
1

4ο
Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ

ΠΕΡΑ
ΣΥΝΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΑ

4th
I N T E R N A T I O N A L  D O C U M E N T A R Y  F E S T I V A L

BEYOND
BORDERS

25/8-1/9  2019  >  Κ Α Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ρ Ι Ζ Ο  / /  C A S T E L L O R I Z O



2

4ο

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ
Κ Α Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ρ Ι Ζ Ο  2 0 1 9

ΠΕΡΑ
ΣΥΝΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  ( Ι Δ Ι Σ Μ Ε )



5

Υπό την αιγίδα

της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 

& του Δήμου Μεγίστης

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
info@beyondborders.gr 

www.beyondborders.gr

Διοργάνωση:

Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών 

(ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) 

Μπουμπουλίνας 1, 15351 Παλλήνη Αττικής

T.: 210 6669 140, 210 6669 131 

info@idisme.gr,  www.idisme.gr 

Συνδιοργάνωση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ 

Les Ecrans des Mondes

Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο Δράση Καστελλορίζου 

για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Συντελεστές & Συνεργάτες

Kαλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ: Ειρήνη Σαρίογλου

Διευθυντής Διεθνούς Επικοινωνίας & Προβολής: Μισέλ Νολ

Γενική Γραμματέας Φεστιβάλ: Βάσια Χατζηγιαννάκη

Συντονισμός Φεστιβάλ: Βασιλική Λίγκου, Παυλίνα Γεωργιάδου,

Μαρία Κωνσταντοπούλου, Θοδωρής Ματσάγκος

Συντονιστής Ροής: Τάσος Γιαπουντζής

Υπεύθυνος Κοινωνικής Δικτύωσης: Αλέξανδρος Μακρής 

Υπεύθυνη Πωλήσεων: Λίνα Σωτηροπούλου

Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Μαντάς, Έρως Καζαντζιάν – Free Sound

Εικονολήπτης: Κυριάκος Γκίκας 

Σχεδιασμός και ενημέρωση ιστοσελίδας: Φώτης Ρούτσης

Φωτογράφος: Χρίστος Σιμάτος – ps.design

Kαλλιτεχνικός σχεδιασμός καταλόγου: Μαριάννα Πόγκα – ps.design

Μετάφραση-Επιμέλεια: Κώστας Σαρίογλου

Εκτύπωση καταλόγου: Μιχάλης Βαρουξής – MacArt

Έργο εξωφύλλου: Χρήστος Μποκόρος

Εθελοντές: Μελίσσα Τσέμαμ, Θεράπων Σκούτας, Στέλλα Μαριδάκη, 

Εζγκί Αϊγιλντίζ, Γεωργία Γουδουλάκη

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (www.idisme.gr), διοργανωτής 

και εμπνευστής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου 

«Πέρα από τα Σύνορα» ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα ιστορικών και 

σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 45,000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. 

Μεταξύ των δράσεών του περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστημονικών 

και λογοτεχνικών βιβλίων, η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ, καθώς 

και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία / ιδρύματα / 

σχολές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας από την Ορεστιάδα μέχρι το 

ακριτικό Καστελλόριζο με σκοπό τη διάχυση της γνώσης στους νέους 

ανθρώπους καθώς και τη διδασκαλία άγνωστων –κατά κύριο λόγο– 

πτυχών της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Για να γίνετε Φίλος του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. δεν απαιτείται οικονομική συνδρομή. 

Οι εκδόσεις και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. είναι ο καλύτε-

ρος τρόπος να ενισχύσετε το έργο μας και να συμβάλετε ουσιαστικά 

στο όραμά μας, που δεν είναι άλλο από το να κάνουμε μικρούς και με-

γάλους να αγαπήσουν την Ιστορία!

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών 
(ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)
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Καλώς ήλθατε στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου 

«Πέρα από τα Σύνορα». 

Το «Πέρα από τα Σύνορα» θεσμοθετήθηκε το 2016 από το Ελληνικό 

Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ). Στόχος μας είναι το πανέμορφο 

νησί να αποτελέσει ένα υπαίθριο κέντρο συνάντησης για τους δημιουρ-

γούς του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ καθώς και τους 

εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών.

Σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, πολύ κοντά στα πα-

ράλια της Λυκίας, το Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα» επιδιώκει το νησί 

να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω κινηματογραφική 

και πολιτιστική συνεργασία των δημιουργών διεθνώς. 

Διαγωνιστικού χαρακτήρα, το «Πέρα από τα Σύνορα» απονέμει κάθε 

χρόνο 3 Βραβεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ με την ευγενική μέριμνα της 

Βουλής των Ελλήνων και του ΕΚΟΜΕ. Τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ 

και του Δήμου Μεγίστης και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Νο-

τίου Αιγαίου, την Ecrans Des Mondes και το Society for the Restoration 

of Megisti, Σύδνεϋ. Πλαισιωμένο από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

όπως συναυλίες με παραδοσιακά μουσικά σχήματα, θέατρο, εκθέσεις 

γλυπτικής, φωτογραφίας, παρουσιάσεις βιβλίων, κ.ά το Φεστιβάλ ταξι-

δεύει κάθε χρόνο εκτός Ελλάδας προσπαθώντας να γίνει γνωστό διε-

θνώς.

Στόχος μας είναι «να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελλόριζο και να 

μεταφέρουμε τον πολιτισμό του Καστελλορίζου στα πέρατα της οικου-

μένης…»

 

Καλή θέαση!

Ειρήνη Σαρίογλου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Αγαπητοί φίλοι του ντοκιμαντέρ,

Το Καστελλόριζο βρίσκεται γι’ άλλη μια φορά στο επίκεντρο πολλών δη-

μιουργών ντοκιμαντέρ από κάθε γωνιά της Γης. Φέτος, περισσότερες 

από 400 ταινίες έχουν υποβληθεί, από τις οποίες τα δύο τρίτα προέρχο-

νται από το εξωτερικό.

Το Φεστιβάλ Καστελλορίζου αποκτά πραγματικά διεθνή εμβέλεια, 

εστιάζοντας σε γεγονότα, ανθρώπους και ιστορίες που αφορούν σε 

διαπολιτισμικά θέματα από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη… επιβεβαι-

ώνοντας αποφασιστικά έτσι τη διεθνή οπτική του, χωρίς να απαρνείται 

τις βαθιές ρίζες του στο υπέροχο νησί του Καστελλορίζου, στο Νότιο 

Αιγαίο.

Για τους Έλληνες σκηνοθέτες, το «Πέρα από τα Σύνορα» έχει γίνει 

σημείο συνάντησης στην αρχή της νέας σεζόν, όπου προσελκύεται η 

προσοχή ξένων συναδέλφων, διανομέων και συμπαραγωγών. Με τον 

ίδιο τρόπο, για τους διεθνείς δημιουργούς, αυτό το εκλεκτικό Φεστιβάλ  

είναι ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για να δημιουργηθούν γέφυρες 

με τους Έλληνες συναδέλφους μας. 

Εντωμεταξύ, το «Πέρα από τα Σύνορα» θα συνεχίσει το ταξίδι του εκτός 

συνόρων, σε διοργανώσεις συνεργατών ανά τον κόσμο (Λονδίνο, Αθή-

να, Πράγα, Σύδνεϋ, Κωνσταντινούπολη, Τορόντο, Παρίσι…).

Για να γνωρίσετε όμως το αυθεντικό «Πέρα από τα Σύνορα», παρότι 

διεθνές, πρέπει πάντα να επισκεφθείτε το μοναδικό Καστελλόριζο!

Μισέλ Νολ
Διευθυντής Διεθνούς

Επικοινωνίας και Προβολής

Καλώς ήλθατε στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Πέρα από τα Σύνορα!

Να φέρουμε τον κόσμο στο Καστελλόριζο
και να μεταφέρουμε το Καστελλόριζο στον κόσμο!
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Αγαπητοί Φίλοι,

Είναι χαρά για την Αυστραλιανή πρεσβεία να υποστηρίζει το 4ο Διεθνές 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» και τη φωτογραφική έκ-

θεση με θέμα τους Anzacs στο Καστελλόριζο.

Οι σχέσεις Αυστραλίας-Ελλάδας εδράζονται στην κοινή ιστορία μας και 

τις κοινές εμπειρίες σε καιρούς πολέμου και ειρήνης. Ισχυροί δεσμοί 

σφυρηλατήθηκαν μεταξύ των χωρών μας κατά τη διάρκεια των δύο Πα-

γκοσμίων Πολέμων, όταν Αυστραλοί άντρες και γυναίκες, γνωστοί και 

ως Anzacs υπηρέτησαν στην Ελλάδα για να προασπίσουν την ελευθε-

ρία και τη δημοκρατία.

Τα κύματα Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία που ακολούθησαν 

μας έφεραν πιο κοντά. Σήμερα η Ελληνοαυστραλιανή κοινότητα αποτε-

λεί αναπόσπαστο μέρος του πλούσιου πολυπολιτισμικού ιστού της Αυ-

στραλιανής κοινωνίας. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην Αυστραλία και 

την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέχασαν την γη 

των προγόνων τους. Μεγάλος αριθμός των μελών της Ελληνοαυστρα-

λιανής κοινότητας με καταγωγή από το Καστελλόριζο, των γνωστών και 

ως ‘Kazzies’, συγκεκριμένα, έχουν επιστρέψει στο νησί τους και έχουν 

συνεισφέρει στην αναζωογόνησή του. Γεμίζουμε περηφάνεια βλέπο-

ντας αυτούς τους δεσμούς να τιμώνται στο Φεστιβάλ.

Τζον Φιλπ 
Επιτετραμμένος, Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα

Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

To Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - EKOME 

υποστηρίζει με ιδιαίτερη χαρά το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

«Πέρα από τα Σύνορα».

Το ΕΚΟΜΕ, ως θεματοφύλακας της εθνικής οπτικοακουστικής κληρο-

νομιάς μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Αποθετη-

ρίου Οπτικοακουστικών Έργων και ως εθνικός κόμβος αναφοράς για 

την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, υποστηρίζει έμπρακτα και 

ένθερμα τις συνεργασίες και το διάλογο που έχουν ως αποστολή την 

εδραίωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής πολιτιστικής μας δη-

μιουργίας, την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της 

επιστημονικής έρευνας. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη φε-

τινή διοργάνωση και αναμένουμε με χαρά τις παράλληλες πολιτιστικές 

δράσεις που θα διοργανωθούν κατά την τελευταία εβδομάδα του Αυ-

γούστου.

Το Φεστιβάλ όμως μέσα από την πλούσια ατζέντα του και τις παράλλη-

λες δράσεις του αναδεικνύει και το Καστελλόριζο, το μοναδικό αυτό 

σε φυσικό και πολιτιστικό πλούτο ακριτικό νησί της πατρίδας μας και 

της Μεσογείου, ενώ το καθιστά κεντρικό σημείο συνάντησης όλων των 

ηπείρων προτρέποντας τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν τα κοινά 

σημεία αναφοράς τους, τις κοινές τους αξίες αλλά και το πόσο τελικά 

τους συνδέει ο πολιτισμός και ιδίως ο κινηματογράφος και το ιστορικό 

ντοκιμαντέρ. Στο πνεύμα αυτό, το ΕΚΟΜΕ αποφάσισε να θεσπίσει το 

Ειδικό Βραβείο «Μεσογειακής Φιλίας» που θα απονεμηθεί σε ντοκιμα-

ντέρ που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη, το διάλογο και την ανταλλα-

γή πολιτιστικών ιδεών και αξιών μεταξύ των λαών της Μεσογείου. 

Σας προσκαλούμε όλους σε αυτή την γιορτή πολιτισμού και σας ευχό-

μαστε ένα υπέροχο Φεστιβάλ.

Πάνος Κουάνης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας

Australian Embassy 
Greece
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Το BBC είναι τηλεοπτικός σταθμός διεθνούς φήμης, που έχει διακριθεί 

για το πνεύμα, την ευφυΐα και την ζωτικότητα του περιεχομένου του. 

Από την Lucy Worsley μέχρι τον Waldemar Januszczak και το The 

Bridge, το BBC Four προσφέρει στο βρετανικό και παγκόσμιο κοινό ένα 

μοναδικό και πολυποίκιλο τηλεοπτικό πρόγραμμα. 

Από το 1997, το πρόγραμμα Storyville του BBC4 έχει υπάρξει έμπιστος 

συνοδοιπόρος για τους δημιουργούς ταινιών ανά τον κόσμο, φέρνο-

ντας ιστορίες που ξεχωρίζουν στο φεστιβαλικό, κινηματογραφικό και 

τηλεοπτικό κοινό. Το Storyville προβάλλει ταινίες που πραγματεύονται 

τα θέματά τους με τρόπο τολμηρό και συναρπαστικό, ενώ φημίζεται 

για τις πολυάριθμες βραβευμένες παραγωγές του. Έχει φιλοξενήσει 

παραπάνω από 700 φιλμ προερχόμενα από 70 χώρες, συμπεριλαμβα-

νομένων των: Hoop Dreams, One Day in September, The Staircase, 

Blackfish – The Whale that Killed, Queen of Versailles, City of Ghosts, 

Eagle Huntress και πολλών άλλων.

Το Τμήμα Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Διαδραστικών 

Μέσων του Πανεπιστημίου York ιδρύθηκε το 2007 και σήμερα αριθμεί 

παραπάνω από 600 φοιτητές και 60 ακαδημαϊκούς. Διαθέτει κέντρο 

παραγωγής, τηλεοπτικά στούντιο, θεατρική και πειραματική σκηνή, 

υποδομές εμφάνισης φωτογραφίας, ψηφιακό σινεμά 4Κ και τρία εργα-

στήρια Μέσων. Τα βασικά πεδία μελέτης του Τμήματος είναι τέσσερα: 

Κινηματογραφική και Τηλεοπτική Παραγωγή, Διαδραστικά Μέσα, Θέ-

ατρο, και Επιχειρήσεις των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Το προσωπικό 

του τμήματος αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες. Τα 

προγράμματα σπουδών συνδυάζουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση με επαγ-

γελματική κατάρτιση, μέσα από τη δημιουργία και τη χρήση της ψηφι-

ακής τεχνολογίας. Ο συνδυασμός αυτός κάνει το Τμήμα να ξεχωρίζει 

ανάμεσα στον Όμιλο Βρετανικών Πανεπιστημίων Russel.

Το Τμήμα Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Διαδραστικών 

Μέσων του Πανεπιστημίου York ιδρύθηκε με έμφαση στην εξωστρέφεια. 

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε μια συνέργεια ανάμεσα στην έρευνα, 

την επαγγελματική πρακτική και την ανταλλαγή γνώσης. Τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του Τμήματος εστιάζουν στην Ιστορία των Πολιτισμών και 

την Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Διαδραστική Αφήγηση, την Ψηφιακή Πο-

λιτική, την Αφήγηση σε σχέση με τις Τεχνολογίες των Μέσων, την Υγεία, 

την Ευζωία και την Προσβασιμότητα. Κάποια από τα σημαντικότερα εγ-

χειρήματα του Τμήματος αποτελούν η Διαμεσολάβηση της Οθόνης της 

Ευρώπης στις Πολιτισμικές Συναντήσεις, η μελέτη της διεθνούς παρα-

γωγής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Vrije 

Universiteit Βρυξελλών, η Μεταμόρφωση και η Παράδοση στον Βρετα-

νικό Κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960, η επαναξιολόγηση αυτής 

της κομβικής για την Ιστορία του Κινηματογράφου χρονικής περιόδου. 

Το Τμήμα Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και διαδραστικών 

μέσων έχει εξελιχθεί σε ένα κέντρο διαδραστικής αφήγησης και έχει 

συμβάλει στην παραγωγή πολλών ταινιών μεγάλου μήκους και ποικίλων 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης. Τέλος, το 

Τμήμα φιλοξενεί και θεατρικούς θιάσους.

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Πανεπιστήμιο του York
Τμήμα Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης 
και Διαδραστικών Μέσων

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

BBC4
Πρόγραμμα Storyville
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Ειρήνη Σαρίογλου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Γεννήθηκε το 1972 στην Πόλη. Eίναι 

Επίκουρη καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας 

στο Πανεπιστήμιο της Πόλης και Γενική 

Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστο- 

ρικών Μελετών. Έχει επιμεληθεί ιστορικά 

ντοκιμαντέρ όπως: «Ζάππειο Παρθεναγω-

γείο  Κωνσταντινουπόλεως», «Γράμματα  Χω- 

ρίς Παραλήπτη – Αϊβαλί 1922», «Στην εξο-

ρία – Ερζουρούμ/ Άσκαλε 1942», «Η Σιω-

πηλή Σχολή – Μια αναδρομή στην ιστορία 

της Ι.Θ. Σχολής της Χάλκης», «Ίμβρος – Τέ-

νεδος: Της Μνήμης και της Λήθης», «Η Νέα 

Σμύρνη του Μίκη Θεοδωράκη», «Στην άκρη 

του Αιγαίου, Καστελλόριζο» και «Η Ανατολή 

Έδυσε». Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του 

Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα». Γνωρίζει 

Αγγλικά, Γαλλικά και Τουρκικά. 

Mισέλ Nολ
Δ ιευθυντής Διεθνούς Επικοινωνίας 

& Προβολής

Γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερ-

μανίας, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια ζει και 

εργάζεται στη Γαλλία. Με σπουδές στα Οι-

κονομικά και την Κοινωνιολογία ανέλαβε τη 

θέση του Παραγωγού/Διευθυντή τηλεοπτι-

κών προγραμμάτων το 1977. Το 1982 ξεκί-

νησε τη Revcom Television, τον τηλεοπτικό 

βραχίονα του γαλλικού εκδοτικού οίκου 

«Edition Mondiales». Το 1987 δημιούργησε 

τη δική του εταιρεία παραγωγής Quartier 

Latin. Το 1995 ίδρυσε την ICTV, μια εται-

ρεία διανομής ντοκιμαντέρ που εκπροσω-

πεί Γάλλους και διεθνείς παραγωγούς. Έχει 

σκηνοθετήσει τηλεοπτικά προγράμματα και 

ταινίες μεγάλου μήκους. Είναι σκηνοθέτης 

και παραγωγός πρωτοποριακών ντοκιμα-

ντέρ με θέμα την Σύγχρονη Ιστορία και τα 

φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.

Κριτική επιτροπή

Νικ Τόρενς
Σκηνοθέτης (Πρόεδρος Επιτροπής)

Ο Νικ Τόρενς είναι ιδρυτικό μέ-

λος και πρώην Πρόεδρος του Australian 

International Documentary Conference. 

Έχει αναλάβει τη δημιουργία ταινιών ντοκι-

μαντέρ για το Αυστραλιανό τηλεοπτικό δί-

κτυο SBS, έχει σχεδιάσει και διευθύνει σεμι-

νάρια για το Australian Film, Television and 

Radio School. Επίσης έχει διδάξει θεωρία 

και πρακτική του ντοκιμαντέρ, έχει προε-

δρεύσει διεθνών φόρουμ, έχει αξιολογήσει 

ταινίες για προβολή στην Αυστραλία και δι-

εθνώς. Ακόμη, έχει βοηθήσει ως μέντορας 

νέων κινηματογραφιστών και έχει συμβάλει 

ουσιαστικά στην καλύτερη συνεργασία με-

ταξύ δημιουργών ντοκιμαντέρ. Ο Τόρενς 

συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δημι-

ουργούς ντοκιμαντέρ στην Αυστραλία, έχο-

ντας δουλέψει σε Αυστραλία, Ασία, Αφρική, 

Ευρώπη, Η.Π.Α. και Καναδά. Τα έργα του 

έχουν προβληθεί στα σημαντικότερα κινη-

ματογραφικά φεστιβάλ, σε κινηματογρά-

φους και σε διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. 

Παναγιώτης Τσολιάς
Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, 

ΕΡΤ

Ο Παναγιώτης Τσολιάς είναι Διευ-

θυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ. 

Εργάζεται ως δημοσιογράφος, είναι μέλος 

της ΕΣΗΕΑ και διαθέτει πολυετή εμπειρία 

σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής. 

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και Υποψήφι-

ος Διδάκτωρ στην Ιστορία των Ιδεών. Είναι 

συγγραφέας πολλών βιβλίων και έχει δημο-

σιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών 

άρθρων και μελετών.

Μάντυ Τσανγκ
Επικεφαλής προγράμματος Storyville, 

BBC4

Η Μάντυ Τσανγκ είναι επικεφα-

λής του πρωτοποριακού προγράμματος 

Storyville στο κανάλι BBC4. Το Storyville 

προβάλει τις καλύτερες ταινίες τεκμηρί-

ωσης (ντοκιμαντέρ) από όλο τον κόσμο – 

έργα που πραγματεύονται τα σημαντικά ζη-

τήματα της εποχής μας, αλλά και ιστορίες 

με πανανθρώπινα νοήματα. Εδώ και πάνω 

από 20 χρόνια, το Storyville έχει προβάλει 

εξαιρετικά φιλμ όπως τα: India’s Daughter, 

City of Ghosts, Blackfish, Death on the 

Staircase, OJ: Made in America, Notes on 

Blindness και Man on Wire. Πολλά από 

αυτά έχουν κερδίσει βραβεία Oscar, Emmy 

κ.ά.. Η Μάντυ Τσανγκ είναι επίσης βραβευ-

μένη δημιουργός και παραγωγός. Μέσω 

του Storyville έχει διευθύνει παραγωγές 

σειρών όπως το The Fourth Estate και Why 

Slavery, καθώς και ταινίες όπως τα Under 

the Wire, Last Men in Aleppo, The Death of 

Ratko Mladic, Trophy, A Northern Soul και 

The Cleaners. Υποστηρίζει ένθερμα τον θε-

σμό της δημόσιας τηλεόρασης και την ευ-

θύνη αυτής να στηρίζει τους ανεξάρτητους 

δημιουργούς και να αναδεικνύει νέα ταλέ-

ντα, σε μια κουλτούρα που καταδυναστεύε-

ται από τα εμπορικά συμφέροντα.
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Ντάνκαν Πίτρι
Καθηγητής Κινηματογράφου, 

Πανεπιστήμιο του York 

Ο Ντάνκαν Πίτρι είναι Καθηγητής 

Κινηματογράφου και επικεφαλής του Τμή-

ματος Θεάτρου, Κινηματογράφου, Τη-

λεόρασης και Διαδραστικών Μέσων στο 

Πανεπιστήμιο του York. Ο Πίτρι ξεκίνησε 

την σταδιοδρομία του ως Ερευνητής στο 

Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, και 

αργότερα συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του 

Έξετερ όπου ίδρυσε Το Κέντρο Ιστορίας 

Κινηματογράφου και Μαζικής Κουλτούρας 

“Bill Douglas”, ένα δημόσιο μουσείο και 

ερευνητικό κέντρο. Το 2004 ανέλαβε Επι-

κεφαλής του Τμήματος Σπουδών Κινημα-

τογράφου, Τηλεόρασης και Μέσων στο Πα-

νεπιστήμιο του Ώκλαντ. Ο Πίτρι εργάζεται 

στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ από το 2009, 

όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουρ-

γία ενός νέου τμήματος, αφιερωμένου στον 

συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής και σε 

μια δυνατή σύμπραξη με την βιομηχανία. Τα 

βασικά ερευνητικά του πεδία είναι ο Βρετα-

νικός, Σκωτσέζικος και Νεοζηλανδέζικος 

Κινηματογράφος, η Ιστορία Κινηματογρά-

φου και η ανάπτυξη και συνεισφορά των 

Σχολών Κινηματογράφου.

Βραβεία
Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ

Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Ντοκιμαντέρ

Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας (με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ)

Νάντια Στυλιανού
Μορφωτική Ακόλουθος, Πρεσβεία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα

Η Δρ. Νάντια Στυλιανού είναι Μορ-

φωτική Σύμβουλος και Διευθύντρια στο Σπί-

τι της Κύπρου της Πρεσβείας της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στην Αθήνα . Από το 2007 

έως το 2017 διηύθυνε τον Τομέα των Γραμ-

μάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού ως Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός 

και είναι επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανε-

πιστήμιο Πολ Βαλερύ του Μονπελιέ και στο 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει σπουδάσει 

Νεοελληνική και Γαλλική Φιλολογία και Συ-

γκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της 

Γενεύης, στο Πανεπιστήμιο της Λυών και 

του Μονπελιέ. Έχει διδάξει Νεοελληνική Φι-

λολογία και ελληνικό πολιτισμό σε διάφορα 

πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερι-

κό, όπως στο Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερύ 

του Μονπελιέ, στο Πανεπιστήμιο Λυών, στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις Πάφου.

4ο Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ
Κ Α Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ρ Ι Ζ Ο  2 0 1 9

Ταινίες που διαγωνίζονται



16 17

26 / 8 > 20:30    

Η Δεύτερη Ευκαιρία  / /Ελλάδα 2018, 62΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Μενέλαος Καραμαγγιώλης  

Υπάρχει στην αληθινή ζωή μια δεύτερη ευκαιρία; Ένας έφηβος από τη Λι-

θουανία βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές ανηλίκων μιας άγνωστης 

χώρας που δεν έχει ξαναδεί, ούτε μιλάει τη γλώσσα της. Ή θα μείνει στο 

κελί του παραιτημένος ή θα βρει τρόπο να επαναπροσδιορίσει τη ζωή 

του. Στο σχολείο της φυλακής θα προσπαθήσει να μάθει ελληνικά, να 

ανακαλύψει τα κρυμμένα ταλέντα του κι ίσως μια μέρα να σπουδάσει 

στο Πολυτεχνείο. Θα τα καταφέρει; Για 3 χρόνια μέσα από τη φυλακή 

παλεύει να πετύχει αυτούς τους άπιαστους στόχους καθώς η κάμερα 

αποτυπώνει την αγωνία του να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή.

Mενέλαος Καραμαγγιώλης // O Μενέλαος Καραμαγγιώλης ζει στην Αθήνα και κάνει 
ταινίες με πρωταγωνιστές αντιήρωες και ιστορίες που ακυρώνουν τα σύνορα και τα στερε-
ότυπα λειτουργώντας ως βασικό εργαλείο διαλόγου και κοινωνικής παρέμβασης. Οι ταινίες 
του προβάλλονται και έχουν βραβευτεί διεθνώς: ROM (1989), BLACK OUT (p.s. RED OUT) 
(1998), J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant (2011). Τα video art του έχουν εκτεθεί 
στο ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) και στη Biennale di Venezia.

26 / 8 > 21:45                     

February 27th
  / /Βέλγιο 2018, 43΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Marie-Thérèse Jakoubek   

Εδώ και 42 χρόνια, η κοινότητα Saharawi ζει σε καταυλισμούς στην 

έρημο της Αλγερίας λόγω της κατοχής της Δυτικής Σαχάρα από το 

Μαρόκο. Η ταινία πραγματεύεται τις καθημερινές ζωές των κατοίκων 

των καταυλισμών, οι οποίοι χτίστηκαν από τις γυναίκες όσο οι άνδρες 

βρίσκονταν στον πόλεμο. Μια προσωρινή λύση που τελικά εξελίχθηκε 

παρά τη θέλησή τους στο μόνιμο σπίτι τους, ενώ διαβιούν πάντοτε σε 

συνθήκες αντίστασης και μάχης.

Marie-Therese Jakoubek // Η Μαρί-Τερέζ Ζακουμπέκ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1988. 
Εργάζεται ως φωτογράφος και σκηνοθέτρια. Από το 2013 ως το 2017 έκανε σπουδές 
Κινηματογράφου και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών στο Αμβούργο. Το February 
27th είναι το πρότζεκτ αποφοίτησής της.

26 / 8 > 22:40    

The Silence of Others  / / Ισπανία, ΗΠΑ 2018, 96΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Almudena Carracedo & Robert Bahar  

Η ηλικιωμένη Marίa Martίn έχασε τη μητέρα της όταν αυτή δολοφονή-

θηκε από το καθεστώς του Φράνκο, μία από τους 100.000 Ισπανούς 

που κείτονται σε μαζικούς τάφους. Τώρα, μια ολόκληρη ζωή αργό-

τερα, η Marίa μαζί με πολλούς ακόμη Ισπανούς αναζητούν δικαίωση 

για τα θύματα του Φράνκο, αλλά η Ισπανική νομοθεσία λειτουργεί ως 

τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή. Οι σκηνοθέτες Almudena Carracedo 

και Robert Bahar με παραγωγό τον Pedro Almodόvar επιχειρούν να 

δώσουν φωνή στα αιτήματα των συμπολιτών τους.

Almudena Carracedo // Η Aλμουντένα Καρασέντο έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη της Ισπα-
νίας, αλλά η σταδιοδρομία της έχει λάβει χώρα κυρίως στις ΗΠΑ όπου σκηνοθέτησε και 
παρήγαγε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, το βραβευμένο με Emmy ντοκιμαντέρ 
Made in L.A. Έχει συνεργαστεί με φορείς όπως το Guggenheim, το Creative Capital, το 
Sundance Time Warner Documentary και είναι μέλος της Ένωσης Καλλιτεχνών στις ΗΠΑ. 
Έχει λάβει διδακτορικό τιμής ένεκεν από το Πανεπιστήμιο Wesleyan στο Illinois. Το 2012 
επέστρεψε στην Ισπανία για την παραγωγή του The Silence of Others. 

Robert Bahar // Ο Ρόμπερτ Μπαχάρ γεννήθηκε στην Φιλαδέλφεια (Πενσυλβάνια) ενώ ζει 
και εργάζεται τόσο στη Μαδρίτη της Ισπανίας όσο και στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης. 
Έχει βραβευτεί με Emmy ως παραγωγός/σεναριογράφος για το ντοκιμαντέρ Made in L.A., 
και ηγήθηκε της τριετούς εκστρατείας που έκανε την ταινία αυτή γνωστή σε όλο τον κόσμο. 
Έχει κάνει την σκηνοθεσία και παραγωγή του ντοκιμαντέρ Laid to Waste ενώ είχε αναλάβει 
την παραγωγή σε ποικίλες ανεξάρτητες κινηματογραφικές ταινίες. Ο Robert είναι συνερ-
γάτης του Creative Capital και του Sundance Documentary ενώ είναι κάτοχος διπλώματος 
Μάστερ από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης). 

26 / 8 > 00:25    

The Olden Heralds  / /Κούβα 2018, 23΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Luis Alejandro Yero 

Η Tatá και η Esperanza γίνονται μάρτυρες της εκλογής του νέου Κου-

βανού προέδρου που για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια δεν φέρει το 

επώνυμο “Castro” . Πλησιάζοντας και οι δύο τα ενενήντα, παρατηρούν 

σιωπηλά έναν ακόμη κύκλο να κλείνει, σαν φάροι μιας άλλης εποχής.

Luis Alejandro Yero // Ο Λουίς Aλεχάντρο Γιέρο (1989) είναι Κουβανός σκηνοθέτης. 
Αποφοίτησε από τη Διεθνή Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Κούβας το 2018. 
Ταινίες μικρού μήκους του Γιέρο έχουν διαγωνιστεί σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Λατινοα-
μερικάνικα φεστιβάλ κινηματογράφου όπως τα IDFA, Jihlava, FICUNAM, Malaga, Olhar de 
Cinema και έχουν βραβευτεί στο Mar de Plata και στο Havana. 

27 / 8 > 20:30    

Ένα ξεχασμένο παρελθόν  / /Ελλάδα 2018, 45΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ανδρέας Χατζηπατέρας 

Ο Σόλομον Τζάκσον-Σμιθ, γιος του προέδρου της Σιέρα Λεόνε, είναι 

υπάλληλος σε ένα μανάβικο στη Νέα Υόρκη και πολιτικός πρόσφυγας. 

Το ξεχασμένο παρελθόν αφηγείται τον τρόπο που ο Σόλομον και η 

οικογένειά του βρέθηκαν από την άρχουσα τάξη της Δυτικής Αφρικής 

σε μια ζωή απόλυτης ανωνυμίας στις ΗΠΑ.

// Ταινίες που διαγωνίζονται Ταινίες που διαγωνίζονται //

Αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

#
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Aνδρέας Χατζηπατέρας // O Aνδρέας Χατζηπατέρας είναι αγγλόφωνος και ελληνόφω-
νος σκηνοθέτης. Το πρώτο του ντοκιμαντέρ The Last Partisan, που επικεντρώνεται στον 
Μανώλη Γλέζο, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και παρουσιά-
στηκε έπειτα σε θεατρική παράσταση. Το δεύτερο μεγάλο ντοκιμαντέρ του Ένα ξεχασμένο 
παρελθόν προβάλλεται σε φεστιβάλ. Έχει σκηνοθετήσει πολυάριθμα φιλμ μικρού μήκους  
που έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Ο Ανδρέας είναι απόφοιτος του 
Προγράμματος Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της NYU Tisch. Φιλμογραφία: Ένα ξεχα-
σμένο παρελθόν, ντοκιμαντέρ (2019), The Last Partisan, ντοκιμαντέρ (2018), Gallero, 
ντοκιμαντέρ (2015), Maternal, μυθοπλασία (2014).

27 / 8 > 21:25    

Nowhere  / / Ισπανία 2017, 13΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Bernat Sampol   

Το 1968, ο Julio Villar ξεκίνησε ένα ταξίδι πάνω σε ένα μικρό σκάφος, το 

οποίο θα διαρκούσε 4 χρόνια. Κατέγραψε τις εμπειρίες του σ’ ένα ημερο-

λόγιο και το έκανε βιβλίο με τον τίτλο Τετράδιο ενός μοναχικού εξερευνη-
τή. Με πηγή έμπνευσης το ημερολόγιο αυτό, ο σέρφερ Kepa Acero ξεκινά 

ένα ταξίδι σε αναζήτηση ενός «μοναχικού κύματος». Στη διαδρομή θα 

αφήσει πίσω το φόβο που έχει για το άγνωστο και τις κοινωνικές νόρμες, 

για να εναρμονιστεί με το άγριο περιβάλλον και τους κατοίκους ενός μα-

κρινού νησιού. Το Nowhere εξερευνά την ψυχή του ταξιδιώτη μέσα από 

τα γραπτά του Julio Vilar και τις εμπειρίες του Kepa Acero.

Bernat Sampol // Ο Μπερνάτ Σαμπόλ (Βαρκελώνη, 1983) ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στην Οπτικοακουστική Παραγωγή το 2004, ενώ στη σταδιοδρομία του έχει εργαστεί ως 
διευθυντής φωτογραφίας και παραγωγός στον τομέα του ντοκιμαντέρ. Έχει συμμετάσχει 
σε πολλά πρότζεκτ διεθνών εταιρειών (Danone, Turismo de Canarias, Olympic Channel) 
και σε τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας στο 
“Salvados” (LaSexta TV). Το Nowhere είναι η πιο προσωπική του δουλειά μέχρι σήμερα.
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Tokei Maru  / /Ελλάδα 2018, 16΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ζάχος Σαμολαδάς 

To μικρό μήκους animation-φόρος τιμής στον πλοίαρχο του Ιαπωνικού 

εμπορικού πλοίου Tokei Maru που έσωσε τις ζωές 825 ανθρώπων, 

ενώνει την ιστορία με τη μυθοπλασία, την Ελλάδα με την Ιαπωνία. Ουσι-

αστικά, αποτίει έναν φόρο τιμής στον άνθρωπο, ο οποίος προσπερνώ-

ντας κώδικες και τον παραλογισμό της βίας, αντιμέτωπος με τη φωτιά, 

την απάθεια των Δυτικών και τον τρόμο των αθώων, προέβη σε μια 

μοναδική πράξη ηρωισμού.

Zάχος Σαμολαδάς // O Ζάχος Σαμολαδάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και ζει 
μέχρι σήμερα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Χατζίκου και Experimental Animation στο 

California Institute of the Arts στο Los Angeles με μέντορα τον διακεκριμένο δημιουργό 
Jules Engel. Η πρώτη του εμφάνιση ως σκηνοθέτη έγινε μέσα από τις εκπομπές του Νίκου 
Πιλάβιου στην ΕΡΤ το 1984, με ταινίες κινουμένων σχεδίων της οποίες σχεδίαζε και σκη-
νοθετούσε. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει αναλάβει το Ελληνικό τμήμα παραγωγής επτά 
σειρών ντοκιμαντέρ για τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Ν. Κορέας. H μικρού μήκους 
ταινία animation που δημιούργησε το 1997 με τίτλο Γένεσις είναι η πρώτη ελληνική ταινία 
animation με διάρκεια μεγαλύτερη των 20΄. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνο-
θετών, της ASIFA Hellas και Προϊστάμενος Προγράμματος και Παραγωγών στη Δημοτική 
Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100.
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My Identity  / /ΗΠΑ 2018, 11΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Yasmin Mistry  

Η Άσλευ, μια Αμερικανίδα με καταγωγή από τον Καύκασο αλλάζει την 

πίστη της σε μια προσπάθεια να βρει τη δική της σωτηρία. Ωστόσο, η 

απόφασή της αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη σύνδεση που έχει με το 

μοναδικό μέλος της οικογένειάς της. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Η Ταυ-
τότητά μου αναφέρεται στη σημασία της καταγωγής, της θρησκείας, 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας.

Yasmin Mistry // Η Γιάσμιν Μιστρί είναι σκηνοθέτις και σχεδιάστρια κινούμενων σχεδίων 
υποψήφια για το βραβείο Emmy. Τα έργα της έχουν προβληθεί παγκοσμίως, συμπεριλαμ-
βανομένων των πρόσφατων εμφανίσεων στο Λευκό Οίκο, τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σε 
πολλά φεστιβάλ ταινιών. Είναι αποδέκτης επιχορηγήσεων από πολλά γνωστά ιδρύματα. Τα 
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της σχετικά με την αναδοχή παιδιών έχουν επιλεγεί από πάνω 
από 100 φεστιβάλ κινηματογράφου και έχουν κερδίσει περισσότερα από 25 βραβεία. Όταν 
δεν εργάζεται ως καλλιτέχνης αφιερώνει το χρόνο της στους ανάδοχους νέους της Νέας 
Υόρκης. Όταν διαπίστωσε πως η φωνή και οι ιστορίες των παιδιών με τα οποία συνεργά-
ζεται δεν ακούστηκαν ποτέ αποφάσισε να γυρίσει την ταινία My Identity.
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Deep Roots  / /Γαλλία 2019, 15΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Luc Gonodou Dossou  

Το φιλμ αυτό πραγματεύεται τις κοκορομαχίες της Ταϊλάνδης, των Φι-

λιππίνων και της Γουαδελούπης – ένα «άθλημα» τόσο ακμαίο και δημο-

φιλές σε αυτές τις χώρες, που σχεδόν κυλάει στις φλέβες των ντόπιων. 

Το παρακολουθούν φανατικά και μάλιστα στοιχηματίζουν, αλλά ταυτό-

χρονα μοιάζει να είναι μια παράδοση καταδικασμένη να εξαφανιστεί. 

Τι είναι άραγε αυτό που εμπνέει τέτοιο πάθος για τις κοκορομαχίες σε 

αυτούς τους λαούς;

Luc Gonodou Dossou // Ο Λουκ Γκονοντού Ντοσσού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Παρίσι, ενώ το 2002 μετακόμισε στη Λωζάννη. Εργάζεται ως μουσικός παραγωγός και 
σχεδιαστής μόδας, και έχει δημιουργήσει δικό του πρότζεκτ με τίτλο I am shy. Ακόμη 

// Ταινίες που διαγωνίζονται Ταινίες που διαγωνίζονται //
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εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ξεκίνησε την κινηματογραφική του σταδι-
οδρομία κάνοντας μικρού μήκους «ντοκιμαντέρ του δρόμου» σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο 
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του Road to Glory (2017) έλαβε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ.
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In Mansourah, you separated us  / /Γαλλία 2018, 70΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Dorothée Myriam Kellou   

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας, 2,350,000 εκατομμύρια 

άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τον γαλλικό στρατό, στον αγώνα κατά της 

FLN. Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συγκεντρώθη-

καν σε στρατόπεδα. Πίσω στο Mansourah, το μέρος καταγωγής του, ο 

Malek συλλέγει με την κόρη του Dorothée-Myriam, μια ιστορική μνήμη 

άγνωστη ως σήμερα, που οι περισσότεροι νέοι αγνοούν.

Dorothée Myriam Kellou // Η Ντόροθι-Μύριαμ Κελλού είναι δημοσιογράφος και σκη-
νοθέτις με έδρα το Παρίσι. Αποκάλυψε στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», τον Ιούνιο 
του 2016, το σκάνδαλο της γαλλικής εταιρείας «Lafarge» κατά τη διάρκεια του πολέμου 
στη Συρία. Το έργο της βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο TRACE, για την αποκάλυψη 
της δωροδοκίας και αδιαφάνειας στον επιχειρηματικό κόσμο. Ήταν επίσης φιναλίστ του 
βραβείου Samir Kassir για την ελευθερία του Τύπου στον αραβικό κόσμο και του βραβείου 
Albert Londres, το ανώτατο βραβείο στη γαλλική δημοσιογραφία.
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Μια Ζωή  / /Ελλάδα 2019, 80΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ντίνος Γιώτης  

Στο ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται η ζωή ενός παιδιού παράλληλα με το ταξίδι 

ενός μικρού ξύλινου καραβιού. Aπό τις πηγές ενός ποταμού έως τις 

εκβολές του στη θάλασσα, σε αντιστοίχιση με την πορεία του ανθρώ-

που από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Ταυτόχρονα δεκαέξι σπουδαίοι 

΄Ελληνες, στο μεταίχμιο της ζωής τους, μιλούν για την εμπειρία και τη 

γνώση που αποκόμισαν και αφήνουν ως αποφθεγματική παρακαταθή-

κη στις μέλλουσες γενιές. Τα εξωτερικά γυρίσματα του ντοκιμαντέρ 

έγιναν στην  Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, τη Βωβού-

σα, το Σούλι, την Κόπραινα, τον Άραχθο, τον Καλαμά, τον Αχέροντα, 

την Πρέβεζα, τον Αμβρακικό και το Ιόνιο.

Nτίνος Γιώτης // Ο Ντίνος Γιώτης γεννήθηκε το 1961 στην Άρτα και σπούδασε Γεωλογία 
και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσιογράφησε σε αθηναϊκές εφημε-
ρίδες περιοδικά. Έχει γράψει μυθιστορήματα όπως τα E-mail, Η αναγνώριση του Μάξιμου 
Ροδομάνου, ενώ διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά. Για τον κινηματογράφο, 
έχει σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ Μια ζωή (επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Θεσσαλονίκης, 2019/ πρώτο βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου Λονδίνου 2019). Έχει γράψει το αρχικό σενάριο για  την ταινία Ελεύθερη 

Κατάδυση και το σενάριο για την ταινία E-mail. Για την τηλεόραση έχει γράψει το σενάριο 
Ελευθέριος Βενιζέλος της σειράς Οι Μεγάλοι Έλληνες. Έχει διδάξει, ως επισκέπτης 
καθηγητής, στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. και στο ΙΕΚ ΔΟΜΗ. Έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκη-
νοθετών, της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και 
της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου. 
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The Greek of the Russian Empire  / /Ρωσία 2018, 73΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Svetlana Muzychenko  

Ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τον βίο και τα έργα του πρώτου 

Κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, του διαπρεπούς δι-

πλωμάτη και πολιτικού Ιωάννη Καποδίστρια. Επί της οθόνης ξεδιπλώ-

νεται η ταραχώδης ζωή ενός μεγάλου οραματιστή, που διέθετε όλα 

τα στοιχεία μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας: αγάπη και προδοσία, 

ίντριγκες και υψηλά ιδανικά. Μια ενδοσκοπική ματιά στις αθέατες πτυ-

χές ενός χαρισματικού ηγέτη, η δολοφονία του οποίου σημάδεψε με 

ανεξίτηλο τρόπο την πορεία της Ελλάδας.

Svetlana Muzychenko // Η Σβετλάνα Μουζουτσένκο γεννήθηκε στο Khabarovsk, το 
1963. Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Νοβοσιμπίρσκ και εργάστηκε ως ηθοποιός στο 
Δραματικό Θέατρο του Νοβοσιμπίρσκ. Το 1998 αποφοίτησε από το VGIK, εργαστήριο του 
A.S. Kochetkov. Από το 1999 είναι μέλος της Ένωσης Κινηματογράφων. Από το 2003 
εργάζεται ως δασκάλα στο VGIK, εργαστήριο ντοκιμαντέρ του S.V. Miroshnichenko. Έχει 
επίσης συμμετάσχει σε φεστιβάλ στο Κάρλοβι Βάρι, Ιράν, Σιάτλ.
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Children Below Deck  / /Αυστρία 2018, 90΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Bettina Henkel  

Η ταινία αφηγείται την ιστορία τριών γενεών: της (εκλιπούσας) γιαγιάς, 

του πατέρα και της κόρης, η οποία σκηνοθετεί. Το κεντρικό θέμα είναι 

η μεταφορά της τραυματικής εμπειρίας από γενιά σε γενιά, και κατα-

δεικνύει την ολοφάνερη επιρροή που είχαν οι ιστορικές μεταβολές της 

βορειοανατολικής Ευρώπης στον ψυχισμό των πρωταγωνιστών.

Bettina Henkel // Η Μπεττίνα Χένκελ έχει γεννηθεί στη Γερμανία και πλέον ζει και 
εργάζεται στη Βιέννη ως καλλιτέχνης και σκηνοθέτρια. Έχει εκπαίδευση στο χορό, έχει 
σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης στο Μόναχο, ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της 
Νυρεμβέργης και design οπτικών μέσων στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών στη 
Βιέννη. Πριν ολοκληρώσει το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Children Below 
Deck, είχε υλοποιήσει διάφορα καλλιτεχνικά βίντεο-προτζεκτ και βίντεο-εγκαταστάσεις. 
Διδάσκει ως λέκτορας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Βιέννη, όπου είναι και επικεφαλής 
του εργαστηρίου μέσων.

// Ταινίες που διαγωνίζονται Ταινίες που διαγωνίζονται //
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Time to Leave  / /Τουρκία 2019, 51΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Orhan Tekeoğlu 

Αφότου εργάστηκε στη Γερμανία για πολλά χρόνια, ο 80χρονος Χασάν 

επιστρέφει στην Τουρκία για να ζήσει στο ξύλινο σπιτάκι του στο βου-

νό. Ο γιος του, Ερντογάν, εργάζεται στη Γερμανία αλλά αντιμετωπίζει 

μια σοβαρή ασθένεια. Η τελευταία του επιθυμία είναι να ζήσει μερικές 

μέρες στο ξύλινο σπιτάκι και να τον αποκοιμίζει ο ήχος από το φύσημα 

του ανέμου. Παρόλο που έχει αμελήσει τον γιο του στο παρελθόν, ο 

Χασάν ρίχνεται στη δουλειά για να του ετοιμάσει ένα δικό του δωμάτιο, 

δίνοντας αγώνα ενάντια στο χρόνο. Ολοκληρώνει τις ετοιμασίες του και 

περιμένει την άφιξη του γιου του…

Orhan Tekeoğlu // O Ορχάν Τεκέογλου είναι Τούρκος σεναριογράφος και σκηνοθέτης. 
Έχει γεννηθεί στην Τραπεζούντα και έχει σπουδάσει στο ραδιοτηλεοπτικό τμήμα του Πα-
νεπιστημίου Gazi. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος για 25 χρόνια και ίδρυσε την εταιρεία 
Medya Ton μέσω της οποίας ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ iFAKAT το οποίο κέρδισε το 
βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT. Το 2013 ολοκλήρωσε 
την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο I loved you so much. Η ταινία κέρδισε 
το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στο Canada Film Festival και στο Portobello Film 
Festival. Έχει μόλις ολοκληρώσει το νέο του ντοκιμαντέρ Time to Leave. Είναι καθηγητής 
κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Esenyurt της Κωνσταντινούπολης. 
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To the Living  / /Γαλλία 2019, 28΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Pauline Fonsny  

Το 1998 η Semira Adamu, μια εικοσάχρονη αποκαλούμενη «παράνο-

μη» μετανάστρια από τη Νιγηρία που κατοικεί στο Βέλγιο, βρίσκεται 

πνιγμένη από μαξιλάρι της αστυνομίας στην προσπάθεια να απελαθεί. 

20 χρόνια αργότερα, δύο γυναίκες αφηγούνται την ιστορία τους σαν 

μια κοινή «πολεμική ιαχή». Μέσα από τις αφηγήσεις τους διαγράφονται 

οι συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης μεταναστών όπου 

οι άνθρωποι ζουν σαν φυλακισμένοι, υποφέρουν και δέχονται κακοποί-

ηση από τους φύλακες και τους αστυνομικούς.

Pauline Fonsny // Η Πωλίν Φονί έχει σπουδάσει φιλοσοφία και είναι μοντέρ ταινιών. 
Με έδρα τις Βρυξέλλες, αφιερώνει το χρόνο της στη φωτογραφία, στις ταινίες και στη 
διδασκαλία και των δύο αυτών κλάδων. Το 2017, συμμετείχε στην ταινία Julie Jaroszewski 
Qui es-tu Octobre? ως εικονολήπτρια και συντάκτης, μεταξύ άλλων, πριν σκηνοθετήσει την 
πρώτη της ταινία A l’use des vivants το επόμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας 
της επικεντρώνεται επί του παρόντος στο ρατσισμό της βελγικής και της ευρωπαϊκής 
πολιτικής, και ειδικότερα στη φυλάκιση των «αλλοδαπών».
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Our Territory  / /Βέλγιο, Ιταλία 2019, 22΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Mathieu Volpe 

«Όταν έφτασα στο Rignano, οι κάτοικοι του Γκέτο μου είπαν: ‘Δεν πρέ-

πει να κρατήσεις το παραμικρό στοιχείο για τις ζωές μας εδώ σ’ αυτό το 

επικίνδυνο μέρος. Η απόγνωσή μας δεν σου ανήκει για να την δείχνεις’. 

Η δυστυχία που επικρατεί στο Γκέτο ήταν το πρώτο πράγμα που με 

σόκαρε, το πρώτο που ήθελα να δείξω» – Mathieu Volpe

Μathieu Volpe // O Μάθιου Βόλπ γεννήθηκε στη Ρώμη το 1990 από Ιταλό πατέρα και 
μητέρα Βελγίδα, έζησε στο Μπάρι στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, μέχρι τα δεκαεννιά του. Το 
2009 μετακόμισε στις Βρυξέλλες, για να σπουδάσει στο Institut des arts des diffusion στη 
Louvain-La-Neuve. Η ταινία αποφοίτησής του Il Segreto del Serpente (2014) έχει επιλεγεί 
από διάφορα διεθνή φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, το Filmer à 
tout prix, το Lussas και το Huesca.
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Tokyo Kurds  / / Ιαπωνία 2018, 20΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Fumiari Hyuga  

Η οικογένεια του Όζαν εγκατέλειψε την Τουρκία όταν εκείνος ήταν 

μόλις 6 ετών, με την ελπίδα να βρουν μια καλύτερη ζωή στο Τόκιο. 

Πλέον ο Όζαν είναι ένας νεαρός άνδρας, αλλά νιώθει απομονωμένος 

και απελπισμένος. Παρά το ότι είναι σαν παρείσακτος στην μόνη χώρα 

που έχει γνωρίσει πραγματικά, επιχειρεί να βρει εργασία στη βιομηχανία 

του θεάματος, με την ελπίδα να αφήσει το «σημάδι» του στον κόσμο.

Fumiari Hyuga // Ο Φουμιάρι Χιούγκα προσχώρησε στην εταιρεία παραγωγής “Documentary 
Japan” το 2006. Έχει σκηνοθετήσει διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Should young 
people shoot guns?, σύντομο ντοκιμαντέρ για το NHK, για την στρατολόγηση και τον πατριω-
τισμό της νεολαίας στον ουκρανικό εμφύλιο πόλεμο, το Syrians next door, μια ιστορία για τους 
πρόσφυγες που ζουν στην Ιαπωνία. Επίσης, ένα άλλο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για το NHK The 
fact of African American protest demonstration, μια ιστορία για τη διαδήλωση Αφρικανών και 
Αμερικανών ενάντια στην αστυνομία στη Νέα Υόρκη. Η ταινία του Tokyo Kurds έχει επιλεγεί 
για το Φεστιβάλ ταινιών HOT DOCS και κέρδισε το Βραβείο Αριστείας στο TokyoDocs Short 
Documentary. Επίσης έλαβε το βραβείο τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, Galaxy.
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My Unknown Soldier  / /Τσεχία, Λετονία, Σλοβακία 2018, 79΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Anna Kryvenko  

Η ουκρανικής καταγωγής σκηνοθέτις Anna Kryvenko επιχειρεί μέσα 

από το My Unknown Soldier να δώσει την δική της καταγραφή της 

κατοχής της Τσεχοσλοβακίας το 1968, ένα γεγονός που στιγμάτισε 

// Ταινίες που διαγωνίζονται Ταινίες που διαγωνίζονται //

Αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

#

Αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

#



24 25

την ίδια της την οικογένεια, καθώς ο ίδιος ο θείος της υπηρέτησε στις 

κατοχικές δυνάμεις και αυτοκτόνησε όταν επέστρεψε από την Τσεχο-

σλοβακία. Οι ουκρανικές της καταβολές καθώς και το αρχειακό υλικό 

που διαθέτει της επιτρέπουν να καταδείξει το πώς η κατοχή της Τσεχο-

σλοβακίας και τα γεγονότα του 1968 επηρέασαν τόσο την Τσεχία και 

την Σλοβακία όσο και την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αnna Kryvenko // Η Άννα Κρυβένκο είναι Καλλιτεχνική φωτογράφος και κινηματογρα-
φίστρια. Φοιτά στο τελευταίο έτος του Κέντρου Οπτικοακουστικών Μελετών στο FAMU 
(CZ). Προηγούμενα, σπούδασε σκηνοθεσία θεάτρου στο KNUTKT (UKR) και σκηνοθεσία 
εναλλακτικού θεάτρου στο DAMU (CZ).Ταινίες της έχουν προβληθεί σe πολλά γνωστά 
Φεστιβάλ. Με το φιλμ Silently Like a Comet κέρδισε τo βραβείο Καλύτερης Θεατρικής Πα-
ράστασης στο FAMUFEST (CZ). Για την ταινία Listen to the Horizon κέρδισε το βραβείο για 
το Καλύτερο Τσέχικο Πειραματικό Ντοκιμαντέρ στο IDFF της Τζιάλαβα (CZ). Το τελευταίο 
της ντεμπούτο, My Unknown Soldier, πραγματοποίησε πρεμιέρα στο DOK Leipzig (DE) και 
στο IDFF της Jihlava (CZ).
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Hugo Blanco, Deep River  / /Περού, Αυστρία 2018, 108΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Malena Martίnez Cabrera  

Πριν από μισό αιώνα, με το σύνθημα «Γη ή Θάνατος», το Περού επα-

ναστατεί ενάντια στην κοινωνική και οικονομική καταπίεση. Η ταινία σκι-

αγραφεί το δίπτυχο πορτραίτο του Hugo Blanco, του αποκαλούμενου 

«Περουβιανού Τσε Γκεβάρα», έναν θρυλικό Τροτσκιστή αντάρτη και 

περίφημο ηγέτη της αγροτιάς τη δεκαετία του 1960, ο οποίος επέλεξε 

την ανωνυμία και το ψευδώνυμο Hugo Indio, με σκοπό να ενθαρρύνει 

το λαό να υιοθετήσει πολιτική αυτονομίας και αυτο-διοίκησης.

Malena Martίnez Cabrera // H Μαλένα Mαρτίνεθ Καμπρέρα είναι Περουβιανή σκηνοθέ-
τις, φωτογράφος και πολιτιστική δημοσιογράφος με έδρα τη Βιέννη από το 2000. Κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ (Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκε-
λώνη, 2007). Έχει σπουδάσει Καλλιτεχνική Φωτογραφία (Schule Friedl Kubelka, Βιέννη, 
2014), Ρωμαϊκή Φιλολογία (Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 2006), Λογοτεχνία και Γλωσσολογία 
(Universidad Catόlica, Περού, 1999). Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα καθοδήγησης με 
Ruth Beckermann (FC Gloria, Βιέννη, 2015). Είναι απόφοιτος του ARCHIDOC (La Fémis, 
2015). Έχει κάνει μουσικές σπουδές στο Conservatorio Nacional της Λίμα. Κάποιες από τις 
ταινίες της είναι: Arcane, Cinco trotskistas y Hugo Blanco, Diálogos que son Monόlogos.

30 / 8 > 21:45    

Ρίζες  / /Ελλάδα 2018, 28΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ελίζα Σορόγκα & Αίγλη Δράκου 

Μια άχρονη προσέγγιση της μεταφυσικής της γυναικείας ύπαρξης, 

αναδυόμενη μέσα από την ερημιά του άγριου τοπίου. Το ντοκιμαντέρ 

παρουσιάζει την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων γυναικών που ζουν 

στα απομακρυσμένα χωριά της Ηπείρου. Οι γυναίκες, έχοντας μια 

ιδιόμορφη σχέση με τον χρόνο, αφηγούνται εσωτερικούς διαλόγους 

και ιστορίες από το παρελθόν, στιχάκια καρδιάς και τραγούδια που 

αγάπησαν. Αποτελούν τους τελευταίους εν ζωή φορείς μνήμης των 

τόπων αυτών.

Eλίζα Σορόγκα // Η Eλίζα Σορόγκα είναι καλλιτέχνιδα με καταγωγή από την Αθήνα. 
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου και 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Ελίζα τιμήθηκε με το γενικό βραβείο 
στην κατηγορία Performance & Video Art για το 11ο Διεθνές Βραβείο Arte Laguna που 
πραγματοποιήθηκε στη Βενετία (Μάρτιος 2017) για το έργο της Women in Agony. Έχει 
εργαστεί ως προσκεκλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμια του Κεντρικού Αγίου Μαρτίνου, 
BA Architecture (Λονδίνο), στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής (Άγκυρα), και 
στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Αυτή τη στιγμή αποτελεί μέρος της δημι-
ουργικής ομάδας της Geraldine Pilgrim’s Company και της διεπιστημονικής πλατφόρμας 
καλλιτεχνών Gesamtatelier.

Aίγλη Δράκου // Η Αίγλη Δράκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990 και σπούδασε φωτο-
γραφία και οπτικοακουστικές τέχνες στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Μετρώντας στο βιογραφικό της 
χρόνια εργασίας ως freelance φωτογράφος και βοηθός καθηγητή στο τμήμα φωτογραφίας 
της Καλών Τεχνών ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά με την κινηματογράφηση. Από το 2014 
εργάζεται και ως βοηθός οπερατέρ σε παραγωγές ταινιών, ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ και 
διαφημιστικών σποτ σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
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Fatherland  / /Γαλλία 2019, 90΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Maxime Caperan, Éva Sehet  

Στην Ουβέα, στη Νέα Καληδονία, ο Macky και η οικογένειά του μνη-

μονεύουν, όπως κάθε χρόνο, τα τραγικά γεγονότα του 1988 που συ-

γκλόνισαν βαθιά το νησί. Μέρα με τη μέρα, σε μια καθολική πράξη 

ανάμνησης όλοι μαρτυρούν τις βιαιοπραγίες που προκάλεσε στη φυλή 

τους κατά τη διάρκεια της κατοχής ο γαλλικός στρατός. Η φυλή τους 

δεν θέλει να ξανακούσει τίποτα για το κράτος και τον στρατό. Το μόνο 

που επιθυμούν είναι η ανεξαρτησία του λαού Kanak. Ωστόσο, φέτος, 

τριάντα χρόνια αργότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος αποφάσισε να επισκε-

φτεί το νησί.

Maxime Caperan // Εκπαιδεύτηκε στο Ciné-Sup Nantes και στη συνέχεια στο FEMIS, στο 
τμήμα σεναριογραφίας. Έχει γράψει αρκετά σενάρια για ταινίες μικρού μήκους και 4 ταινίες 
μεγάλου μήκους. Εργάστηκε ως σκηνοθέτης για τα τηλεοπτικά κανάλια Arte και France 2, 
συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Clément Cogitore. Σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού 
μήκους Les guerriers (2014). Από το 2012 με την Eva Sehet σε συνεργασία με το Εθνικό Κινη-
ματογραφικό Κέντρο του Μάλι παραδίδει μαθήματα εισαγωγής στη τέχνη του κινηματογράφου 
στους μαθητές στο λυκείου του Μπαμακό. Έχει σκηνοθετήσει τέσσερα ντοκιμαντέρ μεταξύ 
της Ινδίας, της Γαλλίας και του Μάλι, μεταξύ των οποίων το La fille du rail: το πορτρέτο μιας 
από τις δυο γυναίκες της Δυτικής Αφρικής, βραβείο France Info 2014.
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Éva Sehet // Η Éva Sehet είναι σκηνοθέτις, παραγωγός και σεναριογράφος. Είναι παθια-
σμένη με την εικόνα. Έχει πραγματοποιήσει αρκετά φωτογραφικά έργα κατά τη διάρκεια 
των ταξιδιών της και επικεντρώνεται στη δημιουργία ντοκιμαντέρ. Το 2010, προσχώρησε 
στο ‘’La Fémis’’ στο τμήμα φωτογραφίας και εργάστηκε ως διευθυντής λειτουργίας σε 
αρκετές κοντινές ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

30 / 8 > 00:05    

Seydouba  / /Γαλλία 2019, 13΄ // Πανελλαδική Πρεμιέρα

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Nathalie Blomme  

Τη σημερινή εποχή, ο Seydouba και πολλοί νεαροί αλλοεθνείς που 

ζουν στη Γαλλία εξωθούνται αναγκαστικά στην παρανομία, καθώς αδυ-

νατούν να προσκομίσουν τα «απαραίτητα έγγραφα».

Nathalie Blomme // Η Νάταλι Μπλομ γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1972. Συνθέτει μουσική 
και τραγουδάει με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Nate, ενώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
ζει και εργάζεται στη Γαλλία. Το 2016 σκηνοθέτησε την πρώτη μικρού μήκους ταινία της 
με τίτλο 24° in Winter και το 2017 το πρώτο βίντεο-κλιπ της με τίτλο Trip to the Stars. 
Αφότου εργάστηκε ως εθελόντρια για τον οργανισμό RESF (Εκπαίδευση χωρίς Σύνορα) 
σκηνοθέτησε το Seydouba το 2019. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο μοντάζ διάφορων ταινιών 
μικρού μήκους. 
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Μια απλή ζωή  / /Ελλάδα, Γερμανία, ΗΠΑ 2018, 17΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Μυρτώ Παπαδογεώργου 

& Robert Harding Pittman  

Η Γιούλα ζει μια απλή ζωή στον ελαιώνα της, στα ελληνικά παράλια. Όταν 

ένα θέρετρο γκoλφ για εύπορους ξένους απειλεί να αλλάξει όλο της 

τον κόσμο, εκείνη αντιστέκεται. Εν καιρώ οικονομικής κρίσης η πίεση για 

ανάπτυξη είναι υψηλή. Το μόνο που θέλει η Γιούλα είναι μια απλή ζωή.

Mυρτώ Παπαδογεώργου // Η Μυρτώ Παπαδογεώργου είναι παραγωγός και δημιουργός 
οπτικοακουστικών μέσων με 15 χρόνια εμπειρίας. Έχει πραγματοποιήσει μια σειρά οπτικο-
ακουστικών εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Ελλάδα και έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ 
για διάφορα τηλεοπτικά κανάλια όπως το BBC World, το ERT και το TVR. Έχει επίσης δη-
μιουργήσει διαδικτυακά βίντεο για περισσότερους από 20 πελάτες και έχει κάνει blogging 
για το WWF Greece και το The Guardian. Εκτός από το γεγονός ότι είναι παραγωγός και 
σκηνοθέτης, η Μυρτώ είναι επίσης μέλος του Impact Hub. Ταινίες της: Life in a City Full of 
Errors, short series (2015), Ala la la la la (2012), It’s in our hands (2011) κ.α.

Robert Harding Pittman // Ο Ρόμπερτ Χάρντινγκ Πίτμαν είναι Γερμανός-Αμερικανός 
σκηνοθέτης και φωτογράφος. Τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του, που δείχνουν τo περιβαλλο-
ντικό, ανθρώπινο και πολιτιστικό κόστος της ανάπτυξης των εδαφών μας και της εξόρυξης 
ενεργειακών πόρων, έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και στην τηλεόραση. 
Το φωτογραφικό του έργο, που ασχολείται με παρόμοια θέματα, έχει εκτεθεί διεθνώς σε 
μουσεία, γκαλερί και φεστιβάλ. Έχει λάβει μεγάλη προσοχή από πολυάριθμες γνωστές 
εφημερίδες και περιοδικά. Ταινίες: 60 years Fulbright Spain (2018), Lalit (2016), Fulbright 
Spain (2014) κλπ.
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I Itsai Romni 
(Το Κορίτσι Γυναίκα) / /Ελλάδα 2017-2018, 53΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ευαγγελία Γούλα  

Μια ταινία που διαπραγματεύεται το θεσμό του γάμου στην φυλή των 

Ρομά. Πιο συγκεκριμένα, η ταινία αναφέρεται στη θέση της γυναίκας, 

στον τρόπο ζωής της, στον τρόπο που η ίδια αντιλαμβάνεται την θέση 

της μέσα στην κοινότητα, καθώς και το πώς προσδιορίζεται κοινωνι-

κά μέσα από το γάμο. Η ταινία στηρίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες 

γυναικών και ανδρών Ρομά. Παρόλη τη μεγάλη σημασία του γάμου, 

οι γονείς Ρομά σήμερα, ανεξαρτήτως φύλου, τοποθετούνται θετικά 

απέναντι στο θεσμό του σχολείου. Τι γίνεται όμως όταν το κορίτσι γίνει 

δεκατριών χρονών;

Ευαγγελία Γούλα // Η Ευαγγελία Γούλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984 και είναι 
σκηνοθέτις ταινιών ντοκιμαντέρ. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και 
του Μεταπτυχιακού Ψηφιακές Μορφές Τέχνης. Από το 2013 εργάζεται στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η ταινία Ι Ιtsai Romni είναι η πρώτη της ολοκληρωμένη ταινία ντοκιμαντέρ 
και αυτόν τον καιρό βρίσκεται στην διαδικασία παραγωγής της δεύτερης ταινίας με τίτλο 
Oti Vakeresa Mange. 
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Hamada  / /Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία 2018, 88΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Eloy Domίnguez Serén 

Το HAMADA ακολουθεί τις ζωές μιας νεαρής παρέας φίλων που ζουν 

σε καταυλισμό προσφύγων στη μέση της ερήμου Σαχάρα. Η κοινότητά 

τους εκδιώχθηε πριν από σαράντα χρόνια από την Δυτική Σαχάρα, και 

οι Sidahmed, Zaara και Taher βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στη 

ζωή και το θάνατο. Παρόλα αυτά η πραγματικότητα δεν τους καταβάλ-

λει· έχουν χιούμορ και ζωντάνια και περνούν τον καιρό τους επισκευ-

άζοντας αυτοκίνητα με τα οποία δεν μπορούν να πάνε πουθενά και 

παλεύοντας για πολιτική αλλαγή χωρίς ανταπόκριση.

Eloy Dominguez Seren // Ο Eλόι Ντομίνγκεζ Σερέν γεννήθηκε το 1985 στην πόλη Simes 
(Galicia, Ισπανία). Πριν από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο είχε εργαστεί ως κριτικός 
κινηματογράφου στον Τύπο και στο Ραδιόφωνο. Το 2012 μετοίκησε στη Σουηδία όπου 
ολοκλήρωσε την πρώτη μικρού μήκους ταινία του Pettring. Άλλα έργα του είναι τα: Jet 
Lag, No Cow on  the Ice, ενώ πιο πρόσφατα έργα του έχουν κάνει πρεμιέρα στα Φεστιβάλ 
Jihlava και FID Marseille. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στη σουηδική παραγωγή The Darker 
it Gets, η οποία γυρίζεται στην Αρκτική.
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Κρυμμένα τοπία της Νάξου  / /Ελλάδα 2018, 36΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Βάσια Χατζηγιαννάκη  

Στην ενδοχώρα των νησιών, πίσω από τη θέα της θάλασσας και την 

παραλία, κρύβονται τοπία οργανωμένα από τη φύση και σμιλεμένα από 

τους ανθρώπους για εκατοντάδες χρόνια. Τοπία, μνημεία της δραστη-

ριότητας των κοινωνιών που πέρασαν από εκεί και που αν τα ρωτήσεις, 

θα σου πουν την ιστορία τους. Το webdoc σε συνεργασία μεταξύ του 

McCord Centre - Newcastle University και της ΕΡΤ εξερευνά κάποια 

από αυτά τα κρυμμένα τοπία του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, 

μέσα από αρχεία, μνημεία και αφηγήσεις ανθρώπων που ζουν και ερ-

γάζονται εκεί.

Βάσια Χατζηγιαννάκη // Η Βάσια Χατζηγιαννάκη είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου και του Πανεπιστημίου Kent. Εργάζεται ως σκηνοθέτις στην ΕΡΤ AE από το 1998 
κυρίως σε ντοκιμαντέρ και εκπομπές που αφορούν σε κοινωνικά, πολιτιστικά και παιδικά 
θέματα αλλά και σε διεθνείς συμπαραγωγές. Έχει υπάρξει μέλος της κριτικής επιτροπής 
του προγράμματος MICROFILM της ΕΡΤ. Δύο από τα ντοκιμαντέρ της έχουν προβληθεί στο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Παράλ-
ληλα, από το 2019 έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα».
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Η Ανατολή Έδυσε  / /Ελλάδα 2018, 72΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αλέξανδρος Παπαηλιού  

// Παραγωγή: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Πώς, πότε και γιατί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος μας με την Ανατολή; 

Το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο στις ανταποκρίσεις του δημοσιογρά-

φου Κώστα Μισαηλίδη για την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922). 

Η τραγωδία ξετυλίγεται μέσα από το λόγο του Μικρασιάτη πολεμικού 

ανταποκριτή, δημοσιογράφου και ποιητή. Από τα σκληρά πεδία των 

μαχών και τα ερείπια, αναδύεται το ανθρώπινο δράμα. Το ντοκιμαντέρ 

συμμετείχε στο Επίσημο Πρόγραμμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης.

Αλέξανδρος Παπαηλιού // Ο Αλέξανδρος Παπαηλιού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε 
Οικονομικά (1980-1985) και Κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου (1985-1987). Εργά-
ζεται σαν οπερατέρ, μοντέρ, παραγωγός και σκηνοθέτης από το 1985 σε πολλές ταινίες 
ντοκιμαντέρ και fiction (ταινίες με υπόθεση) στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, σε 
ελληνικές και ξένες παραγωγές. Έχει ασχοληθεί σαν σκηνοθέτης με το θέατρο. Γράφει 
άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά για θέματα αισθητικής, πολιτιστικής πολιτικής και κι-
νηματογράφο. Εκδίδει το κινηματογραφικό περιοδικό ΔΙΑΓΩΓΗ μηδέν. Ήταν αντιπρόεδρος 
και είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Ήταν μέλος τα προηγούμενα 

χρόνια της επιτροπής απονομής Κρατικών Βραβείων Ποιότητας για τον Κινηματογράφο. 
Διδάσκει στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ΔΟΜΗ Σκηνοθεσία και Μοντάζ. Έργα του μεταξύ άλλων είναι 
τα: Πατρίδα Είναι η Παιδική Ηλικία - Et in Arcadia Ego, Athens Blogs, Φωτόσφαιρα, Φυγές.

1 / 9 > 20:50    

Αfar / / Iταλία 2018, 15΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Tommaso Montaldo  

Η περιφέρεια της Αφάρ στην Αιθιοπία θεωρείται το μέρος όπου η αν-

θρωπότητα γεννήθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, εξαιτίας 

της κλιματικής αλλαγής η Αφάρ είναι μία από τις πιο αφιλόξενες περι-

οχές της Υφηλίου. Μέσω των μελών της ανθρωπιστικής ΜΚΟ LVIA 

ανακαλύπτουμε την περιοχή της Αφάρ και τον ντόπιο πληθυσμό. Το 

ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τη σημασία του ανθρωπιστικού έργου και την 

ευκαιρία που δίνει στους γηγενείς να παραμείνουν στη γενέτειρά τους.

Τommaso Montaldo // Tα τελευταία δύο χρόνια, ο Τομάζο Μοντάλντο εργάζεται ως 
πιλότος ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) στη πατρίδα του την Ιταλία 
και είχε την ευκαιρία να εισέλθει σε ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον. Όντας 
ανικανοποίητος με τη δουλειά του για τις διαφημιστικές εταιρείες αποφάσισε να αναλάβει 
ένα νέο επαγγελματικό δρόμο με την είσοδό του στη Σχολή Κινηματογράφου της Πρά-
γας, παρακολουθώντας μια σειρά μαθημάτων ντοκιμαντέρ μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2017. 
Στόχος του είναι να καλλιεργήσει τον εαυτό του ως επαγγελματία παραγωγό βίντεο και 
ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, να απαθανατίσει ασυνήθιστους ανθρώπους, γεγονότα και 
συναισθήματα με την κάμερά του.

1 / 9 > 18:30    

Η Μαρία Πολυδούρη στο Παρίσι 
του Μεσοπολέμου  / /Ελλάδα 2018, 62΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κώστας Νταντινάκης  
// Περιφερειακές Προβολές 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η αντισυμβατική ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη (1902-1930) δραπέτευ-

σε από τη μικρόψυχη κοινωνία της Αθήνας το 1926 και κατέφυγε στο 

Παρίσι για ν’ ανταμώσει τη Μοίρα της. Το χρονικό μιας αναζήτησης.

Κώστας Νταντινάκης // Ο Κώστας Ντανινάκης σπούδασε κινηματογράφο και θεατρο-
λογία στο Παρίσι όπου και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Paris 3, πάνω στο 
Κρητικό Θέατρο της Αναγέννησης. Δίδαξε δύο χρόνια στο γαλλικό πανεπιστήμιο Rennes-2, 

Το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
ταξιδεύει στο Καστελλόριζο! 



Εικαστικά & Θεατρικά Δρώμενα

 [ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α ]
Έκθεση φωτογραφίας ANZAC / Δημοτική 
αίθουσα Μεγίστης
// Εγκαίνια: 
Κυριακή 25 Αυγούστου 18:30, 
Επιτετραμμένος Πρεσβείας Αυστραλίας 
Jon Philp
// Σεμινάρια:
Δευτέρα 26 Αυγούστου – Σάββατο 31 
Αυγούστου 10:00-13:00 & 18:00-20:00
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 10:00-13:00

[ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η ]
«Ιωνίας Περίπλους» Συναυλία Μικρασιατικής 
Μουσικής / Στέλιος Κατσιάνης, Μαρία Θεοφανίδου, 
Κωνσταντίνος Κίκιλης, Βασιλική Κίκιλη
// Κυριακή 25 Αυγούστου 22:15

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Αφήγηση Μύθων του Αισώπου και λαϊκών 
παραμυθιών, Δημήτρης Αβούρης / Πλατεία Αγίου 
Γεωργίου του Πηγαδιού
// Δευτέρα 26 Αυγούστου 20:30 (90΄): 
Μεταξύ άλλων θα ακουστούν «Ο ποντικός της εξο-
χής και ο ποντικός της πόλης», «Ο ξυλοκόπος και 
το λιοντάρι», «Ο γάμος του σπούργιτα» καθώς και τα 
παραμυθοτράγουδα «Μύθοι μύθοι παραμύθι» και 
«Ένα πόδι δράκου».
// Τετάρτη 28 Αυγούστου 19:30 (90΄): 
Μεταξύ άλλων θα ακουστούν «Η χήνα του παπά», 
«Ο σαρανταυγάς», «Ο μάγειρας Λουκούμης», 
«Η γριά με το μοσχαράκι». 
// Παρασκευή 29 Αυγούστου 20:30 (90΄): 
Μεταξύ άλλων θα ακουστούν «Το μισοκοκκοράκι», 
«Το γουρούνι του παπά», «ο μάγειρας Λουκούμης», 
«Η καλή γριά», «Το πιο γλυκό ψωμί». 

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Θίασος Σκιών «Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη», 
Απόστολος Δομτζίδης, Αναστασία Μιχαηλίδου /
Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού
// Τρίτη 27 Αυγούστου 20:30 (60΄): 
«Οι Τρεις Καλές Συμβουλές»: Όταν η Αγλαϊα πα-
ρατάει τον Καραγκιόζη εξαιτίας της ανυπόφορης 
τεμπελιάς του εκείνος αναγκάζεται να δουλέψει, όχι 
όμως για πολύ. Η πληρωμή του είναι τρεις καλές 
συμβουλές. Θα τον βοηθήσουν άραγε;
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// Πέμπτη 29 Αυγούστου 20:30 (60΄): 
«Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου»: Ο Μπαρμπα-
γιώργος επιμένει να παντρευτεί τη νεαρή Φατμέ με 
το ζόρι. Πώς θα ξεφύγει η Φατμέ από τον έρωτά 
του; Ο Καραγκιόζης αποφασίζει να μασκαρευτεί για 
να δώσει τη λύση.

[ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ]
«Νόστος, 
Η Επιστροφή του 
Οδυσσέα» / Θεατρικός 
μονόλογος με τον Άρη 
Λεμπεσόπουλο
// Σάββατο 31 
Αυγούστου 23:15
Σαντραπεία Σχολή

Ραψωδίες ε-ν / Τα βάσανα ως την Ιθάκη
Η αφήγηση αρχίζει την ώρα που η Αθηνά στο συμ-
βούλιο των θεών, συνηγορεί υπέρ του γυρισμού του 
ταλαιπωρημένου ευνοούμενού της, Οδυσσέα, μιας 
και ο θυμωμένος Ποσειδώνας λείπει μακριά, στους 
Αιθίοπες. Βλέπουμε τον Οδυσσέα στο μακρινό νησί 
της Καλυψώς, να κλαίει και να ποθεί τον γυρισμό 
του, να αρνείται τη θεϊκή ιθαγένεια και να προκρίνει 
την πατρίδα και τα καινούργια βάσανα. Τον γυρισμό 
στο σπίτι. Από ‘δω και μπρος η επιστροφή του Οδυσ-
σέα στην Ιθάκη, στέκει μπροστά μας τόσο σίγουρη 
όσο ένα μακρινό βουνό στα μάτια του πεζοπόρου. 
Μόνο που ο δρόμος μένει ακόμη γεμάτος δυσκο-
λίες. Ο Οδυσσέας πρέπει να βουλιάξει πάλι στο 
σκοτάδι, στη δυστυχία και στην ταπείνωση, για να 
εξυψωθεί ύστερα, σκαλοπάτι σκαλοπάτι, ώσπου να 
γίνει δεκτός στους Φαίακες ως άνθρωπος ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Ο Οδυσσέας λέει το όνομά του 
και αρχίζει τη διήγηση… 
«εἴμ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν
ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέος οὐρανὸν ἵκει»

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης
Σκηνικά/Φωτισμοί/Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας 
Γεωργιάδης 
Διανομή: Άρης Λεμπεσόπουλος (Οδυσσέας)
Θοδωρής Γκόνης (Αφηγητής)

εργάστηκε επί σειρά ετών ως κριτικός κινηματογράφου και συντάκτης πολιτιστικών θεμά-
των στον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο και την κρατική ραδιοτηλεόραση. Μεταξύ άλλων έργα 
του είναι: Το πέρασμα του κομήτη Ρεμπώ από την Κύπρο, Ο Λόρκα μέσα μου, Η ποιήτρια 
Βικτωρία Θεοδώρου, Έλληνες στην Κορσική κ.α.

1 / 9 > 19:30    

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
– Αφηγήσεις  / /Ελλάδα 2018, 78΄

// Σκηνοθεσία-Σενάριο: Νίκος Παπακώστας 
// Περιφερειακές Προβολές 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, έναν 

αρχαίο υπολογιστή του 2ου π.Χ. αιώνα, που είναι το σπουδαιότερο αρ-

χαιολογικό εύρημα όλων των εποχών και αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι Έλ-

ληνες είχαν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία, με βάση την πυθαγόρεια 

φιλοσοφία και την ελληνική επιστήμη, πριν από 2500 χρόνια.

Νίκος Παπακώστας // Ο Νίκος Παπακώστας είναι συνθέτης, ποιητής και σκηνοθέτης. 
Κατάγεται από την ορεινή Άρτα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Παίζει κιθάρα και έχει συνεργα-
στεί με πολλούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Είναι μέλος των Ενώσεων Συνθετών και 
Στιχουργών της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και πολλών οργανώσεων της παγκόσμιας 
ανεξάρτητης μουσικής σκηνής και για πέντε περίπου χρόνια Γραμματέας της Ένωσης 
Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας (ΕΜΣΕ).

30 / 8 > 19:45    

Oμιλία του σκηνοθέτη Nick Torrens για την ταινία του Ένα τριακονταε-
τές ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα μέσω του ντοκιμαντέρ.

Ο Νικ Τόρενς αφιέρωσε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας, ανακαλύπτοντας 

ιδέες και δημιουργώντας ντοκιμαντέρ, μερικά από τα οποία στην Κίνα 

και το Χονγκ Κονγκ. Σήμερα, ο ίδιος ανατρέχοντας στο παρελθόν, δια- 

πίστωσε ότι πάνω από 30 χρόνια γυρίζει ταινίες και ότι οι παγκόσμιες 

αλλαγές αντικατοπτρίζονται μέσα σ’ αυτές. Με την πάροδο του χρόνου 

συνειδητοποίησε ότι όχι μόνο οι άνθρωποι και τα τοπία, αλλά και ο ίδιος 

ο κόσμος έχει αλλάξει.

Masterclass Κινηματογράφου
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Πρόγραμμα 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 18:30  [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ] > Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας ANZAC / Χαιρετισμός Jon Philp, 

Επιτετραμμένου Πρεσβείας Αυστραλίας / Δημοτική αίθουσα Μεγίστης

 19:30  Καλωσόρισμα στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνο-

ρα» 2019

 20:00  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Κρυμμένα Τοπία της Νάξου (Ειδική προβολή), Βάσια Χα-

τζηγιαννάκη / Ελλάδα, 36΄

 20:50  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Η Ανατολή Έδυσε (Ειδική προβολή), Αλέξανδρος Παπαη-

λιού / Ελλάδα, 72´/ Παραγωγή ΙΔΙΣΜΕ

 22:15  [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Ιωνίας Περίπλους / Συναυλία Μικρασιατικής Μουσικής από τον 

Στέλιο Κατσιάνη και τους δεξιοτέχνες μουσικούς του

ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

   10:00-13:00 / 18:00-20:00       [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] > Έκθεση Φωτογραφίας ANZAC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 10:00-12:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Μνήμες Καστελλορίζου / εργαστήριο: Το Καστελλό-

ριζο στην ιστορία και στο σήμερα. Κατασκευή και διακόσμηση τετραδίου 

και κάρτας pop-up, διακόσμηση με μαγνητάκια / Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, 

Παναγιώτα Παναρίτη / Εθνικό Ιστορικό Μουσείο / Σύλλογος «Δράση»

 12:30-13:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Εισαγωγή στα μαθήματα κολύμβησης για παιδιά / 

Roberto Calich / Σύλλογος «Δράση»

 17:30-18:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Η Οδύσσεια μέσα από τα μάτια των παιδιών / δημι-

ουργικό παιχνίδι / Σουσάνα Καρδούλια / Σύλλογος «Δράση»

 20:15 [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Μουσικό διάλειμμα

 20:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Αφήγηση μύθων του Αισώπου και λαϊκών παραμυθιών 

/ Δημήτρης Αβούρης 90΄ / Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 20:30  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Η Δεύτερη Ευκαιρία, Μενέλαος Καραμαγγιώλης /  

Ελλάδα 62΄ 

 21:35 Q&A*

 21:45  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > # February 27th, Marie-Thérèse Jakoubek / Βέλγιο 43΄ 

(Πανελλαδική Πρεμιέρα)

 22:30 Q&A

 22:40  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Τhe Silence of Others, Robert Bahar, Almudena Carracedo 

/ Ισπανία, ΗΠΑ 96΄

 00:15 Q&A 

 00:25    [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > The Olden Heralds, Luis-Alejandro Yero / Κούβα 23΄

 00:50 Q&A

*ερωτήσεις-απαντήσεις     # Αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

[ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η ]
Αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα και την 
παραδοσιακή μουσική της Δωδεκανήσου /  
Μπάμπης Τσέρτος
// Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 22:15

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά, Roberto Calich
// Εισαγωγή: 
Δευτέρα 26 Αυγούστου, 12:30-13:30
// Μαθήματα: 
Τρίτη 27 Αυγούστου έως Παρασκευή 30 
Αυγούστου, 12:30-14:00
// Διαγωνισμός κολύμβησης: 
Σάββατο 31 Αυγούστου, 12:30-14:00

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Δημιουργικό παιχνίδι «Η Οδύσσεια μέσα από τα 
μάτια των παιδιών», Σουσάνα Καρδούλια /
Σύλλογος Δράση Καστελλορίζου
// Δευτέρα 26 Αυγούστου έως Παρασκευή 30 
Αυγούστου, 17:30-18:30
// Παρουσίαση αποτελεσμάτων: 
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, 19:45-20:00

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Εργαστήρια Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Ρεγγίνα 
Κατσιμάρδου, Παναγιώτα Παναρίτη
// Δευτέρα 26 Αυγούστου 10:00-12:00: 
Εργαστήριο Μνήμες Καστελλορίζου: Το Καστελλό-
ριζο στην ιστορία και στο σήμερα. Κατασκευή και 
διακόσμηση τετραδίου & κάρτας pop-up, διακόσμη-
ση σε μαγνητάκια. 

Workshops & Σεμινάρια

// Τρίτη 27 Αυγούστου 10:00-12:00: 
Εργαστήριο «Κόκκινη κλωστή δεμένη»: Εικονογρά-
φηση παραμυθιών από το Καστελλόριζο με ζωγρα-
φική, κολάζ και pop-up σε αφήγηση του Δημήτρη 
Αβούρη.

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Εργαστήρια Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, Μαρία Τσίχλα, 
Δήμητρα Τσιούτσια
// Τετάρτη 28 Αυγούστου 20:30: 
Εργαστήριο «Ουρανογραφία»: Παρατήρηση του 
νυχτερινού ουρανού (αντικείμενα, αστερισμοί) με 
γυμνό μάτι και με τηλεσκόπιο, και σύνδεση με την 
ελληνική μυθολογία.
// Πέμπτη 29 Αυγούστου 18:30: 
«Κυνήγι Θησαυρού»: Εισαγωγή των παιδιών σε θέ-
ματα Αστρονομίας και Διαστημικής Φυσικής μέσα 
από το παιχνίδι.

[ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α ]
Εργαστήρια Ιδρύματος Ευγενίδου, Νίκος 
Ζουρτσάνος, Κώστας Μουστάκας, Μαρία Ντερτιλή
// Πέμπτη 29 Αυγούστου 10:00-11:00 
Εργαστήριο «Εκρηκτική Επιστήμη»: Μαθαίνουμε 
την φυσική και χημική υπόσταση των εκρήξεων και 
βλέπουμε ένα απλό πλαστικό μπουκάλι να μεταμορ-
φώνεται σε πύραυλο.
// Παρασκευή 30 Αυγούστου 10:00-12:00: 
Εργαστήριο «Κατασκευή Σαπουνιού και Ανακύ-
κλωση Χαρτιού»: Μαθαίνοντας τις ιδιότητες του 
σαπουνιού που χρησιμοποιούμε καθημερινά και 
την σημασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον.

[ Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ ]

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Δωδεκανήσου & Πειραιά
// Σάββατο 31 Αυγούστου 19:30: 
Ομιλία «Στόμα, Ο Καθρέφτης της Υγείας» / Νίκος 
Διακογεωργίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Δωδεκανήσου.
// Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 10:00: 
Δωρεάν προληπτική οδοντιατρική εξέταση για τα 
παιδιά του Καστελλορίζου / Μαρία Μενενάκου, 
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά & 
Νίκος Διακογεωργίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Δωδεκανήσου.
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ΤΡΙΤΗ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

   10:00-13:00 / 18:00-20:00       [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] > Έκθεση Φωτογραφίας ANZAC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 10:00-12:00    [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Κόκκινη κλωστή δεμένη / εργαστήριο: Εικονογράφηση 

παραμυθιών από το Καστελλόριζο με ζωγραφική, κολάζ και pop-up σε αφή-

γηση του Δημήτρη Αβούρη / Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, Παναγιώτα Παναρίτη / 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο / Σύλλογος «Δράση»

 12:30-14:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά / Roberto Calich / 

Σύλλογος «Δράση»

 17:30-18:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Η Οδύσσεια μέσα από τα μάτια των παιδιών / δημι-

ουργικό παιχνίδι / Σουσάνα Καρδούλια / Σύλλογος «Δράση»

 20:15  [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Μουσικό Διάλειμμα

 20:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Οι Τρεις Καλές Συμβουλές - Όταν η Αγλαϊα παρατάει 

τον Καραγκιόζη εξαιτίας της ανυπόφορης τεμπελιάς του εκείνος αναγκά-

ζεται να δουλέψει· όχι όμως για πολύ. Η πληρωμή του είναι τρεις καλές 

συμβουλές. Θα τον βοηθήσουν άραγε; / Θίασος Σκιών «Τα Παραμύθια 

του Καραγκιόζη» 60΄ / Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 20:30  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Ένα ξεχασμένο παρελθόν, Ανδρέας Χατζηπατέρας / Ελ-

λάδα 45’

 21:15 Q&A

 21:25  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Nowhere, Bernat Sampol / Ισπανία 13΄ & Tokei Maru / 

Ζάχος Σαμολαδάς / Ελλαδα 16΄

 21:55 Q&A

 22:05  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > My Identity, Yasmin Mistry / ΗΠΑ, 11΄ 

 22:15 Q&A

 22:25  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Deep Roots, Luc Gonodou Dossou  / Γαλλία 15΄

 22:40 Q&A

 22:50  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > In Mansourah, you separated us, Dorothée Myriam Kellou 

/ Γαλλία 70΄

 00:00   Q&A

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

   10:00-13:00 / 18:00-20:00            [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] > Έκθεση Φωτογραφίας ANZAC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 12:30-14:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά / Roberto Calich / 

Σύλλογος «Δράση»

 17:30-18:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Η Οδύσσεια μέσα από τα μάτια των παιδιών / δημι-

ουργικό παιχνίδι / Σουσάνα Καρδούλια / Σύλλογος «Δράση»

 19:30   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Αφήγηση μύθων του Αισώπου και λαϊκών παραμυθιών 

/ Δημήτρης Αβούρης 90΄ / Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 19:30   [ΟΜΙΛΙΕΣ] > Πολιτική Ανυπακοή / Διεθνές Πάνελ Συζήτησης / Πρόεδρος: 

Michel Noll / Συμμετέχουν: Nick Torrens, Mandy Chang, Παναγιώτης Τσο-

λιάς, Ed Braman, Ειρήνη Σαρίογλου

 20:15   [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Μουσικό Διάλειμμα

 21:00   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Ουρανογραφία / εργαστήριο: Παρατήρηση του νυχτε-

ρινού ουρανού (αντικείμενα, αστερισμοί) με γυμνό μάτι και με τηλεσκόπιο, 

και σύνδεση με την ελληνική μυθολογία / Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, 

Μαρία Τσίχλα, Δήμητρα Τσιούτσια / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Πλα-

τεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 20:30   [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Μια Ζωή, Ντίνος Γιώτης / Ελλάδα 80΄

 21:50 Q&A

 22:00   [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > The Greek of the Russian Empire, Svetlana Muzychenko  

/ Ρωσία 73΄

 23:15 Q&A

 23:25  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Children Below Deck, Bettina Henkel / Αυστρία 90΄

 00:55 Q&A

ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 10:00-13:00 / 18:00-20:00  [EIKAΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] >  Έκθεση Φωτογραφίας ΑNZAC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 10:00-11:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Εκρηκτική Επιστήμη / εργαστήριο: Μαθαίνουμε την φυ-

σική και χημική υπόσταση των εκρήξεων και βλέπουμε ένα απλό πλαστικό 

μπουκάλι να μεταμορφώνεται σε πύραυλο / Νίκος Ζουρτσάνος, Κώστας 

Μουστάκας, Μαρία Ντερτιλή / Ίδρυμα Ευγενίδου / Σύλλογος «Δράση»

 12:30-14:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά / Roberto Calich / 

Σύλλογος «Δράση»

 17:30-18:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Η Οδύσσεια μέσα από τα μάτια των παιδιών / δημι-

ουργικό παιχνίδι / Σουσάνα Καρδούλια / Σύλλογος «Δράση»

 18:30  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Κυνήγι Θησαυρού : Εισαγωγή των παιδιών σε θέματα 

Αστρονομίας και Διαστημικής Φυσικής μέσα από το παιχνίδι / Παναγιώτης 

Ευαγγελόπουλος, Μαρία Τσίχλα, Δήμητρα Τσιούτσια / Εθνικό Αστεροσκο-

πείο Αθηνών / Σύλλογος «Δράση»

 20:15   [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Μουσικό Διάλειμμα

 20:30    [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου - Ο Μπαρμπαγιώρ-

γος επιμένει να παντρευτεί τη νεαρή Φατμέ με το ζόρι. Πώς θα ξεφύγει 

η Φατμέ από τον έρωτά του; Ο Καραγκιόζης αποφασίζει να μασκαρευτεί 

για να δώσει τη λύση / Θίασος Σκιών Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη 60΄ / 

Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 20:30   [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Time to Leave , Orchan Tekeoğlu / Τoυρκία 52΄

 21:25 Q&A

 21:35  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > To the Living, Pauline Fonsny / Γαλλία 28΄ (Πανελλαδική 

Πρεμιέρα) & # Our Territory, Mathieu Volpe / Βέλγιο, Ιταλία 22΄ (Πανελ-

λαδική Πρεμιέρα) & # Tokyo Kurds, Fumiari Hyuga / Ιαπωνία 21΄ (Πανελ-

λαδική Πρεμιέρα)
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 22:45 Q&A

 22:55  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > My Unknown Soldier, Anna Kryvenko / Τσεχία, Λετονία, 

Σλοβακία 79΄

 00:15 Q&A

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 10:00-13:00 / 18:00-20:00   [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] >  Έκθεση Φωτογραφίας ΑΝΖΑC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 10:00-12:00   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Κατασκευή Σαπουνιού και Ανακύκλωση Χαρτιού / ερ-

γαστήριο: Μαθαίνοντας τις ιδιότητες του σαπουνιού που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά και την σημασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον / Νίκος 

Ζουρτσάνος, Κώστας Μουστάκας, Μαρία Ντερτιλή  /  Ίδρυμα Ευγενίδου 

/ Σύλλογος «Δράση»

 12:30-14:00   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Μαθήματα κολύμβησης για παιδιά / Roberto Calich / 

Σύλλογος «Δράση»

 17:30-18:30   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Η Οδύσσεια μέσα από τα μάτια των παιδιών / δημι-

ουργικό παιχνίδι / Σουσάνα Καρδούλια / Σύλλογος «Δράση»

 19:45   [ΟΜΙΛΙΕΣ] > Ένα τριακονταετές ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα μέσω 

του ντοκιμαντέρ (Masterclass Κινηματογράφου) / Nick Torrens 40΄

 20:30   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Αφήγηση μύθων του Αισώπου και λαϊκών παραμυθιών 

/ Δημήτρης Αβούρης 90΄ / Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού

 20:25   [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Hugo Blanco, Deep River, Malena Martίnez Cabrera  / 

Αυστρία, Περού 108΄

 21:35 Q&A

 21:45   [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Ρίζες, Ελίζα Σορόγκα, Αίγλη Δράκου  / Ελλάδα 28΄

 22:15 Q&A

 22:25  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > # Fatherland, Maxime Caperan, Éva Sehet / Γαλλία 90΄ 

(Πανελλαδική Πρεμιέρα)

 23:55 Q&A

 00:05  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > # Seybouda, Nathalie Blomme / Γαλλία 14΄ (Πανελλαδική 

Πρεμιέρα) & Μια απλή ζωή, Μυρτώ Παπαδογεώργου, Robert Harding 

Pittman / Ελλάδα, Γερμανία, ΗΠΑ 17΄

 00:35 Q&A

ΣΑΒΒΑΤΟ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 10:00-13:00 / 18:00-20:00  [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] >  Έκθεση Φωτογραφίας ΑΝΖΑC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 12:30-14:00   [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Διαγωνισμός κολύμβησης / Roberto Calich

 19:30    [ΟΜΙΛΙΕΣ] > Στόμα, Ο Καθρέφτης της Υγείας / Ομιλία / Νίκος Διακογεωρ-

γίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου 20΄

 20:15  [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Μουσικό Διάλειμμα

 20:30  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > I Itsai Romni (Το Κορίτσι Γυναίκα), Ευαγγελία Γούλα / 

Ελλάδα 53΄

 21:25 Q&A

 21:35  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Hamada, Eloy Domίnguez Serén / Σουηδία, Νορβηγία, 

Γερμανία 89΄

 23:05 Q&A

 23:15  [ΘΕΑΤΡΟ] > Νόστος, Η Επιστροφή του Οδυσσέα / Θεατρικός μονόλογος 

με τον Άρη Λεμπεσόπουλο σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη / Σαντραπεία 

Σχολή

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 10:00-13:00    [ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ] >  Έκθεση Φωτογραφίας ΑΝΖΑC / Δημοτική Αίθουσα 

Μεγίστης 

 10:00  [ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ] > Δωρεάν προληπτική οδοντιατρική εξέταση για τα παιδιά 

του Καστελλορίζου / Μαρία Μενενάκου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλό-

γου Πειραιά & Νίκος Διακογεωργίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Δωδεκανήσου

 18:30  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Η Μαρία Πολυδούρη στο Παρίσι του Μεσοπολέμου 

(Ειδική Προβολή), Κώστας Νταντινάκης / Ελλάδα, 62΄ / Περιφερειακές 

Προβολές 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 

 19:30  [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων – Αφηγήσεις (Ειδική 

Προβολή), Νίκος Παπακώστας / Ελλάδα, 78΄ / Περιφερειακές Προβολές 

21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

 20:50 [ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ] > Afar  (Ειδική προβολή), Tommaso Montaldo / Ιταλία 15΄ 

 21:15  Αποτελέσματα εκπαιδευτικών και δημιουργικών προγραμμάτων για παιδιά  

/ Απονομή παιδικών βραβείων

 21:30  Απονομή Βραβείων 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα 

Σύνορα»

 22:00  [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα και την παραδοσιακή μουσική 

της Δωδεκανήσου / Μουσική Συναυλία από τον Μπάμπη Τσέρτο και την 

ορχήστρα του
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Ἐκόμισα εἰς τήν Τέχνη

Κάθομαι καί ρεμβάζω. Ἐπιθυμίες κ’ αἰσθήσεις 
ἐκόμισα εἰς τήν Τέχνην – κάτι μισοειδωμένα,
πρόσωπα ή γραμμές ἐρώτων ἀτελῶν
κάτι ἀβέβαιες μνῆμες. Ἀς ἀφεθῶ σ’ αὐτήν.
Ξέρει να σχηματίσει Μορφήν τῆς Καλλονῆς·
σχεδόν ἀνεπαισθήτως τόν βίον συμπληροῦσα,
συνδυάζουσα ἐντυπώσεις, συνδυάζουσα τές μέρες.

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ
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4th
I N T E R N A T I O N A L  D O C U M E N T A R Y  F E S T I V A L
I N  C A S T E L L O R I Z O  I S L A N D  2 0 1 9

BEYOND
BORDERS

H E L L E N I C  H I S T O R Y  F O U N D A T I O N  ( Ι D Ι S Μ Ε )

I’ve Brought to Art

I sit in a mood of reverie.
I brought to Art desires and sensations:
things half-glimpsed,
faces or lines, certain indistinct memories
of unfulfilled love affairs. Let me submit to Art:
Art knows how to shape forms of Beauty,
almost imperceptibly completing life,
blending impressions, blending day with day.

C.P. CAVAFY

(Translated by  Philip Sherrard, Edmund Keeley)
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Under the auspices 

of the General Secretariat for Greeks Abroad 

& the Municipality of Megisti

BEYOND BORDERS
info@beyondborders.gr 

www.beyondborders.gr

Organization:

Hellenic History Foundation 

(ΙDISME)  

1, Bouboulinas str., Pallini, Attica 15351 GR

T.: +30 210 6669 140, +30 210 6669 131 

info@idisme.gr,  www.idisme.gr 

Co-organization:

Region of South Aegean   

Τhe Society for the Restoration of Castellorizo, Sydney 

Les Ecrans des Mondes

Special thanks to Drasi Organization for the kind provision 

of their office in Castellorizo.

Team & associates

Art Director: Irini Sarioglou

Director of International Development: Michel Noll

General Secretary: Vassia Hadjiyannaki 

Festival Coordination: Vasiliki Ligou, Pavlina Georgiadou,  

Maria Konstantopoulou, Thodoris Matsagos

Screening Coordinator: Τasos Giapountzis

Social Networking Officer: Alexandros Makris 

Sales Management: Lina Sotiropoulou

Technical Support: Giorgos Mantas, Eros Kazandjian – Free Sound

Cameraman: Kyriakos Gikas 

Website maintenance: Fotis Routsis

Photographer: Christos Simatos – ps.design

Αrtistic Design-Layout: Marianna Poga – ps.design

Translation-Editing: Kostas Sarioglou

Printing: Μichalis Varouxis – MacArt

cover Artwork: Christos Bokoros

Volunteers: Melissa Chemam, Therapon Skoutas, Stella Maridaki, 

Ezgi Ayyιldιz, Georgia Goudoulaki

The Hellenic History Foundation (idisme.gr), creator and organizer of 

“Beyond Borders” International Documentary Festival in Castellorizo 

was founded in 2008 by a team of young historians with the aim of pre-

serving, documenting and disseminating contemporary history.

With more than 45,000 members across the country, the Hellenic His-

tory Foundation is trying hard to increase awareness on the importance 

of history, heritage and culture. Its activities include the publishing of 

scientific books, the creation of history documentaries, as well as the 

organization of scholarly meetings, lectures, seminars, based on its 

publications, research and documentaries.

An integral part of H.H.F.’s endeavour is to create history documen-

taries. Through academic research, combined with high quality equip-

ment and skilled personnel, the Hellenic History Foundation aims to 

produce memorable documentaries that achieve recognition and dis-

tinction worldwide. H.H.F. works with reputable research centres and 

universities, both in Greece and abroad, to form an ever-expanding 

network of collaborators. There is no membership fee if you would like 

to become a Member of H.H.F. Our vision is to make History the most 

popular subject for the young and the old ones!

The Hellenic History Foundation   
(IDISME)
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Welcome to the 4th “Beyond Borders” International Documentary Fes-

tival in Castellorizo. 

“Beyond Borders” was instituted in 2016 by the Hellenic History Foun-

dation (IDISME) with the aim of making this beautiful island an open-air 

meeting point for filmmakers of history and sociopolitical documentary 

films, as well as for people of the arts and letters.

Situated at a critical spot between East and West, close to the coasts 

of Lykia, “Beyond Borders” seeks to render the island of Castellorizo a 

point of reference for further cultural collaboration between cinematog-

raphers and creators worldwide. 

The competition of “Beyond Borders” bestows 3 Best Documentary 

Film awards every year; a kind courtesy of the Hellenic Parliament and 

EKOME Media. The Festival takes place under the auspices of the Hel-

lenic Ministry of Foreign Affairs and the Municipality of Megisti, and is 

co-organised by the Region of South Aegean, Ecrans Des Mondes and 

the Society for the Restoration of Megisti, Sydney. Complemented by 

various cultural events such as folk music concerts, theatre, sculpture 

exhibits, photograph exhibits, book launches etc., “Beyond Borders” 

travels every year outside Greece in an effort to establish itself on an 

international level.

Our goal is to “bring the entire world to Castellorizo and take Castellori-

zo’s culture to the ends of the Earth…”

Enjoy!

Irini Sarioglou
Festival Director

Dear Documentary Lovers, 

Castellorizo Island is again at the center of attention of many documen-

tary Filmmakers from Far and Wide. This year, more that 400 films have 

been submitted, roughly two thirds of which are coming from beyond 

Greece’s borders. 

Our festival is truly becoming international, focusing on events, peo-

ple and stories that are dealing with cross-cultural topics from the four 

corners of our planet… thus affirming with determination its global per-

spective, without denying its solid roots on the extraordinary Island of 

Castellorizo in the Southern Aegean.

For Greek filmmakers, “Beyond Borders” has become the meeting 

point where, early in the new season, they can get the attention from 

foreign colleagues, buyers and coproducers. And likewise, for foreign-

ers, this boutique festival is an excellent point of reference to enter rela-

tionships with their Greek counterparts.

Meanwhile, “Beyond Borders” will continue to travel during the season 

to several «hors-les-murs» partner screenings in other parts of the world 

(London, Athens, Prague, maybe Sydney, Toronto, Paris…).

But to witness the Original, however international, you will always have 

to come in Castellorizo!

Michel Noll
Director of International Development

Beyond Borders 
Welcome Addresses!

Βring the entire world to Castellorizo and take
Castellorizo’ s culture to the ends of the Earth!
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Dear Friends,

It is a pleasure for the Australian Embassy to support the 4th “Beyond 

Borders” International Documentary Festival and the Anzac-themed 

photographic exhibition in Castellorizo. 

Australia-Greece relations are based on our shared history and experi-

ences in times of war and peace. Strong bonds were forged between 

our countries during two world wars, when Australian servicemen and 

women, also known as the Anzacs, served in Greece to protect free-

dom and democracy.  

Subsequent waves of Greek migration to Australia have brought us 

closer together. Today, the Greek-Australian community is an integral 

part of Australia’s rich multicultural tapestry. They have made a great 

contribution to Australia and to our bilateral links. Yet, they have never 

forgotten the land of their forebears. The Greek-Australian community 

of Castellorizian heritage in particular, the ‘Kazzies’, have returned to 

their island in droves and contributed to its revitalisation. It is a great 

source of pride to see these connections honoured in the Festival. 

Jon Philp
Chargé d’affaires, Australian Embassy in Athens

Australian Embassy in Athens 

Dear Friends,

The National Centre of Audiovisual Media and Communication – 

EKOME is pleased to support this year’s “Beyond Borders” Internation-

al Documentary Festival.

EKOME, as guardian for the national audiovisual heritage through the 

creation and operation of the National Audiovisual Depository and as 

the point of reference for Media and Information Literacy in Greece, 

actively supports collaborations and dialogue aimed at consolidating 

and enhancing our audiovisual cultural creation, historical memory and 

scientific research. That is why we are very happy for this year’s event 

and we look forward to the parallel cultural events planned for the last 

week of August.

Moreover, through its rich programme and parallel activities, the Fes-

tival highlights Castellorizo, the unique outlying island of Greece and 

the Mediterranean, rich in natural and cultural treasures. Castellorizo 

thus becomes a meeting point for all continents, prompting its visitors 

to discover their common points of reference and common values, and 

how ultimately, they are all connected through culture and especially 

through cinema and historical documentary films. In this spirit, EKOME 

has decided to establish a Special Prize for «Mediterranean Friend-

ship», which will be awarded to a documentary film that promotes 

peaceful coexistence, dialogue and the exchange of cultural ideas and 

values among the Mediterranean peoples.

We invite you all to this celebration of culture and we wish you a won-

derful festival.

Panos Kouanis
EKOME SA Chairman and CEO

Νational Centre of Audiovisual Media 
and Communication (EKOME Media) 

Australian Embassy 
Greece
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BBC Four has a built an unrivalled reputation as the home of television 

of intelligence, wit and verve. From Lucy Worsley’s intoxicating history 

of the home to Waldemar Januszczak’s reinvention of the Dark Ages 

to Saga’s Nordic angst in The Bridge, BBC Four offers a cocktail of 

programming unlike any other in British broadcasting.

Since 1997, Storyville has been a trusted partner for world-class film-

makers in bringing the globe’s best stories to festival, cinema and tel-

evision audiences. Broadcasting fearless, challenging and engrossing 

films, the strand has an enviable pedigree and reputation for producing 

award winning, critically acclaimed titles. It’s been home to over 700 

films from some 70 countries including Hoop Dreams, One Day in Sep-

tember, The Staircase, Blackfish - The Whale that Killed, Queen of Ver-

sailles, City of Ghosts, Eagle Huntress and many more.

Founded in 2007, Theatre, Film, Television and Interactive Media has 

grown to a department of more than 600 students and close to sixty 

staff. We are located in a £30 million production and performance cen-

tre boasting two television studios, a scenic stage theatre, a black box 

theatre/sound stage, picture finishing, ADR and Foley suites, a 4K dig-

ital cinema and three media labs. We have four key subject areas: Film 

and Television Production, Interactive Media, Theatre and the Busi-

ness of the Creative Industries, which crosses over all of the other ar-

eas. Our staff have both academic and industry backgrounds and our 

programmes integrate traditional academic education with vocational 

training through the convergence of critical analysis, creative practice 

and the use of digital technology. This blend of the critical, creative, 

practical and technical makes us unusual within the Russell Group of 

research intensive British Universities.  

The department was established with a strong external focus and this 

has created a synergy or continuum between research, professional 

practice and knowledge exchange. We developing a group of defined 

research clusters focussing on Cultural Histories and Legacies; Im-

mersive & Interactive Storytelling; Performance & Production Practic-

es & Contexts; Digital Cultures; Media Technologies and Storytelling; 

Health, Wellbeing and Accessibility. Major projects, past and present, 

include Mediating Cultural Encounters Through European Screens, a 

study of transnational production and consumption in partnership with 

the University of Copenhagen and Vrije Universitet Brussel; Transfor-

mation and Tradition in Sixties British Cinema, a reassessment of that 

watershed period in film history; and XR Stories, a £15m project in part-

nership with Screen Yorkshire and the British Film Industry establishing 

a centre of excellence in Interactive and Immersive Storytelling. Our 

close collaboration with industry has also resulted in the department 

contributing to the production of more than twenty feature films and 

various television programmes from dramas to factual shows. We also 

host visiting theatre companies.  

ACADEMIC PARTNER OF HONOUR

University of York
Department of Theatre, Film, Television  
and Interactive Media

MEDIA PARTNER OF HONOUR

BBC4
Storyville
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Irini Sarioglou
Festival Director

Irini Sarioglou (Dr.) was born in Is-

tanbul in 1972. She is Assistant Profes-

sor of Contemporary History at Istanbul 

University (Dept. Modern Greek Studies) 

and the General Secretary of the Hellenic 

History Foundation in Athens. She special-

ises in contemporary Greek and late Ot-

toman/modern Turkish history (19th-20th 

century). Her filmography includes: Zap-

peion High School for Girls (Script-Re-

search-Narration-Translation), The Ten Day 

Diary (Concept-Research-Script-Narration 

-Translation), The Exiled (Concept-Research 

-Script-Narration-Translation), The Silent 

School (Co-Directing-Script-Research), Im-

vros – Tenedos: A tale of memories (Co-Di-

recting-Script-Research), On the edge of  

the Aegean, Castellorizo (Co-Directing- 

Script, Research) and The East Has Set 

(Co-Directing, Research). She is the Direc-

tor of the International Documentary Festi-

val “Beyond Borders”. She speaks English, 

French and Turkish.

Michel Noll
Director of International Development

He was born in Cologne, Germany, 

but he has been living in France for the last 

40 years. After completing his studies in 

Economics and Sociology at Cologne Uni-

versity, Germany, he became a Producer/

Director of television programs. In 1977, he 

joined TELECIP in Paris, then the leading 

French independent production company. 

In 1982, he launched Revcom Television, 

the television arm of French Publishing 

Group “Editions Mondiales” which quickly 

became one of the most successful pro-

duction companies, with subsidiaries in 

Germany, United Kingdom and Australia. 

In 1987 he launched his own production 

house Quartier Latin. In 1995, he acquired 

ICTV a documentary distribution company 

representing small French and international 

producers. So far, he has directed and/or 

produced high-end programs and features. 

In recent years, he directs and/or produces 

documentaries with a cutting edge in Con-

temporary History, current affairs and social 

issues.

Jury

Nick Torrens
Filmmaker (Jury President)

Nick Torrens is a founding member 

and former National Chair of the Australian 

International Documentary Conference. He 

has commissioned documentary for the 

SBS TV Network, designed and directed 

courses for the Australian Film, Television 

and Radio School, taught documentary 

history and practice, chaired international 

forums, prepared industry submissions 

and reviews, assessed projects for federal 

and state film agencies, acted as mentor 

for emerging filmmakers and worked to en-

hance the profile and sense of community 

among documentary practitioners. Torrens 

is one of Australia’s foremost authors of 

original documentary, filming subjects in 

Australia, Asia, Africa, Europe, the US and 

Canada. His work is shown at major film 

festivals, in cinemas and on international 

television. 

Panagiotis Tsolias
Director of Communications, Hellenic 

Broadcasting Corporation (ERT)

Panagiotis Tsolias, Director of Com-

munication Department of ERT S.A. is an 

experienced journalist and a member of the 

Journalists’ Union of Athens Daily News-

papers. He has extensive experience in 

communication and outreach activities. He 

holds a MPhil in History of Philosophy and 

he is a PhD Candidate in Intellectual Histo-

ry. He is the co-author of several books and 

has published a significant number of scien-

tific articles and reviews on documentaries 

and short films.

Mandy Chang
Commissioning Editor of Storyville, 

BBC4

Mandy is the Commissioning Editor 

of Storyville, the BBC’s pioneering global 

feature documentary strand. It showcases 

the world’s best documentaries – dealing 

with big issues of our time and with stories 

that resonate universally. For over 20 years, 

Storyville has aired acclaimed films such 

as: India’s Daughter, City of Ghosts, Black-

fish, Death on the Staircase, OJ: Made in 

America, Notes on Blindness and Man on 

Wire. Many of these films have won Oscar, 

Grierson, Emmy, Peabody and other pres-

tigious awards. Mandy is from a filmmaking 

background and herself has brought award 

winning films to public television viewers, 

both as a commissioner (at ABC Arts) and 

filmmaker. During her time at Storyville 

Mandy has overseen and delivered to the 

BBC series such as The Fourth Estate and 

Why Slavery, as well as single films, Under 

the Wire, Last Men in Aleppo, The Death 

of Ratko Mladic, Trophy, A Northern Soul 

and The Cleaners, which premiered at 

Sundance and won the Prix Europa. She 

is a passionate advocate of public service 

broadcasting with its remit to support inde-

pendent, diverse and creatively authored 

storytelling for audiences and to nurture 

new talent in a culture dominated by com-

mercial imperatives.
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4th I N T E R N A T I O N A L  D O C U M E N T A R Y  F E S T I V A L
I N  C A S T E L L O R I Z O  I S L A N D  2 0 1 9

Duncan Petrie
Professor of Film, 

University of York

Duncan Petrie is Professor of Film 

and Head of Theatre, Film, Television and 

Interactive Media at the University of York. 

Duncan began his career as Research 

Officer at the British Film Institute before 

moving to the University of Exeter where he 

established the Bill Douglas Centre for the 

History of Cinema and Popular Culture, a 

public museum and research resource. In 

2004 he became Head of the Department 

of Film, Television and Media Studies at the 

University in Auckland. Duncan has been 

at the University of York since 2009 where 

he played a key role in developing a new 

department dedicated to the integration of 

theory and practice and a strong partner-

ship with industry. His key research areas 

are British, Scottish and New Zealand cin-

ema, the history of Cinematography and 

the development and contribution of Film 

Schools. 

Awards
Best History Documentary

Best Social Documentary

Special Award for Mediterranean Friendship (supported by EKOME Media)

Nadia Stylianou
Cultural Attaché, Embassy of the Re-

public of Cyprus in Athens

Dr Nadia Stylianou is currently the 

Director of the Cyprus Cultural Centre in 

Athens which is affiliated to the Embassy of 

Cyprus. She is also a visiting researcher at 

the Paul Valéry University of Montpellier and 

at the University of Cyprus. She studied 

Modern Greek and French Philology and 

Comparative Literature at the Universities 

of Geneva, Lyon and Montpellier. She was 

awarded a doctorate degree with Honours 

from the Paul Valéry University of Montpel-

lier. She taught Modern Greek Philology 

and Greek civilization in various universities 

in Cyprus and abroad, such as the Paul 

Valéry University of Montpellier, the Univer-

sity of Lyon, the University of Cyprus, and 

the Pafos Neapolis University

Competing Films
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“political” actions. Marίa is one of many Spaniards burdened by an 

unresolved past. It’s estimated that 100,000 victims are still buried in 

mass graves. Tens of thousands of babies disappeared from hospitals, 

dissenters were tortured and imprisoned. For six years, filmmakers 

Robert Bahar and Almudena Carracedo followed a group of victims 

and family members attempting to use international law to prosecute 

some prominent figures from Franco’s regime in Argentina. Executive 

produced by Pedro Almodόvar, The Silence of Others observes these 

people and gives them a voice. They clearly cannot forget, even though 

some of them wish they could.

Almudena Carracedo // Almudena Garracedo was born in Madrid, Spain. She has 
developed her professional career in the US, where she directed and produced her debut 
feature film, the Emmy-winning documentary Made in L.A. She is a Guggenheim Fellow, 
a Creative Capital Fellow, a Sundance Time Warner Documentary Fellow, a United States 
Artists Fellow, and the recipient of an honorary doctorate from Illinois Wesleyan University. 
In 2012 Almudena returned to Spain to begin work on The Silence of Others. 

Robert Bahar // Robert Bahar was born in Philadelphia, Pennsylvania. He lives and works 
between Madrid, Spain and Brooklyn, New York. He won an Emmy as producer/writer of 
the documentary Made in L.A., and he spearheaded the three-year impact campaign that 
brought the film to audiences around the world. He produced and directed the documentary 
Laid to Waste, and line produced several independent films. Robert is a Creative Capital 
Fellow, a Sundance Documentary Fellow, and holds an MFA from the University of Southern 
California’s School of Cinema-Television. 

26 / 8 > 00:25    

The Olden Heralds  / /Cuba 2018, 23΄

// Direction-Script: Luis Alejandro Yero 

Tatá and Esperanza witness the elections of a Cuban president without 

the surname “Castro” for the first time in half a century. At almost 90 

years old, they silently observe the end of one of many lived cycles. As 

two lighthouses of a remote era.

Luis Alejandro Yero // Luis Alejandro Yerο Cuban filmmaker born in 1989, graduated 
from the International Film and Television School of Cuba (EICTV) in 2018. His short films 
have competed in numerous European and Latin American film festivals, including IDFA, 
Jihlava, FICUNAM, Malaga and Olhar de Cinema, receiving awards at Mar del Plata and 
Havana. 

27 / 8 > 20:30    

A forgotten past  / /Greece 2018, 45΄

// Direction-Script: Andreas Hadjipateras  

Solomon Juxon-Smith, whose father was head of state of Sierra Leone, 

is a grocery store employee in New York and a political refugee. A 

26 / 8 > 20:30    

The Second Chance  / /Greece 2018, 62΄

// Direction-Script: Menelaos Karamaghiolis  

Is there ever a second chance in real life? A young man from Lithuania 

finds himself imprisoned in a youth detention center in a foreign country 

where he doesn’t even speak the language. He can either stay in his 

cell and give up everything or find a way to redefine his life. He may even 

try to learn Greek in the prison’s school, discover his hidden talents 

and study at the Technical University one day. Will he succeed? For 

three years, he strives to fulfill these seemingly unattainable goals as 

the camera records his anguish to start his life from scratch.

Menelaos Karamaghiolis // Menelaos Karamaghiolis is a filmaker who works in Athens 
producing feature films, documentaries, video art & radio essays that transcend frontiers 
and stereotypes, as well as for real-life neglected heroes and serve as an essential tool for 
dialogue and social change. His films have been screened globally and won many awards: 
ROM (1989), BLACK OUT (p.s. RED OUT) (1998), J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant 
(2011). His video art works have been shown at the National Museum of Contemporary Art, 
Athens and at the Venice Biennale.

26 / 8 > 21:45    

February 27th
  / /Βelgium 2018, 43΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Marie-Thérèse Jakoubek   

For 42 years, around 210.000 Saharawi have been living in camps in the 

Algerian desert due to the occupation of the Western Sahara by Morocco. 

The film focuses on the daily lives of the inhabitants of the camps, which 

were primarily built by the women while the men were at war. It tells about 

their lives in a temporary existence that evolved into a home against their 

will and to this day symbolizes their resistance and resilience.

Marie-Thérèse Jakoubek // Marie-Thérèse Jakoubek was born in Vienna in 1988. She 
works as a photographer and movie director. From 2013 to 2017 she studied Cinema and 
Art at the University of Fine Arts in Hamburg. February 27th is her graduation project.

26 / 8 > 22:40    

The Silence of Others  / /Spain, USA  2018, 96΄

// Direction-Script: Almudena Carracedo & Robert Bahar  

Marίa Martίn’s mother was murdered during the Franco regime, and 

her body has lain in a mass grave now for almost a lifetime. Marίa 

wants to rebury her mother’s remains, but excavating the grave is 

blocked due to a Spanish amnesty law adopted in 1977 that prohibits 

the prosecution of those who worked for the Franco regime for their 

// Competing Films Competing Films //
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before the devastation started, tried to stop him. Bravely, the Captain 

defied them, threw his cargo in the sea, and continued the rescue 

mission that made him a legend.

Zachos Samoladas // Zachos Samoladas was born in Thessaloniki, Greece on 1967. In 
1983 an S8 film camera led to the creation of his first animated short. By 1986 the Greek 
State television ET1 aired 6 of his animated shorts. He studied Experimental Animation 
at California Institute of the Arts with legendary animator Jules Engel as his mentor. His 
studies also include a degree in film direction from the Eugenia Hatzikou film school in 
Athens. His 1997 animated short tiled Genesis is the first Greek animated film over 20 
minutes. Zachos Samoladas personal filmorgraphy includes 8 animated shorts, 4 live 
action shorts, 4 feature films, and 3 documentaries. His volume of work also include 
a series of international documentary co-productions with South Korean networks. At 
present Zachos Samoladas is Executive Production Manager at the Municipal Television 
of Thessaloniki TV100 and an active member of the Greek Directors Guild.

27 / 8 > 22:05    

My Identity  / /USA 2018, 11΄

// Direction-Script: Yasmin Mistry  

Ashley, a young Native-American Caucasian girl, converts to Islam in 

hopes of finding structure in a life where it never existed, but with that 

decision comes the risk of losing one of the few biological connections 

she still has. My Identity tells the story of how race, religion, and family 

heritage can shape one’s identity.

Yasmin Mistry // Yasmin Mistry is an Emmy-nominated animator and filmmaker. Her 
work has been displayed worldwide including recent showings at the White House and 
United Nations, as well as at many film festivals. She is the recipient of grants from several 
well known foundations. Her documentary short films about foster care have been selected 
for over 100 film festivals and won more than 25 awards. The first film in the series, Feeling 
Wanted, was nominated for Best Short Film of 2015 by Adoption At The Movies. 

27 / 8 > 22:25    

Deep Roots  / /France 2019, 15΄

// Direction-Script: Luc Gonodou Dossou  

Inside the cockfighting pits in Thailand, in Philippines and the ones in 

Guadeloupe, Aod, Edgar and Dolores are preparing their roosters for 

an upcoming fight in front of a public of bettors and aficionados. For 

the Thais, the Filipinos and the Guadeloupeans, this sport runs through 

their veins meanwhile it is a tradition that seems meant to disappear. 

Why are these men so passionate for those ritualized cockfights in 

Thailand, in Philippines and in Guadeloupe?

Forgotten Past narrates the story of how Solomon and his family 

went from West African ruling class to disappearing into the complete 

anonymity of life in the US.

Andreas Hadjipateras // Andreas Hadjipateras is an English-Greek filmmaker. His first 
feature documentary “The Last Partisan”, centering around Manolis Glezos, premiered 
at the Thessaloniki Film Festival and was followed by a theatrical release. His second 
major documentary “A Forgotten Past” is currently on the festival circuit. He has directed 
numerous shorts that have been featured in festivals worldwide. Andreas is a graduate of 
NYU’s Tisch Film and Television Program. Filmography: A Forgotten Past, documentary 
(2019), The Last Partisan, documentary (2018), Gallero, documentary (2015), Maternal, 
fiction (2014).

27 / 8 > 21:25    

Nowhere  / /Spain 2017, 13΄

// Direction-Script: Bernat Sampol   

In 1968 Julio Villar began a four years trip on aboard a small sailboat. 

He recorded his experiences in a journal that he turned into a book 

called Notebook of a solitary explorer. Inspired by this diary, surfer 

Kepa Acero set out on a journey in search of a lonely wave. During his 

path, he leaves behind his fear of the unknown and social constraints 

to t in with the wild environment and the remote island inhabitants. 

Nowhere illustrates the traveler’s soul through Julio Villar’s words and 

Kepa Acero’s experiences.

Bernat Sampol // Bernat Sampol (Barcelona, 1983) graduated in Audiovisual Production 
in 2004 developed his professional career as photography director and producer in 
documentary and publicity fields. Working on numerous projects for international brands 
(Danone, Turismo de Canarias, Olympic Channel) and TV programs. He currently directs 
the photography of “Salvados” (LaSexta TV). En Ningύn Sitio is his most personal work.

27 / 8 > 21:25    

Tokei Maru  / /Greece 2018, 16΄

// Direction-Script: Ζachos Samoladas 

Tokei Maru is an animated short based on an extraordinary human in 

history. A story that sounds like an old myth, a Japanese captain that 

places human life above all else. He was the captain of the Japanese 

cargo ship Tokei or Tokai Maru and he was a man who took a great 

risk in order to save more than 800 people during the devastating fire 

that destroyed the Greek and Armenian quarters of the city of Smyrna, 

present-day Izmir, on the coast of Asia Minor in September of 1922. 

The Turkish army, who had gained control of the city a couple of days 

// Competing Films Competing Films //
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as a guest professor at the Department of Cinematography of the Aristotle University of 
Thessaloniki and at IEK Domi. He has served as President of the Union of Scriptwriters 
in Greece. a member of the Greek Directors’ Association, the Union of Scriptwriters of 
Greece, the Hellenic Documentary Union and the Association of Journalist and Electronic 
Journal Editors.

28 / 8 > 22:00    

The Greek of the Russian Empire  / /Russia 2018, 73΄

// Direction-Script: Svetlana Muzychenko  

A biopic about Ioannis Kapodistrias, a splendid diplomat and the first 

Governor of Greece. The life of Kapodistrias combined all the elements 

of the greek tragedy: love and betrayal, intrigue and noble ideals. An in-

depth look into the lesser-known sides of a charismatic leader, whose 

murder remains an unhealed wound for subsequent generations of 

Greeks.

Svetlana Muzychenko // Svetlana Muzychenko was born in Khabarovsk, in 1963. She 
graduated from Novosibirsk Theater School and worked as an actress in the Novosibirsk 
Drama Theater. In 1998 she graduated from VGIK, workshop of A.S. Kochetkov. Since 1999, 
she is a member of the Union of Cinematographers. Since 2003, she works as a teacher at 
VGIK, documentary film workshop of S.V. Miroshnichenko. She has also been a Participant 
of festivals in Karlovy Vary, Iran, Seattle.

28 / 8 > 23:25    

Children Below Deck  / /Αustria 2018, 90΄

// Direction-Script: Bettina Henkel  

The film is the personal story of three generations: the (late) 

grandmother, the father and the daughter, who is directing the film. 

It focuses on the trans-generational transfer of traumatic experiences. 

It’s a spiritual road movie through deep and diffuse layers of feelings 

resulting from historical transformations in north-eastern Europe.

Bettina Henkel // Bettina Henkel was born in Germany and now lives and works in 
Vienna as an artist and director. She studied dance, history of art in Munich, painting at 
the Nuremberg Academy of Fine Arts, and visual design at the University of Applied Arts 
in Vienna. Before completing her first feature-length documentary Children Below Deck, 
she had implemented several artistic video projects and video facilities. She teaches as 
a lecturer at the Academy of Fine Arts in Vienna, where she is also head of the media 
workshops.

Luc Gonodou Dossou // Luc Gonodou Dossou was born and raised in Paris, he moved 
to Lausanne in 2002. Music producer and fashion designer he created his own concept 
I am shy. Director, writer and cinematographer, he started out making street style short 
documentary films all around the world. His first movie is Road to Glory (2017), a short 
film documentary that won many festival awards.

27 / 8 > 22:50    

In Mansourah, you separated us  / /France 2018, 70΄

// Direction-Script: Dorothée Myriam Kellou   

During the Algerian War, 2,350,000 million people were displaced 

by the French Army in the fight against the FLN. Forced to leave 

their homes, they were grouped in camps. Back in Mansourah, his 

native village, Malek collects with Dorothée-Myriam, his daughter, a 

historical memory to this day hidden, that most young people ignore, 

and yet has been unprecedented in upsetting-It has caused this rural 

Algeria.

Dorothée Myriam Kellou // Dorothée-Myriam Kellou is a journalist and filmmaker 
based in Paris. She uncovered in the French newspaper «Le Monde», in June 2016, 
the scandal of the French company «Lafarge», indirect funding of the Islamic state 
group, during the war in Syria. Her work was rewarded with the TRACE International 
Prize for Investigative Reporting, which recognises reporting that uncovers bribery and 
transparency in the business world. She was also a finalist of Samir Kassir Award for 
the freedom of the press in the Arab world and of Albert Londres Award, the highest 
award in French journalism.

28 / 8 > 20:30    

A Life  / /Greece 2019, 80΄

// Direction-Script: Dinos Giotis  

“I wonder, did I live well or did I waste the amount of time given to 

me?” Important people, standing on the cusp of their life, bestow their 

precious essence of wisdom on us, while we follow the course of a 

child alongside a small wooden boat floating in the water: from the 

springs of a river to the mouth of the sea, corresponding to Man’s 

voyage from birth to death.

Dinos Giotis // Dinos Giotis was born in 1961 in Arta and studied Geology and 
Political Sciences at the University of Athens. He published in Athenian newspapers 
and magazines. He has written novels like E-mail, Recognition of Maxim Rodoman, 
while his short stories have been published in magazines. For cinema he has directed 
the documentary My Life (official participation in the Thessaloniki Documentary Festival, 
2019 / first best documentary award at the Greek Film Festival London 2019). He has 
written the original script for the film Free Diving and the script for E-mail. He has taught 

// Competing Films Competing Films //



6160

29 / 8 > 21:35    

Our Territory  / /Βelgium, Ιtaly 2019, 22΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Mathieu Volpe 

When I got to Rignano, the Ghetto residents told me: “You mustn’t 

keep any trace of our lives here in these precarious houses. This 

despair is not yours to display.” The misery in the Ghetto is the first 

thing that struck me, the first thing I wanted to show.

Μathieu Volpe // Mathieu Volpe (Rome, Italy, 1990) born to an Italian father and a 
Belgian mother, lived in Bari in the very South of Italy, until he was nineteen. In 2009 he 
moved to Brussels to study directing at the Institut Des Arts de Diffusion in Louvain-La-
Neuve. His graduation film, Il segreto del Serpente (2014) has been selected by several 
international festivals such as Torino Film Festival, Filmer à tout prix, Lussas and Huesca.

29 / 8 > 21:35    

Tokyo Kurds  / /Japan 2018, 21΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Fumiari Hyuga  

Ozan’s family left Turkey when he was six in the hopes of finding a 

better life in Tokyo. Now a young adult, he finds himself feeling isolated 

and desperate. Despite his alien status in the only country he’s ever 

really known, he pursues an opportunity in the entertainment industry 

in the hope of making his mark on the world.

Fumiari Hyuga // Fumiary Hyuga joined production company “Documentary Japan” in 
2006. He has directed various TV programs such as Should young people shoot guns?, 
short documentary for NHK about the conscription for army service and patriotism of youth 
in Ukraine Civil war, Syrians next door, story about refugees living in Japan. Also, another 
TV documentary for NHK The fact of African American protest demonstration, a story about 
African American protest demonstration against the police in New York. His short film 
Tokyo Kurds has been selected for HOT DOCS film Festival, won the Excellence Award in 
TokyoDocs Short Documentary showcase. He also received the most accomplished award 
for TV Journalism, Galaxy Awards.

29 / 8 > 22:55    

My Unknown Soldier  //Czech Republic, Latvia, Slovakia 2018, 79΄

// Direction-Script: Anna Kryvenko  

How does it feel to become an occupier without your own intentions? 

Using known as well as never published archival materials from the 

whole Europe and Russia we tell a family story of the director Anna 

Kryvenko about how the high politics destroys the lives of ordinary 

people. Only couple of years ago the director found a family secret 

of her grand-uncle who came to occupy Czechoslovakia in 1968 as 

29 / 8 > 20:30    

Time to Leave  / /Turkey 2019, 51΄

// Direction-Script: Orhan Tekeoğlu  

After working in Germany for many years, the 80-year-old Hasan returns 

to Turkey and moves in to his old wooden house in the highlands with 

his cow and calf. Hasan’s son Erdoğan, who works in Germany, ailing a 

serious disease and his last wish is to spend a few nights in the wooden 

house, falling into sleep listening to the sounds of the wind. Hasan, who 

has neglected his son in the past, gets to work on his son’s wish and 

prepares a room for him. He races against time and after finishing his 

preparations starts waiting for his son’s arrival.

Orhan Tekeoğlu // Orhan Tekeoğlu is a script writer and director, born in Trabzon. In 
1983 he graduated from Radio, Television and Cinema Department of Gazi University and 
worked as a journalist for 25 years. He established Medya Ton to make the documentary 
called iFAKAT which won the TRT state TV channel award at the documentary competition. 
In 2013 he finished his first feature film I loved you so much. The film won the best foreign 
film award at Canada Film Festival and Portobello Film Festival. He just finished his new 
documentary entitled Time to leave. He is teaching film at Istanbul Esenyurt University. 

29 / 8 > 21:35    

To the Living  / /France 2019, 28΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Pauline Fonsny  

In 1998, Semira Adamu, a 20 year-old, so-called “illegal”, Nigerian 

immigrant on Belgian soil, was smothered to death by a police cushion 

as they attempted to evict her. 20 years later, in a combined female 

war cry, two women tell her story. Through their tales, they highlight the 

reality of detention centers intended for migrant people, the conditions 

of such imprisonment, the suffering of detainees, the abuse of guards 

and policemen.

Pauline Fonsny // Pauline Fonsny is a trained philosopher and film editor. Based 
in Brussels, she devotes her time to photography, film and teaching both of these 
disciplines. In 2017, she took part in Julie Jaroszewski’s film Qui es-tu Octobre ? (56΄) as 
a camerawoman and editor, among other things, before directing her first film A l’usage 
des vivants (27΄) the following year. Most of her work focuses currently on the structural 
racism of Belgian and European politics, and more specifically on the imprisonment of 
“foreigners”.

// Competing Films Competing Films //
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built on the metaphysics of female existence, as it emerges out of the 

wilderness. These women, through their particular relationship with 

time, narrate inner dialogues and stories from the past. They are the 

last guardians of memory of those particular places.

Eliza Soroga // Eliza Soroga is a performance artist from Athens, Greece. She holds an 
MA from Goldsmiths University of London and National University of Athens. Eliza was 
awarded as the Overall Winner in Performance & Video Art section on the 11th International 
Arte Laguna Prize held in Venice (March 2017) for her work Women in Agony. She has 
worked as a visiting lecturer / guest tutor at the Universities of Central St Martins, BA 
Architecture (London), Middle East Technical University (Ankara), University of East 
London. She is currently part of the award winning Geraldine Pilgrim’s Company’s creative 
team & the interdisciplinary artist platform Gesamtatelier.

Aegli Drakou // Aegli Drakou was born in Athens in 1990 and studied photography and 
audiovisual arts at the Technical University of Athens. She has worked as a freelance 
photographer and assistant professor at the Athens School of Fine Arts (Department of 
Photography) and she is also working in cinematography. She has also worked since 2014 
as a camera assistant in various film, documentary, video-clip and commercial productions 
in Greece and abroad. 

30 / 8 > 22:25    

Fatherland  / /France 2018, 90΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Maxime Caperan, Éva Sehet  

In Ouvéa, New Caledonia, Macky and his family commemorate, as 

every year, the tragic events of 1988 that deeply shook the Island. 

Day after day, all bear witness to the atrocities inflicted upon their 

tribe during the occupation by the French military in a cathartic act of 

remembrance. None of them want to hear from the State nor the army 

ever again. All they wish for is the independence of the Kanak people. 

Yet, this year, thirty years later, the French President has decided to 

pay a visit..

Maxime Caperan // He was trained in Ciné-Sup Nantes and then in FEMIS, in the 
screenwriting section. He has written several scripts for short films and 4 feature films. 
He worked as a director for the Arte and France 2 television channels, collaborated with 
director Clément Cogitore. He directed his first short film Les guerriers in 2014. Since 
2012, Eva Sehet, in collaboration with the National Film Center of Mali, has been teaching 
introductory courses in cinema art to students in the Bamako Lyceum. He has directed 
four documentaries between India, France and Mali, including La fille du rail: the portrait 
of one of the two women in West Africa, the France Info 2014 prize. 

Éva Sehet // Éva Sehet is director, producer and screenwriter. She is passionate about 
photography. She has performed several photographic works during her travels and 
focuses on creating documentaries. In 2010, she joined “La Fémis” in the picture section 
and worked as a director of photography in several short fiction films and documentaries. 

a Soviet soldier. When searching for great-uncle’s story the author 

touches upon themes like fragmentation of personal and national 

memory, inherited guilt, interpretation of history, media manipulation, 

today’s relationship with Russia, but also attitude of Czechs and 

Slovaks towards foreigners - all very current topics.

Αnna Kryvenko // Anna Kryvenko is a video and fine art photography artist. She is a 
student of the last year of the Centre for Audio-visual Studies at FAMU (CZ). Before, she 
studied theatre directing at KNUTKT (UKR) and alternative theatre directing at DAMU 
(CZ). Her films and performances were screened at many well known festivals. With her 
found-footage film Silently Like a Comet she won prize for the Best Experimental Act at 
FAMUFEST (CZ). For the film Listen to the Horizon she won the prize for the Best Czech 
Experimental Documentary at Jihlava IDFF (CZ). Her latest feature debut My Unknown 
Soldier premiered at DOK Leipzig (DE) and Jihlava IDFF (CZ).

30 / 8 > 20:25    

Hugo Blanco, Deep River  / /Peru, Austria 2018, 108΄

// Direction-Script: Malena Martίnez Cabrera  

Portrait in a diptych of Hugo Blanco, the “Peruvian Che Guevara”, 

a legendary Trotskyist guerrillero and famous peasant leader of the 

sixties, who preferred to deconstruct his leadership and to encourage 

self-government becoming an anonymous activist: Hugo Indio. How 

and why did the inspiring hero come to decide to withdraw from his 

position of leadership? The film is a diptych divided by a hiatus of silence 

and mourning for the sixty thousand indigenous people whose blood 

flowed in rivers when a generation’s dream turned into a nightmare: 

the dream of the armed revolution.

Malena Martίnez Cabrera // Μalena Martίnez Cabrera is a Peruvian filmmaker, 
photographer and cultural journalist based in Vienna, Austria, since 2000. She holds a 
Master in Creative Documentary (University Pompeu Fabra, Barcelona, 2007). She has 
studied Artistic Photography (Schule Friedl Kubelka, Vienna, 2014). Mag. Romanic Philology 
(University of Vienna, 2006), Bach, Literature and Linguistics (Universidad Catόlica, Peru, 
1999). She has participated in Mentoring program with Ruth Beckermann (FC Gloria, 
Vienna, 2015). ARCHIDOC alumna (La Fémis, 2015). Music studies (Conservatorio 
Nacional, Lima). Some of her films are: Arcane, Cinco trotskistas y Hugo Blanco, Diálogos 
que son Monόlogos.

30 / 8 > 21:45    

Roots  / /Greece, 28΄

// Direction-Script: Eliza Soroga & Aegli Drakou 

This is a documentary about the daily life of elderly women who live 

alone in remote villages of Epirus. A timeless cinematic approach, 
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31 / 8 > 20:30    

I Itsai Romni 
(The Girl Woman) / /Greece 2017-2018, 53΄

// Direction-Script: Εvangelia Goula  

A film that centers on the institution of marriage in the Roma tribe. In 

particular, the film refers to the position of women, their way of life, the 

way that they perceive their position in their community, as well as how 

they define themselves socially through marriage. The film is comprised 

of personal accounts of Roma people, women and men. Despite the 

importance of marriage, Roma parents regardless of gender are 

positive towards education. What happens, however, when the girl 

turns thirteen?

Εvangelia Goula // Evangelia Goula was born in Thessaloniki in 1984 and is a director 
of documentary films. She graduated from the Athens School of Fine Arts in 2011. She 
has been working as a teacher of art in elementary schools since 2013. She has recently 
earned her Masters in Fine Arts, in the field of Digital Art Forms from the Athens School of 
Fine Arts. The film Ι Ιtsai Romni is her first complete documentary film and is currently in 
the process of producing the second film titled Oti Vakeresa Mange.

31 / 8 > 21:35    

Hamada  / /Sweden, Norway, Germany  2018, 89΄

// Direction-Script: Eloy Domίnguez Serén 

With vitality, humor and unexpected situations, this film paints an 

unusual portrait of a group of young friends living in a refugee camp in 

the middle of the stony Saharan desert. A minefield and the second 

largest military wall in the world separates this group of friends from 

their homeland that they have only heard about in their parent’s stories. 

They are called the Sahrawis and have been abandoned in this refugee 

camp in the middle of a stony desert ever since Morocco drove them 

out of Western Sahara forty years ago. Trapped somewhere in between 

life and death, Sidahmed, Zaara and Taher refuse to be bothered by it. 

Eloy Dominguez Seren // Eloy Dominguez Seren was born in 1985 in Simes (Galicia, 
Spain). Before debuting as a filmmaker he worked as a film critic for both radio and press. 
In 2012 he moved to Sweden, where he made his first short film Pettring. Other film 
creations of him are: the short film In The New Sky and the mid-length film Jet Lag, No 
Cow on the Ice, the most recent short films Yellow Brick Road and Rust. He is currently 
working on The Darker it Gets, a Swedish production shot in the Arctic Circle.

30 / 8 > 00:05    

Seydouba  / /France 2019, 14΄ // Greek Premiere

// Direction-Script: Nathalie Blomme  

Nowadays many young foreigners living in France like Seydouba, find 

themselves forced into illegality as they are unable to submit the “right 

documents”.

Nathalie Blomme // Nathalie Blomme was born in Belgium in 1972. Singer-songwriter 
under the name of Nate, she has been living and working in France for fifteen years. In 
2016 she directed her first short 24° in winter and in 2017 her first music video Trip to 
the Stars. Following her work as a volunteer for RESF she directed Seydouba in 2019. She 
is currently also working as an editor for several short movies. 

30 / 8 > 00:05    

A Simple Life  / /Greece, Germany, USA  2018, 17΄

// Direction-Script: Μyrto Papadogeorgou 

& Robert Harding Pittman  

Gioula lives a simple life on her olive farm somewhere on the Greek 

coast. When a golf resort destined for wealthy foreigners threatens to 

change her entire world, she fights back. In times of economic crisis, 

development pressure is intense. All Gioula wants is a simple life.

Myrto Papadogeorgou // Myrto Papadogeorgou is a Greek audiovisual producer and 
filmmaker with 15 years of experience. She has produced a number of audiovisual 
events in Spain and Greece and has directed documentaries for various TV channels like 
BBC World, ERT and TVR. She has also created online videos for more than 20 clients 
and has blogged for WWF Greece and The Guardian. Apart from being a producer and 
filmmaker, Myrto is also a social entrepreneur and a member of Impact Hub. Some of 
her films: Life in a City Full of Errors, short series (2015), Ala la la la la (2012), It’s in 
our hands (2011), etc.

Robert Harding Pittman // Robert Harding Pittman is a German-American filmmaker 
and photographer. His award-winning documentaries, showing the environmental, 
human, and cultural costs of the development of our lands and the extraction of 
energy resources, have been screened at festivals worldwide as well as on television. 
His photographic work, dealing similar issues, has been exhibited internationally in 
museums, galleries and festivals. It has received wide media attention by a lot of well 
known journals and magazines. Films: 60 years Fulbright Spain (2018), Lalit (2016), 
Fulbright Spain (2014) etc.
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Special Screenings

25 / 8 > 20:00    

Hidden Landscapes of Naxos  / /Greece 2018, 36΄

// Direction-Script: Vassia Hadjiyannaki   

Venturing beyond the sea and the beach into the heart of the islands 

reveals hidden landscapes forged by nature and shaped by people 

for thousands of years. These landscapes are like a monument to the 

communities that lived in them; if you ask the right questions, they can 

reveal fascinating stories. The documentary, a collaboration between 

the McCord Centre – Newcastle University and ERT, explores some of 

these hidden landscapes of Naxos, the largest island of the Cyclades, 

through its archives, its monuments and the stories of people who live 

and work there.

Vassia Hadjiyannaki // Vassia Hadjiyannaki holds a BA Degree at Communication and 
Image Studies of University of Kent. She completed her Master degree at University of 
Kent in collaboration with Athens University of Economics. She works as a director in ERT 
SA since 1998 mainly in documentaries and broadcasts relating to social, cultural and 
children’s issues and in international co-productions. She’s been a jury member of the ERT 
MICROFILM program. Two of her documentaries have been screened at the documentary 
festivals of Kalamata and Thessaloniki. Since 2019 she has undertaken the role of General 
Secretary of “Beyond Borders” International Documentary Festival, held in Castellorizo.

25 / 8 > 20:50    

The East Has Set  / /Greece 2018, 72΄

// Direction-Script: Alexandros Papaeliou   

// Production: Hellenic History Foundation (ΙDISME)

How, when and why was our umbilical cord to the East cut? This history 

documentary is based on the correspondences of journalist Kostas 

Missaelidis on the Asia Minor Campaign (1919-1922). The tragedy 

unfolds through the writings of Asia Minor-born war correspondent, 

journalist and poet. From the harsh battlefields and the ruins, the 

human drama emerges.The film participated in the Official Programme 

of the 21st Thessaloniki Documentary Festival.

Alexandros Papaeliou // Alexandros Papaeliou was born in Athens. He studied 
Economics (1980-1985) and Cinema at the Stavrakos School (1985-1987). Since 1985 he 
has been working as a chambermaid, editor, producer and director in many documentary 
and fiction films on television, cinema, Greek and foreign productions. He has worked as 
a director with the theater. He writes articles in newspapers and magazines on aesthetics, 
cultural politics and cinema. He publishes the cinematographic magazine Conduct Zero. He 
was vice-president and member of the Board of Directors of the Greek Directors’ Society. 
He was a member of the State Film Award for Cinematography in previous years. He 
teaches Directing and Editing, at IEK AKMI and DOMI. His works include: Homeland is the 
Children’s Age - Et in Arcadia Ego, Athens Blogs, Photosphere, Fuges.

1 / 9 > 20:50    

Αfar / / Italy 2018, 15΄

// Direction-Script: Tommaso Montaldo  

The Afar region in Ethiopia is considered the place where humanity 

started millions of years ago. Now also caused by the climate change 

this region become one of the most inhospitable place on earth. 

Trough the story of the humanitarian operators of the NGO LVIA the 

documentary bring us to the discovery of this region and of his people. 

It is showed how the job they do is important to give them opportunity 

to remain where they belong.

Τommaso Montaldo // For the last two years Tommaso Montaldo has been working 
as a drone pilot in his own country, Italy and had the opportunity to be introduced in a 
professional working environment. Not satisfied with working for advertising companies 
he decided to undertake a new professional road by joining the Prague Film School and 
following a documentary course till the end of May 2017. He aims to grow as a professional 
video maker travelling all around the world looking to capture extraordinary people, events 
and emotions with his camera.

1 / 9 > 18:30    

The Poet Maria Polydouris 
in Paris of the Ιnter  / /Greece 2018, 62΄

// Direction-Script: Kostas Dandinakis  
// In collaboration with the 21st Thessaloniki Documentary Festival

Unconventional Greek poet Maria Polydouri (1902-1930) escaped 

from the mournful society of Athens in 1926 and resorted to Paris to 

join her Fate. The chronicle of a quest.

Kostas Dandinakis // Kostas Dandinakis studied film and theater in Paris, where he 
supported his PhD dissertation on the Cretan Renaissance Theater. He taught for two years 
at the Rennes University in France, worked for many years as a film critic and editor of 
cultural affairs in the daily Athenian press and state-owned broadcasting. Among others, 
his filmography is: The passage of comet Rebo from Cyprus, Lorca inside me, The poet 
Victoria Theodorou, Greeks in Corsica etc.

The 21st Thessaloniki Documentary Festival 
travels to Castellorizo! 
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1 / 9 > 19:30    

The Antikythera Mechanism 
– Narrations  / /Greece 2018, 78΄

// Direction-Script: Nikos Papakostas  
// In collaboration with the 21st Thessaloniki Documentary Festival 

The documentary presents the Antikythera Mechanism, an ancient 

computer of the 2nd century BC, which is the most important artefact 

of antiquity. Invented by Greek scientists based on Pythagorean philos-

ophy and Greek science 2500 years ago, it shows that ancient Greeks 

developed advanced technology.

Νikos Papakostas // Nikos Papakostas is a composer, poet and director. He comes 
from the mountainous Arta and he grew up in Athens. He mainly plays guitar and he 
has collaborated with many Greek and foreign artists. He is a member of the Society 
of Composers and Lyricists of France and Italy, as well as of many organizations of the 
independent music world scene and for about five years he was Secretary of the Union of 
Music Composers and Songwriters of Greece.

30 / 8 > 19:45    

Documentary Masterclass by director Nick Torrens: A 30 year docu-
mentary journey through Hong Kong and China.

Nick Torrens spent a lot of time travelling, findind ideas and making 

documentaries. Some in China and Hong Kong. He realized that he 

has been making films for over 30 years and that many changes were 

reflected in the films. Not only in the people and places, but in the way 

the world itself has changed over that time.

Documentary Masterclass

Art & Theatre Events

 [ A R T  E V E N T ]
ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall 
of Megisti
// Opening: 
Sunday 25 August  18:30, 
Jon Philp, Chargé d’affaires, Australian 
Embassy in Athens
// Seminars:
Monday 26 Αugust to Saturday 31 
Αugust 10:00-13:00 & 18:00-20:00
Sunday 1 September 10:00-13:00

[ Μ U S I C  C O N C E R T ]
“Sailing Around Ionia” (Ionias Periplous) Asia 
Minor music concert by Stelios Katsianis, Maria 
Theofanidou, Konstantinos Kikilis, Vasiliki Kikili
// Sunday 25 Αugust 22:15

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Narration of Aesop’s Fables and folk tales, Dimitris 
Avouris  / Saint George of The Well Square
// Monday 26 Αugust 20:30 (90΄): 
// Wednesday 28 Αugust 19:30 (90΄): 
// Friday 29 Αugust 20:30 (90΄): 

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Shadow Theatre “Karaghiozis’ tales”, 
Apostolos Domtzidis, Anastasia Michailidou /
Saint George of The Well Square 
// Τuesday 27 Αugust 20:30 (60΄): 
“Three Pieces of Good Advice”: When Karaghiozis 
is abandoned by his wife for being insufferably 
lazy, he is forced to find work – but not for long. His 
payment will be three pieces of good advice. Will 
they prove to be helpful?
// Thursday 29 Αugust 20:30 (60΄): 
“Barbagiorgos’s Wedding”: Barbagiorgos insists 
on marrying young Fatme. How will she escape 
from his tenacity? Karaghiozis puts on a costume 
and attempts to offer a solution.

[ T H E A T E R ]
“Nostos, Ulysses’ 
Return” / Monologue 
with Ares 
Lempesopoulos
// Saturday 31 
Αugust 23:15
Santrapeia School

Rhapsodies 5-13 / Hardships before Ithaca
The narration starts at the time when Athena is 
supporting the return of her suffering favorite, 
in the Gods’ council, while angry Poseidon is far 
away at the Ethiopians. We see Ulysses in the 
distant island of Calypso, crying and yearning for 
his return, denying divine citizenship and preferring 
his homeland and new hardships. Returning home. 
From now on, Ulysses’ return to Ithaca is standing 
right in front of us so certain, as a distant mountain 
in the eyes of a hiker. But the road lies ahead full of 
difficulties. Ulysses must dive again into darkness, 
misery and humiliation, in order to rise later, step by 
step, until he is accepted by Phaeacians as human 
among humans. Ulysses is saying his name and 
narration begins... 
“I am Ulysses, son of Laertes, known to the world
for every kind of craft - my fame has reached the 
skies”

Director: Thodoris Gkonis
Set/Lighting/Sound design: Andreas Georgiadis 
Cast: Ares Lempesopoulos (Odysseus)
Thodoris Gkonis (Narrator)
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Programme 2019

SUNDAY, 25 ΑUGUST

 18:30  [ART EVENT] > ANZAC Photograph Exibition  / Welcome address by Jon Philp, 

Chargé d’ affaires, Australian Embassy in Athens / Municipal Hall of Megisti

 19:30  Welcome Reception to the 4th “Beyond Borders” International Documentary 

Festival 2019

 20:00  [DOCUMENTARY] > Hidden Landscapes of Naxos (Special Screening), Vassia 

Hadjiyannaki / Greece, 36΄

 20:50  [DOCUMENTARY] > The East Has Set (Special Screening), Alexandros 

Papaeliou  / Greece, 72´/ Production ΙDISME

 22:15  [ΜUSIC CONCERT] > Sailing Around Ionia (Ionias Periplous) / Asia Minor music 

by Stelios Katsianis and his musicians

MONDAY, 26 ΑUGUST 

  10:00-13:00 / 18:00-20:00        [ART EVENT-SEMINARS] > ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti 

 10:00-12:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Memories from Castellorizo / Castellorizo in History 

and Today. Includes: making and decorating notebooks, pop-up cards, 

magnets / Regina Katsimardou, Panagiota Panariti  / National History 

Museum  / “Drasi” Orgazisation

 12:30-13:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Introduction to swimming for children / Roberto 

Calich / “Drasi” Organization

 17:30-18:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Homer’s The Odyssey through the children’s 

eyes / Creative play / Sousana Kardoulia / “Drasi” Organization

 20:15 [MUSIC] > Music break

 20:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Narration of Aesop’s Fables and folk tales from all 

over Greece. / Dimitris Avouris  90΄ / Saint George of The Well Square

 20:30  [DOCUMENTARY] > The Second Chance, Μenelaos Κaramaghiolis /  

Greece 62΄ 

 21:35 Q&A*

 21:45  [DOCUMENTARY] > # February 27th, Marie-Thérèse Jakoubek / Belgium 43΄ 

(Greek Premiere)

 22:30 Q&A

 22:40  [DOCUMENTARY] > Τhe Silence of Others, Robert Bahar, Almudena Carracedo 

/ Spain, USA 96΄

 00:15 Q&A 

 00:25    [DOCUMENTARY] > The Olden Heralds, Luis-Alejandro Yero / Cuba 23΄

 00:50 Q&A

[ Μ U S I C  C O N C E R T ]
Tribute to Giorgos Kavouras and the traditional 
music of the Dodecanese  /  Babis Tsertos
// Sunday 1 September 22:15

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Swimming for children, Roberto Calich / 
Drasi Organization
// Introduction: 
Monday 26 Αugusst, 12:30-13:30
// Lessons: 
Τuesday 27 Αugust to Friday 30 
Αugust, 12:30-14:00
// Contest: 
Saturday 31 Αugust, 12:30-14:00

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Creative play “Homer’s The Odyssey through the 
children’s eyes”, Souzana Kardoulia /
Drasi Organization
// Monday 26 Αugust to Friday 30 
Αugust, 17:30-18:30
// Results Presentation: 
Sunday 1 September, 19:45-20:00

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Workshops by the National History Museum, 
Regina Katsimardou, Panagiota Panariti
// Monday 26 Αugust 10:00-12:00: 
Workshop “Memories from Castellorizo”: Castel-
lorizo in History and Today. Includes: making and 

decorating notebooks, pop-up cards, magnets. 
// Tuesday 27 August  10:00-12:00: 
Workshop “Once Upon a Time”: Illustration of folk 
tales from Castellorizo – painting, collage, pop-up 
– Narration by Dimitris Avouris.

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Workshops by the National Observatory of Athens, 
Panagiotis Evangelopoulos, Maria Tsihla, Dimitra 
Tsioutsia
// Wednesday 28 August  20:30: 
Workshop “Uranography”: Observation of the night 
sky (planetary bodies, constellations) by naked 
eye and telescope, and connection to the Greek 
Mythology.
// Thursday 29 August 18:30: 
“Treasure Hunt”: Introducing the children to the 
basic principles of Astronomy and Space Science 
by means of an entertaining game.

[ C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S ]
Workshops by the Eugenides Foundation
// Thursday 29 August 10:00-11:00 
Workshop “Explosive Science”: Participants will 
learn the physical and chemical basis of explosions 
and see a plastic bottle transform into a rocket.
// Friday 30 August 10:00-12:00: 
Workshop “Making Soap and Paper Recycling”: 
A discussion on the properties of soap that are 
present in everyday life, and a lesson on the great 
importance of recycling for the environment.

[ L E C T U R E S ]

Dental Associations of Dodecanese & Piraeus
// Saturday 31 August  19:30: 
Lecture “Mouth, Mirror of our Health” / Nikos Di-
akogeorgiou, President of the Dental Association 
of Dodecanese.
// Sunday 1 September 10:00: 
Free dental examination for the children of Castel-
lorizo / Maria Menenakou, President of the Dental 
Association of Piraeus & Nikos Diakogeorgiou, 
President of the Dental Association of Dodecanese.

Workshops & Seminars

*questions-answers     # Τribute “Minorities, Roma, Intercultural Education”
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TUESDAY, 27 AUGUST 

  10:00-13:00 / 18:00-20:00       [ART EVENT-SEMINARS] > ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti 

 10:00-12:00    [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Once Upon a Time  / Workshop: Illustration of folk tales 

from Castellorizo – painting, collage, pop-up – Narration by Dimitris Avouris 

/ Regina Katsimardou, Panagiota Panariti / National History Museum / 

“Drasi” Organization

 12:30-14:00    [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Swimming lessons for children / Roberto Calich / 

“Drasi” Organization

 17:30-18:30    [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Homer’s The Odyssey through the children’s eyes 

/ Creative play  / Sousana Kardoulia / “Drasi” Organization

 20:15   [ΜΟΥΣΙΚΗ] > Music break

 20:30   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Three Pieces of Good Advice - When Karaghiozis 

is abandoned by his wife for being insufferably lazy, he is forced to find 

work – but not for long. His payment will be three pieces of good advice. 

Will they prove to be helpful? / Shadow Theatre “Karaghiozis’ tales”  60΄ / 

Saint George of The Well Square

 20:30   [DOCUMENTARY] > A Forgotten Past, Andreas Hadjipateras / Greece 45΄

 21:15 Q&A

 21:25    [DOCUMENTARY] > Nowhere, Bernat Sampol / Spain 13΄ & Tokei Maru, 

Ζachos Samoladas / Greece 16΄

 21:55 Q&A

 22:05  [DOCUMENTARY] > My Identity, Yasmin Mistry / USA, 11΄ 

 22:15 Q&A

 22:25    [DOCUMENTARY] > Deep Roots, Luc Gonodou Dossou  / France 15΄

 22:40   Q&A

 22:50    [DOCUMENTARY] > In Mansourah, you separated us, Dorothée Myriam Kellou 

/ France 70΄

 00:00   Q&A

WEDNESDAY, 28 AUGUST

   10:00-13:00 / 18:00-20:00            [ART EVENT-SEMINARS] > ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti  

 12:30-14:00   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Swimming lessons for children  / Roberto Calich / 

“Drasi” Organization

 17:30-18:30   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Homer’s The Odyssey through the children’s eyes 

/ Creative play  / Sousana Kardoulia / “Drasi” Organization

 19:30   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Narration of Aesop’s Fables and folk tales from all 

over Greece / Dimitris Avouris 90΄ / Saint George of The Well Square

 19:30   [LECTURE] > Civil Disobedience / International Panel of Discussion / President: 

Michel Noll / Participants: Nick Torrens, Mandy Chang, Panagiotis Tsolias, 

Ed Braman, Irini Sarioglou

 20:15   [ΜUSIC] > Music break

 21:00   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Uranography / Workshop: Observation of the night 

sky (planetary bodies, constellations) by naked eye and telescope, and 

connection to the Greek Mythology  / Panagiotis Evangelopoulos, Maria 

Tsichla, Dimitra Tsioutsia  / National Observatory of Athens  / Saint George 

of The Well Square

 20:30   [DOCUMENTARY] > A Life, Dinos Giotis / Greece 80΄

 21:50 Q&A

 22:00   [DOCUMENTARY] > The Greek of the Russian Empire, Svetlana Muzychenko  

/ Russia 73΄

 23:15 Q&A

 23:25  [DOCUMENTARY] > Children Below Deck, Bettina Henkel / Austria 90΄

 00:55 Q&A

THURSDAY, 29 AUGUST

 10:00-13:00 / 18:00-20:00  [ART EVENTS-SEMINARS] >  ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti  

 10:00-11:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Explosive Science / Workshop: Participants will 

learn the physical and chemical basis of explosions and see a plastic bottle 

transform into a rocket / Nikos Zourtsanos, Kostas Moustakas, Maria 

Dertili / Eugenides Foundation  / “Drasi” Organization

 12:30-14:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Swimming lessons for children / Roberto Calich / 

“Drasi” Organization

 17:30-18:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Homer’s The Odyssey through the children’s eyes 

/ Creative play  / Sousana Kardoulia / “Drasi” Organization

 18:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Treasure Hunt : Introducing the children to the basic 

principles of Astronomy and Space Science by means of an entertaining 

game  / Panagiotis Evangelopoulos, Maria Tsichla, Dimitra Tsioutsia / 

National Observatory of Athens  / “Drasi” Organization

 20:15  [ΜUSIC] > Music break

 20:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Barbagiorgos’s Wedding - Barbagiorgos insists on 

marrying young Fatme. How will she escape from his tenacity? Karaghiozis 

puts on a costume and attempts to offer a solution / Shadow Theatre 

“Karaghiozis’ tales”  60΄ / Saint George of The Well Square

 20:30   [DOCUMENTARY] > Time to Leave , Orhan Tekeoğlu / Turkey 52΄

 21:25 Q&A

 21:35  [DOCUMENTARY] > To the Living, Pauline Fonsny / France 28΄ (Greek Premiere) 

& # Our Territory, Mathieu Volpe / Belgium, Italy  22΄ (Greek Premiere) & 

# Tokyo Kurds, Fumiari Hyuga / Japan 21΄ (Greek Premiere)
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 22:45 Q&A

 22:55  [DOCUMENTARY] > My Unknown Soldier, Anna Kryvenko / Czech Republic, 

Latvia, Slovakia  79΄

 00:15 Q&A

FRIDAY, 30 AUGUST

 10:00-13:00 / 18:00-20:00  [ART EVENTS-SEMINARS] >  ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti  

 10:00-12:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Making Soap and Paper Recycling / Workshop: A 

discussion on the properties of soap that are present in everyday life, and 

a lesson on the great importance of recycling for the environment  / Nikos 

Zourtsanos, Kostas Moustakas, Maria Dertili /  Eugenides Foundation / 

“Drasi” Organization

 12:30-14:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Swimming lessons for children  / Roberto Calich / 

“Drasi” Organization

 17:30-18:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Homer’s The Odyssey through the children’s eyes 

/ Creative play  / Sousana Κardoulia / “Drasi” Organization

 19:45  [LECTURE] > A 30 year documentary journey through Hong Kong and China 

(Documentary Masterclass) / Nick Torrens 40΄

 20:30  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Narration of Aesop’s Fables and folk tales from all 

over Greece  / Dimitris Avouris  90΄ / Saint George of The Well Square

 20:25  [DOCUMENTARY] > Hugo Blanco, Deep River, Malena Martίnez Cabrera  / 

Austria, Peru  108΄

 21:35 Q&A

 21:45  [DOCUMENTARY] > Roots, Eliza Soroga, Aegli Drakou / Greece 28΄

 22:15 Q&A

 22:25  [DOCUMENTARY] > # Fatherland, Maxime Caperan, Éva Sehet / France 90΄ 

(Greek Premiere)

 23:55 Q&A

 00:05  [DOCUMENTARY] > # Seybouda, Nathalie Blomme / France  14΄ (Greek 

Premiere) & A Simple Life, Myrto Papadogeorgou, Robert Harding 

Pittman / Greece, Germany, USA  17΄

 00:35 Q&A

SATURDAY, 31 AUGUST

 10:00-13:00 / 18:00-20:00  [ART EVENTS-SEMINARS] >  ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti  

 12:30-14:00   [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Swimming contest for children  / Roberto Calich

 19:30  [LECTURE] > Mouth, Mirror of our Health / Lecture / Nikos Diakogeorgiou, 

President of the Dental Association in Dodecanese  20΄

 20:15  [ΜUSIC] > Music break

 20:30  [DOCUMENTARY] > I Itsai Romni (The Girl Woman), Εvangelia Goula / Greece 

53΄

 21:25 Q&A

 21:35  [DOCUMENTARY] > Hamada, Eloy Domίnguez Serén / Sweden, Norway, 

Germany  89΄

 23:05 Q&A

 23:15  [THEATER] > Nostos, Ulysses’ return / Theatrical Monologue with Ares 

Lempesopoulos, directed by Thodoris Gkonis / Santrapeia School

SUNDAY, 1 SEPTEMBER

 10:00-13:00  [ART EVENTS-SEMINARS] >  ANZAC Photograph Exhibition / Municipal Hall of 

Megisti 

 10:00  [CHILDREN’S ACTIVITIES] > Free dental examination for the children of 

Castellorizo  / Maria Menenakou, President of the Dental Association of 

Piraeus & Nikos Diakogeorgiou, President of the Dental Association in 

Dodecanese

 18:30  [DOCUMENTARY] > The Poet Maria Polydouris in Paris of the Ιnterwar  

(Special Screening), Kostas Dandinakis  / Greece, 62΄ / In collaboration 

with the 21st Thessaloniki Documentary Festival 

 19:30  [DOCUMENTARY] > The Antikythera Mechanism – Narrations (Special 

Screening ), Nikos Papakostas  / Greece, 78΄ / In collaboration with the 

21st Thessaloniki Documentary Festival 

 20:50 [DOCUMENTARY] > Afar  (Special Screening ), Tommaso Montaldo / Italy 15΄ 

 21:15  Results of educational and creative programs for children – Children’s 

Awards Ceremony

 21:30  Awards Ceremony of the 4th “Beyond Borders” International Documentary 

Festival

 22:00  [ΜUSIC CONCERT] > Tribute to Giorgos Kavouras and to the traditional folk 

music of Dodecanese - Music Concert by Babis Tsertos and his musicians



ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / CO-ORGANIZATION

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Region of South Aegean

Les Ecrans des Mondes

Σύνδεσμος Αναβίωσης Καστελλορίζου, Σύδνεϋ 

Τhe Committee for the Restoration of Castellorizo, Sydney

ΧΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)  

Hellenic Broadcasting Corporation (ERT)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Region of South Aegean

Το αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η προβολή των 
ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε ΑμεΑ.
Το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» 
συμμετέχει στις δράσεις της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας Η Ευρώπη 
στην περιοχή μου 2019 (Europe in my Region), η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει 
τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματο-
δοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους». 

The tribute entitled “Minorities, Roma, Inercultural Education” is implemented 
by the Operational Program “Human Resources Development, Education and 
Lifelong Learning” and its co-financed by the European Union (European Social 
Fund) and Greek National Funds. The film tribute has free admission and it’s ac-
cessible to disabled people”. 
The tribute “Minorities, Roma, Inercultural Education”  is implemented as part 
both of the EU-wide communications campaign called “Εurope in My Region”, 
run as a way to encourage citizens to discover and learn more about EU-funded 
projects near them”.

Το αφιέρωμα «Μειονότητες, Ρομά και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» υλοποιείται από:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / MEDIA SPONSORS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 

και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)  / National Centre 

of Audiovisual Media and Communication (EKOME)

Βουλή των Ελλήνων / Hellenic Parliament

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ministry 

of Culture and Sports

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  

/ General Secretariat for the Aegean and Island 

Policy

Αθανάσιος Μαρτίνος / Athanassios Martinos

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου A.E. (ΔΕΠΑ) /

Public Gas Corporation of Greece S.A. (DEPA)

Ελληνικά Πετρέλαια A.E. / Hellenic Petroleum S.A.

Kazzi Beach Greek, Sydney, Australia

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / COLLABORATING 
INSTITUTIONS 
Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλαδα / Australian 

Embassy in Greece

Εθνικό & Ιστορικό Μουσείο / National & Historical 

Museum

Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / National 

Observatory of Athens

Οδοντιατρικός Σύλλογος / Dental Association 

of Athens

ΧΟΡΗΓΟI ΒΡΑΒΕΙΩΝ / AWARDS SPONSORS

EKOME Media 

Βουλή των Ελλήνων / Hellenic Parliament

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / PROGRAMME SPONSOR

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Region of South 

Aegean

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / TRANSPORTATION SPONSORS

Papoutsis Travel Agency

Blue Star Ferries

Δωδεκάνησος Seaways / Dodekanisos Seaways

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ / PRODUCTS SPONSOR

Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου /

EOS Samos

Fix Hellas

Tuvunu Α.Ε. / Τunuvu S.A.

Δήμος Καβάλας / Kavala Municipality

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ

>  John Barbouttis, Ross Karp 

& Nick Malaxos, Σύνδεσμο Αναβίωσης 

Καστελλορίζου, Σύδνεϋ

> Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχο Καβάλας 

>  Βασίλη Λωλίδη, Υπεύθυνο Επικοινωνίας 
Δήμου Καβάλας

>  Duncan Petrie, Καθηγητής 
Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο του York

>  Ed Braman, Καθηγητής Κινηματογράφου, 
Πανεπιστήμιο του York

>  Sam Turner, Καθηγητή Αρχαιολογίας,  
Πανεπιστήμιο του Newcastle

>  Στέλιο Λεκάκη, Ερευνητή, Πανεπιστήμιο  
του Newcastle

>  Peter Papas

SPECIAL THANKS ARE ALSO DUE TO

>  John Barbouttis, Ross Karp 

& Nick Malaxos, Τhe Committee  

for the Restroration of Castellorizo, Sydney

> Dimitra Tsanaka, Mayor of Kavala 

>  Vassilis Lolidis, Press and Public Affairs Officer, 
Municipality of Kavala

>  Duncan Petrie, Professor of Film,  
University of York

>  Ed Braman, Professor of Film,  
University of York

>  Sam Turner, Professor of Archaeology,  
Newcastle University

>  Stelios Lekakis, Visiting Fellow,  
Newcastle University

>  Peter Papas
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ΙΔΙΣΜΕ) /  ΗΕLLENIC HISTORY FOUNDATION ( IDISME)

Μπουμπουλίνας 1,  153 51,  Αττ ική  /  1  Bouboul inas Street,  153 51,  Αtt ica,  Greece

Τ. :  +30 210 6669140,  F . :  +30 210 6669131  /   in fo@id isme.gr   /   www. id isme.gr

 www.beyondborders.gr

Πρόσβαση σε ΑμεΑ / Access to disabled people ΕIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / FREE ENTRANCE
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  ( Ι Δ Ι Σ Μ Ε )

H E L L E N I C  H I S T O R Y  F O U N D A T I O N  ( Ι D Ι S Μ Ε )


