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Διοργάνωση \\  
Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ 
Καλαμάτας

Με την υποστήριξη \\  
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Καλλιτεχνική διεύθυνση \\  
Τζίνα Πετροπούλου

Καλλιτεχνική σύμβουλος \\  
Κλεώνη Φλέσσα

Οργανωτική επιτροπή διαδικτυακού 
φεστιβάλ \\  
Σοφία Πουλουπάτη, Αντωνία Πτερνέα,
Κυριάκος Λιαράκος, Γιάννης Μανωλούδης
Λένα Παπαδοπούλου, Δήμητρα Λιόλιου,
Αθηνά Ζώτου, Ναντιάνα Κουτίβα

Συνεντεύξεις σκηνοθετών \\  
Μάνος Καλαφατέλης, Ντίνα Σοτάκη, Στέλλα 
Παπακωνσταντίνου, Κώστας Μέτσος, 
Γιάννης Κουτρέσης, Γιαννης Μανωλούδης, 
Ανδριάνα Γιαννακοπούλου, Δάφνη 
Αληχοντζώτη, Ornela Koutrolli, Ηλέκτρα 
Κατσιμίχα, Αντωνία Πτερνέα, ομάδα του 
τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΛ.

Μεταφράσεις \\  
Δημήτριος Θάνος, Γεωργία Καλογεροπούλου, 
Αντωνία Πτερνέα, Κώστας Γαληνός

Υποτιτλισμοί \\  
Μαρία Αναστασίου, Κώστας Γαληνός, 
Γεωργία Καλογεροπούλου, Φλωρεντία 
Καούρη, Αγγελική Κατσιβέλη, Αλέξανδρος 
Κατσούφης, Κωνσταντίνος Κούτσικος, 
Ευανθία Κυριαζή, Χρυσάνθη Μιχάλη, 
Σιλένα Νικολοπούλου, Ξανθή-Ελένη 
Οικονόμου, Ανδριάνα Παπαβασιλοπούλου, 
Σοφία Πουλουπάτη, Αντωνία Πτερνέα, Εύα-
Αλεξάνδρα Σγουράκη, Μαριλένα Ρίζου

Επικοινωνία \\  
Αντιγόνη Ζόγκα, Βένια Παπαδοπούλου

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα \\  
Ηρώ Βαλσαμάκη

Εταιρική ταυτότητα \\  
We Love Rain - Βασίλης Συνανίδης

Αφίσα & Γραφιστικά \\  
Inertia - Στέλλα Θεοδώρου

Ιστοσελίδα \\  
INE.plus, Κυριάκος Λιαράκος

Τρέιλερ φεστιβάλ \\  
Κυριάκος Λιαράκος 

Μουσική τρέιλερ \\  
Νίκος Μανίτσας 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ:

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΦΕΒ2021

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια στη-
ρίζει και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. 
Φέτος είναι μεν η 7η χρονιά της διοργάνωσης, αλλά είναι και μια συμβολική 
και ουσιαστική επέτειος για τη χώρα μας, τιμώντας τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση. 
Αυτή τη χρονιά, λοιπόν, το Φεστιβάλ επέλεξε σαν θέμα του την ελευθερία. 
Τι σημαίνει όμως ελευθερία στις ημέρες μας; 
Πώς αυτή εκφράζεται τόσο στην χώρα μας όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο; 
Αυτό είναι το αντικείμενο του πρώτου αφιερώματος. 
Παράλληλα, υπάρχει ένα δεύτερο αφιέρωμα, για την ισότητα. 
Ακόμη μια πολύ σημαντική έννοια, που παίρνει διαφορετικές μορφές με την 
πάροδο των ετών. 
Το φεστιβάλ, με όλα τα ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει, θα πραγματοποιηθεί 
φέτος διαδικτυακά το Φεβρουάριο αλλά και διά ζώσης το Μάιο σε 9 πόλεις της 
Πελοποννήσου. 
Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία, γιατί όχι μόνο φέρνει 
στην Πελοπόννησο και την περιφέρεια πολύ σημαντικές ταινίες και δημιουρ-
γούς, αλλά δημιουργεί αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό. 
Καλή επιτυχία!

Νικόλας Γιατρομανωλάκης
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού



Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που χαιρετίζω εκ μέρους του Τμήματος Θε-
ατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τη διεξαγωγή 
του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, σε πείσμα 
των δύσκολων καιρών. Το Φεστιβάλ έχει διαγράψει λαμπρή πορεία 
έως τώρα στον χώρο του Ντοκυμαντέρ διεθνώς, και δηλώνω την 
χαρά μας για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του Φεστιβάλ και 
του Τμήματός μας και φέτος, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου  έχει πραγματικά 
παγκόσμια εμβέλεια και συνεισφέρει σημαντικά στη διάδοση της 
τέχνης του ντοκυμαντέρ, στην ανάπτυξη δικτύων δημιουργών και 
κριτικών διεθνώς, στη γνωριμία του ελληνικού κοινού με διεθνείς 
δημιουργούς, τόσο αναγνωρισμένους όσο και πρωτοεμφανιζόμε-
νους, και στην προώθηση του έργου ελλήνων καλλιτεχνών στο 
εξωτερικό. Εκτός από το μέρος των προβολών, είναι σημαντικό 
ότι το Φεστιβάλ οργανώνει πλήθος παράλληλων, υψηλού επιπέδου 
και πολυσυλλεκτικής συμμετοχής εκδηλώσεων που προάγουν τον 
κριτικό λόγο γύρω από την τέχνη του ντοκυμαντέρ και γύρω από τα 
κοινωνικά θέματα που θίγει προγραμματικά αυτό το είδος τέχνης. 
Κάθε χρόνο δημιουργεί ένα πλαίσιο πρωτότυπων και πολυποίκιλων 
δράσεων που αφορούν επίκαιρα και κοινωνικά κρίσιμα θέματα της 
εποχής μας, όπως είναι τα ζητήματα φύλου και ισότητας, ελευθερίας, 
μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υγείας.

Οι αεικίνητες και δημιουργικές ψυχές του Φεστιβάλ, η Τζίνα Πετρο-
πούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια και η Κλεώνη Φλέσσα, καλλιτε-
χνική συμβουλος, μαζί με τους συνεργάτες τους και συνεργάτιδές 
τους έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν διεθνή θεσμό που 
απλώνεται σε διαφορετικούς τόπους της Πελοποννήσου και να χτί-
σουν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέρη, θεσμούς 
και καλλιτεχνικές κοινότητες, με πολλές πανελλήνιες και παγκόμιες 
πρώτες προβολές, με ειδικά αφιερώματα, από το Βασκικό έως το 
Νορβηγικό ντοκυμαντέρ, και συμμετοχές από την Χιλή και την Κούβα 
έως την Ιαπωνία.

Εξ αρχής το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και οι φοιτητές και φοι-
τήτριές μας αγκάλιασαν με μεγάλη προθυμία τις εργασίες και την 
πρωτοβουλία για επίσημη συνεργασία του Τμήματος με το Φεστιβάλ 
με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου, συμμετέχοντας στις δράσεις 
του και αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις, συναφείς 
με τις σπουδές τους στο θέατρο, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες.

Φέτος το Φεστιβάλ θα μοιραστεί σε δύο μέρη, το διαδικτυακό και 
το ζωντανό, στα οποία το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου θα συμμετάσχει και πάλι με πολλή χαρά και 
μάλιστα φέτος θα φιλοξενήσει και στο Ναύπλιο μέρος των δράσεων.
Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματός μας και αυτή την χρονιά θα 
συμμετάσχουν ενεργά στο Φεστιβάλ ποικιλοτρόπως: θα συμβάλουν 
στην κριτική αποτίμηση και τον σχολιασμό των διαγωνιζόμενων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 
μπορεί να μην πραγματοποιηθεί σε κινηματογράφους, 
σε πολυχώρους, σε πλατείες και μπαρ ούτε στις 
αίθουσες των 9 πόλεων που το φιλοξενούν παραδο-
σιακά κάθε Ιανουάριο τα τελευταία χρόνια, αλλά θα 
πραγματοποιηθεί αποφασιστικά στο Διαδίκτυο, με όλη 
τη ποικιλομορφία του, και θα επισκεφθεί τους θεατές 
στο σπίτι τους, επεκτείνοντας έτσι την γεωγραφική 
του εμβέλεια. Αυτό που τώρα οργανώνεται διαδικτυα-
κά, θα το χαρακτήριζα περισσότερο ως προπομπό του 
φεστιβάλ που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί κανονι-
κά με φυσική παρουσία τον Μάιο. 

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό Φεστιβάλ, 
όχι μόνο αντικατοπτρίζουν μία πρωτοτυπία και αισθη-
τική αριστεία, αλλά προσφέρουν πολλές διαφορετικές 
πολιτιστικές / κοινωνικές εμπειρίες και απόψεις. 

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω κάθε χρόνο την αυ-
ξανόμενη συμμετοχή των νέων στο φεστιβάλ όπου 
φέτος σηματοδοτείται από την συνεργασία μας με 
τους φοιτητές της σχολής Θεατρικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ανέλαβαν τις 
συνεντεύξεις των σκηνοθετών του αφιερώματος 
«διεκδικώντας την ελευθερία». 

52 σκηνοθέτες από 29 χώρες συμμετέχουν συνολικά 
στο πρόγραμμα του διαδικτυακού φεστιβάλ και μας 
καλούν να ανοίξουμε τα μάτια μας στον κόσμο, έτσι 
όπως αυτοί τον έχουν αντιληφθεί και αποτυπώσει, 
άλλοτε σκληρά, άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε νοσταλγι-
κά, άλλοτε με κριτική και άλλοτε με συμπάθεια.

Αγγελική Σπυροπούλου

Τζίνα Πετροπούλου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ταινιών, θα συμμετάσχουν στην οργάνωση, θα συνο-
μιλήσουν με τους Έλληνες και ξένους δημιουργούς και 
κριτικούς, θα απονείμουν βραβεία και θα συζητήσουν σε 
ειδικές συνεδρίες αφιερωμένες στο θέμα του φετινού 
Φεστιβάλ ‘Διεκδικώντας την ελευθερία’ εξ αφορμής της 
επετείου του 1821. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στη φε-
τινή διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Πελοποννή-
σου που εκπέμπει πραγματικά ποιοτικό και παναθρώπι-
νο σήμα τέχνης και προβληματισμού σε όλον τον κόσμο 
από τον τόπο της Πελοποννήσου!



Eating an elephant \\ 05.02  
Τρώγοντας έναν ελέφαντα

CHADDR - A River Between Us \\ 05.02  
CHADDR – Ένας ποταμός ανάμεσά μας

The Journey of Javier Heraud \\ 05.02  
To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ

BEDU Beddna Naiesh \\ 05.02

BASSIL’ORA \\ 05.02 

A Language for Equality \\ 11.02 
Μία γλώσσα για την ισότητα

Scheme Birds \\ 11.02 
Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών

Return to Epipo \\ 11.02 
Επιστροφή στο Επίπο

Born in Evin \\ 11.02 
Γεννημένη στην Εβίν

The Forgotten Treasure \\ 11.02 
Ο ξεχασμένος θησαυρός

Vulnerable Beauty \\ 12.02 
Εύθραυστη ομορφιά

Unblock Cuba \\ 12.02 
Ξεμπλοκάρετε την Κούβα

The Fight for Greenland \\ 12.02 
Η μάχη (μας) για την Γροιλανδία

The Wind. A Documentary Thriller \\ 12.02 
Ο άνεμος. Ένα ντοκιμαντέρ τρόμου

Bloodless - The path to democracy \\ 12.02  
Χωρίς σταγόνα αίμα - Ο δρόμος για τη 
δημοκρατία
Game on, Queer Disruptions in Sports \\ 12.02 
Το παιχνίδι ξεκινά, Queer αναστάτωση στον 
αθλητισμό

Not just your picture \\ 13.02 
Όχι μονάχα η φωτογραφία σας
Sheep Hero \\ 13.02 
Ο Ήρωας των Προβάτων
Anerca, Breath of Life \\ 13.02 
Ανέρκα, πνοή ζωής
Dear Child \\ 13.02 
Αγαπητό μου παιδί
The New Abolitionists \\ 13.02 
Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας
Walchensee Forever \\ 13.02 
Βάλχενζεε για πάντα

Cows on the Roof \\ 14.02 
Αγελάδες στη σκεπή
Kiss the Ground \\ 14.02 
Φίλα το Χώμα

Fixed Shot - 100 Recordings around  
Dignity Square \\ 14.02 
Σταθερό πλάνο - 100 κινηματογραφικές 
λήψεις στην «Πλατεία Αξιοπρέπειας»
Cold Lands \\ 14.02 
Παγωμένοι Τόποι
Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa \\ 14.02 
Όχι, ευχαριστώ! Το παράθυρο της Gladys
Muga deitzen da Pausoa (Stepping into 
the Boundary) \\ 14.02 
Πατώντας τα όρια

With eyes open \\ 09.02 
Με τα μάτια ανοιχτά

Time is on our side \\ 09.02 
Ο χρόνος είναι με το μέρος μας

Daughter of Camorra \\ 09.02 
Κόρη της Καμόρα

Forman vs Forman \\ 09.02 
Φόρμαν εναντίον Φόρμαν

Daddy \\ 09.02 
Μπαμπάς

Me the People \\ 08.02  
Εγώ, ο κόσμος

Ghetto Uprising - The Untold story \\ 08.02 
Εξέγερση στο γκέτο - Η άγνωστη ιστορία

Exemplary Behaviour \\ 08.02 
Υποδειγματική συμπεριφορά

All together \\ 08.02 
Όλοι μαζί

Bajo Fuego \\ 08.02 
Δεχόμαστε πυρ

March for dignity \\ 07.02 
Πορεία για την αξιοπρέπεια

Photographer of War \\ 07.02 
Φωτογράφος του πολέμου

Colombia In My Arms \\ 07.02 
Η Κολομβία στην αγκαλιά μου

Lost Lives \\ 07.02 
Χαμένες ζωές

#387 \\ 07.02

Mujereando. The lament of 
a goddess \\ 07.02 
Mujereando. Ο θρήνος μιας θεάς

STALKING CHERNOBYL: Exploration 
after apocalypse \\ 10.02 
Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: 
Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη

In Transit, Identity & Love in Europe \\ 10.02 
Εν κινήσει - Ταυτότητα και Έρωτας στην 
Ευρώπη

On the Front Line \\ 10.02 
Στην πρώτη γραμμή

Silence - Voices of Lisbon \\ 10.02 
Σιωπή - Φωνές της Λισαβόνας

Being Eriko \\ 10.02 
Είμαι η Έρικο

Sankara is not Dead \\ 06.02   
Ο Σανκάρα δεν πέθανε

Ophir \\ 06.02 
Όφιρ

A Colombian Family \\ 06.02 
Μια κολομβιανή οικογένεια

Alexander the Fool \\ 06.02 
Αλέξανδρος, ο τρελός

Sfumato \\ 06.02 

The Seer and the Unseen \\ 06.02 
Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά

05-14ΦΕΒ2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ / FESTIVAL OVERVIEW



Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο site μας  
για να παρακολουθήσετε το ONLINE πρόγραμμα του 

 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

peloponnisosdocfestival.com

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την εγγραφή σας 
ή για την είσοδό σας πατώντας 

 στο παρακάτω κουμπάκι «οδηγίες». 

Καλή σας απόλαυση!

ΟΔΗΓΙΕΣ

https://www.peloponnisosdocfestival.com/el/pos-tha-syndetho-stin-istoselida


«Διεκδικώντας την ελευθερία & 
Πολεμικοί ανταποκριτές»

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 6 μ,μ. θα λάβει χώρα 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Διεκδικώ-
ντας την ελευθερία και Πολεμικοί ανταποκριτές» με 
την παρουσία ελλήνων και ξένων σκηνοθετών και 
δημοσιογράφων / πολεμικών ανταποκριτών. Πιο συ-
γκεκριμένα θα μιλήσουν: ο σκηνοθέτης του ντοκιμα-
ντέρ “Photographer of war” Boris Benjamin Bertram από 
την Δανία, η Nitza Kakoseos Dominguez από την Σου-
ηδία σκηνοθέτης / δημοσιογράφος και πολεμική αντα-
ποκρίτρια στην Νικαράγουα και ο Νικόλας Βαφειάδης 
δημοσιογράφος / πολεμικός ανταποκριτής.   

Την συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης του ντο-
κιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την αλήθεια» Νίκος Μεγ-
γρέλης σε συνεργασία με την Λίνα Γιαννοπούλου 
συνεργάτιδα και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 
φεστιβάλ. Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά και θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην νοηματική.

Ο Νικόλας Βαφειάδης εχει εργασθεί για εφημερίδες, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις του έχουν μετα-
δοθεί από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία 
32 χρόνια εργάζεται για τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.  Διδάσκει 
το μάθημα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Social Media 
σε Φυσικές Καταστροφές και Κρίσεις» στο μεταπτυχιακό 
τμήμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Κατα-
στροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ο επικεφαλής του τμή-
ματος διεθνών ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΝΤ-1. Έχει 
καλύψει πάνω από δέκα πολέμους από την πρώτη γραμμή 
κι έχει πάρει συνεντεύξεις και δηλώσεις από παγκόσμιους 
ηγέτες που άφησαν το στίγμα τους στη σύγχρονη εποχή.

Ο Boris Benjamin Bertram είναι Δανός βραβευμένος σκηνο-
θέτης, παραγωγός και συνεργάτης στην εταιρεία παραγωγής 
ντοκιμαντέρ Good Company Pictures. Σπούδασε στην Εθνική 
Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας ως σκηνοθέτης ντοκι-
μαντέρ το 2005. Είναι δημιουργός βραβευμένων, διεθνών 
ντοκιμαντέρ, που έχουν πουληθεί σε περισσότερες από 30 
χώρες και έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ. Ο Boris 
Bertram συνεργάστηκε στενά με τους σκηνοθέτες Lars Von 
Trier και Jorgen Leth στα ντοκιμαντέρ The Five Obstructions 
και The Erotic Man. Έχει σκηνοθετήσει το «The Human Shelter» 
και το «Photographer of War», ένα από τα ντοκιμαντέρ με τις 
περισσότερες προβολές στους κινηματογράφους της Δανίας. 
Ως σκηνοθέτης έχει έντονο ενδιαφέρον για τη διεθνή πολιτική, 
την επίλυση συγκρούσεων, τον ανθρωπισμό και την τέχνη.

Ο Νίκος Μεγγρέλης είναι ένας αναγνωρισμένος Έλληνας 
δημοσιογράφος με μακρά καριέρα στην ελληνική τηλε-
όραση ως αρχισυντάκτης, πολιτικός και διπλωματικός 
αναλυτής αλλά και κεντρικός παρουσιαστής ενημερωτικών 
εκπομπών στα δυο από τα μεγαλύτερα ελληνικά τηλεοπτι-
κά κανάλια, το Mega Channel και τον Antenna.  Έχει πάρει 
συνεντεύξεις από προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής 
σκηνής που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία ενώ 
έχω δώσει συνεντεύξεις στο CNN, CNN TURK, RAI και σε 
άλλα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα. Έχει υπάρξει, επίσης, 
παραγωγός πολλών ντοκιμαντέρ όπως αυτών για τη Χιλή, 
την Κούβα, το θάνατο του Σουηδού πρωθυπουργού Olaf 
Palme αλλά και το φαινόμενο του νεοναζισμού στην Ελλά-
δα και την Ευρώπη. Εχει σκηνοθετήσει το πολυβραβευμένο 
ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την αλήθεια» που παρουσι-
άζει συνταρακτικές ιστορίες από τον πόλεμο του Ιράκ ενώ 
τα τελευταία χρόνια ακολουθεί και καταγράφει το έργο των 
γιατρών του κόσμου.

Η  Nitza Kakoseos Dominguez είναι μία βραβευμένη δημιουργός 
ντοκιμαντέρ, που το προσωπικό και αφηγηματικό στιλ της έχει 
αναγνωρισθεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και σε τηλε-
οπτικές αγορές. Γεννήθηκε στη Σουηδία από Ελλήνες γονείς. Με 
ιστορικό δημοσιογραφίας και έχοντας εργαστεί ως ανταποκριτής 
πολέμου στην Κεντρική Αμερική τη δεκαετία του 1980, η Νίτσα 
Κακόσεος έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της  Λατινικής Αμερι-
κής. Μερικά από τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ της έχουν γυριστεί 
στο Ελ Σαλβαδόρ, στη Νικαράγουα, στη Χιλή και στη Κούβα. Έχει 
υπάρξει μέλος κριτικής επιτροπής σε φεστιβάλ κινηματογράφου 
κυρίως στη Λατινική Αμερική και διδάσκει μάθηματα πάνω στην 
«ηθική και  δεοντολογία στη παραγωγή  ντοκιμαντέρ» κυρίως 
στη Νικαράγουα, την Κούβα και τη Σουηδία. Οι ταινίες της έχουν 
προβληθεί ευρέως σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Eπίσης είναι η 
ιδρυτής και πρόεδρος της Electra Media.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
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Τρώγοντας έναν ελέφαντα

Eating an Elephant

Director / Σκηνοθέτης: Julia Saponova
Producers / Παραγωγοί: Olesya Ovchinnikova, Igor Mishin, 
Dmitry Sergeev, Julia Saponova
Writers / Σενάριο: Julia Saponova, Valeria Zadereeva
Duration / Διάρκεια: 64’
Country / Year: Russia 2020 / Ρωσία 2020
Χώρα Παραγωγής / Country: Κολομβία 2020 / Colombia 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Russian / Ρωσικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΠΑΡ 05 ΦΕΒ

Για να παίξουν στο Μέγαρο των Εθνών του ΟΗΕ στη 
Γενεύη, μία ομάδα πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών με 
Σύνδρομο Down πρέπει να πιεστούν ώστε να ξεπεράσουν 
τους φόβους, τους περιορισμούς μέχρι και τον εγωισμό 
τους για να δουλέψουν ως ομάδα. 

To perform in the Palace of Nations of the United Nations in 
Geneva, a group of first-time actors with the Down syn-
drome must push their limits beyond their fears, their limita-
tions and even their egos to work as a team.
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CHADDR – Ένας ποταμός ανάμεσά μας

CHADDR - A River Between Us

Director / Σκηνοθέτης: Minsu Park
Producer / Παραγωγός: Lena Karbe
Writer / Σενάριο: Gregor Koppenburg
Duration / Διάρκεια: 90’
Country / Year: Germany 2020 / Γερμανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Tibetan / Θιβετιανά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

Awards / Βραβεία:  
Best documentary @ Munich International Documentary Film Festival 2020

ΠΑΡ 05 ΦΕΒ

Tο CHADDR είναι ένα ντοκιμαντέρ για την δεκαεπτάχρονη 
Stanzin. Η πόλη όπου γεννήθηκε, στην καρδιά των Ιμαλαΐων 
στο Κασμίρ, υπόκειται μεγάλες αλλαγές: Η κλιματική αλλαγή 
και η τεχνολογική πρόοδος αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα 
τις ζωές των ανθρώπων. Μέχρι πρόσφατα τα παιδιά έπρεπε 
κάθε χρόνο να διανύουν επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό για 
να πάνε από το χωριό τους στο σχολείο τους. Η Stanzin κάνει 
τέσσερις μέρες να φτάσει στο σχολείο της. Οι καιροί αλλάζουν 
και τα επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό θα μετατραπούν 
σε αυτοκινητόδρομο. Ο σκηνοθέτης Minsu Park ακολουθεί 
την Stanzin στην τελευταία της διαδρομή στο σχολείο, πριν 
αποφοιτήσει και φύγει οριστικά από την πόλη που γεννήθηκε.

CHADDR is a feature documentary about a 17-year-old girl 
Stanzin. Her hometown in the heart of Himalaya in Kashmir is 
facing big changes: Global warming and technological progress 
change the lives of people rapidly. Until recently children had 
to follow dangerous mountain pass every year to get from their 
home village to school. It takes Stanzin 4 days to get to school. 
The times are changing, and the dangerous mountain pass will 
be turned into an autoroute. The director Minsu Park follows 
Stanzin on her last way to school, before she graduates and 
leaves her hometown forever.
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To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ

The Journey of Javier Heraud

Director / Σκηνοθέτης: Javier Corcuera
Producers / Παραγωγοί: Hugo Carmona, Sergio García Locatelli
Writer / Σενάριο: Javier Corcuera
Duration / Διάρκεια: 96’
Country / Year: Peru 2019 / Περού 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

Awards / Βραβεία:  
The film won the script development award of the Ibermedia Program, 
the Documentary Feature Award from the Ministry of Culture of Peru and 
is a Hispanic-Peruvian co-production of Quechua Films Peru, La Mula 
Producciones and Tamboura Films.

ΠΑΡ 05 ΦΕΒ

Η Αριάνκα, απόγονος του ποιητή Χαβιέρ Ερώ, ανοίγει το 
μπαούλο των αναμνήσεων και ανακαλύπτει μια ιστορία να 
μας διηγηθεί: Ο αδελφός του προπάππου της, ποιητής και 
αντάρτης, δολοφονήθηκε σε ηλικία 21 ετών στη ζούγκλα 
του Περού το 1963. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Χαβιέρ 
Ερώ άφησε πίσω του ένα θεμελιώδες ποιητικό έργο για την 
περουβιανή ποίηση. Η Αριάνκα έχει την ίδια ηλικία που είχε 
ο ποιητής όταν πέθανε.

Ariarca, grandniece of the poet Javier Heraud, opens the trunk 
of memories and discovers a story to tell: His great-uncle, poet 
and guerrilla fighter was murdered at the age of 21 in the jungle 
of Peru in 1963. Despite from his young age, Javier Heraud left 
a fundamental poetic work for Peruvian poetry. Ariarca is the 
same age as when her great-uncle died.
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BEDU Beddna Naiesh

Director / Σκηνοθέτης: Tekla Taidelli
Writer / Σενάριο: Tekla Taidelli
Duration / Διάρκεια: 57’
Country / Year: Italy 2020 / Ιταλία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα:  
Arabic, English, Italian / Αραβικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΠΑΡ 05 ΦΕΒ

Το «Bedu» είναι ένα μανιφέστο για το πώς παραβιάζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από την ιστορία ενός γιου 
του Σινά ή, πιο απλά, ενός νομά της ερήμου που, στην ταινία, 
γίνεται ο εκπρόσωπος της φυλής των Βεδουίνων του Νοτίου 
Σινά και μας παρουσιάζει την ιστορία των Βεδουίνων. Από 
τις μέρες του Πολέμου των Έξι Ημερών μέχρι την τουριστική 
ανάπτυξη και την Αραβική Άνοιξη, το πραξικόπημα του 
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και το Isis του σήμερα, αυτό το ταξίδι 
μάς δείχνει με συνεντεύξεις και με μια νέα οπτική, την 
εγκληματική αμέλεια απέναντι στους Βεδουίνους. 

Bedu is the manifesto of how a people can be violated in its hu-
man rights. Through the stories of the son of the Sinai who with 
the simple and direct poetics of a desert nomad makes him-
self the spokesperson of the Bedouin tribes of South Sinai, we 
retrace the whole history of these people: the Bedouins. From 
the days of the Six-Day War through the tourist revolution to 
the Arab Spring up to the coup of al-Sisi and today to Isis, this 
trip shows us with interviews, testimonies and in a fresh and 
engaging way how the Bedouins have been neglected violated 
and offended.
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BASSIL’ORA

Director / Σκηνοθέτης: Rebecca Basso
Producer / Παραγωγός: Rebecca Basso
Writers / Σενάριο: Rebecca Basso, Luca Bozzato
Duration / Διάρκεια: 84’
Country / Year: Italy 2019 / Ιταλία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα:  
Italian, Russian / Ιταλικά, Ρωσικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English /  
Ελληνικά, Αγγλικά 

Awards / Βραβεία: 
Canfod Prize@Cardiff Italian Film Festival 2019

ΠΑΡ 05 ΦΕΒ

Ο Τζουσέππε Μπάσσι, ένας ζωηρός άνδρας 100 χρονών, αφηγεί-
ται την ιστορία του για τον πόλεμο και το ότι ήταν κρατούμενος 
στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από 
το 1942 έως το 1946 ο Giuseppe ήταν κρατούμενος σε διάφο-
ρα στρατόπεδα συγκέντρωσης: Ταμπόφ, Οράνκι και Ζούζνταλ. 
Κατάφερε να γνωρίσει πολύ κόσμο, έμαθε πολλές ιστορίες και 
συνάντησε ένα πραγματικά ξεχωριστό ρεπορτάζ. Η αφηγήτρια 
και δεύτερος χαρακτήρας της ιστορίας είναι η ηθοποιός Καρί-
να Αρουτιούνιαν, που υποδύεται το ρόλο μιας Ρωσίδας που ζει 
χρόνια στην Ιταλία, της οποίας ο παππούς μάχεται στο πλευρό της 
Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σ’ αυτήν 
την ιστορία οι δύο χαρακτήρες είναι πολύ κοντά συναισθηματικά, 
ωστόσο είναι διαμετρικά αντίθετοι. Ενώ τόσο ο Τζουσέππε όσο 
και η ιστορία του είναι αληθινοί, η Κατερίνα είναι ένας φανταστι-
κός χαρακτήρας, με αυτόν τον τρόπο η φαντασία και η πραγμα-
τικότητα είναι συνυφασμένες σε όλη την ιστορία. Ο Τζουσέππε 
είναι ένας ηλικιωμένος που πολέμησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στο σοβιετικό μέτωπο, ενώ η Κατερίνα είναι μία γυναίκα που δεν 
είχε άμεση σχέση με τον πόλεμο, που έζησε μία εντελώς διαφο-
ρετική ζωή, αλλά που προέρχεται από τη χώρα όπου ο Τζουσέππε 
υπέμεινε πολλά βασανιστήρια. 

Giuseppe Bassi, a vivacious 100 years old man, tells his story 
about war and being held prisoner in Russia during Second World 
War. From 1942 to 1946 Giuseppe was a prisoner in several dif-
ferent camps: Tambow, Oranki and Suzdal. He got to know many 
people, heard lot of stories and came across a truly unique piece 
of reportage. The narrator and second character of the story is 
the actress Karina Arutyunyan who act the part of a Russian wom-
an that lives in Italy from years, whose grandfather fight on the 
Russian side during Second World War. The two characters in this 
story are emotionally very close; however, they are diametrically 
opposed. While Giuseppe and his story are both real, Katerina is 
a fictional character; that is how fiction and reality are closely in-
tertwined along the story. Giuseppe is an old man who fought the 
Second World War on the Soviet front, while Katerina is a woman 
who had little to do with the war, who lived a completely differ-
ent life, but who comes from the very country where Giuseppe 
endured so much suffering.
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Sankara is not Dead
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Αλέξανδρος, ο τρελός

Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά

Alexander the Fool 



Ο Σανκάρα δεν πέθανε

Sankara is not Dead

Director / Σκηνοθέτης: Lucie Viver
Producer / Παραγωγός: Eugenie Michel-Villette
Writer / Σενάριο: Lucie Viver
Duration / Διάρκεια: 109’
Country / Year: France 2019/ Γαλλία 20190
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: French / Γαλλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Μετά την πασίγνωστη εξέγερση στη Μπουρκίνα Φάσο τον 
Οκτώβρη του 2014, ο νεαρός ποιητής Bikontine αρχίζει να 
αμφισβητεί τα όνειρά του για μία καλύτερη ζωή στη Δύση. 
Αποφασίζει να πάει να συναντήσει τους συντρόφους του 
με τον μοναδικό σιδηρόδρομο που υπάρχει στη χώρα. Από 
τον Νότο στον Βορρά, μέσα από πόλεις και χωριά, μαθαίνει 
για τα όνειρά τους και τις απογοητεύσεις τους, φέρνοντας 
την ποίησή του αντιμέτωπη με την πραγματικότητα 
μιας γρήγορα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Το ταξίδι του 
αποκαλύπτει τελικά τη μακροχρόνια πολιτική κληρονομιά 
του πρώην ιστορικού προέδρου Thomas Sankara, που 
δολοφονήθηκε το 1987 και είναι γνωστός ως ο «Αφρικανός 
Τσε Γκεβάρα».

After Burkina Faso’s October 2014 popular uprising, the 
young poet Bikontine starts to question his dreams of 
seeking a better life in the West. He decides to go meet 
his fellow citizens along the country’s only rail line. From 
South to North, through cities and villages, he learns about 
their dreams and disappointments, confronting his poetry 
with the realities of a rapidly shifting society. His journey 
ultimately reveals the enduring political legacy of storied 
former president Thomas Sankara, assassinated in 1987 and 
known as the “African Che Guevara.”
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Awards / Βραβεία: 
Special jury Prize@Africa International Film Festival 2019 & 
Best Feature Documentary@Budapest IFF 2020



Όφιρ

Ophir

Directors / Σκηνοθέτες: Alexandre Berman, Olivier Pollet
Producers / Παραγωγοί: Ilann Girard (Arsam International), 
Olivier Pollet (Fourth World Films) and Kristian Lasslett (Ulster 
University)
Writers / Σενάριο: Alexandre Berman & Olivier Pollet
Duration / Διάρκεια: 97’
Country / Year: France, UK 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Το «Όφιρ», μία ποιητική, αλλά συνάμα, δραματική ωδή 
στην αστείρευτη δίψα των ανθρώπων για ελευθερία, 
πολιτισμό και ανεξαρτησία, μας παρουσιάζει τις ορατές 
και αόρατες αλυσίδες της αποαποικιοποίησης, καθώς και 
τους διαρκείς κύκλους της σωματικής και ψυχολογικής 
σύρραξης.

A poetic yet dramatic ode to the indelible thirst of a peoples 
for freedom, culture and sovereignty, Ophir documents the 
visible and invisible chains of colonization, as well as its 
enduring cycles of physical and psychological warfare.
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World Premiere - FIFO International Documentary Film Festival of Oceania - 
WINNER Grand Jury Prize (February 2020)



Μια κολομβιανή οικογένεια

Α Colombian Family 

Director / Σκηνοθέτης: Tanja Wol Sørensen
Producer / Παραγωγός: Rikke Tambo Andersen
Duration / Διάρκεια: 80’
Country / Year: Denmark 2020 / Δανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Η ταινία «Μια Κολομβιανή οικογένεια» αφηγείται την 
ιστορία της Ρούμπι, η οποία μάχεται για τα δικαιώματα 
των φτωχών ανθρώπων στην Κολομβία και της κόρης 
της Τζίρα, η οποία ζει εξόριστη στην Κούβα. Στη σκιά 
της συνθήκης ειρήνης μεταξύ FARC και κυβέρνησης, 
ύστερα από δεκαετίες εχθροπραξιών, μητέρα και κόρη 
προσπαθούν να συγχωρήσουν η μία την άλλη για το 
παρελθόν. Μπορούν να γίνουν ξανά οικογένεια; Μπορεί 
ένα άτομο να διαλέξει ανάμεσα στην πατρίδα του και την 
οικογένειά του; Αρκεί η αγάπη για την συμφιλίωση;

A Colombian Family tells the story of an idealistic mother 
Ruby, who is fighting for the poorest people in Colombia, 
and her daughter Yira, who lives in exile in Cuba. In the 
shadow of the first peace treaty in decades, mother and 
daughter are trying to forgive the letdowns of the past. 
Can they become a family again? Can one choose between 
one’s homeland and one’s family, is love enough in order to 
reconcile?
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Awards / Βραβεία: 
Honorary Mention for Emerging International Director at Hot Docs 2020



Αλέξανδρος, ο τρελός

Alexander the Fool 

Director / Σκηνοθέτης: Pedro Pires
Producer / Παραγωγός: Pedro Pires
Writers / Σενάριο: Pedro Pires, Josiane Lapointe
Duration / Διάρκεια: 65’
Country / Year: Canada 2019 / Καναδάς 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Νο / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: French / Γαλλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Δεκαπέντε χρόνια μετά το ψυχωσικό επεισόδιο στην 
θάλασσα της Νότιας Κίνας που έφερε τα πάνω κάτω στη 
ζωή του, ο Άλεξ, που είναι ευαίσθητος, ευγενικός και πάσχει 
από σχιζοφρένεια, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η γιαγιά κι 
έμπιστη φίλη του, που θέλει να πεθάνει ήσυχη, επιμένει ότι 
πρέπει να προσπαθήσει να βρει μία κοπέλα. Η συνάντησή 
του με μία ψυχοπαθητική γυναίκα γεννά μία θερμή και 
παθιασμένη σχέση που αργά τον κάνει να παραστρατήσει 
από τα συνήθη συναισθηματικά όριά του. Όταν στο μυαλό 
του επιστρέφουν οι φουρτούνες της θάλασσας της Νότιας 
Κίνας, σταδιακά απομονώνεται με κίνδυνο να τον καταπιεί 
η απύθμενη άβυσσος της παράνοιας. Μια προσωπική 
οδύσσεια, συνάμα ανησυχητική και μεγαλειώδης. 

Fifteen years after a psychotic event on the South China 
Sea flipped his life upside down, Alex, a sensitive, refined 
and schizophrenic man is at a crossroads. His grand-mother 
and confidante, who would like to die with peace of mind, 
insists that he tries to find a girlfriend. His encounter with a 
young psychotic woman gives birth to an ardently passion-
ate relationship, making him slowly drift away from his usual 
emotional boundaries. While the South China Sea’s troubled 
waters well up in his mind, he gradually isolates himself, in 
danger of being swallowed by paranoia’s unfathomable abyss. 
An intimate odyssey, at once troubling and sublime. 
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Sfumato

Director / Σκηνοθέτης: Amirali Mirderikvand
Producer / Παραγωγός: Amirali Mirderikvand
Duration / Διάρκεια: 30’
Country / Year: Iran 2020 / Ιράν 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Persian / Περσικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Ένα ντοκιμαντέρ για μια επαρχιακή οικογένεια με 
δύο έφηβες κόρες, με την πιο μεγάλη να δουλεύει 
για να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μαζί θα 
αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες και εμπόδια, ειδικά 
επειδή η κόρη τους οδηγεί μηχανή στη δουλειά της, που 
απαγορεύεται για τις γυναίκες.

A documentary about a rural family in Iran that has two 
teenage daughters, with their oldest child working to help 
the family. Together they face difficulties and obstacles, 
especially because she uses a motorcycle for work which is 
forbidden for women.
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Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά

The Seer and the Unseen 

Director / Σκηνοθέτης: Sara Dosa
Producers / Παραγωγοί: Sara Dosa, Shane Boris
Duration / Διάρκεια: 89’
Country / Year: Iceland, USA 2019 / Ισλανδία, ΗΠΑ 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / ‘Οχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Irish / Ιρλανδικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΣΑΒ 06 ΦΕΒ

Η Ραγκνχίλντουρ «Ράγκα» Γιονσντότιρ διαθέτει ενορατικές 
δυνάμεις που της επιτρέπουν να επικοινωνεί με ξωτικά και 
αόρατα πνεύματα, ενώ το πελατολόγιό της περιλαμβάνει 
σημαίνοντα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολιτικοί 
κι επιχειρηματίες. H Ράγκα επωμίζεται μια ιερή αποστολή: 
γίνεται ο φύλακας-άγγελος της φύσης και αναλαμβάνει 
να σώσει μια ηφαιστειακή περιοχή που κινδυνεύει από ένα 
κατασκευαστικό πρότζεκτ – σύνηθες φαινόμενο στον απόηχο 
της οικονομικής κρίσης που συντάραξε την Ισλανδία. Καθώς 
ξεδιπλώνεται στο απόκοσμο σκανδιναβικό τοπίο, αυτό το 
μυσταγωγικό ταξίδι εξερευνά τις αθέατες δυνάμεις που 
νοθεύουν τη ζωή μας, αναδεικνύοντας όλους τους κρυμμένους 
θησαυρούς για τους οποίους αξίζει κανείς να παλέψει.

Ragnhildur “Ragga” Jónsdóttir is a seer who communicates 
with a parallel realm of elves and invisible spirits. Her clientele 
includes politicians and businesses, rushing to consult with 
her before any major land transaction. When Ragga receives a 
calling to serve as nature’s herald, she embarks on a journey to 
protect a lava field about to be razed by road construction – yet 
another greedy project in the wake of Iceland’s financial melt-
down. Set against the unearthly Nordic landscape, this mystical 
documentary explores the unseen forces that taint our world, 
revealing not only what is worth seeing but also what is worth 
saving.
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BEST ENVIRONMENTAL FILM Echo Mountain Film Festival, Skopje, North Macedonia, 2019 WINNER, 
BEST FOREIGN DOCUMENTARY, Oslo Independent Film Festival, Norway 2019
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Πορεία για την αξιοπρέπεια

March for dignity

Director / Σκηνοθέτης: John Eames
Producer / Παραγωγός: Cassandra Roberts
Duration / Διάρκεια: 75’
Country / Year: UK 2020 / Ηνωμένο Βασίλειο 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: 
 English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

 ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Πορεία για την 
αξιοπρέπεια», ακολουθεί μια μικρή ομάδα ακτιβιστών της ΛΟΑΤΙ+ 
κοινότητας στο Τμπίλισι της Γεωργίας, στην προσπάθειά της 
να διεξάγει το πρώτο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride Festival). 
Η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη εχθρότητα από 
ακροδεξιές ομάδες, από την κυβέρνηση και από την ορθόδοξη 
εκκλησία της Γεωργίας. Αποτέλεσμα της εχθρότητας αυτής, 
μια μακρά ιστορία επιθέσεων στην ΛΟΑΤΙ+ κοινότητα με συχνό 
φαινόμενο την υποκίνηση αντιδιαδηλώσεων με χιλιάδες βίαιους 
συμμετέχοντες. Με τη Γεωργία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αντιρωσικά αισθήματα σταθερά στην πολιτική 
ατζέντα, οι Γεωργιανοί βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή της 
ιστορίας τους. Πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην πρόοδο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή αλλιώς, να ενδώσουν στην ευρύτερη 
ρωσική επιρροή. Καταμεσής αυτής της γεωπολιτικής κρίσης, 
οι αφοσιωμένοι στον σκοπό τους διοργανωτές του Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας του Τμπίλισι, πασχίζουν με γενναιότητα να 
προβάλουν τις διεκδικήσεις τους σε μια χώρα, όπου οι εξελίξεις 
τρέχουν.

Feature documentary March for Dignity follows a small group of 
LGBTI+ activists in Tbilisi, Georgia as they attempt to conduct 
the first Pride march in the country. They face overwhelming 
opposition from far-right groups, the government, and the 
Georgian Orthodox Church, which has led to a history of attacks 
on the LGBTI+ community, often inciting rallies of thousands 
of violent counter protestors. With membership of the Euro-
pean Union, and anti-Russian sentiment firmly on the political 
agenda, Georgians are at a turning point in history where they 
must choose to fight for progress and human rights or concede 
to greater Russian influence. In the midst of this geopolitical 
turmoil, the committed organisers of Tbilisi Pride bravely strive 
to be visible in their evolving country.
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Φωτογράφος του πολέμου

Photographer of War

Director / Σκηνοθέτης: Boris Benjamin Bertram
Producer / Παραγωγός: Katrine A. Sahlstrøm
Writer / Σενάριο: Boris B. Bertram
Duration / Διάρκεια: 78’
Country / Year: Denmark, Finland 2019 / Δανία, Φιλανδία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: 
Danish, English, Arabic / Δανικά, Αγγλικά, Αραβικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English /  
Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

Ο Γιαν Γκράρουπ ζει τη ζωή του σε μία κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης. Ώς πολεμικός φωτογράφος θέτει συχνά τη ζωή του 
σε κίνδυνο και όταν γυρίζει στο σπίτι του στην Κοπεγχάγη 
τον περιμένουν τέσσερα παιδιά. Όταν η πρώην γυναίκα του 
νοσεί σοβαρά με καρκίνο, αναλαμβάνει ξαφνικά μόνος του 
τη φροντίδα των παιδιών. Η δουλειά του στην εμπόλεμη 
ζώνη στη Μοσούλη, όπου παρακολουθεί την προέλαση 
των ιρακινών δυνάμεων έναντι του Ισλαμικού κράτους, 
πρέπει να βρει ισορροπία με τη ζωή του ως πατέρας και 
προστάτης της οικογένειας. Ο Γιαν πρέπει να κερδίσει 
ξανά την εμπιστοσύνη των παιδιών του ύστερα από χρόνια 
νομαδικής ζωής, ενώ προσπαθεί ακόμα να είναι ο καλύτερος 
πολεμικός φωτογράφος του κόσμου. Πώς ταιριάζουν, όμως, 
οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και οι ελεύθεροι 
σκοπευτές με την ευθύνη τεσσάρων παιδιών και πώς είναι 
εφικτό να είναι μια κανονική οικογένεια; Ο «Φωτογράφος του 
πολέμου» είναι το ψυχολογικό πορτρέτο ενός ανθρώπου, που 
για 25 χρόνια έζησε τη φρίκη του πολέμου και ξαφνικά έχει να 
αντιμετωπίσει μία νέα εσωτερική μάχη.

Jan Grarup lives a life in a state of emergency: As a war 
photographer, he often risks his life, while he, back home in 
Copenhagen, is a father of four. He suddenly finds himself the 
sole parent when his ex-wife falls seriously ill with cancer. His 
work in the urban warzone of Mosul, where Jan Grarup follows 
the advance of the Iraqi forces against Islamic State, must be 
balanced with his life as a father and sole provider. Jan has 
to rebuild the trust of his children after many years of living a 
fleeting lifestyle, but he still wishes to be the best war photog-
rapher in the world. But how do IEDs and snipers fit into being 
responsible for four children? And being an ordinary family? 
Photographer of War is a psychological portrait of a man that 
has documented the horrors of war for 25 years, but who sud-
denly has to face a new, internal struggle.
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Η Κολομβία στην αγκαλιά μου

Colombia In My Arms 

Directors / Σκηνοθέτες: Jenni Kivistö, Jussi Rastas
Producer / Παραγωγός: Markku Tuurna
Writers / Σενάριο: Jenni Kivistö, Jussi Rastas
Duration / Διάρκεια: 91’
Country / Year: Finland 2020 / Φινλανδία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English, Spanish / 
Αγγλικά, Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

To FARC guerrilla Ernesto, οι φτωχοί παραγωγοί κοκαΐνης, 
ένας μυστήριος αριστοκράτης και ένας ακροδεξιός 
πολιτικός δοκιμάζουν τα όρια των ηθικών τους φραγμών 
καθώς η περίφημη ειρήνη κάνει τα πρώτα της βήματα στην 
Κολομβία.

FARC guerrilla Ernesto, poverty-stricken coca farmers, a 
mysterious aristocrat and a passionate right-wing politician 
balance at the edge of their morals, while the much-cele-
brated peace tries to take its first steps in Colombia.
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Awards / Βραβεία: 
Dragon Award for BEST NORDIC DOCUMENTARY @Göteborg Film Festival 
2020 (Sweden)



Χαμένες ζωές

Lost Lives 

Directors / Σκηνοθέτες: Michael Hewitt, Dermot Lavery
Producers / Παραγωγοί: Michael Hewitt, Dermot Lavery
Duration / Διάρκεια: 93’
Country / Year: UK 2019 / Ηνωμένο Βασίλειο 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

Οι «Χαμένες Ζωές» είναι μια ταινία εμπνευσμένη από το 
ομώνυμο βιβλίο και περιγράφει με μοναδικό τρόπο τις 
συνθήκες κάθε θανάτου την περίοδο των «Ταραχών» στη 
Βόρεια Ιρλανδία (1968-1998). Στο βιβλίο υπάρχουν πάνω 
από 3.700 καταχωρήσεις. Πάνω από 3.700 χαμένες ζωές. 
Η ταινία μάς υπενθυμίζει τι συμβαίνει όταν λύνουμε τις 
διαφορές μας με τη βία. Μια υπενθύμιση της κόλασης του 
πολέμου. 

Lost Lives is a cinematic film inspired by the book of the same 
name that, uniquely, records the circumstances of every 
single death in a conflict – the Northern Irish ‘Troubles.’ There 
are over 3700 entries in the book. Over 3700 lost lives. The 
film is a reminder of what happens when we settle difference 
through violence. A reminder that war is hell.
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#387

Director / Σκηνοθέτης: Madeleine Leroyer
Producer / Παραγωγός: Valérie Montmartin
Writers / Σενάριο: Madeleine Leroyer, Cécile Debarge
Duration / Διάρκεια: 62’
Country / Year: France, Belgium 2019 / Γαλλία, Βέλγιο 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Italian, English, French, 
Amharic, Tigrigna, Bambara, Soninke / Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Αμχαρική γλώσσα, Τιγκρινιακή γλώσσα, Μπαμπάρα, Σονίνκε

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

Τον Απρίλιο του 2015, ένα πλοίο που μετέφερε περίπου 800 
πρόσφυγες βυθίστηκε ανοιχτά της Λιβύης, προσθέτοντας 
ένα ακόμη κεφάλαιο στη λίστα της φρίκης. Τα θύματα 
είναι ανώνυμες, απρόσωπες φιγούρες που γλιστρούν στη 
λήθη, καταχωρημένες με αύξοντα αριθμό, σαν προϊόντα σε 
ράφι καταστήματος. Απομεινάρια από ρούχα, μουσκεμένα 
χαρτονομίσματα, ξεθωριασμένες φωτογραφίες, προσωπικά 
αντικείμενα είναι ό,τι απέμεινε από όσους χάθηκαν – μια 
βιτρίνα από πένθιμα υπολείμματα ζωής. Ένα σπαρακτικό και 
αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο απονέμει τον δέοντα 
σεβασμό στους γενναίους ερευνητές που έχουν αναλάβει 
την ιερή αποστολή να εντοπίσουν την ταυτότητα και τις 
ρίζες των θυμάτων· ένας διακριτικός ύμνος στην αξία και τη 
μοναδικότητα της ανθρώπινης ζωής.

In April 2015, a ship carrying 800 refugees sank off the coast 
of Libya, marking another circle on the tragedy calendar of our 
times. The victims are nameless, faceless figures that slip into 
oblivion, bearing only numbers, as if objects on a shelf. Remains 
of clothes, soaked banknotes, worn-out photos, personal items, 
are all that is left of them, an array of macabre remnants of 
existence. A heartfelt and investigative documentary that casts 
a shocking glance at the lurid aspects of humanitarian work, 
lauding the noble quest of a few tireless researchers to discover 
the victims’ stories and names: a low-key hymn to the value of 
human life.
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Mujereando. Ο θρήνος μιας θεάς

Mujereando.  
The lament of a goddess

Director / Σκηνοθέτης: Carmen Tamayo
Producer / Παραγωγός: María Tamayo
Writer / Σενάριο: Carmen Tamayo
Duration / Διάρκεια: 88’
Country / Year: Spain 2020 / Ισπανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 07 ΦΕΒ

Μια ομάδα άστεγων γυναικών βρίσκει την καλύτερη 
ψυχοθεραπεία της στο θέατρο. Εκεί βρίσκουν ένα μέρος, 
όπου μπορούν να ξεγυμνώσουν τις ψυχές τους, να 
αποδράσουν από την σκληρή πραγματικότητά τους και 
σταδιακά να δυναμώσουν το ηθικό τους. Εβδομάδες 
πριν από την πρεμιέρα του θεατρικού στο οποίο θα 
συμμετάσχουν, συναντάμε αυτές τις θεότητες που έχουν 
τόσες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά 
τους και τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση: να 
ανέβουν επί σκηνής και να μεταφέρουν το δικό τους 
μήνυμα μέσω της θεατρικής τέχνης. Θα καταφέρουν να 
κερδίσουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού;

A group of homeless women find the best of the therapies in 
the theater: a place where they bare their souls, manage to 
escape from their reality and gradually become empowered.
In the previous weeks to the new play premiere, we meet 
these goddesses, who have to face adversity every day, and 
now face a new challenge: getting on stage and transmitting 
their message through the theater. Will they audience gave 
them a standing ovation?
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MONDAY 08 FEB

Me the People

Εγώ, ο κόσμος 

Ghetto Uprising- 
The Untold story

Εξέγερση στο γκέτο - 
Η άγνωστη ιστορία

Exemplary Behaviour

Υποδειγματική συμπεριφορά

Όλοι μαζί

Δεχόμαστε πυρ 

All together

Bajo Fuego 

Dan Shannon
Isabelle Depelteau ΚΑΝΑΔΑΣ \\ 76’
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Yuval Haimovich 
Zuser, Simon 
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day
4  ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΦΕΒ



Εγώ, ο κόσμος

Me the People

Directors / Σκηνοθέτες: Dan Shannon, Isabelle Depelteau
Producer / Παραγωγός: Dan Shannon
Writer / Σενάριο: Isabelle Depelteau
Duration / Διάρκεια: 76’
Country / Year: Canada 2020 / Καναδάς 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

ΔΕΥ 08 ΦΕΒ

Το “Me The People” εξερευνά το πώς οι εκλεγμένοι 
ηγέτες των δυτικών κρατών χρησιμοποιούν πολιτικές 
διχασμού σε σημαντικά αμφιλεγόμενα θέματα, δίνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τροφή σε ένα νέο είδος λαϊκιστή 
ηγέτη. Πρόκειται για λαοπλάνους με νέο σχέδιο δράσης. 
Εκφράζουν, όμως, και τη βούληση των πολιτών;

Me The People explores how elected leaders of western 
countries increasingly use wedge politics on key divisive 
issues, giving rise to a new kind of populist leader. They are 
disruptors with a new playbook. But are they also express-
ing the will of the people?
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Εξέγερση στο γκέτο -  
Η άγνωστη ιστορία

Ghetto Uprising 
The Untold story

Directors / Σκηνοθέτες: Yuval Haimovich Zuser, Simon Shechter
Producers / Παραγωγοί: Emanuel Shechter,Ronen Machlis Balzam
Writer / Σενάριο: Simon Shechter
Duration / Διάρκεια: 60’
Country / Year: Israel 2017 / Ισραήλ 2017
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English, German, 
Hebrew, Polish / Αγγλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Πολωνικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΔΕΥ 08 ΦΕΒ

Η πιο μεγάλη μάχη στο γκέτο της Βαρσοβίας διεξήχθη στην 
πλατεία Μουρανόβσκι. Κατά τη διάρκειά της, μια μπλε και 
άσπρη σημαία σηκώθηκε πάνω από τις σκεπές. Ώστόσο, η 
ιστορία αυτών των μαχητών εξαφανίστηκε από τα βιβλία 
της ιστορίας... Γιατί;

The main battle in the Warsaw Ghetto Uprising occurred at 
Muranowski Square, during which a blue and white flag was 
raised over the roofs. However, the story of those fighters 
disappeared from history books...why?
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Υποδειγματική συμπεριφορά

Exemplary Behaviour

Directors / Σκηνοθέτες: Audrius Mickevicius, Nerijus MIlerius
Producer / Παραγωγός: Rasa Miskinyte
Writers / Σενάριο: Audrius late Mickevicius, Georgi Tenev
Duration / Διάρκεια: 85’
Country / Year: Lithuania, Slovenia, Bulgaria 2019 / Λιθουανία, 
Σλοβενία, Βουλγαρία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: French, Lithuanian / 
Γαλλικά, Λιθουανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΔΕΥ 08 ΦΕΒ

Έχοντας βιώσει την απώλεια του δολοφονημένου αδερφού 
του, ο σκηνοθέτης Aούντριους Μισκεβίτσιους, επισκέφθηκε 
τις φυλακές Λουκίσκες για να εξερευνήσει το παράδοξο 
της «υποδειγματικής συμπεριφοράς». Ο Μισκεβίτσιους 
συνάντησε τον Ρίμας και τον Ρολάντας, καταδικασμένοι 
και οι δύο σε ισόβια, αλλά έχοντας ως οδηγό την ελπίδα για 
αλλαγή. Ο ίδιος ο Μισκεβίτσιους έζησε το δικό του ταξίδι 
ξεκινώντας από το θυμό και φτάνοντας στη συγχώρεση, το 
οποίο διακόπηκε λόγω της ασθένειάς του, που ήταν σε τελικό 
στάδιο. Η «Υποδειγματική συμπεριφορά» ολοκληρώθηκε 
από τον επιμελητή σεναρίου, Νέριγιους Μιλέριους, κι 
εξετάζει τις έννοιες της συγχώρεσης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Μια ταινία με κοινωνική ευαισθησία, η οποία 
ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και γράφτηκε από τον Αούντριους 
Μισκεβίτσιους. Έπειτα από τον πρόωρο θάνατο του 
Αούντριους, ολοκληρώθηκε από τον Νέριγιους. 

Having experienced the loss of his murdered brother, director 
Audrius Mickevičius went to the Lukiškės prison to examine 
the paradox of “exemplary behaviour”. Mickevičius met Rimas 
and Rolandas who are sentenced to life but driven by the hope 
of change. Mickevičius himself experienced the journey from 
anger to forgiveness, which was interrupted by his terminal 
disease. “Exemplary Behaviour”, completed by its script editor 
Nerijus Milerius, explores the ideas of forgiveness and social 
justice. A socially responsible film initiated, developed and writ-
ten by Audrius Mickevičius. After the untimely death of Audrius, 
completed by Nerijus.
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Όλοι μαζί

All together

Directors / Σκηνοθέτες: Fionn Perry, Nourredine Zerrad
Producer / Παραγωγός: Bertrand Leclipteux
Duration / Διάρκεια: 60’
Country / Year: Belgium 2020 / Βέλγιο 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: French / Γαλλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΔΕΥ 08 ΦΕΒ

Το «Όλοι μαζί» είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλες στις 22 Μαρτίου 
2016. Μέσα από τη ματιά των δύο δημιουργών - όντες 
οι ίδιοι θύματα - βλέπουμε την ιστορία της Κριστέλ, του 
Αμπντελά, του Ζωρζ και του Σεμπαστιάν, που επίσης 
επέζησαν στις επιθέσεις στις Βρυξέλες. Τρία χρόνια μετά 
την τραγωδία, τα θύματα προσπαθούν να επουλώσουν 
τις πληγές τους, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Η 
ταινία αυτή αποτελεί ύμνο στη ζωή. 

“All together” is a documentary commemorating the terrorist 
attacks of 22 March 2016 in Brussels. Through the eyes of 
the two filmmakers, victims themselves, it tells the story of 
Christelle, Abdellah, Georges and Sebastien who are also 
survivors of the Brussels attacks. 3 years after the tragedy, 
on the road to resilience, reconstruction is not always easy. 
This film is a tribute to life.
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Δεχόμαστε πυρ

Bajo Fuego 

Directors / Σκηνοθέτες: Sjoerd van Grootheest, Irene Vélez-Torres
Producer / Παραγωγός: Irene Vélez Torres
Writer / Σενάριο: Sjoerd van Grootheest
Duration / Διάρκεια: 85’
Country / Year: Colombia 2020 / Κολομβία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΔΕΥ 08 ΦΕΒ

Το «Δεχόμαστε πυρ» παρουσιάζει την ειρήνη που ξεκινάει 
για μία ομάδα γεωργών κόκας στην νοτιοδυτική Κολομβία. 
Η ταινία ακολουθεί την οπτική των παραγωγών κοκαΐνης 
για μία περίοδο σχεδόν τριών χρόνων και μας δείχνει 
πώς επιβιώνουν εν μέσω των δυσκολότερων συνθηκών. 
Παρότι υποτίθεται ότι στη χώρα έχει υπογραφεί ειρήνη, το 
«Δεχόμαστε πυρ» δείχνει ότι για πολλούς στην νοτιοδυτική 
Κολομβία ο πόλεμος συνεχίζεται.

Bajo Fuego depicts the unraveling of peace for a group of 
coca growing peasants in the southwest of Colombia. The 
film takes the perspective of the ‘cocaleros’ and over a 
period of 3 years shows how they survive in the midst of 
the most difficult circumstances. Even though peace was 
supposedly signed in Colombia, Bajo Fuego shows that for 
many in the southwest of Colombia the war continues.
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TUESDAY 09 FEB

With eyes open

Με τα μάτια ανοιχτά 

Time is on our side

Ο χρόνος είναι με το μέρος μας

Daughter of Camorra 

Κόρη της Καμόρα

Φόρμαν εναντίον Φόρμαν
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5 ΤΡΙΤΗ 09 ΦΕΒ



Με τα μάτια ανοιχτά 

With eyes open

Director / Σκηνοθέτης: María Monreal Otano
Producer / Παραγωγός: María Monreal Otano
Writer / Σενάριο: María Monreal Otano
Duration / Διάρκεια: 62’
Country / Year: Spain 2019 / Ισπανία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΡΙ 09 ΦΕΒ

Η Άλμπα είναι μια 20χρονη κοπέλα που ζει ενάντια 
στις κοινωνικές δομές. Μέσα από τις συζητήσεις με 
την οικογένειά της, τις αυθόρμητες συζητήσεις μεταξύ 
εκείνης και της σκηνοθέτιδας και τα προβλήματα της 
καθημερινότητάς της, μαθαίνουμε την ιστορία της.

Alba is a twenty-year-old girl who lives against social 
structures. It will be the conversations with her family, the 
spontaneous dialogues between her and the director, and 
the problems of her day-to-day life that tell her story.
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Ο χρόνος είναι με το μέρος μας 

Time is on our side

Director / Σκηνοθέτης: Katy Léna Ndiaye
Producer / Παραγωγός: Katy Léna Ndiaye
Writer / Σενάριο: Katy Léna Ndiaye
Duration / Διάρκεια: 62’
Country / Year: Belgium 2019 / Βέλγιο 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: French / Γαλλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΡΙ 09 ΦΕΒ

Τον Οκτώβριο του 2014 η εξέγερση του κινήματος 
Balai Citoyen οδήγησε στην ανατροπή του δικτάτορα 
της Μπουρκίνα Φάσο, Μπλεζ Κομπαορέ. O ράπερ Σερζ 
Μπαμπαρά ή αλλιώς Σμόκι βρισκόταν μεταξύ των 
εξεγερθέντων. Πλέον σήμερα, θεωρείται από τους 
ενορχηστρωτές αυτής της πολιτικής αλλαγής. Η ταινία 
εισάγει το κοινό στην καθημερινή ζωή του Σμόκι, ως ηγέτη 
και ταυτόχρονα καλλιτέχνη. Μεγάλη επιρροή για τον Σερζ 
Μπαμπαρά ήταν ο πρώην πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο, 
Τομά Σανκαρά. 

In October 2014, the ‘Balai Citoyen’ (‘Citizens’ Broom’) 
revolt led to the overthrow of Burkina Faso’s dictator, Blaise 
Compaoré. Rapper Serge Bambara (aka Smockey), was 
among the insurgents. He is now considered to be one of 
the orchestrators of this political change. The film immerses 
the audience in his daily life as leader and artist, inspired by 
Thomas Sankara.
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Κόρη της Καμόρα

Daughter of Camorra 

Director / Σκηνοθέτης: Siniša Gačić
Producer / Παραγωγός: Dunja Klemenc
Writer / Σενάριο: Anka Pirš
Duration / Διάρκεια: 80’
Country / Year: Slovenia 2019 / Σλοβενία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Italian / Ιταλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΡΙ 09 ΦΕΒ

Η Κριστίνα Πίντο - η πρώτη γυναίκα δολοφόνος της 
Καμόρα - παλεύει με τις προκλήσεις που έχει μία 
«κανονική» ζωή, έπειτα από 24 χρόνια στην φυλακή.

Cristina Pinto - the first woman among Camorra killers - is 
struggling with the challenges of a “normal” life after her 
release from prison where she spent 24 years.
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Φόρμαν εναντίον Φόρμαν

Forman vs Forman

Directors / Σκηνοθέτες: Helena Trestikova, Jakub Hejna
Producer / Παραγωγός: Katerina Cerna
Writer / Σενάριο: Helena Trestikova
Duration / Διάρκεια: 78’
Country / Year: Czech Republic 2019 / Τσεχία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Czech, English, 
French / Τσεχικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΡΙ 09 ΦΕΒ

Το απόλυτο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον κάτοχο 
βραβείου Όσκαρ, Τσέχο σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν. Από την 
νεανική του ηλικία στην Τσεχοσλοβακία υπό το ναζιστικό 
ζυγό και την μετέπειτα κομμουνιστική διακυβέρνηση έως 
τις πρώτες του επιτυχίες στο εξωτερικό με τη σχολή του 
τσέχικου νέου κύματος, και από την εξορία του στη Νέα 
Υόρκη, έπειτα από την Άνοιξη της Πράγας έως την διεθνή 
καταξίωση. Ένα πορτραίτο στο βάθος της προσωπικότητας 
ενός παρία, με αποκλειστική πρόσβαση στο αρχείο 
της οικογένειάς του, από τη βραβευμένη δημιουργό 
ντοκιμαντέρ Χελένα Τρεστίκοβα.

The ultimate documentary biography of Oscar winning 
Czech director Milos Forman. From his youth in Czecho-
slovakia under Nazi burden and communist rule to his first 
successes abroad with the Czech New Wave, to his exile in 
New York after the Prague Spring to his international fame. 
The intimate portrait of an outcast with exclusive access to 
family archive directed by award winning Czech documenta-
ry director Helena Třeštíková.
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Μπαμπάς

Daddy

Directors / Σκηνοθέτες: Lars Emil Leonhardt, Brendan Cooney
Producer / Παραγωγός: Lars Emil Leonhardt
Writer / Σενάριο: Brendan Cooney
Duration / Διάρκεια: 52’
Country / Year: Denmark 2020 / Δανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα:  
Danish, English / Δανικά, Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English /  
Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΡΙ 09 ΦΕΒ

Ο Μπρένταν είναι Αμερικανός ανθρωπολόγος, που συνήθως 
περιπλανιόταν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη εξερευνώντας 
την ανθρώπινη φύση σε όλες τις μορφές της και την ομορφιά της. 
Σήμερα όμως, ξεκινάει ένα πολύ διαφορετικό εγχείρημα. Αφότου 
ερωτεύτηκε μια γυναίκα από την Δανία κατέληξε πατέρας στο 
σπίτι με δυο βρέφη στην Κοπεγχάγη. Η ανιαρή ζωή του στο σπίτι 
γίνεται το μοναδικό αντικείμενο μελέτης του. Εκείνος που κάποτε 
αδυνατούσε να προσαρμοστεί σε έναν συμβατικό τρόπο ζωής, 
τώρα ανακαλύπτει τις λιγοστές χαρές και τις πολλές δυσκολίες 
της ανατροφής των παιδιών, όπως επίσης και της παράξενης 
δανέζικης κουλτούρας για την ευτυχία, δηλαδή του χούγκα (hyg-
ga), που τον περικλείει. Έχοντας εγκαταλειφθεί από την μητέρα 
του όταν ήταν παιδί, ο Μπρένταν ορκίζεται να μην προκαλέσει 
ποτέ τον ίδιο πόνο στα παιδιά του, ξαφνικά όμως καταλαβαίνει 
το συναίσθημα της φυλακής, το οποίο εκείνη ένιωσε: «Πρέπει 
να βρούμε μια άλλη λέξη αντί της αγάπης», συλλογίζεται. Τα 
γυρίσματα κράτησαν 5 χρόνια και το κωμικοτραγικό αυτό 
ημερολόγιο είναι μια σχετική, απαλλαγμένη από ταμπού ματιά 
στα έξοχα βασανιστήρια της πατρότητας.

Brendan, an American anthropologist, used to wander the planet 
exploring human nature in all its forms and beauty. But today, he 
has to embark on a very different project. After falling in love with 
a Danish woman, he ends up a stay-at-home dad of two toddlers 
in Copenhagen, and his own boring life as a caregiver becomes his 
only object of study. Once unable to conform to a conventional life-
style, he now discovers the few joys and many hardships of child 
rearing, as well as the bizarre culture of hygge that surrounds him. 
Abandoned by his mother as a kid, Brendan swore to never inflict 
the same trauma on his children, but he suddenly understands the 
prison she found herself in: “We need to find another word than 
love for this,” he ponders. Filmed over five years, this tragicom-
ic diary is a relatable, taboo-free look at the exquisite torture of 
parenthood.
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WEDNESDAY 10 FEB

STALKING CHERNOBYL:  
Exploration after apocalypse 

Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: 
Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη

In Transit, Identity and Love in Europe

Εν κινήσει - Ταυτότητα και Έρωτας 
στην Ευρώπη

On the Front Line 

Στην πρώτη γραμμή 

Σιωπή - Φωνές της Λισαβόνας

Είμαι η Έρικο 

Silence - Voices of Lisbon 

Being Eriko 

Iara Lee ΗΠΑ \\ 57’
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6 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒ



Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: 
Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη

STALKING CHERNOBYL:  
Exploration after apocalypse 

Director / Σκηνοθέτης: Iara Lee
Producer / Παραγωγός: Iara Lee
Duration / Διάρκεια: 57’
Country / Year: USA 2019 / ΗΠΑ 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English, 
Russian, Ukrainian / Αγγλικά, Ρωσσικά, Ουκρανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, 
Αγγλικά 

ΤΕΤ 10 ΦΕΒ

Το «Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: Εξερεύνηση μετά την 
Αποκάλυψη» είναι μία ταινία της Cultures Of Resistance σε 
σκηνοθεσία της Ιάρα Λι κι εξετάζει την underground κουλτούρα 
της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Τρεις δεκαετίες μετά 
το πιο διάσημο πυρηνικό ατύχημα του κόσμου, περιπετειώδεις 
πεζοπόροι, λάτρεις των extreme sports, καλλιτέχνες και 
εταιρείες ξεναγήσεων έχουν ξεκινήσει να εξερευνούν εκ νέου 
το μυστηριώδες στοιχειωμένο τοπίο που έχουν καταλάβει τα 
δέντρα και τα ζώα του δάσους, τώρα που έφυγαν οι άνθρωποί 
του. Και παρότι οι επιζώντες συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη 
τις δόλιες προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει 
το μέγεθος του ατυχήματος, και καθώς ο κόσμος έρχεται 
αντιμέτωπος με νέα πυρηνικά ατυχήματα σε μέρη όπως η 
Φουκουσίμα, η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει μετατραπεί σε μία 
περίεργη τουριστική ατραξιόν προσελκύοντας επισκέπτες με 
όρεξη για κάτι μετά-αποκαλυπτικό.

STALKING CHERNOBYL: exploration after apocalypse—directed 
by Iara Lee (a Cultures of Resistance film)—a documentary that 
examines the underground culture of the Chernobyl Exclusion 
Zone. Three decades after the world’s most infamous nuclear 
disaster, illegal hiking adventurers (known as “stalkers”), extreme 
sports afficionados, artists, and tour companies have begun to 
explore anew the mysterious, ghostly landscape, where trees and 
forest animals have reclaimed land abandoned by villagers. Even 
as survivors continue to reckon with a dishonest government’s 
attempts to cover up the extent of the disaster, and as humanity 
faces new nuclear incidents in place like Fukushima, the Cher-
nobyl site has turned into a bizarre tourist attraction, drawing 
seekers with a taste for the post-apocalyptic.
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Εν κινήσει - Ταυτότητα και Έρωτας 
στην Ευρώπη

In Transit, Identity and 
Love in Europe

Director / Σκηνοθέτης: Martijn Veldhoen
Producer / Παραγωγός: Martijn Veldhoen
Duration / Διάρκεια: 60’
Country / Year: Netherlands 2020 / Ολλανδία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Dutch, English, 
French, Spanish / Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΕΤ 10 ΦΕΒ

Η ταινία ακολουθεί 6 ανθρώπους με διπλή Ευρωπαϊκή 
καταγωγή για 4 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς ζουν σε μέρη με 
σημαντικά πολιτικά γεγονότα όπως το Brexit, την κρίση της 
Καταλονίας στην Ισπανία, τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία- και 
τελικά τις συνέπειες του Covid-19. Την ίδια στιγμή βλέπουμε 
τις προσωπικές τους ζωές: κάποιοι από αυτούς παντρεύονται, 
αρραβωνιάζονται αλλά τα πράγματα δεν έρχονται όπως 
τα περιμένουν οι πρωταγωνιστές ή ο σκηνοθέτης. Η ταινία 
δείχνει πώς η πολιτική επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων 
σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δίνει στα πολιτικά γεγονότα 
ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ταινία επίσης είναι ένα 
προσωπικό ταξίδι σε μια ήπειρο που αλλάζει ριζικά.

The film follows six people with dual European nationalities 
for four years. Some of them are confronted with the current 
political events in Europe, like Brexit, the Catalan crisis in 
Spain, yellow vests in France – and in the end the (possible) 
consequences of Covid 19. At the same time, we see their 
personal lives: some of them get engaged or get married, 
but things don’t always go as the protagonists would like – or 
as the director would like. ‘In Transit’ shows the implications 
that politics have on the microlevel of people’s lives and gives 
the recent political events in Europe a human dimension. The 
film is also a personal journey into a continent that is going 
through some big changes.
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Στην πρώτη γραμμή

On the Front Line

Directors / Σκηνοθέτες: Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso
Producers / Παραγωγοί: Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso
Writer / Σενάριο: Francesco Del Grosso
Duration / Διάρκεια: 85’
Country / Year: Italy 2020 / Ιταλία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Italian / Ιταλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΕΤ 10 ΦΕΒ

Η πρώτη γραμμή, όπως απεικονίζεται μέσα από τον 
φακό δεκατεσσάρων φωτορεπόρτερ, οι οποίοι μέσα 
από τις λήψεις τους δείχνουν την κόλαση, τη φρίκη, τον 
σπαραγμό και τις ανεξίτηλες πληγές του πολέμου. Οι 
φωνές, οι φωτογραφίες και οι μνήμες των αντρών και των 
γυναικών μετατρέπονται σε σκηνικό ενός σωματικού και 
συναισθηματικού ταξιδιού μεταξύ του παρόντος και του 
παρελθόντος. Γιατί η πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο εκεί 
που πέφτουν οι βόμβες, αλλά παντού, όπου «πολεμάς» 
καθημερινά για την επιβίωση.

The front line told through the lens of fourteen photojour-
nalists, who with their shots showed the hell, the horrors, 
the suffering and the indelible scars of war. The voices, 
photographs and memories of men and women become the 
stages of a physical and emotional journey between past 
and present. Because the front line is not only where bombs 
are shot and dropped, but everywhere you “fight” daily for 
survival.
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Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας

Silence - Voices of Lisbon 

Directors / Σκηνοθέτες: Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle
Producers / Παραγωγοί: Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle
Duration / Διάρκεια: 86’
Country / Year: Portugal 2020 / Πορτογαλία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Portuguese, English / 
Πορτογαλικά, Αγγλικά
Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΕΤ 10 ΦΕΒ

Το «Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας (Silêncio - Vozes de 
Lisboa)» είναι ένα ντοκιμαντέρ που τοποθετείται με 
υπόβαθρο μια εξωραϊσμένη Λισαβόνα. Ακολουθώντας 
τα βήματα της Σελίν, μιας αλλοδαπής που ζει στην 
Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια, μας παρουσιάζονται η 
Ιβόν Ντίας και η Μάρτα Μιράντα, δύο τραγουδίστριες από 
διαφορετικές γενιές που παλεύουν για την επιβίωση της 
τέχνης και της κοινότητάς τους. Η κοινή τους γλώσσα είναι 
το Φάντο, ένα παραδοσιακό είδος μουσικής, που μιλάει 
για τον καθημερινό αγώνα της ζωής. Με τους στίχους των 
τραγουδιών φάντο να μας συνεπαίρνουν στην ιστορία, η 
ταινία εξερευνά τη σχέση μεταξύ των τραγουδιστών του 
φάντο και του κόσμου, που συνεχώς αλλάζει γύρω τους. 

Silêncio - Vozes de Lisboa (Silence - Voices of Lisbon) is 
a documentary set amongst the backdrop of a gentrified 
Lisbon. Following the footsteps of Céline - a local foreigner 
who has lived in Portugal for 20 years - we are introduced 
to Ivone Días and Marta Miranda, two female singers from 
different generations who fight for the survival of their art 
and their community. Their common language is Fado, a 
traditional style of music that talks about the daily struggle 
of living. With the lyrics of fado songs taking us through the 
story, the film explores the relationship between fado sing-
ers and the ever-changing world around them.
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Είμαι η Έρικο

Being Eriko

Director / Σκηνοθέτης: Jannik Splidsboel
Producer / Παραγωγός: Sara Stockmann
Duration / Διάρκεια: 72’
Country / Year: Denmark / Δανία
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English, Japanese / 
Αγγλικά, Ιαπωνικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΤΕΤ 10 ΦΕΒ

Από το Κόμπε στην Κοπεγχάγη και από την καταπίεση στην 
ελευθερία. Οι διάφορες πτυχές της ζωής της πιανίστριας 
Eriko Makimura συγκρούονται καθώς προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει και να ελευθερωθεί από το παρελθόν της. 
Το “Being Eriko” είναι μια μοναδική ματιά μέσα στον 
χαρισματικό εσωτερικό κόσμο μιας καλλιτέχνιδας, τον 
οποίο εκφράζει με θεατρικό κι ερμηνευτικό τρόπο.

From Kobe to Copenhagen and from the proper and pol-
ished to the wild and free. Opposites come together in the 
Japanese classical pianist and performance artist Eriko 
Makimura, who is facing and liberating herself from her past. 
“Being Eriko” is a unique insight into an expressive and truly 
charismatic artist’s inner world, which she expresses and 
presents in a truly theatrical and performative language.
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 THURSDAY 11 FEB

A Language for Equality 

Μία γλώσσα για την ισότητα

Scheme Birds 

Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών

Return to Epipo 

Επιστροφή στο Επίπο

Γεννημένη στην Εβίν

Ο ξεχασμένος θησαυρός

Born in Evin 

The Forgotten Treasure 

Marko Kumer ΣΛΟΒΕΝΙΑ \\ 49’

ΣΟΥΗΔΙΑ  
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ \\ 90’

ΟΥΓΓΑΡΙΑ \\ 84’

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
ΑΥΣΤΡΙΑ \\ 98’

ΓΕΡΜΑΝΙΑ \\ 78’
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7 ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒ



Μία γλώσσα για την ισότητα

A Language for Equality 

Director / Σκηνοθέτης: Marko Kumer
Producers / Παραγωγοί: Tina Grošelj, Katja Lenarčič
Writer / Σενάριο: Tina Grošelj
Duration / Διάρκεια: 49’
Country / Year: Slovenia 2019 / Σλοβενία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Slovenian / Σλοβένικα

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΕΜ 11 ΦΕΒ

Τι συμβαίνει όταν η μόνη γλώσσα που ξέρεις απειλείται 
με εξαφάνιση; Τρεις κωφοί πρωταγωνιστές που ανήκουν 
σε τρεις διαφορετικές γενιές παλεύουν για να κρατήσουν 
ζωντανή τη νοηματική γλώσσα, τη μόνη γλώσσα στην οποία 
μπορούν να εκφράσουν αγάπη, φιλία, δυσκολίες και θλίψη.

What if the only language you’ve ever known is threatened 
to be extinct? Three deaf protagonists belonging to three 
different generations are fighting to keep the sign language, 
the only language in which they profess love and friendship, 
hardship and grief, alive.
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Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών

Scheme Birds

Directors / Σκηνοθέτες: Ellen Fiske, Ellinor Hallin
Producers / Παραγωγοί: Mario Adamson, Ruth Reid
Duration / Διάρκεια: 90’
Country / Year: Sweden, UK 2019 / Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / ‘Οχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

 ΠΕΜ 11 ΦΕΒ

To «Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών» μάς παρουσιάζει 
την αγανάκτηση μιας γενιάς Σκωτσέζων, που έχουν 
απογοητευτεί από τις υποσχέσεις της κοινωνίας. Μέσα 
από τα μάτια της Gemma, μιας μελλοντικής μητέρας 
στα όρια της ενηλικίωσης, βλέπουμε μία ξεθωριασμένη 
πόλη που ζει από τον χάλυβα. Σε ένα μέρος, όπου «είτε 
γκαστρώνεσαι είτε πας φυλακή», η Gemma βρίσκει μικρές 
στιγμές τρυφερότητας μέσα στη βία των κοντινών της 
εργατικών κατοικιών.

Scheme Birds bursts with the frustration of a generation 
of Scots let down by society’s promises. We see the fad-
ing steel town through the eyes of Gemma, a soon-to-be 
mother on the verge of adulthood. In a place where you 
“either get knocked up or locked up,” Gemma carves out 
brief moments of tenderness amidst the violence of her 
local scheme.
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Επιστροφή στο Επίπο

Return to Epipo 

Director / Σκηνοθέτης: Judit Oláh
Duration / Διάρκεια: 84’
Country / Year: Hungary 2020 / Ουγγαρία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Ηungarian / Ουγγρικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΕΜ 11 ΦΕΒ

Την τελευταία δεκαετία της σοσιαλιστικής Ουγγαρίας, 
μία φανταστική δημοκρατική χώρα, το Επίπο, ήταν η 
καλοκαιρινή κατασκήνωση που κάθε παιδί ήθελε να 
πάει. Πίσω όμως από τις σκιές της δικιάς του γλώσσας 
του Επίπο, του διαβατηρίου του, του ύμνου του και των 
κανόνων του, το Επίπο ήταν ένα μέρος ταπείνωσης και 
κακοποίησης. Πέρασαν 25 χρόνια σιωπής μέχρι ένα 
σκάνδαλο να ταρακουνήσει την ουγγρική ελίτ. Όταν η 
κόρη της Τζούντιτ, σκηνοθέτιδας και πρώην παιδιού του 
Επίπο, ζητάει την άδειά της, για να πάει σε μία καλοκαιρινή 
κατασκήνωση, αυτή νιώθει την ανάγκη να λύσει τα 
αναπάντητα ερωτήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει, 
λοιπόν, την αναζήτηση για τους μοναδικούς δεσμούς της 
ταυτότητας του Επίπο, που επηρεάζουν μέχρι και σήμερα 
την τότε κοινότητα της κατασκήνωσης.

In the last decade of socialist Hungary – Epipo, an imaginary 
democratic country was the place of a magical summer 
camp that every child wanted to go to. But in the shadows 
of Epipo’s own language, passport, anthem and rules, the 
camp was also a place of humiliation and abuse. Twen-
ty-five years passed in silence until a scandal shook Hun-
gary’s elite. When the film director and ex-Epipo kid Judit is 
asked by her own daughter for permission to go to a sum-
mer camp, she feels the need to resolve the unanswered 
questions from the past. She embarks on a quest to find 
out the unique ties of Epipo identity that impact the former 
camp community until today.
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Γεννημένη στην Εβίν

Born in Evin

Director / Σκηνοθέτης: Maryam Zaree
Producers / Παραγωγοί: Ira Tondowski, Alex Tondowski
Duration / Διάρκεια: 98’
Country / Year: Germany, Austria 2019 / Γερμανία, Αυστρία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: German, English, 
French, Farsi / Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Φαρσί.

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΕΜ 11 ΦΕΒ

Το «Γεννημένη στην Εβίν» ακολουθεί την 
κινηματογραφίστρια και ηθοποιό Maryam Zaree στην 
αναζήτησή της να μάθει τις περίεργες συνθήκες της 
γέννησής της μέσα σε μια από τις γνωστές πολιτικές 
φυλακές του κόσμου. Μέσω αυτής της ταινίας, η Maryam 
Zaree προσπαθεί να αναλύσει την πολυπλοκότητα του 
τραύματος και της άρνησης. 

Born in Evin follows filmmaker and actress, Maryam Zaree, 
on her quest to find out the violent circumstances sur-
rounding her birth inside one of the most notorious political 
prisons in the world. With this film, Maryam Zaree works 
through the complexities of trauma and denial.
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Ο ξεχασμένος θησαυρός

The Forgotten Treasure 

Director / Σκηνοθέτης: Tom Ehrhardt
Producers / Παραγωγοί: Tom Ehrhardt, Katharina Weser,  
Dácio Pinheiro
Writer / Σενάριο: Tom Ehrhardt
Duration / Διάρκεια: 78’
Country / Year: Germany 2019 / Γερμανία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English, German, 
Portuguese / Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΕΜ 11 ΦΕΒ

Σε μία μυστική τοποθεσία στην Μπραζίλια βρίσκεται 
ένας θησαυρός, η μεγαλύτερη συλλογή αιρετικής τέχνης 
της Ανατολικής Γερμανίας πριν από την πτώση του 
τείχους. Ο συλλέκτης, ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σάγκας 
Φρέιτας, είναι το κλειδί γι’ αυτό το ξεχασμένο κομμάτι της 
γερμανικής ιστορίας.

In a secret location in Brasilia sleeps a treasure, the largest 
private collection of nonconformist East German art from 
before the fall of the wall. It’s collector, Brazilian diplomat 
Chagas Freitas, is the key to a forgotten part of German 
history.
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Εύθραυστη ομορφιά

Vulnerable Beauty

Director / Σκηνοθέτης: Manuele Mandolesi
Producer / Παραγωγός: Manuele Mandolesi
Writer / Σενάριο: Manuele Mandolesi
Duration / Διάρκεια: 75’
Country / Year: Italy 2019 / Ιταλία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Italian / Ιταλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Η «εύθραυστη ομορφιά» μιλάει για το πώς μια οικογένεια 
αγροτών, η Μικέλα, ο Στέφανο και τα δυο παιδιά τους ο Ντιέγκο 
και η Έμμα, ξεπερνούν το τραύμα που τους προκάλεσε ο 
σεισμός του 2016. Το καταφέρνουν χάρις τους γερούς δεσμούς 
μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά και το δέσιμο που 
νιώθουν με την γη τους και τα ζώα τους. Κατά την διάρκεια μιας 
χρονιάς, μαθαίνουμε τους χαρακτήρες, μπαίνουμε στις ζωές 
τους και μέσα στην μεγάλη οικειότητα που νιώθουν μεταξύ 
τους. Τους βλέπουμε να ξεπερνούν πολλές δυσκολίες, οι οποίες 
προκλήθηκαν από το σεισμό και να παλεύουν να ξαναφτιάξουν 
τον στάβλο και ένα ξύλινο σπίτι στο αγαπημένο τους βουνό, 
όπου τελικά θα επιστρέψουν εκεί για να μείνουν.

“Vulnerable Beauty” tells how a family of farmers, Michela, Ste-
fano and their two sons Diego and Emma, overcome the trauma 
of the earthquake of 2016 through the strong bond that holds it 
together and the strong bond with the land and animals.
Over the course of a year we know the characters, we enter into 
their lives and into their family intimacy. We see them over-
come many difficulties caused by the earthquake and to fight 
to rebuild new stables for animals and a wooden house, on their 
beloved mountains, where they finally return to live.

EΛ

EN

Αφιέρωμα στο Βάσκικο 
Κινηματογράφο

Αφιέρωμα στην Ισότητα
Gender Equality

Διεκδικώντας την Ελευθερία
Claiming Freedom

Α’ Πανελλήνια προβολή
Greek Premiere

Awards / Βραβεία: 
Best Italian Movie - Popoli DOC@Festival Dei Popoli 2019 (Italy)



Ξεμπλοκάρετε την Κούβα 

Unblock Cuba

Director / Σκηνοθέτης: Sergio Gregori Marugán
Writers / Σενάριο: Sergio Gregori Marugán, Álvaro Afonso,  
Víctor Albertus
Duration / Διάρκεια: 86’
Country / Year: Spain 2020 / Ισπανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Ένα πιστό πορτραίτο της πρόσφατης ιστορίας της Κούβας 
και της προσπάθειας της Αμερικανικής κυβέρνησης να 
ασκήσει επιρροή στην περιοχή της Καραϊβικής. Από τον 
πόλεμο για ανεξαρτησία και τον θρίαμβο της κουβανικής 
επανάστασης έως σήμερα, στην εποχή της προεδρίας του 
Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και την εφαρμογή του κεφαλαίου 3 
του νόμου Χελμς - Μπάρτον, από την διοίκηση Τραμπ. Το 
ξεκίνημα του εμπάργκο και οι συνέπειες αυτού, οι αλλαγές 
που συμβαίνουν στην χώρα και οι διμερείς σχέσεις του 
νησιού με την Αμερική.

A faithful portrait of Cuba’s recent history and of the ef-
forts of the American administration to gain influence in the 
Caribbean politics. From the War of Independence and the 
triumph of the Cuban Revolution to nowadays with the pres-
idency of Miguel Diaz-Canel and the application of Title III of 
the Helms-Burton by the Trump administration. The begin-
ning and the consequences of the American blockade, the 
changes that are happening in the country and the bilaterall 
relations of the island with the USA.
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Η μάχη (μας) για την Γροιλανδία 

The Fight for Greenland

Director / Σκηνοθέτης: Kenneth Sorento
Producer / Παραγωγός: Peter Winther
Duration / Διάρκεια: 96’
Country / Year: Denmark, Greenland, Norway 2020 / Δανία, 
Γροιλανδία, Νορβηγία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Greenlandic, Danish 
/ Γροιλανδικά, Δανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί κομμάτι της Δανίας 
από το 1721, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των 56.000 κατοίκων 
τώρα ζητά ανεξαρτησία. Νιώθουν ότι η κουλτούρα και η γλώσσα 
τους απειλούνται και αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τις 
πολλές αυτοκτονίες νέων ανθρώπων. Όμως οι Δανόφωνοι 
Γροιλανδοί νιώθουν ότι υφίστανται διακρίσεις και θέλουν να 
κρατήσουν τους δεσμούς με την Δανία. Η ταινία ακολουθεί 4 
δυνατούς, νέους Γροιλανδούς, που ο καθένας τους με τον δικό 
του τρόπο επιμένει να θέλει να πάρει την ευθύνη για το μέλλον 
της χώρας τους. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την δύσκολη ισορροπία 
μεταξύ της μάχης για αυτοδιάθεση και ξενοφοβικό εθνικισμό 
ανάμεσα στην πολιτισμική παράδοση και την παγκοσμιοποίηση.

The world’s largest island has been part of Denmark since 1721, 
but a significant majority of the 56.000 inhabitants now want 
independence. They feel their culture and language are threat-
ened and are the main reasons for the many suicides among 
young people. But the Danish speaking Greenlanders feel 
discriminated and want to keep the ties to Denmark. The film 
follows four strong, young Greenlanders, who each in their own 
way insist on taking responsibility for the future of their country. 
The documentary explores the difficult balance between the 
fight to self-determination and xenophobic nationalism between 
traditional culture and globalization.
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Ο άνεμος. Ένα ντοκιμαντέρ τρόμου

The Wind. 
A Documentary Thriller 

Director / Σκηνοθέτης: Michal Bielawski
Writer / Σενάριο: Michal Bielawski
Duration / Διάρκεια: 75’
Country / Year: Poland 2019 / Πολωνία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Polish / Πολωνικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Ο άνεμος Halny είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα στοιχεία 
στα πολωνικά βουνά. Έρχεται με κύκλους, κάθε άνοιξη και 
φθινόπωρο. Κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα μετατραπεί 
σε μία καταστροφική θύελλα. Ο Halny επηρεάζει κυρίως 
τους κατοίκους του Ζακοπάνε και της γύρω περιοχής, 
μετατρέποντας τα γραφικά ορεινά μονοπάτια σε σκηνικό 
για μία αδάμαστη παράσταση της φύσης. 

The halny wind is the most unpredictable element in the 
Polish mountains. It comes in cycles, in every spring and au-
tumn. One never knows if or when it turns into a destructive 
gale. Halny particularly affects the inhabitants of Zakopane 
and its area, changing picturesque mountain trails into a set 
for an untamed performance of nature.
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Χωρίς σταγόνα αίμα -  
Ο δρόμος για τη δημοκρατία

Bloodless -  
The path to democracy 

Directors / Σκηνοθέτες: Bared Maronian, Silva Basmajian
Producers / Παραγωγοί: Bared Maronian, Silva Basmajian, 
Seda Grigoryan
Writers / Σενάριο: Bared Maronian, Silva Basmajian
Duration / Διάρκεια: 89’
Country / Year: USA 2020 / ΗΠΑ 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Armenian, English / 
Αρμένικα, Αγγλικά
Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Στην ιστορία, λίγες μόνο επαναστάσεις ήταν επιτυχημένες, 
πόσω μάλλον χωρίς να χυθεί αίμα. Ο Νικόλ Πασινιάν, 
ένας χαρισματικός πρώην δημοσιογράφος και πολιτικός 
κρατούμενος, ξεσήκωσε τους νέους και τις γυναίκες 
χρησιμοποιώντας διαμαρτυρίες μη-βίαιης πολιτικής 
ανυπακοής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα μικρό 
χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων, η διεφθαρμένη ολιγαρχία 
ανετράπη και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε. Μοιάζοντας 
με θαύμα, το «Χωρίς σταγόνα αίμα» είναι ένα ελκυστικό 
πολιτικό θρίλερ που καταγράφει την ιστορία όσο τα γεγονότα 
εκτυλίσσονται την άνοιξη του 2018 στην Αρμενία.

In the course of history, only a few revolutions have been 
successful, let alone those without Bloodshed. Nikol Pash-
inyan, a charismatic former journalist and political prisoner, 
galvanized support among the youth and women, by using 
non-violent civil disobedience protests and social media. In 
a short period of 6 weeks, a corrupt oligarchy was top-
pled, and democracy restored. Deemed short of a miracle, 
BLOODLESS is a riveting political thriller, capturing the story 
as events unfold in the spring of 2018 in Armenia. 
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Το παιχνίδι ξεκινά, Queer 
αναστάτωση στον αθλητισμό 

Game On, Queer Disruptions 
in Sports 

Director / Σκηνοθέτης: Mária Takács
Producer / Παραγωγός: Hugh Torrence
Writers / Σενάριο: Mária Takács, Ágnes Seregély, Hadley Zaun 
Renkin
Duration / Διάρκεια: 67’
Country / Year: Hungary 2020 / Ουγγαρία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

 ΠΑΡ 12 ΦΕΒ

Η ταινία παρουσιάζει 5 πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες 
από 4 διαφορετικές χώρες που ο καθένας αναστατώνει 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με την ομοφυλόφιλη, τρανς 
ή μεσοφυλική ταυτότητά του. Μιλάνε ειλικρινά για την 
αθλητική διαδρομή τους, τις ξεχωριστές εμπειρίες τους και 
την προσωπική τους ζωή.

The film portrays 5 protagonists from 4 different countries, 
each disrupting amateur sport with their gay, lesbian, trans 
and intersex identities. They talk candidly about their sports 
journeys, their individual experiences and their private life.
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Dear Child 



Όχι μονάχα η φωτογραφία σας 

Not just your picture 

Directors / Σκηνοθέτες: Anne Paq, Dror Dayan
Producers / Παραγωγοί: Anne Paq, Dror Dayan
Writers / Σενάριο: Anne Paq, Dror Dayan, Sabrina Dittus
Duration / Διάρκεια: 56’
Country / Year: Germany, Qatar 2019 / Γερμανία, Κατάρ 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: German, English, 
Arabic / Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά
Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Το «Όχι μονάχα η φωτογραφία σας» αφηγείται την ιστορία του 
Ραμσίς και της Λάιλα Κιλάνι, δύο νεαρών Γερμανο-παλαιστινίων 
αδελφών, των οποίων η ζωή διαλύθηκε ένα πρωινό, το 
καλοκαίρι του 2014, όταν ο πατέρας τους, Ιμπραχίμ, μαζί με τη 
δεύτερη σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά σκοτώθηκαν από 
μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια επιθέσεων 
στη Γάζα. Κάπως έτσι, έχοντας εμπλακεί σε μία διαδικασία 
πολιτικοποίησης και επαναπροσδιορισμού της παλαιστινιακής 
καταγωγής, οι δύο τους πάλεψαν να βρουν δικαιοσύνη για 
την οικογένειά τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να 
βρουν λογική σε μία πολιτική πραγματικότητα που όχι μόνο 
επιτρέπει τέτοιες φρικαλεότητες, αλλά προσπαθεί, μάλιστα, να 
αποσιωπήσει οποιαδήποτε κριτική τους. 

“Not Just Your Picture” tells the story of two young German-Pal-
estinian siblings, Ramsis and Layla Kilani, who had their life 
shattered one early morning during the summer 2014 when their 
father, Ibrahim, together with his second wife and their five young 
children, was killed by an Israeli airstrike during the attacks on 
Gaza. Thrusted into an accelerated process of politicization and 
rediscovery of their Palestinian roots, the two struggle to find 
justice for their family while trying to make sense of a political 
reality that not only allows for such atrocities to happen, but even 
attempts to silence any criticism of it.
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Ο Ήρωας των Προβάτων

Sheep Hero 

Director / Σκηνοθέτης: Ton Van Zantvoort
Producers / Παραγωγοί: Marc Thelosen, Koert Davidse
Duration / Διάρκεια: 81’
Country / Year: Netherlands 2019 / Ολλανδία 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Dutch / Ολλανδικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Ο βοσκός Στιτζ έχει μια ιδεαλιστική οπτική για τον κόσμο, 
κάτι που αντιτίθεται στην σκληρή πραγματικότητα ενός 
σύγχρονου επαγγελματία. Σε αυτό το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ 
ερχόμαστε πιο κοντά στον βοσκό και την οικογένειά του που 
προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση της δουλειάς τους 
ζωντανή. Θα τα καταφέρει ή θα πρέπει να ακολουθήσει το 
κοπάδι;

Shepherd Stijn has a romantic world view, but his idealism 
clashes with the harsh reality of having to be a modern entre-
preneur. In this poignant and cinematic documentary we come 
close to Stijn and his family in their quest to keep the tradition 
of sheep herding alive. Will his struggle pay off or is he forced 
to go with the flock?

EΛ

EN

Αφιέρωμα στο Βάσκικο 
Κινηματογράφο

Αφιέρωμα στην Ισότητα
Gender Equality

Διεκδικώντας την Ελευθερία
Claiming Freedom

Α’ Πανελλήνια προβολή
Greek Premiere

Awards / Βραβεία: 9



Ανέρκα, πνοή ζωής

Anerca, Breath of Life

Directors / Σκηνοθέτες: Johannes Lehmuskallio, Markku 
Lehmuskallio
Producer / Παραγωγός: Markku Lehmuskallio
Writers / Σενάριο: Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio
Duration / Διάρκεια: 87’
Country / Year: Finland 2020 / Φινλανδία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Finnish, Swedish, 
Tlingit, other / Φινλανδικά, Σουηδικά, Τλίνγκιτ, κ.ά.

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Η ταινία μιλάει για τους ιθαγενείς λαούς που ζουν στον 
Αρκτικό Κύκλο μέσα στα σύνορα της Φινλανδίας, της 
Σουηδίας, της Νορβηγίας, την Γροιλανδίας, του Καναδά, της 
Αλάσκας και της Ρωσίας. Αυτά τα σύνορα δεν σχεδιάστηκαν 
από τους λαούς. Κάποια δικαιώματά τους παραβιάστηκαν. Ο 
τρόπος ζωής που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους 
συνεθλίβη, αλλά η εσωτερική τους θεώρηση του κόσμου 
άντεξε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα.

The film is about indigenous cultures living in the Arctic Circle 
within the borders of the states of Finland, Sweden, Norway, 
Greenland, Canada, Alaska and Russia. The cultures them-
selves did not draw up these borders. Rights have been vio-
lated. Ways of life inherited from ancestors have largely been 
crushed, but the inner worldview of the people has withstood 
and remained, at least until now.
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Αγαπητό μου παιδί

Dear Child 

Director / Σκηνοθέτης: Luca Ammendola
Producer / Παραγωγός: Nikolai Galitzine
Writer / Σενάριο: Luca Ammendola
Duration / Διάρκεια: 86’
Country / Year: Brazil 2020 / Βραζιλία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Portuguese / 
Πορτογαλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τις ζωές των παιδιών 
που αναρρώνουν από την εμπλοκή τους στον πόλεμο των 
ναρκωτικών στη Βραζιλία.

A documentary which follows the lives of children recovering 
from their involvement with the drug war in Brazil.
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Awards / Βραβεία:  
Best documentary - Buzz Vicious Manaus 2020  
Best soundtrack - Fimucinema 2020
Best documentary - Buenos Aires International Film Festival 2020
Best documentary - UK Christian Film Festival 2020
Best cinematography - UK Christian Film Festival 2020



Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας 

The New Abolitionists 

Director / Σκηνοθέτης: Christina Zorich
Producer / Παραγωγός: Olympia Dukakis
Writers / Σενάριο: Laura Spaeth, Andrea Valetine
Duration / Διάρκεια: 98’
Country / Year: USA 2020 / ΗΠΑ 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Η σκηνοθέτις Κριστίνα Ζόριχ ακολουθεί τους ρεφορμιστές 
κατά μήκος της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι έχουν 
αφιερώσει τη ζωή τους στην διάσωση, αποκατάσταση, 
πρόβλεψη και τη δίωξη όσων εμπλέκονται με την εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Filmmaker Christina Zorich follows abolitionists throughout 
Southeast Asia that have dedicated their lives to rescuing, 
rehabilitating, preventing and prosecuting those involved in 
human sex trafficking.
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LAFA August Award, Best Inspirational Film, August Award, Best 
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Βάλχενζεε για πάντα

Walchensee Forever

Director / Σκηνοθέτης: Janna Ji Wonders
Producers / Παραγωγοί: Katharina Bergfeld, Martin Heisler, 
Najda Smith
Writers / Σενάριο: Janna Ji Wonders, Nico Woche
Duration / Διάρκεια: 112’
Country / Year: Germany 2020 / Γερμανία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: No / Όχι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: German, English / 
Γερμανικά, Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

ΣΑΒ 13 ΦΕΒ

Κάθε οικογενειακή ραψωδία είναι μια δίνη από θολές 
μνήμες, βυθισμένα μυστικά, απραγματοποίητες υποσχέσεις 
και ατέρμονες προσδοκίες: μια κληρονομιά από όνειρα και 
κρίματα, που περνάει από γενιά σε γενιά. Με αφετηρία τη λίμνη 
Βάλχενζεε στις βαυαρικές Άλπεις και ταξιδεύοντας έως το 
θρυλικό «Καλοκαίρι της Αγάπης» στο Σαν Φρανσίσκο του 1967, 
αυτό το θαρραλέο ταξίδι εξερεύνησης διατρέχει έναν αιώνα 
από ανείπωτες γυναικείες ιστορίες. Μια ποιητική περιπλάνηση 
στον λαβύρινθο του χρόνου, η οποία πυροδοτεί μια διαδρομή 
αυτογνωσίας πέρα από το παρελθόν και το παρόν. O αέναος 
κύκλος της ζωής και του θανάτου, ζωγραφισμένος με χρώματα 
αγάπης και απώλειας.

Every family saga is a whirlpool of fading memories, drowned 
secrets, unfulfilled promises, and endless expectations, passed on 
from one generation to the other, like an atavistic repetition of fan-
tasies and faults. With lake Walchensee in the Bavarian Alps as a 
jumping-off point, all the way to the legendary 1967’s “Summer of 
Love” in San Francisco, this daring voyage of self-discovery spans 
a century of untold women’s stories. A poetic roaming through 
time that embarks on a timeless quest for identity, forging loss 
and love onto the never-ending cycle of life and death.
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Berlinale 2020, Germany (Kompass-Perspektive Award 2020), 
Thessaloniki IDF 2020, Greece (Golden Alexander Newcomers 
Award), Biografilm 2020, Italy (Best Film Unipol Award), Der neue 
Heimatfilm Freistadt 2020, Austria (Audience Award), Fünf Seen 
FF 2020, Germany (Audience Award)
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Cows on the Roof 
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Kiss the Ground 

Φίλα το Χώμα

Fixed Shot - 100 Recordings 
around Dignity Square

Σταθερό πλάνο - 100 κινηματογρα- 
φικές λήψεις στην «Πλατεία Αξιοπρέπειας»

Ez, eskerrik asko!  
Gladysen leihoa 

Muga deitzen da Pausoa

Παγωμένοι Τόποι 

Όχι, ευχαριστώ!  
Το παράθυρο της Gladys

(Stepping into the Boundary) 
Πατώντας τα όρια

Cold Lands 



Αγελάδες στη σκεπή

Cows on the Roof 

Director / Σκηνοθέτης: Aldo Gugolz
Producers / Παραγωγοί: Revolumenfilm, Rough Cat
Writers / Σενάριο: Susanne Schüle, Aldo Gugolz
Duration / Διάρκεια: 82’
Country / Year: Switzerland 2020 / Ελβετία 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα:  
German, Italian / Γερμανικά, Ιταλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English /  
Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Ο Φαμπιάνο είναι στοιχειωμένος από εφιάλτες. Οι εφιάλτες 
του είναι η αντανάκλασή του ως ο κληρονόμος της μικρής 
αγροτικής επιχείρησης του πατέρα του, η οποία βρίσκεται σε μία 
απομονωμένη κοιλάδα της Νότιας Ελβετίας. Έχει στην κατοχή του 
πενήντα κατσίκες και οχτώ αγελάδες και προσπαθεί το καλύτερο 
για να παράγει το ιδιαίτερο αλπικό τυρί που πρωτoέφτιαξαν οι 
χίπηδες γονείς του πίσω στη δεκαετία του 1980. Τίποτα όμως δεν 
πάει όπως πρέπει… Βρίσκεται να χρωστάει, η καλύβα που νοικιάζει 
τα καλοκαίρια στο βουνό είναι ετοιμόρροπη και το κατσικίσιο 
τυρί δεν είναι πια μία προσοδοφόρα επιχείρηση. Οι σκέψεις του 
είναι πίσω στο θανάσιμο ατύχημα που συνέβη σε έναν παράνομο 
εργάτη από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο θάνατός του τον στοιχειώνει 
επειδή νιώθει ότι σε έναν μικρό βαθμό είναι υπεύθυνος. Ο 
Φαμπιάνο δεν είναι ακριβώς στην καλύτερη θέση για να ξεκινήσει 
οικογένεια, σύντομα όμως θα γίνει πατέρας. Η κοπέλα του Εύα 
είναι έγκυος και ελπίζει να πραγματοποιήσει το όνειρό της για 
μία ζωή περιτριγυρισμένη από τη φύση και τα ζώα. Πώς όμως θα 
ξεκινήσουν μία ζωή μαζί κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες;

Fabiano is haunted by nightmares. They are a reflection of his 
life as the heir of his father’s small-scale agricultural business, 
located in an isolated valley of Southern Switzerland. He owns 
fifty goats and eight cows and is trying his best to produce the 
special alp cheese that first made his hippie parents back in the 
1980s. But nothing is going the way it should... He is in debt, 
the alpine hut that he rents for the summer is dilapidated, and 
the goats cheese business is no longer profitable. His thoughts 
wander back to a fatal accident occurred the previous year to a 
Macedonian illegal worker. His death is haunting him, because he 
feels that he is at least in part responsible for it. Fabiano is not 
exactly in a good place to start a family, but will be a father soon. 
His girlfriend Eva is expecting – and is hoping to fulfill her dreams 
of a simple life surrounded by nature and animals. But how can 
they build a life together in such difficult circumstances?
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Φίλα το Χώμα

Kiss the Ground 

Directors / Σκηνοθέτες: Josh Tickell, Rebecca Tickell
Producers / Παραγωγοί: Josh Tickell, Rebecca Tickell
Writers / Σενάριο: Josh Tickell, Rebecca Tickell
Duration / Διάρκεια: 85’
Country / Year: USA 2020 / ΗΠΑ 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: English / Αγγλικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek / Ελληνικά

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Το «Φίλα το χώμα» αποκαλύπτει ότι μέσα από την 
αναζωογόνηση του χώματος του κόσμου μπορούμε 
γρήγορα να σταθεροποιήσουμε ολοκληρωτικά 
το παγκόσμιο κλίμα, να επαναφέρουμε χαμένα 
οικοσυστήματα και να δημιουργήσουμε αφθονία 
διατροφικών πηγών. Χρησιμοποιώντας εντυπωσιακές 
γραφικές και οπτικές αναπαραστάσεις καθώς και πλάνα 
της ΝΑΣΑ και της Εθνικής Υπηρεσίας Ώκεανών και 
Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, η ταινία παρουσιάζει πώς με τη 
μείωση του άνθρακα της ατμόσφαιρας το χώμα αποτελεί 
το κομμάτι του κλιματικού παζλ που λείπει.

Kiss the Ground reveals that, by regenerating the world’s 
soils, we can completely and rapidly stabilize Earth’s climate, 
restore lost ecosystems and create abundant food supplies. 
Using compelling graphics and visuals, along with striking 
NASA and NOAA footage, the film artfully illustrates how, by 
drawing down atmospheric carbon, soil is the missing piece 
of the climate puzzle.
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Σταθερό πλάνο / 100 κινηματο- 
γραφικές λήψεις στην «Πλατεία Αξιοπρέπειας»

Fixed Shot - 100 Recordings 
around Dignity Square

Director / Σκηνοθέτης: Cristián Pérez Reyes
Producer / Παραγωγός: Oscar Cardenas
Duration / Διάρκεια: 67’
Country / Year: Chile 2020 / Χιλή 2020
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Spanish / Ισπανικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Χιλή ζει την πιο σημαντική της 
κοινωνική εξέγερση στα χρόνια της μεταπολίτευσης της. 
Η Πλατεία Ιταλίας (νευραλγικό σημείο της πρωτεύουσας) 
μετονομάστηκε από τους διαδηλωτές σε «Πλατεία 
Αξιοπρέπειας». Η συγκεκριμένη τοποθεσία έγινε ένα 
ορόσημο για το θέμα των κοινωνικών διεκδικήσεων. 

On October 18, 2019, Chile lives the most important social 
up-rising since its return to democracy. “Italy Square” (neu-
ralgic center of the capital), is re-baptized by the protesters 
as “Dignity Square”, transforming it into an iconic place of 
social demands.
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Παγωμένοι Τόποι 

Cold Lands 

Director / Σκηνοθέτης: Iratxe Fresneda
Producer / Παραγωγός: Iratxe Fresneda
Writer / Σενάριο: Iratxe Fresneda
Duration / Διάρκεια: 66’
Country / Year: Spain (Basque Country) 2019/ Ισπανία (χώρα 
των Βάσκων) 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Basque / Βασκικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Το Cold Lands είναι ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από 
τις εικόνες και τον κινηματογράφο, καθοδηγούμενο 
από σκηνοθέτες και καλλιτέχνες όπως οι Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος, Bego Vicario, Wim Wenders και Rut Hillarp, 
μεταξύ άλλων. Σε αυτό το υβρίδιο ντοκιμαντέρ και road 
movie, το όραμά τους για το τι είναι ο κινηματογράφος, 
για το τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες, συμπίπτει με τον 
κόσμο της μελισσοκομίας, της αρχιτεκτονικής και του 
ανθρώπινου τοπίου. Ο κινηματογράφος και η πραγματική 
ζωή συγχέονται μεταξύ τους, ανακαλύπτοντας ότι η ζωή 
είναι από μόνη της έργο τέχνης.

 Cold Lands makes a personal journey through the images 
and cinema, guided by filmmakers and artist like, Theo An-
gelopoulos, Bego Vicario, Wim Wenders or Rut Hillarp among 
others. In this non-fictional road-movie their vision of what 
cinema is, of what is hidden behind the images, intersects 
with the world of beekeeping, architecture and the human 
landscape. Cinema and real life are confused with each other, 
in the knowledge that living is in itself a work of art.

EΛ

EN

Αφιέρωμα στο Βάσκικο 
Κινηματογράφο

Αφιέρωμα στην Ισότητα
Gender Equality

Διεκδικώντας την Ελευθερία
Claiming Freedom

Α’ Πανελλήνια προβολή
Greek Premiere



Όχι, ευχαριστώ!  
Το παράθυρο της Gladys

Ez, eskerrik asko!  
Gladysen leihoa 

Director / Σκηνοθέτης: Bertha Gaztelumendi
Producer / Παραγωγός: Silvia Mendibil
Writer / Σενάριο: Sabino Ormazabal
Duration / Διάρκεια: 66’
Country / Year: Spain (Basque Country) 2019/ Ισπανία (χώρα 
των Βάσκων) 2019
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Basque / Βασκικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Τον Ιούνιο του 1979, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Three 
MileIsland (Χάρισμπουργκ, ΗΠΑ), το διεθνές κίνημα κατά 
των πυρηνικών οργάνωσε διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. 
Στη Χώρα των Βάσκων κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης 
στην Τουντέλα, η Γκλάντις ντελ Εστάλ Φερένιο σκοτώθηκε 
από την εθνική φρουρά. Αυτό το ντοκιμαντέρ, φτιάχνει 
το πορτρέτο του 23χρονου κοριτσιού και παρουσιάζει τα 
γεγονότα γύρω από το θάνατό του, αλλά και την αντίσταση 
ενάντια στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στη Χώρα 
των Βάσκων και σε όλο τον κόσμο.

In June of 1979, after the nuclear accident at Three MileIs-
land (Harrisburg, USA), the international anti-nuke move-
ment started protesting all around the world. In Basque 
Country during Day of Action in Tudela, Gladys del Estal Fer-
reño was killed by a national guard. This documentary, aims 
to provide a portrait of who this 23-year-old girl was and 
how the events took place and show the resistance against 
the building of nuclear power plants in the Basque Country 
and around the world.
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(Stepping into the Boundary) 
Πατώντας τα όρια

Muga deitzen da Pausoa

Director / Σκηνοθέτης: Maider Oleaga
Producer / Παραγωγός: Izaskun Arandia
Writer / Σενάριο: Maider Oleaga
Duration / Διάρκεια: 79’
Country / Year: Spain (Basque Country) 2018/ Ισπανία (χώρα 
των Βάσκων) 2018
Greek Premiere / Α’ Πανελλήνια Προβολή: Yes / Ναι

Spoken Language / Ομιλούμενη γλώσσα: Basque / Βασκικά

Subtitles / Υπότιτλοι: Greek, English / Ελληνικά, Αγγλικά 

 ΚΥΡ 14 ΦΕΒ

Δύο γυναίκες θα συναντηθούν σε ένα διαμέρισμα στο Σαν 
Σεμπαστιάν, η μία είναι η ζωντανή σκηνοθέτις, η άλλη 
ονομάζεται Elvira Zipitria Irastorza, και πέθανε το 1982. 
Η σκηνοθέτης θα ανακαλύψει πολύ σύντομα ότι η Elvira 
διευθύνει το πρώτο βασκικό σχολείο στο ίδιο διαμέρισμα, για 
30 χρόνια, κάτω από τη σκληρή δικτατορία του Φράνκο. Η 
σκηνοθέτις, έκπληκτη και θέλοντας να μάθει περισσότερα, 
ξεκινά την έρευνα για να ανακαλύψει ποια ήταν αυτή 
η γυναίκα. Η αναζήτηση δεν θα είναι εύκολη, καθώς θα 
συναντήσει πολλές κλειστές πόρτες. Αυτή η ταινία είναι μια 
από τις διάφορες μεθόδους που ακολούθησε η σκηνοθέτις 
για να βρει την αλήθεια. 

Two women will meet at an apartment in San Sebastian, one 
is alive and she is the filmmaker, the other one is called Elvira 
Zipitria Irastorza, and she died in 1982. The filmmaker will 
find out very soon that Elvira run the first Basque clandestine 
school in that same apartment, for 30 years, under the harsh 
Franco dictatorship. The filmmaker, stunned and hungry to 
know more, starts researching to find out who that woman 
was. The quest won’t be easy, as she will encounter many 
closed doors. And so she starts different types of research 
methods, one of the main ones being making the film itself.
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