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Προβολή Ταινιών #EUandMe 

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 

16:30-18:15 

 

 

Πρόγραμμα 

16:30-16:40 Χαιρετισμός, Τζίνα Αποστολάκη, Συντονίστρια Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

16:40-17:40 Προβολή των ταινιών #EUandMe 
 
 
-Η συμφωνία του νέου κόσμου 
Σκηνοθεσία: Eugen Dediu, Ρουμανία  
Θέμα: Ψηφιακή εποχή 
Μουσικοί απ’  όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για μια συναυλία, ενώ ο 
παραγωγός τούς παρακολουθεί πίσω από διάφορες οθόνες προβολής. 
Παρότι βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, παίζουν όλοι μαζί, 
μεταδίδοντας τη συναυλία σε όλο τον κόσμο. 
 
-Συνωμοσία 
Σκηνοθεσία: Magdalena Załęcka, Πολωνία  
Θέμα: Κινητικότητα 
Ένας νέος λέει στην οικογένειά του ότι επιθυμεί να ταξιδέψει. Οι δικοί του, 
ανησυχούν για την ασφάλειά του και καταστρώνουν ένα σχέδιο για να τον 
αποτρέψουν. 
 
 
-Ο δικός μου ήχος  
Σκηνοθεσία: Jaime Olias De Lima, Ισπανία  
Θέμα: Δικαιώματα 
Ένα αυτιστικό αγόρι φοράει ακουστικά  για να μπλοκάρει τους ήχους του 
έξω κόσμου, κατευνάζοντας έτσι το άγχος του. Μόλις διαπιστώσει ότι ο 
μόνος ήχος που μπορεί να ακούσει κάτω από το νερό είναι ο χτύπος της 
καρδιάς του, ανακαλύπτει ένα κρυμμένο ταλέντο. 
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-Ένα φανταστικό κούρεμα 
Σκηνοθεσία: Vlad Muko, Εσθονία  
Θέμα: Δεξιότητες και επιχειρηματικότητα 
Ένας νέος άνδρας επισκέπτεται τον πατέρα του που ονειρεύεται να ανοίξει 
το δικό του κουρείο αλλά φοβάται ότι το κόστος θα είναι υπερβολικό. 
Ύστερα από την απόρριψη της αίτησης του πατέρα για δάνειο, ο γιος 
συλλαμβάνει μια πρωτότυπη ιδέα για να περιορίσει τα έξοδα και να 
βοηθήσει τον πατέρα του να πραγματοποιήσει το όνειρό του. 
 
-Hidden Values 
Σκηνοθεσία: Levente Galambos, Ουγγαρία  
Θέμα: Βιωσιμότητα 
Ένας πολυάσχολος πατέρας θεωρεί ότι έχει απομακρυνθεί από την κόρη 
του γιατί παλεύει ανάμεσα σε μια δουλειά που τον αγχώνει και τις ευθύνες 
του γονιού που μεγαλώνει μόνος το παιδί του. Όταν η κόρη σπάει το 
αγαπημένο της παιχνίδι, ο άνδρας συνειδητοποιεί ότι, όπως και τα 
σπασμένα παιχνίδια, έτσι και οι «σπασμένες» σχέσεις  μπορούν να 
διορθωθούν. 
 
 
Οι πέντε κινηματογραφιστές είναι νικητές του διαγωνισμού # EUandME 
για νέους σκηνοθέτες για το 2019. Οι ταινίες επελέγησαν από κριτική 
επιτροπή επαγγελματιών σκηνοθετών και στη συνέχεια τέθηκαν σε 
δημόσια ψηφοφορία για να επιλεγούν οι νικητές.  
 

17:40-18:15 Συζήτηση με εκπροσώπους οργανώσεων: 
 
-Δημήτρης Μαραγκός, Συνιδρυτής, Balkans Beyond Borders (ελεύθερη 
μετακίνηση) 
- Αλεξάνδρα Εμιρζά, Recharge, HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & 
Sustainability (επιχειρηματικότητα και τεχνολογία) 
-Χαρούλα Κρομυάδου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
Αρκτούρος (βιωσιμότητα) 
-Ναταλία Ρεντίνα, Υπεύθυνη Δικτύου Εταιριών στο Diversity in the 
Workplace, Generation 2.0 (ανθρώπινα δικαιώματα) 
 
Συντονίζει η κα. Μαρίνα Σαουλίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
 
 

Με την υποστήριξη:  

 


