
 

 

 

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] 

 

HOLY BOOM  

 

Σκηνοθεσία: Μαρία Λάφη 

Σενάριο: Μαρία Λάφη, Έλενα Δημητρακοπούλου 

Πρωταγωνιστούν: Νένα Μεντή, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, 

Σάμουελ Ακινόλα, Βάσω Καβαλιεράτου, Ιφιγένεια Τζόλα 

Διάρκεια: 99’ 

 

Το “Holy Boom” είναι μια σπονδυλωτή ταινία που εκτυλίσσεται σε μια 

υποβαθμισμένη αστική περιοχή της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 

εβδομάδας του χριστιανικού Πάσχα. Η ζωή τεσσάρων ανθρώπων αλλάζει δραματικά όταν τη νύχτα της της 

Κυριακής των Βαΐων ο δεκαεπτάχρονός Ιγκέ ανατινάζει το ταχυδρομικό κουτί της γειτονιάς. Η έκρηξη 

πυροδοτεί την εξέλιξη τριών παράλληλων ιστοριών επιβίωσης. Η καταστροφή των LSD της Λένας και του 

Μανού, των έγγραφων της Άντια , καθώς και του γράμματος του χαμένου παιδιού της Θάλειας θα σπρώξει 

τους ήρωες στα άκρα. 

 

ΑΖΑΝ  

 

Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαραγγούλη 

Σενάριο: Γεωργία Μαραγγούλη 

Πρωταγωνιστούν: Στέλλα Φυρογένη, Λεωνή Ξεροβάσιλα, Ιερόνυμος 

Καλετσάνος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Δημήτης Ζαφειρούλης, 

Νικόλας Σαββανής, Περσέας Θεόδωρος Ντούμος, Ηλίας Χάμος, 

Διονύσης Δηλμπεράκης 

Διάρκεια: 30’ 

 

Ο Άγγελος, ένας φαντάρος δεκαοκτώ ετών, εξαφανίζεται το προηγούμενο βράδυ στα σύνορα Ελλάδας-

Τουρκίας. Η μητέρα του ταξιδεύει μέχρι εκεί και αφού δεν μπορεί να μάθει από κανέναν τι συνέβη, 

πηγαίνει μόνη της στο σημείο όπου χάθηκε με σκοπό να τον βρει η ίδια. Η συνάντησή της με μία γυναίκα 

από τη Συρία θα τη βοηθήσει να καταλάβει τι έγινε το προηγούμενο βράδυ που ο γιος της εξαφανίστηκε. 

 

KRISI  

Σκηνοθεσία: Βίβιαν Παπαγεωργίου 

Διάρκεια: 10’ 

 

Μία λυρική ταινία βασισμένη στο έργο του Δάντη, «Κόλαση». Η ταινία πραγματεύεται 

την ψυχή που υποφέρει στη γη, σε αυτήν και στην επόμενη ζωή. Το φιλμ αποτελεί 

σχόλιο για τη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική κατάσταση. 

 



 

 

 

FAKE NEWS  

  

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσιμίρης 

Σενάριο: Δημήτρης Κατσιμίρης 

Πρωταγωνιστούν: Λένα Κιτσοπούλου, Γιάννης Κότσιφας, Χρυσόθεμις Αμανατίδη, 

Τούτζι Ζανούσι, Νικόλας Γουαχόμε 

Διάρκεια: 15’ 

 

Μία YouTuber και ο συνεργάτης της σχεδιάζουν να σκηνοθετήσουν το βιασμό μιας 

κοπέλας από δύο μαύρους. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τους συνδρομητές στο 

κανάλι τους. Την ημέρα του γυρίσματος, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως 

αρχικά είχαν υπολογίσει. 

 

YAZIDI  

 

Σκηνοθεσία: Έκτορας Σακαλόγλου 

Σενάριο: Έκτορας Σακαλόγλου 

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Κωσταράς, Νίκος Ζωιόπουλος, Γιάννης Παπασωτηρίου, 

Αντονέλλο Κολάνι, Βασίλης Σαμαριτάκης, Σαρμπάστ Σικχού, Ιωάννα Χλόη Βούλγαρη, 

Μάρθα Μουτσάκη 

Διάρκεια: 30’ 

 

Ο Σαμάν έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας πολέμου. Ανήκει στην εξαφανισμένη 

φυλή Γιαζίντι του Βόρειου Ιράκ. Στην Ελλάδα επιβιώνει κάνοντας το μοναδικό πράγμα που γνωρίζει, 

παλεύοντας. Παρακολουθούμε την τελευταία μέρα του στις πολύ χαμηλές στημένες κατηγορίες 

πυγμαχίας πριν συνεχίσει το ταξίδι του για την κεντρική Ευρώπη. Το ταξίδι του δε θα κυλίσει όπως το 

περιμένει, γνωρίζοντας νέους χαρακτήρες και φανερώνοντας πτυχές του σκοτεινού παρελθόντος του. 

 

 

DYING FOR EUROPE  

 

Σκηνοθεσία: Νίκος Πηλός 

Διάρκεια: 20’ 

 

Η συγκινητική τριλογία του Νίκου Πηλού βασίζεται στη δύναμη και την ελπίδα αυτών 

που ονειρεύονται μία καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και είναι πρόθυμοι να φτάσουν στα 

όριά τους για να ζήσουν αυτή τη νέα ζωή. 

 

 

 

 



 

[ΑΓΓΛΙΚΑ]  

HOLY BOOM  

 

Directed by Maria Lafi 

Written by Maria Lafi, Elena Dimitrakopoulou 

Cast: N. Menti, G. Skiadaresis, V. Kavalieratou, S. Akinola, A. R. Konidi, I. Tzola 

Duration: 99’ 

 

HOLY BOOM is a drama feature film with multiple storylines, taking place in a 

multicultural area of Athens during orthodox Easter. The lives of four strangers, who 

live in the same neighborhood, change dramatically when, on Palm Sunday, the 

neighborhood’s postbox is blasted just for laughs by Filipino teenager Ige. Documents of vital importance 

to all of them have been destroyed: Lena and Manou’s LSD stickers, a letter to Thalia from her abandoned 

child, and Adia’s birth certificate. The consequences are relentless: Lena and Manou are chased by the drug 

dealer who wants his money back. Adia, an illegal immigrant, is now alone with her newborn child, 

forbidden to even identify the corpse of her husband, who has just died in a car accident. Ige tries in vain 

to be accepted by the local community and Thalia, who is watching everyone in the neighborhood, has lost 

her only chance of finding happiness. 

 

ΑΖΑΝ  

 

Directed by Georgia Marangouli 

Written by Georgia Marangouli 

Cast: Stella Fyrogeni, Leoni Xerovasila, Ieronimos Kaletsanos, Dimitris 

Fourlis, Konstantinos Georgalis, Dimitris Zafeiroulis, Nikolas Zafeiroulis, 

Nikolas Savanis, Dionisis Dilmperakis 

Duration: 30’ 

  

Angelos, an eighteen-year-old soldier, disappears the night before at the Greek-Turkish borders. After his 

mother travels up there in a desperate mood and everybody denies information about him, she sets on a 

quest at the actual borders. The meeting with a woman from Syria would help her to understand what 

happened the night her son disappeared. 

 

KRISI  

Directed by Vivian Papageorgiou  

Duration: 10’ 

 

Α poetic/experimental film based on "Inferno" (Hell) from Dante Alighieri's Divine 

Comedy, that talks about souls that suffer here on earth and/or in after life. A comment 

on the current political and social situation. 

 

 

 



 

FAKE NEWS  

  

Directed by Dimitris Katsimiris 

Written by Dimitris Katsimiris 

Cast: Lena Kitsopoulou, Giannis Kotsifas, Chrisothemis Amanatidi, Tuji Sanusi, Nick 

Wahome 

Duration: 15’ 

 

A YouTuber and her partner are planning to direct the raping of a girl by two black guys. 

Their goal is to get more subscribers on their YouTube channel. However, on the day of 

the shooting things don’t go as planned. What began with a lie, was bound to end with a lie. 

 

YAZIDI  

 

Directed by Director: Hektor Sakaloglou  

Written by Hektor Sakaloglou 

Cast: Antonello Kolani, John Konini, Giannis Kostaras, Stelios Lamprogiotas, Martha 

Moutsaki, Giannis Papasotiriou, Vasilis Samaritakis, Sarbast Shikhou, Arab Smuggler, 

Ioanna Chloe Voulgari, Nikos Zoiopoulos 

Duration: 30’ 

 

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. 

 

DYING FOR EUROPE  

 

Directed by Nikos Pilos 

Duration: 20’ 

 

In the short documentary ‘Dying For Europe’, the largest migratory flow recorded in 

history since the Second World War, is revealed through fragments of personal stories. 

The heartrending trilogy focuses on the strength and hope of those who dare to dream 

a better life in Europe and are willing to go to the extent of giving up their lives for the 

‘new’ life. While it celebrates asylum-seekers’ determination to enter the perceived 

safety of Europe, it brings to light the obstacles that they face in terms of drownings, border walls and 

fences. 

 

 


