
ΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕ 4-6 ΕΣΩΝ
(ΠΡΟΝΗΠΙΟ, ΝΗΠΙΟ, Α’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ)

Προβολή 9 ταινιών μικροφ μήκουσ (60 λεπτά)

ΚΗΚΗ ΣΟ ΚΑΝΑΡΗΝΗ (KIKI THE CANARY)
Νηθνιά Μπηάλθν

6’, Γαιιία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Σν θαλαξίλη Κηθί γλσξίδεη κόλν ην θινπβί ηνπ θαη ηελ θπξία

πνπ ην ηαΐδεη. Όηαλ ε πόξηα ηνπ θινπβηνύ κέλεη

μεθιείδσηε, ην ζθάεη θαη αλαθαιύπηεη ηνλ έμσ θόζκν.

Αιιά ε δσή είλαη ηξνκαθηηθή γηα έλα ειεύζεξν πνπιί.

ειεπζεξία, επηβίσζε, πόιε, άγλσζην, θηλνύκελα ζρέδηα 

θαη live action

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ (THE FLAT)
Λεβ Βνιόζηλ 

2’, ινβελία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Καζεκεξηλά, δεκηνπξγνύκε ζθνππίδηα ζην ζπίηη, ζην

ζρνιείν, ζηε δνπιεηά, ζηε βόιηα. Ζ ηαηλία παξαθνινπζεί ην

ζύληνκν ηαμίδη ησλ ζθνππηδηώλ ζηνλ πιαλήηε. Πνηνο είλαη

ν ηειηθόο ηνπο πξννξηζκόο;

πεξηβάιινλ/θύζε, ζθνππίδηα, ρηνύκνξ, θηλνύκελα ζρέδηα

ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΟΤ ΓΑΟΤ (BEMOL)
Οάλα Λαθξνπά

5’, Διβεηία, 2021

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Έλα αεδόλη ρσξίο πνύπνπια θειαεδάεη ζην δάζνο.Σν

ηξαγνύδη ηνπ εξεκεί ην κηθξό αξθνπδάθη πνπ δπζθνιεύεηαη

λα θνηκεζεί, ηνπο θαβγαηδήδεο ζθίνπξνπο θαη ηνπο θύθλνπο

πνπ θνιπκπνύλ ζηε ιίκλε.

θηιία, ηξαγνύδη, ζπληξνθηθόηεηα, θηλνύκελα ζρέδηα



O KΗΚΟ ΚΑΗ ΣΑ ΕΩΑ 

(KIKO AND THE ANIMALS)
Γηαγνπέλ Εελγθ

8’, Γαιιία/Διβεηία, 2020
Animation, μεταγλωττιςμένο ςτα ελληνικά

Ο Κίθν είλαη εθηάιηεο γηα ηα ππόινηπα δώα γύξσ ηνπ. Σα

θαθνκεηαρεηξίδεηαη θαη πηζηεύεη όηη είλαη δηαθνξεηηθόο από

εθείλα, κέρξη πνπ κηα κέξα πέθηεη ζην λεξό θαη δελ

κπνξεί λα θνιπκπήζεη. Σόηε αξρίδεη λα αλαξσηηέηαη αλ

όια ηα δώα έρνπλ αηζζήκαηα θαη αμίδνπλ ζεβαζκό θη

αγάπε.

θαλόλεο ηεο θύζεο, δώα, επηθξάηεζε, ελζπλαίζζεζε, 

θηλνύκελα ζρέδηα

ΣΟ ΛΤΚΑΚΗ (LUPIN)
Διέλ Νηηθξόθ

10’, Γαιιία, 2020
Animation, μεταγλωττιςμένο ςτα ελληνικά

Έλα ιπθάθη ράλεηαη γηα πξώηε θνξά από ηε θσιηά ηνπ.

Σξνκαγκέλν, βξίζθεη θαηαθύγην ζε έλαλ θήπν θαη ηα

παηδηά ησλ θπλεγώλ απνθαζίδνπλ λα ην βνεζήζνπλ λα

επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ.

θύζε, δώα, θπλήγη, παηδηά, θηλνύκελα ζρέδηα

ΠΩ ΞΔΠΔΡΑΑ ΣΟ ΦΟΒΟ ΜΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (HOW I OVERCAME 

MY FEAR OF HUMANS)
Διέλ Νηηθξόθ

9’, Γαιιία, 2020
Animation, μεταγλωττιςμένο ςτα ελληνικά

Μηα εηνηκνζάλαηε αξάρλε αλαξσηηέηαη: αλ δελ θνβόηαλ

ηόζν πνιύ ηνπο αλζξώπνπο, ζα κπνξνύζε λα είρε πάεη

ζηελ Νέα Τόξθε κε ηελ θαιύηεξή ηεο θίιε;

ζάξξνο, πεξηπέηεηα, ηαπηόηεηα, πλεπκαηώδεο, θηλνύκελα

ζρέδηα

www.athicff.com



Ζ ΜΗΚΡΖ EΚΡΖΞΖ (THE LITTLE BANG)
Σδηγεόλ Μπάε 

6’, ΖΠΑ, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Ζ θηιία δελ γλσξίδεη όξηα, αθόκα θαη αλ είλαη έηε θσηόο

καθξηά, όπσο ζπλεηδεηνπνηνύλ δύν αζηέξηα ζην

απέξαλην ζύκπαλ.

πιαλήηεο, δηάζηεκα, θηιία, θύζε

ΓΗΓΤΜΑ ΓΔΝΣΡΑ (TWIN TREES)
Δκαλνπέι Οιηβηέ 

4’, Γαιιία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Γύν αδέξθηα θνπβαινύλ ην θαζέλα ην δέληξν ηνπ. Όηαλ

ζπλαληνύλ έλα παπαγάιν θαη έλα πεζκέλν άγαικα,

πξέπεη λα δηαιέμνπλ δηαθνξεηηθνύο δξόκνπο ζηε δσή.

θαληαζία, ζάξξνο, παξακύζη, αηνκηθόηεηα

ΓΔΝΝΖΖ (BIRTH)
Ρνκπέξην Βαγηέ

10’, Ηζπαλία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο 

Έλα αγνξάθη πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηα

αληηθξνπόκελα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαιεί ε

γέλλεζε ηνπ κηθξνύ ηνπ αδεξθνύ.

νηθνγέλεηα, ζπλύπαξμε, αδέξθηα, αγάπε, αληαγσληζκόο



ΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕ 7-9 ΕΣΩΝ
(Β΄, Γ, Δ' ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ)

Προβολή 6 ταινιών μικροφ μήκουσ (60 λεπτά)

Ο ΜΗΚΡΟ ΚΛΔΦΣΖ

(THE LITTLE THIEF)
Νηθόι Βάληελ Μπξεθ

3’, ΖΠΑ, 2020

Live action, ρσξίο δηαιόγνπο

Μόιηο θιέβεη έλα θαζόιη από ηε ιατθή αγνξά, έλα αγόξη 

ληώζεη ελνρέο γηα πξώηε θνξά.

ζπλείδεζε, επηινγέο, ζσζηό/ιάζνο, “νπ θιέςεηο”, 

παξαβνιή

ΠΔΣΡΑ ΣΟ ΠΑΠΟΤΣΗ 

(PEBBLE IN THE SHOE)
Δξίθ Μνλζό

12’, Γαιιία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Έλαο καζεηήο κπαίλεη ζηελ ηάμε γηα πξώηε θνξά. Όκσο

δελ είλαη ίδηνο κε ηνπο άιινπο: είλαη έλαο βάηξαρνο ζε

κηα ηάμε κε ιαγνύο.

δηαθξίζεηο, bullying, δηαθνξεηηθόηεηα, ελζπλαίζζεζε, λέν 

ζρνιείν, stop motion

ΑΠΟΓΖΜΟΗ (MIGRANTS)
Αληνπάλ Νηηπξηέ, Ηγθό Κακπί, Οκπέλ Κνπκπηάθ, Λνύθαο 

Λεξκίη, Ενέ Νηεβίδ

8’, Γαιιία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Γύν πνιηθέο αξθνύδεο αλαγθάδνληαη λα απηνεμνξηζηνύλ

εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. ην δξόκν ζα

ζπλαληήζνπλ θαθέ αξθνύδεο, κε ηηο νπνίεο ζα

πξνζπαζήζνπλ λα ζπγθαηνηθήζνπλ.

πεξηβάιινλ, θιηκαηηθή αιιαγή, πνιηθέο αξθνύδεο,

ζπκβίσζε, ζπκβνιηζκόο



Ο ΣΟΜΠΗ ΚΑΗ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ 

(TOBI AND THE TURBOBUS)
Βεξέλα Φειο

7’, Γεξκαλία, 2020

Animation, κεηαγισηηηζκέλν ζηα ειιεληθά

Έλα κηθξό ιπθάθη πξνζπαζεί λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηνπ 

ζην ζρνιηθό θαη ηαπηόρξνλα λα βξεη ηελ αιεζηλή θηιία.

θηιία, απνδνρή, ζρνιηθό, stop motion

ΣΗ ΘΔΛΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΘΔΛΔΗ Ζ ΟΝΗΑ 

(SONIA LOVES, SONIA DOESN’T)
Ναηάιηα Μπειηάεβα

15’, ινβαθία/Ρσζία, 2020

Live action, κεηαγισηηηζκέλν ζηα ειιεληθά

Λίγν πξηλ ηα έθηα γελέζιηά ηνπ, έλα θνξίηζη δηαιέγεη δώξα –

όρη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπ θνύθια, 

ηελ όληα, πνπ ηελ πεξηκέλεη ζην θαηάζηεκα.

αδέξθηα, δώξα, ραξά, γελέζιηα, αηζηνδνμία, θαινζύλε

ΠΔΣΑ (FLY)
Κάξινο Γθόκεδ , Μίξα αγξάδν

15’, Ηζπαλία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Σν παξακνξθσκέλν θηεξό ελόο πνπιηνύ ην εκπνδίδεη

λα απνδεκήζεη. Ζ απειπηζία κεηαηξέπεηαη ζε

απνθαζηζηηθόηεηα, όκσο, ηε κέξα πνπ εκθαλίδεηαη

έλαο αλππεξάζπηζηνο λενζζόο. Σν πνπιί ζα θάλεη

πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύζε πνηέ λα θαληαζηεί, όπσο

ην λα πεηάμεη.

δώα, ζάξξνο, πεξηπέηεηα, αιηξνπηζκόο, θύζε



ΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕ 10-12 ΕΣΩΝ 
(Ε’, Σ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ, Α' ΓΤΜΝΑΙΟΤ)

Προβολή 5 ταινιών μικροφ μήκουσ (60 λεπτά)

ΝΔΡΟΦΟΒΗΑ (AQUAPHOBIA)
Βίγθληηο Νίιζελ

17’, Ννξβεγία, 2020

Live action, λνξβεγηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Έλα 11ρξνλν θνξίηζη πξέπεη λα αληηκεησπίζεη δπλακηθά

ην bullying από ηα ππόινηπα θνξίηζηα ηνπ ρσξηνύ θαη λα

ηηκήζεη ηνλ παιηνκνδίηε παππνύ ηεο ππεξαζπηδόκελε ηνλ

εαπηό ηεο. Μηα ηαηλία γηα ην ζάξξνο θαη ηε κνλαρηθόηεηα.

θνξίηζηα, θόληξεο, ζηνίρεκα, bullying, κήλπκα

ΟΛΔ ΟΗ ΚΗΔ ΜΑ

(ALL OF OUR SHADOWS)
Ρνπζ Μπέλη, Νηάληει Γθξηβο

8’, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 2020

Animation, αγγιηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

ε απηή ηελ επνρή αβεβαηόηεηαο θαη άγρνπο, έλαο έθεβνο

αληηκεησπίδεη ηνπο θόβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Μπνξεί

λα αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ; Θα ηνλ

αγλνήζνπλ, ζα ηνλ θνξντδέςνπλ ή ζα ηνλ βνεζήζνπλ;

θαζεκεξηλόηεηα, ζρνιείν, θίλδπλνο, εθηάιηεο, άγρνο,

θηλνύκελα ζρέδηα

Ζ ΥΟΡΩΓΗΑ ΜΔ ΣΑ ΔΛΚΖΘΡΑ 

(THE KICKSLED CHOIR)
Σόξθηλ Ίβεξζελ

18’, Ννξβεγία, 2020

Live action, λνξβεγηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Ο 10ρξνλνο Γθάκπξηει ιαηξεύεη ην ηξαγνύδη θαη ην

κεγαιύηεξό ηνπ όλεηξν είλαη λα ηξαγνπδήζεη ζηελ ηνπηθή

ρνξσδία, κηα νκάδα πνπ κνηξάδεη θαινζύλε θαη

θηιαλζξσπία κε ην έιθεζξό ηεο ζηνπο πξόζθπγεο ηνπ

ρσξηνύ. Αιιά όηαλ ν παηέξαο ηνπ ηζαθώλεηαη κε έλα

πξόζθπγα, ν ζηόρνη Γθάκπξηει γεκίδεη κε ππνςίεο θαζώο

βιέπεη ην ζηόρν ηνπ λα απνκαθξύλεηαη.

γνλείο, πξόζθπγεο, θηιαλζξσπία, θνηλόηεηα, απνδνρή,

ρνξσδία, αλαηξνπή



ΣΑΡΛΗ Ο ΔΡΦΔΡ (CHARLIE SURFER)
Πία ηξέκε

15’, Ννξβεγία, 2020

Live action, αγγιηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Απηό ην ληνθηκαληέξ παξαθνινπζεί ηνλ Σζάξιη, έλα

10ρξνλν αγόξη κε ζύλδξνκν Αζπέξγθεξ. Δίλαη πεξήθαλνο

γηα ηε δηάγλσζή ηνπ, αιιά θακηά θνξά εύρεηαη λα έκνηαδε

ιίγν πεξηζζόηεξν ζηα άιια αγόξηα ηεο ηάμεο ηνπ.

Γπζθνιεύεηαη κε ηα νκαδηθά ζπνξ, αιιά ιαηξεύεη ην ζεξθ

θαη ην ρνξό. Πώο ηα πάεη απηή ηε ρξνληά ζηελ

θαηαζθήλσζε γηα ζεξθ;

άζιεζε, ζπκπεξίιεςε, απηηζκόο, ληνθηκαληέξ

Ζ ΑΝΟΗΞΖ ΠΑΝΣΑ ΔΠΗΣΡΔΦΔΗ

(SPRING ALWAYS COMES BACK)
Αιίζηα Ννύληεδ Πνπέξην

11’, Ηζπαλία, 2021

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Μηα γηαγηά καζαίλεη ζηα 4 εγγόληα ηεο πώο λα θπηεύνπλ

ινπινύδηα ζε κηθξέο γιάζηξεο. Σα ρξόληα πεξλνύλ, ηξία

από ηα εγγόληα έρνπλ θύγεη από ην ζπίηη γηα λα

αλαθαιύςνπλ ηνλ θόζκν, αιιά όζνη έρνπλ κείλεη πίζσ

θξνληίδνπλ λα θξαηνύλ ηηο αλακλήζεηο δσληαλέο.

νηθνγέλεηα, αλακλήζεηο, ινπινύδηα, ζπγθίλεζε



ΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕ 13-15 ΕΣΩΝ 
(Β’, Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ, Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ)

Προβολή 5 ταινιών μικροφ μήκουσ (60 λεπτά)

ΑΒΟΛΟ (AWKWARD)
Νάηα Μεηινύθ

4’, ΖΠΑ, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Μηα κέξα γεκάηε ακήραλεο ζπκπεξηθνξέο: ην ζηνκάρη

ελόο άληξα βξπράηαη δπλαηά, έλαο άιινο ραηξεηάεη κε

ελζνπζηαζκό έλαλ μέλν θαη έλα απιό θνύξεκα πεγαίλεη

πνιύ ζηξαβά.

θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαζεκεξηλόηεηα, όξηα, αληίιεςε

ΟΗ ΦΑΛΑΗΝΔ ΓΔΝ ΚΟΛΤΜΠΟΤΝ 

(WHALES DON’T SWIM)
Μαηηέ Ρηζέλ

22’, Γαιιία, 2020

Live action, γαιιηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Ο Ηβ ηαπεηλώλεηαη ζπλερώο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ

ζην ζρνιείν. Ζ κόλε ηνπ απόδξαζε είλαη ε

ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε, ζηελ νπνία πξνπνλείηαη

θξπθά ηα βξάδηα. Αιιά όηαλ ην καζαίλεη ε άξινη,

κέινο ηεο νκάδαο θνιύκβεζεο, ν Ηβ δελ κπνξεί λα

θξπθηεί πηα.

bullying, κπζηηθή θηιία, θνιύκβεζε, πίεζε, θύιν, body

shaming, ρηνύκνξ

Ζ ΝΣΟΛΑΠΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΥΑΡΑ 

(DOLAPO IS FINE)
Δζνζία Υίιηνλ

15’, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 2020

Live action, αγγιηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Μηα θνπέια πνπ ζύληνκα ζα θύγεη από ην πνιύ

βξεηαληθό νηθνηξνθείν ηεο, πηέδεηαη λα θξύςεη ηα θπζηθά

ηεο καιιηά θαη αξρίδεη λα αλαξσηηέηαη πώο ηε βιέπεη

ηειηθά ν θόζκνο.

girl power, ηαπηόηεηα, θόληξα ζην ξεύκα, βξαβείν



ΡΟΜΠΔΡΣΟ (ROBERTO)
Κάξκελ Κόξδνβα Γθνλδάιεδ

9’, Ηζπαλία, 2020

Animation, ρσξίο δηαιόγνπο

Έρνπλ πεξάζεη 15 ρξόληα θη όκσο ν Ρνκπέξην είλαη

αθόκα εξσηεπκέλνο κε ηε γεηηόληζζά ηνπ, αιιά εθείλε

πξνηηκά λα θξύβεηαη γηαηί ληξέπεηαη γηα ην ζώκα ηεο. Με

κόλνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ηε δσγξαθηθή θαη έλα

παιην ζρνηλί απιώκαηνο ξνύρσλ, ν Ρνκπέξην έρεη έλα

ζρέδην γηα λα εμαιείςεη ηνπο θόβνπο ηεο αγαπεκέλεο

ηνπ κηα γηα πάληα.

ηζηνξία αγάπεο, ζώκα, απηεπίγλσζε, ζπκπαξάζηαζε,

ηέρλε

ΟΠΗΘΗΑ (BUTTOCKS)
Διίδακπεζ Μάζεζνλ

13’, Ννξβεγία, 2020

Live action, λνξβεγηθά κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο

Μπξνζηά ζε όιε ηελ ηάμε θαη ηνλ αγαπεκέλν ηεο

εζνπνηό, κηα 15ρξνλε καζήηξηα δηαπξάηηεη θνηλσληθή

απηνθηνλία όηαλ κηα πξνζσπηθή ηεο θσηνγξαθία

κνηξάδεηαη ζε όινπο. Αιιά εθείλε απνθαζίδεη λα κελ

πεζάλεη από ληξνπή.

social media, ζρνιείν, ζαπκαζηέο, θηιία, Σαίμπεξ,

γεινηνπνίεζε, ρηνύκνξ


