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Σε πείσμα των καιρών το Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου παραμένει πιστό στο ρα-
ντεβού του, με καλοκαιρινό χαρακτήρα αυτή την χρονιά .  
Οι ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό 7ο Φεστιβάλ, όχι μόνο αντικατοπτρίζουν μία πρωτοτυ-

πία και αισθητική αριστεία, αλλά προσφέρουν πολλές διαφορετικές πολιτιστικές/κοινωνικές 
εμπειρίες και απόψεις. Στο κεντρικό αφιέρωμα «διεκδικώντας την ελευθερία» μπαίνουμε σ’ έναν 
κόσμο ανταγωνισμού, συρράξεων, πολέμων, κοινωνικών διακρίσεων και πολιτικής έντασης όπου οι 
ταινίες αυτές θα μας κάνουν να καταλάβουμε ότι το να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ δεν είναι πολυτέλεια 
αλλά απόλυτη αναγκαιότητα. Θα μας κάνουν να καταλάβουμε την παγκόσμια ανάγκη μας για διαπο-
λιτισμικό διάλογο και την κατανόηση της διαφορετικότητας. 
Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω κάθε χρόνο την αυξανόμενη 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» που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ή που μπορείτε 
να δείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ) και θα απονέμουν το ειδικό βραβείο για το καλύτερο ντο-
κιμαντέρ αυτής της κατηγορίας. 58 ξένοι σκηνοθέτες από 29 χώρες και 27 Έλληνες σκηνοθέτες 
συμμετέχουν συνολικά στο πρόγραμμα του καλοκαιρινού 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 νοσταλγικά, άλλοτε με κριτική και άλλοτε με συμπάθεια. 
Σας καλωσορίζω και εύχομαι σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. 

 Τζίνα Πετροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια 
 

Despite the difficult times we are currently going through, the Peloponnisos International Doc-
umentary Film Festival is back, surprisingly in summer. 

The documentaries selected for the 7th Festival are original and aesthetically excellent and show 
many different cultural/social experiences and points of view. As the main theme of this year’s Festival 
is “Claiming Freedom”, we’ll get to know a world full of antagonism, conflicts, wars, social discrimination 
and political tension. These films will help us understand that documentaries are not a luxury but ne-
cessity. They’ll make us realize our need for intercultural dialogue and understanding of diversity.   

I’m very excited to see the increasing number of young people participating in the Festival. This year, 
our Festival collaborated with the University of Peloponnese and students from the Theatre Studies 
department interviewed the directors of the tribute “Claiming Freedom” films and these interviews 
are online (or you can watch them on the Festival’s official website). Also, the special prize for the 
best documentary of this category will be awarded by them. 58 directors from 29 countries and 27 
Greek directors in total, participate in the summer program of our Festival and invite us to open our 
eyes to the world, the way they’ve perceived and captured it, sometimes in a tough way, sometimes 
with humor, sometimes with nostalgia, sometimes with criticism and sometimes with sympathy. 

I welcome you and I hope our lives will get back to normal soon. 
Gina Petropoulou, artistic director
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III Νίκος Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,  
Αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου με το ιδιότυπο φορμάτ του και το 
«διπλό» του κοινό επιτελεί ένα ουσιαστικό έργο το οποίο δεν περιορίζεται στην προαγωγή 
και διάδοση του ντοκιμαντέρ και του κινηματογράφου γενικότερα, αλλά έχει και έναν ξε-
κάθαρο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γεννώντας προβληματισμούς, προκαλώντας συζητήσεις 
και ανοίγοντας διαλόγους.  
Επιπλέον, χρόνο με τον χρόνο εξαπλώνεται, τόσο γεωγραφικά – είναι πλέον ανεπτυγμένο 

σε ένα δίκτυο 11 πόλεων – όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων, διοργανώνοντας πολλές 
παράλληλες εκδηλώσεις, σεμινάρια, masterclasses, εκθέσεις, παρουσιάσεις, αφιερώματα, φιλοξενίες δη-
μιουργών και ένα πολύ δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, με 
επισκέψεις σε σχολεία, προβολές και συζητήσεις με τους σκηνοθέτες.  
Η πανδημία όχι μόνο δεν ανέκοψε την πορεία του, αλλά λειτούργησε ως πρόκληση για να δοκιμαστούν νέες 

ψηφιακές δυνατότητες και να προσφερθούν υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ σε ένα ακόμα ευρύτερο κοινό, 
και έτσι το Φεστιβάλ επιστρέφει φέτος στους φυσικούς του χώρους, με την πολύτιμη περσινή εμπειρία όχι 
σαν βαρίδι, αλλά σαν εφόδιο. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει σταθερά αυτή την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την 

πολλαπλή αξία και την προσφορά του Φεστιβάλ στις τοπικές κοινωνίες και επενδύοντας σταθερά στην πε-
ριφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη. Ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συ-
νοχής στην περιφέρεια, και αυτό είναι κάτι που το Φεστιβάλ μετουσιώνει απολύτως. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους εμπνευστές και δημιουργούς του Φεστιβάλ μέσω του Κέντρου 

Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τους Δήμους 
του Δικτύου για την υποστήριξή τους, καθώς και το ΕΚΚ και το ΕΚΟΜΕ για τη σταθερή σύμπραξή τους. 

  
The Peloponnisos International Documentary Film Festival with its unique format and its “double” au-

dience, performs an essential work, which is not limited to the promotion and dissemination of doc-
umentaries and cinema in general, but also has a clear educational role, raising concerns and provoking 
discussions and dialogues. In addition, it expands year by year, both geographically -it now takes place 
in 11 cities- and in terms of activities: many parallel events, seminars, masterclasses, exhibitions, pre-
sentations, tributes, presence of creators. It also has a very strong educational program, during the 
academic year, that includes visits to schools, screenings and discussions with the directors. The pan-
demic not only did not stop the Festival, but also was a challenge to test new digital possibilities and 
offer high quality documentary films to an even wider audience. Therefore, the Festival returns to its 
natural environment, with last year’s experience not as an obstacle, but as something very valuable. 

 The Ministry of Culture and Sports firmly supports this initiative, recognizing the multiple value and 
contribution of the Festival to local communities as it invests steadily in Peloponnese regional cultural 
development. The Festival manages to highlight the role of modern culture as a lever of development 
and social cohesion in the Peloponnese Region. 

 I would like to thank first of all, those who inspired and created the Festival through the Kalamata 
Creative Documentary Center, the Region of Western Greece, the Peloponnese Region and the Mu-
nicipalities of the member cities for their support, as well as GFC and EKOME for their stable partnership.  

 
Nicholas Yatromanolakis 

Deputy Minister of Contemporary Culture, Ministry of Culture & Sports 
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Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Καλωσορίζω,  με ιδιαίτερη χαρά, το 7ο  Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, 
το οποίο ανοίγει την αυλαία του και προσκαλεί όλους τους θεατές να έρθουν να απολαύ-
σουν, συνολικά, 58 διεθνή ντοκιμαντέρ, αλλά και 27 ταινίες τεκμηρίωσης Ελλήνων δημι-
ουργών.  
Το σύνολο των εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, από τις 18 Ιουνίου έως 

τις 4 Ιουλίου, καθώς και σε όλο το δίκτυο των πόλεων της Πελοποννήσου, σε Σπάρτη, 
Πάτρα, Γύθειο, Ξυλόκαστρο, Αμαλιάδα, Ακράτα, Δημητσάνα, καθώς και στα νέα μέλη του 

δικτύου, το Λεβίδι και το Δερβένι, από τις 18 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου.  
Είναι μεγάλη η ικανοποίηση, που αισθάνομαι, βλέποντας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε, 

την  ανάγκη όλων μας, για μία μικρή απόδραση στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού!  
Θα ήθελα, μάλιστα να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι, επειδή το δικαίωμα στην ψυχαγωγία και τη διασκέ-

δαση, ανήκει σε όλους μας, θα προβληθούν δύο δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ με ενδογλωσσικούς υπότιτλους και 
ακουστική περιγραφή, για το κοινό με προβλήματα ακοής και όρασης. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα όλους, όσοι εργάστηκαν με ζήλο, για την αναβίωση του 

Ντοκιμαντέρ στην Περιφέρειά μας! 
  

 I welcome with great pleasure the 7th Peloponnisos International Documentary Film Festival that in-
vites all spectators to come and enjoy 58 international documentaries, as well as 27 Greek documen-
taries. 

 All the events will take place in Kalamata, from June 18th to July 4th, as well as in other cities of Pel-
oponnese, in Sparta, Patras, Gythio, Xylokastro, Amaliada, Akrata, Dimitsana. The events will also take 
place in Levidi and Derveni, that now participate in the Festival, from June 18th to July 28th. 

 I feel great satisfaction, seeing, despite the tough times we are going through, the need of all of us, 
for a short escape to the world of art and culture! 

 At this point, I would like to note that everyone has the right to entertainment and culture. For that 
reason, two 10-minute documentaries with intralingual subtitles, audio description for people with 
hard-of-hearing and vision problems. 

 Finally, I would like to deeply thank all those who worked hard for the revival of the Documentary in 
our Region!  

Regional Governor of Peloponnese 
Panagiotis E. Nikas 
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III Νικόλαος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού ∆υτ. Ελλάδας

 Μια ακόμη χρονιά, για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που αγκα-
λιάστηκε για άλλη μια φορά με θέρμη από το κινηματογραφόφιλο κοινό. Από την 
πρώτη του μέχρι τη φετινή διοργάνωση το φεστιβάλ έχει διαγράψει μια πορεία στα-
θερά ανοδική, τόσο σε συμμετοχές ταινιών όσο και σε αριθμό θεατών. Οι δημιουργοί 
που επιμένουν κόντρα στους καιρούς, οι θεατές που επανέρχονται, ένα Φεστιβάλ που 
βελτιώνεται, επεκτείνεται, ανανεώνεται και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Κατα-

φέρνει κάθε χρόνο να προτείνει στους πολίτες εναλλακτικούς δρόμους διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
ενώ ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα της επιλογής του θεατή και της έκφρασής του. 
Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμβάλλουμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 

γιατί κάθε χρόνο έχει κάτι καινούριο να προσφέρει ενώ επιφυλάξει εκπλήξεις και για τους πιο απαιτητι-
κούς θεατές. 

 
It is yet another year for the Peloponnese International Documentary Festival, which is once again 

warmly embraced by the film-loving public. From its first edition to this year's event, the festival has ex-
perienced a steady upward course, both in terms of film and audience participation. The creators who 
persevere against the tide of the times, the returning audience, a Festival that improves, expands, re-
freshes and grants us the strength to carry on. Every year it manages to offer the citizens alternative 
ways of entertainment and recreation while at the same time it gives the freedom of choice to the mov-
iegoer and their self-expression. 

It is our great pleasure and honour to contribute to the International Documentary Festival of the Pelo-
ponnese; for every year it has something new to offer, at the same time reserving surprises even for the 
most demanding of the audience members. 

 
Deputy Regional Minister of Culture and  

Tourism of Western Greece 
Nikolaos Korovesis 
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IIIΘανάσης Βασιλόπουλος, ∆ήμαρχος Καλαμάτας

Αγαπητοί φίλοι συντελεστές του Φεστιβάλ και κινηματογραφόφιλοι. Διανύουμε μια 
ακόμη χρονιά, για ένα Φεστιβάλ που αγκαλιάστηκε από την παγκόσμια κινηματογραφική 
κοινότητα, αλλά κυρίως μια ακόμη χρονιά για τη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε με θέρμη 
από τους λάτρεις της 7ης Τέχνης. Μια χρονιά με τις γνωστές δυσκολίες, που προκάλεσε ο 
κορωνοϊός, και τις οποίες όμως ξεπερνάμε σταδιακά επανερχόμενοι στη φυσιολογική ζωή 
μας η οποία, φυσικά, οφείλει να κυριαρχείται από τον Πολιτισμό, σημαντικό μέρος του 
οποίου είναι ο Κινηματογράφος.Πιστεύω ότι το Ντοκιμαντέρ διαθέτει τα καλύτερα στοι-

χεία του κινηματογράφου: δημιουργία, φιλοσοφία, ευαισθησία αλλά και απίστευτη δύναμη!  
Είναι γνωστό ότι η πόλη μου, η Καλαμάτα, είναι η μεγάλη φίλη του κινηματογράφου. Λατρεύει το ντοκιμα-

ντέρ και γι’ αυτό το αγκαλιάζει με αγάπη. Πέρα από τις κοπιώδεις προσπάθειες των διοργανωτών, αυτός  
είναι και ένας από τους λόγους που, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι τη φετινή, 7η χρονιά, το Διεθνές Φε-
στιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έχει διαγράψει πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε συμμετοχές ταινιών 
όσο και σε αριθμό θεατών.  
Και βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψω και τις παράλληλες  εκδηλώσεις που θα γίνουν εφέτος στην Καλα-

μάτα. Και είναι πολύ σημαντικές  όπως, το Σεμινάριο για το Κινηματογραφικό Σχολείο, της Tekla Taideli. Τον 
«Χάρτινο Κινηματογράφο» των Γιώργου Μπότσου και Andrea Bruno, την έκθεση «Η 7η Τέχνη συναντά την 9η» 
που θα πραγματοποιηθούν τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.  Από καρδιάς, εύχομαι κάθε επιτυχία στο Φεστιβάλ! 
Τονίζω δε ότι η Καλαμάτα μας, όπως το έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια, έχει αναπτύξει πλέον γο-

νιδιακή σχέση με τον Πολιτισμό. Γι’ αυτό αγκαλιάζει όλες τις Τέχνες, γι’ αυτό πορεύεται με αυτές ως πολύτι-
μους συμβούλους και συνοδοιπόρους στους ανοιχτούς ορίζοντες. Σας ευχαριστώ.  

 
Dear friends, makers of the Festival and film lovers.  
Another year passed by. Another year, in the course of which the Festival was embraced by the global 
film community, but most importantly, another year passed for an organization that has been warmly 
embraced by the lovers of the 7th Art, filmmaking. A year that brought about all the well-known diffi-
culties caused by the coronavirus, which we are gradually overcoming by returning to our normal lives, 
little by little. Normal lives that should, of course, be dominated by culture, in which cinema plays an 
important part. I believe that documentary film is comprised of all the best elements of cinema: crea-
tivity, philosophy, sensitivity and incredible power!  

It is well known that my city, Kalamata, is one of the greatest friends of cinema. It is a city that really 
loves documentaries and that is exactly why it embraces them with love. Apart from the painstaking ef-
forts of the organizers, the city’s love of art is one of the reasons why, from the very first screening to 
this 7th year of the festival, the Peloponnisos International Documentary Film Festival continues to move 
steadily upwards, both in terms of film entries and in number of viewers. And of course, one must not for-
get all the events that will take place this year in Kalamata at the same time as the Festival. Events that are 
equally important such as, the Seminar for the Film School, by Tekla Taideli, also the "Paper Cinema" by George 
Botsos  and Andrea Bruno, and the exhibition "the 7th Art meets the 9th Art". The last two events will take 
place at the end of June and they will last until the beginning of July.   

From the bottom of my heart, I wish all the best for this Festival! 
I would like to emphasize that our city, our very own Kalamata, has proven in the course of the last 

few years, that Culture runs through the city’s veins. That is why it embraces all the Arts, and walks 
with them hand in hand, considering them to be valuable advisors and companions that will lead all of 
us to the expansion of our horizons. Thank you. 

Thanasis Vasilopoulos, 
Mayor of Kalamata
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III Γιάννης Λυμπέρης, ∆ήμαρχος Ηλιδας

Με ιδιαίτερη χαρά η Αμαλιάδα υποδέχεται για μια ακόμη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που μετράει κιόλας 7 χρόνια δημιουργίας και πολιτιστι-
κής προσφοράς στην περιφέρεια. Μετά από την αναγκαστική μακρά παύση των δρα-
στηριοτήτων πολιτισμού που επέβαλε η πανδημία, το άνοιγμα των εκδηλώσεων με το 
φεστιβάλ είναι μια ευτυχής στιγμή, που σηματοδοτεί το τέρμα της απομόνωσης.  

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις φετινές προβολές, μιας και η θεματολογία τους , τιμώντας την 
επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση,  είναι αφιερωμένη  σε ιστορίες επαναστάσεων. 
Θα δούμε μέσα από τις ταινίες τεκμηρίωσης, γνωστές και άγνωστες ιστορίες ηρωισμού και εξεγέρσεων 
απ’ όλο τον κόσμο, που αφηγούνται το πώς το ανθρώπινο πνεύμα ξεσηκώνεται και αντιδρά μπροστά 
στην αδικία, τις κοινωνικές ανισότητες και στην καταπάτηση κάθε μορφής ελευθερίας.  
Για μια ακόμη φορά συγχαίρω τους ακούραστους κι ενθουσιώδεις ανθρώπους του φεστιβάλ, που φέρ-

νουν την Τέχνη απ’ όλο τον κόσμο εδώ στη μικρή μας περιφέρεια. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκ-
δηλώσεις και καλή απόλαυση στο κοινό.  

 
Amaliada is pleased to welcome once more the International Doc Festival of Peloponnisos,  an in-

stitution that has already offered seven creative years in our region’s cultural life. After a long 
pause of all live cultural events that we have been through due to the pandemics, festivals  re-
opening  is a fortunate moment, marking the end of isolation.   

It is with great excitement that we anticipate those shows, especially considering that this year’s  
theme, honoring the 200th  anniversary of the Greek Revolution, is dedicated to tales of revolution 
and uprising all across the world. Through those films, we will have the chance to experience tales 
of heroism, which narrate how human spirit fights back against injustice, social inequalities and 
every form of freedom suppressed. 

I’d like to congratulate once again all the hard working festival enthusiasts, who make it possible 
for us to celebrate international Art in our small region.  

I wish for a successful event and hope you will all enjoy it.  
Yannis Lymperis  

Mayor of Elis 
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IIIΒλάσης Τσιώτος, ∆ήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης

Ο Δήμος μας,  για δεύτερη συνεχή χρονιά, υποδέχεται μία έξοχη πολιτιστική δράση 
που εισήλθε ευδοκίμως στον 7ο χρόνο ζωής της, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Πελοποννήσου. Φέτος, με ιδιαίτερη χαρά, στο δίκτυο πόλεων του Φεστιβάλ ,εκτός του 
Ξυλοκάστρου  εντάσσεται άλλη μια σημαντική πόλη του Δήμου μας, το Δερβένι. Τον 
Ιούλιο, θα φιλοξενήσουμε μέρος του προγράμματος προβολών (στις 6 και 7 Ιουλίου 

στο Δερβένι και 21, 22 και 23 Ιουλίου στο Ξυλόκαστρο). Κεντρικός θεματικός άξονας των ταινιών- ντοκι-
μαντέρ θα είναι η Ελευθερία. Στόχος μας είναι το νεανικό και ενήλικο φιλοθεάμον κοινό τόσο να ψυχα-
γωγηθεί και να γνωρίσει την αμεσότητα του ντοκιμαντέρ ως κινηματογραφικού είδους όσο και να 
ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να προβληματιστεί στο σημαντικό θέμα της διεκδίκησης της 
ελευθερίας!  
Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε ένα θεσμό που αναδεικνύει τον πολιτισμό και την τέχνη, δίνοντας 

βήμα στη φωνή νέων δημιουργών, δίνοντας βήμα σ' έναν καλύτερο κόσμο.  
 

The municipality of Xylokastro – Evrostini welcomes for a second consecutive year, an important 
culture event which has successfully entered its seventh year: The International Documentary Fes-
tival of the Peloponnese. 

This year, with great pleasure, another city added beyond Xylokastro the Festival’s city network, 
Derveni. In July we will host part of the program (6 - 7 July to Derveni, 21 – 22 - 23 July to Xylokastro). 
The main subject of the documentary movies will be Freedom. Our goal is to present the immediacy 
of the documentary as a movie genre, as well as promote the entertainment, information and aware-
ness development of both young and adult audiences regarding the importance of Freedom’s claim! 

We greet and support an institution which features art and culture, encouraging innovation and 
creativity towards a better world.    

 
Vlasis Tsiotos 

Mayor of Xylokastro-Evrostini 
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III Πάνος Κουάνης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επι-
κοινωνίας -ΕΚΟΜΕ- να συγκαταλέγεται από φέτος μεταξύ των φορέων που στηρίζουν 
το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Ένα φεστιβάλ που όλα αυτά τα χρόνια 
λειτουργίας του συνεχίζει να καινοτομεί συνδυάζοντας το πλούσιο πρόγραμμα ταινιών 
με υψηλής ποιότητας παράλληλες δράσεις γεγονός που πιστοποιείται από την ολοένα 
και αυξανόμενη και ένθερμη ανταπόκριση του κοινού. 

Εγκαινιάζουμε τη στενή μας συνεργασία με το Φεστιβάλ επιβεβαιώνοντας τη θέση μας για το ντοκιμαντέρ 
ως αναγνωρισμένο τεκμήριο και καλλιτεχνική έκφραση. Συγχρόνως, όμως και: 

• ως είδος που αξίζει να λάβει πιο κεντρική θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική για τον οπτικοακουστικό 
κλάδο που προωθεί το ΕΚΟΜΕ, μέσω των επενδυτικών του κινήτρων και της ανάπτυξης του Δικτύου των 
Film Offices σε όλη την Ελλάδα, 

• ως μέσο διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, όπως το αντιμε-
τωπίζει η λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων που υλοποιεί το ΕΚΟΜΕ, 

• ως εκπαιδευτικό εργαλείο που προάγει τη μάθηση και την εξοικείωση με την κινηματογραφική γλώσσα 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως το θεωρεί η εκπαιδευτική στρατηγική του ΕΚΟΜΕ. 
Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αποτελεί κεντρικό θεσμό όχι μόνο για το είδος του 

ντοκιμαντέρ στη χώρα αλλά και για τα πολιτιστικά δρώμενα της Πελοποννήσου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία 
και σχεδιάζουμε από τώρα ακόμα περισσότερες κοινές διαδρομές στο μέλλον.  
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IIIPanos Kouanis, President and CEO of EKOME

Greeting from the President of National Centre of Audiovisual Media and Communication (EKOME) 
 It is a particular pleasure and honour for the National Centre of Audiovisual Media and Communication to be 

considered among the institutions that support the Peloponnisos International Documentary Film Festival, from 
this year on. It is a festival that all these years keeps on innovating combining a rich program of films with several 
side events of high quality. This reflects on the warm response coming from more and more people towards the 
Festival 

 We inaugurate our close cooperation with the Festival by confirming our position on documentary films as rec-
ognised proof and artistic expression. 

 But also, as: 
 •  a genre that deserves a more central position in the development strategy for the audiovisual industry pro-

moted by EKOME through its investment incentives and the development of the Network of Film Offices all over 
Greece, 

•  as a means of preserving the historical memory and the audiovisual heritage, as it is treated by the work of 
the EKOME’s National Repository of Audiovisual Archives, 

•  as a teaching tool promoting learning and familiarisation with the cinematic expression in the educational 
community in the way it is considered by EKOME’s educational strategy. 

 The 7th Peloponnisos International Documentary Film Festival is an important institution, not only for the doc-
umentary film genre in our country but also for the cultural events in Peloponnese. We wish you good luck and we 
are already planning more common journeys in the future.  

Panos Kouanis 
President and CEO of the 

National Centre of Audiovisual Media and Communication 



Αγγελική Σπυροπούλου, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημόυ Πελοποννήσου

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που χαιρετίζω εκ μέρους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τη διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Πελοποννήσου, σε πείσμα των δύσκολων καιρών. Το Φεστιβάλ έχει διαγράψει λα-
μπρή πορεία έως τώρα στον χώρο του Ντοκιμαντέρ διεθνώς, και δηλώνω τη  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 ντοκιμαντέρ, στην ανάπτυξη δικτύων δημιουργών και κριτικών 
διεθνώς, στη γνωριμία του ελληνικού κοινού με διεθνείς δημιουργούς, τόσο αναγνωρισμένους όσο και 
πρωτοεμφανιζόμενους, και στην προώθηση του έργου Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό. Εκτός από 
το μέρος των προβολών, είναι σημαντικό ότι το Φεστιβάλ οργανώνει πλήθος παράλληλων, υψηλού επιπέ-
δου και πολυσυλλεκτικής συμμετοχής εκδηλώσεων που προάγουν τον κριτικό λόγο γύρω από την τέχνη 
του ντοκιμαντέρ 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 κοινω-
νικά κρίσιμα θέματα της εποχής μας, όπως είναι τα ζητήματα φύλου και ισότητας, ελευθερίας, μετανά-
στευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υγείας. Οι αεικίνητες και δημιουργικές ψυχές του Φεστιβάλ, η Τζίνα 
Πετροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια και η Κλεώνη Φλέσσα, καλλιτεχνική σύμβουλος, μαζί με τους συ-
νεργάτες τους και συνεργάτιδές τους έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν διεθνή θεσμό που απλώ-
νεται σε διαφορετικούς τόπους της Πελοποννήσου και να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας 
με άλλα μέρη, θεσμούς και καλλιτεχνικές κοινότητες, με πολλές πανελλήνιες και παγκόσμιες πρώτες προ-
βολές, με ειδικά αφιερώματα και συμμετοχές από την Χιλή και την Κούβα έως την Ιαπωνία. Εξ αρχής το 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και οι φοιτητές και φοιτήτριές μας αγκάλιασαν με μεγάλη προθυμία τις ερ-
γασίες και την πρωτοβουλία για επίσημη συνεργασία του Τμήματος με το Φεστιβάλ με την υπογραφή σχε-
τικού 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 μοιράστηκε σε δύο μέρη, το διαδικτυακό και το ζωντανό, στα οποία το Τμήμα Θεα-

τρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει και πάλι με πολλή χαρά. Οι φοιτήτριες 
και φοιτητές του Τμήματός μας και αυτή την χρονιά θα συμμετάσχουν ενεργά στο Φεστιβάλ ποικιλοτρό-
πως: θα συμβάλουν στην κριτική αποτίμηση και τον σχολιασμό των διαγωνιζόμενων ταινιών, θα συμμετά-
σχουν στην οργάνωση, θα συνομιλήσουν με τους Έλληνες και ξένους δημιουργούς και κριτικούς, θα 
απονείμουν βραβεία και θα συζητήσουν σε ειδικές συνεδρίες αφιερωμένες στο θέμα του φετινού Φεστι-
βάλ “Διεκδικώντας την ελευθερία ”εξ αφορμής της επετείου του 1821. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στη 
φετινή διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που εκπέμπει πραγματικά ποιοτικό και πα-
νανθρώπινο σήμα τέχνης και προβληματισμού σε όλον τον κόσμο από τον τόπο της Πελοποννήσου!

/// 14

III



15 /// 

III

/// 15

Aggeliki Spyropoulou,  Head of the Theatrical Studies of the School of Fine Arts 
of the University of Peloponnese 

I am particularly pleased to preface, on behalf of the Department of Theatrical Studies of the University 
of Peloponnese, the holding of the 7th International Documentary Festival of the Peloponnese, in spite of 
these difficult times. The Festival has run a brilliant course so far in the Documentary field internationally, 
and I declare our pleasure regarding the continuation of the collaboration between the Festival and our De-
partment this year, for the second consecutive year. 

The Peloponnese International Documentary Festival has a truly global scope and contributes significantly 
to the dissemination of the art of the documentary, the development of international networks of creators 
and critics, the acquaintance of the Greek public with international creators, both celebrated and emerging, 
and the promotion of Greek artists' work abroad. It is important that, in addition to the screenings part, the 
Festival organises a number of accompanying, high-level and inclusive participation events that promote 
critical discourse around the art of the documentary and the social issues that this kind of art inevitably 
touches upon. 

Each year it creates a framework of original and diverse events that address current and socially critical 
issues of our time, such as issues of gender and equality, freedom, immigration, human rights, health. 

The ceaseless and creative souls of the Festival, Gina Petropoulou, artistic director and Kleoni Flessa, ar-
tistic consultant, together with their collaborators have managed to create an international institution that 

is spreading to various areas of the Peloponnese and builds bridges of communication and cooperation 
with other places, institutions and artistic communities, featuring many national and world premieres, with 
special features and participation from Chile and Cuba, all the way to Japan. 

From the beginning, the Department of Theatrical Studies and our students eagerly embraced the work 
and the initiative for the official cooperation of the Department with the Festival by signing a relevant Mem-
orandum, participating in its activities and gaining valuable experience and knowledge related to its studies 
in theatre, the arts and the humanities. 

This year the Festival was divided into two parts, an online and a live one, in which the Department of The-
atrical Studies of the University of Peloponnese once again participates with great pleasure. This year, the 
students of our Department will once more participate actively in various ways in the Festival: they will con-
tribute to the critical evaluation and commentary of the competing films, they will take part in the organi-
sation, they will talk to Greek and foreign creators and critics, they will award prizes and they will converse 
in special conferences dedicated to the theme of this year’s Festival, "Claiming Freedom" on the occasion 
of the 1821 Greek War of Independence anniversary. We wish good luck in this year’s holding of the Pelo-
ponnese Documentary Festival, which radiates a truly high-quality, universal signal of art and reflection to 
the whole world from the land of the Peloponnese!
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III Τα Βραβεία | The Awards

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα απονείμει φέτος 4 βραβεία:  
 Βραβείο Φεστιβάλ Καλύτερης Ξένης Ταινίας, για την καλύτερη διεθνή συμμετοχή του φεστι-
βάλ. 
 Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας "Βραβείο Σπάρτης", για την καλύτερη ελληνική συμ-
μετοχή του φεστιβάλ (Κριτική Επιτροπή βλ. σελίδα 19.   
 Βραβείο "Διεκδικώντας την Ελευθερία", για την καλύτερη συμμετοχή στο ομώνυμο αφιέρωμα 
Κριτική Επιτροπή βλ. σελίδα 15. 
 Βραβείο Ισότητας, για την καλύτερη συμμετοχή στο ομώνυμο αφιέρωμα (Κριτική Επιτροπή βλ. 
σελίδα 16. 

 Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ 
από το Δήμο Σπάρτης. 
 

Τα βραβεία φιλοτέχνησε ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς 
 
 
 
 
The 7th Peloponnisos International Documentary Festival will bestow 4 prizes this year: 
 Festiva’s Alward for the Best International Film, for the best international participation of the 

festival. 
 Award for Best Greek Film, the "Sparta Award", for the best greek participation of the festival 
Page 19. 
 "Claiming Freedom" Award, for the best participation in the homonymous tribute (Page 15. 
  Equality Award, for the best participation in the homonymous tribute (Page 16. 

 
  The Award for Best Greek Film comes with a cash prize of 2,000 euros funded by the Mu-
nicipality of Sparta. 
 

The awards’ statuettes were created by the sculptor Christos Riganas. 
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Επιτροπή “∆ιεκδικώντας την Ελευθερία” | Claiming Freedom Committee

Την Κριτική Επιτροπή για το Βρα-
βείο “Διεκδικώντας την Ελευθερία” 
απαρτίζουν οι φοιτητές του Τμήμα-
τος Θεατρικών Σπουδών της Σχο-
λής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 
Μαρία Νικολακοπούλου, Βασιλική 
Καλογεροπούλου, Γιώργος Γερανά-
κης, Σταματία Μέμου, Μαρία Σια-
μάτρα, Μαρίαν Δημητριάδη, 
'Αγγελος Κουρέπης, Μαρία Γαλάνη, 
Καλλιόπη Καλποδήμου, Μαριλία Αρ-
χοντούλη, Έλενα Παπαρίζου, Κατε-
ρίνα Μεφσούτ, Στέλλα 
Παπακωνσταντίνου, Αναστασία Γε-
ωργιάδου, Χριστίνα Ραβάνη, Δέ-
σποινα Γηραιώτου.  
Yπεύθυνη Σπουδών και Πρόεδρος 
του τμήματος: Αγγελική Σπυρο-
πούλου. 
 

The Jury for the "Claiming Freedom" Award consists of the following students of the De-
partment of Theatrical Studies of the School of Fine Arts of the University of Peloponnese: 
Maria Nikolakopoulou, Vasiliki Kalogeropoulou, Giorgos Geranakis, Stamatia Memou, Maria 
Siamatra, Marian Dimitriadi, Aggelos Kourepis, Maria Galani, Kalliopi Kalpodimou, Marilia Ar-
hontouli, Elena Paparizou, Katerina Mefsout, Stella Papakonstantinou, Anastasia Georgia-
dou, Xristina Ravani, Despoina Giraiotou.  
 
Supervising proffesor, and Head of the department: Angeliki Spiropoulou.
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III Επιτροπή Ισότητας | Equality Committee

Η Laura Cini είναι Ιταλίδα συγγραφέας, σκηνοθέτις ταινιών ντοκιμα-
ντέρ και μοντέρ. Το 1994 τελείωσε τις σπουδές της στην Σκηνοθεσία 
στο London College of Communication και το 2008 πήρε δεύτερο πτυ-
χίο στην Ανθρωπογεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Το 2014 αποφοίτησε από 
το European Social Documentary Scheme EsoDoc. Η πρώτη της ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου 
μήκους «The Magic Legacy», με παραγωγό το Kiné, έκανε πρεμιέρα το 2015 στο Φεστιβάλ 
του Popoli και το 2016 βραβεύτηκε στο  Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Bellaria. Το ντοκιμα-
ντέρ διάρκειας μιας ώρας «Punishment Island» που γυρίστηκε στην Ουγκάντα με παραγωγό 
τον Ombre Elettriche προβλήθηκε σε διάφορα φεστιβάλ παγκοσμίως και κέρδισε το Βρα-
βείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Visioni Italiane το 2017, στο Αφρικανικό Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Ουαλίας το 2017, στο Etnofilmfest το 2018, στο Toscana Filmmakers Festival το 
2018. Κέρδισε, επίσης, το Press Prize στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sguardi Altrove το 
2018, ήταν υποψήφιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Luxor African το 2018 κι έλαβε ειδική 
μνεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου το 2019. Το τελευταίο της ντοκι-
μαντέρ μεγάλου μήκους «Medium» που είναι παραγωγή των Zenit Arti Audiovisive με το Rai 
Cinema έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Popoli το 2019 και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου 
Ντοκιμαντέρ στο Glocal Film Festival το 2020 και το First Hermetic Film Festival το 2020.  

 
Laura Cini is an Italian author, documentary film director and editor. In 1994 she 

graduated in Film Directing at London College of Communication and in 2008 she 
took a second degree in Human Geography at the University of Florence. In 2014 she 
graduated from the European Social Documentary Scheme EsoDoc. Her first feature 
length documentary "The Magic Legacy", produced by Kiné, premiered at Festival dei 
Popoli 2015 and in 2016 it was awarded at Bellaria Film Festival. "Punishment Island", a 
hour length documentary shot in Uganda and produced by Ombre Elettriche was 
screened at festivals world-wide and won best documentary at Visioni Italiane 2017, 
Wales African Film Festival 2017, Etnofilmfest 2018, Toscana Filmmakers Festival 2018, 
the press prize at Sguardi Altrove Film Festival 2018, the nomination at Luxor African 
Film Festival 2018 and the special mention at Peloponnese Documentary Film Festival 
2019. Her latest feature documentary “Medium” produced by Zenit Arti Audiovisive 
with Rai Cinema, premiered at Festival dei Popoli 2019 and won best documentary at 
Glocal Film Festival 2020 and at the First Hermetic Film Festival 2020. 

Laura Cini



19 /// 

III

/// 19

Επιτροπή Ισότητας | Equality Committee

Η Anne Kjersti Bjørn γεννήθηκε στο Χάμερφεστ, μεγάλωσε στο Μπόντο και ζει στο Όσλο. 
Έχει μεταπτυχιακό στην κοινωνική παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Από το 1984, η 
Μπιορν σπούδασε θεατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν. Εργάστηκε ως κριτι-
κός θεάτρου και ήταν μία από τους ιδρυτές του Διεθνούς Θεάτρου του Μπέργκεν. Ύστερα 
παρακολούθησε μαθήματα στην σκηνοθεσία και την συγγραφή σεναρίων στο State Study 
Center for Film.  
Η Μπιορν είναι γνωστή για τις δημιουργικές και αμφιλεγόμενες ταινίες της. Τα έργα της 
έχουν ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο στυλ. Το ντοκιμαντέρ της «Declared Sami Free» (7’, 
1996) έλαβε ειδική μνεία στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Grimstad.  Το 1999 
έλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνη του Μπέργκεν. Το ντοκιμαντέρ «Χαρισματικές Καλλονές» 
(2001) αφορά τις γυναίκες καλλιτέχνιδες του σουρεαλισμού. Στην ταινία συμπεριλαμβάνε-
ται και η εικαστική καλλιτέχνις και συγγραφέας Λεονόρα Κάρρινγκτον. Πραγματοποιήθηκε 
ύστερα από εκτενή έρευνα και πρόκειται για μια ανάμειξη animation, αρχειακού υλικού και 
συνεντεύξεων. Τέλος είχε μεγάλη απήχηση και κέρδισε αρκετά βραβεία.  

 
Anne Kjersti Bjørn was born in Hammerfest, grew up in Bodø and lives in Oslo. She has 

a master’s degree in social pedagogy from the University of Oslo. From 1984, Bjørn 
studied theater studies at the University of Bergen, and later took courses in directing 
and screenwriting at the State Study Center for Film. The seven-minute-long doc-
umentary Declared Sami Free (1996) received honorable mention during the Short 
Film Festival in Grimstad. Bjørn received the Bergen Municipality’s artist award in 1999. 
Young, Beautiful and Gifted (2000) is a documentary about the female artists of sur-
realism. The film was created after extensive research, and is a mixture of animation, 
archive material and interviews, including with the visual artist and author Nora Car-
rington. The film was well received and won several awards. 

Anne Kjersti Bjørn 
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Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Είναι σκηνοθέ-
της κινηματογράφου, σεναριογράφος, συγγραφέας και μεταφραστής. Εργάζεται κυρίως 
στο χώρο του ντοκυμαντέρ ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Σαν σεναριογράφος, ανάμεσα 
σε άλλα, έχει γράψει μαζί με τον σκηνοθέτη Πάνο Κούτρα τα σενάρια των ταινιών “Στρέλλα” 
και “Ξενία”. 
Έχει εκδώσει τέσσερα μυθιστορήματα. Μεταφράζει από τα ιαπωνικά και δίνει διαλέξεις 
για την ιαπωνική λογοτεχνία, κουλτούρα και ιστορία. 

 
Panagiotis Evangelidis was born in Athens, Greece where he lives and works until 

today. He is a writer, director, screenwriter and translator. His work concerns mainly 
human centered documentary films. Among others, he co-wrote the films “Strella” 
and “Xenia” with Panos Koutras. He has published four novels. He translates from Ja-
panese and gives lectures on Japanese literature, culture and history.  

Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Επιτροπή Ισότητας | Equality Committee
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Επιτροπή “Βραβείου Σπάρτης” | “Sparta Award” Committee

Η Ελένη Αλεξανδράκη, γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο στην 
Σορβόννη, Paris I, και στο National Film and TV School της Αγγλίας. Είναι σεναριογράφος, 
σκηνοθέτις, και παραγωγός ταινιών μυθολπασίας και ντοκιμαντέρ και πιστεύει ότι δεν 
υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη. Ταινίες της έχουν βραβευτεί στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά: «Σταγόνα στον Ωκεανό» (μυθοπλασία)(Mionneto Film 
Award/ Forum / Φεστιβάλ Βερολίνου, 1996 και βραβείο 1ου γυναικείου ρόλου στηνΑμαλία 
Μουτούση στα Φεστιβάλ της Κωσταντινούπολης και του Valladolid),) “Μυρίζει Πάσκα", (ντο-
κιμαντέρ) 1999, “Περί του Αγίου και Μυστηριώδους Μύρου” (ντοκιμαντέρ) 2002,, «Η Νο-
σταλγός» (μυθοπλασία) (Κρατικό βραβείο Μουσικής 2006 στον Νίκο Παπάζογλου και 
Τιμητική Διάκριση στο Eco Film Festival της Ρόδου) «Ο Αρσιβαρίστας και ο Αγγελος» (μυθο-
πλασία) (Gold Remi Award / WorldFest Houston 2009), «Κωστής Παπαγιώργης, ο πιο γλυκός 
μισάνθρωπος» (ντοκιμαντέρ) (Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών / 20ο Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 2018 και Πρώτο βραβείο στο 6ο Φεστιβάλ Aegean Docs 2018, Τιμη-
τική Διάκριση στο 12ο Φεστιβάλ Docfest της Χαλκίδας 2018).  
Η ατομική εταιρία παραγωγής της λέγεται Pomegranate Films. 
 

Eleni Alexandrakis was born in 1957 in Athens. She studied Cinema at the Sorbonne, 
Paris I, (License 1980) and at the National Film and TV School in England (Graduated in 
1985). She writes, directs and produces fiction and documentary films as she believes 
there is no difference between the two. Her films have won awards in Greece and 
abroad. Partial filmography:“A drop in the Ocean” (fiction) Mionneto Film Award / Forum 
/ Berlin Festival 1996, Best Actress Award (Amalia Moutoussi) at the 1996 Istanbul and 
Valladolid Festivals, “Easter is in te air", (documentary) 1999, “The holly myrrh” (doc-
umentary) 2002, “The woman who missed home” (fiction) Special Mention at Rhodes 
Eco Film Festival, 2005 Greek State Prize for Music (Nicos Papazoglou) 2005,“Angel and 
the Weight-lifter” (fiction) Gold Remi Award at WorldFest Houston 2009,"Kostis Papa-
giorgis, the sweetest misanthrope" (documentary) / Panhellenic Union of Cinema 
Critics Award / 20th Thessaloniki Doc. Festival 2018, 1st Prize for Greek Doc /Aegean 
Docs Festival, 2018 Special Mention / Docfest Festival of Chalkida 2018.  

Her personal production company is Pomegranate Films. 

Ελένη Αλεξανδράκη
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Δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, ο Ρόμπυ Εκσιέλ ξεκίνησε το 1987 να αρθρο-
γραφεί ερασιτεχνικά στο περιοδικό Cine 7 και δύο χρόνια μετά να ασχολείται  επαγγελμα-
τικά με το αντικείμενο ως συντάκτης του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ, του οποίου και παρέμεινε 
συνεργάτης μέχρι το τελευταίο τεύχος, το 2017. Πολιτιστικός συντάκτης της εφημερίδας 
Έθνος από το 1993 και κριτικός κινηματογράφου του εντύπου από το 1998 μέχρι το 2017, 
υπήρξε επίσης συνεργάτης περιοδικών ποικίλης ή πολιτιστικής ύλης (Αθηνόραμα, Max, 
Βαβέλ, Men, κ.α.), όπως και της τηλεοπτικής εκπομπής «Εικονομαχίες» (1992-1993). Διετέ-
λεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του τμήματος FilmCenter του Ε.Κ.Κ. την περίοδο 2007-
2009, όπως και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου το 
διάστημα 2006-2016. Mέλος της FIPRESCI, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 
και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, από το 2017 αρθρογραφεί στον κινηματο-
γραφικό ιστότοπο www.flix.gr, ενώ διατελεί σύμβουλος προγράμματος στο Φεστιβάλ Ελλη-
νικού Σινεμά της Νέας Υόρκης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Λάρισας.  

 
A journalist and a film critic, Robbie Eksiel was a film writer for the daily newspaper 

Ethnos from 1993 and its chief film reviewer from 1998 to 2017, a writer at the Greek 
film magazine Cinema from its foundation in 1989 to its last issue in 2017, and a con-
tributor at several weekly or monthly variety magazines through the years. He has 
served as artistic director at the Greek Film Center (2007-2009) and as a member of 
the governing council at the Greek Association of Film Critics (2006-2016). A FIPRE-
SCI, European Film Academy and Greek Film Academy member, he has also served in 
several FIPRESCI juries (Toronto, Tromso, etc) and as a member of the Discovery 
Awards Nominations jury for the EFA for three consecutive years. He is a contributor at 
the film site www.flix.gr, a programming consultant at the New York City Greek Film 
Festival and the artistic director of the Larissa International Film Festival.  

Ρόμπυ Εκσιέλ

Επιτροπή “Βραβείου Σπάρτης” | “Sparta Award” Committee
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Επιτροπή “Βραβείου Σπάρτης” | “Sparta Award” Committee

Ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας γεννήθηκε στη Σπάρτη και σπούδασε Θεολογία στο ΕΚΠΑ και 
Σκηνοθεσία στη Σχολή Χατζίκου.Ως δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου παρου-
σίασε στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 3 εκπομπές. Είναι διευθυντής, από 2007, της δεκαπεν-
θήμερης πολιτικής εφημερίδας «Χριστιανική», όπου αρθρογραφεί. Άρθρα, δοκίμια και 
κινηματογραφικές κριτικές του έχουν δημοσιευθεί σε πληθώρα περιοδικά της χώρας. Ως 
σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει αρκετές ταινίες μικρού μήκους αλλά και σειρές ντοκιμαντέρ. 
Έχει γράψει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων που κυκλοφορούν στην αγορά και είναι τακτικός κι-
νηματογραφικός κριτικός στις εφημερίδες «Ρήξη» και «Νέα Ευθύνη».  
Είναι τακτικό μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και της Π.Ε.Κ.Κ., στην οποία ήταν Γενικός Γραμματέας 
από το 2005 έως το 2012. 

 
Konstantinos Blathras was born in Sparta and he studied at Theology Faculty of Na-

tional and Kapodistrian University of Athens and directing in Hatzikos Cinema School. 
As a journalist and cinema critic he have presented 3 shows for the Greek Church 
radio. Since 2007, he is the director of the political newspaper, “Hristianiki”, where he is 
also a collumnist. He has published plenty of articles and books in magazines all over 
Greece and it is a well versed director with lots of fillms and documentary series under 
his belt. He’s a regular member of the Journalist’s Association of Athens and National 
Cinema Critics Assosiation.   

Κωνσταντίνος Μπλάθρας
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III Χώροι Προβολών | Venues

Καλαμάτα                                                                                                        Kalamata 
18 06  04 07 

 Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων  Municipal Railway Park 
Αριστοδήμου 119                                                                                 119, Aristodimou str. 
Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ             Creative Documentary Center of Kalamata 
 
Πάτρα                                                                                                                     Patras 

18 06 & 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 07 
 Σινέ Παντάνασσα Cine Pantanassa 

Παντανάσσης και Καραϊσκάκη                                           Pantanassa & Karaiskakis str. 
 "Γυμνός Οφθαλμός" & NS SOUND 
Νίκος Καββαδίας // Nikos Kavvadias 306946 180636                                                     
 
Σπάρτη                                                                                                                  Sparta 

16 07  25 07 
 Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου 2nd Primary School’s courtyard 

Κων/νου Παλαιολόγου 139                                         139, Konstantinou Palaiologou str. 
 
Γύθειο                                                                                                                Gytheion 

20 06  23 06 
 Γενικό Λύκειο Γυθείου High School of Gythio 

Ελευθερολακώνων & Γερ.Καψάλη,                           Eleftherolakonon & Ger. Kapsali str.  
Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου                                                   Gytheion Film Society 
Τάσος Μάνδαλας // Tasos Mandalas 306974333018 
 
Αμαλιάδα                                                                                                         Amaliada 

25 06  28 06 
 Κτήριο Τατάνη, Σάμου 5 Tatani Building, 5, Samou str. 

Βασίλης Καψής // Vasilis Kapsis +306979 753651  
 
 
Λεβίδι                                                                                                                      Levidi 

16 07  20 07 
 Μεγάλη Μαντινεία-Μεγάλο Καφενείο Megali Mantineia - Megalo Kafeneio 

Λεβίδι                                                                                                                           Levidi 
Γιάννης Πετρόγιαννης // Giannis Petrogiannis 306945745118 
 
Ακράτα                                                                                                                  Akrata 

02 07  04 07 
 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας, Κράθιο  2nd Primary School of Akrata, Krathiο 

ΚοινΣΕπ Ευτοπία                                                     Eytopia Social Cooperative Enterprise  
30 6945 017630 & 30 26960 34133 
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 ///   THE PIRAEUS BANK GROUP CULTURAL FOUNDATION’S  MUSEUM NETWORK 
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ υποστηρίζει τη διάσωση και  ανάδειξη της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και προωθεί τη 
σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον. Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, το 
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και το Μουσείο Περιβάλλοντος στη Στυμφαλία ανή-
κουν στο Δίκτυο Θεματικών Μουσείων του Ιδρύματος. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν 
σημαντικό εταίρο του φεστιβάλ στηρίζοντας τη διοργάνωσή του. 

The Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP supports the preservation and show-
casing of Greece's cultural heritage, with an emphasis on its artisanal and industrial technol-
ogy, and promotes the connection of Culture with the Environment. The Museum of the Olive 
and Greek Olive Oil in Sparta, the Open-Air Water Power Museum in Dimitsana and the Envi-
ronment Museum of Stimfalia are part of Thematic Museum Network in the Greek provinces. 
The Foundation, over the last 4 years, has become an important partner of the festival, sup-
porting its organization. 
 

Σπάρτη Sparta 
25 06  27 06  

 Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Museum of the Olive and Greek Olive Oil 
Όθωνος Αμαλίας 129, Σπάρτη 129, Othonos Amalias str, Sparta 

 27310 89315 
 
Δημητσάνα Dimitsana 

10 07  12 07 
 Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Open-Air Water Power Museum 

Κεφαλάρι Αϊ-Γιάννη Kefalari, Ai-Yannis 
 27950 31630 

 
Στυμφαλία Stymphalia 

10 07  12 07 
 Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας The Environment Museum of Stymphalia 

 27470 22296 

Δερβένι                                                                                                               Derveni 
06 07  07 07 

 Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος “Το Διάλειμμα” Municipal Open-Air Cinema  
Ελίνα Μενούνου // Elina Menounou 30 27433 60203 
 
 
Ξυλόκαστρο                                                                                                 Xylokastro 

21 07  23 07 
 Kινηματογράφος “Ηλέκτρα", Νικολόπουλου 2 “Electra” Cinema, 2 Nikolopoulou str. 

Ελίνα Μενούνου // Elina Menounou 30 27433 60203
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T-Shirts με την αφίσα του φεστιβάλ.  
∆ιαθέσιμα μεγέθη: M-L-XL 
P∆ιατίθενται και μπλουζάκια του 6ου φεστιβάλ 

T- Shirts with the festival’s poster. 
Available sizes: M-L-XL 
PYou can also check previous festival´s T-shirts

Υφασμάτινες τσάντες με την αφίσα του Φεστιβάλ 
Fabric bags with the festival’s poster

 
Τετράδια Κούπες 
Notebooks Mugs

Αναμνηστικά | Souvenirs

Σημεία πώλησης // vending points 
. Καλαμάτα, χώρος προβολών  // Kalamata, screening place 20000000 
. Τηλεφωνικώς // Calling to 27210 22376  10001400

10€

5€

2€ 5€

support us 
via

R Ενισχύστε τη διοργάνωση και βοηθήστε 
μας να συνεχίσουμε, είτε αγοράζοντας τον 
κατάλογο του φεστιβάλ ή κάποιο από τα 
σουβενίρ μας, είτε κάνοντας μια δωρεά 
μέσω του λογαριασμού μας Paypal 
 
Support our organization and help us con-
tinue, either by purchasing the festival cata-
log or one of our souvenirs, or by donating 
via our Paypal account

paypal.me/peldocfest



27 /// 

III

/// 27

Πάντα θυμάμαι να... 
  Προσέρχομαι νωρίτερα από την έναρξη της προβολής, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστι-

σμός και η αναταραχή 
  Τηρώ όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον Covid19, πρωτίστως για τη δική μου ασφάλεια 

(μάσκα, αποστάσεις, χρήση αντισηπτικού) 
  Διατηρώ το χώρο καθαρό 
 Μην ενοχλώ τους γύρω μου κάνοντας θόρυβο κατά την διάρκεια της προβολής 

 
Always keep in mind to… 

 Arrive earlier than the start of the film to avoid overcrowding and turmoil. 
 Protect yourselves and the others from Covid-19 by wearing a mask, keeping dis-

tances, using hand sanitizer. 
 Keep the space our festival will take place, clean. 
 Νot disturb the others by making noise during the screenings.  27 /// 

Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, για πρώτη φορά φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Πελοποννήσου πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη, έλαβε χώρα  5-14 Φεβρουαρίου 
online, μέσω της ιστοσελίδας μας www.peloponnisosdocfestival.com, δίνοντας την ευκαιρία στο 
κοινό όλης της Ελλάδας να απολαύσει την πλειοψηφία των διεθνών συμμετοχών της διοργάνωσης. 
Η δεύτερη φάση του φεστιβάλ έρχεται με προβολές σε υπαίθριους χώρους, μετά τη δύση του 

ηλίου, με ελεύθερη είσοδο όπως πάντα. Μοιραία, λόγω της έλλειψης χρόνου και του πλήθους των 
ταινιών, τα ντοκιμαντέρ της 7ης έκδοσης, 86 συνολικά (59 διεθνείς και 27 ελληνικές παραγωγές), 
είναι διαμοιρασμένα στις πόλεις του δικτύου μας για διάστημα πλέον του ενός μήνα. 
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε το πρόγραμμα προβολών όπως έχει διαμορφωθεί για τις πόλεις 

του δικτύου μας, ημερολογιακά. Σε κάθε εγγραφή θα αναγράφεται ο τίτλος της ταινίας, η διάρκειά 
της, ο/η σκηνοθέτης της, η πόλη προβολής καθώς και η σελίδα του καταλόγου στην οποία υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες (περίληψη, συντελεστές, βραβεία κλπ). Επιπλέον πληροφορίες, τρέι-
λερ, βιογραφικά των σκηνοθετών, χαιρετισμούς και συνεντεύξεις τους, καθώς και το πρόγραμμα, 
μπορείτε να αναζητήσετε στο επίσημο site μας www.peloponnisosdocfestival.com. 
Επισημαίνεται πως, στην πόλη της Καλαμάτας, οι τελετές έναρξης και λήξης, τα QnA καθώς και όλες 
οι εκδηλώσεις, θα διενεργηθούν με παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα - στο πρόγραμμα 
σημαίνονται με το σήμα  

For the first time this year, due to the pandemic of Covid-19, Peloponnisos International Doc-
umentary Film Festival takes place in two phases: The first phase was online through our web-
site  www.peloponnisosdocfestival.com on 5-14th of February, giving the opportunity to people 
all over Greece to enjoy the majority of the international films of the event.   

The second phase of the festival will take place outdoors, after sunset, with no entry fees, as 
always. Inexorably, due to lack of time and because of the large number of the selected films, 
the 86 documentaries of the 7th Peloponnisos IDFF (58 international and 27 greek produc-
tions) will be distributed to the cities of our festival’s network for more than a month.  

On the following pages, you will find the screening schedule as it has been formed for the 10 
cities of our network. In every entry, you ‘ll find info about the title, the duration, the director of 
each film, the screening place (cross reference at the previous page) and the page of the cata-
logue with more information, such as the synopsis, the contributors, awards  of each film etc. 
You can search for more info, trailers, directors’ bios and their interviews, as well as the whole 
program of the festival, on our official website www.peloponnisosdocfestival.com. 

Note that, in the city of Kalamata, there will be a sign language interpreter at the opening and 
closing ceremonies, the QnAs and all the other events. (see  sign)

Πρόγραμμα Προβολών | Screening Program



ΠΑΡ (FRI) 18/6 ΣΑΒ (SAT) 19/6 ΚΥΡ (SUN)  20/6 ∆ΕΥ (MON) 21/6 ΤΡΙ (TUE) 22/6 ΤΕΤ (WEN) 23/6
21
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The Journey of Javier 
Heraud (96’) 
Javier Corcuera 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 63 

Ο Τέταρτος Χαρακτή-
ρας (84') 
Κατερίνα Πατρώνη 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 118

Παρουσίαση Graphic 
Novel "The Battle of the 
Square" by Soloup  & 
“Making of” film by 
Meletis Moiras 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 131 
 

Daughter of Camorra 
79') 
Siniša Gačić 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 51

Η Ανάκτηση του Χα-
μένου (33’) 
Ιωάννης Ασβεστάς 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 100 
 

Βαβέλ - Από τη Σιωπή 
στην Εκρηξη (73’) 
Μελέτης Μοίρας  
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 102

Hommage 74’) 
Σπύρος Αλιδάκης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 98 
 

Cows on the roof (82') 
Aldo Gugolz 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 49 

Το ταξίδι του Οδυσ-
σέα (15’) 
Μαρίνος Σκλαβουνάκης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 117 
 
In Transit, Identity and 
Love in Europe (60') 
Martijn Veldhoen 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 62

22
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BEDU Beddna Naiesh  
57’) 
Tekla Taideli 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 42

 
Game on... 67') 
Μária Takács 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 60 
 
Fixed Shot (66') 
Cristián Pérez Reyes 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 57

23
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Eating an elephant (64') 
Julia Saponova 

σελ.| page 54 

The Journey of Javier 
Heraud (96’) 
Javier Corcuera 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 63

Βαβέλ - Από τη Σιωπή 
στην Εκρηξη (73') 
Μελέτης Μοίρας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 102 
 

The Seer and the un-
seen (89') 
Sara Dosa 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 83

Mujereando (87')  
Carmen Tamayo 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 72 
 
Photografer of War 
78') 
Boris Benjamin Bertram 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 78

Κεχαγιάς - Ο Ανθρω-
πος της Γης (62’)  
Γιώργος Κωμάκης 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 108 
 

Anerca, Breath of Life 
87') 
J. & M. Lehmuskallio 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 39

 
With eyes open (62') 
María Monreal Otano 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 93 
 
Stalking Chernobyl 
57') 
Iara Lee 
ΓΥΘΕΙΟ | GYTHEION 

σελ.| page 87

22:15

21:30

23:30

22:45

 QnA

 QnA

 QnA
 QnA

 QnA

 QnA

Τελετή Εναρξης  
Opening Ceremony 

 

Εκδήλωση EKOME 
EKOME Event 

- Μην πεις ποτέ σου 
“είναι αργά” 

 Ενα σχολείο, δύο κό-
σμοι 

Βλ. σελίδα / see page 128 
 

Robert Rombout’s 
seminar film “Portraits” 
Βλ. σελίδα / see page 136 

 

20:30
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA



ΠΕΜ (THU)  24/6 ΠΑΡ (FRI) 25/6 ΣΑΒ (SAT) 26/6 ΚΥΡ (SUN)  27/6 ∆ΕΥ (MON) 28/6 ΤΡΙ (TUE) 29/6
21
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Dear Child (86') 
Luca Ammendola 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 52 

Walchensee Forever 
110') 
Janna Ji Wonders 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 91 
 

Bassil’ Ora (84’) 
Rebecca Basso 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page  41 

Οπου υπάρχουν άν-
θρωποι 71’) 
Νίκος Μεγγρέλης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 114 
 

The Forgotten Treas-
ure  (78') 
Tom Ehrhardt 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page  58

Αναπληρωτής (30’) 
Αρης Αγάθος 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

 σελ.| page 101 
 

Alexander the Fool 
65') Pedro Pires 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page  37

Unblock Cuba (86') 
Sergio Gr. Marugán 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 89 
 

On the front line (85') 
M. Balsamo, Fr. Del Grosso 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page  76 

Scheme Birds (86’) 
Ellen Fiske, Ellinor Hallin 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 82

22
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Daddy (52’) 
L.E. Leonhardt, B.Cooney 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 50

23
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Κυριακές 80') 
Αλήθεια Αβράμης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 111 

Scars (76') 
Agnieszka Zwiefka 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 81 
 
 

A Language of Equality 
49') 
Marko Kumer 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page 66 

Judy Versus Capital-
ism  (64’) 
Mike Hoolboom 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 64 
 

Return to Epipo 84’) 
Judit Oláh 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 
σελ.| page 79

March for Dignity (74') 
John Eames 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

& 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page 68 

Alexander the Fool 
65') 
Pedro Pires 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 37 
 

Mother-Child (66') 
Andrea Testa 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | AMALIADA 

σελ.| page 71

Forman vs Forman 
78’) 
Jakub Hejna, Helena 
Trestíková 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 59

Daddy (52’) 
L.E. Leonhardt, B.Cooney 
ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ | 
SPARTAMUSEUM 

σελ.| page  50 

Alexander the Fool (65') 
Pedro Pires 
ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ | 
SPARTAMUSEUM 

σελ.| page  37 

The Journey of Havier 
Hereud (96') 
Javier Corcuera 
ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ | 
SPARTAMUSEUM 

σελ.| page  63 

 
The Wind. A Documen-
tary Thriller (75') 
Michal Bielawski 
ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ | 
SPARTAMUSEUM 

σελ.| page 92 

Photographer of War 
78') 
Boris Benjamin Bertram 
ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ | 
SPARTAMUSEUM 

σελ.| page  78

22:15

 QnA
 QnA



ΤΕΤ (WEN)  30/6 ΠΕΜ (THU) 1/7 ΠΑΡ (FRI) 2/7 ΣΑΒ (SAT) 3/7 ΚΥΡ (SUN) 4/7 ∆ΕΥ (MON) 5/7
21
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Η μουσική των πρα-
γμάτων (90') 
Μένιος Καραγιάννης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 113

Georg (104') 
Σωτήρης Μπέκας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 97

Ninosca (105') 
Peter Torbjörnsson 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 74 
 

The New Abolitionists 
98') 
Christina Zorich 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 73

Ophir (97') 
Alexandre Berman, 
Olivier Pollet 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 77 
 

Unblock Cuba (86') 
Sergio Gregori Marugán 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 89

 
 
Τελετή Λήξης, απονομή 
βραβείων, προβολή ντο-
κιμαντέρ ΑΣΚΤ (σελ. 132 
| Closing Ceremony, 
Awards presentation, 
Street Cinema School 
film (σελ.| page 134)  
 
On the front line  (85') 
M. Balsamo, Fr. Del Grosso 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 76

Colombia in my Arms 
91') 
J. Kivistö, J. Rastas 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 47

22
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Νοτιάς (99’) 
Τάσος Μπουλμέτης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 127 
 

23
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Being Eriko (72’) 
Jannik Splidsboel 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 43

Photografer of War 
78') 
Boris Ben. Bertram 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 78

Keyboard Fantasies 
62’) 
Posy Dixon 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 65 
 

Eating an elephant 
64') 
Julia Saponova 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 54

Lost Lives (92’) 
Michael Hewitt, Der-
mot Lavery 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA 

σελ.| page 67 
 

The Death of Antonio 
Sanchez Lomas (87') 
R. Gieling, S. Gieling 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 53

Fixed Shot (66') 
Cristián Pérez Reyes 
ΑΚΡΑΤΑ | AKRATA 

σελ.| page 57

#387 62') 
Madeleine Leroyer 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 36

20:30
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | KALAMATA

 QnA



 ΤΡΙ (TUE) 6/7 TET (WEN) 7/7 ΠΕΜ (THU) 8/7 ΠΑΡ (FRI)  9/7 ΣΑΒ (SAT) 10/7 ΚΥΡ (SUN) 11/7
21
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A Colombian Family 
80') 
Tanja Wol Sørensen  
ΔΕΡΒΕΝΙ | DERVENI 

σελ.| page 48

The fight for Green-
land (96') 
Kenneth Sorento 
ΔΕΡΒΕΝΙ | DERVENI 

σελ.| page 56 
 

Dear Child (86') 
Luca Ammendola 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 52

22
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Bloodless (88') 
B. Maronian, S. Basmajian 
ΔΕΡΒΕΝΙ | DERVENI 

σελ.| page 44

 
CHADDR 90') 
Minsu Park 
ΔΕΡΒΕΝΙ | DERVENI 

σελ.| page 46

23
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Ophir 97') 
Al. Berman, Ol. Pollet 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 77

22:30 22:30

CHADDRA River Be-
tween Us (90') 
Minsu Park 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟ 
| DIMITSANAMUSEUM 

σελ.| page 46 
 
Υ1Στη σιωπή του 
Βυθού 93') 
Φίλιππος Βαρδάκας 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | 
STYMPHALIAMUSEUM 

σελ.| page 119 

Οι Υφάντρες 53') 
Δημ. Κουτσιαμπασάκος 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟ 
| DIMITSANAMUSEUM 

σελ.| page 120 
 
Ημερολόγια Αποστο-
λής  27') 
Δάφνη Τόλη, Δημήτρης 
Μαυροφοράκης 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | 
STYMPHALIAMUSEUM 

σελ.| page 105 

 
Sheep Hero 81') 
Ton Van Zantvoort 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | 
STYMPHALIAMUSEUM 

σελ.| page 85 
 
Κεχαγιάς - O Ανθρωπος 
της Γης (62') 
Γιώργος Κωμάκης 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟ 
| DIMITSANAMUSEUM 

σελ.| page 108

21:30



∆ΕΥ (MON) 12/7 ΤΡΙ (TUE) 13/7 ΤΕΤ (WEN)  14/7 ΠΕΜ (THU)  15/7 ΠΑΡ (FRI) 16/7 ΣΑΒ (SAT) 17/7
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Lost Lives (92’) 
M. Hewitt, D. Lavery  
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 67

Fixed Shot (66’) 
Cristián Pérez Reyes 

ΠΑΤΡΑ | PATRAS 
σελ.| page 57

Sankara is not dead 
109') 
Lucie Viver 
 ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 80 
 

Κανελόριζα  (38') 
Απόστολος Καρουλάς 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 107

The Miracle of Taipei 
85’) 
John David Seidler 
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 70 
 

Συλλέγοντας το Χρόνο  
30') 
Χρήστος Σαγιάς 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 116

22
:0

0

Ο Τέταρτος Χαρακτή-
ρας (84') 
Κατερίνα Πατρώνη 
 ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 118

No Heroes (92') 
Γιώρ. Βιτσαρόπουλος 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 99

23
:0

0

Exemplary Behaviour 
85') 
A. Mickevicius, N.Milerius 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 55

The Wind. A Doc-
umentary Thriller (75') 
Michal Bielawski 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 92

#387 62') 
Madeleine Leroyer 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 36

Daddy 52’) 
L. Leonhardt, B. Cooney 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 50

Vulnerable Beauty (75') 
Manuele Mandolesi 
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟ 
| DIMITSANAMUSEUM 

σελ.| page 90 
 

Η ανάκτηση του χαμέ-
νου (33') 
Ιωάννης Ασβεστάς 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | 
STYMPHALIAMUSEUM 

σελ.| page 100 

 
Cows on the Roof (82') 
Aldo Gugolz 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | 
STYMPHALIAMUSEUM 

σελ.| page 49

21:35

 QnA
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21
:0

0

CHADDR  90’) 
Minsu Park 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page  46 
 

Το κορίτσι που γεννή-
θηκε δύο φορές (50') 
Νίκος Λουπάκης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page  110 

Sheep Hero (81') 
Ton Van Zantvoort 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 85 
 

Born in Evin (98') 
Maryam Zaree 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 45 
 

Το Κοντσετραμέντο 
της Ρόδου (52') 
Ολ. Γκογκέ, Δημ. Κόκ-
κινος, Γ. Τζεδάκης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 109

Bloodless  (88')  
B. Maronian, S.Basmajian 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 44 
 

Υ1Στη σιωπή του 
Βυθού (93') 
Φίλιππος Βαρδάκας 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 119 

Bajo Fuego (85’) 
Sjoerd van Grootheest, 
Irene Vélez-Torres   
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 40 
 

Ούριακος, αυτό το 
"κάτι" 45') 
Eλένη Στούμπου-Κα-
τσαμούρη 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 115 
 

Mujereando (87’) 
Carmen Tamayo   
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 72 

Ψωμί και μια κου-
βέρτα  (39') 
Δημήτρης Γκρίντζος 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 121 
 

Me The People (76') 
D. Shannon, Is. Depelteau 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 69 
 

Ημερολόγια Αποστο-
λής (27’) 
Δάφνη Τόλη, Δημή-
τρης Μαυροφοράκης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 105 
 

Not Just Your Pic-
ture (56') 
Anne Paq, Dror Dayan 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 75

22
:0

0

Μια ζωή (77') 
Ντίνος Γιώτης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 112 

317 86') 
Εμμανουήλ Μαύρος 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 95 

1.000m² Χρόνου (90') 
Μάρω Αναστοπούλου 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 96 
 

 
Ophir (97') 
Al. Berman, Ol.Pollet 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 77

Θυμάμαι τη ναζιστική 
σφαγή (81') 
Κώστας Βάκκας 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 106 
 

 
The Seer and the Un-
seen (89') 
Sara Dosa 
 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 83

Ζώνες και Περάσματα 
110’) 
Ηρώ Σιαφλιάκη 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 104 
 

Sfumato (30') 
Amirali Mirderikvand  
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 84

23
:0

0

Ghetto Uprising - The 
Untold story (60’) 
Yuval Haimovich Zuser, 
Simon Shechter 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 61 
 

Ghetto Uprising - The 
Untold story (60’) 
Yuval Haimovich Zuser, 
Simon Shechter 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 61 
 

Vulnerable Beauty 
75') 
Manuele Mandolesi 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 90

All together (60') 
F. Perry, N. Zerrad 
ΛΕΒΙΔΙ | LEVIDI 

σελ.| page 38 

Being Erico (72') 
Jannik Splidsboel 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 43 

Lost Lives (92') 
M. Hewitt, D. Lavery 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | XYLOKASTRO 

σελ.| page 67 

22:30
22:30

 QnA  QnA

 QnA

 QnA  QnA

 QnA

 QnA



ΣΑΒ (SAT) 24/7 ΚΥΡ (SUN) 25/7 ∆ΕΥ (MON)  26/7 ΤΡΙ (TUE)  27/7 ΤΕΤ (WEN) 28/7
21

:0
0

Οι υφάντρες (53') 
Δημ. Κουτσιαμπασάκος 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 120

 
 
 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ  
 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  |  
CLOSING CEREMONY  

AWARDS PRESENTATION

Alexander the Fool 65') 
Pedro Pires 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 37

Photografer of War (78’) 
Boris Benjamin Bertram 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 78

22
:0

0

Ο Γιώργος του Κέδρου (83') 
Γιάννης & Γιώργος Κολόζης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 103

Η μουσική των πραγμάτων  
90') 
Μένιος Καραγιάννης 
ΣΠΑΡΤΗ | SPARTA 

σελ.| page 113

23
:0

0

Silêncio - Voices of Lisbon  
86')  
J. Kalmár, C. Coste Carlisle 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 86

Time is in our side (62’) 
Katy Léna Ndiaye 
ΠΑΤΡΑ | PATRAS 

σελ.| page 88

ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
20:30

 QnA

 QnA



III

Αφιέρωμα Ισότητα 
Equality Tribute

Α’ Ελληνική Προβολή 
Greek Premiere

Διεκδικώντας την Eλευθερία 
Claiming Freedom 
Σκηνοθέτης 
Director
Παραγωγός 
Producer
Συγγραφέας 
Writer
Χώρα / Ετος  
Country / Year
Ομιλούμενη Γλώσσα  
Spoken Language 
Υπότιτλοι  
Subtitles 
Βραβεία  
Awards 
Τόπος/Ωρα Προβολής 
Place/Time of screening 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
INTERNATIONAL FILMS’ CATALOG

    Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε αναλυτικές περιλήψεις, 
συντελεστές και βραβεύσεις των ταινιών, σε αλφαβητική 
σειρά. Στο κάτω μέρος, αναγράφεται ο τόπος και η ώρα 
προβολής των. Βιογραφικά των σκηνοθετών, χαιρετισμούς 
και συνεντεύξεις τους, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site 
μας www.peloponnisosdocfestival.com. 
Στο διπλανό πλαίσιο, η επεξήγηση των σημάνσεων 
 
    In the following pages, you can find synopsis, credits, and 
awards of each film, in alphabetical order. At the bottom of 
the page, the place and time of the screening. For the direc-
tors’ biographies, salutations and interviews, please visit our 
official site www.peloponnisosdocfestival.com. 
In the adjacent box, the signalization’s definisions. 
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#387 

Nούμερο 387
62’

Madeleine Leroyer
Valérie Montmartin
Madeleine Leroyer, Cécile Debarge
2019 Γαλλία, Βέλγιο | France, Belgium
Ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, αμχαρικά κ.ά. | English, French, Amharic and more
Ελληνικά, αγγλικά | Greek, English

ΕΝ

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, καταχωρη-
μένες 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 υπο-
λείμματα ζωής. Ένα σπαρακτικό και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο απονέμει 
τον δέοντα σεβασμό στους γενναίους ερευνητές που έχουν αναλάβει την ιερή απο-
στολή 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 doc-
umentary that casts a shocking glance at the lurid aspects of humanitarian work, laud-
ing 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. 

 Madeleine Leroyer with #387 was one of the ten winners of the 2018 Chicken & 
Egg Accelerator Lab for emerging film-makers.

05.07.21 2300  ΠΑΤΡΑ // PATRAS 
16.07.21 2300 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI
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Alexander the fool

Αλέξανδρος, ο τρελός
65’

Pedro Pires
Pedro Pires
Pedro Pires, Josiane Lapointe
2019, Καναδάς | Canada
Γαλλικά | French
Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

ΕΝ

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 ψυχωσική γυναίκα γεννά μία θερμή και παθια-
σμένη 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 con-
fidante, 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 passionate 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. 

 Best Cinematography@Gala Québec Cinéma 2020 
 Winner of the Grand Prix for Best Feature Documentary Award and Audience Award 
for Best Film @ Moscow International Documentary Film Festival - And more...

26.06.21 2100 ΣΠΑΡΤΗΜΟΥΣΕΙΟ // SPARTAMUSEUM 
27.06.21 2100 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA  
28.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
26.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

37 /// 



///  38

ΕΛ

ΕΝ

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

All together

Ολοι μαζί
60’

Fionn Perry, Nourredine Zerrad
Bertrand Leclipteux

2020, Βέλγιο | Belgium
Γαλλικά | French

Το «Όλοι μαζί» είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 
Βρυξέλλες 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 Βρυξέλλες.  
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. 

20.07.21 2300 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI



ΕΛ

ΕΝ
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Anerca, Breath of Life

Ανέρκα, πνοή ζωής
87’

Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio
Markku Lehmuskallio
Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio 
2020, Φινλανδία | Finland
Φινλανδικά, Σουηδικά, Τλινγκίτ κ.ά.| Finnish, Swedish, Tlingit, Other
Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

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 themselves did not draw up these borders. Rights have been violated. 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. 

Jury Prize as Most Innovative Feature Film @ Visions du Réel 2020

22.06.21 2300 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION

39 /// 
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Bajo Fuego

Δεχόμαστε επίθεση
85’

Sjoerd van Grootheest, Irene Vélez-Torres
Irene Vélez Torres
Sjoerd van Grootheest
2020, Κολομβία | Colombia
Ισπανικά | Spanish

ΕΝ

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μία ομάδα γεωργών κόκας στην νοτιοδυτική Κο-
λομβία για μία περίοδο σχεδόν τριών χρόνων και μας δείχνει πώς επιβιώνουν εν 
μέσω των δυσκολότερων συνθηκών, μετά την εφαρμογή του σχεδίου καταστροφής 
των καλλιεργιών κόκας. Η κυβέρνηση καθυστερεί να υλοποιήσει αυτά που υποσχέ-
θηκε, οι οικονομικές δυσκολίες πνίγουν τις οικογένειες που αντικατέστησαν τα δέ-
ντρα τους και η αυξανόμενη παρουσία ένοπλων ομάδων αρχίζει να τρομοκρατεί 
την περιοχή. Η υπόσχεση ειρήνης στην Κολομβία αποδεικνύεται να είναι μία ψευ-
δαίσθηση, όταν οι νέες ένοπλες ομάδες παίρνουν τον έλεγχο, δολοφονίες λαμβά-
νουν χώρα και οι κύριοι πρωταγωνιστές της ταινίας απειλούνται με τη ζωή τους, 
καθώς και να διωχθούν. Παρότι υποτίθεται ότι στη χώρα έχει υπογραφεί ειρήνη, 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 circum-
stances. The government delays in fulfilling what it promised in the agreement, eco-
nomic difficulties arise for families that substituted their coca trees, and the increasing 
presence of armed groups start to terrorise the region. The promised peace in Colom-
bia turns out to be an illusion when the newly armed groups take control, assassina-
tions occur, and the films’ main protagonists are being threatened with their lives and 
displaced. Even though peace was supposedly signed in Colombia, Bajo Fuego shows 
that for many in the southwest of Colombia the war continues. 

Best feature documentary @ Festival por los Derechos Humanos, Bogotá 2020

21.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Bassil’ Ora
84’

Rebecca Basso
Rebecca Basso
Rebecca Basso, Luca Bozzato
2019, Ιταλία | Italy
Ιταλικά, Ρωσικά | Italian, Russian

ΕΝ

Ο Τζουζέπε Μπάσι, ένας αεικίνητος άνδρας 100 χρονών, αφηγείται την ιστορία 
του από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την αιχμαλωσία του στη Ρωσία, σε διάφορα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης: Ταμπόφ, Οράνκι και Σούζνταλ. Κατάφερε να γνωρίσει 
πολύ κόσμο και έμαθε πολλές ιστορίες. Η αφηγήτρια και δεύτερος χαρακτήρας της 
ιστορίας είναι η ηθοποιός Καρίνα Αρουτιούνιαν, που υποδύεται το ρόλο μιας Ρωσίδας 
που ζει χρόνια στην Ιταλία, της οποίας ο παππούς πολέμησε τότε στο πλευρό της 
Ρωσίας . Σ’ αυτήν την ιστορία οι δύο χαρακτήρες είναι πολύ κοντά συναισθηματικά∙ 
ωστόσο είναι διαμετρικά αντίθετοι. Ενώ τόσο ο Τζουζέπε όσο και η ιστορία του είναι 
αληθινοί, η Κατερίνα είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας∙ με αυτόν τον τρόπο η 
φαντασία και η πραγματικότητα είναι συνυφασμένες σε όλη την ιστορία. 

Giuseppe Bassi, a vivacious 100 years old man, tells his story about war and being 
held prisoner in Russia, in several different camps like Tambow, Oranki and Suzdal, 
during WWII. Along the way, he got to know many people and heard lot of stories. The 
narrator and second character of the story is the actress Karina Arutyunyan who act 
the part of a Russian woman that lives in Italy from years, whose grandfather fight on 
the Russian side during Second World War. The two characters in this story are emo-
tionally 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 intertwined along the story. 

Canfod Prize @ Cardiff Italian Film Festival 2019

25.06.21 2100 ΑΜΑΛΙΑΔΑ \\ AMALIADA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Bedu Beddna Naiesh

Βεδουίνοι: “Θέλουμε να ζήσουμε”
57’

Tekla Taidelli
Tranky Film
Tekla Taidelli
2020, Ιταλία | Ιταλία
Αραβικά, Αγγλικά, Ιταλικά | Arabic, English, Italian

Το «Bedu» είναι ένα μανιφέστο για το πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Μέσα από την ιστορία ενός γιου του Σινά, που με την απλή γλώσσα ενός νομά 
της ερήμου, γίνεται ο εκπρόσωπος της φυλής των Βεδουίνων του Νοτίου Σινά, δεί-
χνοντάς μας την ιστορία των Βεδουίνων. Από τις μέρες του Πολέμου των Έξι Ημε-
ρών 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 συνε-
ντεύξεις και με μια νέα οπτική, την εγκληματική αμέλεια απέναντι στους Βεδουί-
νους.

Bedu is the manifesto of how a people can be violated in its human rights. Through 
the stories of the son of the Sinai who with the simple and direct poetics of a desert 
nomad makes himself the spokesperson of the Bedouin tribes of South Sinai, we re-
trace 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.

21.06.21 2200 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Being Eriko

Είμαι η Ερικο
72’

Jannik Splidsboel
Sara Stockmann

2020, Δανία, Νορβηγία | Denmark, Norway
Αγγλικά/ιαπωνικά | English, Japanese

Από το Κόμπε στην Κοπεγχάγη και από την καταπίεση στην ελευθερία. Οι διάφορες 
πτυχές της ζωής της πιανίστριας Ερικο Μακιμούρα συγκρούονται καθώς προσπαθεί 
να αντιμετωπίσει και να ελευθερωθεί από το παρελθόν της.   
Η Γιαπωνέζα Ερικο Μακιμούρα είναι μια ταλαντούχα πιανίστρια. Η τέχνη της και 

οι συναυλίες της ενώνουν το γκροτέσκο με το αψεγάδιαστο και ευαίσθητο. Αλλά η 
τελειομανία της δεν ήρθε χωρίς ένα μεγάλο προσωπικό κόστος. Μεγαλώνοντας σε 
ένα σπίτι με αυστηρούς γονείς και ταπεινωτικά σχόλια, η Ερικο πάντα ήθελε να βρε-
θεί αλλού. Πλέον παλεύει να αποδεχτεί τον εαυτό της και να γυρίσει πίσω στο με-
γάλο της πάθος, το πιάνο.   
Το ντοκιμαντέρ αυτό 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 polished 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.  Japanese Eriko Makimura 
is very talented on the piano. Her art and performances unite the grotesque, the pol-
ished and the delicate. But her perfectionism did not come for free, and Eriko has had 
to pay a high price. After growing up in a strict and disciplined childhood filled with 
humiliation and often wishing to be elsewhere, Eriko is finally on the path to find and 
accept herself – and to reunite herself with her passion for the piano.   

“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.  

30.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
21.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Bloodless - The path to democracy

Χωρίς σταγόνα αίμα - Ο δρόμος για τη δημοκρατία
88’

Bared Maronian, Silva Basmajian
Bared Maronian, Silva Basmajian, Seda Grigoryan
Bared Maronian, Silva Basmajian
2020, ΗΠΑ | USA
Αγγλικά, Aρμενικά | English, Armenian

ΕΝ

Στην ιστορία, λίγες μόνο επαναστάσεις ήταν επιτυχημένες, πόσω μάλλον χωρίς 
να χυθεί καθόλου αίμα. Ο Νικόλ Πασινιάν, ένας χαρισματικός πρώην δημοσιογρά-
φος και πολιτικός κρατούμενος, ξεσήκωσε τους νέους και τις γυναίκες χρησιμο-
ποιώντας διαμαρτυρίες μη-βίαιης πολιτικής ανυπακοής και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων, η διεφθαρμένη ολιγαρ-
χία 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 Pashinyan, a charismatic former journalist and political pris-
oner, galvanized support among the youth and women, by using non-violent civil dis-
obedience protests and social media.  In a short period of 6 weeks, a corrupt oligarchy 
was toppled, 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.

 Best Documentary @ The Hague World Cinema Festival – The Netherlands 2020 
 Audience Award @ Lunenburg Doc Fest- Canada 2020 
 Vitruvian Award @ DaVinci International Film Festival – USA 2020 
 Best Documentary @ Indiedance Film Festival- USA 2020 
 Jury Award @ Essex Doc Fest – UK 2020 

06.07.21 2230 ΔΕΡΒΕΝΙ // DERVENI 
20.07.21 2100 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI
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Born in Evin

Γεννημένη στην Εβίν
98’

Maryam Zaree
Karin C. Berger, Sabine Gruber, Arash T. Riahi, Alex Tondowski, Ira Tondowski
Maryam Zaree
2019,  Γερμανία, Αυστρία | Germany, Austria
Γερμανικά, Αγγελικά, Γαλλικά, Φαρσί | German, English, French, Farsi

ΕΝ

Όταν ήταν 12 ετών, η ηθοποιός και κινηματογραφίστρια Maryam Zaree ανακάλυψε 
ότι ήταν ένα από τα πολλά μωρά που γεννήθηκαν μέσα στην Evin, την πιο διαβόητη 
πολιτική φυλακή του Ιράν. Οι γονείς της φυλακίστηκαν λίγο μετά την άνοδο του 
Αγιατολάχ Χομεϊνί στην εξουσία το 1979, μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες χι-
λιάδες πολιτικοί αντιφρονούντες συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Μέσα από την 
ταινία,  η Maryam αντιμετωπίζει δεκαετίες σιωπής στην οικογένειά της και ξεκινά 
μια εξερεύνηση των συνθηκών της γέννησής της. Σε αυτό το ευάλωτο, λυρικό ταξίδι 
η Maryam εξετάζει τις επιπτώσεις του τραύματος στα σώματα και τις ψυχές των 
επιζώντων και των παιδιών τους, οδηγώντας την να αναρωτηθεί πώς η γενιά της 
μπορεί να συσχετιστεί με αυτή την ιστορία, σεβόμενη παράλληλα τους ανθρώπους 
που αγαπούν κι οι οποίοι προτιμούν να θεραπεύονται σιωπηλά.  

When she was 12 years old, actress and filmmaker Maryam Zaree found out that she 
was one of a number of babies born inside Evin, Iran’s most notorious political prison. 
Maryam’s parents were imprisoned shortly after Ayatollah Khomeini came to power in 
1979, a period in which tens of thousands of political dissidents were arrested and tor-
tured. With Born in Evin, Maryam confronts decades of silence in her family and em-
barks on an exploration into the circumstances of her birth. On this vulnerable, lyrical 
journey Maryam considers the impact of trauma on the bodies and souls of survivors 
and their children, leading her to question how her generation can relate to their own 
history while also respecting the people they love as they prefer to heal in silence. 

Best Film @ Perspektive Deutsches Kino Programme, Berlinale 2019

19.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English



///  46

ΕΛ

ΕΝ

CHADDR - A River Between Us

CHADDR – Ενας ποταμός ανάμεσά μας
90’

Minsu Park
Lena Karbe
Gregor Koppenburg
2020, Γερμανία | Germany
Θιβετιανά | Tibetan

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 τέσσε-
ρις μέρες να φτάσει στο σχολείο της. Οι καιροί αλλάζουν και τα επικίνδυνα μονο-
πάτια στο βουνό θα μετατραπούν σε αυτοκινητόδρομο. Ο σκηνοθέτης 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 techno-
logical 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. 

Best documentary @ Munich International Documentary Film Festival 2020 

07.07.21 2230 ΔΕΡΒΕΝΙ // DERVENI 
10.07.21 2100 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ // DIMITSANA  MUSEUM 
18.07.21 2100 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Colombia In My Arms

Η Κολομβία στην αγκαλιά μου
91’

Jenni Kivistö, Jussi Rastas
Markku Tuurna
Jenni Kivistö, Jussi Rastas
2020, Φινλανδία | Finland
Αγγλικά, Ισπανικά | English, Spanish

Ο Ερνέστο είναι ένας από τους πολλούς αντάρτες της FARC που ονειρεύεται μια 
καλύτερη χώρα και είναι έτοιμος να πολεμήσει γι’ αυτή, ακόμη και χωρίς όπλα. 
Ωστόσο, μια νέα ειρηνευτική συμφωνία - με στόχο τον τερματισμό των 52 χρόνων 
ένοπλων συγκρούσεων - απειλεί να ταράξει την ήδη πολωμένη κοινωνία και να δη-
μιουργήσει προβλήματα επιβίωσης. Πώς να προστατεύσεις μια εύθραυστη ειρήνη 
σε μια άνιση χώρα, όταν ο μόνος τρόπος να παλέψεις για τα δικαιώματά σου είναι 
ο “λάθος”; 
Το ντοκιμαντέρ συνθέτει ένα ευαίσθητο και ειλικρινές πορτρέτο των ανθρώπων 

που ζουν στα όρια της κολομβιανής κοινωνίας. Μέσα από την πραγματικότητα μιας 
χώρας, το ντοκιμαντέρ αυτό μιλάει για μια παγκόσμια ανθρώπινη συνθήκη. 

Ernesto is one of many FARC guerrillas who dream about a better country worth fight-
ing for, but this time without a weapon. However, the peace agreement -aimed at end-
ing 52 years of armed conflict- throws the polarized society into chaos, with everyone 
fearing for the future and their own survival. What happens to a fragile peace in an un-
equal country when doing the 'wrong' thing may easily be justified as the only means 
of struggle? Colombia in My Arms is an intimate, strong and sincere portrait of people 
at the extremes of Colombian society. Through the situation of one country, this doc-
umentary reflects the human condition on a universal level. 

Dragon Award for Best Nordic Documentary @ Göteborg Film Festival 2020, 
Sweden

05.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Colombian Family (A)

Μια κολομβιανή οικογένεια
80’

Tanja Wol Sørensen 
Rikke Tambo Andersen

2019, Δανία | Denmark
Ισπανικά | Spanish

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  Τζiρ , η οποία ζει εξόριστη στην Κούβα. Στη σκιά της συνθήκης ειρήνης με-
ταξύ 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?

Honorary Mention for Emerging International Director @ Hot Docs 2020 

06.07.21 2100 ΔΕΡΒΕΝΙ // DERVENI
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Cows on the Roof 

Αγελάδες στη σκεπή
82’

Aldo Gugolz
Revolumenfilm, Rough Cat
Susanne Schüle, Aldo Gugolz
2020, Ελβετία | Switzerland
Ελβετικά, Γερμανικά, Ιταλικά | Swiss, German, Italian

Ο Φαμπιάνο βασανίζεται από εφιάλτες. Οι εφιάλτες του είναι η αντανάκλασή του 
ως ο κληρονόμος της μικρής αγροτικής επιχείρησης του πατέρα του, η οποία βρί-
σκεται 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 δεκαε-
τία του 1980. Τίποτα όμως δεν πάει όπως πρέπει… Βρίσκεται να χρωστάει, η καλύβα 
του είναι ετοιμόρροπη και η επιχείρηση δεν είναι προσοδοφόρα. Οι σκέψεις του είναι 
πίσω στο θανάσιμο ατύχημα που συνέβη σε έναν παράνομο εργάτη από τη Βόρεια 
Μακεδονία. Δεν είναι ακριβώς στην καλύτερη θέση για να ξεκινήσει οικογένεια, σύ-
ντομα όμως θα γίνει πατέρας. Πώς όμως θα ξεκινήσει μια οικογένεια 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 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. Fabiano is not exactly in a 
good place to start a family, but will be a father soon. But how can they build a life to-
gether in such difficult circumstances? 

Jury Award @ Visions du Réel, Nyon 2020 

12.07.21 2135 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | STYMPHALIAMUSEUM 
22.06.21 2100 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Daddy

Μπαμπάς
52’

Lars Emil Leonhardt, Brendan Cooney
Lars Emil Leonhardt
Brendan Cooney
2020, Δανία | Denmark
Δανικά, αγγλικά | Danish, English 

Ο Μπρένταν, ένας Αμερικανός ανθρωπολόγος, που συνήθως περιπλανιόταν σε διά-
φορες περιοχές του πλανήτη εξερευνώντας την ανθρώπινη φύση σε όλες τις μορφές 
της και την ομορφιά της, αφότου ερωτεύτηκε μια γυναίκα από την Δανία κατέληξε πα-
τέρας 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 (hygga), που τον περικλείει. Έχοντας 
εγκαταλειφθεί από την μητέρα του, 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 σχε-
τική, απαλλαγμένη από ταμπού ματιά στα έξοχα βασανιστήρια της πατρότητας. 

Brendan, an American anthropologist, used to wander the planet exploring human na-
ture 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 lifestyle, 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 tragi-
comic diary is a relatable, taboo-free look at the exquisite torture of parenthood. 

25.06.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ // SPARTAMUSEUM 
27.06.21 2200 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
17.07.21 2300 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI
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Daughter of Camorra

Η κόρη της Καμόρα
79’

Siniša Gačić
Dunja Klemenc
Anka Pirš
2019, Σλοβενία | Slovenia
Ιταλικά | Italian

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

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

Best documentary film @ Festival of Slovenian Filma

20.06.21 2100 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Dear Child

Αγαπητό μου παιδί
86’

Luca Ammendola
Nikolai Galitzine  
Luca Ammendola
2020, Βραζιλία | Brazil
Πορτογαλικά | Portuguese

ΕΝ

Λαμβάνοντας χώρα σε ένα κέντρο απεξάρτησης στην άκρη της ζούγκλας, το ντο-
κιμαντέρ ακολουθεί μία ομάδα παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο των ναρ-
κωτικών όσο αυτά μαθαίνουν να είναι ξανά παιδιά και όχι στρατιώτες ή τοξικομανείς.  

Set in a rehabilitation center on the edge of the jungle, Dear Child follows a group of 
kids who have been rescued from the drug war, as they learn to become children again 
and not soldiers or drug addicts. 

 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

24.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
07.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Death of Antonio Sanchez Lomas (The)

Ο θάνατος του Αντόνιο Σάντσεζ Λόμας
87’

Ramon Gieling, Salvador Gieling
Pietervan Huystee
Ramon Gieling, Salvador Gieling
2019, Ολλανδία | Netherlands 
Ισπανικά | Spanish

ΕΝ

Σε ένα χωριό της Νότιας Ισπανίας ένα φρικτό γεγονός συνέβη την εποχή της δι-
κτατορίας του Φράνκο. Το επεισόδιο αυτό παραμένει ένα θέμα ταμπού και κανείς 
δεν μιλά γι’ αυτό. Κάτω από το φαινομενικά αρμονικό κλίμα του χωριού βρίσκεται 
σε λήθαργο ο πόνος, τα προσωπικά δράματα, η προδοσία και οι κρυμμένες πολιτικές 
συγκρούσεις. Όλα αυτά προέρχονται από τις φρικαλεότητες που διέπραξε η Ισπα-
νική Πολιτοφυλακή. Οι σκηνοθέτες Ραμόν και Σαλβαδόρ Γιέλινγκ έρχονται αντιμέ-
τωποι με τους κατοίκους του χωριού, με τα κρυμμένα μυστικά τους. Μόνο όσοι 
αντιμετωπίσουν το φρικτό παρελθόν θα μπορέσουν ζήσουν με ήσυχη τη συνείδησή 
τους στο μέλλον.   

In a southern Spanish village, a horrific event occurred during the Franco era. This 
event remains a taboo subject no one talks about. Beneath the apparent village har-
mony, there is an undercurrent of lethargic pain, personal drama, betrayal and hidden 
political conflicts. These all stem from the same cruelties carried out by the Guardia 
Civil. Filmmakers Ramon and Salvador Gieling confront the inhabitants with these hid-
den secrets. Only the ones who confront the bloody past can live in peace with the 
future. 

03.07.21 2300 ΑΚΡΑΤΑ // AKRATA 

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Eating An Elephant

Τρώγοντας έναν ελέφαντα
64’

Julia Saponova
Olesya Ovchinnikova, Igor Mishin, Dmitry Sergeev, Julia Saponova
Julia Saponova, Valeria Zadereeva
2020, Ρωσία | Russia 
Ρωσικά |  Russian

Για να παίξουν στο Μέγαρο των Εθνών του ΟΗΕ στη Γενεύη, μία ομάδα πρωτοεμ-
φανιζόμενων ηθοποιών με Σύνδρομο Down πρέπει να πιεστούν ώστε να ξεπερά-
σουν 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 syndrome must push their limits beyond their fears, their 
limitations and even their egos to work as a team.  

18.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
02.07.21 2300 ΑΚΡΑΤΑ // AKRATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Exemplary Behaviour
Υποδειγματική συμπεριφορά

85’

Audrius Mickevicius, Nerijus Milerius
Rasa Miskinyte
Audrius late Mickevicius, Georgi Tenev
2019, Λιθουανία, Σλοβενία, Βουλγαρία | Lithuania, Slovenia, Bulgaria
Γαλλικά, Λιθουανικά | French, Lithuanian

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 ξε-
κινώντας 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 Μι-
σκεβίτσιους. 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 written by Audrius Mickevičius. After 
the untimely death of Audrius, completed by Nerijus. 

Golden Dove International Competition Long Documentary and Animated Film, Inter-
national Critics Prize of FIPRESCI and the Prize of the Interreligious Jury@ DOK Leip-
zig, Germany 2019 &Special Mention @ Documentary Film Festival in Ljubljana, 2020

12.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Fight for Greenland (The)

Η μάχη για την Γροιλανδία
96’

Kenneth Sorento
Peter Winther

2020, Δανία, Γροιλανδία, Νορβηγία | Denmark, Greenland, Norway
Γροιλανδικά, Δανικά | Greenlandic | Danish

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 παγκοσμιο-
ποίηση.   

The world’s largest island has been part of Denmark since 1721, but a significant ma-
jority of the 56.000 inhabitants now want independence. They feel their culture and 
language are threatened 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.  

07.07.21 2100 ΔΕΡΒΕΝΙ // DERVENI

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Σταθερό πλάνο-100 λήψεις στην Πλατεία Αξιοπρέπειας 
66’

Cristián Pérez Reyes
Oscar Cardenas

2020, Χιλή | Chilí
Ισπανικά | Spanish

Στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Χιλή ζει την πιο σημαντική της κοινωνική εξέγερση στα 
χρόνια  της μεταπολίτευσής της. Η Πλατεία Ιταλίας (νευραλγικό σημείο της πρω-
τεύουσας) μετονομάστηκε από τους διαδηλωτές σε «Πλατεία Αξιοπρέπειας». Η συ-
γκεκριμένη 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” (neuralgic center of the capital), is re-baptized by the 
protesters as “Dignity Square”, transforming it into an iconic place of social demands.  

 

23.06.21 2215 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION 
04.07.21 2300 ΑΚΡΑΤΑ // AKRATA 
14.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Forgotten Treasure (The)

Ο ξεχασμένος θησαυρός
78’

Tom Ehrhardt
Tom Ehrhardt, Katharina Weser, Dácio Pinheiro
Tom Ehrhardt
2019, Γερμανία | Germany
Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά | English, German, Portuguese

Σε μία μυστική τοποθεσία στην Μπραζίλια βρίσκεται ένας θησαυρός, η μεγαλύτερη 
συλλογή αιρετικής τέχνης της Ανατολικής Γερμανίας πριν από την πτώση του τεί-
χους. 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 non-
conformist East German art from before the fall of the wall. It's collector, Brazilian dip-
lomat Chagas Freitas, is the key to a forgotten part of German history. 

26.06.21 2100 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Forman vs Forman
Φόρμαν εναντίον Φόρμαν

78’

Jakub Hejna, Helena Trestíková
Katerina Cerna
Helena Trestikova
2019, Τσεχία | Czech Republic
Τσεχικά, Αγγλικά, Γαλλικά | Czech, English, French

Το απόλυτο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον κάτοχο βραβείου Όσκαρ, Τσέχο σκη-
νοθέτη Μίλος Φόρμαν. Από την νεανική του ηλικία στην Τσεχοσλοβακία υπό το να-
ζιστικό ζυγό και την μετέπειτα κομμουνιστική διακυβέρνηση έως τις πρώτες του 
επιτυχίες στο εξωτερικό με τη σχολή του τσέχικου νέου κύματος, και από την εξο-
ρία του στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την Άνοιξη της Πράγας έως την διεθνή κατα-
ξίωση.  Ένα πορτραίτο στο βάθος της προσωπικότητας ενός παρία, με αποκλειστική 
πρόσβαση στο αρχείο της οικογένειάς του, από τη βραβευμένη δημιουργό ντοκιμα-
ντέρ Ελένα Τρεστίκοβα  

 

The ultimate documentary biography of Oscar winning Czech director Milos Forman. 
From his youth in Czechoslovakia 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 ac-
cess to family archive directed by award winning Czech documentary director Helena 
Třes ̌tíková.  

 Audience Award & Best Documentary in Theatre and Cinema & Aurubis Award @ 
Master of Art Film Festival 2020 
 SkyArte Award @ Trieste Film Festival 2020

29.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Game On, Queer Disruptions in Sports

Το παιχνίδι ξεκινά, Queer αναστάτωση στον αθλητισμό
67’

Μária Takács
Hugh Torrence
Mária Takács, Ágnes Seregély, Hadley Zaun Renkin
2020, Ουγγαρία | Hungary
Βουλγαρικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά | Bulgarian, English, German, Hungarian
Ελληνικά, Αγγλικά | Greek, English

ΕΝ

Ομοφυλόφιλοι άντρες στο στίβο και γυναίκες στο μποξ, ένα μεσοφυλικό άτομο 
στην κωπηλασία, μία τρανς γυναίκα στο ποδόσφαιρο και όλοι μαζί σε μία ομάδα. 
Μπορείτε να το φανταστείτε; Είναι αθλητές που η ζωή τους βρίσκεται στην αφάνεια 
και η κοινωνία δεν μπορεί να φανταστεί. Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται όλο 
και περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στον αθλητισμό και ακόμα είναι πολλά που παρα-
μένουν κρυφά, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ερασιτεχνικοί ΛΟΑΤΚΙ 
αθλητικοί σύλλογοι υπάρχουν παντού στον κόσμο και τα τελευταία 30 χρόνια διαρ-
κώς αυξάνονται. Οι ομάδες αυτές προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους 
ΛΟΑΤΚΙ αθλητές με τις διάφορες ταυτότητες. Η ταινία παρουσιάζει 5 πρωταγωνι-
στικούς 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. Δίνοντας χώρο στους ΛΟΑΤΚΙ αθλητές επιτυγχάνεται 
το να ξεπεραστούν τα εμπόδια της άγνοιας και των διακρίσεων. Ο αθλητισμός μπο-
ρεί να είναι ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς, να ξεπεράσει προκαταλήψεις και να 
ενισχύσει περιθωριοποιημένες ομάδες. Το παιχνίδι ξεκινάει. 

Gay runners, a lesbian boxer, an intersex rower and a transwoman footballer, all on 
one team! Can you imagine them? They are athletes whose lives are unseen, unimag-
inable to society. In recent years, LGBTIQ people in sport have become more visible 
yet so many still stay in the closet, especially in professional sport.  Amateur LGBTIQ 
sports clubs exist around the world with a huge increase in the last 30 years. These 
groups provide a safe space for LGBTIQ athletes with diverse identities. The film por-
trays 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. Giving LGBTIQ athletes 
visibility helps to break down barriers of ignorance and discrimination. Sport has the 
capacity to be inclusive, overcome prejudice and to empower marginalised groups. 

23.06.21 2130 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Ghetto Uprising - The Untold story

Εξέγερση στο γκέτο - Η άγνωστη ιστορία
60’

Yuval Haimovich Zuser, Simon Shechter
Emanuel Shechter, Ronen Machlis Balzam
Simon Shechter
2017, Ισραήλ | Israel
Αγγλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Πολωνικά | English, German, Hebrew, Polish

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. 
Ωστόσο, η ιστορία αυτών των μαχητών εξαφανίστηκε από τα βιβλία της ιστορίας... 
Γιατί;  

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

  

18.07.21 2300 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI 
19.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Εν κινήσει, Ταυτότητα και Αγάπη στην Ευρώπη
60’

Martijn Veldhoen
Martijn Veldhoen

2020, Ολλανδία | Netherlands 
Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά | Dutch, English, French, Spanish

Η ταινία ακολουθεί 6 ανθρώπους με διπλή ευρωπαϊκή καταγωγή για 4 χρόνια. Κά-
ποιοι 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 έρχο-
νται 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.

23.06.21 2100 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Journey of Javier Heraud (The)

To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ
96’

Javier Corcuera
Hugo Carmona, Sergio García Locatelli
Javier Corcuera
2019, Περού | Peru
Ισπανικά | Spanish

Η Αριάνκα, απόγονος του ποιητή Χαβιέρ Ερώ, ανοίγει το μπαούλο των αναμνήσεων 
και ανακαλύπτει μια ιστορία να μας διηγηθεί: Ο αδελφός του προπάππου της, ποι-
ητής 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 dis-
covers a story to tell: Her 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.    

The film won the script development award of the Ibermedia Program, the Documen-
tary 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.

18.06.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS 
19.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
27.06.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ // SPARTAMUSEUM 
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Judy Versus Capitalism

Η Τζούντι Ενάντια στον Καπιταλισμό
64’

Mike Hoolboom

Mike Hoolboom
2020, Καναδάς | Canada
Αγγλικά | English
Ελληνικά| Greek

Ριζοσπαστική φεμινίστρια, αγωνίστρια, ονειροπόλος. Αυτό το λυρικό ντοκιμαντέρ, 
γυρισμένο σε φιλμ super 8, εξηγεί τον κομβικό ρόλο που είχε Τζούντι Ρέμπικ στην 
εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών πάνω στο σώμα τους στον Καναδά. 
Αναλύει το δόγμα του δεύτερου κύματος φεμινισμού, ακόμη και με την απειλή μιας 
οικογενειακής ωρολογιακής βόμβας. Η ταινία κλείνει με μία βασανιστικά προσω-
πική αφήγηση ενός διχασμένου ατόμου και μία εντυπωσιακή αποδοχή της ψυχικής 
ασθένειας ως δημιουργικότητα. 

Radical feminist, street fighter, practical dreamer. This lyrical doc, shot in super 8, re-
counts Judy Rebick’s pivotal role in securing women’s rights over their own bodies in 
Canada. She lays out the key tenets of second wave feminism, even as a family time 
bomb threatens. The film closes with a harrowingly personal account of a divided self, 
and a startling embrace of mental illness as creativity. 

Grand Prix @ Festival Du Nouveau Cinéma 2020

26.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Keyboard Fantasies: The Beverly Glenn-Copeland Story
62’

Posy Dixon
Liv Proctor

2020, Ηνωμένο Βασίλειο | United Kingdom
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

Μια γυναίκα φανατική με την επιστημονική φαντασία που ζούσε απομονωμένη 
στο Χάντσβιλ του Οντάριο, η Μπέβερλι Γκλεν Κόπλαντ,  έγραψε και κυκλοφόρησε 
μόνη της το άλμπουμ Keyboard Fantasie το 1986.  Ηχογραφημένη σε ένα home stu-
dio μάρκας Atari, η κασέτα περιείχε 7 κομμάτια ενός παράξενου υβριδίου παραδο-
σιακής μουσικής και electronica, ενός ήχου πολύ μπροστά από την εποχή του.  
Τρεις δεκαετίες αργότερα ο μουσικός πλέον, με το όνομα Γκλεν Κόπλαντ, άρχισε 

να λαμβάνει e-mails από ανθρώπους από διάφορες περιοχές του πλανήτη,  οι οποίοι 
τον ευχαριστούσαν για τη μουσική του που πρόσφατα ανακάλυψαν.  
Χάρις στη βοήθεια ενός συλλέκτη σπάνιων δίσκων από την Ιαπωνία, με την επα-

νέκδοση του δίσκου και τις μεταγενέστερες εκτελέσεις από τον FourTet και το συ-
γκρότημα Caribou κι άλλους καλλιτέχνες, η μουσική αυτή επιτέλους βρήκε το κοινό 
της 2 γενιές αργότερα.  

As a sci-fi obsessed woman living in near isolation, Beverly Glenn-Copeland wrote 
and self-released Keyboard Fantasies in Huntsville, Ontario back in 1986. Recorded in 
an Atari-powered home studio, the cassette featured seven tracks of a curious folk-
electronica hybrid, a sound realised far before its time. Three decades on, the musician 
– now Glenn Copeland – began to receive emails from people across the world, thank-
ing him for the music they’d recently discovered. Courtesy of a rare-record collector 
in Japan, a reissue of Keyboard Fantasies and subsequent plays by Four Tet, Caribou 
and more, the music had finally found its audience two generations down the line. 

Audience Award Mid-Length Film@Hot Docs, Toronto 2020

02.07.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Language for Equality (A)

Μία γλώσσα για την ισότητα
49’

Marko Kumer
Tina Grošelj, Katja Lenarčič
Tina Grošelj
2019, Σλοβενία | Slovenia
Slovenian / Σλοβένικα

Τι συμβαίνει όταν η μόνη γλώσσα που ξέρεις απειλείται με εξαφάνιση; Τρεις κωφοί 
πρωταγωνιστές που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές παλεύουν για να κρα-
τήσουν ζωντανή τη νοηματική γλώσσα, τη μόνη γλώσσα στην οποία μπορούν να εκ-
φράσουν 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 lan-
guage, the only language in which they profess love and friendship, hardship and grief, 
alive. 

25.06.21 2300 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Lost Lives

Χαμένες ζωές
92’

Michael Hewitt, Dermot Lavery
Michael Hewitt, Dermot Lavery

2019, Ηνωμένο Βασίλειο | UK
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

Οι «Χαμένες Ζωές» είναι μια ταινία εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο και πε-
ριγράφει με μοναδικό τρόπο τις συνθήκες κάθε θανάτου την περίοδο των «Ταρα-
χών» στη Βόρεια Ιρλανδία (19681998. Στο βιβλίο υπάρχουν πάνω από 3.700 
καταχωρήσεις. Πάνω από 3.700 χαμένες ζωές. Η ταινία μάς υπενθυμίζει τι συμβαί-
νει όταν λύνουμε τις διαφορές μας με τη βία. Μια υπενθύμιση της κόλασης του πο-
λέμου.   

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 ‘Trou-
bles.’ There are over 3700 entries in the book. Over 3700 lost lives. The film is a re-
minder of what happens when we settle difference through violence. A reminder that 
war is hell.  

03.07.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
12.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS 
23.07.21 2300 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO
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March for dignity

Πορεία αξιοπρέπειας
74’

John Eames
Cassandra Roberts

2020, Ηνωμένο Βασίλειο | UK
Αγγλικά, Γεωργιανά | English, Georgian 

ΕΝ

Το ντοκιμαντέρ 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 εχθρό-
τητα 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 Ε.E και αντιρω-
σικά 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 ορ-
γανωτές του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας του Τμπίλισι, πασχίζουν με γενναιότητα να 
προβάλουν τις διεκδικήσεις τους σε μια χώρα, όπου οι εξελίξεις τρέχουν.  

The 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 Or-
thodox 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 Eu-
ropean 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.   

27.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΑΜΑΛΙΑΔΑ // KALAMATA & AMALIADA 

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Me The People

Εγώ, ο Λαός
76’

Dan Shannon, Isabelle Depelteau
Dan Shannon
Isabelle Depelteau
2020, Καναδάς | Canada
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το πώς οι εκλεγμένοι ηγέτες των δυτικών κρατών χρη-
σιμοποιούν 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 expressing the will of the people?  

 Mass Impact Award,  Boston Film Film Festival 2020 
 Best Documentary @ East European Film Festival 2020

22.07.21 2100 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO
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Miracle of Taipei (aka "We wanted more") - (The)

Το θαύμα της Ταϊπέι (“Θέλαμε περισσότερα”)
85’

John David Seidler
Erik Winker
John David Seidler
2019, Γερμανία | Germany 
Γερμανικά | German

ΕΝ

Το 1981 η Ταϊβάν φιλοξενεί το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου γυ-
ναικών. Πρόκειται για μία περίοδο που η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όχι 
μόνο δεν προωθεί το γυναικείο άθλημα αλλά οριακά το ανέχεται. Από τη στιγμή που 
η δημιουργία εθνικής ομάδας γυναικών δεν ήταν στα πλάνα της Γερμανικής Ομο-
σπονδίας, η πρόσκληση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Ταϊπέι στάλ-
θηκε στην SSG 09 Bergisch Gladbach, την τρέχουσα πρωταθλήτρια σε συλλογικό 
επίπεδο. Στην ταινία οι πρώην παίκτριες μιλούν με μια δόση χιούμορ για τις παρά-
λογες συνθήκες στις οποίες έπρεπε να παλέψουν για το όνειρό τους να παίξουν πο-
δόσφαιρο. Δίχως καμία υποστήριξη από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
έδωσαν τα ματς της ζωής τους μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις θε-
ατές στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου και ζωντανά στην Ταϊβανέζικη τηλεό-
ραση. Mία ποδοσφαιρική ιστορία περισσότερο για την ισότητα και την αναγνώριση 
και όχι τόσο για τις αθλητικές επιδόσεις.  

In 1981 Taiwan hosted its first Women's World Cup, at a time when the German Foot-
ball Association did not promote but rather grudgingly tolerated women's football. 
Since establishing a women's national team was of no interest to the German Football 
Association, the invitation to the Women’s World Cup in Taipei went straight to the 
reigning club champions SSG 09 Bergisch Gladbach. In the film the former players talk 
about the absurd conditions in which they had to fight for their great dream of playing 
football – against all odds and with a fair dose of humour. Without any support from 
the German Football Association they played the match of their lives in front of hun-
dreds of thousands of enthusiastic spectators in the World Cup stadiums and live on 
Taiwanese television. A football story that is about much more than sporting success, 
namely equality and recognition. 

 Jury Prize @ OFFSIDE  International Football Doc Film Festival of Barcelona 2020 
 Audience Award @ 11th International Football Film Festival Berlin 2020

17.07.21 2100 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Mother-Child

Μητέρα - παιδί
66’

Andrea Testa
Francisco Márquez, Luciana Piantanida, Andrea Testa, Pensar con las Manos

2019, Αργεντινή | Argentina
Ισπανικά | Spanish

Στις αίθουσες συμβουλευτικής ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Αργεντινή, οι κοι-
νωνικοί λειτουργοί συζητούν με νεαρές εγκύους, γυναίκες που μόλις γέννησαν ή 
που νοσηλεύονται λόγω επικίνδυνης άμβλωσης. Προερχόμενες από ένα περιβάλλον 
ακραίας φτώχιας, πολλές από αυτές είναι θύματα έμφυλης βίας. Έτσι, η εγκυμοσύνη 
τις αποθαρρύνει περισσότερο από το να φανταστούν ένα ελπιδοφόρο παρόν ή μέλ-
λον. Το ντοκιμαντ΄΄ερ αντανακλά τις επιθυμίες, τις εντάσεις και τους φόβους γύρω 
από την καταναγκαστική μητρότητα και τις παράνομες αμβλώσεις.  

  

In the consulting rooms of a public hospital in Argentina, social workers dialogue with 
pregnant young girls, woman who has just given birth or ones that are hospitalized due 
to unsafe abortions. Coming from the environment of extreme poverty and vulnerability, 
many of them are victims of gender violence. Hence their pregnancies discourage them 
even more to imagine a hopeful present or future. “Mother-Child” reflects the desires, 
tensions and fears around forced maternity and clandestine abortion.   

Special Mention of the Jury @ IDFA International Documentary Film Festival Am-
sterdam 2019

28.06.21 2300 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Mujereando. The lament of a goddess

Mujereando. Ο θρήνος μιας θεάς
87’

Carmen Tamayo
María Tamayo
Carmen Tamayo
2020, Ισπανία | Spain
Ισπανικά |  Spanish

Μια ομάδα άστεγων γυναικών βρίσκει την καλύτερη ψυχοθεραπεία της στο θέα-
τρο. Εκεί οι γυναίκες βρίσκουν ένα μέρος, όπου μπορούν να ξεγυμνώσουν τις ψυχές 
τους, να αποδράσουν από την σκληρή πραγματικότητά τους και σταδιακά να δυνα-
μώσουν το ηθικό τους.  
Εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα του θεατρικού στο οποίο θα συμμετάσχουν, συ-

ναντάμε 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 trans-
mitting their message through the theater. Will they audience gave them a standing 
ovation?  

 

21.06.21 2300 KALAMATA // KALAMATA 
21.07.21 2100 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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New Abolitionists (The)

Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας
98’

Christina Zorich
Olympia Dukakis
Laura Spaeth, Andrea Valetine
2020, ΗΠΑ | USA
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

ΕΝ

Η σκηνοθέτις Κριστίνα Ζόριχ ακολουθεί τους ρεφορμιστές κατά μήκος της Νοτι-
οανατολικής Ασίας, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην διάσωση, αποκα-
τάσταση, 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 in-
volved in human sex trafficking.  

 Best Feature Documentary @ Studio City Film Festival 2020 
 Grand Jury Winner, Best Documentary Feature @ Seattle Film Festival 2020 
 Best Documentary Director @ Lonely Wolf: London International Film Festival 2020 
 Jury Award - Best Cinematography @ Marina del Rey Film Festival 2020 
 LAFA August Award, Best Inspirational Film @ Los Angeles Film Awards 
 Legacy Award, Walt Ratterman Humanitarian Award @ Festival Angaelica 2020, LA 
 Best Cinematography, Feature Documentary @ Bridges International Film Festival 
2020, Greece 
 August Award, Best Feature Documentary Film @ Bridge Fest, Canada 2020 
 Winter Award, Best Documentary Feature @ Hollywood Verge Film Awards 2020 
 Award of Merit @ Accolade Competition 2020, USA 
 Outstanding Achievement Award, Documentary Film @ Calcutta International Cult 
Film Festival 2020  And more...

02.07.21 2100 ΑΚΡΑΤΑ // ΑKRATA
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Ninosca

Νινόσκα
105’

Peter Torbjörnsson
Stina Gardell
 Peter Torbjörnsson
2019, Σουηδία | Sweden
Ισπανικά, σουηδικά | Spanish, Swedish

Σαράντα χρόνια έχουν περάσει και ο σκηνοθέτης Πέτερ Τόμπγιερσον ακόμα κινη-
ματογραφεί την ζωή στο χωριό Σαν Φερνάνδο. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα πορ-
τραίτο ενός χωριού, έγινε τελικά η ιστορία της Νινόσκα, μιας γυναίκας που έφυγε 
από τον βίαιο άντρα της και βγήκε στον κόσμο, με το όνειρο μιας απλής ζωής στην 
Ευρώπη, ψάχνοντας τρόπους να βοηθήσει την οικογένειά της. Τότε, πήρε μια γεύση 
από την ελευθερία που λαχταρούσε όλη της την ζωή. Η πάλη της όμως για ανεξαρ-
τησία απαιτεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν της στην κουλτούρα της ανδροκρατίας 
της Κεντρικής Αμερικής.   

Forty years have passed and director Peter Torbjörnsson is still filming life in the vil-
lage of San Fernando. What began as a portrait of a village became the story of Ni-
nosca, a woman who broke from her abusive husband and set off into the world with 
the dream of a simple life in Europe and in search of a way to support her family. During 
this time, she experienced a taste of the freedom she had been longing for all her life. 
Yet her struggle for independence requires her to face her past in the machismo culture 
of Central America.  

  

02.07.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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56’

Anne Paq, Dror Dayan
Anne Paq, Dror Dayan
Anne Paq, Dror Dayan, Sabrina Dittus
2019, Γερμανία, Κατάρ | Germany, Qatar
Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά | German, English, Arabic

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του Ραμσίς και της Λάιλα Κιλάνι, δύο νεαρών 
Γερμανο-παλαιστινίων αδελφών, των οποίων η ζωή διαλύθηκε ένα πρωινό, το κα-
λοκαίρι 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 πο-
λιτικοποίησης και επαναπροσδιορισμού της παλαιστινιακής καταγωγής, οι δύο τους 
πάλεψαν να βρουν δικαιοσύνη για την οικογένειά τους, ενώ ταυτόχρονα προσπα-
θούσαν 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-Palestinian siblings, Ram-
sis 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.   

23.07.21 2100 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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On the Front Line

Στην πρώτη γραμμή
85’

Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso
Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso
Francesco Del Grosso
2020, Ιταλία | Italy
Ιταλικά | Italian

Η πρώτη γραμμή, όπως απεικονίζεται μέσα από τον φακό δεκατεσσάρων φωτο-
ρεπόρτερ, 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 σωματι-
κού 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 photojournalists, 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.  

28.06.21 2100 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA 
04.07.21 2100 ΑΚΡΑΤΑ // AKRATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Ophir

Οφιρ
97’

Alexandre Berman, Olivier Pollet
Ilann Girard, Olivier Pollet, Kristian Lasslett
Alexandre Berman & Olivier Pollet
Ηνωμένο Βασίλειο | UK
Αγγλικά, Τοκ Πισίν | English, Tok Pisin

ΕΝ

Το «Όφιρ» αφηγείται την ιστορία πίσω από την πιθανή γέννηση του νεότερου 
έθνους του κόσμου στο νησί Μπουγκενβίλ της Παπούα Νέα Γουινέας. Την ιστορία 
μίας άγνωστης τοπικής επανάστασης και ενός πολέμου που κράτησε μία δεκαετία. 
Η ταινία εξιστορεί την αιτία και τις συνέπειες του, όπου ανταγωνιστικές οπτικές 
της πραγματικότητας συμπράττουν και συγκρούονται. Πρόκειται για μία ποιητική 
αλλά συνάμα δραματική ωδή. 

Ophir tells the story behind the likely birth of the world’s newest nation on Bougainville 
Island, Papua New Guinea. The story of an unknown indigenous revolution and a dec-
ade long war. The film documents its origin and aftermath, where antagonistic visions 
of the world collude and collide. A poetic yet dramatic ode to the indelible thirst of a 
peoples for freedom, culture and sovereignty; it offers a gripping exposition of the vis-
ible and invisible chains of colonisation and its enduring cycles of physical and psy-
chological warfare.  

 Grand Jury Prize @ FIFO International Documentary Film Festival of Oceania 
 Grand Jury Prize (Golden Sun Award) @ Suncine Environmental Film Festival -
Barcelona, Spain 
 Grand Jury Prize - Best Documentary Award @ Guam International Film Festival - 
Guam, United States 
Grand Jury Prize @ Montréal International First Peoples Festival

03.07.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
07.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS 
21.07.21 2230 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Photographer of War

Φωτογράφος του πολέμου
78’

Boris Benjamin Bertram
Katrine A. Sahlstrøm
Boris B. Bertram
2019, Δανία, Φινλανδία | Denmark, Finland
Δανικά, Αγγλικά, Αραβικά | Danish, English, Arabic

ΕΝ

Ο Γιαν Γκράρουπ ζει τη ζωή του σε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ως πολεμικός φω-
τογράφος θέτει συχνά τη ζωή του σε κίνδυνο και όταν γυρίζει στο σπίτι του στην Κοπεγ-
χάγη 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 πατέρα και 
προστάτη 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 πο-
λεμικός φωτογράφος του κόσμου. Πώς ταιριάζουν, όμως, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μη-
χανισμοί και οι ελεύθεροι σκοπευτές με την ευθύνη τεσσάρων παιδιών και πώς είναι 
εφικτό να είναι μια κανονική οικογένεια; Το 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 par-
ent 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 bal-
anced 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 photographer 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 doc-
umented the horrors of war for 25 years, but who suddenly has to face a new, internal struggle.  

21.06.21 2300 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION 
25.06.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ // SPARTAMUSEUM 
01.07.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
28.07.21 2100 ΠΑΤΡΑ // PATRAS 

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Return to Epipo

Επιστροφή στο Επίπο
84’

Judit Oláh
Sára László, Matthieu Belghiti, Hanka Kastelicova
Judit Oláh
2020, Ουγγαρία | Hungary 
Ουγγρικά | Hungarian 

Την τελευταία δεκαετία της σοσιαλιστικής Ουγγαρίας, μία φανταστική δημοκρα-
τική χώρα, το Επίπο, ήταν η καλοκαιρινή κατασκήνωση που κάθε παιδί ήθελε να 
πάει. Πίσω όμως από τις σκιές της δικιάς του γλώσσας, του διαβατηρίου του, του 
ύμνου του και των κανόνων του, το Επίπο ήταν ένα μέρος ταπείνωσης και κακο-
ποίησης. Πέρασαν 25 χρόνια σιωπής μέχρι ένα σκάνδαλο να ταρακουνήσει την ουγ-
γρική ελίτ. Όταν η κόρη της Τζούντιτ,  της σκηνοθέτιδος και πρώην παιδιού του 
Επίπο, ζητάει την άδειά της για να πάει σε μία καλοκαιρινή κατασκήνωση, αυτή νιώ-
θει την ανάγκη να λύσει τα αναπάντητα ερωτήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει, λοι-
πόν, την αναζήτηση για τους μοναδικούς δεσμούς της ταυτότητας τού 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. Twenty-five years passed in silence until a scandal 
shook Hungary’s elite. When the film director and ex-Epipo kid Judit is asked by her 
own daughter for permission to go to a summer 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.  

26.06.21 2300 ΑΜΑΛΙΑΔΑ // AMALIADA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Sankara is not Dead

O Σανκαρά δεν πέθανε
109’

Lucie Viver
Eugenie Michel-Villette
Lucie Viver
2019, Γαλλία | France
Γαλλικά | French

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 ακολουθώντας 
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, φέρ-
νοντας την ποίησή του αντιμέτωπη με την πραγματικότητα μιας γρήγορα μεταβαλ-
λόμενης κοινωνίας.  
Το ταξίδι του αποκαλύπτει τελικά τη μακροχρόνια πολιτική κληρονομιά του πρώην 

ιστορικού προέδρου Τομά Σανκαρά, 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.”  

  

 Special jury Prize @ Africa International Film Festival 2019  
 Best Feature Documentary @ Budapest IFF 2020 
 1st PRIZE "Breaking boundaries"  Rhode Island International Film Festival 2020
16.07.21 2100 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Scars 

Ουλές
76’

Agnieszka Zwiefka
Stefan Kloos, Agnieszka Zwiefka
Agnieszka Zwiefka
2019, Γερμανία, Πολωνία | Germany, Poland
Σινχάλα, Ταμίλ | Sinhala, Tamil

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα, η Βετριτσέλβι ήταν η φωνή 
της ραδιοφωνικής προπαγάνδας των Τίγρεων Ταμίλ. Η δημιουργός της «Βασίλισσας 
της Σιωπής» Αγκνιέσζκα Ζβιέφκα την ακολουθεί σε ένα οδοιπορικό αναζήτησης 
πρώην συναγωνιστών και ανακαλύπτουν τι τους συνέβη μετά τον πόλεμο. Τότε εμ-
φανίζεται μια πολύ πιο σκοτεινή αλήθεια. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την άγνωστη, 
μέχρι τώρα ιστορία της επιστράτευσης, με τη βία, γυναικών στρατιωτών και ρίχνει 
φως σε νέα και ανατρεπτικά στοιχεία της ανεπίλυτης σύγκρουσης στη Σρι Λάνκα.  

During the civil war in Sri Lanka, Vetrichelvi was the propaganda radio voice of the 
Tamil Tigers. Filmmaker Agnieszka Zwiefka (The Queen of Silence) follows her on a 
road trip to find former comrades and discover what happened to them after war. But 
then a much darker truth unravels. SCARS brings us the never told before story of 
forcibly recruited female fighters - and sheds a new and controversial light on the un-
resolved conflict in Sri Lanka.   

25.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Scheme Birds

Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών
86’

Ellen Fiske, Ellinor Hallin
Mario Adamson, Ruth Reid

2019, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο | Sweden, UK
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

To ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την αγανάκτηση μιας γενιάς Σκωτσέζων που 
έχουν απογοητευτεί από τις υποσχέσεις της κοινωνίας. Μέσα από τα μάτια της 
Τζέμα, μιας μελλοντικής μητέρας στα όρια της ενηλικίωσης, βλέπουμε μία ξεθω-
ριασμένη πόλη που ζει από τον χάλυβα. Σε ένα μέρος, όπου «είτε γκαστρώνεσαι 
είτε πας φυλακή», η Τζέμα 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 fading 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.  

  

Best Feature Documentary & Best New Documentary Director @ Tribeca Film Festi-
val 2019

29.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Seer and the Unseen (The) 

Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά
89’

Sara Dosa
Sara Dosa, Shane Boris
Bryndis Ingvarsdóttir
2019, Ισλανδία, ΗΠΑ | Iceland, USA
Ισλανδικά, Αγγλικά

ΕΝ

Η Ραγκνχίλντουρ «Ράγκα» Γιονσντότιρ διαθέτει ενορατικές δυνάμεις που της επι-
τρέπουν 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 σκανδι-
ναβικό τοπίο, αυτό το μυσταγωγικό ταξίδι εξερευνά τις αθέατες δυνάμεις που νο-
θεύουν 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 fi-
nancial meltdown. Set against the unearthly Nordic landscape, this mystical documen-
tary explores the unseen forces that taint our world, revealing not only what is worth 
seeing but also what is worth saving. 

 Golden Gate Award @ San Francisco International Film Festival 2019 
 Best Environmental Film @ Echo Mountain Film Festival, Skopje, North Macedonia, 2019 
 Best foreign documentary @ Oslo Independent Film Festival, Norway 2019  

20.06.21 2300 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION 
22.07.21 2230 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Sfumato

Σφουμάτο
30’

Amirali Mirderikvand 
Amirali Mirderikvand 

2020, Ιράν
Περσικά | Persian

Ένα ντοκιμαντέρ για μια επαρχιακή οικογένεια με δύο έφηβες κόρες, με την πιο 
μεγάλη να δουλεύει για να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μαζί θα αντιμετω-
πίσουν 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. 

23.07.21 2200 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ // XYLOKASTRO

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Sheep Hero

Ο Ήρωας των Προβάτων
81’

Ton Van Zantvoort
Marc Thelosen, Koert Davidse
Ton Van Zantvoort, Joost Seelen
2019, Ολλανδία | Netherlands
Γερμανικά | Dutch

ΕΝ

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 προσπα-
θούν να κρατήσουν την παράδοση της δουλειάς τους ζωντανή. Θα τα καταφέρει ή 
θα πρέπει να ακολουθήσει το κοπάδι; 

Stijn has a romantic world view, but his idealism clashes with the harsh reality of ha-
ving to be a modern entrepreneur. 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? 

 Special Jury Award @ Cinema Vérité, Iran  
 Best International Documentary Award @ FICMA, Mexico 
 Best Documentary and Audience Award @ Nederland International Film Festival, USA 
 2nd Best International Feature film @ Fiorenzo Serra Film Festival, Italy 
 Award of Excellence: Film Feature @ Accolade Global Film Competition, USA 
 Best Documentary Film @ NYCA New York Cinematography Awards, USA 
 Green Warsaw Award @ Millennium Docs Against Gravity, Poland 
 Best European Cinematography award @ European Cinematography Awards/ ECA 
 La Trois Distribution award @ Millennium Documentary Festival, Belgium 
 Best Film and Best Director @ NVIFF New Vision International Film Festival, The 
Netherlands 
 Top 10 best of IDFA Audience Award @ IDFA International Documentary Filmfesti-
val Amsterdam, The Netherlands 

11.07.21 2130 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ // STYMPHALIAMUSEUM 
19.07.21 2100 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Silêncio - Voices of Lisbon

Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας

Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle
Céline Coste Carlisle, Judit Kalmár

2020, Πορτογαλία | Portugal
Πορτογαλικά, Αγγλικά | Portuguese, English

Το «Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας (Silêncio - Vozes de Lisboa)» είναι ένα ντοκι-
μαντέρ 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 δια-
φορετικές 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 τρα-
γουδιστών 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 Mi-
randa, 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 singers and the ever-
changing world around them.  

26.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

86’

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη

Iara Lee
Iara Lee - Cultures Of Resistance  
Iara Lee
2019, ΗΠΑ | USA
Αγγλικά, Ρωσικά, Ουκρανικά | English, Russian, Ukrainian

ΕΝ

Το ντοκιμαντέρ 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” examines the underground culture 
of the Chernobyl Exclusion Zone. Three decades after the world’s most infamous nu-
clear disaster, illegal hiking adventurers (known as “stalkers”), extreme sports afficion-
ados, 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 Chernobyl site has turned into a bizarre tourist attraction, drawing 
seekers with a taste for the post-apocalyptic.  

Best Documentary @ Arizona International Film Festival, 2021 USA 
Best Medium-Length Film @  9º Fricine, 2021 Brazil 
Filmin Audience Award @ Ibizacinefest, 2021 Spain - and more...

23.06.21 2330 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION

57’

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Time is on our side

Ο χρόνος είναι με το μέρος μας
62’

Katy Léna Ndiaye
Frédéric Jacquemin & Dorine Rurashitse
Katy Léna Ndiaye
2019, Σενεγάλη | Senegal
Γαλλικά | French

Τον Οκτώβριο του 2014 η εξέγερση του κινήματος Balai Citoyen οδήγησε στην ανα-
τροπή του δικτάτορα της Μπουρκίνα Φάσο, Μπλεζ Κομπαορέ. O ράπερ Σερζ Μπα-
μπαρά 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 po-
litical change. The film immerses the audience in his daily life as leader and artist, in-
spired by Thomas Sankara.  

Best feature documentary @ Luxor African Film Festival – Le Caire, 2020 Egypt

28.07.21 2300 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Unblock Cuba

Ξεμπλοκάρετε την Κούβα
86’

Sergio Gregori Marugán
Furor Producciones SL
Sergio Gregori Marugán, Álvaro Afonso, Víctor Albertus
2020, Ισπανία | Spain
Ισπανικά | Spanish

ΕΝ

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 σή-
μερα, στην εποχή της προεδρίας του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και την εφαρμογή του κε-
φαλαίου 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 δι-
μερείς σχέσεις του νησιού με την Αμερική.  

A faithful portrait of Cuba's recent history and of the efforts of the American admin-
istration to gain influence in the Caribbean politics. From the War of Independence and 
the triumph of the Cuban Revolution to nowadays with the presidency of Miguel Diaz-
Canel and the application of Title III of the Helms-Burton by the Trump administration. 
The beginning 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.   

Best film with special mention from the jury @ Uruguay International Latino Film 
Festival 2020 
Best film @ Sweden Film Awards 2020 
Best documentary feature film @ Monthly Prague International Film Festival 2020 
Best message, Best documentary @ Top Indie Film Awards, Japan 2020 
Best message @ Top Indie Film Awards, Slovakia 2020

28.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
03.07.21 2100 ΑΚΡΑΤΑ // AKRATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Vulnerable Beauty

Εύθραυστη ομορφιά
75’

Manuele Mandolesi
Manuele Mandolesi
Manuele Mandolesi
2019, Ιταλία | Italy
Ιταλικά | Italian

Το ντοκιμαντέρ 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 προ-
κάλεσε 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, Stefano 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 overcome many difficulties caused by the earth-
quake and to fight to rebuild new stables for animals and a wooden house, on their 
beloved mountains, where they finally return to live.  

  

Best Italian Movie - Popoli DOC  Festival Dei Popoli 2019 Italy)

12.07.21 2100 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ // DIMITSANAMUSEUM 
19.07.21 2300 ΛΕΒΙΔΙ // LEVIDI



ΕΛ

91 /// 

Walchensee Forever

Βάλχενζεε για πάντα
110’

Janna Ji Wonders
Katharina Bergfeld, Martin Heisler, Najda Smith 
Janna Ji Wonders, Nico Woche
2020, Γερμανία | Germany
Γερμανικά, Aγγλικά | German, English

ΕΝ

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 Βάλχενζε 
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 λαβύ-
ρινθο του χρόνου, η οποία πυροδοτεί μια διαδρομή αυτογνωσίας πέρα από το πα-
ρελθόν 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 fantasies 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.  

 Kompass-Perspektive Award 2020  Berlinale 2020, Germany  
 Golden Alexander Newcomers Award @ Thessaloniki IDF 2020 
 Best Film Unipol Award @ Biografilm 2020, Italy 
 Audience Award @ Der neue Heimat film Freistadt 2020, Austria 
 Audience Award @ Fünf Seen FF 2020, Germany

25.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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Wind. A Documentary Thriller (The)

Ο Ανεμος. Ένα Ντοκιμαντέρ Τρόμου
75’

Michal Bielawski

Michal Bielawski
2019, Πολωνία | Poland
Πολωνικά | Polish

ΕΝ

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 autumn. One never knows if or when it turns into a de-
structive gale. Halny particularly affects the inhabitants of Zakopane and its area, 
changing picturesque mountain trails into a set for an untamed performance of nature.  

  

 Best Documentary in 'Human Latitudes' category @ DocsMx, Mexico 2019 
 Special Mention @ Silver Eye Nomination, East Silver, Czech Republic 2019  
 MDR Film Prize @ DOK Leipzig, Germany, 2019 
 The Best Editing Award  @ Salem Film Fest, USA, 2020 
 The Italian Alpine Club Prize - Golden Gentian @ 68th Trento Film Festival, 
Italy, 2020  
 Audience Award @ Mammoth Lakes Film Festival, USA, 2020 
 Best Foreign Feature Film @ 23rd Cervino Cinemountain, Italy, 2020 

26.06.21 2215 ΣΠΑΡΤΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ // SPARTAMUSEUM 
14.07.21 23:00 ΠΑΤΡΑ // PATRAS

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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With eyes open

 Με τα μάτια ανοιχτά
62’

María Monreal Otano
María Monreal Otano
María Monreal Otano
2019, Ισπανία | Spain
Ισπανικά | Spanish

Η Άλμπα είναι μια 20χρονη κοπέλα που ζει ενάντια στις κοινωνικές δομές. Μέσα 
από τις συζητήσεις με την οικογένειά της, τις αυθόρμητες συζητήσεις μεταξύ εκεί-
νης 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 con-
versations with her family, the spontaneous dialogues between her and the director, 
and the problems of her day-to-day life that tell her story.  

23.06.21 2245 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

GREEK FILMS’ CATALOG

    Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε αναλυτικές περιλήψεις, 
συντελεστές και βραβεύσεις των ταινιών, σε αλφαβητική 
σειρά. Στο κάτω μέρος, αναγράφεται ο τόπος και η ώρα 
προβολής των. Βιογραφικά των σκηνοθετών, καθώς και πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο 
site μας www.peloponnisosdocfestival.com. 
Στο διπλανό πλαίσιο, η επεξήγηση των σημάνσεων 
 
    In the following pages, you can find synopsis, credits, and 
awards of each film, in alphabetical order. At the bottom of 
the page, the place and time of the screening. For the direc-
tors’ biographies, and more information, please visit our offi-
cial site www.peloponnisosdocfestival.com. 
In the adjacent box, the signalization’s definisions. 
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317
86’

Εμμανουήλ Μαύρος
Σοφία Ευαγγελινού, Λάζαρος Αγγουράς, Δημ. Ευαγγελινός, Εμμ. Μαύρος, Δημ. Βλαχοπάνος
Εμμανουήλ Μαύρος, Δημήτρης Βλαχοπάνος
2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Αγγλικά | English

Ο Δημήτρης Βλαχοπάνος - Φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής - εξιστορεί τη σφαγή 
του χωριού Κομμένου, του Νομού Αρτας, από τους Ναζί της 1ης Μεραρχίας Ορεινών 
Καταδρομών την 16 Αυγούστου 1943, έχοντας ως βοήθεια τις μαρτυρίες των επι-
ζώντων, που μέχρι σήμερα αγωνίζονται για δικαιοσύνη κι αποζημίωση,  εισπράτ-
τοντας την αδιαφορία των ένοχων γερμανικών κυβερνήσεων αλλά και την πολυετή 
σιωπή των ελληνικών κυβερνήσεων. Μια ιστορία γεμάτη βία και απανθρωπιά, με 
καλά κρυμμένα μυστικά και πολύ παρασκήνιο, με ερωτήματα που ψάχνουν μέχρι 
σήμερα να βρουν την απάντησή τους. 

 

Dimitris Vlahopanos (Historical Researcher - Philologist) tells the story of the Wehr-
macht 1st Mountain Division massacres in 16th of August 1943 in Kommeno Village of 
Arta – Greece, focusing on the untold story of the events before, during and after the 
“German Invasion” and their consequences up to the present day, with well hidden se-
crets, mysterious background and questions searching until today to find their an-
swers. A story of insanity, inhuman violence and the political indifference of the two 
states, German and Greek, through the survivors' testimonies, which until today are 
fighting for Justice and Compensation. 

 2nd Award for Best Feature @ 14th FilmDoc Festival 2020 Chalkida, Greece)

19.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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1.000m² Xρόνου

1.000m² of time
90’

Μάρω Αναστοπούλου
Λιλέτ Μπόταση
Μάρω Αναστοπούλου
2019, Ελλάδα | Greece
Αγγλικά, Ελληνικά | English, Greek

Μελετώντας ένα κομμάτι γης 1.000 τετραγωνικών μέτρων σε ένα χωριό της νό-
τιας Ελλάδας, το Γεράκι Λακωνίας, μία διεθνής ομάδα αρχαιολόγων προσπαθεί να 
ανασυνθέσει το μακρινό παρελθόν της ακρόπολης των αρχαίων Γερονθρών. Ανά-
μεσα στα ελαιόδεντρα και τις πέτρες, σε αυτά τα σκληρά τοπία του μεσογειακού 
νότου, οι αρχαιολόγοι μαζί με τους κατοίκους του Γερακίου προσθέτουν το δικό τους 
στρώμα χρόνου στην αιώνια αναζήτηση κατανόησης του παρελθόντος. 

 Looking into a plot of 1,000 sq.m. in Geraki, Laconia, a village of Southern Greece, an 
international team of archaeologists has been constructing the distant past of the 
acropolis of Ancient Geronthrai. Between olive trees and stones, amidst these harsh 
landscapes of the Southern Mediterranean, archaeologists along with the people of 
Geraki add their own layer of time to the eternal quest for understanding the past. 

21.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA

Αγγλικά | English
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Georg

Γκέοργκ
104’

Σωτήρης Μπέκας
Σωτήρης Μπέκας, Σοφία Λαμπροπούλου
Cody J. Inglis, Σωτήρης Μπέκας
2019, Ελλάδα, Ουγγαρία | Greece, Hungary
Ελληνικά, αγγλικά, ουγγρικά κ.ά. | Greek, English, Hungarian, and more
Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

Το ντοκιμαντέρ Georg για τον Ούγγρο μαρξιστή φιλόσοφο, θεωρητικό της αισθη-
τικής, ιστορικό και κριτικό λογοτεχνίας Γκέοργκ Λούκατς (18851971 είναι βασι-
σμένο σε μία ιδέα του Σωτήρη Μπέκα και την έρευνα των Κόντι Ίνγκλις, Άγκνες 
Κέλεμεν και Τζόρνταν Σκίνερ. 

Based on an idea of Sotiris Bekas and the research of Cody J. Inglis, Ágnes Kelemen, 
and Jordan Skinner, "Georg" is about the Hungarian Marxist philosopher, literary his-
torian, critic, and aesthetician of Jewish heritage, Georg Lukacs (18851971.

01.07.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Hommage
74’

Σπύρος Αλιδάκης
Σπύρος Αλιδάκης, Ναταλία Αντωνάκου
Σπύρος Αλιδάκης
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

Ένα ντοκιμαντέρ - φόρος τιμής στον Λευτέρη Βογιατζή. Mια περίεργα ονειρική, 
συνειρμική περιήγηση στον κόσμο του Λευτέρη και στον χώρο του Θεάτρου της 
Οδού Κυκλάδων. Εικόνες, ντοκουμέντα, ήχοι, σπάνιο αρχειακό υλικό, αποσπά-
σματα από τις παραστάσεις του, αναμνήσεις και συνεντεύξεις συνεργατών του, συ-
νυφαίνονται αρμονικά σε μια σύνθεση. Ο θεατρικός χώρος γίνεται ένας ζωντανός 
χάρτης αναμνήσεων, φαντασίας και ερμηνείας. 

A documentary tribute to the late theater director Lefteris Voyatzis. An uncanny, 
dreamy tour to the world of Lefteris and the Theater of Odou Kykladon, full of associ-
ations. Images, documents, sounds, rare archival material, excerpts from his perform-
ances, memories, and interviews with his collaborators, are harmoniously intertwined 
in one composition. The theatrical space becomes a living map of memories, imagina-
tion, and interpretation. 

22.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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No Heroes
92’

Γιώργος Βιτσαρόπουλος
Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Λίνα Κολιού
Γιώργος Βιτσαρόπουλος
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

Το ντοκιμαντέρ “No Heroes” καταγράφει εκτεταμένα επεισόδια από τις ομαδικές 
δραστηριότητες του Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων (ΑΣΚΑ Μαρούσι, κατά 
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 20182019. Η συρραφή των στιγμιότυπων για 
ένα χρονικό διάστημα επτά μηνών συνοδεύεται από συνεντεύξεις των συντελε-
στών της ομάδας, κατά τις οποίες μοιράζονται πληροφορίες για την προσωπική 
τους ιστορία, για το βίωμα της κινητικής αναπηρίας, για την επιλογή του ειδικού 
αθλητικού εξοπλισμού, όπως και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άθλημα 
και ο ειδικός αθλητισμός στην Ελλάδα.  

No Heroes is a documentary on wheelchair basketball and its fluid relationship to dis-
ability. The movie records extensive snapshots from a 7 month period of the yearly 
“life cycle” of ASKA Marousi, a wheelchair basketball team from Athens, Greece. 

The team agreed for a movie crew to follow all of its proceedings during the 201819 
season, allowing its members to film (among others) training sessions, games and trav-
eling procedures. The athletes and coach also gave frequent interviews during this 
time span, providing with deep insights on wheelchair basketball, on the experience 
of disability and on the institutional impediments to the growth of Paralympic sports 
in Greece. 

17.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTH
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Ανάκτηση του χαμένου (Η)

The retrieval of the lost
33’

Ιωάννης Ασβεστάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων - Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
Ανδρομάχη Πενταρβάνη 
2021, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά
Aγγλικά | English

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, συνήθιζαν να λένε οι παλιοί μας δάσκαλοι, αρχίζουν 
στο χώμα, συνεχίζονται στα εργαστήρια συντήρησης και συμπληρώνονται στην 
ταυτοποίηση των ευρημάτων στις μουσειακές αποθήκες, τις βιβλιοθήκες και τα αρ-
χεία. Σε καθένα από τα στάδια αυτά, ο ίδιος μόχθος, η ίδια αγωνία για τη διάσωσή 
τους, η ίδια χαρά της ανακάλυψης, απαράλλαχτη η γοητεία της μοναδικής στιγμής 
που ένα αντικείμενο κρυμμένο για αιώνες, από τα χέρια του δημιουργού του παρα-
δίδεται στο άγγιγμα των δικών μας χεριών. 

 Η ανάκτηση του χαμένου. Η μεγάλη βουτιά στην άβυσσο του χρόνου. Τέλος, η ανα-
γνώριση, συχνά η ταύτιση με τον γλύπτη, τον κεραμέα, το χαλκουργό που μας γίνε-
ται οικείος, δικός μας άνθρωπος αφού στα μάτια μας αναδύονται η έμπνευσή του, 
οι γνώσεις του, η προσπάθειά του ακόμα και η αστοχία του. 

Archaeological excavations, as our old teachers used to say, begin in the soil, continue 
in the maintenance workshops and are supplemented in the identification of finds in 
museum warehouses, libraries and archives. In each of these stages, the same toil, 
the same anguish for their rescue, the same joy of discovery, the allure of the unique 
moment that an object hidden for centuries, from the hands of its creator, is delivered 
to the touch of our own handsThe retrieval of the lost. The big dive in the abyss of 
time. Finally, the recognition, often the identification with the sculptor, the tiler, the 
copper that becomes familiar to us, since in our eyes emerge his inspiration, his knowl-
edge, his effort and even his failure.

21.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
12.07.21 2100 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ | STYMPHALIAMUSEUM
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Αναπληρωτής

Substitute Teacher
30’

Αρης Αγάθος
Αρης Αγάθος
Αρης Αγάθος
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek 
Aγγλικά | Greek

Ο Βασίλης Κυριακίδης εδώ και δέκα χρόνια είναι αναπληρωτής δάσκαλος. Τα τε-
λευταία πέντε υπηρετεί στους Φούρνους Κορσεών –από επιλογή, όχι από ανάγκη. 
Η εύθραυστη «κανονικότητα» της ζωής ενός αναπληρωτή, η αβεβαιότητα, ο νομα-
δισμός, η μοναξιά, το ταλέντο στο πακετάρισμα, η ειλικρινής αγάπη για τα παιδιά 
είναι μέρη της αφήγησής μας. 

 

Vasilis Kyriakidis has been a substitute teacher for ten years. For the last 5, he has 
been teaching in Fournoi island, out of choice , not necessity. The fragile "normality" 
of a substitute's life, the uncertainty, the nomadism, the loneliness, the talent in pack-
aging, the sincere love for children, are part of our narrative. 

27.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Βαβέλ - Από τη Σιωπή στην Έκρηξη

Babel - From Silence to the Explosion
73’

Μελέτης Μοίρας
World Sound
Μελέτης Μοίρας
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

Αθήνα, Φεβρουάριος 1981. 
Πώς μια παρέα ανθρώπων, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για την 9η Τέχνη, 

έμαθαν στο ελληνικό κοινό ότι τα κόμικς δεν είναι μόνο για παιδιά. 
Η ιστορία του Θρυλικού περιοδικού κόμικς (και όχι μόνο) Βαβέλ και των διεθνών 

φεστιβάλ που διοργάνωνε. 

Athens, February 1981. 
How a group of people motivated by their shared love for the ninth Art, introduced 

Greek readers to the culture of comic books that are not just for kids. 
The Story of the legendary comics magazine Βαβελ and international comics Festi-

vals.

20.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
21.06.21 2100 ΓΥΘΕΙΟ // GYTHEION
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Γιώργος του Κέδρου (Ο)

Yiorgos of Kedros
83’

Γιάννης Κολόζης & Γιώργος Κολόζης
Γιάννης Κολόζης
Γιάννης Κολόζης
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Ένα προσωπικό ταξίδι στον χρόνο μέσα από τις ματιές δύο γενεών κινηματογρα-
φιστών, στο νησί της Δονούσας από τη δεκαετία του '70 ως σήμερα. Ο Γιώργος Κο-
λόζης πήγε για πρώτη φορά στη Δονούσα το 1972, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε 
τουρισμός τότε στο νησί. Μένοντας μόνος στην παραλία του Κέδρου, απέκτησε το 
όνομα "Ο Γιώργος του Κέδρου". Ο θάνατός του το 2009, οδήγησε τον γιο του Γιάννη 
να συνεχίσει το έργο του, δημιουργώντας μια ιστορία στην οποίο ο χρόνος αντιμε-
τωπίζεται ως μια αναθεώρηση της παρούσας στιγμής. 

A journey in time through the eyes of two generations of filmmakers, at the same re-
mote island in Greece from the '70s until now. Yiorgos Kolozis went to Donoussa for 
the first time in 1972, there was no electricity or tourists then. Staying alone at Kedros 
beach, he acquired the name "Yiorgos of Kedros"and visited many times recording the 
remains of old times. Yiorgos' death in 2009 led Yiannis, his son, to continue his work, 
creating a story in which time is treated as a reconsideration of the present moment. 
Where birth, death, youth and old age are present simultaneously.

 Best Documentary @ Balkan New Film Festival, Sweden, 2020 
 Best Documentary @ Docfest Chalkida, 2020 
 Best Documentary @ Ierapetra Documentary Festival 2020 
 Best Directing @ Ierapetra Documentary Festival 2020 
 Best Editing @ Ierapetra Documentary Festival 2020 
 Special Mention @ Beyond Borders Documentary Festival 2020 
 Special Mention @ AegeanDocs Festival 2020 

24.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

Ζώνες και περάσματα

Zones and passages
110’

Ηρώ Σιαφλιάκη
Μαρία Γεντέκου
Ηρώ Σιαφλιάκη
2019, Ελλάδα, Γαλλία | Greece, France
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά | Greek, English, French

Εικόνες της εργασίας και της ανεργίας σήμερα. Αθήνα, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, 
Σκουριές... “Κομμάτι-κομμάτι, το ξεπούλημα του κόσμου προχωράει.” Στιγμές της 
ρήξης με ότι θεωρούσαμε ως τώρα πως όριζε τον κόσμο της εργασίας αλλά και της 
δυναμικής που εφεύρουν κάποια μέτωπα που αγωνίζονται. 

Images of labour and unemployment in Greece, today. Athens, Perama, Thessaloniki, 
Skouries… "Block after block, the liquidation of the world goes on…" René Char). In-
stants that show the disruption of what defined the world of labour until now but also 
the movements invented by the people who fight 

23.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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27’

Δάφνη Τόλη, Δημήτρης Μαυροφοράκης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα
Μήτση Περσάνη/MSF, Δημήτρης Ρουμπής/MSF, Γεωργία Τσισμετζόγλου
2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English
Ελληνικά, Aγγλικά | Greek, English

Με φόντο την ανθρωπιστική κρίση των Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές, το ντοκι-
μαντέρ παρακολουθεί τον Νικόλα Παπαχρυσοστόμου στον ρόλο του ως επικεφαλής 
της παρέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Με άξονα τις προσωπικές του σκέψεις, 
όπως ο ίδιος τις αφηγείται μέσα από τα Ημερολόγια αποστολής του, ο κεντρικός 
χαρακτήρας επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις προσωπικές επιλογές που τον οδή-
γησαν από τον κόσμο των πολυεθνικών εταιρειών στην επείγουσα ανθρωπιστική 
δράση. 

 

Set against the backdrop of the Rohingyan humanitarian crisis in Bangladesh, the 
documentary follows Nicholas Papachrysostomou in his role as the head of the Mé-
decins Sans Frontières emergency response. Drawing on his personal thoughts, as 
recorded in his personal Diaries from the field, the main character hero attempts to 
decipher the personal choices that led him from the world of multinational companies 
to emergency humanitarian action.

11.07.21 2100 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΜΟΥΣΕΙΟ // STYMPHALIAMUSEUM 
23.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Θυμάμαι τη ναζιστική σφαγή

I Remember the Nazi Massacre
81’

Κώστας Βάκκας
Κώστας Βάκκας
Κώστας Βάκκας
2020, Ελλάδα | Greece
Eλληνικά, Ιταλικά | Greek, Italian

Τον Σεπτέμβριο του 1943, καθώς μαινόταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ιταλία κή-
ρυξε ανακωχή. Τότε, στην Κεφαλονιά υπήρχαν 10.000 Ιταλοί στρατιώτες και 500 
Γερμανοί. Οι Γερμανοί απαίτησαν από τους Ιταλούς παράδοση του οπλισμού. Οι Ιτα-
λοί αρνήθηκαν, αιχμαλώτισαν τους Γερμανούς και βύθισαν δύο πλοία τους. Έξαλ-
λος, ο Χίτλερ διέταξε τον αφανισμό των Ιταλών από το νησί. Ο συγγραφέας 
Βαγγέλης Σακκάτος αφηγείται τα γεγονότα όπως τα έζησε μικρός, μαζί με μαρτυ-
ρίες Ιταλών επιζώντων.

In September 1943, as World War II raged, Italy declared a truce. At that time, there 
were 10,000 Italian soldiers and 500 Germans in Cephalonia. The Germans demanded 
that the Italians surrender their weapons. The Italians refused, captured the German 
soldiers and sank two of their ships. Furious, Hitler ordered the annihilation of the Ital-
ians from the island.Having lived in that period as a young child, writer Vaggelis Sak-
katos narrates the events along with testimonies of Italian survivors.

22.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA

Αγγλικά, Ελληνικά| English, Greek
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Κανελόριζα

Kanelorisa
38’

Απόστολος Καρουλάς
Απόστολος Καρουλάς
 
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Μέσα από την προετοιμασία της θεατρικής παράστασης "Κανελόριζα" ο θεατής ει-
σβάλλει στο άχρονο σύμπαν της παράδοσης όπου η Μνήμη, ο Έρωτας και ο Απο-
χωρισμός γίνονται το εφαλτήριο για μία εξερεύνηση της ασυνείδητης σύνδεσης του 
σύγχρονου ανθρώπου με τις ρίζες του.

Συντελεστές θεατρικής παράστασης | Theatrical Show’s Credits: 
Σκηνοθέτις / Director: Σμαρώ Πλατιώτη 
Βοηθός σκηνοθέτη/ Assistant Director: Ελένη Παπαχρήστου 
Ποίηση-Κείμενα / Verses-scripts: Αναστασία Γκίτση, Βαλεντίνα Παρασκευαΐδου 
Σκηνικά-Κοστούμια / Sets-Costumes:: Λίζα Ψωμιάδου 
Χορευτές / Dancers: Αναστασία Δίγκα, Γιώργος Πανόπουλος, Κωστής Κώτσος 
Μουσικοί / Musicians: Γρηγόρης Πυργιαλάκος, Βασιλική Αλεξίου, Ματίνα Νούτσου 

Through the course of the theatrical performance “Kanelorisa” - a Greek term mean-
ing “Cinnamon root” - the viewer invades the timeless universe of tradition where 
Memory, Love and Separation become the springboard for an exploration of the un-
conscious connection of modern person with his/her roots.

16.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Κεχαγιάς - Ο Ανθρωπος της Γης

Kε•ha•'jas - Man of the Land
62’

Γιώργος Κωμάκης
Γιώργος Κωμάκης
Γιώργος Κωμάκης
2021, Ελλάδα
Ελληνικά
Aγγλικά | English

ΕΝ

Πρόκειται για ένα εθνογραφικό ντοκιμαντέρ γυρισμένο στη Λήμνο, το πεδινότερο 
από τα νησιά του Αιγαίου. Ο Λημνιός γεωκτηνοτρόφος, ο κεχαγιάς - κατά την προ-
φορική παράδοση του τόπου που τον γέννησε - αποτέλεσε μιά πολυσήμαντη και 
πολυτάραχη έννοια, ώς επί το πλείστον παρεξηγημένη.  
Το ντοκιμαντέρ, μέσα από τον αφηγηματικό λόγο των κεχαγιάδων και τη βιωμένη 

τους εμπειρία, έρχεται να καλύψει το ήδη υπάρχον κενό της επίσημης μνήμης και το-
πικής Ιστορίας για την ύπαρξη της ίδιας της ομάδας. Μνήμες, λήθες, σιωπές και ταυτό-
τητες βοηθούν να φωτιστεί η αγροτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του νησιού 
μία βάση κυρίως εξελικτική. Η ιστορία της ομάδας των κεχαγιάδων δεν αποτελεί τί-
ποτα άλλο παρά μια ιστορία βιωμένη από τα κάτω, από υποκείμενα που μέχρι πρότινος 
δεν είχαν δικαίωμα στην επίσημη ή γραπτή ιστορία και στη θεσμική μνήμη της Λήμνου. 

"Kε•ha•'jas - Man of the Land" is an ethnographic documentary filmed in Lemnos, 
the most lowland of the Aegean islands.  

The Lemnian farmer, Kε•ha•'jas - during the oral tradition of the place that gave birth 
to him - was a momentous and turbulent concept, mostly misunderstood. The doc-
umentary, through the narrative word of the Kε•ha•'jas family and their living experi-
ence, comes to cover the already existing void of official memory and local history for 
the existence of the group itself. Memories, oblivions, silences and identities help to 
illuminate the rural, economic and social history of the island, mostly on a predomi-
nantly evolutionary base. The history of the Kε•ha•'jas group is nothing more than a 
story experienced on the baseline, from subjects who previously had no right to the 
official or written history and the institutional memory of Lemnos. 

22.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
11.07.21 2200 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ  ΜΟΥΣΕΙΟ // DIMITSANAMUSEUM
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Concentramento of Rhodes - Consecrating Freedom
52’

Ολυμπία Γκογκέ, Δημήτρης Κόκκινος, Γιώργος Τζεδάκης

Δημήτρης Κόκκινος
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Αγγλικά | English

ΕΝ

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, με εντολή του διοικητή των «ιταλικών 
νήσων του Αιγαίου» Cesare Maria De Vecchi, όσοι Δωδεκανήσιοι είχαν ελληνική 
υπηκοότητα συνελήφθησαν από καραμπινιέρους και οδηγήθηκαν σε περιορισμένο 
χώρο της τάφρου της παλιάς πόλης της Ρόδου. Μέσα σε λίγες ημέρες περισσότεροι 
από τριακόσιοι άντρες ηλικίας από δεκαοκτώ έως εξήντα ετών, από διάφορα νησιά 
της Δωδεκανήσου, βρέθηκαν κρατούμενοι στο στρατόπεδο που έμεινε γνωστό με 
το όνομα «Κοντσεντραμέντο», αιχμάλωτοι ενός πολέμου του οποίου το θέατρο των 
επιχειρήσεων βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά, στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η αγωνία 
του εγκλεισμού και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αντισταθμίστηκαν από το 
πνεύμα ενότητας και πατριωτισμού που διέκρινε τους κρατουμένους καθώς και 
από την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξε στο σύνολό του ο ροδιακός λαός. Πα-
ρόλες τις αντιξοότητες, οι έγκλειστοι Δωδεκανήσιοι δεν έπαψαν να ελπίζουν και 
να ονειρεύονται, έπειτα από αιώνες σκλαβιάς, την πολυπόθητη κι ακριβοπληρω-
μένη λευτεριά. 

In the early hours of October 28, 1940, by order of the commander of the "Italian is-
lands of the Aegean" Cesare Maria De Vecchi, those Dodecanese who had Greek cit-
izenship were arrested by carabinieri and taken to a confined area of the moat of the 
old city of Rhodes. Within days, more than 300 men between the ages of eight and 
sixty, from various islands of the Dodecanese, were being held captive in what became 
known as the "Concentranto" camp. The fear of confinement and the difficult living 
conditions were offset by the spirit of unity and patriotism of the prisoners as well as 
by the practical solidarity shown by the Rhodesian people as a whole. Despite the ad-
versity, the imprisoned Dodecanese has not stopped hoping and dreaming, after cen-
turies of slavery, of the coveted freedom. 

19.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Κορίτσι που γεννήθηκε δύο φορές (Το)

The girl who was born twice 
50’

Νίκος Λουπάκης
Νίκος Λουπάκης
Νίκος Λουπάκης
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Μύρτις είναι το όνομα που δόθηκε στην ανάπλαση της μορφής, από ειδικούς επι-
στήμονες, ενός 11χρονου κοριτσιού – θύματος του λοιμού που το 430 π.Χ. σκότωσε 
το 1/3 των κατοίκων της Αθήνας. Η Μύρτις κατάφερε να επικοινωνήσει με τους αν-
θρώπους του 21ου αιώνα και αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτιστικού αγα-
θού, καθώς είναι οντότητα με στοιχεία που αφορούν και την επιστήμη και την 
εκπαίδευση, ενώ λειτουργεί και ως μέσον αφύπνισης συνειδήσεων, καλώντας σε 
δράση για μεγάλα παγκόσμια προβλήματα: ενάντια στον πόλεμο, σε δράση για τη 
σωτηρία πολλών εκατομμυρίων παιδιών που πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες 
που μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν. 

Animation ανάπλασης: Μανώλης Μαραβελάκης 

"The girl who was born twice" is "Myrtis" - the name given to the reconstruction, by 
special scientists, of the form of an eleven year-old girl, victim of the plague that in 
430 BC killed 1/3 of Athens inhabitants. Myrtis "communicated" with 21st century 
people and constitutes a special case of a cultural good, with elements that concern 
science and education. Furthermore, Myrtis acts as a way to awaken consciousness, 
calling for action for major problems that concern the world. Action against war, action 
to save the lives of millions of children dying, every year, of preventable and curable 
diseases. 

 1st prize for best short length film @ the 14th Chalkis Documentary Festival 
 Honorary distinction @ the 3rd Epirus International Documentary Film Festival 

18.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Κυριακές

Sundays
80’

Αλήθεια Αβράμης | Alethea Avramis
Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης
Αλήθεια Αβράμης | Alethea Avramis
2020, Ελλάδα, Γαλλία | Greece, France
Αγγλικά | English
Ελληνικά | Greek

Μετά από τριάντα χρόνια στην υπηρεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Eκκλησίας ως 
ιερέας στην Αμερική, ο Τομ Αβράμης αποφασίζει να αποποιηθεί την ιδιότητά του, 
αιφνιδιάζοντας την οικογένειά του και τους ενορίτες που τον θαύμαζαν. Όταν η 
κόρη του ανακαλύπτει ένα παλιό βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος για τη ζωή του με λε-
πτομέρειες σχετικά με τα βάρη και τα μυστικά που κουβαλούσε, εκείνη στρέφει την 
κάμερα στον πατέρα της, αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερα μυστικά για το πα-
ρελθόν του. 

 
 

After thirty years of serving as a Greek Orthodox priest in the US, Tom Avramis de-
cides to leave the Church, shocking his tight knit family and admiring parishioners. 
When his daughter discovers an old video he made about his life detailing the burdens 
and secrets he carried, she turns the camera on him, revealing further secrets about 
her father’s past. 

24.06.21 2300 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Μια ζωή 

A Life
77’

Ντίνος Γιώτης 
Παναγιώτης Κακαβιάς, Ντίνος Γιώτης
Ντίνος Γιώτης
2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Η ζωή είναι μοναδικό γεγονός και μας συμβαίνει μια φορά. Τι θα έκανα ή τι δεν θα 
έκανα ξανά, εάν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω; Έζησα, άραγε, σωστά ή μήπως 
σπατάλησα το μερίδιο του χρόνου που μού έτυχε; Σπουδαίοι άνθρωποι στο μεταί-
χμιο της ζωής τους, ελεύθερα πια, καταθέτουν το πολύτιμο απόσταγμα του βίου 
τους, ενώ παρακολουθούμε τη ζωή ενός παιδιού, παράλληλα με τον πλου ενός μι-
κρού ξύλινου καραβιού: από τις πηγές ενός ποταμού έως τις εκβολές στη θάλασσα, 
σε αντιστοίχιση με την πορεία του ανθρώπου, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. 

Life is a unique event and it only happens to us once. There is no turning back. What 
would I have done or not done, if I could turn back time? Which of my actions or over-
sights have I regretted? I wonder, did I live well or did I waste the amount of time given 
to me? Important people, sculpted over time and standing at the threshold of life, talk, 
freely at last, about the journey of their life and bestow, as a gift, the precious essence 
of their life. The almost distilled opinions of these people are dramaturgically included 
in the fictional part of the documentary. Where the journey of life on Earth unfolds 
through the narrator's voice, while we follow the course of a child alongside a small 
wooden boat: from the springs of a river to the mouth of the sea, corresponding to 
Man's voyage from birth to death. 

 Best Documentary (1st Award)@ London Greek Film Festival 2019 
 Special Mention @ Chalkida Documentary Festival 2019

18.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Μουσική των πραγμάτων (Η) 

The music of things
90’

Μένιος Καραγιάννης
Μένιος Καραγιάννης
Μένιος Καραγιάννης
2020, Ελλάδα | Greece
Καμία | None

Τρεις άνθρωποι απόλυτα προσηλωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν. 
Ένας μουσικός, ένας ξυλουργός κι ένας φωτογράφος, μας προσκαλούν στον προ-
σωπικό τους κόσμο και μας αποκαλύπτουν τις πιο ευαίσθητες πτυχές της δουλειάς 
τους. Χωρίς λόγια, οι εικόνες και οι ήχοι αποκτούν άλλη σημασία, ενώ η μουσική 
γεννιέται ζωντανά, στις συναντήσεις με τα πράγματα. Η ταινία μας ταξιδεύει σε μια 
πορεία χωρίς προορισμό, στις λεπτομέρειες όπου κρύβεται το σύμπαν. 

Three people completely focused and dedicated to what they do. A musician, a car-
penter, and a photographer invite us to their world and reveal the most sensitive 
aspects of their work. In the absence of words, images and sounds obtain a different 
meaning, while music becomes an offspring of togetherness. The film takes us on a 
journey with no destination, to a haven of details where the universe hives in. 

ERT Prize @ 22nd Thessaloniki Film Festival 2020

30.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
25.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Οπου Υπάρχουν Ανθρωποι

Wherever People Are
71’

Νίκος Μεγγρέλης

Νίκος Μεγγρέλης
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Βασισμένο στο σπάνιο οπτικό υλικό των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας και στις 
προσωπικές μαρτυρίες των εθελοντών της οργάνωσης, ο Νίκος Μεγγρέλης σκηνο-
θετεί ένα  μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που μας μεταφέρει εκεί “όπου υπάρχουν 
άνθρωποι” κατατρεγμένοι από πολέμους, πείνα, φτώχια και φυσικές καταστροφές. 
Εκεί ,όπου οι εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου, αγωνίζονται να σώζουν ζωές και 
παρέχουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθή-
σεων, φύλου, χρώματος και σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Δεν είναι μια χρονολογική παράθεση των 30 χρόνων λειτουργίας των Γιατρών του 

Κόσμου Ελλάδας. Είναι μικρές συναρπαστικές  ιστορίες που βίωσαν οι εθελοντές 
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις

Based on the exclusive visual material of the Doctors of the World Greece and the emo-
tional stories of its members, director Nikos Megrelis brings us to regions struck by nat-
ural disasters, poverty and wars. There, medical volunteers struggle to save lives and 
provide humanitarian and medical aid regardless of colour, religion, gender, and sexual 
orientation. It is a documentary where noble values of humanity such as self-giving, sol-
idarity and humility alternate with the feelings the volunteers experienced in the field: 
hope and sorrow, agony and fear, joy and frus-tration. “Wherever people are” is also a 
journey around the world, covering major front page incidents of the last 30 years.

 Special Mention  7th AegeanDocs Festival 
 3rd Prize Best film @ the 14th Chalkida Film Festival 

26.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA
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Ούριακος, Αυτό το Κάτι

Ouriakos, That Little Something
45’

Eλένη Στούμπου-Κατσαμούρη
Eλένη Στούμπου-Κατσαμούρη
Νίκος Ευστρατίου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. 
2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek

To 2006 ο Νίκος Ευστρατίου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε μπροστά σε ένα ανέλπιστο εύρημα: χιλιάδες πα-
λαιολιθικά εργαλεία διασκορπισμένα σε μια απομακρυσμένη ακτή της Λήμνου. 
Δώδεκα χρόνια αργότερα μας ξεναγεί στην προϊστορική ανασκαφή του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης στη Λήμνο και παρουσιάζει τα ευρήματα, τα ερωτήματα και τα 
προβλήματα της έρευνας. Επίσης, προσπαθεί να σκιαγραφήσει τις ομάδες των κυ-
νηγών-τροφοσυλλεκτών που περνούσαν τα καλοκαίρια τους σ' αυτή την ανεμο-
δαρμένη ακτή του Βόρειου Αιγαίου γύρω στο 10.500 π.Χ.

In 2006 Nikos Efstratiou, Professor of Pre-historic Archaeology in the University of 
Thessaloniki, Greece, fell upon an unprecedented discovery: thousands of paleolithic 
stone tools dispersed over a distant beach of the island of Lemnos. Twelve years later 
he is our host at the excavation of the University of Thessaloniki on the site and ex-
plains the finds, the questions and the problems of the research. He also attempts to 
portray those groups of hunters and gatherers who spent their summers on that re-
mote wind beaten shore of the Northern Aegean around 10.500 B.C.

21.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA

Aγγλικά | English
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Συλλέγοντας το Χρόνο 

Collecting Time
30’

Χρήστος Σαγιάς
Χρήστος Σαγιάς

2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

Ο Δημήτρης Πιστιόλας, συνταξιούχος των ΕΛΤΑ, είναι κάτοχος του μεγαλύτερου 
κινηματογραφικού μουσείου παγκοσμίως. Σε δύο μικρούς χώρους στην Αθήνα 
απλώνεται η αναγνωρισμένη επί μια δεκαετία από τα ρεκόρ Γκίνες συλλογή του. 
Ενενήντα χρονών πλέον, ο Δημήτρης αναπολεί το παρελθόν που κρύβουν οι μηχα-
νές του, ελπίζοντας οι αναμνήσεις να μη χαθούν για πάντα. 

Dimitris Pistiolas, a retired employee for the Greek Post Office, is the owner of the 
largest cinema museum in the world. In two tiny venues in Athens lies his renowned by 
the Guinness World Records collection. Now, 90 years old, Dimitris recounts his past, 
hidden in his machines, hoping that his memories are not going to be lost forever. 

 1st Best Greek Documentary @ West Side Mountains Doc Fest 2020 
 Alitheia Award - Best Greek Documentary @ AXD Short Film Festival 2020 
 Best Documentary @ Athens International Digital Film Festival AIDFF 2020
17.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA



ΕΛ

ΕΝ

117 /// 

Ταξίδι του Οδυσσέα (Το) - Η Τέχνη της Μνήμης

Odysseas Journey - The Art of Memory
15’

Μαρίνος Σκλαβουνάκης

Μαρίνος Σκλαβουνάκης, Τάσος Γεωργόπουλος
2020, Ελλάδα | Greece

Το  ντοκιμαντέρ αυτό έχει σκοπό να δώσει ένα μικρό δείγμα της πολυπολιτισμικής 
σχέσης μεταξύ του ομηρικού μύθου και της μουσικής παράδοσης της Μεσογείου. 

 
Παίζουν οι μουσικοί:  
Γεωργόπουλος Τάσος: “Στα βήματα του Οδυσσέα” 
Αποστολάκης Δημήτρης: “Ερωτόκριτος” 
Λουδοβίκος των Ανωγείων:  “Χωρίς αποσκευές” 
Βαΐτσης Χαρακοπίδης – Γκάιντα: (Ελεύθερος συγκαθιστός) 
Αντώνης Ξυλούρης – Ψαραντώνης: “Γιάντα ‘σαι νύχτα σκοτεινή” 
Λάμπης Ξυλούρης-Ούτι με Παναγιώτη Μπουτσάκη-Λαούτο: “Ο πόνος του Ηρακλή” 
Αρετή Κετιμέ:  “Στο ’πα και στο ξαναλέω”

 A short documentary which will give a short glimpse of the intercultural relationship 
between Homer’s myth and the musical traditions of the Mediterranea.

23.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA

 Best Short Documentary @ Bridges International Film Festival 
 Best Music Documentary @ Music Underground Festival Paris  
 Semi finalist @ Top shorts Film Festival

Αγγλικά | English
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Τέταρτος Χαρακτήρας (Ο)

The Fourth Character

Κατερίνα Πατρώνη
Ελένη Χανδρινού, Μαρία Κοντογιάννη, Μιχάλης Σαραντίνος

2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Οι παράλληλοι μονόλογοι τριών ξένων μεταξύ τους ανθρώπων ψηλαφούν τα βιώ-
ματα της απώλειας, της ενοχής, της πίστης και της αναζήτησης της λύτρωσης. Οι 
εξομολογήσεις τους συνυφαίνονται με τον εξωτερικό δημόσιο χώρο σε μία κινη-
ματογραφική σύνθεση του εσωτερικού κόσμου των χαρακτήρων με το αστικό 
τοπίο, στο οποίο οι ήρωές μας περιπλανώνται τελώντας τις μικρές τους τελετουρ-
γίες αποκαλύπτοντας απρόσμενες όψεις του. 

The parallel monologues of three strangers bring to light issues such as loss, guilt, 
faith and the pursuit of atonement. Their stories, almost confessions are intertwined 
with the urban fabric, in a cinematographic arrangement of the characters’ inner world 
with the city’s landscape. Our heroes wander, performing their little rituals, revealing 
unexpected facets of Athens. 

WIFT GR @ 22nd Thessaloniki Doc Film Festival 2020

19.06.21 2100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 
16.07.21 2200 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA 
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Υ1-Στη σιωπή του Βυθού

Y1-Silence of the Deep
93’

Φίλιππος Βαρδάκας
Στέλιος Ευσταθόπουλος
Μάγδα Γεωργιάδου
2019, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά, Αγγλικά 
Aγγλικά, Ελληνικά  | English, Greek

ΕΝ

14.09.1943 Το θρυλικό Υποβρύχιο «Υ1Λ. Κατσώνης» βυθίζεται βόρεια της Σκιάθου 
από Γερμανικό Ανθυποβρυχιακό.  
Η αφήγηση μέσα από το βιβλίο του Υπάρχου Ηλία Τσουκαλά που διεσώθη κολυ-

μπώντας 9 ώρες μέχρι τις ακτές του νησιού, απόρρητα έγγραφα, ημερολόγια των 
μελών του πληρώματος είναι το νήμα που ξετυλίγει τις ανθρώπινες ιστορίες που 
πλέκονται γύρω από το υποβρύχιο. 75 χρόνια μετά, με την υποστήριξη του Π. Ναυ-
τικού αναζητούμε το βυθισμένο στα 253 μ. υποβρύχιο και το κινηματογραφούμε 
πρώτη φορά.

14.09.1943 The legendary Submarine "Y1  L. Katsonis" sank north of the island of 
Skiathos by the German submarine chaser UJ 2101. 

The narration through the book of XO Elias Tsoukalas who escapes capture and 
swims for 9 hours to the coast, secret documents and crew members' diaries are un-
folding the human stories that are woven around the submarine. 75 years later, with 
the support of the Hellenic Navy, we search for the submarine, sunk at 253m depth 
and film the wreck for the very first time. 

 Best Greek Feature Documentary Award @ 7th International Documentary Festi-
val, Ierapetra & awards_ August 2020 
 Special Award "Odysseus"  5th "Beyond the Borders” International Documentary 
Festival_ Castellorizo_ August 2020 
 Best Director Award @ Greek Documentary Festival-Docfest Chalkida 2020

10.07.21 2100 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ // STYMPHALIAMUSEUM 
20.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Υφάντρες (Οι) 

The Weavers
53’

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
Βαγγέλης Γεροβασιλείου
Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

ΕΝ

Το 1963, η σουηδική ανθρωπιστική οργάνωση ΙΜ ιδρύει στη Βλάστη, ορεινό χωριό 
του νομού Κοζάνης, ένα πρότυπο κέντρο υφαντικής. Για είκοσι πέντε χρόνια αυτό 
το διαπολιτισμικό εγχείρημα θα στηρίξει τις γυναίκες της κοινότητας, αλλά και 
αυτόν τον προικισμένο τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά από τους πολέμους, τη φτώ-
χεια και την εγκατάλειψη. Ένα χρονικό που προσφέρει μια γλυκόπικρη ματιά, δια-
τυπώνοντας καίρια ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. 

 

In 1963, Swedish humanitarian organization IM, established a model weaving center 
in Vlasti, a mountainous village in Northern Greece. For the next 25 years, this inter-
cultural venture was much more than a blessing for local women; it also contributed to 
the reinvigoration of an endowed locale, stricken by wars, poverty, and abandonment. 
A bittersweet glance at the past, raising thorny questions about the future of the Greek 
countryside.

 Mediterranean Memory Award, sponsored by INA Institut National de l’Audiovi-
suel) @ PriMed - Marseille, France 
 Best Documentary @ 3d Athens Fashion Film Festival - Greece 
 Award @ the 7th Ierapetra International Documentary Festival 

11.07.21 2100 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟ // DIMITSANA-MUSEUM 
24.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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Ψωμί και μια κουβέρτα

Bread and A Blanket
39’

Δημήτρης Γκρίντζος

Δημήτρης Γκρίντζος
2020, Ελλάδα | Greece
Ελληνικά | Greek
Aγγλικά | English

Δευτέρα 13 Δεκέμβρη του 1943, τα Καλάβρυτα πυρπολούνται από τον κατοχικό 
στρατό της Ναζιστικής Γερμανίας ενώ παράλληλα εκτελούνται όλοι οι άνδρες και 
οι έφηβοι του χωριού. Αυτό το έγκλημα πολέμου θα καταγραφεί στην ιστορία, μαζί 
με τη σφαγή της Μεραρχίας Άκουι, ως η μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου. Τρεις άνδρες που έζησαν τα γεγονότα 
ως παιδιά κλεισμένα στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων με τα υπόλοιπα γυναικό-
παιδα, διηγούνται την τραυματική αυτή εμπειρία. 

It's Monday, the 13th of December in 1943, the small town of Kalavryta is set on fire 
by the occupation army of Nazi Germany while the entire male population is being 
gathered on a nearby hill and shot dead. This war crime will go down in history, along 
with the massacre of Acqui Division, as the largest mass killing in Greece during WWII. 
Three men, who witnessed these events as kids, locked up with the rest women, chil-
dren and elderly people in Kalavryta's primary school, recall this traumatic experience. 

2nd Best Short Documentary @ 14th Chalkida Greek Documentary Festival

22.07.21 2100 ΣΠΑΡΤΗ // SPARTA
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III

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου υπέγραψε φέτος  συμφωνία συνεργασίας με 
το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi, του Μπιλμπάο της Ισπανίας, ένα φεστιβάλ που μετρά 62 χρόνια 
ζωής. Στο πλαίσιο αυτής  της συνεργασίας, θα γίνουν δράσεις για την προώθηση και προβολή 
ντοκιμαντέρ που αφορούν τις δύο χώρες καθώς επίσης να δοθούν κίνητρα για συμπαραγωγές 
μεταξύ σκηνοθετών.  

Eτσι στην 1η φάση της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε στην online έκδοση  του 7ου διεθνούς 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου Αφιέρωμα στον Βασκικό Κινηματογράφο, με την παρου-
σία τριών ντοκιμαντέρ: Τρεις Βάσκες σκηνοθέτιδες εκφράζουν μέσα από την δική τους ματιά 
πτυχές του τόπου και της ιστορίας τους, μιάς ιστορίας χαραγμένης από βίαια γεγονότα μέχρι 
την θεσμοποίησή  της ως Χώρα των Βάσκων. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κάλεσμα σε  Βάσκους και Ελληνες  σκηνοθέτες/παραγωγούς 

με σκοπό την αναζήτηση ευκαιριών συμπαραγωγής μεταξύ των δύο χωρών για την δημιουρ-
γία  ενός 90λέπτου σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ πάνω στην θεματική του φετινού αφιερώμα-
τος «Διεκδικώντας την ελευθερία», η υλοποίηση του οποίου είναι σε εξέλιξη. 

* Στις επόμενες σελίδες, η παρουσίαση των τριών ντοκιμαντέρ του αφιερώματος. 
 

The Peloponnisos International Doc Film Festival signed a cooperation agreement with the 
Zinebi International Festival in Bilbao, Spain, a 62 year old festival. Within the framework of this 
cooperation, actions have been agreed to promote documentaries concerning the two coun-
tries as well as to incentivize co-productions between directors. Thus, during the 7th Pelopon-
nisos International Documentary Festival Online Edition, there was  a tribute to the Basque 
Cinema, with the screening of  3 films through the eyes of female Basque directors that talk 
about their land’s stories, those stories full of violent events all through the point that the 
Basque Country got officially recognized. 

Whilst, there has been a  call on Basque and Greek directors/producers to seek co-production 
opportunities between the two countries in order to create a 90-minute modular documentary 
on the theme of this year’s tribute "Claiming Freedom" - its implementation is already underway. 

* Information about the Basque Cinema Special, in the following pages.

Η συνεργασία με το Φεστιβάλ Zinebi  | The collaboration with Zinebi Film Festival
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Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa | Gladys’ Window

Όχι, ευχαριστώ! Το Παράθυρο της Gladys
66’

Bertha Gaztelumendi
Silvia Mendibil
Sabino Ormazabal
2019, Χώρα των Βάσκων | Basque Country 
Βάσκικα, Αγγλικά, Ισπανικά | Basques, English, Spanish

Τον Ιούνιο του 1979, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Three MileIsland (Χάρι-
σμπουργκ, 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 MileIsland (Harrisburg, USA, the 
international anti-nuke movement started protesting all around the world. In Basque 
Country during Day of Action in Tudela, Gladys del Estal Ferreño was killed by a na-
tional 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.

18.02.2021 ONLINE

Aγγλικά, Ελληνικά  | English, Greek
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Lurralde Hotzak (Cold Lands)

Παγωμένοι Τόποι
66’

Iratxe Fresneda
Iratxe fresneda, Txelu Medina Arbide, Pimpi & Nella Films 
Iratxe Fresneda
2019, Χώρα των Βάσκων | Basque Country
Βάσκικα | Basques

Το Cold Lands είναι ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τις εικόνες και τον κινηματο-
γράφο, καθοδηγούμενο από σκηνοθέτες και καλλιτέχνες όπως οι Θεόδωρος Αγγε-
λόπουλος, 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 πραγμα-
τική 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 film-
makers and artist like, Theo Angelopoulos, 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 knowl-
edge that living is in itself a work of art.

Best Documentary @ Porto Femme International Film Festival (2019 
Mention of the jury @ Mostra internazionale del cinema di Genova (2020

18.02.2021 ONLINE

Aγγλικά, Ελληνικά  | English, Greek
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79’

Maider Oleaga

Izaskun Arandia
Maider Oleaga

2018, Χώρα των Βάσκων | Basque Country
Βάσκικα | Basques

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.

18.02.2021 ONLINE  

Aγγλικά, Ελληνικά  | English, Greek
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Συμμετέχοντας στη Δράση “Σινεμά ο Σταθμός”, όπου οι παλιοί σιδηροδρομικοί σταθμοί 
της Τρίπολης, της Πάτρας, του Μεσολογγίου και της Καλαμάτας “ανοίγουν” για να υποδε-
χτούν ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Πελοποννήσου θα κλείσει το πρόγραμμά του στις 4 Ιουλίου με την προβολή της ταινίας “Νο-
τιάς” του Τάσου Μπουλμέτη, παρουσία του σκηνοθέτη. 
Χορηγός της Δράσης είναι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με την αγαπημένη ελληνική μπύρα FIX 

Hellas να κερνάει τις ταινίες!  
Αρωγοί στην ενέργεια, είναι ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ, ενώ η σύλληψη και η εκτέλεση της ενέρ-
γειας ανήκει στην Action Direct, που αποτελεί και τον Φορέα Υλοποίησης της Δράσης - η δια-
δρομή της οποίας θα ολοκληρωθεί, στο νέο μουσείο σιδηροδρόμου στην πόλη του Πειραιά. 

H επιλογή των πόλεων έγινε με βάση τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στο ιστορικό γεγονός 
της επανάστασης του 1821 και η ενέργεια τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”. 

 
 The Peloponnisos International Documentary Festival will participate in the project 

“Stathmos Cinema”, during which the old railway stations of Tripolis, Patras, Misso-
longhi and Kalamata will “open” to show films of Modern Greek Cinema. The curtain 
goes down on Peloponissos IDFF on July 4th with the screening of the film “Notias”, 
while its director, Tassos Boulmetis, will be present. 

The project is sponsored by Olympic Brewery with the favourite Greek beer FIX Hellas 
accompanying the audience watching the films! OSE and GAIAOSE helped to carry out 
the project, while Action Direct, which is also the implementing body of the project, 
conceived and executed this idea - the route of which will be completed at the new rail-
way museum in Piraeus. 

The cities were selected based on their leading role in the Greek War of Independence 
and the project is under the auspices of the Commission “Greece 2021”.  

Η συνεργασία με την Fix Hellas &  Action Direct



Νοτιάς

Notias

2017, Ελλάδα
Τάσος Μπουλμέτης, Γιάννης Τσίρος

Τάσος Μπουλμέτης

ΕΛ

ΕΝ
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Από τη μέρα που εμφανίζονται σε ένα μικρό αγόρι οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες, 
φουντώνει και η επιθυμία του να λέει ιστορίες με ένα δικό του, ανατρεπτικό, τρόπο. 
Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενες για την Ελλάδα, δεκαε-
τίες του ‘60,’70 και ’80, πυροδοτούν τη φαντασία του ασταμάτητα. Στο ταξίδι από 
την εφηβεία προς την ενηλικίωση, για να κατακτήσει αυτά που ποθεί, θα σκαρφιστεί 
ιστορίες για αρχαίους μύθους, μακρινά ταξίδια και όμορφες γυναίκες. Όταν έρθει 
αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικόνες, και θα ανα-
καλύψει τον εαυτό του. 

Παίζουν: Γιάννης Νιάρρος, Μελισσάνθη Μάχουτ, Xαρά Μάτα 
Γιαννάτου, Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, Ταξιάρχης Χάνος, Αρ-
γύρης Ξάφης, Ερρίκος Λίτσης, Ομηρος Πουλάκης.

From the day the first love worries appear in Stavros, his desire to tell stories in his 
own, subversive way ignites. 

Cast: Yannis Niaros, Melissanthi Mahout, Chara Mata Giannatou, 
Themis Panou, Maria Kallimani, Taxiarchis Chanos, Argyris Xafis, Er-
rikos Litsis, Omiros Poulakis.

 Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου (Θέμης Πάνου) | Ελληνική Ακαδημία Κινηματογρά-
φου 2017 
 Βραβείο Καλύτερης σκηνογραφίας (Σπύρος Λάσκαρης)| Ελληνική Ακαδημία Κι-
νηματογράφου 2017 

04.07.21 2200 ΚΑΛΑΜΑΤΑ // KALAMATA 



Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ στοχεύει στην προστασία, 
υποστήριξη και ανάδειξη των δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοα-
κουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ αποτελεί μια από τις σημα-
ντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον χώρο της ελληνικής 
οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και 
ισχυροποίησή τους ως κεντρικών αναπτυξιακών κλάδων της χώρας. Πλέον η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις νέες προ-
κλήσεις που αναδύονται στον οπτικοακουστικό τομέα αλλά και στους συγγενείς με αυτόν τομείς, που ανήκουν στον 
ευρύτερο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αρχείων. Στόχος, 
μέσα από το ΕΚΟΜΕ, είναι να δημιουργηθεί ένα σημείο συνάντησης όλων των παραγωγικών συνιστωσών του οπτικοα-
κουστικού κλάδου με τους πολίτες, το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες 
και τους δήμους, θα ενισχύσει σημαντικά την εγχώρια οπτικοακουστική αγορά. Το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί ως πόλος έλξης, 
και ταυτόχρονα ως εκκολαπτήριο (incubator) ιδεών και δράσεων, που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν σταδιακά οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τη δημιουργική διέξοδο που αναζητούν κα-
ταρχάς στον τόπο τους, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.  
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«Ντοκιμαντέρ για όλους: Προσβάσιμες προβολές  
ντοκιμαντέρ για κωφούς, βαρήκοους και τυφλούς» 

Με την προβολή δύο ιδιαίτερων μαθητικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, εγκαινιάζεται η συνεργασία του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επι-
κοινωνίας, την Παρασκευή 18 Ιουνίου, κατά την τελετή έναρξης της 7ης διοργάνωσης στην Καλαμάτα. 
Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα είδος που πρέπει να απολαμβάνουν όλες οι κατηγορίες του πληθυσμού. 
Παρότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, το ελληνικό ντοκιμαντέρ υστερεί ακόμα σε προ-
σβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρίες. Το ΕΚΟΜΕ ανέλαβε πιλοτικά τον ειδικό υποτιτλισμό και 
ακουστική περιγραφή των ταινιών Ένα σχολείο, δύο κόσμοι και Μην πεις ποτέ σου "είναι αργά", που 
προέρχονται από το παιδαγωγικό πρόγραμμα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με το οποίο επίσης 
το ΕΚΟΜΕ συνεργάζεται στενά. Με γνώμονα τη συμπερίληψη ανθρώπων με αναπηρίες, στόχος είναι η 
ευαισθητοποίηση για την προσβασιμότητα της οπτικοακουστικής παραγωγής σε ειδικές κατηγορίες 
πληθυσμού. Συγχρόνως, η ανάδειξη του ντοκιμαντέρ ως είδους που απευθύνεται σε όλους, η δυνατό-
τητα παιδαγωγικής αξιοποίησής του, η ανάγκη διαφύλαξης και περαιτέρω προβολής του στης Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.  
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Στέλιος Κυμιωνής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Δια-
χείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ, και η Ειρήνη Ανδριοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΕΚΟΜΕ.  

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Ένα σχολείο, δύο κόσμοι  12’ (2019) 
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Ιωσηφίδου  
Η ταινία ακολουθεί τη διαδικασία ένταξης μιας κωφής μαθήτριας στο σχολικό πρόγραμμα του δι-

θέσιου δημοτικού σχολείου Εμπρόσνερου Αποκόρωνα, στην επαρχία των Χανίων. Η μικρή Ευαγγελία 
μιλάει στη νοηματική και, χάρη στις δασκάλες της, συμμετέχει ισότιμα στο μάθημα μαζί με τους 
ακούοντες συμμαθητές της.  

Μην πεις ποτέ σου "Είναι αργά" 10’ (2020) 
Σύμβουλος σκηνοθεσίας: Άγγελος Κοβότσος 

Τέσσερις εκπαιδευόμενες μιλούν από καρδιάς στην κάμερα για ένα κοινό απωθημένο: την επι-
στροφή τους στα θρανία. Τέσσερις ολιγόλεπτες αφηγήσεις που αναδεικνύουν την αξία μιας δεύ-
τερης ευκαιρίας για μάθηση.  



The mission of the National Centre of Audiovisual Media and Communication-EKOME is the protection, support 
and promotion of public and private initiatives, domestic and foreign, in the field of audiovisual media and communi-
cation in Greece. The establishment and operation of EKOME is one of the most important initiatives and most in-
novative interventions of the Greek administration in audiovisual production, entrepreneurship and education, which 
aims to support them as key financial development components in the country. 

Now, Greece is responding to the new challenges that arise in the audiovisual sector and to its affiliated industries, 
who belong to the wider field of creative industries, in education, research and digitization of archives. The aim, 
through EKOME, is to create a meeting point of all the productive components of the audiovisual industry with the 
public, which, through the cooperation with the competent ministries, regional and municipal authorities, will sig-
nificantly strengthen the domestic audiovisual market. EKOME functions as a focal point, and at the same time, as 
an incubator of ideas and actions, which will allow the necessary conditions to be gradually created, so that young 
people can find the creative way they seek first in their country and in the international labour market.
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"Documentary films for all: Accessible documentary  
screenings for deaf, hard of hearing and blind people" 

With the screening of two special short student documentaries, Peloponnisos International Documentary 
Film Festival launches its cooperation with the EKOME (National Centre of Audiovisual Media and Communi-
cation), on Friday, June 18, during the opening ceremony of the 7th event in Kalamata. 

Documentary is a genre that should be enjoyed by all people. Although steps are being taken in this direc-
tion, Greek documentary films still fall behind in terms of accessibility for people with disabilities. EKOME 
undertook the piloting of the special subtitling and audio description of the films One School, Two Worlds 
and Never say "it’s too late", which come straight from the pedagogical programme of the Chania Film Fes-
tival, with which EKOME has already established a strong cooperation. 

Aiming to the inclusion of people with disabilities, the ultimate goal is to raise awareness regarding the 
accessibility of audiovisual production that is addressed to special categories of the population. At the 
same time, the goals of this initiative are also: the promotion of the documentary as a genre that is ad-
dressed to everyone, its pedagogical potential, the need for its preservation as a genre and its further pro-
motion not only in Greece, but also abroad.  

The event will be addressed by Stelios Kymionis, Head of the Development and Digital Content Manage-
ment Department of EKOME, and Irini Andriopoulou, Head of the Research, Studies and Educational Pro-
grammes Department of EKOME. 

 

ABOUT THE FILMS 

One school, Two worlds  12’ (2019) 
Director: Despina Iosifidou  

The film follows the process of including a deaf student in the school cur-
riculum of the two-seat primary school of Emprosneros Apokoronas, in the 
province of Chania. Little Evangelia speaks in sign language and, thanks to 
her teachers, participates equally in the lesson together with her listening 
classmates. 
 
 
Never say “It’s too late” 10’ (2020) 
Director Advisor: Agelos Kovotsos 

Four trainees speak from the heart to the camera about a common repul-
sion: their return to the desks. Four short narratives that highlight the value 
of a second chance to learn. 



Ο Soloup -Αντώνης Νικολόπουλος- είναι πολιτικός γελοιογράφος (Το Ποντίκι, περιοδικό δρόμου Σχε-
δία, παλαιότερα Το Βήμα, Goal news κ.α. ) και δημιουργός κόμικς (Βαβέλ, Γαλέρα κ.α.). Έχει σπουδάσει 
Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μετα-
διδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας κι Επικοινωνίας. Το βιβλίο του “Τα Ελλη-
νικά κόμικς” (Τόπος, 2012) επικεντρώνεται στην έρευνα και μελέτη της Ένατης τέχνης στην Ελλάδα. 
Διδάσκει γελοιογραφία και κόμικς στο πρόγραμμα e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 17 συλλογές και βιβλία με γελοιογραφίες και κό-
μικς. Τα κόμικς του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και μετράει 2 συνεργασίες με το Μουσείο 
Μπενάκη. Δουλειά του έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.  
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Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Πελοποννήσου και με αφορμή το αφιέρωμα του φεστιβάλ "Διεκδικώ-
ντας την Ελευθερία" καθώς και την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση, έχει προγραμματιστεί, για πρώτη φορά φυσικά μπροστά σε 
κοινό, εξαιτίας των περιορισμών λόγω covid, η παρουσίαση του Graphic Novel 
του κομικογράφου Soloup με τίτλο "21-Η μάχη της πλατείας", την Kυριακή 20 
Ιουνίου και ώρα 8 μ.μ. στο χώρο προβολών μας στην Καλαμάτα (Πάρκο ΟΣΕ). 
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο -  καρπό τριών χρόνων, που συνδυά-
ζει την ιστορία με την ένατη τέχνη:  Το graphic novel 21: Η μάχη της πλατείας 
καλύπτει τα χρόνια της Επανάστασης μέχρι και την έλευση του Βαυαρού βα-
σιλιά Όθωνα. Το μεγαλύτερο σε έκταση μέχρι σήμερα έργο κόμικς στην Ελ-
λάδα συνδυάζει τη συστηματική ιστορική και αρχειακή έρευνα με την Ένατη 
Τέχνη. Μια αφήγηση που ξεφεύγει από τα στερεότυπα και αναδεικνύει πρό-
σωπα και γεγονότα, μέσα από γνωστές και λιγότερο γνωστές πτυχές της 
Ιστορίας. Μια κεντρική σπονδυλωτή ιστορία ξετυλίγεται στη σημερινή Αθήνα κάτω από το άγαλμα του Κο-
λοκοτρώνη. Είκοσι ένα κεφάλαια, χωρισμένα σε πέντε μεγάλες ενότητες (Πλατεία, Χατζάρια, Σεργούνι, 
Ήρωες, Γκιλοτίνα) στα οποία παρεμβάλλονται είκοσι μία ιστορίες βασισμένες σε αφηγήσεις και κείμενα αν-
θρώπων που έζησαν ή μελέτησαν την Επανάσταση, με ένθετα πορτραίτα «ηρώων» και «αντιηρώων». Ακο-
λουθώντας τα κείμενα πάνω από 30 συγγραφέων, αλλά και τις εικαστικές δημιουργίες περισσότερων από 
50 ζωγράφων και χαρακτών, το βιβλίο αποτελεί ένα παζλ υποκειμενικών προσεγγίσεων για τις μάχες και τα 
πρόσωπα του Αγώνα, τα γεγονότα και τις ιδέες της Επανάστασης. 
Το έργο υποστηρίχθηκε από τον ΕΛΙΔΕΚ με την βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας κι Επικοινωνίας) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Για την αρχειακή έρευνα συνεργάστηκαν οι 
Νατάσα Καστρίτη, Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, Παναγιώτα Παναρίτη με την επιστημονική συμβολή της καθηγή-
τριας Εύης Σαμπανίκου.  
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Γιάννης Κουκουλάς (Ιστορικός Τέχνης), Μελέτης Μοίρας (Σκηνοθέτης), Αντώ-

νης Νικολόπουλος/ Soloup (Σκιτσογράφος) 
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος και περιλαμβάνει περισσότερες από 600 σελίδες. Μπορείτε 

να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: 1821graphicnovel.gr.  

21-Η μάχη της πλατείας | Making of... behind the sketches 
Με αφορμή την παρουσίαση του graphic novel, και σε πρώτη επίσημη παρουσίαση, θα προβληθεί το ντο-

κιμαντέρ του Μελέτη Μοίρα 21-Η μάχη της πλατείας | Making of... behind the sketches. 
Ο σκηνοθέτης τού “Βαβέλ – Από τη Σιωπή στην Έκρηξη”, συναντάει (πάλι) τον Αντώνη Νικολόπουλο (Soloup) 

και τους συνεργάτες του, ακολουθώντας τη διαδρομή δημιουργίας, τον χρόνο και τον τρόπο στησίματος 
του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα ελληνικού graphic novel. Έρευνα, αρχεία, storyboards, χαρτιά, μολύβια, με-
λάνια. Συζητήσεις του Soloup με την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου για τα πώς και τα 
γιατί της Ιστορίας.  

Παρουσίαση του Graphic Novel "Η μάχη της πλατείας" του Soloup - Και το “Making of”



Soloup is a political cartoonist (satirical and political newspaper “To Pondiki” and street magazine “Sxe-
dia”) and a comic book creator. He studied Political Sciences at Panteion University and is a Ph.D in the 
department of Cultural Technology and Communication at the University of the Aegean. His post-doc-
toral research is on the depiction of the Greek Revolution from the year 1800 to the present day as 
viewed through the visual arts, prints, comics etc. The 1821 graphic novel is part of this research. He has 
published more than 17 comic collections and books in his career. His comics have been translated into 
many languages and he has collaborated twice with the Benaki museum. His art has traveled all over Eu-
rope and America. 
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In the context of the parallel events of the 7th Peloponnisos International Doc-
umentary Festival, on the occasion of the tribute of the festival "Claiming Free-
dom" for the 200th anniversary of the Greek Revolution, we are planning, for the 
first time physically in front of an audience due to covid restrictions, a book 
launch event,  of the graphic novel "21-The Battle of the Square" by the comic 
artist Soloup, on Sunday, June 20 at our main screening place in Kalamata. This 
graphic novel with more than 600 pages of original work has been a 3-year proj-
ect that connects history with the 9th art. Narrations based on texts by fighters 
and historians. Sketches which refer to artworks. An extensive, academic ap-
pendix with information, biographies, indexes, and bibliographical references.   

The graphic novel, 21- The Battle of the Square, covers the entire period of 
the Revolution up until the accession of the Bavarian king, Otto. It is one of 
the most extended comics works in Greece to date. A narration which es-

capes from stereotypes and highlights people and facts through both familiar and less well-known 
aspects of history. Despite the many references and the multiple layers of understanding involved, The 
Battle of the Square invites both young and old along on a thrilling adventure. The texts are based on a 
wide array of main characters: the klephts and armatole, the Phanariotes, the Kodjabashis, the fighters, 
the philhellenes etc. The engravings and paintings that depict the Revolution are effectively integrated 
into the pages of the comic book. 

The project was supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) and with 
the help of the University of the Aegean (Department of Cultural Technology and Communication) and 
the National Historical Museum. Collaborating with Natasa Kastriti, Reggina Katsimardou, Panagiota 
Panariti for the archival research, and with the academic research of Professor Evi Sampanikou.  

They will talk about the book: Giannis Koukoulas (Art Historian), Meletis Miras (Director), Antonis Niko-
lopoulos / Soloup (Cartoonist) 

You can find the book in stores by Ikaros publishing. For more information you can check out their offi-
cial website: 1821graphicnovel.gr/en/ 

21-The battle of the square | Making of... behind the sketches 
On the occasion of the presentation of the graphic novel, and for the first time, there is going to be a 

screening of the documentary  “21-The battle of the square | Making of ... behind the sketches”, directed 
by Meletis Miras. 

The director of "Babel - From Silence to Explosion",  meets (again) Antonis Nikolopoulos (Soloup) and 
his partners, following the path of creation, the time and the way of setting up the biggest Greek 
graphic novel to date, the “21-The battle of the square”. It is about research, archives, storyboards, 
papers, pencils, inks... Soloup talks with the research team of the National History Museum about the 
hows and whys of history. 

The Graphic Novel "The Battle of the Square" by Soloup - Plus the “Making of”
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Το χαρτί συναντάει το φιλμ, η διαδοχή των σχεδιασμένων καρέ συναντάει την κινούμενη εικόνα, η 
σύνθεση της σελίδας συναντάει το μοντάζ… 
Με άλλα λόγια, δυο τέχνες τόσο συγγενείς, αλλά και τόσο διαφορετικές συνομιλούν, καθώς εντά-
ξαμε φέτος στο Φεστιβάλ μας, σε συνεργασία με την ομάδα του φεστιβάλ της Βαβέλ, μια διεθνή έκ-
θεση κόμικς. Δημιουργοί  με τελείως διαφορετικό ύφος και εικαστική γραφή, εκθέτουν τις δικές 
τους αφηγηματικές εκδοχές  γύρω από τη Διεκδίκηση της Ελευθερίας και εντάσσονται αβίαστα στη 
θεματολογία του Φεστιβάλ, με έναν τόσο καίριο τρόπο που, δεν συμπληρώνει απλά, αλλά ολοκλη-
ρώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Ιουνίου και ώρα 7:30 μ.μ., στον  

Χώρο Τέχνης Α49 (Αναγνωσταρά 49, Καλαμάτα), όπου θα φιλοξενηθεί μέχρι τις 4 Ιουλίου. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Μπότσος, Θανάσης Πέτρου, Sotos Anagno, Soloup (Ελ-
λάδα), Giuseppe Palumbo, Andrea Bruno (Ιταλία) και Danijel Zezely (Κροατία).  

 
Parallel Event: International Comic Book Exhibition "The 7th Art meets the 9th Art" 
When paper meets film, sequence of frames meets animation, composition of page meets ed-

iting…In other words, two forms of art so related yet so different will unite, as this year, Pelopon-
nisos International Documentary Film Festival will organize in collaboration with Babel Comic Book 
Festival an international comic book exhibition. Creators with completely different style and visual 
writing show their own narrative versions around the theme of the Festival “Claiming Freedom”, 
in such a crucial way that not only complements but also completes the program of our events.  

The opening of the exhibition will take place on Saturday, June 19, 7:30 pm, at A49 Art Galery 
(Anagnostara 49, Kalamata), where it will be hosted until July 4. 

Participating artists: George Botsos, Thanassis Petrou, Sotos Anagno, Soloup (Greece), Giu-
seppe Palumbo, Andrea Bruno (Italy) and Danijel Zezely (Croatia). 

∆ιεθνής έκθεση κόμικ “Η 7η Τέχνη συναντά την 9η”
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Θανάσης Πέτρου 
O Θανάσης Πέτρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Σπούδασε 

γαλλική φιλολογία, κοινωνιογλωσσολογία και κόμικς. Από το 2008 μέχρι 
σήμερα έχουν εκδοθεί 14 βιβλία με τα κόμικς του σε διάφορους εκδοτι-
κούς οίκους. Εργάστηκε για πέντε χρόνια στο ένθετο «9» της Ελευθερο-
τυπίας και από το 2012 μέχρι και σήμερα διδάσκει στον ΑΚΤΟ. 

 
Thanasis Petrou 

Thanasis Petrou was born in Thessaloniki in 1971. He studied French literature, so-
ciolinguistics and comics. From 2008 until today, 14 books with his comics have 
been published in various publishing houses. He worked for five years in the comics 
magazine supplement "9" featured in the Eleftherotypia newspaper. In 2012 he 
began teaching at AKTO Art & Design, where he has remained ever since. 

 
 
Sotos Anagnos 

O Sotos Anagnos γεννήθηκε στην Αθήνα. Ασχολείται με την εικονογράφηση, την γραφι-
στική και τα κόμικς. Δουλειές του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά, βιβλία, Fan-
zines και Webzines (Thames & Hudson, internazionale, βαβέλ, Athensvoice, Lifo, Maxim, 
Beast, Strukt κ.α.) Κατά καιρούς έχει εργαστεί στη διαφήμιση και στην καλλιτεχνική επι-
μέλεια και παραγωγή έντυπου υλικού. Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελ-
λάδος. Δείγματα των πειραματισμών του στο: www.behance.net/sotosanagnos 
 

Sotos Anagnos was born in Athens. 
He works in illustration, graphic de-
sign and comics. His work has been 
published in various magazines, 
books, fanzines and webzines 
Thames & Hudson, Internazionale, 
Vavel, Athensvoice, Lifo, Maxim, 
Beast, Strukt etc. He has occa-
sionally worked in advertising and in 
the art direction and production of 
printed material. He has taken part in 
exhibitions inside and outside of 
Greece. Samples of his experimenta-
tion can be found at: www.be-
hance.net/sotosanagnos 
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Danijel Žeželj 
Σπουδαίος Κροάτης δημιουργός κόμικς, ζωγράφος και εικονογράφος. Γεννήθηκε στο 

Ζάγκρεμπ το 1966 και σπούδασε καλές τέχνες. Μετανάστευσε από την πατρίδα του το 
1991 πρώτα στο Λονδίνο, μετά στην Ιταλία και αργότερα στο Σιάτλ των ΗΠΑ και καθιερώ-
θηκε με το δυναμικό στυλ του στην ασπρόμαυρη απεικόνιση γκρίζων ιστοριών με 
σκληρή, αλλά ποιητική αφήγηση. Εχει εκδώσει πάνω από 20 βιβλία που έχουν μεταφρα-
στεί σε πολλές γλώσσες. Συνεργάτης των DC comics/Vertigo, Marvel comics, New York 
Times Book Review, Harper’s Magazine, San Francisco Gardian, Edizioni del Griffo, Edi-
zione Charta κα.  

Από το 1999 με τη μουσικό και συνθέτη Jessica Lurie, 
δημιούργησαν μια σειρά multimedia performances συν-
δυάζοντας ζωντανή μουσική και ζωγραφική που έχει 
παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 
Ήταν ο πρώτος comic artist που το Isabell Stewart Gard-
ner Museum φιλοξένησε ατομική του έκθεση στη Βο-
στώνη. Το 2001, ίδρυσε στο Ζάγκρεμπ τον εκδοτικό οίκο 
/ εργαστήριο σχεδίου Petikat. Πολυεπίπεδος, βαθιά αν-
θρώπινος, πολιτικός χωρίς κηρύγματα και ευκολίες, κι-
νείται ανάμεσα σε Ευρώπη και Αμερική, σε mainstream 
και εναλλακτικά ρεύματα, κρατώντας πάντα υψηλά ει-
καστικά και ηθικά στάνταρ. Ζει και εργάζεται μεταξύ 
Νέας Υόρκης και Ζάγκρεμπ. 
 

A prominent Croatian comic book creator, painter and illustrator. Born in Zagreb in 
1966, he studied fine arts. He immigrated from his homeland in 1991 first to London, 
then to Italy and later to Seattle, USA and established himself with his dynamic style 
of black and white depictions of gray stories using harsh but poetic narration. He has 
published over 20 books that have been translated into many languages. A collabo-
rator of DC comics/Vertigo, Marvel comics, New York Times Book Review, Harper's 
Magazine, the San Francisco Guardian, Grifo Edizioni, Edizione Charta and others. 

Since 1999, along with musician and composer Jessica Lurie, they have created a 
series of multimedia performances combining live music and painting that has been 
presented at many festivals in Europe and the USA. He was the first comic artist to 
host a solo exhibition at the Isabell Stewart Gardner Museum in Boston. In 2001, he 
founded the Petikat publishing house / design laboratory in Zagreb. 

Multilayered, deeply human, political without being didactic or cheap, he moves be-
tween Europe and America, in mainstream and alternative circles, always keeping high 
artistic and moral standards. He lives and works in-between New York and Zagreb. 
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Giuseppe Palumbo 
Ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς κόμικς της Ιταλίας. Γεννήθηκε στη Ματέρα 

το 1964 και σπούδασε αρχαιολογία και φιλολογία. Πρωτοδημοσίευσε κόμικς του το 1986 
στα εμβληματικά περιοδικά Frigidaire και Syborg δημιουργώντας τον μαζοχιστή υπερή-
ρωα Ramarro. Έχει δημοσιεύσει στα μεγαλύτερα περιοδικά της Ευρώπης και οι σειρές 
του Cut, Jumbo και Tosca la mosca σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία. 
Η πρώτη του επαφή με τα κόμικς ευρείας κυκλοφορίας έγινε στα μέσα της δεκαετίας 

του ’90, όταν σχεδίασε ορισμένα, εκτός σειράς, τεύχη του Martin Mystere. Από το 2001 
έως σήμερα συμβάλλει ενεργά στην ανανέωση του διάσημου ήρωα της ιταλικής σκηνής 
των κόμικς, Diabolik.Πολυβραβευμένος, έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές εκθέ-
σεις και έργα του έχουν δημοσιευθεί στην Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Ελλάδα, Ιαπωνία, 
ΗΠΑ, Λευκορωσία και Κευλάνη. Τα τελευταία χρόνια, μέσω της δημιουργικής ομάδας 
Action 30, δραστηριοποιείται κοινωνικά, συμμετέχοντας σε performances σε όλη την 
Ευρώπη με στόχο την ευαισθητοποίηση κατά του φασισμού και του ρατσισμού. 

 
One of the biggest comic book creators in Italy. 

He was born in Matera in 1964 and studied ar-
cheology and philology. He first published his 
comics in 1986 in the iconic magazines Frigidaire 
and Syborg, creating the masochistic superhero 
Ramarro. He has been published in major Euro-
pean magazines and his Cut, Jumbo and Tosca 
la mosca series have been a huge success in 
Japan. His first contact with popular comics was 
in the mid-1990s, when he designed several out-
of-series issues of Martin Mystere. From 2001 
until today he has been actively contributing to 
the revival of the famous hero of the Italian 
comic scene, Diabolik. Muti award-winning, he 
has been featured in many solo exhibitions and 
his works have been published in France, Spain, Denmark, Greece, Japan, USA, Be-
larus and Ceylon. In recent years, through the creative team Action 30, he has been 
socially active, participating in performances throughout Europe with the aim of rais-
ing awareness against fascism and racism. 
 
 Soloup βλ. βιογραφικό // see bio @ σελίδα // page 128129 
 Γιώργος Μπότσος // Giorgos Botsos βλ. βιογραφικό // see bio @ σελίδα // page 134135 
Andrea Bruno βλ. βιογραφικό // see bio @ σελίδα // page 134135 
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Ο Γιώργος Μπότσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Το 1983 αποφοίτησε 
από το Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Σταθερός συνεργάτης 
του περιοδικού ΒΑΒΕΛ από το 1987 έλαβε μέρος σε όλα τα Φεστιβάλ που 
διοργάνωσε το περιοδικό. Τη δουλειά του χαρακτηρίζει μια πολύ έντονη 
χρήση του χρώματος και ένα ιδιαίτερο στιλ που συνδυάζει στοιχεία εξπρε-
σιονισμού και την αμεσότητα της 9ης Τέχνης. Η εικαστική του δουλειά έχει 

παρουσιαστεί σε πολλές ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Από το 2000 διδάσκει κόμικς και διευθύνει το τμήμα «σκίτσο-κόμικς-καρτούν» στον 
Κολέγιο ΑΚΤΟ Art&Design. 

 
Ο Αντρέα Μπρούνο γεννήθηκε στην Κατάνια το 1972. Ξεκίνησε να κάνει κόμικς στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Έχει δημοσιεύσει σε πολλές ιταλικές και διεθνείς ανθο-
λογίες και περιοδικά, όπως «Μαύρο ινδικό μελάνι (Amok, 2000), Mano, Schizzo, Μαύρος, 
Le Cheval Sans Tête, De Brakke Hond, Ροζέτα και Strapazin. Ζει στη Μπολόνια και είναι 
ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Canicola. Το 2007 δημοσίευσε την κωμική του ιστορία 
«Brodo di Niente».  Είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες κόμικς στη διεθνή 
σκηνή. Μεταξύ των επιρροών του είναι οι μεγάλοι δάσκαλοι των ιταλικών και αργεντίνι-
κων σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των Alberto Breccia, José Munoz, Sergio Toppi και 
Hugo Pratt. Ο Andrea Bruno ενδιαφέρεται για ιστορίες παρμένες από την πραγματική ζωή. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει ένα όλο και πιο προσωπικό 
στυλ, εγκαταλείποντας τη γραμμή και το στυλό υπέρ των μαύρων κηλίδων μελανιού, και 
τη χρήση ενός πινέλου και κομματιών κυματοειδούς χαρτονιού. Αυτή η τεχνική επιτρέπει 
ένα ιμπρεσιονιστικό-εξπρεσιονιστικό αποτέλεσμα: οι φιγούρες, τα σώματα και τα πρό-
σωπα που δημιουργούνται από την έντονη αντίθεση των βαθιών μαύρων και των καθα-
ρών λευκών αναδύονται σαν αντικατοπτρισμός από το χαρτί. 

Masterclass: Χάρτινος κινηματογράφος - Σκηνοθετώντας μία σελίδα κόμικς»

Ένα ενδιαφέρον masterclass για τη σχέση των κόμικς με 
τον κινηματογράφο, τη φύση της σελίδας κόμικς ως εικα-
στικής αφήγησης και τη λειτουργία της διαδοχής ή αλλη-
λουχίας των εικόνων, θα παρουσιάσει ο γνωστός 
δημιουργός κόμικς, Γιώργος Μπότσος, ενώ ο διεθνούς 
φήμης Ιταλός Andrea Bruno θα αναπτύξει την προσωπική 
του προσέγγιση της δημιουργίας ενός κόμικς σε σχέση με 
το ντοκιμαντέρ.  
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα 

εχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε μία ενδιαφέρουσα 
δημιουργική άσκηση, σχεδιάζοντας τη δική τους εκδοχή 
μια κωμικής ιστορίας.  
Το σεμινάριο, που είναι ανοιχτό στο κοινό, έχει προγραμ-

ματιστεί για το Σάββατο 26 Ιουνίου. Ο χώρος και η ώρα 
διεξαγωγής του θα καθοριστεί με βάση τα ισχύοντα υγει-
ονομικά μέτρα και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσα από τα 
social media και το site του Φεστιβάλ www.peloponnisos-
docfestival.com 
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Yiorgos Botsos was born in Athens in 
1960. In 1983 he graduated from the Politic 
Department of Law School of Athens. He 
has been a regular contributor on the mag-
azine Babel since 1987 and has participated 
in all the Festivals directed by the magazine. 
His work is characterized by vibrant colors 
and a unique style that combines expres-
sionism with the 9th Art. His artistic work 
has been presented in many individual and 
group exhibitions in Greece and inter-
nationally. He has been teaching and direct-
ing the “comics and cartoon” department at 
the AKTO college of Art & Design. 

 
Andrea Bruno was born in Catania in 1972. 

He started making comics in the early 
1990s. His work has been published in 
many Italian and international anthologies 
and periodicals, such as Black Indian Ink 
Amok, 2000, Mano, Schizzo, Black, Le 
Cheval Sans Tête, De Brakke Hond, Rosetta 
and Strapazin. He lives in Bologna and he 
is one of the founding members of Canic-
ola. In 2007 he published his comic story 
"Brodo di Niente". 

Andrea Bruno is one of the most inter-
esting comic book artists on global level. 
Among his influences are the great 
masters of the Italian and Argentine 
schools, including Alberto Breccia, José 
Munoz, Sergio Toppi and Hugo Pratt. 

Andrea Bruno is interested in stories 
originating from real life. For the past 
twenty years the artist has created an in-
creasingly personal style by abandoning 
the line and pen in favor of black ink spots 
and by using a brush and pieces of corru-
gated cardboard. This technique allows 
for an impressionist-expressionist effect: 
the figures, bodies and faces are created 
by the stark contrast of the deep blacks 
and the pure whites as they emerge as a 
reflection from the paper. 

Cinema on Paper: Directing a comic page

This is an interesting masterclass on the 
relationship between comics and cinema, 
the nature of the comic page as a visual 
narrative and the function of the 
sequence of images will be presented by 
the well-known comic creator, George 
Botsos, while the internationally re-
nowned Italian Andrea Bruno will de-
velop his personal approach on creating 
a comic in relation to the documentary.  

During this masterclass, participants will 
have the opportunity to try out an inter-
esting creative exercise while designing 
their own version of a comic story.  

The masterclass is scheduled for Sat-
urday, June 26. The venue and the exact 
time will be determined based on the 
then applied sanitary measures. It will be 
announced in time through the festival’s 
site and social media. 
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Masterclass: Σχολείο Κινηματογράφου ∆ρόμου | Street Cinema School

Η Σχολή Street Cinema είναι μια πρωτότυπη και μοναδική σχολή που ιδρύθηκε το 2013 από 
την Tekla Taidelli, Ιταλίδα underground σκηνοθέτιδα η οποία διδάσκει τη δική της αντίληψη 
του κινηματογράφου και ασχολείται με τρέχοντα ζητήματα «δίνοντας φωνή στους αόρατους» 
με τη βοήθεια κειμένων διάσημων συγγραφέων (Σαίξπηρ, Μπουκόφσκι, Κέρουακ) και ηθο-
ποιών που ανακαλύφθηκαν στον δρόμο.  
Σε ένα εντατικό δεκαήμερο εργαστήριο για κινηματογραφιστές, οι μαθητές, οι οποίοι θα πρέ-
πει να παρακολουθούν ήδη μαθήματα κινηματογράφου ή να έχουν σχετική εμπειρία, θα είναι 
σε θέση να βελτιώσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά το σενάριο, τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία 
και το μοντάζ, και να φτιάξουν μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 
μαθήματος, και θα μπορεί να σταλεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου και στη συνέχεια να μοιρα-
στεί στο διαδίκτυο. Η Σχολή Street Cinema απευθύνεται σε σκεπτόμενους νέους που θέλουν να 
δημιουργήσουν μέσω της συγκεκριμένης τέχνης και έχουν το θάρρος να εμπλακούν αλληλοε-
πιδρώντας με τους ανθρώπους του δρόμου, έχοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να κάνουν 
μια ταινία μικρού μήκους μοναδική εμπειρία που «μιλάει» με διάσημους στίχους. Για την έβδομη 
έκδοση του φεστιβάλ και με αφορμή τα 200 χρόνια απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους Οθω-
μανούς, δίνεται η συλλογή  «Ποίηση σε σχήμα τριαντάφυλλου», όπου οι ψαράδες της Καλαμάτας 
και άλλοι ταπεινοί άνθρωποι που θα επιλεγούν από τον δρόμο θα παρουσιάσουν ποιήματα του 
Πιερ Πάολο Παζολίνι, του ποιητή της ελευθερίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τις 
22 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, από τις 9:00 έως τις 19:00. Το αποτέλεσμα του σεμιναρίου θα πα-
ρουσιαστεί κατά την τελετή λήξης του Φεστιβάλ στην πόλη της Καλαμάτας (4 Ιουλίου) 
 

The Street Cinema School is an original and unique school founded in 2013by Tekla Tai-
delli, where she, the Italian underground director par excellence, teaches her idea of 
cinema which is 'giving voice to the invisible' and does so with texts by famous writers 
(Shakespeare, Bukowski, Kerouac), actors recruited from the street,always dealing with 
current issues. In an intensive 10-day workshop for filmmakers, the students, who already 
attend film courses, will be able to refine their knowledge of screenwriting, direction of 
actors, direction of photography and editing and will make a short film, which will be fi-
nalized at the end of the course, can be sent to film festivals and then shared online.The 
School of Street Cinema is therefore aimed at those young thinking heads who want to 
excite with videos, who have the courage to get involved by interacting with the street 
and is an opportunity to make a short film an unique experience that speaks with famous 
lyrics.For the seventh edition and on the occasion of the 200 years of liberation of Greece 



Το 2002 τελείωσε Σκηνοθεσία στη Σχολή Λουκίνο Βισκόντι, στο Μιλάνο. 
 Ασχολείται με τον κινηματογράφο στον κοινωνικό τομέα, αναζητώντας 

μια σύνδεση με τον δρόμο με την πιο σκληρή και ριζοσπαστική έκφραση 
της ζωής, απ’ τα παιδιά του δρόμου στις πλατείες, τα ναρκωτικά, τα προ-
άστια, τις φυλακές, τους άστεγους και τους μετανάστες, μέχρι και τους 
Βεδουίνους του Νοτίου Σινά, με έναν «underground νεορεαλισμό». Έγινε 

γνωστή το 2004 με την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους «Fuori Vena» (Miss Hit) 
που πρόκειται για μια ιστορία αγάπης και εθισμού στα ναρκωτικά. Η ταινία ήταν 
υποψήφια στο 58ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και κέρδισε 
βραβείο στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σουλμόνα. 

 Στη συνέχεια, η πολύ γνωστή ταινία της μικρού μήκους «My Big-assed Mother», 
η οποία αποτέλεσε την παρθενική εμφάνιση του σκηνοθέτη Είμπελ Φεράρα στην 
οθόνη, ως Τσαρλς Μπουκόφσκι, προβλήθηκε το 2011 στο IFFR Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ρότερνταμ). Η ταινία ντοκιμαντέρ της με τίτλο BEDU Beddna Nai-
esh (2019 αφορά τις φυλές των Βεδουίνων στο Νότιο Σινά που καλλιεργούν και 
διακινούν όπιο, τώρα διανέμεται από το Premiere Film. 

 Το 2013 ίδρυσε τη Σχολή Street Cinema, όπου διδάσκει το πώς αντιλαμβάνεται η 
ίδια τον κινηματογράφο, δηλαδή «δίνοντας φωνή στους αόρατους» με κείμενα του 
Σαίξπηρ και σπουδαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Μπουκόφσκι και ο Τζέρουακ, 
προσαρμοσμένα στα τρέχοντα ζητήματα, με το «Poesie Beat» στην 6η έκδοσή του.  
 

Tekla Taidelli (1977 graduated in 2002 in Directing at the Luchino Visconti school 
in Milan. She always deals with cinema in the social field, seeking a link with the 
street with the harshest and most radical expression of life, from punks to squares 
to drugs, to  the suburbs,to prisons, to the homeless to the immigrants, up to the 
Bedouin tribes of South Sinai, with an ‘underground neorealism’. She is known in 2004 
with her first long FUORI VENA Miss Hit) selected at the 58th Locarno Film Festival 
and winner of the 23rd Sulmona Film Festival, a story of love and drug addiction. 
Then the best known: MY BIGASSED MOTHER, a short in which the director Abel 
Ferrara for the first time on the screen, plays the writer Charles Bukowski, presented 
in 2011 at IFFR International Film Festival Rotterdam) and the 2019 documentary 
BEDU Beddna Naiesh (We want to live) about Bedouin tribes of South Sinai farming 
and dealing opium, now distributed by Prem1ere Film. In 2013 she founded the 
STREET CINEMA SCHOOL where she teaches her idea of cinema: 'giving voice to 
the invisible' with text by Shakespeare and great writers (Bukowski, Kerouac) 
adapted to current issues, today with ‘POESIE BEAT’ in its 6th edition.
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from the Ottomans, the short  'Poesie in forma di rosa' (Poem in the shape of a rose) is 
shot, where the fishermen of Kalamata and other humble people recruited from the 
street will act the poems of Pier Paolo Pasolini, the poet of freedom.The courses will be 
held from 22 June to 4 July. From 9:00 to 19:00. The outcome of the masterclass will be 
presented on July 4, during the closing ceremony of the festival.
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Workshop: “Πορτρέτα” - ∆ημιουργώντας ένα Ντοκιμαντέρ | Creating a Documentary - “Portraits”

Το σεμινάριο  πραγματοποιείται από 8 έως 18 Ιουνίου 2021. Συμμετέχουν 11 φοιτητές από 
τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο. Οι φοιτη-
τές χωρίστηκαν σε ομάδες. Αν και η κάθε ομάδα έχει έναν βασικό χαρακτήρα για την ταινία, 
θα δημιουργήσουν δύο ταινίες. Θα προκύψουν, δηλαδή, δύο εντελώς διαφορετικά πορ-
τρέτα του ίδιου προσώπου. Επομένως, ο κάθε φοιτητής θα παρουσιάσει τη δική του ταινία.  
Το θέμα σχετίζεται με την θεματική του Φεστιβάλ «Διεκδικώντας την Ελευθερία» και 
αφορά τόσο τους χαρακτήρες όσο και τα άτομα που θα δημιουργήσουν τις ταινίες.   
Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να νιώσουν ελεύθεροι να πειραματιστούν με ασυνήθιστα 
μέσα, ανατροπές στην πλοκή και παράξενες διαδικασίες. Και καθώς πρόκειται για φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ, στόχος είναι η αντίληψη (του κοινού) να είναι κοντά στην πραγματικό-
τητα ή έστω να αιωρείται πάνω απ’ αυτή.  
Το παραχθέν βίντεο θα παρουσιαστεί στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, 18 Ιουνίου. 
 

The workshop takes place in Kalamata from 08-18 June 2021. There are 11 stu-
dents from the Fine Arts department of the Peloponnese University in Nafplio. 
The students work in groups  and each group has one main character for the film, 
but will make two films. Two very different portraits of the same person. So, each 
student presents one film.  

The theme connects with the theme of the festival “claiming freedom”. This 
concerns both the characters and filmmakers. The participants should feel free 
to experiment with unusual forms, twists and procedures.  

As we are in a documentary festival, the perception (of the public) should be 
close to reality. Or – at least - play with the doubt.  

The produced video will be presented at the opening ceremony of the Festival, 
June 18.



Ο Ρόμπερτ Ρομπούτ (Άμστερνταμ, 1953 είναι σκηνοθέτης ανεξάρτητου 
κινηματογράφου και καταξιωμένος ομιλητής, καθώς και δάσκαλος και 
μέλος κριτικής επιτροπής. Ήταν καθηγητής στο LUCA School of Arts στις 
Βρυξέλλες καθώς και συνιδρυτής και στέλεχος του προγράμματος Doc-
Nomads (διεθνές μεταπτυχιακό στην παραγωγή ντοκιμαντέρ). Είναι κα-
θηγητής στη σχολή INSAS στις Βρυξέλλες και ομιλητής στη Γαλλία στο 

Πανεπιστήμιο του Παρισιού 8 και στο Πανεπιστήμιο Μαρκ Μπλοχ στο Στρασβούργο. 
Εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιεί εργαστήρια σε όλο τον κόσμο (Βραζιλία, Βιε-
τνάμ, Κίνα, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Λίβανο). Ήταν ο πρώτος καθηγητής που 
εστάλη από το INSAS για να διδάξει στο SKDA Ανόι) και να δημιουργήσει ένα κοινό 
πρόγραμμα μεταξύ των δύο σχολών. Υπήρξε σκηνοθέτης ταινιών ντοκιμαντέρ για 
πάνω από 30 χρόνια. Όλες οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε διεθνή τηλεοπτικά 
κανάλια και έχουν βραβευτεί σε πολλά φεστιβάλ. Τα τελευταία 5 χρόνια, χρησιμο-
ποιεί άλλους τρόπους έκθεσης του έργου του με ατομικές εκθέσεις και ρετροσπε-
κτίβες (Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν).  Ο 
Ρομπούτ προετοιμάζει αυτή την περίοδο την ταινία του με τίτλο «Amsterdam Black 
& White», ένα πορτρέτο δύο ομώνυμων τοποθεσιών στη βόρεια και τη νότια πλευρά 
του πλανήτη, η μία στην Ολλανδία, στην επαρχία Ντρέντε και η άλλη στην Νότια 
Αφρική, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα (90’, 2021.  

 
Robert Rombout (Amsterdam, 1953 is an independent film director and renowned 

lecturer, teacher and jury member. He was a professor at the LUCA School of Arts in 
Brussels and co-founder and executive of the DocNomads Program (international 
master's degree in documentary filmmaking). He has been a professor at INSAS 
Brussels) and a lecturer in France at the University of Paris 8 and the University 
Marc Bloch in Strasbourg. For many years, he has been leading workshops all over 
the world (Brazil, Vietnam, China, Canada, United States, Lebanon). He was the first 
professor sent by INSAS to teach at the SKDA Hanoi) and to set up of a common 
program between the two schools. He directed documentaries for over thirty years. 
All his films were shown on international television channels and have been awarded 
in several festivals. The last 5 years, he moved to other forms of exposure of his work 
in solo exhibitions and retrospectives (Belgium, Netherlands, Portugal, France, Aus-
tralia, Azerbaijan). Rombout is now preparing Amsterdam Black & White: a portrait 
of two homonymous localities in the north and south of the world, one in the Neth-
erlands, in the province of Drenthe, the other in South Africa, in the province of Mpu-
malanga. 90 min, 2021. 
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Η ομάδα και οι εθελοντές του  
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου,  

σας ευχόμαστε 

 
 

Καλή θέαση! 
 

The team and the volunteers of the  
Peloponnisos International Documentary Festival 

wish you’ll enjoy our program!
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