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15/11/20 ΚΥΡΙΑΚΗ -   118’ - 19:30 – 21:30 
 
VS NI Anathema - Πάολο Αντύπας, Κύπρος, 2019, 14’26’’ 
Σύνοψις: Στο νησί της Κύπρου, ένας άντρας που πάσχει από αϋπνία, στοιχειώνεται από ψευδαισθήσεις που 
η μητέρα του πιστεύει ότι είναι ένα μήνυμα από τον νεκρό πατέρα του. 

 
DTS “Η γραμματοσειρά της δυσφήμησης”- Σάββας Κωνσταντίνου Κύπρος, 2020, 9’10’’ 
Σύνοψις: Ένα κωμικό ντοκιμαντέρ, σχετικά με την ιστορία των γραμματοσειρών. Ενώ επικεντρώνεται στην 
πιο δημοφιλή και διαβόητη γραμματοσειρά... την Comic Sans. 

 
GT Reunion - Στέλιος Στυλιανού, Κύπρος, 2020, 8’17” 
Σύνοψις: Η ιστορία μας είναι εμπνευσμένη από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όσο αφορά τον 
“COVID-19” και τους ιούς γενικότερα. Βλέπουμε την επίδραση του εγκλεισμού σε μια προσωπικότητα με 
ψυχικά προβλήματα. 
 
GT WF NI Shared Balcony - Φαίη Ευφροσύνη Lellios, Ελλάδα, 2019, 15’ 
Σύνοψις: Mία Ελληνίδα φωτογράφος με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη θυμάται τα σημαντικά 
γεγονότα που συμβαίνουν σε τρία διαφορετικά στάδια της ζωής της στην Τουρκία. Περιπλανιέται μέσα από 
φωτογραφίες και ζωντανή δράση, ήχους και σιωπή, ασπρόμαυρα και έγχρωμα στιγμιότυπα.  

GT Arrows- Νίκος Βίττης, Ελλάδα, 2020, 7’56’’   
Σύνοψις: Σε ένα σούπερ μάρκετ όπου τα μονοπάτια είναι προκαθορισμένα με βέλη, ένας νεαρός άνδρας 
βρίσκει εμπόδια όταν προσπαθεί να φτάσει σε μια νεαρή γυναίκα για να της δώσει ένα κουμπί που έχασε, 
οπότε αλλάζει την κατεύθυνση των βελών προκαλώντας χάος. 
 
DTF Tongue - Παναγιώτης Αχνιώτης & Ανδρέας Αναστασιάδης,Κύπρος, 2019, 59'28''   
Trailer: https://youtu.be/Q2j9fo5dPPk 
Σύνοψις: Το παρελθόν και το παρόν, το προσωπικό και το πολιτικό, αναμιγνύονται καθώς η ταινία 
αναδύεται μέσα από την ιστορία της Κυπριακής ριζοσπαστικής Αριστεράς.   
 
16/11/20 ΔΕΥΤΕΡΑ – 106’ - 19:30 – 21:30 
 
MD ART “Κ. Π. Καβάφης: Η Πόλις (όπου το μάτι μου γυρίσω)”- Παναγιώτης Κουντουράς &   Αρίσταρχος 
Παπαδανιήλ, Ελλάδα, 2019, 3’24’’ 
Σύνοψις: Σαν μια μούμια - πορτρέτο του Fayum, το βλέμμα του ποιητή που "έφερε στην Τέχνη" "πράγματα 
μισά, πρόσωπα ή γραμμές", διακρίνει με την άκρη του ματιού του την πομπή των ψυχών στη μικρή γωνιά στο 
Μάτι. Οπτικοακουστικό επίγραμμα στη μνήμη τους. Εις μάτην. 
 
 VS WF Split Apart - Ζήνα Παπαδοπούλου & Πέτρος Παπαδόπουλος, Ελλάδα, 2020, 13’ 
Σύνοψις: Σε μια μονόχρωμη, κάθετη πόλη, ένας μοναχικός άντρας. Ξεχωρίζει καθώς διαχωρίζεται από τον 
εαυτό του. Κομμένος στα δύο, διχασμένος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, να συγχρονιστεί. 

 
DVS We Welcome You - Κώστας Λένης, Ελλάδα, 2020, 18’ 
Σύνοψις: Μία ομάδα πέντε ποδηλατοδρόμων ταξιδεύουν στο Μαλάουι για να δωρίσουν σχολικές φόρμες στα 
παιδιά. 
 
DVS WF “Ημερολόγια αποστολής Νικόλας Παπαχρυσοστόμου” - Δάφνη Τόλη & Δημήτρης 
Μαυροφοράκης, Ελλάδα, 2019, 27’ 
Trailer: https://youtu.be/GViSUkCAIno 
Σύνοψις: Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης στο Ροχίνγκ στο Νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές, αυτό το 
ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Νικόλαο Παπαχρυσοστόμου στο ρόλο του ως επικεφαλή της αντιμετώπισης 

https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/287-“anathema
mailto:https://cyiff.eu/el/2020-all-films/item/313-“font-of-infamy
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/311-“reunion
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/272-“shared-balcony
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/312-“arrows
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/249-“tongue
https://youtu.be/Q2j9fo5dPPk
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/273-“split-apart
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/273-“split-apart
https://www.cyiff.eu/en/2020-all-films/item/301-“we-welcome-you
https://youtu.be/GViSUkCAIno


έκτακτων αναγκών των Γιατρών χωρίς Σύνορα.  
 
DVF WF “Ο Φοίνικας: Μια ιστορία από την Διασπορά” – Αναστασία Χαραλάμπους Barnfather, ΗΒ, 2019, 
54’09”  
Trailer: https://youtu.be/woMylqwScrI 
Σύνοψις: Στις 28 Ιουλίου 2008, η Μεγάλη Προβλήτα στο Weston-super-Mare στη Μεγάλη Βρετανία 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, που διέλυσε την καρδιά της παραθαλάσσιας πόλης. Αυτή είναι η ιστορία του 
πως η Ελληνοκυπριακή κοινότητα στο Weston-super-Mare συγκεντρώθηκε για στην προσπάθεια να 
ανοικοδομηθεί η προβλήτα καλύτερη από πριν!  
 
17/11/20 ΤΡΙΤΗ  -  116’  - 19:30 – 21:30 
 
VS NI  Nimic – Γιώργος Λάνθιμος, HΠΑ-ΗΒ-Γερμανία, 2019, 12’ 
Σύνοψις: Ένας επαγγελματίας τσελίστας έχει μια συνάντηση με έναν ξένο στο μετρό με απρόσμενες και 
εκτεταμένες επιπτώσεις... 

 
GA WF Iris - Diana Rodriguez, ΗΠΑ, 2020, 104’ 
Σύνοψις: Η Ίριδα, περιμένει τον θάνατο της θείας της Αδελαΐδας. Καθώς η θεία Αδελαΐδα μαραζώνει αργά 
στο ίδρυμα, η Ίριδα συνεχίζει την καθημερινή της ρουτίνα, να εργάζεται σε ένα κατάστημα με αντίκες και να 
ψάχνει στο διαδίκτυο για ραντεβού μέσω μιας διαδικτυακής σελίδας γνωριμιών. Ωστόσο, η Ίριδα έχει ένα 
κρυφό κίνητρο πίσω από την ψηφιακή της αναζήτηση για μνηστήρες και δεν είναι η αγάπη. Η Ίριδα έχει μια 
πείνα και πρέπει να χορτάσει. 

 
18/11/20 TETΑΡΤΗ - 173’   -   19:30 – 22:30   -   EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
 
DTF United we sing - Dan Petracca, ΗΠΑ, 2019, 75’ 
Trailer: https://youtu.be/Tajs2k078sk 
Σύνοψις: Για τους YellowJackets, την περιπετειώδη ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, η εύρεση 
νέων τρόπων για να σπάσουν τα όριά τους, ήταν πάντα προτεραιότητα. Γι 'αυτό, όταν άκουσε για μια 
χορωδία ορφανών στην αγροτική Κένυα, η ομάδα αποφάσισε να πετάξει στην άλλη άκρη του κόσμου, για να 
τραγουδήσει μαζί τους.  
 
DTF WF The New Abolitionists - Christina Zorich, ΗΠΑ, 2020, 98'35'' 
Trailer: https://youtu.be/Npb_aifnA8U 
Σύνοψις: Η ταινία ακολουθεί τέσσερις ΜΚΟ σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία καθώς παλεύουν να 
καταφέρουν την αλλαγή και να τερματίσουν την εμπορία ανθρώπων. 
 
19/11/20 ΠΕΜΠΤΗ -   97’  - 19:30 – 21:30 
 
VS NI  Nimic – Γιώργος Λάνθιμος, HΠΑ-ΗΒ-Γερμανία, 2019, 12’ 
Σύνοψις: Ένας επαγγελματίας τσελίστας έχει μια συνάντηση με έναν ξένο στο μετρό με απρόσμενες και 
εκτεταμένες επιπτώσεις... 
 
GA   Just A Fling - Gorune Aprikian, Γαλλία,2016, 85' 
Trailer: https://youtu.be/epnibMiqSvw 
Σύνοψις: Ο Paul και η Vanessa μόλις έκαναν σεξ. Είναι απίθανο να συναντηθούν ξανά. Εκείνη είναι αστεία, 
όμορφη και πνευματώδης. Αυτός είναι ακόμα ένα αγόρι στην καρδιά. Με ενθουσιασμό για αυτήν την νεαρή 
άτακτη και μυστηριώδη γυναίκα, κάνει ό, τι μπορεί για να την κρατήσει. 
 
20/11/20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -  92’  - 19:30 – 21:30 
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DVF WF Ο Φοίνικας: Μια ιστορία από την Διασπορά – Αναστασία Χαραλάμπους Barnfather, ΗΒ, 2019, 
54’09”  
Trailer: https://youtu.be/woMylqwScrI 
Σύνοψις: Στις 28 Ιουλίου 2008, η Μεγάλη Προβλήτα στο Weston-super-Mare στη Μεγάλη Βρετανία 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, που διέλυσε την καρδιά της παραθαλάσσιας πόλης. Αυτή είναι η ιστορία του 
πως η Ελληνοκυπριακή κοινότητα στο Weston-super-Mare συγκεντρώθηκε για στην προσπάθεια να 
ανοικοδομηθεί η προβλήτα καλύτερη από πριν!  
 
DTF Άθως, η πιο φωτεινή κορυφή του κόσμου - Αργύρης Λιάπης, Ελλάδα, 2020, 60’  
Trailer: https://youtu.be/DIsVyB7v-qk 
Σύνοψις: Τρεις μοναχοί από το Άγιο Όρος μοιράζονται τις σκέψεις τους για την πίστη, τον Μοναχισμό, την 
απόφασή τους να γίνουν μοναχοί, την ζωή τους στο Άγιο Όρος, την μοναστική κοινότητα και τους επισκέπτες 
στο Άγιο Όρος. Η κάμερα ταξιδεύει στην χερσονήσου, φτάνει σε παρθένα μέρη καθώς και στην κορυφή του 
Αγίου Όρους, καταγράφοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των μοναχών. 
 
DVF WF Father Arsenie - Svetlana Cemin, Σερβία, 2019, 41'27'' 
Trailer: https://youtu.be/Xo8tg5EAaZs 
Σύνοψις: Πρόσφατα μεταφέρθηκε από το Dečani κοντά στην Μόνικα, μετά από 28 χρόνια που ζούσε ως 
μοναχός, ο πατέρας Arsenie, ο Belgradian, μια λατρευτική φιγούρα από το '80, και τώρα ασχολείται με την 
αποκατάσταση και την δημιουργία ενός πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου στη Μονή Ribnica, η οποία 
είχε καταστραφεί από τους Τούρκους τον 19ο αιώνα. 
 
21/11/20 ΣΑΒΒΑΤΟ -  127’  - 19:30 – 21:30 
 
VS WF Staple - Natalia Bereg, Ρωσσία, 2019, 7'48'' 
Σύνοψις: Τρέχει από μια καταστροφή, τρέχει όσο πιο μακριά γίνεται στην νύχτα, στην φασαρία της 
καθημερινής ζωής, ρίχνοντας τον εαυτό του στα χέρια άλλων γυναικών... Είναι νέος, επιτυχημένος, αλλά 
ξαφνικά η καταστροφή συμβαίνει, και εδώ, το αγαπημένο του σώμα βρίσκεται ξαπλωμένο στο δωμάτιο του 
νοσοκομείου, ακίνητο. 
 
DTF WF Over the barriers- Banu Ramazanova, Kazakhstan / Καζακστάν,2020, 60' 
Trailer: https://youtu.be/PxkP_2PEtNY 
Σύνοψις: Τα άλογα για εμάς, από το Καζακστάν, ήταν πάντα σύμβολα κίνησης και νίκης. Η ιστορία της 
Σοβιετικής κατάκτησης του Ολύμπου ξεκίνησε με το θρυλικό Absent. Και τώρα υπάρχουν άνθρωποι και 
άλογα στο Καζακστάν που είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τα Ολυμπιακά ύψη. 
 
DVS ART Eat  - Alberto Zúñiga Rodríguez, Μεξικό, 2019, 3’  
Σύνοψις: Η Άννα είναι μια νεαρή γυναίκα που αντανακλά το νόημα του ρήματος τρώω και τι είμαστε και 
βασιζόμαστε σε αυτό που τρώμε... μια βαθιά προσέγγιση, όλα σε κοντινό πλάνο. Η Άννα μας λέει: “Είναι η 
ιστορία της ανθρωπότητας που τρώμε. Είναι οι αγώνες των ανθρώπων που χωνεύουμε σε κάθε φαγητό”... 
 
MD ART Divided we scroll - Klaas Diersmann, HB, 2019, 5' 
Σύνοψις: Η τεχνολογία επανασυνδέει τον εγκέφαλό μας και αλλάζει τόσο τη φυσική μας κίνηση όσο και την 
επεξεργασία της εσωτερικής σκέψης. Η ταινία είναι μια πειραματική και απόκοσμη απεικόνιση των οικείων 
σχέσεων με αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες έχουν γίνει ιδεολογικές, καταναγκαστικές και διχαστικές. 
 
DVF WF Revelation of Jonah - Alexander Gratovsky & Nicole Gratovsky, Ισπανία, 2020, 51'43''  
Trailer: https://youtu.be/epnibMiqSvw 
Σύνοψις: Ένα φιλοσοφικό ταξίδι στα αιώνια ερωτήματα σχετικά με τη φύση, τον σκοπό της ανθρωπότητας 
και την επικοινωνία μας με τον κόσμο. 
 
22/11/20 ΚΥΡΙΑΚΗ -  115’  - 19:30 – 21:30 
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GA NI Σαρμάκο: Μια ιστορία του Βορρά- Μάρκο Παπαδόπουλος, Ελλάδα, 2020, 115’  
Trailer: https://youtu.be/NYHSZcA5D_0 
Σύνοψις: Οκτώβριος 1949: Υποτίθεται ότι ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά οι άνθρωποι 
πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες και ένα μεγάλο κενό μεταξύ τους. Ο Αντώνης, ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας με 
ζωντανή μουσική, παραμένει ουδέτερος και προσπαθεί να διατηρήσει την επιχείρησή του. 
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