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OPENING FILM 
Thursday 16/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/nimic-lanthimos-psarokokalo2020




NIMIC

a film by Yorgos Lanthimos

Germany / UK / USA · 12’ · fiction

A professional cellist has an encounter with a stranger on the subway which has 
unexpected and far-reaching ramifications on his life.

Ένας επαγγελματίας βιολοντσελίστας έχει μια συνάντηση με έναν ξένο στο μετρό 
που έχει απρόσμενες και εκτεταμένες επιπτώσεις στη ζωή του. 

https://youtu.be/iS3m-eS0edI


Returning to the short film with Nimic, Yorgos Lanthimos proposes a refined 
and lighter version of his disturbing fantasy, preferring to outline the 
character or more broadly the personality rather than dystopia. Starring Matt 
Dillon, the filmmaker delivers a small but effective thriller in an aseptic and 
simple setting with, as usual, an intriguing formal structure.
Charlotte Corchète

Επιστρέφοντας με ταινία μικρού μήκους  το Nimic
ο Γιώργος Λάνθιμος προτείνει μια εκλεπτυσμένη και ελαφρύτερη εκδοχή 
της ενοχλητικής φαντασίας του προτιμώντας να περιγράψει τον χαρακτήρα ή 
ευρύτερα την προσωπικότητα παρά τη δυστοπία. Με πρωταγωνιστή τον 
Matt Dillon, ο σκηνοθέτης προσφέρει ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό 
θρίλερ σε ένα ασηπτικό και απλό σκηνικό με ως συνήθως ενδιαφέρουσα 
δομή. Charlotte Corchète



Yorgos Lanthimos says of the film “I was glad to be given the opportunity to work on 
a shorter format that can be sometimes challenging but quite rewarding. We 
developed a script starting from a very intriguing initial idea and concept and 
enjoyed great creative freedom during the realisation of the film. It is always very 
exciting to be invited to think outside the box and wrestle with stimulating “

Ο Γιώργος Λάνθιμος λέει για την ταινία «Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να 
δουλέψω σε μια μικρότερη μορφή που μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη αλλά 
αρκετά ικανοποιητική. Αναπτύξαμε ένα σενάριο ξεκινώντας από μια πολύ 
ενδιαφέρουσα αρχική ιδέα και ιδέα και απολαύσαμε μεγάλη δημιουργική 
ελευθερία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ταινίας. Είναι πάντα πολύ 
συναρπαστικό να κληθείτε να σκεφτείτε έξω από το κουτί»



INTERNATIONAL COMPETITION [1]
Thursday 16/07  21:00

https://www.psarokokalo.org/international-competition-1?wix-vod-comp-id=comp-kai8ryfv


Electric  Swan  
by Konstantina Kotzamani 

France / Greece/ Argentina · 40’

Buildings are not supposed to move. But on Avenida Libertador 2050, a building 
moves and the ceiling shivers, causing a strange nausea that devours its residents. 
Those who live on the top are afraid they’ll fall – the ones who live beneath are afraid 
they’ll drown.

Τα κτίρια κανονικά δεν κουνιούνται. Στην λεωφόρο Libertador 2050, όμως, ένα 
κτίριο κουνιέται και η οροφή τρέμει, προκαλώντας μια παράξενη ναυτία που 
καταβροχθίζει τους κατοίκους της. Όσοι ζουν στην κορυφή φοβούνται ότι θα πέσουν 
- αυτοί που ζουν από κάτω φοβούνται ότι θα πνιγούν.

https://www.psarokokalo.org/international-competition-1


Registration
by Michael Borodin 

Russian Federation · 18’

The story of a woman an immigrant from Uzbekistan who ended up at a police station at 
night.

Η ιστορία μιας γυναίκας   μετάναστριας από το Ουζμπεκιστάν  που κατέληξε σε 
αστυνομικό τμήμα τη νύχτα.

https://www.psarokokalo.org/international-competition-1?wix-vod-comp-id=comp-kai8ryfv


Tomatic
by Christophe Saber
France · 20’

Three best friends, Jimmy, Samy and Sofi, have the trailblazing idea: to turn a 
chocolate dispenser into a pot-vending machine. Also, there’s a dog in the film.

Οι τρεις καλύτεροι φίλοι, ο Jimmy, ο Samy και ο Sofi, έχουν την εξής πρωτοποριακή 
ιδέα: να μετατρέψουν μια μηχανή σοκολάτας σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης 
χασίς.  Κι ένας σκύλος υπάρχει στην ταινία.



Harbor 
by Paul Marques Duarte 
France · 24’

When Adèle, an Εnglish teacher, spontaneously lets a young 15 years old 
migrant, illegally board a ferry for Εngland with her class, she is far from 
grasping the importance of her gesture and its consequences on this overnight 
trip.

Όταν η Adèle, μια Αγγλίδα καθηγήτρια, αφήνει αυθόρμητα έναν νεαρό 15χρονο 
μετανάστη να επιβιβαστεί παράνομα σε ένα πλοίο για την Αγγλία με την τάξη 
της, απέχει πολύ από το να αντιληφθεί τη σημασία της κίνησής της και τις 
συνέπειές της σε αυτό το ολονύκτιο ταξίδι.



INTERNATIONAL COMPETITION [2] 
Thursday 16/07  23:00

https://www.psarokokalo.org/international-competition-2-psaroko


Pile Poil
by Lauriane Escaffre and Yvonnick Muller 
France · 20’

In three days, Elodie is taking an exam to get a beauty therapy diploma. Her father 
Christophe, a butcher, would like more help from his daughter in his butcher shop. 
But at the moment, Elodie deals with an other issue, she has to find a model. A hairy 
model to pass her test. 

Σε τρεις μέρες, η Elodie θα δώσει  εξετάσεις για δίπλωμα στην αισθητική. Ο πατέρας 
της Christophe, κρεοπώλης, θα ήθελε περισσότερη βοήθεια από την κόρη του στο 
κρεοπωλείο του. Όμως τώρα η Elodie έχει άλλο θέμα, πρέπει να βρει ένα μοντέλο. 
Ένα τριχωτό μοντέλο για να περάσει τις εξετάσεις της.



Baitullah
by Jitendra Rai 
India · 7’  

Millions of children are engaged in child labour in India, in an increasingly growing 
number every year. And with that, millions of childhood dreams are never realised as 
a result of a lack of education. Baitullah is the story of one such child, with a dream, 
surviving in the maddening metropolis of Mumbai, waiting for someone to notice. 

Εκατομμύρια είναι τα  παιδιά που ασχολούνται με την παιδική εργασία στην Ινδία, 
σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό κάθε χρόνο. Κι έτσι εκατομμύρια παιδικά όνειρα δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν ποτέ ως αποτέλεσμα της έλλειψης εκπαίδευσης. Το 
Baitullah είναι η ιστορία ενός τέτοιου παιδιού, με όνειρο, που επιβιώνει στην 
εξωφρενική μητρόπολη της Βομβάης, περιμένοντας κάποιον να το παρατηρήσει.



Sticker 
by Georgi M. Unkovski
North Macedonian · 19’

After an unsuccessful attempt to renew his car registration, Dejan falls in a 
bureaucratic trap that tests his determination to be a responsible father.

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια ανανέωσης της άδειας του αυτοκινήτου 
του ο Dejan πέφτει θύμα μιας γραφειοκρατικής παγίδας που δοκιμάζει την 
αποφασιστικότητά του να γίνει υπεύθυνος πατέρας.



Fuck You 
by Anette Sidor
Sweden · 15’

Alice is together with Johannes but she doesn't have enough space to be herself. On 
a night out with friends, she steals a strap-on and challenges her boyfriend's 
thoughts about girls. 

Η Alice είναι μαζί με τον Johannes, αλλά νιώθει ότι δεν έχει αρκετό χώρο για να 
είναι ο εαυτός της. Μια νύχτα που είναι έξω με φίλους, κλέβει ένα strap-on και 
προκαλεί τον φίλο της για τις  σκέψεις του σε σχέση με τα κορίτσια.



The Call 
by Kadim Tarasov 
Ukraine · 7’

Two cheaters deceive people on the phone and demand money. They call people at 
night and pretend to be their relatives, who are arrested and beg for money. This 
time a retired woman Maria becomes their victim. She is ready to do everything to 
rescue her nephew Ihor from prison. But cheaters have no clue what is waiting for 
them after meeting the old helpless woman.

Δύο απατεώνες εξαπατούν τους ανθρώπους στο τηλέφωνο και ζητούν χρήματα. 
Καλούν τους ανθρώπους τη νύχτα και προσποιούνται ότι είναι οι συγγενείς τους, οι 
οποίοι έχουν συλληφθεί και ικετεύουν για χρήματα. Αυτή τη φορά το θύμα τους 
είναι μια συνταξιούχος, η  Maria. Είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να σώσει τον 
ανιψιό της, τον Ihor από τη φυλακή. Αλλά οι απατεώνες δεν έχουν ιδέα τι τους 
περιμένει μετά από τη συνάντηση με την αβοήθητη ηλικιωμένη αυτή γυναίκα.



November 1st

by Charlie Manton  
United Kingdom · 25’

Traveling to witness the execution of her son’s murder, a mother is torn between 
retaliation and reconnecting with her estranged daughter.

Ενώ ταξιδεύει για να δει τα γεγονότα που αφορούν στην δολοφονία του γιου της, 
μια μητέρα βρίσκεται  διχασμένη ανάμεσα στα αντίποινα και στην 
επανασύνδεση με την αποξενωμένη κόρη της.



INTERNATIONAL COMPETITION [3] 
Friday 17/07 22:00

https://www.psarokokalo.org/international-competition-3-psaroko


Relai
by Suzanne Clément  
France / Belgium · 15’

As Mélanie tries to restore Benoit’s self-confidence, they cross paths with Mehdi and 
Jeanne a duo going through a crisis. For a brief moment their stories intertwine.

Ενώ η Mélanie προσπαθεί να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθηση του Benoit
βρίσκονται  με τον Mehdi και την Jeanne ένα δίδυμο που βιώνει μια κρίση. Για μια 
στιγμή οι ιστορίες τους δια πλέκονται.



Rebel 
by Pier-Philippe Chevigny 
Canada · 15’

To Alex a naive six years old boy, the mysterious patrols lead by his father's right-wing 
militia are nothing but opportunities to play hide and seek out in the woods. Until he 
ventures too far.

Για τον Alex ένα αφελές εξάχρονο αγόρι, οι μυστηριώδεις περιπολίες της δεξιάς 
πολιτοφυλακής υπό την καθοδήγηση του πατέρα του δεν είναι παρά ευκαιρίες για 
να παίζει κρυφτό στο δάσος. Μέχρι τη στιγμή που το παρατραβάει…



RUBY
by Mariana Gaivão
Portugal · 24’

The chorus of dawn descends the burned mountain, echoing in the shale walls of a 
Portuguese village.
Ruby awakens and stands in the half light. Outside, her dog Frankie has run away.
Daughter of two worlds, the one that the English parents left behind and the 
Portuguese land of her upbringing that still calls her a foreigner, Ruby moves between 
the borders of both, without belonging to either. Her best friend, Millie, will be 
returning to England; the end of their childhood meets the end of a warm summer 
day.

O ‘χορός’ της αυγής κατεβαίνει το καμένο βουνό, κάνοντας αντίλαλο στα 
σχιστολιθικά τείχη ενός πορτογαλικού χωριού. Η Ruby ξυπνά και στέκεται στο απαλό 
φως. Απ’έξω, ο σκύλος της ο Frankie το έσκασε. Κόρη δύο διαφορετικών κόσμων, 
αυτού που άφησαν πίσω τους οι Άγγλοι γονείς κι εκείνου της πορτογαλικής γης στην 
οποία μεγάλωσε και η οποία εξακολουθεί να την αποκαλεί  μια ξένη, η Ruby κινείται 
μεταξύ των συνόρων και των δύο, χωρίς να ανήκει σε κανέναν. Η καλύτερή της φίλη, 
η Millie, θα επιστρέψει στην Αγγλία. Το τέλος της παιδικής τους ηλικίας συναντά το 
τέλος μιας ζεστής καλοκαιρινής ημέρας.



Crazy Hair 
by Christophe Deram
France · 15’

A village near the sea, deserted by winter. Marco, a forty-year-old man is ready do 
get inside Crazy Hair, a hair salon owned by his biological mother. He only knows her 
name. Not knowing what he is looking for - nor if he’s expecting anything - he 
tremblingly pushes the door to try reaching his story for a haircut time

Eνα παραθαλάσσιο χωριό, έρημο το χειμώνα. Ο Marco ένας σαραντάρης, 
ετοιμάζεται να μπει μέσα στο Crazy Hair, ένα κομμωτήριο που ανήκει  στη βιολογική 
του μητέρα. Ξέρει μόνο το όνομά της. Μη γνωρίζοντας ούτε τι ψάχνει - ούτε αν 
πραγματικά περιμένει κάτι από αυτό - σπρώχνει την πόρτα για να προσπαθήσει να 
βρει την προσωπική του ιστορία του για τη στιγμή που θα κουρευτεί.



Butterflies
by Yona Rozenkier
Israel · 8’

Another Sunday in April. A kibbutz in the North of Israel. A natural phenomenon. A 
family on an impromptu ride, maybe the last one…

Άλλη μια Κυριακή του Απριλίου. Ένα κιμπούτς στο βόρειο Ισραήλ. Ένα φυσικό 
φαινόμενο. Μια οικογένεια σε μια αυτοσχέδια βόλτα, ίσως στην τελευταία...



Caninity
by Chuang-Chieh Liao 
Taiwan · 25’ 

When a young Taiwanese man visits a remote Escort Karaoke for the first time, he begins 
to understand the complexity of desire and exploitation.

Όταν ένας νεαρός άνδρας  από την Ταϊβάν επισκέπτεται ένα απομακρυσμένο Πορνείο 
Karaoke για πρώτη φορά αρχίζει να κατανοεί την πολυπλοκότητα γύρω από την 
επιθυμία και την εκμετάλλευση.



INTERNATIONAL COMPETITION [4] 
Saturday 18/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/international-competition-4-psaroko


Life is a bitch 
by Jules Carrin
Switzerland · 20’ 

In a forgotten countryside of France, two retarded teenagers spend their time 
drinking beers. Lamiche, ten years older, martyred Yannick and dragged him into a 
multitude of wrongdoings. Their friendship is sinking and Lamiche finds himself 
alone, on the fringes of the world.

Σε μια ξεχασμένη εξοχή της Γαλλίας, δύο καθυστερημένοι έφηβοι περνούν το χρόνο 
τους πίνοντας μπύρες. Ο, δέκα χρόνια μεγαλύτερος, Lamiche, βασάνισε τον Yannick
σέρνοντας τον σε πλήθος αδικημάτων. Η φιλία τους βυθίζεται και ο Lamiche
βρίσκεται τελικά μόνος, στο περιθώριο του κόσμου.



Oslo 
by Shady Srour
Israel · 16’

Ziad, a Palestinian day laborer, is denied entry into Israel for work that day. Not 
wanting to return home empty handed after promising his daughter meat for 
dinner, he needs to get creative. A poetic and tragic reflection on the everyday 
struggle of Palestinian breadwinners.

Ο Ziad, είναι ένας Παλαιστίνιος εργάτης, στον οποίο απαγορεύουν εκείνη τη 
μέρα την  είσοδο στο Ισραήλ για εργασία. Μη θέλοντας να επιστρέψει στο 
σπίτι με άδεια χέρια, αφού είχε υποσχεθεί στην κόρη του κρέας για δείπνο, 
οφείλει να γίνει δημιουργικός. Ένας ποιητικός και τραγικός απολογισμός του 
καθημερινού αγώνα των Παλαιστινίων βιοπαλαιστών.



Speechless 
by Zita Hanrot
France · 13’

On the day of their grandmother’s funeral, Sacha gathers her cousins to write a 
tribute to her, but nothing will happen as planned… 

Την ημέρα της κηδείας της γιαγιάς τους, η Σάσα μαζεύει τα ξαδέρφια της για να της 
γράψουν ένα αφιέρωμα, αλλά τίποτα δεν θα συμβεί όπως είχε προγραμματιστεί... 



Limbo 
by Anthony von Seck
Canada · 17’ 

Raymond Laissier, a high-profile intelligence operative sits down with Charley Underwood, a 
conspiracy theorist, to retrieve his personal handbook filled with top secret information. 
Hoping to have his sensitive material safely back in hand, a simple exchange of property 
becomes a shocking re-evaluation of Ray's destructive occupation.

Ο Raymond Laissier, πράκτορας νοημοσύνης υψηλού προφίλ, συναντιέται με τον Charley 
Underwood, έναν θεωρητικό συνωμοσίας, για να ανακτήσουν το προσωπικό του εγχειρίδιο το 
οποίο είναι γεμάτο κορυφαίες μυστικές πληροφορίες. Με την ελπίδα ότι θα λάβει το 
σημαντικό, απόρρητο υλικό του με ασφάλεια πίσω στα χέρια, μια απλή ανταλλαγή 
προσωπικού υλικού καταλήγει στη σοκαριστική επαναξιολόγηση του καταστροφικού 
επαγγέλματος του Ray.



Party Day  
by Sofia Bost 
Portugal · 17’

Mena lives alone with her daughter Clara. Today is Clara’s seventh birthday. Despite 
her limited financial resources Mena still manages to organize a birthday party. But 
after a phone call from her mother she becomes distraught and anxious.

Η Μένα ζει μόνη με την κόρη της, την Clara. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Clara, 
γίνεται επτά. Παρά τα περιορισμένα οικονομικά, η Mena καταφέρνει να οργανώσει 
ένα πάρτι γενεθλίων. Αλλά μετά από το τηλεφώνημα της μητέρας της καταλήγει 
ταραγμένη και αγχωμένη.



INTERNATIONAL COMPETITION [5] 
Sunday 19/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/international-competition-5-psaroko


Brotherhood  
by Meryam Joobeur 
Canada/Tunisia/Qatar/Sweden · 25’

Mohamed is a hardened shepherd living in rural Tunisia with his wife and two sons. 
Mohamed is deeply shaken when his oldest son Malik returns home after a long 
journey with a mysterious new wife. Tension between father and son rises over three 
days until reaching a breaking point.

Ο Mohamed είναι ένας σκληραγωγημένος βοσκός που ζει στην αγροτική Τυνησία με 
τη σύζυγό του και τους δύο γιους του. Ο Mohamed συγκλονίζεται βαθιά όταν ο 
μεγαλύτερος γιος του ο Malik επιστρέφει στο σπίτι μετά από ένα μακρύ ταξίδι με 
μια μυστηριώδη νέα σύζυγο. Η ένταση μεταξύ πατέρα και γιου αυξάνεται  μέσα σε 
τρεις ημέρες και φτάνει σε σημείο ρήξης.



A Summer Morning
by Patrick Muroni
Switzerland · 7’

Summer. Two friends danced all night in a rave party. At the morning, they have 
to go home.

Καλοκαίρι. Δύο φίλοι χόρευαν όλη νύχτα σε ρέιβ πάρτι. Το πρωί, πρέπει να πάνε 
σπίτι.



White Eye 
by Tomer Shushan 
Israel · 20’

A man finds his stolen bicycle and it now belongs to a stranger.
In his attempts to retrieve the bicycle, he struggles to remain human.

Ένας άντρας βρίσκει το κλεμμένο ποδήλατό του και τώρα ανήκει σε έναν ξένο. Στις 
προσπάθειές του να ξαναβρεί το ποδήλατο, αγωνίζεται να παραμείνει άνθρωπος



She Who Wears The Rain
by Marianne Métivier
Canada · 17’

After a difficult visit at her dying father, Agnes decides to escape to a pension in 
the forest. Immersed in a world that wavers between reality and dream, Agnes 
will have to confront her mourning.

Μετά από μια δύσκολη επίσκεψη στον ετοιμοθάνατο πατέρα της, η Agnes
αποφασίζει να δραπετεύσει σε ένα ξενοδοχείο στο δάσος. Βυθισμένη σε έναν 
κόσμο που αμφιταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, η Agnes θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει το πένθος της.



Paradise 
by Pablo Guirado
Spanish / France  · 27’

A member of a people trafficking network, Mario transports undocumented sub-
Saharan immigrants in his refrigerated truck, from southern Spain to France. A strike 
which blocks the French side of the border will disrupt his journey.

Μέλος ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου, ο Mario μεταφέρει μετανάστες από την 
υποσαχάρια Αφρική με το φορτηγό-ψυγείο του από τη νότια Ισπανία στη Γαλλία. 
Μία απεργία που μπλοκάρει τα σύνορα στη γαλλική ακτή θα φέρει διαταραχές στο 
ταξίδι του.



ANIMATION COMPETITION 
Monday 20/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/animation-psarokokalo2020


Agouro
by David Doutel and Vasco Sá 
Portugal / France · 15’

A harsh winter freezes the surface of a river, close to a house where two cousins live. 
Immersed in the cold wind that rises that day, the rudeness of their relationship 
grows, reaching its limit.

Ένας σκληρός χειμώνας παγώνει την επιφάνεια ενός ποταμού, κοντά σε ένα σπίτι 
όπου ζουν δύο ξαδέρφια. Βυθισμένο στον κρύο άνεμο που υψώνεται εκείνη την 
ημέρα, η αγένεια της σχέσης τους μεγαλώνει, φθάνοντας στα όριά της.



Friends 
by Florian Grolig
Germany · 8’

The ‘small’ one is, well, small, and the ‘big’ one definitely very very big. They
are friends.

Το «μικρό» είναι μικρό και το «μεγάλο» σίγουρα πολύ πολύ μεγάλο. Είναι 
φίλοι.



Each Other  
by Sarah Tabibzadeh 
Iran · 16’

In the world, where all try to keep and maintain their assets losing them is so painful. 
Yahya lost the critical thing and searched for it so hard but at last he reached another 
solution: to unleash.

Στον κόσμο όπου όλοι προσπαθούν να φυλάξουν και να διατηρήσουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία η απώλεια τους είναι τόσο οδυνηρή. Ο Yahya έχασε το 
κρίσιμο πράγμα και έψαξε για αυτό τόσο σκληρά αλλά επιτέλους έφτασε σε μια 
άλλη λύση: να το απελευθερώσει.



Sheep, Wolf and a Cup of Tea... 
by  Marion Lacourt    
France · 20’

At night, while family members indulge in curious rituals before sleeping, a child 
invokes a wolf from the bottom of a box hidden under his bed. Disturbing sheep 
then besiege the door of his bedroom....
A hypnotic and sensorial animated night tale of bedtime rituals that 
progressively flows into sleep, snoring and dreams. Marion Lacourt’s 
choreographed universe of lines, colors and sounds is brought into movement 
and awakes the forms and figures of the night, escaping from dreams and 
hidden boxes… The immersive soundtrack and creative metamorphoses of the 
drawings lead to a surrealistic and almost psychedelic ballet of endless 
possibilities.

Τη νύχτα, ενώ τα μέλη της οικογένειας επιδίδονται σε περίεργες τελετουργίες 
πριν από τον ύπνο, ένα παιδί επικαλείται έναν λύκο από το κάτω μέρος ενός 
κουτιού κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι του. Ανησυχητικά πρόβατα στη 
συνέχεια πολιορκούν την πόρτα της κρεβατοκάμαράς του ....
Μια υπνωτική και αισθητηριακή  ιστορία νύχτας και των τελετουργιών  που 
ρέουν σταδιακά στον ύπνο, το ροχαλητό και τα όνειρα. Το χορογραφημένο 
σύμπαν γραμμών, χρωμάτων και ήχων της Marion Lacourt μπαίνει σε κίνηση 
και ξυπνά τις μορφές και τις φιγούρες της νύχτας, ξεφεύγοντας από όνειρα και 
κρυμμένα κουτιά... Το καθηλωτικό soundtrack και οι δημιουργικές 
μεταμορφώσεις των σχεδίων οδηγούν σε ένα σουρεαλιστικό και σχεδόν 
ψυχεδελικό μπαλέτο ατελείωτων δυνατοτήτων



Lursaguak
by Izebene Oñederra
Spain · 12’

As Hélène Cixous would say, we precisely live in this time when the conceptual basis 
of an age-old culture is being undermined by millions of moles of a species never 
seen before.

Όπως θα έλεγε και η Hélène Cixous, ζούμε ακριβώς σε αυτήν την περίοδο στην 
οποία  η εννοιολογική βάση μιας πανάρχαιας κουλτούρας υπονομεύεται από 
εκατομμύρια τυφλοπόντικες ενός είδους που δεν  έχουμε ξαναδεί.



The Boy and The Mountain 
by Santiago Aguilera and Gabriel Monreal
Chile · 12’

Hernán is a child who likes to daydreaming, but in his studies he is not doing well at all. His 
father constantly urges him to improve, advising him that he must reach very high to succeed 
in life. Hernán dispenses with his dream, gradually forgetting it to devote himself to his studies. 
Over time, and already become a successful entrepreneur, Hernán achieves the dream that his 
father instilled in him, reach high, until one day he will realize that he has not really achieved 
something he always longed for. Then he will make the crucial decision to fulfill his dream, but 
fate will play tricks on him. Hernán will have to face a new challenge that will change the 
meaning of his life.

Ο Hernán είναι ένα παιδί που του αρέσει να ονειροπολεί, αλλά στις σπουδές του δεν τα πάει 
καθόλου καλά. Ο πατέρας του τον προτρέπει συνεχώς να βελτιωθεί, συμβουλεύοντάς τον ότι 
πρέπει να φτάσει πολύ ψηλά για να πετύχει στη ζωή. Ο Hernán απαλλάσσεται από το όνειρό 
του, ξεχνώντας σταδιακά να αφοσιωθεί στις σπουδές του. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται 
ήδη ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας κι επιτυγχάνει το όνειρο που ο πατέρας του ενστάλαξε 
σε αυτόν, να φτάσει ψηλά, μέχρι που μια μέρα θα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει επιτύχει 
πραγματικά κάτι που πάντα λαχταρούσε. Τότε θα πάρει την κρίσιμη απόφαση να εκπληρώσει 
το όνειρό του, αλλά η μοίρα θα του κάνει κόλπα.  Ο Hernán θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια 
νέα πρόκληση που θα αλλάξει το νόημα της ζωής του.



Avarya
by  Gökalp Gönen
Turkey · 20’  

Embarked on a spaceship in the hope of finding a new habitable planet, the human 
trapped in his own ship after the robot overseer finds every single candidate planet 
unsuitable. Eventually the human finds a way out, but that will only reveal a dark 
secret.

Ξεκινώντας με ένα διαστημόπλοιο και την ελπίδα να βρει ένα νέο κατοικήσιμο 
πλανήτη, ο άνθρωπος βρίσκεται  παγιδευμένος στο δικό του πλοίο, αφού ο 
επιτηρητής-ρομπότ βρίσκει κάθε υποψήφιο πλανήτη ακατάλληλο. Τελικά ο 
άνθρωπος βρίσκει μια διέξοδο, αλλά αυτό θα αποκαλύψει μόνο ένα μυστικό 
σκοτεινό.



The Beauty 
by Pascal Schelbli
Switzerland · 4’

What if plastic could be integrated into sea life? Take a deep breath and dive 
into a world, where feelings of guilt dissolve amongst the mysterious depths 
of the ocean. A world where we encounter bizarre creatures and discover 
eerily beautiful landscapes. Unfortunately, our air doesn’t last forever and 
we have to realize that nature alone can't solve this issue.

Τι θα συμβεί αν το πλαστικό θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη θαλάσσια 
ζωή; Πάρτε μια βαθιά ανάσα και βουτήξτε σε έναν κόσμο, όπου τα 
συναισθήματα της ενοχής διαλύονται ανάμεσα στα μυστηριώδη βάθη του 
ωκεανού. Ένας κόσμος όπου συναντάμε παράξενα πλάσματα και 
ανακαλύπτουμε παράξενα όμορφα τοπία. Δυστυχώς, ο αέρας μας δεν 
διαρκεί για πάντα και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η φύση από μόνη 
της δεν μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα.



DOCUMENTARY COMPETITION
Sunday 19/07 23:00

https://www.psarokokalo.org/documendary-psarokokalo2020


Azadi 
by Sam Peeters
Belgium · 40’

In 2016 a controversial deal was signed between the European Union and Turkey to 
stop refugees from making the short, yet perilous crossing to the Greek islands. The 
refugees who do make it to these islands must wait there indefinitely for their asylum 
cases to be processed.
This documentary portrays the unusual transit zone the island of Lesvos has become, 
through the eyes of two Pakistani refugees and a local fishing community.

Το 2016 υπεγράφη μια αμφιλεγόμενη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Τουρκία ώστε να σταματήσουν οι πρόσφυγες το σύντομο, αλλά επικίνδυνο 
πέρασμά τους προς τα ελληνικά νησιά. Οι πρόσφυγες που καταφέρνουν να 
περάσουν στα νησιά πρέπει να περιμένουν εκεί επ' αόριστον για την διευθέτηση της 
υπόθεσης του ασύλου τους.
Το ντοκιμαντέρ αυτό απεικονίζει την ασυνήθιστη ζώνη διέλευσης, που έχει γίνει το 
νησί της Λέσβου, μέσα από τα μάτια δύο Πακιστανών προσφύγων και μιας τοπικής 
αλιευτικής κοινότητας.



After Two Hours, Ten Minutes Had Passed
by Steffen Goldkamp
Germany · 20’

Time as punishment – of juvenile inmates and bodies that become heavy in 
prescribed spaces.

Ο χρόνος ως τιμωρία – των νεαρών κρατουμένων και των σωμάτων που 
γίνονται βαριά σε προκαθορισμένους χώρους.



Cell 364 
by Zoé Rossion and Mathilde Babo
France / Germany · 4’

A former Stasi prisoner revisits his cell. While Germany sits as one of the major 
democratic models, an ex-prisoner of the Stasi delivers from his former cell a 
frightening testimony that questions the sustainability of our contemporary 
democracies.

Ένας πρώην κρατούμενος της Stasi επισκέπτεται εκ νέου το κελί του
Ενώ η Γερμανία εμφανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα δημοκρατίας, 
ένας πρώην κρατούμενος της Stasi παραδίδει από το πρώην κελί του μια τρομακτική 
μαρτυρία η οποία αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των σύγχρονων δημοκρατιών μας.



Horse Riders
by Anna Gawlita
Poland · 19’

The residents of a village near Opole are celebrating Easter Sunday.
People, as well as horses, have gathered near the church. It is a traditional 
component of Easter celebrations, which include prayers, a horse ride around the 
households nearby and fervent singing under the influence of alcohol. Enigmatic 
editing and black and white photographs reflect the dignified atmosphere of the 
holiday in which the sacred is combined with the profane in a bizarre chase. All this 
happens under the patronage of the figurine of Resurrected Christ. The holiday of 
Krzyżoki and its celebrations make a typical southern Polish tradition.

Οι κάτοικοι ενός χωριού κοντά στο Opole γιορτάζουν την Κυριακή του Πάσχα.
Άνθρωποι και άλογα, έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην κεντρική εκκλησία. Είναι το 
παραδοσιακό στοιχείο των εορτασμών του Πάσχα, το οποίο περιλαμβάνει  
συνεχόμενες προσευχές, βόλτες με άλογα γύρω από τα σπίτια καθώς και ένθερμες 
στιγμές τραγουδιού υπό την επήρεια του αλκοόλ. Το αινιγματικό μοντάζ και οι  
ασπρόμαυρες φωτογραφίες αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα των γιορτών, όπου 
το ιερό συνδυάζεται με το βέβηλο σε ένα παράξενο ‘κυνήγι’. Όλα συμβαίνουν πάντα 
υπό την προστασία του ειδώλου του αναστημένου Χριστού. Η γιορτή στο  Krzyżoki
και οι αντίστοιχοι πανηγυρισμοί  κάνουν την κλασική παράδοση της νότιας 
Πολωνίας.



Stunned, I Remain Alert 
by Lucas H. Rossi dos Santos and Henrique Amud
Brazil · 15’ 

Journalist Dermi Azevedo has never stopped fighting for human rights and now, three 
decades after the end of the military dictatorship in Brazil, he's witnessing the return 
of those same practices.

Ο δημοσιογράφος Dermi Azevedo δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τώρα  τρεις δεκαετίες μετά το τέλος της στρατιωτικής 
δικτατορίας στη Βραζιλίας  γίνεται μάρτυρας της επιστροφής αυτών των ίδιων 
πρακτικών.



Mother Rain 
by Alberto Flores Vilca
Peru / Bolivia / Argentina · 17’

In a remote Peruvian city, lives Honorata Vilca, an illiterate woman of Quechua 
descent who sells candies more than 20 years ago, with the rain will cry to the sky 
itself.

Σε μια απομακρυσμένη περουβιανή πόλη, ζει η Honorata Vilca, μια αναλφάβητη 
γυναίκα με καταγωγή από την Quechua, η οποία πουλάει καραμέλες εδώ και 20 
χρόνια, με τη βροχή να κλαίει στον ουρανό τον ίδιο.



El infierno
by Raúl de la Fuente  
Spain · 23’ 

Chennu committed his first crime when he was 15 years old: being a street kid. And 
he entered hell: Pademba Road. The adult prison in Freetown. In hell, Mr. Sillah is in 
charge, and there is no hope. Chennu got out after four years. Now he wants to go 
back.

Ο Chennu διέπραξε το πρώτο του έγκλημα όταν ήταν 15 ετών: ήταν παιδί του 
δρόμου. Και μπήκε στην κόλαση:  στην οδό Pademba. Η φυλακή ενηλίκων στο 
Freetown. Επικεφαλής στην κόλαση είναι ο κύριος Sillah και δεν υπάρχει καμία 
ελπίδα. Ο Chennu βγήκε έξω μετά από τέσσερα χρόνια. Και τώρα θέλει να γυρίσει 
πίσω.
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Marie 
by Panayotis Kravvaris
Fiction · 17’

A young lonely student moves into a cheap terrace room in downtown Athens. Marie, 
a young African woman lives in the same building, and in the eyes of the young man 
she represents everything he hates: she’s lazy, vulgar, stupid, foreigner. The more 
reasons he finds to hate her, the more attracted he gets to her confident and carefree 
manners. When Marie finds herself in a dangerous situation, the young man faces the 
dilemma whether to act or remain an observer.

Ο Μιχάλης, ένας νεαρός μοναχικός φοιτητής, μετακομίζει σε μια σοφίτα στο κέντρο 
της Αθήνας. Η Μαρία, μια νέα Αφρικανίδα γυναίκα, ζει στο ίδιο κτίριο και στα μάτια 
του νεαρού άνδρα, αντιπροσωπεύει ό, τι μισεί: είναι τεμπέλης, χυδαία, ξένη. Όσο 
περισσότερους λόγους βρίσκει να την μισεί, τόσο πιο ελκυστική γίνεται η 
αυτοπεποίθησή της και η ανέμελη συμπεριφορά της. Όταν η Μαρία βρίσκεται σε 
επικίνδυνη κατάσταση, ο Μιχάλης αντιμετωπίζει το δίλημμα για να ενεργήσει ή να 
παραμείνει ένας απλός παρατηρητής.



Off Guard  
by Daina Papadaki
Fiction / Cyprus · 12’

Two men guard a mysterious building. Things get out of hand when one of them decides to 
open the door and find out what hides behind it. 

Δυο φρουροί [Αντώνης Κατσαρής, Ανδρέας Τσέλεπος] φυλάνε ένα μυστηριώδες κτήριο. Η 
κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου όταν ο ένας αποφασίζει ν’ ανοίξει την πόρτα και να μάθει τι 
κρύβεται από πίσω. Η ρουτίνα και σταθερότητα της αποδοχής της μοίρας και ύπαρξής μας ως 
μια δεδομένη συνθήκη αναταράσσεται όταν αποφασίσουμε ν’ ανοίξουμε την πόρτα για να 
δούμε τι κρύβεται πίσω της.



Dukkha 
by Elisavet Pirounia
Documanter · 12’

The endless peaks and green mountains are dotted with rapeseed fields. Hope is that 
the animals, plants and people, people and cattle and sheep still survive tenaciously 
in this barren soil. They live together in this field for generations. It is like a mission 
calling the descendants of this village, whose voice spans thousands of mountains 
and rivers. I returned to Yak boy (Zhang Xuerong). Here comes the beauty and hope 
of this field.

Οι ατέλειωτες κορυφές και τα καταπράσινα βουνά είναι γεμάτα με πεδία 
κραμβελαίου. Η ελπίδα είναι ότι τα ζώα, τα φυτά και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι και 
τα βοοειδή και τα πρόβατα εξακολουθούν να επιβιώνουν επιθετικά σε αυτό το 
άγονο έδαφος. Ζουν μαζί σε αυτόν τον τομέα για γενιές. Είναι σαν μια αποστολή που 
καλεί τους απογόνους αυτού του χωριού, η φωνή του οποίου εκτείνεται σε χιλιάδες 
βουνά και ποτάμια. Επέστρεψα στο αγόρι Yak (Zhang Xuerong). Εδώ έρχεται η 
ομορφιά και η ελπίδα αυτού του πεδίου



The Dude 
by Alexandros Kakaniaris
Fiction · 17’

Stratis, a 12 year old boy, is the greatest dude in his 'hood.
He is such a great dude, that everybody calls him The Dude.
Almost everybody, that is. All he has to do is prove himself.
To those who don't believe him. Almost everybody, that is.

Ο 12χρονος Στρατής είναι ο μεγαλύτερος μάγκας της γειτονιάς. 
Είναι τόσο μάγκας, που όλοι τον φωνάζουν Μάγκα. Σχεδόν όλοι δηλαδή. 
Το μόνο που του μένει, είναι να το αποδείξει. Σε αυτούς που δεν τον πιστεύουν. 
Σχεδόν σε όλους δηλαδή.



Yazidi 
by Hektor Sakaloglou
Fiction · 20’

Saman has arrived in Greece as a war refugee. He is one of the last members of the 
Yazidi tribe of North Iraq that has suffered a genocide. In Athens he is struggling to 
survive by doing the only thing he knows well, wrestling. This is his last day, after his 
final fight in the low ranked wrestling league he will continue his journey to central 
Europe. But things are not going as expected.

Ο Σαμάν έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας πολέμου. Ανήκει στη μειονοτική φυλή 
Γιαζίντι του Βόρειου Ιράκ. Στην Ελλάδα επιβιώνει κάνοντας το μοναδικό πράγμα που 
γνωρίζει, παλεύοντας. Παρακολουθούμε την τελευταία μέρα του στους στημένους 
αγώνες χαμηλών κατηγοριών πυγμαχίας, πριν συνεχίσει το ταξίδι του για την 
κεντρική Ευρώπη. Το ταξίδι δεν θα κυλήσει όπως το περιμένει καθώς θα γνωρίσει 
νέους χαρακτήρες και θα αποκαλύψει πτυχές του σκοτεινού παρελθόντος του.



Blessings and Vows 
by Katerina Zacharia
Documentary · 15’

An octogenarian villager, Mrs. Metaxia Anaplioti, kept her vow for 49 years, lighting a 
candle daily at the 11th century Byzantine church of Hagioi Theodoroi in Vamvaka, Mani, in 
Southern Greece. This act of piety contributes to her personal sense of identity as much as 
to the collective identity of the village by asserting the connection to the particular place, 
keeping alive customs of the village’s forebearers. This continuity of customs must be 
protected much like the territory the church was originally built to protect, recycling 
building stones from earlier periods repurposed for the new construction. The pastiche of 
various historical periods in the building of the church, and the diachronic preservation of 
the church across ten centuries sustains collective identity claims for the villagers. A sense 
of historical continuity is sustained by memory, belief, imagination and narrative.

Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον βυζαντινό ναό των Αγίων Θεοδώρων του 11ου αιώνα 
στη Βαμβακά, Μάνη στη νότια Ελλάδα και τη θέση του στη μνήμη και την ταυτότητα του 
χωριού.
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Transition by Vassiliki Tavla 15’ Fiction

Diogenes is in an interrogation. The two things he holds on to is the sea and a 
woman. Gradually and then with a picked up pace he awakens to his reality... Is he 
capable to overcome the shock and walk the bridge even if it is too late?

Ο άντρας με το όνομα Διογένης ανακρίνεται. Φαίνεται να μην θυμάται παρά μόνο 
μια θάλασσα και μια γυναίκα. Σταδιακά και μέσα από αλλεπάλληλες διερευνητικές 
ερωτήσεις, συνειδητοποιεί πού βρίσκεται και το τοπίο ξεκαθαρίζει... Είναι ικανός να 
ξεπεράσει το σοκ και να περάσει στην απέναντι μεριά της γέφυρας, έστω και αργά;



Postcards from the end of the World  
by Konstantinos Antonopoulos 
Fiction · 23’

During their boring family vacation, a family is confronted with the end of the world.
Trapped in a seemingly dull family vacation, Dimitra, Dimitris and their two daughters will 
have to find a way out of a secluded island in the Mediterranean, when confronted with 
the unexpected end of the world.

Η Δήμητρα και ο Δημήτρης είναι καταδικασμένοι σε μία βδομάδα οικογενειακών 
διακοπών μαζί με τις κόρες τους. Εντελώς συμπτωματικά οι διακοπές τους θα συμπέσουν 
με το τέλος του κόσμου
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Basil 
by Vangelis Serfas
Fiction · 18’

A man returns to his birthplace for his mother's funeral. She has left a basil pot for 
him to take care of. During the time he spends there he confronts his past.

Ένας άνδρας επιστρέφει στο νησί όπου μεγάλωσε με αφορμή την κηδεία της 
μητέρας του. Εκείνη του έχει αφήσει μια γλάστρα βασιλικού να φροντίζει. Τις μέρες 
που περνάει στο νησί έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του.



Sunday 11.00-12.00
by Stelios Koukouvitakis
Fiction · 10’

A young couple comes back from a night out.
Suddenly they are attacked on the street.
Their reaction will mark their lives.
A short film about dilemmas, choices and the price to pay for them.

Ένα νεαρό ζευγάρι επιστρέφει από μια νυχτερινή έξοδο. Ξαφνικά, σε ένα έρημο δρομάκι 
δέχονται επίθεση. Ο τρόπος που θα αντιδράσουν θα καθορίσει τη ζωή τους. Μια ταινία για 
τα διλήμματα, τις δύσκολες αποφάσεις και το κόστος των επιλογών.



Cleoniki
by Anna Antonopoulou
Documanter · 29’

The 102-years-old Cleoniki lives in the mountains of Evrytania in Central Greece. She 
spends her time singing and telling stories from the past together with Kostas and 
Georgos, two of her eight children. Everyone is awaiting the day of the 'Sotiros', a 
traditional feast in the summer, when the little village is reborn.

Η υπεραιωνόβια Κλεονίκη ζει στα βουνά της Ευρυτανίας, τραγουδώντας και λέγοντας 
ιστορίες από τα παλιά. Μαζί της κατοικούν ο Κώστας και ο Γιώργος, δύο από τα οκτώ 
παιδιά της. Όλοι περιμένουν το πανηγύρι του Σωτήρος, το καλοκαίρι, που το μικρό 
χωριό ξαναζωντανεύει.
Ένα ντοκιμαντέρ για την μνήμη που χάνεται.



STEFANOS ROKOS, NICK CAVE & THE BAD SEEDS, NO MORE SHALL 
WE PART 14 paintings, 17 years later 
by Rinio Dragasaki and Araceli Lemos
Documanter · 18’ 

The filmmakers Rinio Dragasaki and Araceli Lemos document three years of contemporary 
Greek painter Stefanos Rokos' work on the making of his exhibition "Stefanos Rokos: Nick 
Cave & The Bad Seeds’ No More Shall We Part, 14 paintings 17 years later." His daily 
routines, artistic process, spontaneous inspirations, and his creative dialogue with 
legendary musician Nick Cave.

Οι σκηνοθέτριες Ρηνιώ Δραγασάκη και Αρασέλη Λαιμού καταγράφουν την τρίχρονη 
διαδικασία της δημιουργίας των εικαστικών έργων του Στέφανου Ρόκου για την έκθεση
«Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds “No More Shall We Part” 14 paintings 17 
years later». Η καθημερινή ρουτίνα του, η καλλιτεχνική διαδικασία που ακολουθεί, οι 
αυθόρμητες εμπνεύσεις και ο αέναος διάλογος με τον θρυλικό μουσικό Nick Cave



Diane Keaton 
by Georgia Michailidi
Fiction · 17’  

Anastasia works. She works hard. Odysseas is trying to become a writer. He is hardly 
trying. When Odysseas refuses to fix the leaking sink Anastasia will have one more 
reason to rethink their relationship.

Η Αναστασία δουλεύει. Δουλεύει πολύ. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να γίνει συγγραφέας. 
Δεν προσπαθεί πολύ. Όταν ο Οδυσσέας αρνείται να φτιάξει τη βρύση που στάζει, η 
Αναστασία θα έχει έναν ακόμη λόγο να επανεξετάσει τη σχέση τους.



Phalaenopsis alba 
by Yeorgia M. Sotirchou
Fiction · 17’  

Everything in Katerina’s life seems in order. However, she’s feeling deeply lonely and she’s 
looking for a solution following a rather unusual way.

Όλα στη ζωή της Κατερίνας μοιάζουν τακτοποιημένα. Η ίδια ωστόσο αισθάνεται βαθιά 
μοναξιά και αναζητά τη λύση με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο.



CLOUD
by Michael Demetrius  
Fiction · 21’  

Paul is a veteran rock musician. His daughter, Anna is secretly a phone-sex worker. 
Drugs, alcohol, sex, ephemeral relationships, meaningless lives, rock n’ roll: an 
allegorical reflection of Athens today, and a raw depiction of a family drama 
between father and daughter. Two hopeless people, two common lives, countless 
clouds.

Ο Παύλος, ένας βετεράνος μουσικός της ροκ, παγιδευμένος στις εξαρτήσεις του, 
έχει μια έφηβη κόρη, την Άννα, που εν αγνοία του δουλεύει σε ροζ γραμμές. Όλα 
θα εξελιχθούν στο ξενοδοχείο όπου θα παίξει Live ο Παύλος. Η Άννα καταφθάνει 
με δυο νεαρούς που μόλις γνώρισε, ενώ ο πατέρας της καταρρέει στην τουαλέτα 
από καταχρήσεις.

Το «Cloud» αποτελεί μια αλληγορική αντανάκλαση της Αθήνας του σήμερα και μια 
ωμή αποτύπωση της δυστοπικής πραγματικότητας. Εξαρτήσεις, ροζ τηλέφωνα, 
σχέσεις εφήμερες, ζωές χωρίς συνοχή και εξέλιξη είναι κάποιοι από τους βασικούς 
άξονες, πάνω στους οποίους ξεδιπλώνονται τα γεγονότα.



A Jar of Nuts
by Savvas Stavrou
Fiction · Cyprus / Greece / UK · 17’

Still living at home, the lonely forty-year old Giorgos meticulously devises an 
intricate plan to take his life after his beloved mother chokes to death on a 
pistachio. 
As the day progresses, Giorgos allows excuses, obstacles and people to hinder his 
final deadly leap from the balcony, completely oblivious to the true reason behind 
all his stalling.

Ο μοναχικός 40χρονος Γιώργος [Μάκης Παπαδημητρίου] σχεδιάζει τον θάνατό 
του, μετά τον θάνατο της μητέρας του που προκλήθηκε από ένα… φιστίκι 
Aιγίνης. Καθώς η μέρα προχωρά, ο Γιώργος επιτρέπει σε ανθρώπους και άλλα 
εμπόδια να ματαιώσουν τη θανατηφόρα βουτιά από το μπαλκόνι. Η ιστορία 
είναι βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη «Φιστίκια 
Αιγίνης»



EMERGING NEW TALENT - MEDIA SHORTS
Friday 17/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/media-psarokokalo2020


Lucia en el limbo 
by Maurel Valentina 
Fiction · Belgium / France / Costa Rica · 21’

Lucia 16 years old wants more than anything to get rid of two things : her lice and 
her virginity.

Lucia 16 ετών θέλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για να απαλλαγεί από δύο 
πράγματα: τις ψείρες της και την παρθενιά της.



Eden 
by Julie Caty Animation 
Animation · France · 5’

E and A are bored to death in the Garden of Eden. One night, they run off in God's cabriolet. 
Early in the morning, God notices their absence. Furious, he summons Dinosaur, his 
henchman, and sends him to get the fugitives. E and A eventually reach the city, ready to live 
big! But Dinosaur is after them and soon finds them in a restaurant having a mountain of 
burgers. Then, slowly, he pulls a gun out of his pocket and shoots. 

Ε και Α βαριούνται μέχρι θανάτου στον Κήπο της Εδέμ. Ένα βράδυ, το έσκασαν με το 
cabriolet του Θεού. Νωρίς το πρωί, ο Θεός παρατηρεί την απουσία τους. Έξαλλος, καλεί τον 
Δεινόσαυρο, τον μπράβο του, και τον στέλνει να πάρει τους φυγάδες. E και A τελικά φτάσει 
στην πόλη, έτοιμο να ζήσει μεγάλο! Αλλά δεινόσαυρος είναι μετά από αυτούς και σύντομα 
τους βρίσκει σε ένα εστιατόριο που έχει ένα βουνό από μπιφτέκια. Στη συνέχεια, σιγά-σιγά, 
τραβάει ένα όπλο από την τσέπη του και πυροβολεί. 



Anna and Phaedra 
by Elina Panik
Fiction · Greece / Lithuania · 20’

Anna is a 30-year-old actress who strives to be looked at while Phaedra 
is a woman of similar age who doesn't know what it means to look or to 
be looked at, as she was born blind. When they will meet for the needs 
of a theatre role their encounter will catapult them in a complex web of 
tension, dynamics and, ultimately, reconciliation.

Η Άννα είναι μια τριαντάχρονη ηθοποιός που θέλει να τραβάει τα 
βλέμματα. Η Φαίδρα είναι μια τριαντάχρονη γυναίκα που δεν ξέρει 
πώς είναι να σε κοιτούν, αφού γεννήθηκε τυφλή. Όταν η Άννα γνωρίζει 
τη Φαίδρα στο πλαίσιο έρευνας για τον επόμενο ρόλο της, θα βρεθεί 
απέναντι στο πρώτο άτομο στη ζωή της που δεν μπορεί να την 
κοιτάξει. Αυτή η συνειδητοποίηση θα στείλει τις δυο γυναίκες σε ένα 
περίπλοκο μονοπάτι έντασης, δυναμικής και, τελικά, συμφιλίωσης



SH_T Happens 
by Micheala Mihályi and David Štumpf
Animation · CZ/SK/France · 13’

The caretaker exhausted by everything, his frustrated wife and one totally depressed deer. 
Their mutual despair leads them to absurd events, because... shit happens all the time. 

Ο επιστάτης εξαντλήθηκε από τα πάντα, η απογοητευμένη σύζυγός του και ένα εντελώς 
καταθλιπτικό ελάφι. Η αμοιβαία απόγνωση τους οδηγεί σε παράλογα γεγονότα, γιατί ... 
τα σκατά συμβαίνουν συνεχώς



SPECIAL SCREENING 2X2 
Tuesday 21/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/2x2-psarokokalo2020


ANNA
by Dekel Berenson   
Ukraine / Israel / UK · 15’

Living in war-torn Eastern Ukraine Anna is an aging single mother who is desperate for 
a change. Lured by a radio advertisement, she goes to party with a group of American 
men who are touring the country, searching for love. Anna was shot in January-
February 2019 in Ukraine and complete in May 2019. It premiered on May 15th, at the 
Cannes Film Festival, in Competition for the Short Palme d’Or.

Ζώντας σε μία Ανατολική Ουκρανία  διχασμένη από τον πόλεμο η  Άννα είναι μια 
γηράσκουσα ανύπαντρη μητέρα απελπισμένη για μια αλλαγή. Δελεασμένη από μια 
ραδιοφωνική διαφήμιση, συνδέεται με  μια ομάδα αμερικανών ανδρών που 
περιοδεύουν στη χώρα, ψάχνοντας για την αγάπη. H  Άννα γυρίστηκε τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο του 2019 στην Ουκρανία και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019. Έκανε 
πρεμιέρα στις 15 Μαΐου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στο 
Διαγωνισμό για το Short Palme d'Or.



Ashmina
by Dekel Berenson 
Nepal / UK · 15’

Nestled between a beautiful lake and the Himalayas, Ashmina, 13 lives with her family at the 
outskirts of Pokhara Nepal paragliding capital of the world. The remote and traditional town is 
also a busy tourist destination where the locals are profoundly affected by the swarms of 
tourists who visit it daily. Forced to skip school Ashmina helps her family make ends meet by 
working at the landing field, packing the parachutes of foreign pilots in return of small change.

Φωλιασμένο ανάμεσα σε μια όμορφη λίμνη και τα Ιμαλάια, η  Pokhara του Νεπάλ, είναι η  
πρωτεύουσα του κόσμου στο αλεξίπτωτο πλαγιάς. Η Ashmina, 13 ετών ζει με την οικογένειά 
της στα περίχωρα της. Η απομακρυσμένη και παραδοσιακή  αυτή πόλη είναι παράλληλα ένας 
πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός όπου οι ντόπιοι επηρεάζονται βαθιά από τα σμήνη 
των τουριστών που την επισκέπτονται καθημερινά. Αναγκασμένη να εγκαταλείψει το σχολείο 
η Αshmina βοηθάει την οικογένειά της να τα βγάλει πέρα κι εργάζεται  στους χώρους 
προσγείωσης, συσκευάζοντας τα αλεξίπτωτα των ξένων πιλότων με πολύ μικρό αντίτιμο. 



Beautiful Loser  
by  Maxime Roy  
France · 25’  

Michel is an ex-punk who spends half his life in his garage and half in his flat, a 
converted cellar. With Leo, his teenage son, they get up to all sorts of mischief while 
simultaneously trying to manage looking after the baby Michel just had with Hélène, 
his ex-wife. Needless to say, his years of drugs and alcohol haven’t left him unscathed.

Ο Michel είναι ένας πρώην πανκ που περνάει τη μισή ζωή του στο γκαράζ του την 
άλλη μισή στο διαμέρισμά του, ένα ανακαινισμένο κελάρι. Με τον Λίο, τον έφηβο γιο 
του σκαρφίζονται διαφόρων ειδών κόλπα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να 
φροντίσουν το μωρό  που μόλις έκανε ο Michel με την  πρώην σύζυγό του Hélène. 
Φυσικά τα χρόνια των ναρκωτικών και του αλκοόλ δεν τον έχουν αφήσει αλώβητο.



Sole Mio  
by Maxime Roy
France · 22’

Since his father left for Nice, Daniel, 25, tries to manage Sole Mio Father & son, 
the family heating company. He is back in Lille for a night, as he is getting the 
final operation to definitely become a woman : Lisa. But Daniel’s Mum doesn’t 
know about this change, and the lie is weighing heavier on the young boy’s 
shoulders.

Από τότε που ο πατέρας του έφυγε για τη Νίκαια, ο Ντάνιελ, 25 ετών, 
προσπαθεί να διαχειριστεί την Sole Mio Father & son, την οικογενειακή εταιρεία 
θέρμανσης.  Τώρα ο πατέρας του βρίσκεται πίσω στη Λιλ για μια νύχτα, για να 
κάνει την τελευταία επέμβαση που θα τον κάνει  τελικά γυναίκα:  τη Lisa. Αλλά η 
μαμά του Ντάνιελ δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτή την αλλαγή, και το ψέμα γίνεται 
ακόμη πιο βαρύ στους ώμους του νεαρού αγοριού.



ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE COMPETITION
Tuesday 21/07 23:00

https://www.psarokokalo.org/environment-and-architecture-psarok


The old man was dreaming about the lions- Vollume II 
by Hyoyoung Jung  and Mujin Jung Youngdon Jung  
S. Korea · 19’

The work tells stories of the dwelling of three generations. The video, composed of 
three main scenes of virtual landscapes, carving a spherical object and skating, 
unfolds like a decalcomania. Each scene develops with a long interval, revolving 
around the dwelling of three generations. These stories ask a fundamental question 
of life, seeing the world where we live itself from a virtual 

Το έργο αφηγείται ιστορίες σε σχέση με την κατοικία τριών διαφορετικών γενεών. 
Το βίντεο το οποίο αποτελείται από τρεις κύριες σκηνές εικονικών τοπίων 
ξεδιπλώνεται σαν χαλκομανία. Κάθε σκηνή αναπτύσσεται με ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα και  αφορά το οίκημα  αυτό σε βάθος χρόνου  τριών γενεών. Αυτές οι 
ιστορίες θέτουν ένα θεμελιώδες ερώτημα για τη ζωή, βλέποντας τον κόσμο όπου 
ζούμε μέσα από μια εικονική 



Sub Terrae 
by Nayra Sanz Fuentes 
Spain · 7’  

Shadows are not always under the earth. 

Οι σκιές δεν είναι πάντα κάτω από τη γη.



Mt Albban the attrition of time 
by Ebrahim Mirmalek
Iran · 29’ 

In 2011 the villagers of Imider took over and shut down a water pipeline on top of Mt 
Albban, which was being exploited by one of Africa's biggest silver mine, in order to 
protect their village’s underground water. Having resided for eight years in the 
protest camp on top of this mountain, with faces being ravaged by time and wounds 
still intact, resisting the passage of time, where time furrows like the eroding 
mountain and where the attrition of time is inevitable.

Το 2011 οι χωρικοί του Ίμιντερ ανέλαβαν το κλείσιμο ενός αγωγού νερού πάνω από 
το όρος Αλμπάν - τον οποίο εκμεταλλευόταν ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία 
ασημιού  της Αφρικής- προκειμένου να προστατεύσουν τα υπόγεια νερά του 
χωριού τους. Διαμένουν για οκτώ χρόνια στο στρατόπεδο διαμαρτυρίας στην 
κορυφή του βουνού, με πρόσωπα κατεστραμμένα από  τις συνθήκες και πληγές 
άθικτες, αντιστέκονται στο πέρασμα του χρόνου εκεί όπου ο χρόνος αυλακώνεται 
όπως το διαβρωμένο βουνό και η φθορά είναι αναπόφευκτη.



Gold of Cajamarca
by Alexandre Regol
Colombia · 15’

A short handcrafted 16mm documentary about the fights against one of Colombia's biggest 
open-sky goldmine projects. A black and white ballad through Tolima's green mountains, in 
Colombian Andes, talking to it's inhabitants. On surface, green fertile lands and peaceful 
agriculture. But hidden under the ground, invisible fields of gold could reshape this whole 
world. Sometimes with just their voices, sometimes accepting to show their faces, 
Cajamarca’s workers depict different aspects of their lives and the threat of the open-sky 
goldmine project they face, while their images slightly tend to disappear.

Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τους αγώνες ενάντια σε ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά 
χρυσωρυχεία Κολομβίας. Μια ασπρόμαυρη μπαλάντα μέσα από τα καταπράσινα βουνά της 
Τολίμα, στις Κολομβιανές Άνδεις και συζητήσεις με τους κατοίκους της. Στην επιφάνεια 
βλέπουμε πράσινα εύφορα εδάφη και ειρηνικές γεωργικές δραστηριότητες. Αλλά 
κρυμμένα κάτω από το έδαφος είναι τα αόρατα ‘χωράφια’  χρυσού που θα μπορούσαν 
ν΄αλλάξουν ολόκληρο τον κόσμο.

Μερικές φορές μόνο με ηχητικές μαρτυρίες, άλλες φορές εμφανίζοντας τα πρόσωπά τους, 
οι εργαζόμενοι του  Καζαμάρκα καταθέτουν  διάφορες πτυχές που αφορούν στη ζωή τους 
και μιλούν για τις απειλές που αυτές δέχονται από την ύπαρξη του χρυσωρυχείου, ενόσω  
οι φιγούρες τους τείνουν  σιγά –σιγά  να εξαφανιστούν



Ballad for the robbery of the sacrament 
by Antonio Llamas 
Spain · 8’

An inevitable march, an exodus or an exile. A town that is abandoned and 
remembered. On the way, perhaps, there is an end. 

Μια αναπόφευκτη πορεία, μια έξοδος ή μία εξορία. Μια πόλη που εγκαταλείπεται 
και μένει στη μνήμη. Στο δρόμο, ίσως, υπάρχει ένα τέλος.



Gathering Circle
by Tracey Strnad
Canada · 10’ 

A short documentary about the Indigenous architects and collaborators behind the 
new Indigenous public space built in Collingwood, Canada.

Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τους αυτόχθονες αρχιτέκτονες και τους συνεργάτες 
πίσω από το έργο στο νέο γηγενή δημόσιο χώρο που χτίστηκε στο Collingwood του 
Καναδά.



TRIBUTE CHINA 
Wednesday 22/07 21:00

https://www.psarokokalo.org/china-psarokokalo2020


Nowhere to put 
by Jingzhi Han  
Fiction · 26’ 

Huizi, a workwoman in Yanbian Autonomous Prefecture of China, is always busy 
shuttling between a seafood store where she works and her house where she looks 
after her nearly-70-year-old father who suffers from Alzheimer. Under the burden of 
work and the substance of family, Huizi is extremely stressed in her daily life. Under the 
overwhelming life pressure, Huizi finally decides to go to South Korea for a better life 
and send her father to a nursing home. Unexpectedly, just on the verge of her 
departure, she received the news that her father is lost from the nursing home.

Η Huizi, μια εργάτρια στην Γιάνμπιαν, Αυτόνομη Νομαρχία της Κίνας, είναι μονίμως 
απασχολημένη και τρέχει μονίμως από το κατάστημα θαλασσινών στο οποίο 
εργάζεται στο σπίτι της, όπου φροντίζει τον σχεδόν εβδομηντάχρονο πατέρα της, ο 
οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ. Κάτω από το βάρος της εργασίας και της κατάστασης 
της οικογένειας, η Huizi είναι εξαιρετικά αγχωμένη στην καθημερινή της ζωή. Λόγω 
της συντριπτικής πίεσης αποφασίζει τελικά να φύγει για τη Νότια Κορέα για μια 
καλύτερη ζωή και εγκαθιστά τον πατέρα της σε ένα γηροκομείο. Απροσδόκητα, 
ακριβώς λίγο πριν την αναχώρησή της, λαμβάνει την είδηση ότι ο πατέρας της έχει 
χαθεί από το γηροκομείο.



Harvest
by Sun Lijun 
Αnimation · 6’

The protagonist of this film is a katydid. In early autumn, insects in the garden 
compete for food. After three seasons of wind and rain, these tiny but tenacious 
creatures have to make full preparations for the dormancy after autumn. 
Without dialogue, the film depicts the survival rules of the insects by 
highlighting the emotional expression of the characters, the action design and 
rhythm control, reflecting the profound philosophy of nature. It is the first 8K ink 
animation film, with multiple innovations in production technology, animation 
audio-visual language, artistic expression and animation performance.

Πρωταγωνιστής της ταινίας αυτής είναι ένας γρύλλος. Στην αρχή κάθε 
φθινοπώρου τα έντομα στον κήπο είναι σε ανταγωνισμό για την εύρεση 
τροφίμων. Μετά από τρεις περιόδους συνεχών ανέμων και βροχών, αυτά τα 
μικροσκοπικά αλλά επίμονα πλάσματα κάνουν όλες τις προετοιμασίες για το 
λήθαργο που έρχεται αμέσως μετά το φθινόπωρο. Η ταινία απεικονίζει, χωρίς 
λόγια, τους κανόνες επιβίωσης των εντόμων τονίζοντας τη συναισθηματική 
έκφραση των χαρακτήρων, το σχέδιο δράσης τους και τον έλεγχο του ρυθμού 
τους, αντανακλώντας τη βαθιά φιλοσοφία της φύσης. Είναι η πρώτη ταινία 
κινουμένων σχεδίων 8K, με πολλαπλές καινοτομίες στην τεχνολογία 
παραγωγής, την οπτικοακουστική γλώσσα του animation, την καλλιτεχνική 
έκφραση και απόδοση των κινουμένων σχεδίων.



A brief dream 
by Geng De  
Fiction · 25’

In the mountainous regions of Chongqing, the left-behind children, Dongdong and 
Xiaoqian often play together. The summer vacation will come very soon. Because 
Dongdong is going to attend middle school, his father buys him a mobile phone with 
which they stay in touch. Dongdong’s grandfather sees a matchmaker to find a wife 
for Dongdong’s father. He also asks Dongdong to work on the land. However, the 
latter refuses to do such chores. Xiaoqian’s mother is going to take Xiaoqian to 
Guangzhou. There, Xiaoqian will go to a new school. Dongdong loses his phone and 
gets punishment from teachers for messing up the others’ stuff. Then, Xiaoqian says 
goodbye to Dongdong near the reservoir. After Xiaoqian leaves, Dongdong grows up 
overnight.

Στις ορεινές περιοχές του Τσονγκτσίνγκ, τα παιδιά που έχουν ξεμείνει εκεί, ο  
Dongdong και η Xiaoqian παίζουν  συχνά μαζί. Oι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν 
πολύ σύντομα. Επειδή o Dongdong πρόκειται να παρακολουθήσει το γυμνάσιο, ο 
πατέρας τού του αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο για να βρίσκονται σε επαφή. Ο 
παππούς του Dongdong συναντά μια προξενήτρα για να βρει σύζυγο στον πατέρα 
του Dongdong. Και ζητάει από τον Dongdong να δουλέψει στη γη. Ωστόσο, ο 
τελευταίος αρνείται να κάνει τέτοιες δουλειές. Η μητέρα της Xiaoqian θα πάει την 
Xiaoqian στο Γκουανγκζού. Εκεί, η Xiaoqian θα πάει σε ένα νέο σχολείο. Ο Dongdong
χάνει το τηλέφωνό του και τιμωρείται από τους δασκάλους που μπερδεύει τα 
πράγματα των άλλων. Στη συνέχεια,η Xiaoqian λέει αντίο στον Dongdong κάπου 
κοντά στη δεξαμενή. Μετά η Xiaoqian φεύγει και ο Dongdong μεγαλώνει μέσα σε μια 
νύχτα.



King of the house 
by Zhang  Zige
Animation · 10’ 

Staying in a lonely, dark and small house, I am the “king” of my world in my “palace” 
with everything under my power! No one can surpass the king! Wait...Who is this 
guy, trespassing on my “palace”, taking over my power and tearing down my 
“kingdom”? Am I really a coward? Self-abased? Or apprehensive? The young in 
China nowadays seem to be more willing to glue themselves to their rooms so that 
such small private space comes as a virtual world full of their pride and arrogance. 
KING OF THE HOUSE shows a bad psychological state where a person accepts 
neither the true world nor the true self. If you are also unconsciously substituting 
yourself into this “I”, please step out of your safe space and look at the real world 
now. It is never too late to do this.

Μένοντας σε ένα μοναχικό, σκοτεινό και μικρό σπίτι, είμαι ο "βασιλιάς" του 
κόσμου μου στο "παλάτι" μου κι όλα είναι υπό τη δύναμή μου! Κανείς δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τον βασιλιά! Περίμενε... Ποιος είναι αυτός ο τύπος που καταπατά το 
"παλάτι" μου, καταλαμβάνοντας τη δύναμή μου και γκρεμίζοντας το "βασίλειό" 
μου; Είμαι δειλός στ' αλήθεια; Ταπεινωμένος από τον ίδιο μου το ευατό; Ή 
φοβισμένος; Οι νέοι στην Κίνα σήμερα φαίνεται να είναι πάνω απ’ όλα πρόθυμοι 
να μείνουν κολλημένοι στα δωμάτιά τους, έτσι ώστε να μετατρέψουν τον τόσο 
μικρό, ιδιωτικό χώρο σε έναν κόσμο εικονικό γεμάτο με την υπερηφάνεια και την 
αλαζονεία τους. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ  προδίδει την κακή ψυχολογική 
κατάσταση του ατόμου, το οποίο αρνείται να δεχτεί τόσο τον πραγματικό κόσμο 
όσο και τον αληθινό του εαυτό. Αν αντικαθιστάτε ασυνείδητα τον εαυτό σας με 
αυτό το "Εγώ", παρακαλώ βγείτε από τον ασφαλή χώρο σας και κοιτάξτε τον 
πραγματικό κόσμο τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για να το κάνετε.



QingYi River 
by Sun Hongbo
Fiction · 27’ 

Under the background of the time when the country is at the stage of rapid 
development and great change,a middle aged female taxi driver is facing a huge 
family crisis, what choice will she make?

Σε αυτή την χρονική συγκυρία όπου η χώρα βρίσκεται στο στάδιο της ταχείας 
ανάπτυξης και της μεγάλης αλλαγής, μια γυναίκα μεσήλικας, οδηγός ταξί 
αντιμετωπίζει μια τεράστια οικογενειακή κρίση. Τι επιλογή θα κάνει;



PARALLEL  ACTIONS



MEDIA Case Studies
Co-Production Masterclass with Maria Drandaki
Friday 17/07 19:00

We are partnering with Creative Europe Desk GR to present this funding and information session with Maria Drandaki from 
Homemade Films is an Athens-based film production and distribution company - one of the most interesting producers on the 
European map right now.

Minority co-productions are often considered beneficial to the national/local industry because they stimulate the 
internationalization of the national film industry (exchange of film professionals/good practices), can bring inward investments (e.g. 
fiscal incentives) and open new markets (especially if there is an artistic cooperation: actors/locations/story etc.).

Maria will discuss the case for co-production: Are co-productions an opportunity or a challenge?
when is it worth it, what can you offer, what are the benefits and what are the misconceptions? REGISTER 

NOW
FOR FREE

https://www.psarokokalo.org/masterclasspsarokokalo
https://www.psarokokalo.org/masterclasspsarokokalo
https://www.eventbrite.com/e/psarokokalo-international-short-film-festival-2020-masterclass-tickets-107972891826


MEDIA Case Studies
Co-Production Masterclass με την Μαρία Δρανδάκη
17/07 19:00

Συνεργαζόμαστε με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη της Ελλάδας για να παρουσιάσουμε αυτήν τη συνάντηση χρηματοδότησης 
και πληροφόρησης με τη Μαρία Δρανδάκη από την Homemade Films- μια εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών με έδρα την 
Αθήνα - μία από τους πιο ενδιαφέροντες παραγωγούς στον ευρωπαϊκό χάρτη αυτή τη στιγμή.

Οι συμπαραγωγές  συχνά θεωρούνται επωφελείς για την εθνική / τοπική βιομηχανία, επειδή διεγείρουν τη διεθνοποίηση της 
εθνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας (ανταλλαγή επαγγελματιών / καλών πρακτικών) μπορούν να φέρουν εσωτερικές 
επενδύσεις (π.χ. φορολογικά κίνητρα) και να ανοίξουν νέες αγορές (ειδικά εάν υπάρχει καλλιτεχνική συνεργασία: ηθοποιοί / 
τοποθεσίες / ιστορία κ.λπ.).

Η Μαρία θα συζητήσει την υπόθεση συμπαραγωγής: Οι συμπαραγωγές αποτελούν ευκαιρία ή πρόκληση;
πότε αξίζει τον κόπο - τι μπορεί να προσφέρει - ποια είναι τα οφέλη και ποιες είναι οι παρανοήσεις; ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ 

ΤΩΡΑ
ΔΩΡΕΑΝ

https://www.psarokokalo.org/masterclasspsarokokalo
https://www.psarokokalo.org/masterclasspsarokokalo
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fr&tl=el&text=REGISTER%20NOW%20FOR%20FREE


CALENDAR

https://www.psarokokalo.org/calendarpsarokokalo2020greece

