον - μια από 

τις κούκλες πάνω σε ένα ποδήλατο προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το 

κατάστημα - η Άλμα, γοητευμένη και παρακινούμενη από την περιέργειά της 

μπαίνει στο κατάστημα παιχνιδιών για να πάρει την κούκλα. Δεν ήταν όμως ούτε η 

πρώτη, αλλά ούτε και η τελευταία. Μια ευρηματική ταινία μικρού μήκους για τις 

«όμορφες παγίδες» που καιροφυλακτούν στη ζωή… 

 

Out of sight: Ένα animation για τον μαγικό κόσμο ενός τυφλού κοριτσιού 

https://vimeo.com/14768689  

Η Τσίκο είναι ένα τυφλό κορίτσι που κάνει περίπατο παρέα με τον αγαπημένο της 

σκύλο, μέχρι τη στιγμή που θα πέσει θύμα ληστείας. Στην αναζήτηση του σκύλου 

της που σπεύδει να κυνηγήσει τον κλέφτη, θα συναντήσει ένα άγνωστο κόσμο. Με 

τα μάτια της φαντασίας της και τη συνεργασία των υπόλοιπων αισθήσεων, θα ζήσει 

μια μαγική περιπέτεια. 

 

Followers, Ένα animation για μία καθοριστική συνάντηση ενός δραπέτη με έναν 

μαθητή 

https://vimeo.com/117047469  

Ένας άνδρας δραπετεύει από τη φυλακή, ένα αγόρι το σκάει από το σχολείο. Οι 

δρόμοι τους θα συναντηθούν... Τι μήνυμα θα αποκομίσει ο καθένας από αυτή την 

τυχαία συνάντηση; 
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Ένας θυμωμένος άνδρας, ένα animation για την ενδοοικογενειακή βία  

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

Ενδοοικογενειακή βία, μία πτυχή του σύγχρονου κόσμου, ένα κοινωνικό πρόβλημα 

που εντείνεται από τους εξοντωτικούς ρυθμούς της καθημερινότητας που συνθλίβει 

και πολύ συχνά οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές. 

Και τα παιδιά σ' εκείνη την περίπτωση; (Πού) βρίσκουν καταφύγιο; Όταν οι γονείς 

γίνονται απόμακροι ή στη χειρότερη περίπτωση, βίαιοι, πόσο τραυματίζεται η 

παιδική ψυχή σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξηγήσει και να διαχειριστεί τον 

φόβο, την απειλή και γονεϊκές συμπεριφορές που πληγώνουν ανεπανόρθωτα 

 

Ένα animation για το φόβο... από χαρτόνι! 

https://vimeo.com/33320789  

Το The Man Who Was Afraid of Falling (Ο άντρας που φοβόταν να πέσει) είναι ένα 

animation για τις φοβίες μας και την αρνητική τους επίδραση στη ζωή μας. 

 Φτάνει να πέσει μια γλάστρα από το παράθυρο της πολυκατοικίας και μια σειρά 

από παρανοϊκές αντιδράσεις κάνουν τη ζωή του Ivor να αλλάξει εντελώς! 

 Πρόκειται για ταινία αποφοίτησης του Newport Film School. Σχεδόν όλη έγινε από 

χαρτόνι και ολοκληρώθηκε σε 8 μήνες. 

  

The girl and the fog, 5΄ 31΄΄  

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

Ένα διαφορετικό animation που δίνει το μέγεθος της συγχώρεσης και πόσο ωφελεί 

τελικά τον άνθρωπο! Τίτλος του: TheGirlandtheFox (Το κορίτσι και η αλεπού)… 

Περιγράφει το μίσος που ένιωσε αρχικά ένα κορίτσι, όταν βρήκε σκοτωμένα τα ζώα 

του από μια αλεπού. Αλλά την κρίσιμη ώρα της τιμωρίας, πήρε τη μεγάλη απόφαση 

της συγχώρεσης … Μια απόφαση που του έσωσε στην πορεία τη δική του ζωή! 

 

First Flight, 8΄  ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ  

Ένας αργοπορημένος συντηρητικός υπάλληλος χάνει το πρωινό λεωφορείο για τη 

δουλειά. Στο παγκάκι που ξαποσταίνει συναντά ένα μικρό πουλάκι που προσπαθεί 

να μάθει να πετάει. Στο τέλος της συνάντησής τους και οι δύο θα είναι διαφορετικοί 
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http://www.dailymotion.com/video/xymqc4_first-flight-film-by-dreamworks_tech  

 

First flight, 3΄  

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

Ένας ηλικιωμένος άντρας καθώς κοιτάζει μέσα στον καθρέφτη του και κάνει τον 

απολογισμό της ζωής του, βρίσκει τον τρόπο να ζήσει το παιδικό του όνειρο που δεν 

είναι άλλο από το να γίνει πιλότος… 

Shoe, 3΄ 

Ένας φτωχός πατέρας ζει με την κόρη του. Όνειρο και των δύο; Ένα ζευγάρι 

παπούτσια.. 

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

 

Changing Batteries, 5΄ 33΄΄ 

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

Ένας ηλικιωμένος άντρας ζει με μόνη του συντροφιά ένα ρομπότ. Το τέλος όμως 

έρχεται… 

 

Tamara, 4΄ 36΄΄ 

Η Ταμάρα είναι ένα κορίτσι με κώφωση. Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να 

ονειρεύεται και να ζει… 

 

Destiny, 5΄ 25΄΄ 

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

Ένας άντρας ξυπνάει και βγαίνοντας σκοτώνεται από ένα λεωφορείο. Ή μήπως όχι… 

Ξυπνάει… ξανά .. από τον εφιάλτη… αλλά συνειδητοποιεί ότι μπορεί να αλλάξει τη 

μοίρα του. Κάτι πρέπει να κάνει για να μην τον χτυπήσει το λεωφοερίο…Θα τα 

καταφέρει;  

 

Wing it, 7΄ 59΄΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=ARHVR9BkOWU  
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Ένας νεαρός επιστήμονας προσπαθεί να φτιάξει μια συσκευή που πετάει. Οι 

δυσκολίες πολλές. Πέφτει στο κρεβάτι εξουθενωμένος και άδειος από νέες ιδέες. 

Κάποιοι όμως θα φροντίσουν να «ξυπνήσουν» τη δημιουργικότητά του 

 

 

An object at rest, 5΄ 43΄΄ 

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

Μέσα από τη ζωή μιας πέτρας… βλέπουμε την ανθρώπινη ιστορία και τον τρόπο με 

τον οποίο το ανθρώπινο είδος επηρέασε τη ζωή στη γη… 

 

Home, sweet home, 9΄ 58΄΄ 

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

Ένα σπίτι απελευθερώνεται από τα θεμέλιά του και ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο 

περιπέτειες 

 

Το όνειρο του μικρού ποντικού, 3΄  

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

Ένα μικρό ποντικάκι έχει ένα όνειρο και ο πατέρας τον βοηθάει να το 

πραγματοποιήσει… 

 

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα (η γνωστή ιστορία σε animation) 7΄ 11΄΄  

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

  

El empleo, 7΄  

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

Ένα «μαύρο» ταινιάκι που περιγράφει το παρόν και το μέλλον της απασχόλησης 

στον πλανήτη… 

 

Η Λίλυ και ο χιονάνθρωπος, 3΄ 

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

Το βίντεο μιλάει για την φιλία που ανέπτυξε η μικρή Lilly με τον χιονάνθρωπο που 

έφτιαξε χρησιμοποιώντας την φαντασία της με συνδυασμό με το χιόνι… Ο 
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χιονάνθρωπος ζωντανεύει και κάνει τα πάντα για να φτιάξει την διάθεση της μικρής 

Lilly και αυτή κάνει τα πάντα για να τον διατηρήσει ζωντανό, όταν έρχεται σιγά σιγά 

η άνοιξη. Όμως ο χρόνος περνάει και ο χιονάνθρωπος μένει μόνος του ξεχασμένος 

στο ψυγείο. 

 

Γιοβάν, «Η αχάριστη» 

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

Ο Γιοβάν, ο ρεμπέτης, τραγουδάει την "Αχάριστη" του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια 

παράσταση δρόμου, από την Αννέτα Στεφανοπούλου και το Bufos PuppetTheatre. 

 

Lost property, 6΄ 13΄΄ 

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

Είμαστε όσα έχουμε ζήσει, είμαστε οι αναμνήσεις μας. Αν όμως χάσουμε τις 

αναμνήσεις μας, τότε ποιοι είμαστε; Η ταινία είμαι μια ιστορία αγάπης, ένα ταξίδι 

ανακάλυψης, μια ιστορία για την απώλεια. Μια ιστορία για το πόσο εύθραυστο 

είναι το ανθρώπινο μυαλό, που το θεωρούμε δεδομένο μέχρι να σταματήσει να 

λειτουργεί όπως παλιά. Είναι μια ιστορία για την ελπίδα, την υπομονή και την 

επιμονή, για την απώλεια μνήμης στα γηρατειά.  

 

FALLIN' FLOYD, 8΄ 53΄΄ 

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

Ο μουσικός του δρόμου Floyd, αφού τον παρατάει η φίλη του για κάποιον άλλο, 

αρχίζει να υποφέρει από κατάθλιψη, η οποία εκδηλώνεται σαν ένας μικρός μαύρος 

δαίμονας που διαταράσσει την καθημερινή του ζωή και ολοένα και μεγαλώνει. Τι 

θα γίνει για να μπορέσει ο Floyd να συνεχίσει τη ζωή του; Το πολυβραβευμένο 

animation ταινιάκι Fallin Floyd των Albert ‘t Hooft and Paco Vink χαρακτηρίζεται ως 

χιουμοριστικό δράμα και δεν έχει ούτε μισό διάλογο. Οι εικόνες, η μουσική και οι 

καταστάσεις μιλάνε από μόνες τους. 

 

Η δενδρολίβανος, ο φαρμακευτής, 21΄  10΄΄ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6znDAp4k7ak
https://www.youtube.com/watch?v=L8pZV5enryk
https://www.youtube.com/watch?v=LH-RlqitlYs
https://www.youtube.com/watch?v=9rkO7n6EOaA


Βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία μικρού μήκους «Rosmarinus 

Officinalis», του σκηνοθέτη Ανδρέα Σιαδήμα, η οποία γυρίστηκε στην Κρήτη και 

συγκεκριμένα στη Χερσόνησο της Δύκταινας και στα Άπτερα Χανίων. Η ταινία 

γυρίστηκε το 2008 κι έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε αρκετά φεστιβάλ του 

εξωτερικού, ωστόσο δεν είναι ευρέως γνωστή στους σινεφίλ -και όχι μόνο- του 

νησιού. Η υπόθεση της ταινίας; Καλοκαίρι στην Κρήτη. Ένας ντόπιος γέροντας 

συναντά ένα νεαρό ζευγάρι. Θα τους αποκαλύψει τα μυστικά του κύκλου της ζωής 

μέσα από τη δύναμη της φύσης. Η πορεία τους αλλάζει για πάντα. Μπορεί το ίδιο 

βότανο να χαρίσει ζωή και να καταστρέψει μια άλλη; 

 

Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, 4΄ 

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

Αξίζει να παρακολουθήσουμε  την εκπληκτική αλληγορία του Μπ. Μπρεχτ από το 

έργο του “Ιστορίες του Κυρίου Κόινερ”, σε ελληνική μετάφραση του Γ. Βελουδή: 

«”Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι”, ρώτησε τον κύριο Κ., η κόρη της 

σπιτονοικοκυράς του, “θα φερόντουσαν τότε καλύτερα στα μικρά ψαράκια;”. 

 

Soar (Η πτήση), 6΄ 

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

Ένα νεαρό κορίτσι πρέπει να βοηθήσει έναν μικρό πιλότο να πάει σπίτι του πριν 

είναι πολύ αργά... 

 

Συμπόνοια στις φωνές, 5΄ 

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

Πρόκειται για ένα φιλμ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θεραπευτικούς όσο 

και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή ακόμη και ως εργαλείο αποστιγματισμού των 

ατόμων που ακούν φωνές. Το συγκεκριμένο project δημιουργήθηκε από το τμήμα 

Ψυχολογίας του King College του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του Dr Charlie 

Heriot-Maitland σε συνεργασία με την δημιουργό κινουμένων σχεδίων Kate 

Anderson. Ο πρωταγωνιστής του animation ακούει φωνές οι οποίες δεν τον 

αφήνουν να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, 

τα συναισθήματα χωρίζονται σε τρία συστήματα (απειλής, κινητοποίησης, 

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


καθησυχασμού), τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Ωστόσο οι φωνές 

διαταράσσουν αυτήν την ισορροπία. Μέσα από μια διαδικασία θεραπείας ο 

πρωταγωνιστής καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να απορρίψει τις φωνές που 

ακούει, αλλά να τις συμπονέσει και να μάθει να συνυπάρχει με αυτές. Και αυτό 

κάνει. Μια καταπληκτική δουλειά που δείχνει με πολύ παραστατικό τρόπο την 

καθημερινότητα που βιώνουν τα άτομα που ακούν φωνές και πως μπορούν να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. 

 

Ο μικρός παπουτσής, 5΄ 

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

Χαριτωμένη γαλλική ταινία animation μικρού μήκους με πρωταγωνιστή έναν 

συμπαθητικό παπουτσή το εισόδημα του οποίου απειλείται από έναν πλανόδιο 

πωλητή. 

 

Wire Cutters, 7΄ 

Ένα ρομπότ εξόρυξης που εργάζεται πάνω σε έναν άγονο πλανήτη συναντά τυχαία 

ένα άλλο ρομπότ. Η συνάντηση αυτή θα είναι μοιραία... 

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

 

 

None of That, 4΄ 

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

Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες το γυμνό σώμα στα 

αρχαιοελληνικά αγάλματα θεωρήθηκε προκλητικό και για αυτό έπεσε θύμα 

λογοκρισίας ουκ ολίγες φορές. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την γυμνοφοβία, η οποία 

πηγάζει από θρησκευτικές ή άλλες ομάδες, η ομάδα "Group Suspific" ετοίμασε ένα 

υπέροχο βίντεο κινουμένων σχεδίων για να διακωμωδήσει την όλη κατάσταση. 

 

Φόβοι, 3΄ 

https://vimeo.com/126060304  

Ένα σύντομο φιλμ από την Nata Metlukh με θέμα τις φοβίες που λίγο ή πολύ όλοι 

έχουμε. Αποτελούν οι φοβίες μας ένα καλό φίλο ή κάνουν τη ζωή μας χειρότερη; 

https://www.youtube.com/watch?v=DvgRn8STjmQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Bs4LOtIuxg
https://www.youtube.com/watch?v=J49kdqrvSfk
https://vimeo.com/126060304


 

Η ουρά της αλεπούς, 3΄ 

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

Η αλεπού κοροιδεύει την ουρά του λαγού αλλά... 

 

Wake up call, 2΄ 

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

Ο ύπνος του Malcolm διακόπτεται ξαφνικά από ένα τηλεφώνημα. Αστεία ταινία 

animation μικρού μήκους. 

 

Reach, 4΄ 

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

Σύντομη αλλά πολύ όμορφη ταινία animation μικρού μήκους με ένα ωραίο μήνυμα 

για την προσφορά και τον αλτρουισμό. 

 

Josephine and the Roach, 13΄ 

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

Μια γυναίκα, η Josephine. Μια κατσαρίδα, ο Roach. Και η ιστορία μιας πραγματικής 

αγάπης με πολλά εμπόδια στο δρόμο της. 

 

Baxter, 3΄ 

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

Ο Baxter είναι ένα ψυχαναγκαστικό ρακούν που μπαίνει κλεφτά σε ένα 

ζαχαροπλαστείο, όχι για να δοκιμάσει τα γλυκίσματα, αλλά για να τα τακτοποιήσει. 

Θα τα καταφέρει άραγε; 

 

Χάρος εναντίον πειρατή, 6΄ 

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

Τι συμβαίνει όταν ένας πειρατής, που βρίσκεται στη μέση του ωκεανού με το 

θησαυρό του έχοντας επιζήσει από ένα ναυάγιο, συναντήσει το Χάρο; 

 

Ζητείται συγκάτοικος… ζωντανός ή νεκρός, 7΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=XCJHPpHmBFM
https://www.youtube.com/watch?v=jOFGW_zG45Q
https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM
https://www.youtube.com/watch?v=bG8OTs5x57k
https://www.youtube.com/watch?v=6E7uapCGK-Y
https://www.youtube.com/watch?v=sBmlLKzMA_s


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

Ένας απεγνωσμένος φοιτητής ιατρικής ψάχνει για συγκάτοικο, ζωντανό ή... νεκρό. 

Προτού προλάβει να καλοσκεφτεί την αγγελία του, ένα ζόμπι χτυπάει την πόρτα του 

και τα ευτράπελα της κοινής ζωής τους ξεκινάνε. 

 

Wild life crossing, 6΄ 

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

Μια πολυβραβευμένη ταινία animation μικρού μήκους για ένα μικρό αλλά 

αποφασισμένο σαλιγκαράκι που βάζει στόχο να περάσει έναν αυτοκινητόδρομο με 

πολλή κίνηση για να επανενωθεί με την αγαπημένη του. Άραγε θα τα καταφέρει; 

 

Bait, Το δόλωμα, 1΄ 

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

Ένα σύντομο αστείο animation με θέμα δύο ψαράδες που έχουν διαφορετική 

προσέγγιση στον τρόπο που ψαρεύουν. 

 

Πρόγευμα στο Παρίσι,  

https://vimeo.com/101030171 

Ταινία animation μικρού μήκους με τίτλο "Breakfast in Paris" που σατιρίζει την 

επιμονή μιας μάνας ώστε να φάει το παιδί της το πρόγευμά του. Θα σας θυμίζει 

λίγο και την επιμονή της Ελληνίδας μάνας! 

 

This way up, 9΄ 

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

Η πολυβραβευμένη και υποψήφια για Oscar ταινία animation μικρού μήκους "This 

way up" περιγράφει τις αναποδιές και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δύο 

κατηφείς νεκροθάφτες στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ποτέ 

η συνοδεία μιας γριούλας στην τελευταία της κατοικία δεν ήταν τόσο 

περιπετειώδης! 

 

Tired, 2 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HP-CRRtmFvk
https://www.youtube.com/watch?v=RBB0HmHXF5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q-W_ndaug-4
https://vimeo.com/101030171
https://www.youtube.com/watch?v=4OH_BuJ3rU8
https://www.youtube.com/watch?v=9963l-E5UXA


Η animation ταινία μικρού μήκους της Megan McShane περιγράφει την τραγική 

ιστορία ενός λάστιχου - ρεζέρβα που δεν είναι ικανοποιημένο, προσπαθεί να βρει 

ένα νέο νόημα στη ζωή του και μια θέση στον κόσμο που να του ταιριάζει. 

 

 

Buy Buy Baby, 8΄ 

https://vimeo.com/101094651 

Η ταινία μικρού μήκους μας μεταφέρει στις ένδοξες μέρες του 20ου αιώνα, όταν τα 

πράγματα για τον Frederick Frinklesworth II και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

ήταν καταπληκτικά. Τι συμβαίνει όμως όταν ο Frederick βρεθεί μόνος με την κόρη 

του Betty; Θα τα βγάλει πέρα με την επίβλεψή της ή το μωρό θα καταφέρει να 

προκαλέσει χάος ακόμα και στην ίδια τη Wall Street; 

 

Αποφυγή, Avoidance, 5΄ 

https://vimeo.com/99992788 

Η Erica Rot, η δημιουργός της animation ταινίας μικρού μήκους "Avoidance", 

προσπάθησε μέσα από τους ανέκφραστους χαρακτήρες της και το μουντό σκηνικό 

να μιλήσει για τη συναισθηματική αποσύνδεση των ανθρώπων από την 

πραγματικότητα και την ευκολία που προσφέρει η εποχή μας να καταφεύγουμε σε 

πιο ανώδυνες, βολικές αλλά ψεύτικες και μονότονες πραγματικότητες. 

 

Jinxy Jenkins, Lucky Lou, Ο τυχερός και η τυχερή, 4΄ 

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

Η Lou, το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο, έχει βαρεθεί την "τέλεια" ζωή της και 

ψάχνει για περιπέτειες. Ο Jenkins, ο πιο άτυχος άντρας στον κόσμο, απλά θέλει να 

περάσει μία μέρα χωρίς κακοτυχία. Όταν οι δύο συναντιούνται, οι ζωές τους θα 

αλλάξουν. Μία πολύ όμορφη ταινία animation μικρού μήκους. 

 

In the Fall, 2΄  

https://vimeo.com/27582815 

Ταινία animation μικρού μήκους που δείχνει έναν άντρα να γλυστράει από την 

ταράτσα της πολυκατοικίας και καθώς πέφτει, βλέπει όλη του τη ζωή. 

https://vimeo.com/101094651
https://vimeo.com/99992788
https://www.youtube.com/watch?v=EetitD4Seow
https://vimeo.com/27582815


 

Rooted, 6΄ 

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

Μία υπέροχη ταινία animation μικρού μήκους με θέμα την αγάπη μεταξύ δύο 

δέντρων που δυστυχώς δεν μπορούν να αγγίξουν το ένα το άλλο. 

 

Ένας απίθανος γάμος, 2΄ 

https://vimeo.com/72384893 

Ταινία animation μικρού μήκους για ένα γάμο στον οποίο κατά λάθος μπαίνει η 

λάθος μουσική. 

 

Work, 4΄  

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

Ωραία ταινία animation μικρού μήκους από τον Michael Rianda με θέμα την 

εργασία. Ένα μικρό αγόρι θέλει πολύ να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Γι' αυτό 

το λόγο αποφασίζει να πιάσει δουλειά... 

 

Ένα λάμα διασταυρώνει έναν δρόμο, 2΄ 

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

Χαριτωμένη ταινία animation μικρού μήκους με ένα άτυχο λάμα που προσπαθεί να 

διασταυρώσει ένα δρόμο. 

 

Αναπάντητες από τη μαμά, 4΄ 

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

Όταν η ελληνίδα μάνα καλεί στο τηλέφωνο και δεν υπάρχει απάντηση, ο κόσμος 

αρχίζει να αλλάζει... Μία αστεία ταινία μικρού μήκους από τους συντελεστές της 

ομάδας "Κάψε το σενάριο". 

 

Car park, 2΄ 

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

Πολύ ωραία ταινία animation μικρού μήκους. Ο πρωταγωνιστής έχει μία 

περιπετειώδη αποχώρηση από το πάρκινγκ του supermarket. 

https://www.youtube.com/watch?v=aQYAykwgzGo
https://vimeo.com/72384893
https://www.youtube.com/watch?v=V36LpPkwJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=JOhiWY7XmoY
https://www.youtube.com/watch?v=_hC8prIBLQs
https://www.youtube.com/watch?v=iTWuZav-elY


 

Deathigner, 7΄ 

https://vimeo.com/72625639  

Οι Χάροντες του κόσμου στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να μάθουν τα 

πάντα σχετικά με τη «συγκομιδή» ψυχών. Ένας όμως από τους Μικρούς Χάροντες 

είναι πραγματικά πολύ διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Θα καταφέρει άραγε να 

αντεπεξέλθει στο ρόλο του; 

 

Βρήκες δουλειά; Τι θα πούμε στον κόσμο; 3΄ 

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

Ο David ζει σε μια κοινωνία όπου οι περισσότεροι συμπολίτες του είναι άνεργοι. Ο 

ίδιος όμως καταφέρνει να βρει δουλειά μόνο σε τρεις μέρες. Πως θα διαχειριστούν 

την είδηση οι γονείς του; Και άραγε...τί δουλειά βρήκε; 

 

Άτακτα αετόπουλα, 3΄ 

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

Ένα video animation για έναν αετό που έχει εξαντληθεί να φροντίζει τρία άτακτα 

πουλάκια. 

 

Ο άνθρωπος που φοβόταν ότι θα πέσει, 5΄ 

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

Μετά τη πτώση του φυτού του από το παράθυρο, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας 

παθαίνει εμμονή και φοβάται ότι και αυτός θα πέσει. Μία ωραία stop motion ταινία 

μικρού μήκους που μας θυμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας 

και να μάθουμε να ζούμε με αυτούς. 

 

Η κότα ή τ’ αυγό; 4΄ 

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

Μία πολύ ωραία animation ταινία μικρού μήκους. Η ιστορία αφορά τον έρωτα ενός 

γουρουνιού με μία κότα. Το γουρούνι θα πρέπει να διαλέξει... την κότα ή το αυγό. 

 

Το παγιδευμένο χαρτονόμισμα, 3΄ 

https://vimeo.com/72625639
https://www.youtube.com/watch?v=lZPF2R5XbDY
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_ZQb-MkCI
https://www.youtube.com/watch?v=GCZAf_qLgkY
https://www.youtube.com/watch?v=Jp5im6RlBoo


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

Ένα χαρτονόμισμα έχει κολλήσει κάτω από τη ρόδα ενός σταθμευμένου 

αυτοκινήτου. Ένα αστείο σκέτς από τον Ιρλανδό κωμικό Dave Allen. 

 

PicPic & Patatrac, 2΄ 

https://vimeo.com/65472977  

Μια αστεία ταινία animation μικρού μήκους για έναν ασθενή που προσπαθεί πάση 

θυσία να αποφύγει μια ένεση. 

 

Επιβεβαίωση, 15΄ 

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

Μια ταινία - ύμνος στην αξία του χαμόγελου στη ζωή, αυτού που χαρίζουμε αλλά 

και αυτού που παίρνουμε. Ένας υπάλληλος πάρκινγκ μοιράζει καλοσύνη και 

κοπλιμέντα κάνοντας τους πάντες να χαμογελούν, εκτός από το κορίτσι που 

ερωτεύεται. Δείτε πως στο τέλος γυρνάει την κατάσταση... 

 

Το δέντρο που γύρισε, 3΄ 

https://vimeo.com/39528988 

Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι πολύ ισχυρός, είναι σαν ένα δέντρο. Μία πολύ 

αξιόλογη ταινία μικρού μήκους με ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της 

ανθρωπότητας και της σχέσης της με τη φύση. 

 

Zero, 13΄ 

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

Σε ένα κόσμο όπου οι άνθρωποι κρίνονται από τον αριθμό τους, ο Zero 

αντιμετωπίζει συνεχώς την προκατάληψη και την καταδίωξη. Ζει μια μοναχική ζωή, 

ώσπου μια τυχαία συνάντηση αλλάζει τη ζωή του για πάντα: γνωρίζει ένα θυληκό 

μηδέν. Μαζί αποδεικνύουν ότι μέσα από την αποφασιστικότητα, το θάρρος και την 

αγάπη το τίποτα μπορεί να είναι κάτι. 

 

PubDog, 2΄ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sA-iF45pOlI
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Ένας σκύλος σε μία μπυραρία... Αστεία ταινία animation μικρού μήκους 

 

Ο θαρραλέος, 3΄ 

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

Το θάρρος ενός παιδιού ή το θάρρος ενός υπερήλικα έχει μεγαλύτερη σημασία; 

 

Η ανακάλυψη της φωτιάς, 7΄ 

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

Μία γαλλική ταινία animation μικρού μήκους με πρωταγωνιστές τους αρχαίους 

προγόνους μας και τη φωτιά. Εξαιρετική κωμωδία, αξίζει να τη δείτε 

 

Οι ανταγωνιστικοί καλλιτέχνες, 3΄ 

https://vimeo.com/33670490 

Ταινία animation μικρού μήκους. Δύο ζωγράφοι που ασχολούνται πιο πολύ με το τι 

κάνει ο άλλος παρά με τις δικές τους δημιουργίες... 

 

Χωρίς σπίτι, 3΄ 

https://vimeo.com/33870051 

Το καβουράκι μεγαλώνει και δεν το χωράει πλέον το σπίτι του, οπότε αποφασίζει 

να αναζητήσει ένα καινούργιο.. 

 

Bob…, 3΄ 

https://vimeo.com/25845008 

Δείτε το και μετά τους τίτλους τέλους... υπάρχει και συνέχεια. 

 

Ουράνια έφεση, 3΄ 

https://vimeo.com/24463778 

Μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια παραμονής στην κόλαση, ο κύριος Raymond Κ. 

Hessle κέρδισε επιτέλους το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην αιώνια καταδίκη του. 

 

Φυλάγοντας τα πρόβατα, 6΄ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jQoXiNpmN8k
https://www.youtube.com/watch?v=pLRXGoFLuUU
https://vimeo.com/33670490
https://vimeo.com/33870051
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https://www.youtube.com/watch?v=m3CBuFIJDi8


Η ιστορία ενός βοσκού που αγαπά πολύ τα πρόβατά του. Μία μέρα ένα UFO 

έρχεται για να του τα κλέψει... 

 

Ormie το γουρούνι, 4΄ 

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

Ο Ormie είναι ένα γουρούνι. Μία μέρα βλέπει ένα βάζο με μπισκότα αλλά δεν 

μπορεί να το φτάσει. Μια υπέροχη ταινία animation μικρού μήκους με τις 

προσπάθειες του Ormie να φάει τα μπισκότα. 

 

Η γέφυρα , 3΄ 

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

4 ζώα θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα. Ταινία animation μικρού μήκους. 

 

Mom, 12΄ 

Ο κύκλος της ζωής, μέσα από τη ματιά μιας μάνας! Η συγκινητική ιστορίας μια 

γυναίκας! Μωρό, κοπέλα, γυναίκα, μητέρα και τελικά… 

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

 

The present, 4΄ 20΄΄ 

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

Ένα εθισμένο στα βίντεο-παιχνίδια αγόρι, θα ξαναγυρίσει στον "πραγματικό κόσμο" 

μέσω ενός ξεχωριστού δώρου! 

 

Η Μαλάκ και η βάρκα, 2΄  

Δεν είναι ένα κλασικό παραμύθι, είναι μια συγκινητική νέα σειρά κινουμένων 

σχεδίων που δημιούργηθηκε από τη UNICEF με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων 

μας για τα δεινά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Συρία στα μικρά παιδιά που 

είναι το μέλλον αυτού του κόσμου. Η πρώτη ιστορία, «Η Μαλάκ και η Βάρκα: Το 

ταξίδι από τη Συρία», ακολουθεί τη Μαλάκ, ένα 7χρονο κορίτσι, στο ταξίδι που 

κάνει από την Συρία προς την Ευρώπη, μέσα σε μια βάρκα, διασχίζοντας τα νερά της 

Μεσογείου. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FrTbnczYAd4
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My Stuffed Granny, 10΄ 

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

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της μικρής Σοφίας που αγαπάει τη γκρινιάρα γιαγιά 

της,  αν κι εκείνη είναι πάντα πεινασμένη και τρώει τα λίγα τρόφιμα που μπορούν 

να αγοράσουν. Η πενιχρή  σύνταξή της γιαγιάς (200€) είναι το μόνο πράγμα που 

βοηθά εκείνη και τον άνεργο πατέρα της να ζουν κι όταν κάποια στιγμή η γιαγιά 

πεθαίνει πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να τα βγάλουν πέρα. To φιλμάκι εστιάζει 

στη σχέση της εγγονής με τη γιαγιά της, αφήνωντας μια νότα αισιοδοξίας στην 

κρίση που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα: Ένα κοριτσάκι προσπαθεί να φυτρώσει 

σποράκια από φρούτα που φυτεύει σε μια μικρή γλάστρα για να ταΐσει όλη την 

οικογένεια. 

 

Ο φάρος, 7΄ 30΄΄ 

Η ιστορία αναφέρεται στους γονείς και πως στηρίζουν τα παιδιά τους ώστε να 

κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Δεν έχουν σημασία τόσο τα γεγονότα,  οι 

γονείς θα είναι πάντα σε αναμονή για τα παιδιά τους,  θα είναι πάντα εκεί όπως 

ακριβώς το φως του φάρου για τα καράβια.  

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

 

Σχιζοφρένεια, 13΄ 

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

Μια ταινία που εξοικειώνει τα παιδιά με την ψυχική αυτή νόσο και τους βοηθάει να 

συνειδητοποιήσουν τη φύση της.  

 

A blind story, 5΄  

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

Ένα παιδί συναντά έναν τυφλό στο δρόμο. Η συνάντηση τον κάνει να έχει διάφορες 

σκέψεις για την τυφλότητα και τη φύση της.  

 

Father and Daughter, 8΄  

https://www.youtube.com/watch?v=0PRqRG45weI
https://www.youtube.com/watch?v=MQzldrC870s
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https://www.youtube.com/watch?v=hVg5elLgSM8&spfreload=10 

Η σχέση πατέρα και κόρης μέσα από ένα πολύ καλλιτεχνικό animation 

 

My shoes, 4΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=sxE7WqXy6G0 

Ένα φτωχό παιδί εύχεται να βρισκόταν στη θέση ενός άλλου παιδιού. Βέβαια αν 

πρόσεχε καλύτερα, ίσως δεν το εύχονταν… (μια ταινία για την αναπηρία και την 

ενσυναίσθηση αλλά και τις πραγματικές ανάγκες μας) 

 

La maison en petits cubes, 12΄  

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

Ένας άνδρας ζει σε ένα σπίτι που πλημμυρίζει. Κάθε τόσο ανεβαίνει πιο ψηλά στο 

εσωτερικό του σπιτιού για να γλιτώσει από τα νερά. Ωσπου μια μέρα του πέφτει η 

πίπα μέσα στο νερό και βουτάει για να τη βρει. Το ταξίδι του αυτό θα του φέρει 

πίσω στη μνήμη κομμάτια της ζωής του που έχει ξεχάσει.  

 

Η γέφυρα, 32΄ 

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

Tο δίλημμα που αντιμετωπίζει ένας πατέρας που καλείται να διαλέξει μεταξύ 

αγάπης και καθήκοντος ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους. 

 

The lost thing, 15΄ 

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

Μία ταινία για τον ανθρωπισμό και τη διαφορετικότητα. Ένα αγόρι βρίσκει ένα 

περίεργο πλάσμα στην παραλία και αποφασίζει να του βρει ένα σπίτι, τη στιγμή 

που όλοι γύρω του δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για τόσο «ασήμαντα» 

πράγματα.  

 

Ο μικρός μου αδερφός από το φεγγάρι, 6΄ 

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

Ταινία κινουμένων σχεδίων του Frédéric Philibert με τίτλο: "Mon petit frère de la 

lune" (Ο μικρός μου αδελφός από το φεγγάρι), όπου ένα μικρό κορίτσι μας 

https://www.youtube.com/watch?v=hVg5elLgSM8&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=sxE7WqXy6G0
https://www.youtube.com/watch?v=jhQ75OV4VRs
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περιγράφει την προσωπικότητα και τις αντιδράσεις του μικρού αυτιστικού αδελφού 

της. Ιδιαίτερα προσεγμένο κείμενο, από την ενδιαφέρουσα οπτική γωνία ενός 

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

του στίγμα για τον αυτισμό. 

Όταν ο θάνατος αγάπησε τη ζωή, 5΄ 

Ένα μαυροφορεμένο φαντασματάκι, με μια λευκή μάσκα τριγυρνάει στο δάσος. 

Γύρω του σκιουράκια, κουνελάκια, υπέροχα δροσερά λουλούδια. Όταν όμως το χέρι 

του φαντάσματος ακουμπάει ένα ζώο, αυτό πεθαίνει. Όταν αγγίζει ένα λουλούδι, 

αυτό μαραίνεται. Ξαφνικά σε ένα ξέφωτο βλέπει ένα όμορφο ελάφι και 

κυριολεκτικά μαγεύεται. Θέλει να το αγγίξει αλλά διστάζει. Γιατί ξέρει πως κάτι 

τέτοιο θα σήμαινε και τέλος της ζωής για το ζώο. Αν και η έκφραση στο πρόσωπο 

του φαντάσματος δεν είναι ορατή, εξαιτίας της μάσκας, σχεδόν μπορεί κανείς να 

αισθανθεί τη μοναξιά που νοιώθει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γιατί το 

φαντασματάκι είναι ο Θάνατος.  Οι μήνες περνούν και ο Θάνατος αν και 

ερωτευμένος δεν μπορεί ποτέ να αγγίξει το ελαφάκι που συμβολίζει την ίδια τη 

ζωή. Δεν το αφήνει όμως ποτέ μόνο. Είναι εκεί για να το προστατεύει από τη βροχή 

και το χιόνι ή να το προσέχει όσο κοιμάται. Πάντα όμως από απόσταση. Μέχρι που 

κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι απρόσμενο... 

https://vimeo.com/154739710  

 

Είχα έναν μαύρο σκύλο, τον έλεγαν κατάθλιψη, 5΄ 

Ένα μικρό animation που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται ένας 

άνθρωπος με κατάθλιψη. Δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

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

 

Daisy Chain, 5΄ 

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

Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Dandelion» του Γκάλβιν Σκοτ Ντέιβις, το «Daisy 

Chain» είναι ένα αλά Τιμ Μπάρτον animation παραμύθι, που εξηγεί στα μικρά 

παιδιά τι είναι το bullying και στους γονείς πώς πρέπει να το κατανοούν και να το 

αντιμετωπίζουν. H Κέιτ Γουίνσλετ είναι η φωνή του «Daisy Chain», της 

https://vimeo.com/154739710
https://www.youtube.com/watch?v=zvNuJnh3Yxg
https://www.youtube.com/watch?v=PGxmschhkNg


αυστραλέζικης μικρού μήκους ταινίας animation κατά του bullying που αξίζει να 

δείτε. 

 

Δε νιώθω ασφαλής πουθενά, 2΄ 

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

«Δε νιώθω ασφαλής πουθενά», δηλώνει με παράπονο το μικρό αγόρι που όλοι 

κοροιδεύουν στο σχολείο. «Νιώθω ολομόναχος». Το ασπρόμαυρο 

αnimation σχεδιάστηκε ώστε κάθε φορά που κάποιος το μοιράζεται στο Facebook 

να μικραίνει η διάρκειά του κατά ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, με τελικό σκοπό 

το φιλμάκι να συρρικνωθεί σε μια εικόνα, που ο χρήστης θα μπορεί να τη μοιραστεί 

και αυτή. Η κεντρική ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτήν την καμπάνια ήταν πως 

όσο πιο πολύ μιλάμε για το bullying τόσο πιο γρήγορα θα το σταματήσουμε.  

 

Το this day, 7΄ 

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

Ένα εκπληκτικό βίντεο που σε καθηλώνει μέσα από την παιδική εικόνα και την 

ένταση στην αφήγηση από τον Καναδό ποιητή Shane Koyczan. Το βίντεο με τίτλο 

«To This Day»αφηγείται τις ιστορίες εκφοβισμού παιδιών και εστιάζει όχι μόνο στα 

τραύματα, στην απομόνωση και στη μάχη για να ξεπεραστούν συναισθηματικές 

ουλές, αλλά και στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

 

Νίκησε τον νταή, χωρίς να τον αγγίξεις, 4΄ 

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

 

Ένα βίντεο που μέσα από απλά σκίτσα δίνει με κατανοητό τρόπο χρήσιμες 

πληροφορίες στα παιδιά για το πώς μπορούν να διαχειριστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. 

 

Falling Letters, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, 4΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgRzCA4  
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Η ταινία περιγράφει μια ημέρα της ζωής ενός αγοριού με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής. Παρουσιάζει το αγόρι στο σχολείο να προσπαθεί να κατανοήσει τις 

λέξεις που παρουσιάζονται μπροστά του, αλλά και αρκετές άλλες προκλήσεις που 

συναντά στην καθημερινότητά του. Στο τέλος το αγόρι χάνει το λεωφορείο γιατί ένα 

λουλούδι του αποσπά την προσοχή του, μέχρι που έρχεται ο πατέρας του και τον 

σώζει! 

Ascending Downwards, Ανεβαίνοντας … κάτω!, 8΄ 

Το «Ascending Downwards» (Ανεβαίνοντας Κάτω) είναι η τελευταία καλλιτεχνική 

δημιουργία του σκηνοθέτη Σταύρου Λαδικού και έχει βραβευτεί σε αρκετά 

φεστιβάλ του εξωτερικού. Αναφέρεται στον κύκλο της ζωής και είναι γεμάτη 

κοινωνικά μηνύματα. Στην ταινία βλέπουμε ένα μικρό παιδί να βλέπει παιδικά στην 

τηλεόραση, όταν ξαφνικά κάτι του τραβά την προσοχή. Είναι η Σκάλα, την οποία 

σιγά σιγά πλησιάζει το παιδί, κοιτώντας την. Η ταινία πραγματεύεται τον κύκλο της 

ζωής, από την αρχή της ανάπτυξης ενός μικρού παιδιού έως και το τελευταίο στάδιο 

ενός ηλικιωμένου, πριν το θάνατο. 

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

 

Ο ήρωας της γιαγιάς 

Πρόκειται για μία εξαιρετική μικρού μήκους animation ταινία με ήρωες μια γιαγιά 

και τον εγγονό της. Όταν ο Lulu αποφοιτά από την Ακαδημία Ηρώων, έχει τελικά την 

ευκαιρία να αποδείξει την αξία του. Έτσι ξεκινά ένα επικό ταξίδι για να σκοτώσει το 

θρυλικό και τρομακτικό δράκο. Αλλά δυστυχώς η γλυκιά κι υπερβολική φροντίδα 

της γιαγιάς του θα μπλέξει λίγο τα πράγματα... 

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

 

The Fantastic Flying Books, 15΄ 

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

Το The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore είναι μια μικρού μήκους ταινία 

κινουμένων σχεδίων, των William Joyce και Brandon Oldenburg, μια αλληγορία 

πάνω στην θεραπευτική δύναμη της ιστορίας. Η ταινία ταξίδεψε σε φεστιβάλ σε 

όλο τον κόσμο και έφτασε μέχρι τα Οσκαρ. Ενα μικρός φόρος τιμής στη λογοτεχνία, 

στην αφήγηση, στις λέξεις, στα βιβλία, στο χαρτί, στις βιβλιοθήκες που αγαπάμε. 

https://www.youtube.com/watch?v=7pN7Rxi5Kbg
https://www.youtube.com/watch?v=o7JXnfQzbKI
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«Θα είμαι πάντα δίπλα σου»: Ένα συγκινητικό βίντεο για την αδερφική αγάπη 2΄  

Ένας πιτσιρίκος κρατάει σφιχτά μια κοριτσίστικη κούκλα και περιμένει μόνος σε 

κάποια στάση λεωφορείου. Τα αγόρια αντίστοιχης ηλικίας που τον κοροϊδεύουν δεν 

φαίνεται να τον ενοχλούν σημαντικά. Τα μάτια του είναι σοβαρά και το μυαλό του 

συγκεντρωμένο, γιατί έχει μια αποστολή να εκτελέσει –μια απ’ αυτές τις αποστολές 

που δεν σηκώνουν αναβολές και δεν γνωρίζουν από εμπόδια. 

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

 

The other pair, 6΄  

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

Μια ταινία για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. 

 

3Χ3, 5΄ 50΄΄ 

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

Η ιστορία εκτυλίσσετε σε ένα κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης μεταξύ του 

νυχτερινού φύλακα και του υπαλλήλου καθαριότητας, όπου ο πρώτος επιδεικνύει 

τις εξαιρετικές καλαθοσφαιρικές ικανότητες του στον δεύτερο. Ο υπάλληλος 

καθαριότητας δεν μένει φυσικά ασυγκίνητος και δοκιμάζει και αυτός. Η συνέχεια 

επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους δυο πρωταγωνιστές και αναδεικνύει με 

χιουμοριστικό τρόπο τη σχέση της Φυσικής Αγωγής με άλλα γνωστικά πεδία 

(Φυσική,  Μαθηματικά). 

 

The last pick, 7΄ 29΄΄ 

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

Ένας μικρός που θέλει να παίξει μπάσκετ, συναντάει την άρνηση των μεγαλύτερων 

στο σχολείο που τον θεωρούν… κοντό. Κάποιος όμως άγνωστος που θα γνωρίσει θα 

τον βοηθήσει να δώσει ένα καλό μάθημα σε όσους τον σνομπάρουν.  

 

Never give up, 8΄ 21΄΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=BXMyPW5s56I 
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Ένας νεαρός με αναπηρία αγωνίζεται να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να 

ασχοληθεί πάλι με τον αθλητισμό. 

 

Fighting for Perfection:  

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

Ο συνεχής αγώνας μιας μικρής πρωταθλήτριας για να πετύχει το τέλειο.  

Dream from the Heart: 11΄ 

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

Μια ομάδα μικρών ποδοσφαιριστών στην Κίνα ονειρεύεται τη συμμετοχή της στο 

τοπικό πρωτάθλημα.  

 

Run With Me: 14΄ 

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

Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες αποφασίζει να τρέξει στο τοπικό σχολικό αγώνα… 

 

Ascension: 7΄ 

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

Ο αγώνας δύο ορειβατών να ανεβάσουν ένα άγαλμα της Παναγίας στην κορυφή 

ενός βουνού… (animation) 

 

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

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

Μια ιστορία κιν. σχεδίων για τη ζωή του Usain Bolt. Το αγόρι που έμαθε να πετάει… 

Η πραγματική ιστορία πίσω από τον ταχύτερο άνθρωπο στον κόσμο. 

 

Spellbound, Μαγεμένη, 3΄ 

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

Η ιστορία ενός κοριτσιού που ζηλεύει την «τέλεια» αδερφή της και προσπαθεί να 

επανορθώσει το λάθος που έκανε γράφοντας αρνητικά πράγματα στο ημερολόγιό 

της… 

 

Ακαδημία των ειδικών, 7΄ 30΄΄ 

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


Το ίδρυμα Orange σε συνεργασία με τον Ισπανό καλλιτέχνη Miguel Gallardo 

παρουσιάζουν την Ακαδημία των Ειδικών, μια μικρού μήκους animation ταινία η 

οποία δείχνει με εναν απλό και ευχάριστο τρόπο τα ιδιαίτερα ταλέντα τα οποία 

πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν και τα οποία δεν είναι πάντοτε κατανοητά σε όσους 

δεν τα γνωρίζουν. Αυτή η ταινία επιχειρεί να δώσει στο ευρύ κοινό μια καλύτερη 

ενημέρωση για τον αυτισμό στην κοινωνία. 

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

 

Are You Lost In The World Like Me, 3΄ 

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

Το βίντεο σχετίζεται με την αύξηση της εξάρτησης από την τεχνολογία και την 

έλλειψη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη των 

τεχνολογικών μέσων. Με λίγα λόγια, θέλει να τονίσει το γεγονός ότι είμαστε όλοι 

εξαρτημένοι από το κινητό μας, από την τεχνολογία και, ειδικά, τα social media, σε 

βαθμό που έχουμε σταματήσει να ενδιαφερόμαστε πραγματικά για όλα όσα 

συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία δεν είναι και λίγα. 

 

Borrowed Time, 6΄ 45΄΄ 

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

https://vimeo.com/187257744 

Ένας σερίφης αναπολεί το παρελθόν του. Μόνος και εκουσίως απομονωμένος, 

κοιτάζει το παρελθόν και το μέλλον του στο χείλος του γκρεμού. Οι τύψεις, η 

απόγνωση, ο χρόνος που περνάει και δεν θα γυρίσει, οι ανθρώπινες αδυναμίες, όλα 

είναι εδώ. Και η μάχη για να κρατηθείς ζωντανός με ό,το έχεις, με όσα σου έχουν 

απομείνει. Οι δημιουργοί του εξηγούν γιατί έφτιαξαν το Borrowed Time. Όπως λένε 

ήθελαν να αποδομήσουν τα στερεότυπα του σκληρού και άκαμπτου καουμπόι και 

να περιγράψουν τη μάχη με το μέσα σου μέχρι να φτάσεις στην αποδοχή των 

λαθών και στη συγχώρεση του εαυτού σου. 

 

Κόλαση και παράδεισος, 1΄  

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 γέρος και η θάλασσα, 19΄ 

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

Το μυθιστόρημα του Χέμινγουει αφηγείται την ιστορία ενός γέρου ψαρά που μόνος 

και αβοήθητος παλεύει απελπισμένα στον ωκεανό, στα ανοιχτά της Κούβας, με 

έναν τεράστιο ξιφία. 

 

Ξύπνα, 3΄  (ελληνική) 

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

Τι θα έκανες αν ξυπνούσες ένα πρωί και ήσουν 30 χρόνια νεότερος;  

 

«Ο θάνατος της ομιλίας»: Μια υπέροχη animation ταινία για την επικοινωνία 

(Βίντεο) 1΄ 26΄΄ 

Μια μικρού μήκους animation ταινία για την ποιότητα της επικοινωνίας σήμερα. Ο 

τίτλος «ο θάνατος της ομιλίας» τα λέει όλα! Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν 

αντικατασταθεί με emoticons και chats. Όλοι σκυμμένοι πάνω από μια οθόνη, 

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


πληκτρολογώντας ασταμάτητα σαν υπνωτισμένοι. Υπερβολή ή όχι… έτσι όπως 

πάμε, ο θάνατος της ομιλίας δεν είναι μακριά! 

https://vimeo.com/149520078 

 

Μόντι ο πιγκουίνος, 2΄ 

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

Ο Σαμ το αγόρι, και Μόντι ο πιγκουίνος, δεμένοι με πραγματική φιλία ζουν 

αρμονικά, παίζοντας λογής λογής παιχνίδια, ακόμα και τοπολίνο… Αλλά ο Sam 

συνειδητοποιεί ότι Monty είναι μόνος και ότι κοιτάζει μελαγχολικά σε ζευγάρια...  

Έτσι, για τα Χριστούγεννα ο Σαμ παίρνει στο Monty το μόνο πράγμα που 

πραγματικά θέλει: ένα σύντροφο. Έτσι, κάτω από το δέντρο το πρωί των 

Χριστουγέννων τον περιμένει κυρία πιγκουΐνος. 

 

Alike, 8΄ 

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

Εν μέσω μιας πολυάσχολης ζωής, ο Copy είναι ένας πατέρας που προσπαθεί να 

διδάξει στον γιο του Paste το σωστό… Όμως ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το 

κάνει αυτό; 

 

«The Croods/Οι Κρουντς», 89΄ 

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

 - Προϊστορική κωμική περιπέτεια η οποία ακολουθεί την πρώτη οικογένεια του 

πλανήτη, τους φοβερούς Κρουντς, στο ξεκίνημα ενός μοναδικού ταξιδιού. 

Τα μέλη της φανταστικής οικογένειας των Κρουντς, όταν χάνουν τη σπηλιά που τους 

προστάτευε από μια τρομακτική, φυσική απειλή -η οποία δεν σταματά να τους 

καταδιώκει- ξεκινούν μια δύσκολη περιήγηση σε έναν κόσμο γεμάτο από ξεχωριστά 

πλάσματα. Πριν το καταλάβουν όμως, η ζωή τους θα έχει αλλάξει τόσο πολύ που 

ακόμη και οι ίδιοι δεν θα αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους. 

Οι Κρουντς μας διηγούνται την ιστορία της πρώτης μοντέρνας οικογένειας του 

κόσμου, που εκτυλίσσεται σε μιαν άγνωστη μέχρι σήμερα εποχή, την Κρουντάκιο 

Περίοδο – μια εποχή που η Μητέρα Φύση έκανε διάφορα πειράματα, με 

αποτέλεσμα ο πλανήτης μας να είναι γεμάτος από μια απίστευτα αλλόκοτη χλωρίδα 

https://vimeo.com/149520078
https://www.youtube.com/watch?v=iccscUFY860
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ehu_cYeuSOg


και πανίδα. Σ’ αυτόν ακριβώς τον κωμικά επικίνδυνο κόσμο, για την οικογένεια 

Κρουντς αρχίζει η περιπέτεια της αναζήτησης ενός καινούργιου σπιτικού, όταν η 

σπηλιά της καταστρέφεται. Στο τέλος της περιπέτειας όμως οι Κρουντς θα 

καταφέρουν να εξελιχθούν, να δαμάσουν το φόβο τους για τον άγνωστο κόσμο και 

ν’ ανακαλύψουν ότι για να επιβιώσουν έχουν όλα όσα χρειάζονται: ο ένας το άλλον. 

Η σπουδαιότητα της ιστορίας φαίνεται να είναι τεράστια, καθώς αν οι Κρουντς δεν 

καταφέρουν να «εξελιχθούν», τότε τόσο οι ίδιοι, όσο και το ανθρώπινο είδος, θα 

γίνουν προϊστορία! 

 

Blobby, 2΄ 

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

Μια μελαγχολική ιστορία με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο μοναχικό άντρα που 

κάθε μέρα ξυπνά δίπλα σε μια άμορφη γκρι μάζα. Ένα βίντεο για την μοναξιά. 

 

Piper, 5΄ 

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

Η ταινία μιλάει για ένα πεινασμένο θαλασσοπούλι το οποίο σιγά σιγά μαθαίνει πώς 

να μη φοβάται τη θάλασσα και να αναζητεί μόνο του την τροφή του. Μία ταινία για 

τον φόβο και το πώς μπορείς να τον νικήσεις 

 

Chalk, 2΄ 

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

Το βίντεο βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός ορφανού αγοριού από το Ιράκ. Το 

αγόρι είχε ζωγραφίσει τη μητέρα του στο πάτωμα και ξάπλωσε στην αγκαλιά της για 

να κοιμηθεί. Δύο νεαροί Ινδοί εμπνεύστηκαν από την ιστορία του και δημιούργησαν 

ένα εξαιρετικό video για την υιοθεσία. Γιατί το μόνο που χρειάζονται τα παιδιά είναι 

αγάπη. 

 

Lila : μια γλυκιά ταινία μικρού μήκους για τη ζωή, 9΄ 09΄΄ 

https://vimeo.com/79505580  

Ο Carlos Lascano έφτιαξε μια ταινία μικρού μήκους, τη Lila, για την καθημερινότητα, 

τη ζωή γενικότερα, και τον τρόπο που τη βλέπει η ζωγράφος-πρωταγωνίστρια. Η Lila 

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


φαντάζεται και βάζει τα δικά της χρώματα, δίνει τη δική της 'πινελιά', τη δική της 

τροπή, σε όσα βλέπει γύρω της, με ιδιαίτερα συγκινητικό και γλυκό κλείσιμο. Ένα 

φιλμάκι για τη ζωή και την οπτική, τη στάση και τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, 

με στοιχεία animation. 

 

Η Ρουτίνα, 26΄ 

https://vimeo.com/236726268  

Η συμβίωση με τον Βαγγέλη, δεν είναι εύκολη. Η οικογένεια του προσπαθεί να μην 

διαταράξει την καθημερινότητά του, ώστε να τηρείται το πρόγραμμά του και να μην 

αλλάζει η ρουτίνα του. Από την άλλη πλευρά, οι έντονοι ρυθμοί της ζωής του Γιάννη 

δεν του αφήνουν περιθώρια για κατανόηση και ενσυναίσθηση. Ένα ξαφνικό 

γεγονός θα είναι ο συνδετικός κρίκος που θα ενώσει τους δυο ήρωές μας σε μια 

ταινία μικρού μήκους, που μας υπενθυμίζει πως όταν η αποδοχή υπερισχύει, η ζωή 

μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. 

 

Distracted - by Emile Jacques 

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

Γονείς κολλημένοι σε οθόνες κινητών… Στο πρόσωπο του πατέρα που 

πρωταγωνιστεί στο animation, λοιπόν, όλοι θα αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Με 

τίτλο «Distracted» («Αφηρημένος»), σε σκηνοθεσία Emile Jacques, παρουσιάζει 

μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά, χωρίς φιοριτούρες, το μεγαλύτερο και πιο 

διαδεδομένο γονεϊκό λάθος των ημερών μας. Όταν συνειδητοποιούμε τις συνέπειές 

του είναι πάρα πολύ αργά, όπως επιβεβαιώνει και η ανατροπή στο τέλος του 

βίντεο. 

 

"The Small Shoemaker " by La Petite Cordonnier Team 

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

Σε έναν κεντρικό δρόμο του Παρισιού βρίσκεται ένα κατάστημα υποδηματοποιίας. 

Ο κ. Botte φροντίζει τα παπούτσια του με πάθος και δεξιότητα. Η καθημερινότητά 

του πρόκειται να διαταραχθεί όταν εμφανίζεται ένας πωλητής δρόμου που 

πουλάει… παπούτσια. Η πιο περίεργη κατάσταση ξετυλίγεται. Ο πωλητής εγκαθιστά 

το περίπτερο του μπροστά από το κατάστημα του κ. Botte…. 

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


 

Kitbull | Pixar SparkShorts 

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

Ένα γατάκι ζει στους αφιλόξενους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο. Μια μέρα, ένας 

ταύρος μεταφέρεται σε ένα σπιτάκι πίσω από το κτίριο. Το γατάκι είναι αρχικά πολύ 

φοβισμένο από ο ταύρος αλλά σιγά-σιγά αρχίζει να συνδέεται μαζί του παίζοντας 

με ένα καπάκι μπουκαλιού. Μια ιδιότυπη φιλία αρχίζει να αναπτύσσεται… 

 

One Per Person - Award Winning CGI Animated Short Film 

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

Μια κινούμενη ταινία μικρού μήκους με δύο εργαζόμενους των οποίων οι εντελώς 

διαφορετικές μορφές πωλήσεων δημιουργούν μια διασκεδαστική μονομαχία και 

ένα απροσδόκητο ταξίδι αυτοανακάλυψης. 

 

CGI Animated Short Film: "Cupid Love is Blind" 

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

Η ιστορία του Cupid, που ήρθε αντιμέτωπος με ένα σύγχρονο Νάρκισσο και έζησε 

τη χειρότερη μέρα 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 αντιστρέφονται όταν παγιδεύεται μια αυταρχική μαμά στο βίντεο του γιου 

της. Πρέπει τώρα να τον ακούσει αν ελπίζει να δραπετεύσει από τον κόσμο του 

παιχνιδιού… 

 

Snack Attack 

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

 

Ένα σνακ στη μέση και δύο μονομάχοι… τα λάθη επικοινωνίας και η βιασύνη με την 

οποία κρίνουμε τα πράγματα… 

 

εθελοντισμός "Mr Indifferent" by Aryasb Feiz 

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

Στον σημερινό πολυάσχολο κόσμο, είναι εύκολο να φυλακιστούμε στα δικά μας 

προβλήματα και τον μικρόκοσμό μας. Αυτό το σύντομο κινούμενο βίντεο θα ανοίξει 

τα μάτια σας στην πιο φωτεινή πλευρά της ζωής, στη δύναμη της αλληλεγγύης και 

του εθελοντισμού. 

«Το κουτί» – Μια πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους για τα προσφυγόπουλα 

της Συρίας 

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

 

Στροφές (για τα αυτοκινητιστικά) 

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

Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Στροφές» αποτελεί συνέχεια των δράσεων του 

τμήματος Παιδείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που αφορούν στη χρήση αλκοόλ 

από ανήλικους 

 

Corto Ian (2018) 

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

u6xbauzRLr24hjtN4BamaqD-VjWmtDB-OPL80tfF4Vqmg 

ο Corto Ian είναι ένα animation μικρού μήκους που ξέρει να ξυπνά συναισθήματα. 

Προκαλεί ένα δυνατό καρδιοχτύπι στην καρδιά αυτού που το παρακολουθεί, το 

οποίο τον παρακινεί να συμμετέχει στην πραγματοποίηση ενός ονείρου: στη 

δημιουργία ενός κόσμου ανοιχτού σε όλους, ενός κόσμου στον οποίο όλοι θα έχουν 

την ίδια πρόσβαση στη χαρά, στην ευτυχία και στο παιχνίδι. 

 

-Panique à bord (2017, Βέλγιο, 8’13”) – Σκηνοθεσία από 19 μαθητές 

Τα ζώα ενός ειρηνικού νησιού αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα: ένα τάνκερ 

έχει τσακιστεί σε έναν ύφαλο και το πετρέλαιο χύνεται στην θάλασσα… 

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

 

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

Torrano 

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


Αν μπαίναμε στη θέση ενός αστροναύτη που βρίσκει το τελευταίο βιβλίο της Γης, τι 

θα μας έλεγε; 

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

 

 

 

Mechanical liquid (2018, Βενεζουέλα, 3’) – Σκηνοθεσία Andry Torres 

Το έτος είναι το 2070. Ο Ντον Χιούμαν δίνει την περιουσία του για κάτι ακόμη πιο 

πολύτιμο. Μετά από μια μεγάλη σειρά δοκιμασιών επιτέλους θα αποκτήσει αυτό 

που ήλπιζε, αλλά λόγω κάποιου άλλου, η διαδικασία θα ξεκινήσει πάλι από την 

αρχή. 

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

 

The beebox (2018, Βέλγιο, 2’13’’) – Σκηνοθεσία Cable Hardin 

Μια ιστορία για την γεωργία και η ανάγκη να αλλάξει, μέσα από τα μάτια μιας 

μέλισσας και της κυψέλης της. Εμπνευσμένο από την έρευνα που έγινε στην φάρμα 

Blue Dasher στις ΗΠΑ. 

https://vimeo.com/255953090 

 

End of public road (2018, Σουηδία, 3’) – Σκηνοθεσία Fredrik Andersson 

Αυτό το δάσος δεν θα ανεχτεί άλλο τα αμάξια και τις αηδιαστικές τους βρωμιές. Θα 

τους αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο. 

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

en/end-of-public-road/ 

 

Piper, 3΄20΄΄ 

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

logo 

 

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


 

Corto Ian, 9΄ 45΄΄ 

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

Ο Ίαν γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση. Όπως και όλα τα άλλα παιδιά, θέλει να 

έχει φίλους. Λόγω της ιδιαιτερότητάς του όμως, χρειάζεται να κοπιάσει για να τα 

καταφέρει. Οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός και η αδιαφορία τον κρατούν μακριά από 

την αγαπημένη του παιδική χαρά. Αλλά ο Ίαν δεν θα τα παρατήσει εύκολα και θα 

επιτύχει κάτι καταπληκτικό. Ο Ίαν δεν είναι ο μόνος άνθρωπος με εγκεφαλική 

παράλυση ή αναπηρία, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι με αναπηρία. Η ενσωμάτωση τους είναι ζωτικής σημασίας για την 

κοινωνία μας καθώς μας κάνει πιο γεμάτους συναισθηματικά, πιο δίκαιους και πιο 

ανθρώπινους. 

 

Γιάννης Πούλιος 

Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης ΠΕ  Ν. Σερρών  

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

