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The houses I had they took away from me. The times

happened to be unpropitious; war, destruction, exile;

sometimes the hunter hits the migratory birds,

sometimes he doesn’t hit them; hunting

was good in my time, many felt the pellet;

the rest circle aimlessly or go mad in the shelters.

 

Don’t talk to me about the nightingale or the lark

or the little wagtail

inscribing figures with his tail in the light;

I don’t know much about houses

I know they have their own nature, nothing else

George Seferis

Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε 

να ‘ναι τα χρόνια δίσεχτα· πολέμοι χαλασμοί ξενιτεμοί·

κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά

κάποτε δεν τα βρίσκει· το κυνήγι

ήταν καλό στα χρόνια μου, πήραν πολλούς τα σκάγια·

οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια.

Μη μου μιλάς για τ’ αηδόνι μήτε για τον κορυδαλλό

μήτε για τη μικρούλα σουσουράδα

που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της·

δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια

ξέρω πως έχουν τη φυλή τους, τίποτε άλλο.

Γιώργος Σεφέρης
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Καστελλόριζο - Έκεί όπου το ντοκιμαντέρ συναντά την Ιστορία 
και τον Πολιτισμό

Μεγίστη είναι η αρχαία ονομασία του Καστελλορίζου. Προϊστορική η κατοίκησή του: Tο μαρτυρούν 

τα, κτισμένα στα Μυκηναϊκά χρόνια, Κυκλώπεια τείχη που προστάτευαν την ενδοχώρα από τους 

κατακτητές. Μήλον της έριδος ανάμεσα σε Πέρσες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Βενετούς, Γενοβέζους, 

Ρώσους και Οθωμανούς. H Μεγίστη μετονομάζεται σε Καστέλλο Ρούτζιο τον 14ο αιώνα, όταν 

περιέρχεται στο Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ. Έκτοτε Φράγκοι και Οθωμανοί 

εναλλάσσονται στην εξουσία. Το 1821 το Καστελλόριζο συμμετέχει στον εθνικό απελευθερωτικό 

αγώνα αν και παραμένει υπό οθωμανική κυριαρχία. Η προνομιακή μεταχείριση που επιφυλάσσει 

η Υψηλή Πύλη στους Καστελλοριζιούς, κυρίως από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δημιουργεί 

οικονομική και κοινωνική άνθηση. Το 1915 η Γαλλία καταλαμβάνει το νησί. Την 1η Μαρτίου 1921 η 

Γαλλία παραχωρεί το Καστελλόριζο στην Ιταλία έναντι αδράς αμοιβής. Οι Ιταλοί που παραμένουν 

στο Καστελλόριζο για περισσότερο από 20 χρόνια επιβάλλουν στους Καστελλοριζιούς σκληρούς 

περιορισμούς και απαγορεύσεις. Το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει το Καστελλόριζο 

με αισθητά μειωμένο πληθυσμό. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1943 οι Συμμαχικές δυνάμεις απελευθερώνουν 

πρώτο το Καστελλόριζο λόγω της στρατηγικής του θέσης.

Την περίοδο αυτή, οι Άγγλοι, το χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για την απελευθέρωση των 

νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Τον Οκτώβριο του 1943 οι Γερμανοί βομβαρδίζουν και πάλι το νησί. 

Οι Καστελλοριζιοί, χωρίς να πάρουν μαζί τους τα στοιχειώδη, ξεριζώνονται γι’ άλλη μια φορά από 

το νησί τους1. και οδηγούνται στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως προσφύγων Νου Σειράτ στη Γάζα 

της Παλαιστίνης. Το 1945, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Καστελλοριζιοί ύστερα από 

πολλαπλές κακουχίες επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 η Ιταλία εκχωρεί 

στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα και τις παρακείμενες νησίδες. Ένα χρόνο αργότερα, το 1948, το 

Καστελλόριζο ενσωματώνεται επίσημα στην Ελλάδα.

Έκτοτε η κοινότητα και οι κάτοικοί της προσπάθησαν να φτιάξουν από την αρχή τις ζωές τους, 

με τους περισσότερους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, με κύριο προορισμό την Αυστραλία. Από 

τα τέλη του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου γίνονται πολιτιστικές και πολιτικές ενέργειες έτσι ώστε 

ο τόπος να επανέλθει σε μια περίοδο άνθησης και νέας ακμής. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι τα 

γυρίσματα εξ ολοκλήρου στο νησί, της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας Mediterraneo του Gabriele Sal-

vatores το 1990-91, ενώ το 2003 έλαβε χώρα η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. υπό 

ελληνική προεδρία.

Από το 2016, το Καστελλόριζο αποτελεί τη «χίμαιρα» και το «ορμητήριο» του Διεθνούς Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα».  Το νησιωτικό αυτό λίκνο μεταξύ Ανατολής και Δύσης συνεχίζει να 

εμπνέει και να μας υπενθυμίζει ότι μέσω του πολιτισμού, της τέχνης και, εν τέλει, μέσα από την ίδια τη 

ζωή, οι διασυνοριακές ζυμώσεις και ιδέες είναι αυτές που δείχνουν τον δρόμο για την πρόοδο.

1. Οι μόνοι κάτοικοι που δεν εγκατέλειψαν την περιοχή ήταν η Κυρά της Ρω, η Δέσποινα Αχλαδιώτη μαζί 

με την τυφλή μητέρα της, η οποία αψηφώντας τις δυσκολίες παρέμεινε στο νησί της και συνεργάστηκε με τον 

Ιερό Λόχο που απελευθέρωσε τελικώς τα Δωδεκάνησα. Η Κυρά της Ρω Δέσποινα Αχλαδιώτη επί 40 χρόνια 

ύψωνε την Ελληνική σημαία, προσφέροντας σημαντικές εθνικές υπηρεσίες για τις οποίες τιμήθηκε από την 

Ακαδημία Αθηνών, το Πολεμικό Ναυτικό, τη Βουλή των Ελλήνων και άλλους φορείς.
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Castellorizo - The Aegean Island where Documentary Film meets 
History & Culture

The ancient name of the island Castellorizo is Megisti. It was first inhabited in the prehistoric years, as 

testified by the Cyclopean Walls erected during the Mycenaean years to protect the interior. It later became 

an apple of discord for Persians, Romans, Byzantines, Venetians, Genoese, Russians and Ottomans. Pi-

rates used its caves and carved rocks as a shelter. Megisti was renamed Castel Ruggio in the 14th century, 

when annexed by the Knights of the Order of St. John of Jerusalem. Since then, Franks and Ottomans have 

taken turns as its conquerors. In 1821, Castellorizo took part in Greece’s War of Independence, but remained 

under Ottoman rule.

Privileges granted by the Sublime Porte to Castellorizo, particularly during the second half of the 19th 

century, contributed to its economic and social prosperity. In 1915, France occupied the island but on the 1st 

of March 1921 it ceded it to Italy for a hefty fee. At the outbreak of World War II Castellorizo had a significantly 

reduced population. On 13 September 1943, Allied forces liberated Castellorizo due to its strategic position.

During this period the British used it as a base for the liberation of the islands of the eastern Aegean. In 

October 1943, the Germans bombed the island heavily. The islanders were uprooted once again from their 

homeland1., leaving their property behind, and were transferred to the Nuseirat refugee camp in Gaza, Pales-

tine. In 1945, at the end of World War II, the people of Castellorizo returned to their homeland in three groups, 

after suffering multiple hardships. On 10 February 1947, Italy ceded the Dodecanese and its adjacent islets 

to Greece. A year later, in 1948, Castellorizo was officially incorporated into Greece.

Since then, the community and its residents have tried to rebuild their lives, with most emigrating over-

seas, mainly to Australia. From the end of the 20th century and the beginning of the 21st, cultural and politi-

cal actions are being taken so that the place returns to a period of flourishing and new prosperity. The most 

important of these are the filming, entirely on the island, of the Oscar-winning film Mediterraneo by Gabriele 

Salvatores in 1990-91, while in 2003 the meeting of the EU Foreign Ministers took place under the Greek 

presidency.

Since 2016, Castellorizo has been the “chimera” and the “den” of the “Beyond the Borders” International 

Documentary Festival. This insular cradle between East and West continues to inspire and remind us that 

through culture, art and, ultimately, through life itself, it is cross-border blends and ideas that point the way 

to progress

1. The only residents who did not leave Castellorizo were Despina Achladiotis, the Lady of Ro, with her blind 

mother, who remained on their island despite the difficulties and cooperated with the Sacred Squadron that finally 

liberated the Dodecanese. Despina Achladiotis would raise the Greek flag for 40 years thus rendering an import-

ant national servicefor whichshe was honored by the Academy of Athens, the Hellenic Navy, the Greek Parliament 

and other institutions.
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Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» 

Aπό το 2016, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) και σε 

συνεργασία με την Les Ecrans de Mondes (Παρίσι) και τον Σύνδεσμο Αναβίωσης Μεγίστης (Σίδνεϊ)  

για τη διεθνή προώθησή του, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» προσφέρει 

στο μεσογειακό, ευρωπαϊκό και εν γένει διεθνές κοινό μια ετήσια, συναρπαστική πολιτιστική εμπειρία, 

αποτελούμενη από ταινίες με ιστορικό και πολυπολιτισμικό περιεχόμενο, γεγονότα και προσωπικότητες 

που διαμόρφωσαν και σφυρηλάτησαν τις χώρες, τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς μας. Στόχος 

αυτού του Φεστιβάλ «boutique» είναι να γιορτάσει και να υπογραμμίσει την ομορφιά και την προσφορά 

της κινηματογραφικής αφήγησης μέσω της Ιστορίας και της Κοινωνίας. Να «γεφυρώσει» ανθρώπους, 

ιδέες και οράματα από κάθε πλευρά της υφηλίου μέσω ποικιλόμορφων εικονογραφικών μωσαϊκών. Να 

εμπνεύσει, να προβληματίσει και να τροφοδοτήσει τους θεατές με δημιουργική ανησυχία για το παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον. Το «Πέρα από τα Σύνορα» αφορά, εν κατακλείδι, το ανθρώπινο αποτύπωμα στο 

τώρα και στο τότε, στο εδώ και στο παντού.

Χρονικά εκτεινόμενο εντός της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, το Φεστιβάλ λαμβάνει χώρα 

στο πανέμορφο και ακριτικό Καστελλόριζο, παραμεθόριο γραμμή του Αιγαίου μεταξύ Δύσης και Ανατολής. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ο εορτασμός του πολιτισμού και της πρωτοποριακής κινηματογραφίας συνδέεται 

σπονδυλωτά και αναπόσπαστα με τη διεξαγωγή παράλληλων πολιτιστικών δράσεων (εκθέσεις εικαστικών 

και φωτογραφίας, επιμορφωτικά προγράμματα, παιδικά εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες και work-

shops,masterclasses, pitching labs κ.α.) που προσελκύουν τόσο την τοπική κοινωνία όσο και το διεθνές 

κοινό, που καταφτάνει στην «άκρη του γαλάζιου» κάθε χρόνο για να παρακολουθήσει το Φεστιβάλ. Από 

το 2022, απονέμεται βραβείο FIPRESCI από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, ως 

μέρος της απονομής βραβείων του Επίσημου Διαγωνιστικού Τμήματος.

Βραβεία καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ, καλύτερου κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, καλύτερου 

μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ, το ειδικό βραβείο Μεσογειακής 

Φιλίας καθώς και το ειδικό βραβείο «Οδυσσέας» απονέμονται κάθε χρόνο στις καλύτερες και πιο 

καθηλωτικές συμμετοχές. Από το 2022 εγκαινιάζεται στο Φεστιβάλ η απονομή ενός από τα τιμητικότερα 

κινηματογραφικά βραβεία, εκείνο της FIPRESCI, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου.

Ενδεικτικό της θέλησης του Φεστιβάλ για εξωστρέφεια και συγκερασμό με τον ευρύτερο χώρο των 

Τεχνών και των Γραμμάτων, είναι και η ύπαρξη τιμώμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προσωπικοτήτων, 

τιμώμενων μέσων ενημέρωσης και τιμώμενων Φεστιβάλ. Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες οι 

συνεργασίες είναι τόσο εγχώριες, όσο και διεθνείς, εξυμνώντας και υπογραμμίζοντας πράγματι τον 

τίτλο του Φεστιβάλ ως «Πέρα από τα Σύνορα». Χωρίς ποτέ να ξεχνάμε τις ρίζες και τις καταβολές μας, 

στο Φεστιβάλ επιδιώκουμε συνεχώς την ολοένα και αυξανόμενη σύμπραξη και αρωγή με κάθε λογής 

ακαδημαϊκό και πολιτιστικό φορέα από κάθε γωνιά της υφηλίου, θέτοντας ως προγραμματικό μας 

στόχο την οικοδόμηση δεσμών και σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και κάθε ενδιαφερόμενου αποδέκτη. 

Δανειζόμενοι από το ακριτικό φως του Αιγαίου, μεταλαμπαδεύουμε τη δημιουργικότητα και τον 

εποικοδομητικό προβληματισμό σε κάθε γωνιά της οικουμένης. Διότι σε τελική ανάλυση, το «Πέρα από 

τα Σύνορα» δεν είναι κάτι άλλο πέρα από ένα Φεστιβάλ, μια γιορτή που στόχο έχει την συνάντηση και 

σύμπλευση κάθε εμπλεκόμενου με την Τέχνη και τον Πολιτισμό.
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International Documentary Festival in Castellorizo “Beyond Borders”

Since 2016, on the initiative of the Hellenic History Foundation (IDISME) and in collaboration with Les 

Ecrans de Mondes (Paris) and the Revival Association Megistis (Sydney) for its international promotion, “Be-

yond  Borders” offers the Mediterranean, European and general international audience an annual, exciting 

cultural “experience” consisting of films with historical and multicultural content, events and personalities that 

shaped and forged , our people and our cultures. The aim of this “boutique” Festival is to celebrate and empha-

size the beauty and contribution of cinematic narrative through History and Society. To “bridge” people, ideas 

and visions from all over the world through a variety of iconographic mosaics. To inspire, reflect and feed the 

audience  with creative concern for the past, present and future. “Beyond  Borders” concerns, in conclusion, 

the human footprint in the now and then, in the here and everywhere.

Extending during the last week of August , the Festival takes place in the beautiful and remote Castello-

rizo, a border line of the Aegean between West and East. In this way, the celebration of culture and pioneering 

cinema is vertically and inextricably linked with the conduct of parallel cultural activities (art and photography 

exhibitions, training programs, children’s workshops, lectures, workshops and masterclasses, pitching labs, 

etc.) attract both the local community and the international public who arrive at the “edge of the blue” every year 

to attend the Festival.

Awards for best historical documentary, best socio-political documentary, best short documentary, best 

Greek documentary, the special prize of Mediterranean Friendship as well as the special prize “Odysseus” are 

awarded every year to the best and most immersive entries. From 2022 onwards, FΙPRESCI award is handed 

as well, as part of the Official Competition Program.

Indicative of the Festival’s desire for extroversion and collaboration with the wider field of Arts and Letters 

is the existence of honored academic institutions and personalities, honored media and honored Festivals. In 

all the above categories, the collaborations are both domestic and international, really praising and empha-

sizing the title of the Festival as “Beyond  Borders”. Without ever forgetting our roots and origins, at the Festival 

we constantly seek the ever-increasing partnership and assistance with all kinds of academic and cultural in-

stitutions from every corner of the globe, setting as our programmatic goal   the building of ties and relations 

between Greece and interested recipient. Borrowed from the acritic light of the Aegean, we transmit creativity 

and constructive reflection in every corner of the universe. Because in the final analysis, “Beyond Borders” is 

nothing more than a Festival, a celebration that aims to meet and unite everyone involved with Art and Culture.
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100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: το Χθες και το Σήμερα

Σκοπός μας από τον πρώτο χρόνο της διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου, το 2016, 

υπήρξε η βαθιά πεποίθησή μας ότι μόνο ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς και αμβλύνει τις διαφορές μας.

 Τον Σεπτέμβριο του 1922, παραπάνω από 1.200.000 Έλληνες από την Μικρά Ασία οδηγήθηκαν στο βίαιο ξεριζωμό  από 

τις πατρογονικές  εστίες αιώνων. Οι κακουχίες, η καταναγκαστική εργασία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι γενοκτονίες 

και η καταστροφή μνημείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μόνο μερικές συνέπειες των φρικτών και καταστροφικών 

πολέμων, από τους οποίους δοκιμάστηκε σκληρά η χώρα μας τη δεκαετία 1912-1922. Με αφορμή την επέτειο των 100 

χρόνων από τη λήξη αυτής της Καταστροφής, δε μπορούμε να παραβλέψουμε, τόσο σαν ιστορικοί όσο και σαν άνθρωποι 

του κινηματογράφου, μια σύγχρονη τρομερή καταστροφή που συντελείται: τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής 

πάνω από 3.000.000 άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει εξαναγκαστικά, ενώ μάλιστα σύμφωνα με πολύ πρόσφατες ιστορικές 

εκτιμήσεις η μεταναστευτική ουκρανική κρίση έχει χαρακτηριστεί από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο αιώνων, με 

όρους καταναγκαστικής διοχέτευσης πληθυσμού ανά την υφήλιο. Η σκιά της βαρβαρότητας μοιάζει να εξαπλώνεται ξανά 

στη γηραιά ήπειρο. 

Εξετάζοντας παράλληλα τα δυο γεγονότα δε μπορούμε παρά να σκεφτούμε πώς η Τέχνη και ο Πολιτισμός είναι, εν 

τέλει, περισσότερα αναγκαία σήμερα παρά ποτέ. Και υπό αυτό το πρίσμα, το Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα» έρχεται 

με την 7η έκδοσή του να ταρακουνήσει και να θέσει ζητήματα αναστοχασμού. Μέσω των φετινών προβολών, εκθέσεων, 

εργαστηρίων και εισηγήσεων θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η δική μας θέση οφείλει να είναι πάντοτε με την 

ειρήνη, την πρόοδο, τον διάλογο και εντέλει με τον Άνθρωπο. Χρειάζεται να κάνουμε τις ταινίες μας φωνές, τα τραγούδια 

μας έκκληση και την έρευνά μας τεκμηρίωση έναντι του παράλογου και του απάνθρωπου. Χρειάζεται απαραίτητα να 

συνεχίσουμε να διασώζουμε τη Μνήμη, μέσω της έρευνας και μέσω των εικαστικών καταγραφών της. Τη Μνήμη ως 

μια συλλογική άσκηση, τη Μνήμη που θυμάται και ευγνωμονεί τους Μικρασιάτες, τη Μνήμη που παλεύει και βρίσκεται 

δίπλα στους διωγμένους και εκπατρισμένους. Και αν «η αρετή είναι μια συνεχώς εμπόλεμη κατάσταση με τον εαυτό μας» 

δηλώνουμε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να ρίχνουμε φώς στα σκοτάδια και να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε με Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ τη ζωή.

 
100 years after the Asia Minor Catastrophe: the Past and Today

Since the first year of the Festival, in 2016, οur aim has always been this: through History and Art, to act as communicators of 

the universal and enlightening value that much more unites us than divides us. 

By September 1922, more than 1,200,000 people were forcibly uprooted from their centuries-old ancestral homes through 

expatriation. Hardship, forced labor, concentration camps, genocides and the destruction of monuments and educational insti-

tutions are just a few consequences  of the horrific and destructive wars our country sorely suffered in the decade 1912-1922. 

On the occasion of the 100th anniversary since the end of this Disaster, we cannot overlook, both as historians and as people of 

cinema, a modern terrible disaster that is taking place: the war in Ukraine. So far, more than 3,000,000 people have been forced 

to migrate, while according to very recent historical estimates, the Ukrainian migration crisis has been characterized as one of the 

largest in the last two centuries, in terms of forced population migration around the world. The shadow of barbarism seems to be 

spreading again over the old continent after decades of peace.

Examining the two historical events in relation and parallel, we can’t help thinking how Art and Culture are, at the end of the 

day, more necessary now than ever. And in this light, “Beyond Borders” Festival comes with its 7th edition to shake things up and 

raise questions for reflection. Through this year’s screenings, exhibitions, workshops and presentations we want to make it clear 

that our position and the position of the people of Letters and the Arts must always be that of integration, progress and dialogue. 

We need to make our films voices, our songs appeals and our research documentation against the absurd and the inhuman. 

We need to influence and be influenced by multicultural perceptions and reconsider what we have taken for granted. Finally, we 

absolutely need to continue to save Memory, through research and through its visual records. Memory as a collective exercise, 

Memory that remembers and is grateful to the people of Asian Minor, Memory that fights and stands next to the Ukrainians. And 

if “virtue is a state of a constant war with ourselves” we declare our willingness to continue shedding light on the darkness and to 

continue celebrating life with Festivals.



«... Σεπτέμβρης ήταν του 1910, όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη. Θυμούμαι πόσο σκιάχτηκα, μόλις βρέθηκα μοναχός σε 

μια τόσο μεγάλη πολιτεία. Με την αντρέσα στο χέρι, με τα πρώτα παπούτσια που φόραγα στη ζωή μου να με στενεύουνε, με 

το ντρίλινο, φράγκικο πανταλόνι, κάπως κοντό για τις μακριές κανάρες μου, να με κόβει κι αυτό στον καβάλο, περπατούσα 

άτσαλα, δειλά. Μόλις βγήκα στην προκυμαία τα ξέχασα όλα, ακόμα και την δειλία μου. Ήρθαν οι εντυπώσεις και με πήραν 

απαλά και με μερώσανε και δεν ήξερα τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοχαρώ... Στάθηκα άκρη στο μουράγιο, βόλεψα τα χέρια 

μου στις τσέπες κι έμεινα εκειδά εντυπωσιασμένος...”

Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα

“… it was the September of 1910, when I disembarked in Smyrna for the first time. I can recall my terror when 

the realization of being alone in such a big city hit me in the face.  With the address on my hand, with the first 

pair of shoes that I ever wore in my life to taper my feet, with my coutil, European pants which were rather short-

er and uncomfortable for my crotch, I was walking clumsily and skittishly. When the waterfront arose be-

yond me, I forgot everything, even my cowardice. I got enchanted and I didn’t know what to gawp or what 

to admire first… I stood at the edge of the quay with my hands in my pockets, as I was flabbergasted…”

Dido Sotiriou, Bloody Earth
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Πρόεδρος της Βουλής των Έλλήνων

Κωνσταντίνος Α. Τασούλας

Για μία ακόμη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου άνοιξε τα πανιά του 
για να μας ταξιδέψει στον χώρο και στον χρόνο, σ’ 
ένα γοητευτικό ταξίδι εξερεύνησης, στοχασμού και 
καλλιτεχνικής εμπειρίας, «πέρα από τα σύνορα», όπως 
λέει και ο τίτλος του. 

Σημαντικοί κινηματογραφιστές από πολλές και 
διαφορετικές χώρες θα παρουσιάσουν και φέτος, 
μέσα από τη δική τους ευαίσθητη και διεισδυτική ματιά, 
αξιοσημείωτα γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες που 
αποτυπώνουν ιστορικά συμβάντα και πολύμορφες 
εκδηλώσεις της ζωής, τα όνειρα και τις αξίες των 
ηρώων τους, τις συγκρούσεις και τα διλήμματά τους, 
τις αναζητήσεις και τις ανατροπές που βιώνουν στον 
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Το ακριτικό Καστελλόριζο γίνεται, με την ευκαιρία 
αυτή, σημείο αναφοράς δημιουργών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, τόπος συνάντησης καλλιτεχνών 
και κοινού, μια γιορτή πολιτισμού που προσκαλεί και 
προκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη μοναδική 
ομορφιά του νησιού, τους φιλόξενους και περήφανους 
κατοίκους του, την πανάρχαια ιστορία του, τη λαϊκή και 
ναυτική του παράδοση.

Εδώ, σ’ αυτόν το βράχο με τα πολύχρωμα 
σπίτια, που αγκαλιάζει, θαρρείς, τη θάλασσα καθώς 
αναδύεται με χάρη μέσ’ από αυτή, βρίσκει την 
έκφρασή του ο στίχος του ποιητή: «και αιέν ο κόσμος 
ο μικρός, ο Μέγας!».

Και πράγματι, η ιδιαίτερη συνεισφορά του 
Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του μικρού αλλά και 
μέγιστου αυτού άκρου της νησιωτικής Ελλάδας, 
της νήσου Μεγίστης, σ’ ένα σταυροδρόμι διεθνούς 
καλλιτεχνικής συνεργασίας, πολιτιστικής διασύνδεσης 
και αισθητικής ανάτασης. 

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι ολόψυχα κάθε 
επιτυχία και στη φετινή 7η διοργάνωση του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου Πέρα από τα 
Σύνορα και συγχαίρω τους συντελεστές του για την 
υψηλή του ποιότητα και την αυξανόμενη εμβέλειά του.

President of the Hellenic Parliament

Konstantinos Tasoulas

Once again the Castellorizo International Doc-
umentary Festival has opened its sails to take us, 
through space and time, on a fascinating voyage of 
exploration, reflection and artistic experience, “be-
yond borders”, as its title suggests. 

Important filmmakers from many different coun-
tries will present for yet another year, through their 
own sensitive and penetrating glance, noteworthy 
events and human stories that capture historical 
events and multifaceted life events, the dreams and 
values of their heroes, their conflicts and dilemmas, 
the quests and turns of events, as they witness them 
in our ever-changing world. 

Far-flung Castellorizo becomes, on this occa-
sion, a point of reference for creators from Greece 
and abroad, a meeting place for artists and the pub-
lic, a celebration of culture that invites and challenges 
visitors to experience the unique beauty of this island, 
the hospitable and proud inhabitants, its ancient his-
tory, its folk and nautical tradition. 

It is on this rock, with the colorful houses, which 
embraces, it would seem, the sea, as it gracefully 
emerges through it, that the poet’s verse is reflected: 
“Forever this small world, the Great”.

And indeed, the special contribution of the Fes-
tival is that it promotes this small yet major corner of 
Greece’s insular part, the island of Megisti, at a cross-
roads of international artistic cooperation, cultural 
connection and aesthetic uplifting.  

With these thoughts, I wholeheartedly wish ev-
ery success to this year’s 7th edition of the Beyond 
Borders - Castellorizo International Documentary 
Festival and I congratulate its contributors for its high 
quality and growing range.
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His Grace the Metropolitan of Symi, Tilos, Halki 
and Castellorizo 

Chrysostomos

On the occasion of the organization of the 7th 
Castellorizo   «Beyond the Borders» International 
Documentary Festival, which is, on an annual basis, 
the highest cultural event for the remote island of 
Castellorizo   and represents the occasion for a huge 
attendance by visitors from every corner of the world, 
I address a heartfelt paternal greeting, blessing the 
annual quality events, which continue the age-old 
cultural course of our remote island and give the res-
idents the opportunity to welcome visitors with the 
principles of Greek hospitality, offering our authentic 
traditions and their eternal love.

As the Pastor, under our Ecumenical Patriarch-
ate, of the Holy Metropolis of Symi, which includes 
the historic Castellorizo or Megisti, I warmly congrat-
ulate the organizers, but also all the participants in 
the Festival’s activities, which can certainly become 
an occasion, for a higher level of life and the penetra-
tion into a place where everything has a unique and 
incomparable dimension.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, 
Χάλκης καί Καστελλορίζου 

Χρυσόστομος

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς διοργανώσεως τοῦ 7ου 
Διεθνοῦς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου 
«Πέρα ἀπό τά Σύνορα», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ, 
σέ ἐτήσια πλέον βάση, ὕψιστο πολιτιστικό 
γεγονός γιά τό ἀκριτικό Καστελλόριζο καί γίνεται 
ἀφορμή γιά ἀθρόα προσέλευση ἐπισκεπτῶν ἀπό 
κάθε γωνιά τῆς ὑφηλίου, ἀπευθύνω ἐγκάρδιο 
πατρικό χαιρετισμό, ἐπευλογῶν τίς ἐφετεινές 
ποιοτικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν τήν 
πανάρχαιη πολιτιστική πορεία τῆς ἀκριτικῆς μας 
Νήσου καί δίνουν τήν εὐκαιρία στούς κατοίκους 
νά ὑποδεχθοῦν τούς ἐπισκέπτες μέ τίς ἀρχές 
τῆς Ἑλληνικῆς φιλοξενίας, προσφέροντας τίς 
αὐθεντικές μας παραδόσεις καί τήν πηγαία ἀγάπη 
τους.

Ὡς Ποιμενάρχης τῆς, ὑπό τό Οἰκουμενικόν 
ἡμῶν Πατριαρχεῖον, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, 
εἰς τήν ὁποία συγκαταλέγεται καί τό ἱστορικό 
Καστελλόριζο-Μεγίστη, συγχαίρω θερμά τούς 
διοργανωτές, ἀλλά καί ὅλους τούς συμμετέχοντες 
στίς δράσεις τοῦ Φεστιβάλ, οἱ ὁποῖες σίγουρα 
μποροῦν νά γίνουν ἀφορμή γιά ἕνα ἀνώτερο 
ἐπίπεδο ζωῆς καί τήν ἀκριτική διείσδυση σ’ 
ἕναν τόπο, ὅπου ὅλα ἔχουν μιά μοναδική καί 
ἀπαράμιλλη διάσταση.
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Η φετινή διοργάνωση αποτίνει φόρο τιμής 
στον Μικρασιατικό Ελληνισμό, που ξεριζώθηκε 
από τις πατρογονικές του εστίες, πριν από εκατό 
χρόνια. Όμως, ταυτόχρονα προβάλλει τη μεγίστη 
συνεισφορά των προσφύγων στη δημιουργία της 
Νεότερης Ελλάδας. Φωτίζει τα δραματικά πολιτικά 
γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία του 1922, 
μέσα από εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και μουσικά 
αφιερώματα.

Οι συνειρμοί, που προκαλούνται από τον όλεθρο 
του πολέμου στις ζωές των ανθρώπων, η προβολή 
τους στο σήμερα και πέρα από σύνορα, παραμένουν 
διαχρονικά οι ίδιοι. Η τέχνη, σε κρίσιμες ιστορικές 
περιόδους, όπως αυτή η απρόσμενη που βιώνουμε 
σήμερα, προσφέρει διεξόδους, μας αφυπνίζει και μας 
καλεί να σταθούμε αλληλέγγυοι. Το Διεθνές  Φεστιβάλ 
Καστελλόριζου, ιδανικός τόπος συνεύρεσης των 
δημιουργών, προσφέρεται για έναν ήρεμο, συλλογικό 
και δημιουργικό διάλογο, όπως απαιτούν οι τραγικές 
απώλειες ζωής αμάχων και  η καταστροφή πολιτιστικών 
αγαθών.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, στο 
Καστελλόριζο, θα γράψει τη δική του επιτυχημένη 
ιστορία. Εύχομαι τα έξι βραβεία, που διεκδικούν επάξια 
οι διαγωνιζόμενοι, να  αποτελέσουν το κίνητρο για 
μεγαλύτερες ακόμη διακρίσεις.

Yπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη

Η τέχνη είναι ο δρόμος προς την ελευθερία. Είναι 
το ευαίσθητο και δημιουργικό εργαλείο επικοινωνίας 
για την κατανόηση και προσέγγιση μεταξύ των λαών. 
Στο ακριτικό Καστελλόριζο, το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα», υπηρετεί και 
αναδεικνύει άριστα τον ενωτικό και οικουμενικό 
χαρακτήρα της τέχνης. 

Είναι η έβδομη χρονιά που το Φεστιβάλ 
γίνεται πεδίο συνάντησης και αλληλεπίδρασης των 
δημιουργών της σύγχρονης κινηματογραφικής 
γραφής. Χρόνο με χρόνο, κερδίζει διεθνή ακτινοβολία, 
προσελκύοντας όλο και περισσότερους δημιουργούς 
των έργων κινηματογραφικής τεκμηρίωσης.

Το Καστελλόριζο, νησί με μοναδική πολιτιστική 
ταυτότητα και ιδιαίτερο συμβολισμό ως σημείο εθνικής 
και ευρωπαϊκής αναφοράς, μετατρέπεται από «άκρο 
της Ευρώπης» σε κέντρο της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
αναπαράστασης της πραγματικότητας. 

Ο ετήσιος θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ, 
καθιστά το Καστελλόριζο θέατρο στο σύγχρονο 
πολιτιστικό «γίγνεσθαι». Ως γεγονός είναι πολλαπλώς 
ζωογόνο για την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού, 
για την εντόπια κοινωνία και οικονομία. Αναδεικνύεται 
άξιος πρεσβευτής της σύγχρονης δημιουργίας, 
προβάλλοντας δυναμικά την κινηματογραφική τέχνη 
και αφήγηση, δίνοντας βήμα σε δεκάδες νέους 
ταλαντούχους δημιουργούς. 

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και  
της εξωστρέφειάς της, χρηματοδοτώντας ταινίες 
μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Στόχος μας είναι να 
δώσουμε νέα πνοή στην κινηματογραφική γραφή, 
αλλά και δημιουργικά κίνητρα στους συντελεστές του 
οπτικοακουστικού χώρου. 
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The connotations, which are triggered by the war 
havoc in people’s life, the prominence of these connota-
tions in today and beyond borders are amaranthine val-
ues. Art, in crucial historic periods like the one that we are 
living these days, offers loopholes, awaking us and calls 
us for solidarity. The International Festival in Castellorizo, 
an ideal place for creators to meet, is to be seen and used 
as a calm, collective and creative path in opposition to the 
tragic loses of innocent people and cultural goods.

The 7th International Documentary Film Festival in 
Castellorizo shall write it’s own successed story. I wish 
the six prizes that the nominees are acclaiming, to be the 
cause of grater things.

Minister of Culture and Sports

Lina Mendoni

Art is the pathway to freedom. It’s the sensitive yet 
creative tool of communication for the comprehension 
and the approachment between people. At the border-
land of Castellorizo, the International Documentary Film 
Festival «Beyond Borders» serves and illuminates per-
fectly the conjoiner and universal aspect of art.

It is the seventh year that the Festival becomes a 
reason for a mutual gathering and interplay among cre-
ators of the contemporary cinematic reality. Year by year 
the Festival is glowing up and it gains more and more the 
attention of documentary filmmakers from around the 
world.

Castellorizo, an island with a unique cultural identity 
and with a unique imagery as a place of national and Eu-
ropean land, it converts itself from the «leap of Europe» to 
a center of contemporary artistic representation of reality.

The annual institution of the International Festival ren-
ders Castellorizo a stage of modern cultural reality. As an 
event it is vital in many ways for the cultural identity of the 
island, for the local society and economy.  It proves itself 
as a worthy ambassador of modern creation by highlight-
ing the cinematic art and narration and by giving space to 
many young, talented filmmakers.

At the Ministry of Culture and Sports we support all 
the initiatives that enhance the Greek cinematography 
and extroversion by sponsoring short films and docu-
mentaries. Our purpose is to renew to the process of 
cinematography and give creative motivations to all the 
individuals who are involved in the audiovisual branch.

This year’s organization pays tribute to the Greeks of 
Minor Asia, who they were uprooted from their patrimo-
nial land, one hundred years ago. Yet, at the same time, 
it promotes the tremendous contribution of migrants in 
order to be shaped contemporary Greece as we know it. 
The organization shines on the dramatic political events, 
which led to the Minor Asia Tragedy of 1922, through ex-
hibitions, book presentations and musical features.
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Minister of Interior

Makis Voridis

I wish whole heartedly every success to the Interna-
tional Documentary Film Festival «Beyond Borders» with 
is organized by the Hellenic History Foundation. 

It is a great honor and pleasure for me as Minister of 
Internal Affairs of the Hellenic Republic to support such a 
cultural action with great significance. 

I am confident that that the Hellenic History Founda-
tion will display internationally in an extraordinary level our 
country and more specifically our beautiful island Castel-
lorizo. 

I could not imagine another place more suitable to 
host the International Documentary Film Festival than this 
island which is situated to the edge of our borders in order 
to highlight the Asia Minor Hellenism.

Ύπουργός Έσωτερικών

Μάκης Βορίδης

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» που 
διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. 
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή ως ΥΠΕΣ να στηρίζουμε μια 
τόσο σημαντική πολιτιστική δράση. 

Είμαι βέβαιος για την πολύ υψηλού επιπέδου 
διοργάνωση, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει τα 
τελευταία χρόνια το ΙΔΙΣΜΕ, και την διεθνή προβολή 
της χώρας μας και ιδίως του πανέμορφου αυτού 
νησιού μας. 

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη επιλογή 
από το ακριτικό μας Καστελλόριζο για να φιλοξενήσει 
την διοργάνωση η οποία φέτος έχει ως κεντρικό 
θεματικό άξονα τον Μικρασιατικό Ελληνισμό.
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Ο οικισμός του Καστελλόριζου, περ. 1895EVA TSOLAKIS

O οικισμός του Καστελλόριζου περ. 1895
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– είναι η ένδοξη ιστορία του και ο πολιτισμός που 
γεννήθηκε και συνεχίζει να μεγαλώνει σε αυτό μικρό 
ελληνικό νησί, που καθιστούν το Καστελλόριζο φυσικό 
χώρο για το Φεστιβάλ, σύμβολο των πλέον πολύτιμων 
αξιών των δημοκρατιών μας. Εδώ, πράγματι, είναι που 
αρχίζει, παρά τελειώνει, η πατρίδα, ώστε στον τόπο 
αυτό συνοψίζονται με τον πλέον εύληπτο τρόπο όλα 
τα στοιχεία που συνθέτουν την ελληνική ταυτότητα ανά 
τους αιώνες.

Η Ελλάδα, με πρεσβευτή το Καστελλόριζο 
ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, γοητεύει και 
προσκαλεί κάθε ταξιδιώτη να την γνωρίσει, να την 
εξερευνήσει ο ίδιος, μέσα από το βίωμα του πολιτισμού 
της, το οποίο γίνεται πραγματικότητα μέσα από την 
τέχνη. Και η διεξαγωγή του Φεστιβάλ για 7η συνεχή 
χρονιά αποτελεί, υπό το πρίσμα αυτό ιδωμένη, ένα από 
τα πλέον ουσιαστικά γεγονότα που προκαλεί την χαρά 
όλων μας.

Παράλληλα όμως, αποτελεί και πηγή έμπνευσης 
αλλά και μοχλό πίεσης, ώστε το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ του Καστελλορίζου να παγιωθεί έτι 
περαιτέρω και να καταστεί διεθνώς σημείο αναφοράς 
και τόπος συνάντησης της δημιουργίας και της 
έμπνευσης. Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Τουρισμού, υιοθετώντας ακριβώς αυτόν τον γνώμονα, 
συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα την ξεχωριστή αυτή 
πρωτοβουλία, προσδοκώντας και στοχεύοντας σε όσα 
αξίζει ο τόπος αλλά και συνολικά η χώρα σε έναν χώρο 
με έντονα ελληνικές καταβολές, ιστορικές αλλά και 
σύγχρονες.

Θέλοντας να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 
τόσο στην διοργάνωση, την τοπική κοινωνία 
του Καστελλορίζου όσο και τους εκλεκτούς 
διαγωνιζόμενους για την πολύτιμη προσφορά τους, 
εύχομαι από καρδιάς η επιτυχία, η έμπνευση και η 
δημιουργική ανησυχία να συντροφεύσουν και φέτος 
τις ημέρες αυτού του λαμπρού γεγονότος.

Ύφυπουργός Τουρισμού

Σοφία Ζαχαράκη

Όλα εκείνα τα πανανθρώπινα, τα ιερά, όσα 
συνδέουν με τους πιο ισχυρούς δεσμούς το γένος των 
ανθρώπων στη μακραίωνη πορεία του, αυτά έρχεται 
να υπενθυμίσει για ακόμη μία χρονιά το Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελλόριζου, «Πέρα 
από τα Σύνορα». Με όχημα την τέχνη, το ακριτικό 
Καστελλόριζο, το ίδιο αποτελώντας ένα σύνορο, όριο 
αλλά και σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών, 
με ιστορία διόλου ήρεμη αλλά οπωσδήποτε ένδοξη, 
έρχεται να απευθύνει το πιο δυνατό κάλεσμα ειρήνης 
και ανθρωπιάς.

Σε μία εποχή όπου και η ειρήνη και η ανθρωπιά 
είναι πιο εύθραυστες παρά ποτέ, στον κόσμο των 
τεχνών και του πολιτισμού αναλογεί ένα από τα πιο 
σημαντικά ιστορικά καθήκοντα: αυτό της αφύπνισης 
της παγκόσμιας συνείδησης, της ευαισθησίας, της 
αλληλεγγύης όλων των ανθρώπων μπροστά στις πιο 
μεγάλες απειλές. Το Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου 
γίνεται για ακόμη μία χρονιά, φέτος το καλοκαίρι, η πιο 
φιλόξενη αγκαλιά για αυτήν τη σπουδαία και ζωτικής 
σημασίας, στους καιρούς μας, αποστολή.

Υπό την αιγίδα της ειλικρινούς και επιμόνου 
αγάπης της διοργάνωσης, των παραγόντων αλλά και 
των απλών κατοίκων του μικρού αυτού νησιού, το οποίο 
σίγουρα πάλλεται σε ρυθμούς έντονα ελληνικούς και 
φιλάνθρωπους, προβάλλουν βιώματα, πάθη, καημοί 
και ανησυχίες κοινές και διαχρονικές. Μέσα από την 
καλλιτεχνική ματιά των ταλαντούχων δημιουργών,   
το κοινό πετυχαίνει μία σπουδαία υπέρβαση: γίνεται 
μέτοχος των γεγονότων, προβληματίζεται τόσο 
κοινωνικά, πολιτικά όσο και αισθητικά. Ενώ οι λοιπές 
δράσεις που πλαισιώνουν το κύριο γεγονός του 
Φεστιβάλ, κάθε χρόνο περισσότερο εμπλουτισμένες, 
ολοκληρώνουν μία μυσταγωγία – γιορτή ειρήνης και 
πολιτισμού.

Το δίχως άλλο, κανένας άλλος τόπος δεν θα 
μπορούσε να αποτελέσει πιο ταιριαστό σπίτι για το 
γεγονός αυτό. Δεν είναι τόσο η φυσική ομορφιά 
του τόπου, το λυρικό τοπίο, το οποίο εμπνέει για 
δημιουργία κάθε ψυχή. Περισσότερο – και κυρίως 
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is the glorious history and culture that was born and is still 
being raised upon the land of this tiny Greek island, that 
render Castellorizo a natural home for the festival, a sym-
bol of our fundamental democratic values. Castellorizo 
summarizes in the most efficient way all elements that the 
Greek identity is comprised of. 

Through its ambassador, Castellorizo, Greece trav-
els across the world, indulging and inviting travelers from 
around the globe to visit and explore the country, experi-
ence its unique culture and traditions, with the power of 
arts and culture. In this sense, the organization of Cas-
tellorizo’s International Documentary Festival for the 7th 
consequent year, is one of the most encouraging events 
that fills us all with great pride.

At the same time, it also serves as source for further 
inspiration and pressure mechanism, to the direction of 
making the International Documentary Festival of Cas-
tellorizo a point of reference for the global community, a 
forum where creativity and inspiration can harmonically 
meet, and a fruitful artistic interaction, exchange of con-
cerns and experiences among artists and people from 
across the world can happen. To this end, the Greek 
Government and the Greek Ministry of Tourism offer their 
support to this unique initiative, aspiring to achieve the 
recognition and success this land and the country as a 
whole are worthy of, especially when it comes to arts and 
culture, a sector of vivid Greek origins, historic and mod-
ern ones.

Wishing to commend the efforts of the organizing 
team, the local community of Castellorizo as well as the 
distinguished artists that take part in the competition for 
their precious efforts and work, I would like to wholeheart-
edly wish for success, inspiration, and creativity to always 
accompany your days during this special event.

Deputy Minister of Tourism

Sofia Zacharaki

It is all those universal values and needs, the sacred 
and valuable elements of our common identity, those 
things that unite all humankind with the strongest ties 
throughout the many centuries of its course, that the 7th 
International Documentary Festival of Castellorizo, “Be-
yond Borders”, reminds us all of.   With art as our vehicle, 
Castellorizo, a borderland itself, marking the margin as 
well as the point where people and cultures meet, car-
rying a far from calm history, yet one of the most glorious 
ones, sends its clear and loud call for peace and human-
ity.

At a time where both, peace and humanity, are more 
fragile than ever before, it is upon the world of arts and 
culture that falls one of the most significant historic duties: 
the duty to revive humanity’s conscience, to raise global 
awareness, to nourish our collective solidarity in front 
of the greatest threats. The International Documentary 
Festival of Castellorizo, for yet another year, this summer, 
turns into the most welcoming hug for this important and 
of vital importance mission.

Under the auspices of the sincere and persistent 
love of its organizing team, the local and national stake-
holders as well as the locals of this tiny Greek island, 
which “dances” across the most Greek and philanthropic 
vibes, timeless and common for all humankind person-
al experiences, passions, struggles, and concerns are 
projected in the most vibrant way. Through the artistic 
lenses of the talented creators, the audience manages 
to achieve a great transcendence: they become part of 
the stories projected, and enter a path of social, political 
but also aesthetic concern. At the same time, the equally 
creative and impressive artistic activities and exhibitions 
held within the framework of the Festival, significantly en-
riched each and every year, supplement and complete in 
the most suitable way an artistic event - ritual dedicated to 
peace and culture.

Undoubtedly, no other place could be as suitable as 
Castellorizo for hosting such a special event. It goes far 
beyond the natural beauty of this island, the poetic scen-
eries, that never fail to inspire a human’s soul. Above all, it 
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 Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνει μία άλλη διάσταση η 
εμβάθυνση της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας 
με το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Η 
στενότερη σχέση μας υπογραμμίζει το δυναμισμό 
των συμπράξεων στην προσπάθεια ανάδειξης του 
Ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος έχει συνεισφέρει τα 
μέγιστα στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και στο σύγχρονο 
δυτικό τρόπο σκέψης. 

Θεωρώ, τέλος, ότι ο κόσμος του κινηματογράφου 
έχει πλέον αντιληφθεί εκείνο που επιδιώκαμε να 
αναδείξουμε όταν θεσμοθετήσαμε το Βραβείο 
«Οδυσσέας». 

Το Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας» αντιπροσωπεύει 
τη συμμετοχή της Ομογένειάς μας στη διεθνή 
πολιτιστική ζωή και δημιουργία. Είναι το κάλεσμα προς 
την ζωντανή έκφραση του Ελληνικού πολιτισμού σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στους δημιουργούς που 
θα συμμετέχουν με τις ταινίες τους στο 7ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελλόριζου και 
μακροημέρευση στο θεσμό, ο οποίος θα βρίσκει πάντα 
στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού & 
Δημόσιας Διπλωματίας έναν θερμό συμπαραστάτη και 
χορηγό του Ειδικού Βραβείου «Οδυσσέας».

Άξιο συγχαρητηρίων είναι το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ιστορικών Μελετών, το οποίο για έβδομη συνεχή 
χρονιά διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
«Πέρα από τα Σύνορα» στο ακριτικό Καστελλόριζο, 
έναν θεσμό σημαντικό και καταξιωμένο.

Από την πρώτη στιγμή η Γενική Γραμματεία 
Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας 
αγκάλιασε και στήριξε το Φεστιβάλ και μάλιστα 
πρότεινε και έγινε χορηγός του Ειδικού Βραβείου 
«Οδυσσέας», που απονέμεται σε δημιουργούς από το 
χώρο της ελληνικής Διασποράς για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά. 

Η σημασία των ντοκιμαντέρ έγκειται στην 
αξιοποίηση πρωτογενών πηγών και ιστορικών αρχείων, 
που όχι μόνο συνεισφέρουν στην τεκμηρίωση της 
ιστορικής αλήθειας αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν 
στην αμφίδρομη κατανόηση των λαών και στη 
συνύπαρξη των πολιτισμών τους. 

Εφέτος, εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, χρονιά-ορόσημο    τόσο  για τον 
οφειλόμενο   ιστορικό αναστοχασμό όσο και για 
την αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς των 
Μικρασιατών στον πολιτισμό, στην οικονομία και στον 
εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, το Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελλόριζου αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα.  

Εδώ, στο Λύκιο Πέλαγος, εορτάζεται κάθε 
καλοκαίρι εδώ και επτά χρόνια ο κινηματογράφος με 
ντοκιμαντέρ που αφηγούνται διαφορετικές πτυχές 
της ιστορίας. Αυτή η γιορτή συνάντησης πολιτισμού 
και ιστορίας λαμβάνει χώρα σε ένα νησί με ιδιαίτερη 
ταυτότητα, το Καστελλόριζο. Και το ντοκιμαντέρ, ο 
πλέον προσφιλής στο ευρύ κοινό τρόπος προσέγγισης 
της ιστορικής και σύγχρονης πραγματικότητας, κατέχει 
ξεχωριστή θέση.
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lationship underlines the dynamics of synergies in our 
effort to give prominence to Greek civilization, which has 
contributed significantly to the European civilization and 
modern Western thought. 

Finally, I reckon that the world of cinematography has 
now comprehended what we seeked to highlight when 
we instituted the “Odysseus” Award. 

The Special “Odysseus” Award represents foremost 
the participation of our Diaspora to the international cul-
tural life and creativity. It is a call for the lively expression 
of Greek culture and civilization on every corner of the 
planet.

I wish the best of luck to the filmmakers, who will 
participate at the 7th International Documentary Festival 
of Castellorizo, and longevity for the institution, which will 
always find at the General Secretariat for Greeks Abroad 
& Public Diplomacy a warm supporter and a sponsor for 
the Special “Odysseus” Award.

Praiseworthy is the Hellenic History Foundation, 
which organizes, for the seventh consecutive year, such 
an important event, namely the International Documen-
tary Festival “Beyond Borders”, a well-established institu-
tion, in the outermost Castellorizo. 

From the first moment the General Secretariat for 
Greeks Abroad & Public Diplomacy has embraced and 
supported this Festival and even suggested and spon-
sored the Special “Odysseus” Award, which is bestowed 
to filmmakers from the Greek Diaspora for the third con-
secutive year. 

The significance of documentaries lies in the study of 
original sources and historical archives, which contribute 
not only to the documentation of the historical truth but 
also to the two-way understanding between peoples and 
the coexistence of their cultures. 

This year, one hundred years since the Asia Minor 
Catastrophe, a milestone year for the due historical reflec-
tion as well as for the recognition of the huge contribution 
of the people of Asia Minor to the culture, economy and 
modernization of the Greek state, the International Doc-
umentary Festival of Castellorizo acquires special impor-
tance and stature. 

Here, in the Lycian Sea, cinematography is celebrat-
ed every summer, for seven years, with documentaries 
that narrate different aspects of history. This celebration 
of civilization and history encounter takes place on an 
island with a singular identity, namely Castellorizo. And 
documentaries, the most popular way for the public to 
approach historical and contemporary reality, hold a dis-
tinct place. 

In this context, the enhancement of cooperation 
between the General Secretariat for Greeks Abroad & 
Public Diplomacy and the Hellenic History Foundation 
is undoubtedly of great importance. Our even closer re-
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Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής με τη 
συμβολή του αυτή αναγνωρίζει την σημασία που 
έχει το Φεστιβάλ, -πέραν της ανάδειξης εξαιρετικών 
έργων του είδους των ντοκιμαντέρ- στη γνωριμία της 
πολιτιστικής δομής των λαών. Διότι μόνο μέσω του 
Πολιτισμού και των έργων που τον εκφράζουν μπορεί 
να αμβλυνθούν οι διαφορές και να αναδυθεί ένας 
καλύτερος κόσμος, που ασφαλώς δεν είναι αυτός που 
αναδεικνύεται στις τραγικές μέρες που ζούμε.

Χαιρετίζουμε τον εγνωσμένης αξίας θεσμό 
του Διεθνούς Φεστιβάλ του Καστελλόριζου καθώς, 
μεταξύ άλλων, προβάλλει κάθε χρόνο την χώρα μας 
παγκοσμίως, καλώντας έτσι, με τον δικό του τρόπο, 
την διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το αυθεντικό λίκνο 
του παγκόσμιου πολιτισμού.

Επί μία εικοσαετία και πλέον ο Τηλεοπτικός 
Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων προάγει 
συστηματικά τον κοινοβουλευτισμό ενημερώνοντας 
υπεύθυνα την ελληνική κοινή γνώμη  για τον τρόπο 
λειτουργίας της Δημοκρατίας και των Θεσμών 
της. Συγχρόνως όμως έχει αναδειχθεί σε Μέσο 
αποκλειστικής προβολής θεμάτων Πολιτισμού μεταξύ 
των οποίων καίρια θέση έχει η εθνική κληρονομιά 
αλλά και τα έργα σημαντικών συντελεστών όλου του 
φάσματος της υπό ευρεία έννοια Τέχνης.

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής καθιστά 
κοινωνό καθημερινά τον ελληνικό λαό στα όσα 
διαδραματίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Ενημερώνει για το νομοθετικό έργο το οποίο πρέπει 
να ενδιαφέρει κάθε πολίτη, διότι οι νομοθετικές 
προβλέψεις καθορίζουν και το πλαίσιο της δικής του 
δράσης. Προβάλλει εκπομπές Ιστορίας και Παιδείας. 
Και μεριμνά, μέσω ειδικών εκπομπών, για την 
καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας που αποτέλεσε 
έναν εκ των βασικών κρίκων της διατήρησης επί 
αιώνες της εθνικής μας συνείδησης.

Στην αποστολή του Τηλεοπτικού Σταθμού της 
Βουλής περιλαμβάνεται και η αντίστοιχη ενημέρωση 
του ομογενειακού μας στοιχείου απανταχού της Γης  
μέσω δορυφορικών Μέσων.

Το ελληνικό κοινό αναγνωρίζει την υψηλή 
ποιοτική στάθμη του Προγράμματος του Σταθμού 
μας αλλά και τη συμβολή του στην ενημέρωση του 
ελληνικού λαού στα δρώμενα εντός του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, καθώς η γνώση αυτή είναι αναγκαία 
για τη διαμόρφωση υπεύθυνων ενεργών πολιτών στο 
πλαίσιο της λειτουργίας μίας Δημοκρατίας.

Για μία ακόμη χρονιά ο Τηλεοπτικός Σταθμός 
της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο της συμβολής 
του στην ανάδειξη θεμάτων Πολιτισμού βρίσκεται στο 
Καστελλόριζο για την ανάδειξη του σημαντικού, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, έργου του Διεθνούς Φεστιβάλ που 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο όμορφο αυτό νησί 
του ελληνικού Αρχιπελάγους.

Συντονιστής Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Έλλήνων

Νίκος Ε. Σίμος
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Director of the Hellenic Parliament Television 

Nikos E. Simos

For more than two decades now the Greek Parlia-
ment Television promotes incessantly the parliamentary 
system, informing responsibly the Greek public about 
how democracy and its institutions function.

At the same time it has evolved to a medium that ex-
clusively  presents cultural topics among which holds our 
national heritage and masterpieces of important artists 
throughout the entire spectrum of art, a pivotal position. 

The Greek Parliament Television communicates dai-
ly anything  that takes place in the Greek Parliament and 
informs the public about legislation- something of interest 
to all citizens as it defines their field of action.

It broadcasts history programs and through special 
shows cultivates the Greek language, a key factor for 
maintaining  the national consciousness throughout the 
centuries.

Our mission includes the information of Greek expa-
triates all over the world via satellite connection.

The Greek public acknowledges the high quality of 
the Channel’s program as well as its contribution to the 
information of the Greek people about parliamentary 
developments, providing thus the necessary knowledge 
for the formation of responsible and active citizens in the 
context of democratic functioning.

 The Greek Parliament Television is found for anoth-
er year on the beautiful island of Castellorizo in order to 
promote the important international Festival which takes 
place here every year.

The Greek Parliament Television acknowledges the 
festival’s important role, not only in showcasing outstand-
ing documentaries but also familiarizing the public with 
cultural diversity.

Only through culture and its representative artworks 
san the differences be reduced and the vision of a better 
world emerge- something far from the one we currently 
experience.

We welcome the International Festival of Castello-
rizo, an institution of esteemed value that promotes our 
country worldwide, inviting in its own way the international 
community to get to know the cradle of international cul-
ture.
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Chairman of the Board of Directors, Hellenic 
Broadcasting Corporation, ERT

Konstantinos Zoulas

It is a special pleasure for ERT to support, with all the 
means at its disposal, a Documentary Festival, especially that 
taking place in the beautiful island of Castellorizo, which every 
year manages to gather some of the most renowned creators 
in this remote corner of our homeland.

In recent years, ERT has prioritized as a strategy its choice 
to strengthen the production of contemporary documenta-
ries, as well as to become the main television channel to further 
expand their appeal to the public.

This is also the reason why we have created a distinct cat-
egory on our new streaming platform ERTFLIX, which makes it 
easier for the public to watch Greek and foreign productions 
every time they want, as required by the modern way of view-
ing.

Our upcoming plans, in fact, include the creation of yet 
another new category on ERTFLIX dedicated exclusively to 
short documentaries, while – I mention this apropos– on our 
streaming platform we also launched a distinct category for 
Greek animation productions.

Therefore, given our great desire to strengthen, but also 
to promote even more the production of documentaries, and 
especially those concerning culture, history and politics, I was 
informed with great joy that this year’s Castellorizo   Internation-
al Documentary Festival received 790 proposals from 100 
different countries. A fact that is a real feat, if one considers 
the objectively difficult conditions that the Covid19 pandemic 
continues to cause internationally, and the appalling turn of the 
war in Ukraine.

With this in mind and with the hope that public television 
will soon host some of the documentaries that will be screened 
this year at the “Beyond Borders” International Festival, I want, 
on behalf of all the people at ERT, to wish you every success in 
this year’s festival.

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΈΡΤ

Κωνσταντίνος Ζούλας

 Είναι ιδιαίτερη χαρά για την ΕΡΤ να στέκεται αρωγός, 
με όλα τα μέσα που διαθέτει, σε Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.  
Ιδιαίτερα σε αυτό του πανέμορφου Καστελλόριζου που 
κατορθώνει κάθε χρόνο να συγκεντρώνει μερικούς από τους 
πλέον καταξιωμένους δημιουργούς στην ακρότατη γωνιά 
της πατρίδας μας. 

Η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια έχει ιεραρχήσει ως 
στρατηγική της επιλογή να ενισχύσει την παραγωγή 
σύχρονων ντοκιμαντέρ, καθώς και να γίνει ο βασικός 
τηλεοπτικός δίαυλος για να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο 
η απήχησή τους στο κοινό.

Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που έχουμε 
δημιουργήσει μια διακριτή κατηγορία στη νέα μας ψηφιακή 
πλατφόρμα ERTFLIX, γεγονός που διευκολύνει το κοινό να 
παρακολουθήσει τις ελληνικές και ξένες παραγωγές στον 
χρόνο που εκείνο επιθυμεί, όπως επιτάσσει ο σύγχρονος 
τρόπος θέασης.

Στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας μάλιστα είναι η 
δημιουργία μια ακόμα νέας κατηγορίας στο ERTFLIX 
αφιερωμένη αποκλειστικά στα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, 
ενώ -παρεμπιπτόντως το αναφέρω- στην ψηφιακή μας 
πλατφόρμα ξεκινήσαμε και μια διακριτή κατηγορία για τις 
ελληνικές παραγωγές animation.

Δεδομένης λοιπόν της μεγάλης μας επιθυμίας να 
ενισχύσουμε, αλλά και να προβάλουμε ακόμη περισσότερο 
την παραγωγή ντοκιμαντέρ, και κυρίως αυτών που αφορούν 
στον πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτική, πληροφορήθηκα 
με μεγάλη χαρά ότι το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλόριζου δέχθηκε 790 προτάσεις από 100 
διαφορετικές χώρες. Γεγονός που αποτελεί πραγματικό 
άθλο, αν αναλογιστεί κανείς τις αντικειμενικά δύσκολες 
συνθήκες που εξακολουθεί να προκαλεί διεθνώς η πανδημία 
του Covid 19 και η αποτροπιαστική τροπή του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Με τις σκέψεις αυτές και με την ελπίδα η δημόσια 
τηλεόραση να φιλοξενήσει σύντομα κάποια από τα 
ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν φέτος στο Διεθνές 
Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα», θέλω εκ μέρους όλων 
των ανθρώπων στην ΕΡΤ, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη 
φετινή σας διοργάνωση.
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EKOME Media, President

Panos Kouanis

Dear friends,

It is a special pleasure for the National Center for 
Audiovisual Media and Communication - EKOME to sup-
port for one more year “Beyond the Borders” International 
Documentary Festival, which celebrates seven years 
of constant presence this year. The help and support of 
EKOME is justified every August, when the remote island 
of Castellorizo   becomes the center of an international 
cultural and creative meeting, with an always carefully 
selected program of documentaries, with high quality 
parallel actions and with the positive response of the pub-
lic increasing every year. However, mostly justified are the 
efforts and tireless activity of the organizers and all those 
who participate in this important effort, and they deserve 
congratulations.

The cooperation of EKOME with the Festival ratifies 
the consensus of the perceptions about the documen-
tary as a genuine artistic expression, which deserves to 
take a more central position in the development strategy 
for the audiovisual industry. EKOME serves this strategy 
through its investment incentives and the development 
of the Network of Film Offices throughout Greece. In ad-
dition, the documentary is for us a mean of preserving 
historical memory and audiovisual heritage, which is re-
flected in the operation of the National Depository of Au-
diovisual Archives that we implement; at the same time, 
it is an educational tool that promotes knowledge and 
familiarity with the cinematic language, which we highlight 
in our educational actions and strategy.

The “Mediterranean Friendship” Special Award, 
awarded for the fourth year in a row by EKOME for the 
Festival, seals our common commitment to highlight the 
heritage that connects the peoples of the Mediterranean 
basin and continues the cultural dialogue between them, 
especially through cinema.

We wish you the best of luck for another year at this 
special Festival.

Πρόεδρος Έθνικού Κέντρου Όπτικοακουστικών 
Μέσων και Έπικοινωνίας

Πάνος Κουάνης

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά για τo Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - EKOME 
να υποστηρίζει για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα», που συμπληρώνει 
φέτος επτά χρόνια σταθερής παρουσίας. Η αρωγή και η 
στήριξη του ΕΚΟΜΕ δικαιώνονται κάθε Αύγουστο, όταν 
το ακριτικό Καστελλόριζο γίνεται επίκεντρο διεθνούς 
πολιτιστικής και δημιουργικής συνάντησης, με ένα 
πάντοτε προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, 
με υψηλής ποιότητας παράλληλες δράσεις και με την 
θετική ανταπόκριση του κοινού να αυξάνεται κάθε 
χρόνο. Δικαιώνονται όμως κυρίως οι προσπάθειες και η 
ακαταπόνητη δραστηριότητα των διοργανωτών και όλων 
όσοι συμμετέχουν στη τόσο σημαντική αυτή προσπάθεια, 
στους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια.

Η συνεργασία του ΕΚΟΜΕ με το Φεστιβάλ 
επιβεβαιώνει την σύμπνοια των αντιλήψεων για το 
ντοκιμαντέρ ως γνήσια καλλιτεχνική έκφραση, που 
αξίζει να λάβει πιο κεντρική θέση στην αναπτυξιακή 
στρατηγική για τον οπτικοακουστικό κλάδο. Το ΕΚΟΜΕ 
υπηρετεί αυτήν τη στρατηγική μέσω των επενδυτικών του 
κινήτρων και της ανάπτυξης του Δικτύου των Film Offices 
σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ αποτελεί 
για εμάς μέσο διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της 
οπτικοακουστικής κληρονομιάς, κάτι που αποτυπώνεται στη 
λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών 
Αρχείων που υλοποιούμε· συνάμα αποτελεί εκπαιδευτικό 
εργαλείο που προάγει τη γνώση και την εξοικείωση με την 
κινηματογραφική γλώσσα, κάτι που αναδεικνύουμε στις 
εκπαιδευτικές μας δράσεις και στρατηγική.

Το Ειδικό Βραβείο «Μεσογειακής Φιλίας», που 
για τέταρτη συνεχή χρονιά απονέμει το ΕΚΟΜΕ για το 
Φεστιβάλ, επισφραγίζει την κοινή μας δέσμευση για την 
ανάδειξη της κληρονομιάς που συνδέει τους λαούς της 
Μεσογείου και συνέχει τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ 
τους, ειδικότερα μέσα από τον κινηματογράφο.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία για άλλη μια χρονιά σε αυτό 
το ξεχωριστό Φεστιβάλ.
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Managing Director of Greek Film Centre

Athena Kartalou - Aduku

On Castellorizo, whose long history bears witness 
to the uninterrupted presence of the Greek culture and 
civilization in the eastern end of the archipelago over the 
centuries, the international documentary festival “Beyond 
Borders” is held for yet another year.

This international meeting of the world of cinema on 
this outermost Greek island with its distinct light pierces 
the shadow of a bleak reality, as the war raging at the heart 
of Europe, as well as several geopolitical tensions have 
been looming over the vision of world peace and pros-
perity.

Nevertheless, as any festival is a celebration by defi-
nition, so is this one. Your celebration starts its standard 
August cycle offering audiences a program including 
greek and foreign documentaries – works which directly 
capture the diversity and contradiction of the world today. 
For yet another year, on Castellorizo, the documentary 
raises its voice, asserting itself as an international lan-
guage promoting honest communication and dialogue 
beyond geographical or cultural borders.

It is with great pleasure that I seize the opportunity 
to greet the 7th International Documentary Festival on 
behalf of the Greek Film Centre. I have personally experi-
enced this festival as a celebration of light and spirituality. 
I am positive that, this year too, its screenings and cultural 
events will meet with loud applause from the audience, 
will deepen reflection and strengthen bonds between au-
teurs from different countries and cultures. We stand by 
you, in support of your efforts.

Γενική Διευθύντρια του Έλληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου

Αθηνά Καρτάλου - Αντούκου

Στο Καστελλόριζο, με τη μακρά ιστορία που 
μαρτυρά την αδιάλειπτη ανά τους αιώνες παρουσία 
του ελληνικού πολιτισμού στο ανατολικό άκρο του 
Αρχιπελάγους, πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα». 

Η διεθνής αυτή κινηματογραφική συνάντηση στο 
ακριτικό ελληνικό νησί με το ξεχωριστό φως έρχεται 
μέσα από τη σκιά μιας ζοφερής πραγματικότητας, 
καθώς ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης και οι 
γεωπολιτικές εντάσεις προβάλλουν ως απειλή για την 
παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. 

Όπως κάθε φεστιβάλ, όμως, έτσι και αυτό είναι εξ 
ορισμού γιορτή. Η δική σας ανοίγει τον καθιερωμένο 
αυγουστιάτικο κύκλο της, προσφέροντας στο κοινό 
ένα πρόγραμμα με ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ – 
έργα που αποτυπώνουν με αμεσότητα την πολυμορφία 
και τις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου μας. Στο 
Καστελλόριζο, το ντοκιμαντέρ δυναμώνει και φέτος 
τη φωνή του διεκδικώντας τον ρόλο του ως διεθνής 
γλώσσα ειλικρινούς επικοινωνίας και διαλόγου πέρα 
από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα.

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που μου δίδεται η 
ευκαιρία να χαιρετίσω εκ μέρους του Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου την έβδομη διοργάνωση 
του Φεστιβάλ. Η προσωπική μου εμπειρία από 
τη διοργάνωση είναι μια εικόνα γιορτής, φωτός 
και πνευματικότητας. Είμαι βέβαιη πως και φέτος 
οι προβολές του και οι πολιτιστικές δράσεις του 
θα αποσπάσουν το χειροκρότημα του κοινού, θα 
βαθύνουν προβληματισμούς και θα ενισχύσουν τους 
συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα σε δημιουργούς από 
διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Είμαστε δίπλα 
σας, αρωγοί της προσπάθειάς σας.
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INGERID SMITH
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κινηματογραφικό του πρόγραμμα προβολών. Μέσω 
όλου αυτού του πλούσιου πολιτιστικού ιστού που 
υφαίνει το Φεστιβάλ κάθε χρόνο στην «άκρη του 
Αιγαίου» το Καστελλόριζο αρχίζει και πάλι να ανακτά 
την θέση που του αξίζει στο εγχώριο και διεθνές 
στερέωμα.

 Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την σπουδαία 
διοργάνωση, που για δεύτερη συνεχή χρονιά 
τελεί υπό την τιμητικότερη πολιτειακή Αιγίδα της 
Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, και εκφράζω τα συγχαρητήρια 
μου προς την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, 
Ειρήνη Σαρίογλου, όπως επίσης και προς ολόκληρη την 
οργανωτική επιτροπή, προς όλους τους συνεργάτες, 
εντός και εκτός Ελλάδας, προς τους εθελοντές  και 
προς κάθε άλλο που συνέβαλε στην πραγματοποίηση 
αυτής της γιορτής πολιτισμού.

Στεκόμαστε περήφανα δίπλα σας, συνοδοιπόροι 
και αρωγοί σας με την ευχή και την ελπίδα πως κάθε 
χρόνο αυτό το σημαντικό πολιτιστικό εγχείρημα θα 
μεγαλώνει και θα πληθαίνει, μεταφέροντας όλο 
και περισσότερο κοινό «Πέρα από τα Σύνορα» 
και κάνοντας κάθε χρόνο κοινωνούς αυτής της 
πολυπολιτισμικότητας όλο και περισσότερους 
ανθρώπους.

Εγκαρδίως, εύχομαι κάθε καλό στο Φεστιβάλ.

Δήμαρχος Μεγίστης

Γιώργος Σαμψάκος

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που και φέτος έχουμε 
την τιμή να υποδεχόμαστε την 7η διοργάνωση του 
Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα». Ένα Φεστιβάλ που 
παρά τον σύντομο χρόνο ζωής του, έχει καταφέρει να 
τραβήξει πάνω του τα βλέμματα τόσο της εγχώριας, 
όσο και της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας 
και να αποτελέσει πόλο έλξης και τόπο συνάντησης 
καλλιτεχνών παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο μαρτυρικός και συνάμα πανέμορφος 
τούτος τόπος, το Καστελλόριζό μας, υπήρξε από 
την αρχαιότητα κοιτίδα πολιτισμού και εμπορίου.  
Περνώντας εποχές ένδοξης ακμής και εποχές 
στενόχωρης ύφεσης, πάντα έβρισκε τον τρόπο να 
στέκει περήφανο και αγέρωχο ανά τους αιώνες. 
Σαν άλλος φύλακας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 
αποτελώντας γέφυρα για τον πηγαιμό και ερχομό 
ανθρώπων, ιδεών, αγαθών και λαών. Σαν άλλος 
Διγενής Ακρίτας, τούτο το υπέροχο νησί και οι υπέροχοι 
κάτοικοί του παρά τις δυσκολίες και δυσχέρειες, πάντα 
εύρισκαν τον τρόπο να μετατρέπουν τις αναποδιές 
προς όφελός τους και να συνεχίζουν να ευδοκιμούν 
και  να προοδεύουν με τους δικούς τους μοναδικούς 
τρόπους.

Η ιστορία του νησιού μας είναι στενά συνυφασμένη 
με την προσφυγιά και τη μετανάστευση, και ως εκ 
τούτου χαιρόμαστε ιδιαίτερα που φέτος οι διοργανωτές 
του Φεστιβάλ τιμούν τον μικρασιατικό ελληνισμό. Στις 
ιστορίες των ξεριζωμών και των προσφυγικών αγώνων 
αντανακλούν και οι ιστορίες των πατεράδων και των 
παππούδων μας, που ως Καστελλοριζιοί έχουμε καλά 
στη μνήμη μας – γι’ αυτό το λόγο η κεντρική θεματική 
της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ μιλάει στις 
καρδιές μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Θεωρούμε τιμή και χρέος μας να στηρίξουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις το ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα 
που φέρνει στο ακριτικό νησί μας το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου με εντυπωσιακές 
εκθέσεις από το Ίδρυμα της Βουλής, με επιμορφωτικά 
σεμινάρια, εισηγήσεις, παιδικά εργαστήρια και 
εργαστήρια φωτογραφίας και φυσικά με το λαμπρό 
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national arena.

So we welcome this great event, which for the 
second consecutive year is under the most honorable 
state aegis the patronage of Η.Ε. the President of the 
Hellenic Republic Ms. Katerina Sakellaropoulou and I 
express my congratulations to the artistic director of 
the Festival, Irini Sarioglou, as well as to the entire or-
ganizing committee, to all partners, inside and outside 
Greece, to the volunteers and to everyone involved 
who contributed so that this celebration of culture 
takes place.

We stand proudly next to you, as your fellow trav-
elers and helpers with the wish and hope that every 
year this important cultural event will grow and multi-
ply, bringing more and more audiences “Beyond Bor-
ders” and making each year more and more people 
partakers of this multiculturalism.

I sincerely wish the Festival all the best.

Mayor of Megisti

Georgios Sampsakos

I am particularly happy that again this year we 
have the honor of hosting the 7th edition of the “Be-
yond Borders” Festival. A Festival that, despite its short 
life, has managed to attract the attention of both the 
domestic and the international film community and to 
be a pole of attraction and a meeting place for world-
class artists.

This long-suffering and at the same time beauti-
ful place, our Castellorizo, has been a cradle of cul-
ture and trade since ancient times. Through times 
of glorious prosperity and times of dismal decline, it 
has always found a way to stand proud and fearless 
through the ages. Like another guardian between East 
and West, being a bridge for the coming and going of 
humans, ideas, goods and peoples. Like another Di-
genes Akritas, this wonderful island and its wonderful 
inhabitants despite difficulties and hardships, have 
always found a way to turn setbacks to their advan-
tage and continue to thrive and progress in their own 
unique ways.

The history of our island is closely intertwined with 
refugees and immigration, and therefore we are espe-
cially happy that this year the organizers of the Festi-
val are honoring Asia Minor Hellenism. In the stories 
of uprooting and refugee struggles, the stories of our 
fathers and grandfathers are also reflected, which we 
as people of Castellorizo keep well in our memory and 
for this reason the central theme of this year’s Festival 
speaks to our hearts more than ever.

We consider it our honor and our duty to support 
with all our might the particularly rich program that the 
Castellorizo   International Documentary Festival brings 
to our remote island with impressive exhibitions from 
the Hellenic Parliament Foundation, with educational 
seminars, presentations, children’s workshops and 
photo workshops as well as of course with its brilliant 
film screening program. Through all this rich cultural 
fabric that the Festival weaves every year at the “edge 
of the Aegean”, Castellorizo   is once again beginning to 
regain the place it deserves in the domestic and inter-



38  Χαιρετ ισμοί|Addresses 7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S

US Ambassador to the Hellenic Republic 

George J. Tsunis

Serving as the U.S. Ambassador to Greece is 
an honor of a lifetime.  And when President Biden se-
lected me, I vowed that I would commit myself fully to 
strengthening our cultural and educational partner-
ships.  

That’s why I am excited to support the 7th Be-
yond Borders International Film Festival in Castel-
lorizo.  This is the third year that the U.S. Embassy 
has supported the festival, and we are proud to 
help showcase award-winning documentaries from 
around the world, including American films.  We are 
also proud to support a cultural exchange in one of 
the most remote – and beautiful – parts of Greece, 
showcasing our commitment to engage with diverse 
local communities.

Strengthening our cultural and educational link-
ages is a top priority for the U.S.-Greece relation-
ship.  We look forward to this year’s festival to further 
illuminate the strong people-to-people ties and the 
shared democratic values between the United States 
and Greece.

The U.S. Mission in Greece is committed to sup-
porting programs that connect Greek and American 
filmmakers and creative professionals.  We are work-
ing closely with many stakeholders, including the 
Ministry of Culture and Sports, the Ministry of Digital 
Governance, and many film festivals across Greece, 
like the Beyond Borders Festival, to bring American 
films to Greek audiences, promote exchanges in 
the film sector, and build partnerships between the 
Greek and American film industries. 

I am happy that we are able to take part in the 
Beyond Borders Festival for another year.  One of the 
things that makes our bilateral friendship so strong 
and enduring is our love for culture and the arts.  We 
look forward to sharing an incredible slate of Ameri-
can documentaries with you this year in beautiful 
Castellorizo.

Καλή προβολή!

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Έλληνική Δημοκρατία

George J. Tsunis

Η θητεία μου ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
είναι τιμή ζωής. Και όταν ο Πρόεδρος Μπάιντεν με 
επέλεξε, υποσχέθηκα ότι θα δεσμευτώ πλήρως για 
την ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
συνεργασιών μας.

Γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένος που υποστηρίζω το 
7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Πέρα από τα 
Σύνορα» στο Καστελλόριζο. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που 
η Πρεσβεία των ΗΠΑ υποστηρίζει το Φεστιβάλ και είμαστε 
περήφανοι που βοηθούμε στην προβολή βραβευμένων 
ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
και αμερικανικών ταινιών. Είμαστε επίσης υπερήφανοι 
που υποστηρίζουμε μια πολιτιστική ανταλλαγή σε ένα από 
τα πιο απομακρυσμένα –και όμορφα– μέρη της Ελλάδας, 
επιδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με 
διαφορετικές τοπικές κοινότητες.

Η ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών μας 
δεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη σχέση 
ΗΠΑ-Ελλάδας. Προσβλέπουμε στο φετινό Φεστιβάλ για 
να φωτίσει περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ 
των ανθρώπων και τις κοινές δημοκρατικές αξίες μεταξύ 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Η αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεσμεύεται να 
υποστηρίζει προγράμματα που συνδέουν Έλληνες και 
Αμερικανούς κινηματογραφιστές και δημιουργικούς 
επαγγελματίες. Συνεργαζόμαστε στενά με πολλούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου σε όλη την Ελλάδα, 
όπως το Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα», για να 
φέρουμε αμερικανικές ταινίες στο ελληνικό κοινό, να 
προωθήσουμε τις ανταλλαγές στον κινηματογραφικό 
τομέα και να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ 
της ελληνικής και της αμερικανικής κινηματογραφικής 
βιομηχανίας.

Είμαι χαρούμενος που μπορούμε να λάβουμε μέρος 
στο Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα» για άλλη μια χρονιά. 
Ένα από τα πράγματα που κάνει τη διμερή μας φιλία τόσο 
δυνατή και διαρκή είναι η αγάπη μας για τον πολιτισμό και 
τις τέχνες. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας μια 
απίστευτη γκάμα αμερικανικών ντοκιμαντέρ φέτος στο 
όμορφο Καστελλόριζο.

Καλή προβολή!
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Ambassador of Australia

Athanasios Spyrou

Dear Friends 

For another year, the hospitable island of Cas-
tellorizo welcomes excellent documentaries and 
renowned filmmakers from all over the world. Once 
again, the Embassy of Australia is pleased to support 
the International «Beyond Borders» Festival, a leading 
cultural institution showcasing historical documenta-
ries and a valuable platform for dialogue on historical 
issues.  

Australia’s ties with Castellorizo are, after all, 
deep and unbreakable, owing to Australia’s large 
Castellorizian diaspora, the origins of which can be 
traced back to the beginning of the 20th century. 
Over the decades, and especially after World War II, 
Australia’s Castellorizian community grew and estab-
lished themselves. Castellorizians who found a new 
home in Australia built thriving communities, pros-
pered and excelled in all the fields they engaged in. 
They actively participated in the development of their 
new country, making a decisive contribution, along 
with the rest of the Greek-Australian community, to 
the shaping of modern Australian society and its 
emergence as the most successful model of a mul-
ticultural society internationally. 

Above all, despite the distance and the decades 
that now separated the younger generations of 
Castellorizian Australians from the first wave of im-
migrants, the Castellorizian community of Australia 
have maintained ties with the island of their ancestors 
intact and alive, honoring its traditions, contributing 
to its development and international promotion, and 
infusing the local Castellorizian culture with elements 
of Australian culture. 

Castellorizo, an island where various cultural 
influences have blended over the centuries, has so 
harmoniously incorporated the Australian element 
that, today, it is a unique place where Greek and Aus-
tralian culture merge. A place of high symbolic signifi-
cance, Castellorizo transcends borders and is trans-
formed into an enduring bridge of friendship between 
the two countries. No setting could be more ideal 
for a Festival that aspires and succeeds in taking us 
«Beyond Borders». I congratulate the organizers for 
bringing an excellent selection of documentaries to 
the island once again and wish them every success 
in this year’s event.

Πρέσβης της Αυστραλίας

Αθανάσιος Σπύρου

Αγαπητοί Φίλοι

 Για άλλη μια χρονιά, το φιλόξενο Καστελλόριζο 
υποδέχεται εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και καταξιωμένους 
κινηματογραφιστές απ’ όλο τον κόσμο. Για άλλη μια 
φορά, η Πρεσβεία της Αυστραλίας έχει τη χαρά να 
στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα», 
κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό προβολής ιστορικών 
ντοκιμαντέρ και πολύτιμη πλατφόρμα διαλόγου γύρω 
από ιστορικά ζητήματα.

 Οι δεσμοί της Αυστραλίας με το Καστελλόριζο 
είναι, άλλωστε, βαθείς και άρρηκτοι. Οφείλονται στη 
μεγάλη Καστελλοριζιά διασπορά της Αυστραλίας, οι 
απαρχές της οποίας εντοπίζονται ήδη στο ξεκίνημα 
του 20ού αιώνα. Με το πέρασμα των δεκαετιών και 
ιδίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Καστελλοριζιά 
κοινότητα της Αυστραλίας μεγάλωσε και ρίζωσε. 
Οι Καστελλοριζιοί που βρήκαν στην Αυστραλία μια 
νέα πατρίδα οικοδόμησαν ακμάζουσες κοινότητες, 
πρόκοψαν και διέπρεψαν σε όλους τους τομείς με 
τους οποίους καταπιάστηκαν, και συμμετείχαν ενεργά 
στην ανάπτυξη της νέας χώρας τους, συμβάλλοντας 
καθοριστικά μαζί με την υπόλοιπη ελληνο-αυστραλιανή 
κοινότητα στη διαμόρφωση της σύγχρονης 
αυστραλιανής κοινωνίας και την ανάδειξη της στο 
πιο επιτυχημένο διεθνές υπόδειγμα πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας. 

Κυρίως, σε πείσμα της απόστασης και των 
δεκαετιών που χώριζαν πλέον τις νεότερες 
γενιές Αυστραλών με μακρινή καταγωγή από το 
Καστελλόριζο από τις πρώτες γενιές μεταναστών, 
οι Καστελλοριζιοί της Αυστραλίας διατήρησαν 
αλώβητους και ολοζώντανους τους δεσμούς με το 
νησί των προγόνων τους, τιμώντας τις παραδόσεις 
του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διεθνή προβολή 
του, αλλά και μπολιάζοντας την τοπική κουλτούρα 
του Καστελλόριζου με στοιχεία της αυστραλιανής 
κουλτούρας. 

 Το Καστελλόριζο, σημείο συνάντησης ποικίλων 
πολιτιστικών επιρροών ανά τους αιώνες, έχει 
ενσωματώσει τόσο αρμονικά το αυστραλιανό στοιχείο, 
ώστε σήμερα να αποτελεί μοναδικό τόπο σύνθεσης 
της ελληνικής και της αυστραλιανής κουλτούρας. 
Τόπος υψηλής συμβολικής σημασίας, το Καστελλόριζο 
υπερβαίνει τα σύνορα και μετουσιώνεται σε ακλόνητη 
γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα 
μπορούσε να μην αποτελεί ιδανικό σκηνικό για ένα 
Φεστιβάλ που φιλοδοξεί και καταφέρνει να μας 
ταξιδέψει «Πέρα από τα Σύνορα». Συγχαίρω τους 
διοργανωτές που για άλλη μια χρονιά φέρνουν στο 
νησί μια εξαιρετική επιλογή από ντοκιμαντέρ και τους 
εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση.
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στην Αθήνα, που στα τριάντα πέντε χρόνια της 
δημιουργικής λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί ως 
μία γέφυρα άμεσης και συνεχούς επικοινωνίας 
των πνευματικών ανθρώπων, των δημιουργών 
και των επιστημόνων Ελλάδας και Κύπρου, 
αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και την ενότητα 
της πολιτιστικής οντότητας του Ελληνισμού. Είχαμε 
τότε την ευκαιρία, μαζί με το Αθηναϊκό κοινό, να 
παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα και επιλεγμένα 
ντοκιμαντέρ που είχαν διακριθεί στα τρία πρώτα 
χρόνια της σημαντικής αυτής διοργάνωσης.

Όπως έχω πολλές φορές αναφέρει, το 
Καστελλόριζο είναι, για τους Έλληνες της Κύπρου, 
ο εγγύς οικείος τόπος που συνδέει γεωγραφικά, 
συμβολικά και συναισθηματικά, την Κύπρο με 
την Ελλάδα, ορίζοντας, μαζί, την νοτιοανατολική 
ακρώρεια του Ελληνισμού και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τον περασμένο χρόνο έχοντας τη χαρά 
και την τιμή να παρευρεθώ και να απευθύνω 
χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, 
εισέπραξα την ζεστή υποδοχή, τη φιλοξενία και 
την αγάπη των Καστελλοριζιών αδελφών μας 
και ένιωσα, πραγματικά, ολοζώντανους, τους 
ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν το ακριτικό νησί 
με την Κύπρο στο σταυροδρόμι της ιστορίας με 
τη γεωγραφία. Ελάχιστο αντίδωρο η αρωγή της 
Πρεσβείας μας στην υλοποίηση της σκέψης του 
Δήμου Μεγίστης για τη φωταγώγηση του Κάστρου, 
που δεσπόζει ψηλά στο λιμάνι, με τα χρώματα της 
ελληνικής σημαίας, στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης του 
νησιού, αλλά και του μεγάλου εθνικού εορτασμού 
της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την κήρυξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.

Φέτος, έτος μνήμης και ιστορικού 
αναστοχασμού για τον Ελληνισμό, καθώς 
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, ανακαλούμε τα λόγια του Κύπριου 
πολιτικού επιστήμονα, ιστορικού, Καθηγητή 
Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκού Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη, ο οποίος μας θυμίζει ότι το 
Καστελλόριζο δεν είναι μόνο η απόληξη της 
Ελληνικής επικράτειας, αλλά και «μια νησίδα 
στην οποία επιβιώνει ένα κομμάτι ελληνισμού της 
Μικράς Ασίας στην αρχική του κοιτίδα». 

Με αυτές τις σκέψεις, συγχαίρουμε, για μία 
ακόμη φορά, το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 
Μελετών για την πρωτοβουλία και την ευθύνη 
διοργάνωσης του Φεστιβάλ, καθώς και όλους, 
όσοι οραματίζονται, μοχθούν και συνεισφέρουν 
στην επιτυχή πραγματοποίησή του.

Καλή προβολή και καλή θέαση!

Πρέσβης Κύπρου

Κυριάκος Κενεβέζος

Με μεγάλη χαρά και προσμονή επιστρέφουμε 
και φέτος στην άκρη του Αιγαίου, στην πανέμορφη 
Μεγίστη νήσο, το Καστελλόριζο, με την ευκαιρία 
της 7ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου.

Τα τελευταία επτά χρόνια, την τελευταία 
εβδομάδα του Αυγούστου, το ακριτικό ελληνικό 
νησί γίνεται ο καθιερωμένος τόπος συνάντησης και 
επικοινωνίας νέων και καταξιωμένων δημιουργών 
ταινιών τεκμηρίωσης, ιστορικής, πολιτιστικής  και 
κοινωνικοπολιτικής θεματικής, με την ευρύτερη 
έννοια των όρων.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλόριζου, που ξεκίνησε και καθιερώθηκε, ως 
ετήσιος θεσμός, το 2016 από το Ίδρυμα Ιστορικών 
Μελετών, με τη στήριξη της Écrans des Mondes, 
φέρει τον εύστοχο τίτλο «Πέρα από τα Σύνορα» 
και φιλοδοξεί, όπως οι ίδιοι οι διοργανωτές 
του διατυπώνουν, «να φέρουν τον κόσμο στο 
Καστελλόριζο και να μεταφέρουν το Καστελλόριζο 
στον κόσμο».

Πραγματικά, από την ίδρυσή του και καθόλη 
τη δυναμική πορεία και εξέλιξή του, το Φεστιβάλ, 
προβάλλοντας σημαντικές ταινίες, ελληνικής 
και διεθνούς παραγωγής, και διοργανώνοντας 
πολλές παράλληλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές 
και εκπαιδευτικές δράσεις, έχει ήδη δώσει 
τα διαπιστευτήριά του και έχει καταξιωθεί 
στη συνείδηση του εξειδικευμένου, αλλά και 
του ευρύτερου κοινού, ως μία έγκυρη και 
εξωστρεφής πλατφόρμα ανάδειξης, δικτύωσης και  
υποστήριξης του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού 
ντοκιμαντέρ και των δημιουργών του, αλλά και ως 
ένας σημαντικός θεσμός διεθνούς εμβέλειας και 
μεγάλης εθνικής  σημασίας.

Τον Φεβρουάριο του 2019, το Φεστιβάλ, 
με πρωτοβουλία του  Ιδρύματος Ιστορικών 
Μελετών, ταξίδεψε και στο Σπίτι της Κύπρου, 
το Μορφωτικό Γραφείο της Πρεσβείας μας 
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the close relations and meaningful dialogue between 
the intellectuals, creators and academics of Cyprus 
and Greece. We then had the opportunity to present 
to the Athenian audience, highlights and selected 
documentaries that had been distinguished in the 
first three years of this important event.

As I have said, on many occasions, Castellorizo 
island is for the Greek Cypriot community the near 
dear place that, geographically, symbolically and 
emotionally, connects Cyprus to Greece, defining, 
together, the southeasternmost borders of the Euro-
pean Union.

Last year, when I had the great pleasure and hon-
or to attend and address the opening ceremony of 
the Festival, I received the warm welcome, hospitality 
and love of our Castellorizian brothers and I sincerely 
felt the strong ties that connect the island with Cyprus 
at the crossroads of history with geography. A mini-
mum token of brotherly friendship and gratitude, the 
support of our Embassy to the project of the Munici-
pality of Megisti to light up the landmark Castle, which 
dominates the Castellorizo port, with the colors of the 
Greek flag, on the occasion of the celebrations for the 
78th anniversary of the liberation of the island and the 
great national 200th anniversary of the proclamation 
of the Greek Revolution.

This year, a year of remembrance and historical 
reflection for Hellenism, as it marks the 100th anni-
versary of the Asia Minor Catastrophe, we recall the 
words of the cypriot political scientist, historian, Pro-
fessor and Academician Paschalis Kitromilidis, who 
reminds us that Castellorizo is not only the south-
easternmost border of the Greek sovereign territory 
but also “an isle on which a part of the Asia Minor Hel-
lenism survives in its ancestral cradle”.

With these thoughts, we congratulate, once 
again, the Hellenic History Foundation for the initiative 
and responsibility of organizing the Festival, as well 
as all those who envision, work and contribute to its 
successful realization.

Good screenings and good viewings! 

Ambassador of Cyprus

Kyriakos Kenevezos

It is with great pleasure and anticipation that we 
return this year, to the far edge of the Aegean archi-
pelago, to the beautiful island of Castellorizo, on the 
occasion of the 7th Beyond Borders International 
Documentary Festival.

For seven years now, during the last week of Au-
gust, the Greek acritic island of Castellorizo has been 
recognized as an important hub of networking and in-
teraction for the established and younger filmmakers 
of historical, cultural and socio-political documenta-
ries.

The Castellorizo International Documentary Fes-
tival, which was conceived, developed and estab-
lished as an annual institution, in 2016, by the Hellenic 
History Foundation, with the support of the Écrans 
des Mondes, has the apt title “Beyond the Borders” 
and aspires, according to its organizers, “to bring 
people to Castellorizo and to transport Castellorizo 
to the world”.

Indeed, since its inception and in the seven years 
of its course and dynamic development, the Festival, 
presenting important films of Greek and international 
production, as well as organizing many parallel cultur-
al, artistic and educational events, has already given 
its credentials. It has, therefore, been recognized by 
both the international community of documentary 
professionals and the public, not only as an estab-
lished and extroverted platform for the promotion, 
networking and support of historical and socio-polit-
ical documentaries and their creators but also as an 
important institution of international scope and one of 
great national importance.

In February 2019, the Festival, on the initiative 
of the Hellenic History Foundation, ‘traveled’ to the 
House of Cyprus, the Cultural Office of the Embassy of 
the Republic of Cyprus in Athens, which for thirty-five 
years now, has been established, through a wide 
range of initiatives, synergies, programs and events, 
as a connecting bridge, facilitating and strengthening 
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Ambassador of Spain to the Hellenic 
Republic

Carles Maria Casajuana

The Embassy of Spain in Greece is glad to sup-
port this year’s edition of the “Beyond Borders” In-
ternational Documentary Festival which showcases 
documentaries from all over the world, held in beau-
tiful Castellorizo. 

Throughout my tenure in Greece I have found 
that Spaniards and Greeks from many different walks 
of life share a deep common cultural understanding 
which makes it possible for people from our respec-
tive countries to decipher cultural elements which 
are very idiosyncratic of our respective cultures. Oth-
er than in Spain, only in Greece have I seen people 
express with such passion what they feel when they 
read a passage of Cervantes’s ‘Don Quijote’ or a 
poem by Federico Garcia Lorca. 

Documentaries offer the viewer a fragment of 
truth. It’s a distilled rendering of reality that comes 
about through the combination of an objective reality 
which is out there to be grasped and the subjective 
eye of the camera that chooses what to see and lets 
the viewer complete the work of art by choosing what 
to make of it. In this context, the Spanish documen-
tary films scheduled to be screened in this Festival 
will bring a glimpse of Spain all the way to Castellorizo 
and will, at the same time, be enriched by the contri-
bution made by each viewer’s perspective.

Therefore, in addition to warmly thanking the cre-
ators of the films, the sponsors and the organizers of 
the Festival for making it possible to watch these doc-
umentaries, I would also like to thank you, the viewer, 
for your contribution in making this a more meaningful 
experience.  

Πρέσβης της Ισπανίας στην Έλληνική 
Δημοκρατία

Carles Maria Casajuana

Η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα έχει 
την ευχαρίστηση να υποστηρίξει το φετινό Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ “Πέρα από τα Σύνορα” που 
παρουσιάζει ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και 
διεξάγεται στο πανέμορφο Καστελλόριζο. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ελλάδα, 
διαπίστωσα ότι Ισπανοί και Έλληνες, μέσα από πολύ 
διαφορετικούς δρόμους ζωής, μοιράζονται μια 
κοινή και βαθιά πολιτιστική αντίληψη, που επιτρέπει 
στους ανθρώπους των χωρών μας να μπορούν να 
ερμηνεύουν τα εξόχως  ιδιοσυγκρασιακά  πολιτιστικά  
στοιχεία  των  αντίστοιχων  πολιτισμών  μας.  Εκτός από 
την Ισπανία, μόνο στην Ελλάδα είδα ανθρώπους να 
εκφράζουν με τόσο πάθος τα αισθήματα που νιώθουν 
διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τον «Δον Κιχώτη» 
του Θερβάντες ή ένα ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία 
Λόρκα. 

Τα ντοκιμαντέρ προσφέρουν στον θεατή ένα 
θραύσμα της αλήθειας. Είναι μια αποσταγμένη 
εκδοχή της πραγματικότητας που προκύπτει από τον 
συνδυασμό μιας αντικειμενικής πραγματικότητας 
έτοιμης να αποτυπωθεί και την υποκειμενική ματιά της 
κάμερας που επιλέγει αυτό που βλέπει  και επιτρέπει 
στον θεατή να συμπληρώσει το έργο τέχνης κατά το 
δοκούν.   

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ισπανικά ντοκιμαντέρ που 
θα προβληθούν στο Φεστιβάλ θα μεταφέρουν ένα 
κάποιο βλέμμα της Ισπανίας μέχρι το Καστελλόριζο, 
ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτισθούν με την προοπτική 
που θα δώσει σ’ αυτό ο κάθε θεατής.

Ως εκ τούτου, εκτός από τις θερμές ευχαριστίες 
μου στους δημιουργούς των ταινιών, τους χορηγούς 
και τους διοργανωτές του Φεστιβάλ που έκαναν 
δυνατή την παρακολούθηση αυτών των ντοκιμαντέρ, 
θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω κι εσένα, τον θεατή, 
για τη συμβολή σου στο να μετατρέψεις αυτή την 
εμπειρία σε ακόμα περισσότερο μεστή από νόημα.  
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Director of the Czech Centre Athens

Lucie Kuligova

The Czech Centre Athens, as an independent 
organization of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Czech Republic and the 26th member in the interna-
tional chain of Czech Centers, has been promoting 
Czech culture in Greece for 3.5 years. The Hellenic 
History Foundation was among the first organizations 
we had the honor to work with. I am especially glad 
that this collaboration continues steadily and that we 
will have the opportunity to bring a piece of the Czech 
Republic to the wonderful island of Castellorizo again 
this year.

On July 1, 2022, the Czech Republic assumed 
the Presidency of the Council of the EU and the 
Czech Centers prepared a wide range of cultural ac-
tivities with the central motto: «Vision for Europe». The 
common vision for the future of our Europe, which is 
not indifferent to the serious international issues, as-
sumes its responsibilities and seeks solutions to the 
problems, is strongly relevant to this year’s theme of 
the festival, Human Rights and their Safeguarding, as 
the main foundation of freedom, justice and peace in 
the world.

The selected Czech films that will be screened at 
the festival, as well as the constant presence of rep-
resentatives of the Czech Institute of Documentary 
Film (Honored Academic Institution of the 6th Festival 
Beyond Borders in 2021), will contribute to the prom-
inence of this theme, which in the turbulent Europe of 
our days, where many rights are violated, becomes of 
huge importance.

I consider the documentary to be the director’s 
weapon, a powerful cinematic tool whose role is not 
only to introduce our countries, our cultures to each 
other, but also to open up issues that require imme-
diate resolution, issues of the present, but also of the 
past from which we should have taken our lesson as 
humanity and unfortunately, we watch dumbfound-
ed, that this has not happened.

It is very important to organize festivals like Be-
yond Borders. The social dialogue that starts every 
year from the magical island of Castellorizo, this 
beautiful corner of Greece with so much historical 
and cultural importance, joins its voice with the voices 
of other festivals, other European institutes, such as 
the Czech IDF and convey messages of optimism for 
the common future of our Europe.

We thank the festival for the invitation to partici-
pate and wish it every success! We are happy to be 
near them and be able to contribute once again to 
their beautiful work.

Διευθύντρια Τσεχικού Κέντρου Αθήνας

Lucie Kuligova

Το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας, ως ανεξάρτητος 
οργανισμός του ΥΠΕΞ της Τσεχικής Δημοκρατίας 
και το 26ο μέλος στη διεθνή αλυσίδα των Τσεχικών 
Κέντρων, προωθεί εδώ και 3,5 χρόνια τον Τσεχικό 
πολιτισμό στην Ελλάδα. Το ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. ήταν από τους 
πρώτους οργανισμούς με τους οποίους είχαμε την 
τιμή να συνεργαστούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα, που αυτή 
η συνεργασία συνεχίζεται σταθερά και που θα έχουμε 
και φέτος την ευκαιρία να φέρουμε ένα κομμάτι της 
Τσεχίας στο υπέροχο νησί του Καστελλόριζου. 

Την 1η Ιουλίου 2022, η Τσεχική Δημοκρατία 
ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 
και τα Τσεχικά Κέντρα ετοίμασαν ένα ευρύ φάσμα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κεντρικό σύνθημα: 
“Vision for Europe“.  Το κοινό όραμα για το μέλλον της 
Ευρώπης μας, η οποία δεν αδιαφορεί για τα σοβαρά 
διεθνή ζητήματα, αναλαμβάνει τις ευθύνες της και 
αναζητά λύσεις στα προβλήματα, αφορά έντονα 
και στο φετινό θέμα του φεστιβάλ, τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και την εξασφάλισή τους, ως το βασικό 
θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της 
ειρήνης στον κόσμο. 

Οι επιλεγμένες τσεχικές ταινίες που θα 
προβληθούν στο φεστιβάλ, όπως και η σταθερή 
παρουσία των εκπροσώπων του Τσεχικού Institute 
of Documentary Film (Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 
του 6ου Φεστιβάλ Πέρα από τα σύνορα το 2021), 
θα συμβάλουν στην ανάδειξη του θέματος, το οποίο 
αποκτά στην ταραγμένη Ευρώπη των ημερών μας, 
όπου πολλά δικαιώματα καταπατώνται, τεράστια 
σημασία. 

Θεωρώ πως το ντοκιμαντέρ είναι το όπλο του 
σκηνοθέτη, ένα δυνατό κινηματογραφικό εργαλείο  
που ο ρόλος του δεν είναι μόνο να αλληλοσυστήνει 
τις χώρες μας, τις κουλτούρες μας, αλλά και να 
ανοίγει ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση, 
ζητήματα του παρόντος, αλλά και του παρελθόντος, 
από τα οποία θα έπρεπε να έχουμε πάρει το μάθημά 
μας ως ανθρωπότητα – δυστυχώς όμως, όπως 
παρακολουθούμε άναυδοι, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διοργανώνονται 
φεστιβάλ όπως το Βeyond Borders. Ο κοινωνικός 
διάλογος που ξεκινά κάθε χρόνο από το μαγικό νησί 
του Καστελλόριζου, αυτή την όμορφη άκρη της 
Ελλάδος με την τόση μεγάλη ιστορική και πολιτιστική 
βαρύτητα, ενώνει τη φωνή του με τις φωνές άλλων 
φεστιβάλ, άλλων ευρωπαϊκών ινστιτούτων, όπως το 
τσεχικό IDF, μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας για 
το κοινό μέλλον της Ευρώπης μας. 

Eυχαριστούμε το Φεστιβάλ για την πρόσκληση 
συμμετοχής και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία! 
Χαιρόμαστε, που θα είμαστε κοντά του και θα 
μπορέσουμε να συμβάλουμε για άλλη μία φορά στο 
όμορφο έργο του.



44  Χαιρετ ισμοί|Addresses 7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S

Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Ειρήνη Σαρίογλου

Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία,   
η έβδομη έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ   Καστελλόριζου Πέρα από τα Σύνορα 
τιμά τον ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής με ειδικά 
αφιερώματα, προβολές, ντοκιμαντέρ,   εκθέσεις και 
μουσικές παραστάσεις. 

Η ανεπανάληπτη ακμή του ελληνισμού 
της   Ανατολής που ξεκίνησε στη Μικρά Ασία και 
την Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα, 
φτάνοντας στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 
19ου   αιώνα, διήρκεσε μέχρι τη Μικρασιατική 
τραγωδία.

  Αυτή η μεγάλη πολιτιστική, πνευματική   και 
εμπορική ακμή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας 
επηρέασε, πριν από την Καταστροφή,   καθοριστικά 
και το Καστελλόριζο, το οποίο μετατράπηκε σε μια 
μικρογραφία της κοσμοπολίτικης  Σμύρνης. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου 
προσπαθεί, 7 χρόνια τώρα, με κάθε τρόπο   να βρει 
ξανά το Καστελλόριζο τη θέση που του αξίζει στο 
πολιτιστικό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής. 
Γιατί μόνο η γνώση και η καλλιέργεια μπορούν να 
συμβάλουν ουσιαστικά  στην παγκόσμια ειρήνη και τη 
συμφιλίωση των λαών. 

Σε μια περίοδο που στη γειτονιά μας λαμβάνουν 
χώρα αποτρόπαια γεγονότα, πόλεμοι, εισβολές και 
βίαιοι ξεριζωμοί, είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, πιο 
πολύ από ποτέ, να αντισταθούμε, προάγοντας την 
καλλιέργεια του πνεύματος και τον πολιτισμό. 

Για να μπορέσουμε ίσως κάποτε να τιμήσουμε τον 
στίχο του ποιητή με θέση και στάση ζωής:

Δούλοι; Ελεύθεροι;

Πάντως εκτελέσαμε το Χρέος μας. 

Παλέψαμε. 

(Δημ. Κ.  Παπακωνσταντίνου)

ΚΑΛΗ ΘΕΑΣΗ! 

Artistic Director

Irini Sarioglou

One hundred years after the Asia Minor tragedy, 
the seventh edition of the Castellorizo   International 
Documentary Festival Beyond Borders honors the 
Hellenism of the East with special tributes, screen-
ings, documentaries, exhibitions and musical perfor-
mances.

The unique prosperity of Eastern Hellenism, 
which began in Asia Minor and Constantinople in the 
late 18th century and culminated in the late 19th cen-
tury, lasted until the Asia Minor tragedy.

This great cultural, spiritual and commercial 
prosperity of the Hellenism of Asia Minor, before the 
Catastrophe, decisively influenced Castellorizo, 
which was transformed into a miniature of cosmopol-
itan Smyrna.

The Castellorizo   International Documentary Film 
Festival has been trying, for 7 years now, in every way 
to restore the island’s place    in the cultural develop-
ment of the wider region. Because the truth is, only 
knowledge and culture can make a real contribution 
to world peace and the reconciliation of peoples.

At a time when horrific events, wars, invasions, 
violent uprootings are taking place in our neighbor-
hood, it is imperative, more than ever today, to resist, 
promoting the cultivation of the spirit and civilization.

So that we may one day be able to honor the po-
et’s verse with a position and attitude of life:

Slaves? Free?

However, we fulfilled our debt.

We fought. 

(Dim. K. Papakonstantinou)

I wish everybody wonderful screenings!
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Ειρήνη Σαρίογλου | Irini Sarioglou (Dr.)

Η Ειρήνη Σαρίογλου γεννήθηκε το 1972 στην Πόλη. Είναι Eπίκουρη Kαθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο της Πόλης και Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ). 
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας – Τμήμα 
Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών. Το 2004 εκδόθηκε από το ΕΛΙΑ, στα αγγλικά, μέρος της 
διδακτορικής της διατριβής, με θέμα την «Επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης 
1923-1974». Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και άρθρα και έχει επιμεληθεί ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα 
οποία και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως: «Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως», 
«Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη – Αϊβαλί 1922», «Στην εξορία – Ερζουρούμ / Άσκαλε 1942», «Η Σιωπηλή Σχολή – 
Μια αναδρομή στην ιστορία της Ι.Θ. Σχολής της Χάλκης», «Ίμβρος – Τένεδος: Της Μνήμης και της Λήθης», «Η 
Νέα Σμύρνη του Μίκη Θεοδωράκη», «Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο». Είναι η Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
του Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα».

Irini Sarioglou was born in Istanbul in 1972. She is Associate Professor of Contemporary History at Istanbul 
University (Dept. of Modern Greek Studies) and General Secretary of the Hellenic History Foundation in Ath-
ens. She specializes in contemporary Greek and late Ottoman/Modern Turkish history (19th-20th century). 
Her filmography includes: “Zappeion High School for Girls” (Script-Research-Narration-Translation), “The Ten 
Day Diary” (Concept-Research-Script-Narration-Translation), “The Exiled” (Concept-Research-Script-Narra-
tion-Translation), “The Silent School” (Co-Directing-Script-Research), “Imvros – Tenedos: A tale of memories” 
(Co-Directing-Script-Research), “On the edge of the Aegean, Castellorizo” (Co-Directing-Script, Research) 
and “The East Has Set” (Co-Directing, Research). She is the Art Director of the International Documentary 
Festival “Beyond Borders”.
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στέλνουν όπλα με σκοπό την ενίσχυση της Άμυνας και 
τη μείωση, ει δυνατόν, αυτής της βίαιης στοχοποίησης 
του άμαχου πληθυσμού. Η καταστροφή μοιάζει 
πράγματι να αποτελεί μονόδρομο για τον άνθρωπο 
που βρίσκεται στην εξουσία και καπηλεύεται ψυχρά τον 
πόλεμο.

Η ευρωπαϊκή κινηματογραφική κοινότητα μάχεται 
έτσι ώστε να αποτελέσει έναν ενεργό παρατηρητή 
τέτοιων γεγονότων. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να 
ερευνούμε, να παρατηρούμε, να σπουδάζουμε, να 
δημιουργούμε ταινίες και βιβλία, να διοργανώνουμε 
συνέδρια και φεστιβάλ έτσι ώστε να μπορέσει να 
υπάρξει μια δέσμη φωτός μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Με 
αυτά που θα παρατηρήσουμε και θα καταγράψουμε 
σήμερα, μπορούμε να βοηθήσουμε να κατανοήσουμε 
αύριο τι ακριβώς συνέβη, πώς και γιατί.

Η επιθυμία μας για αλληλεγγύη περνά εκ 
των πραγμάτων μέσα από το καθήκον μας να 
καταγράψουμε το αδιανόητο, να παρατηρήσουμε το 
ειδεχθές, να κοιτάξουμε κατάματα την καταστροφή. 
Επιπλέον, όμως,  η ίδια επιθυμία, μας οδηγεί στην 
ανεύρεση θάρρους και ελπίδας, στην ανεύρεση του 
ανθρώπινου παράγοντα και στην ψηλάφηση των 
πρωτοβουλιών που οδηγούν στην αποκατάσταση 
και στην ειρήνευση. Η καταστροφή είναι το εύκολο, 
ενώ η δημιουργία ειρήνης είναι από τα δυσκολότερα 
επιτεύγματα. Ο κινηματογράφος τεκμηρίωσης μπορεί 
να είναι έναν εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο προς 
τον ειρηνικό δρόμο. Ας το εκμεταλλευτούμε. Ας 
αντιμετωπίσουμε μαζί τον καταστροφικό πόλεμο με τη 
δημιουργία.

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος και Διευθυντής 
Διεθνούς Ανάπτυξης

Mισέλ Νολ

Φέτος, στο Φεστιβάλ μας διεξάγεται μια 
ανεπιθύμητη εκδήλωση, εκτός συναγωνισμού και πέρα 
από τα σύνορά μας, η οποία ωστόσο επηρεάζει αισθητά 
το πνεύμα και την ατμόσφαιρα των κινηματογραφικών 
μας εορτασμών στο Καστελλόριζο: ο πόλεμος της 
Ουκρανίας με τη Ρωσία, με την πρώτη να αμύνεται της 
ελευθερίας  και της εδαφικής της ακεραιότητας, που 
διαταράχθηκαν βίαια από την γειτονική επιθετικότητα… 
και την τελευταία να προσπαθεί να δικαιολογήσει 
την επιθετικότητα αυτή επικαλούμενη ιστορικά 
«υποστυλώματα», τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι 
αμφιβόλου φερεγγυότητας, αν όχι εξολοκλήρου 
χαλκευμένα.  Το όνειρο του ρώσου δικτάτορα φαίνεται 
να είναι η αναγέννηση μιας προ καιρού χαμένης 
αυτοκρατορίας, λες και το Τείχος του Βερολίνου να 
μην έπεσε ποτέ. Φαίνεται σα να βρισκόμαστε ενώπιον 
μιας από τις χειρότερες μορφές φασισμού, αυτή της 
επεκτατικής κυριαρχίας.

Για ακόμα μια φορά, εκατομμύρια αμάχων πολιτών 
ωθούνται στον δρόμο της Εξορίας, χωρίς να υπάρχει 
άμεση ελπίδα της επιστροφής τους στην ειρηνική 
πραγματικότητα των σπιτιών τους, των χωραφιών ή και 
εργοστασίων τους, των γραφείων και των σχολείων 
τους. Δεν γνωρίζουν αν όλα αυτά υφίστανται ακόμα. 
Ευτυχώς ωστόσο, αυτή τη φορά, ένα σαρωτικό 
κύμα τεράστιας και εγκάρδιας αλληλεγγύης για τους 
Ουκρανούς πρόσφυγες  έχει σαρώσει ολόκληρη την 
ήπειρο και έχει σταθεί ως ανάχωμα προστασίας των 
βασικών αρχών της ανθρωπιάς.

Τόσο σαν ιστορικοί, όσο και σαν άνθρωποι του 
κινηματογράφου, αυτός ο πόλεμος αντανακλά μια 
τεράστια αλλαγή που αφορά τα γνωστικά μας πεδία, τη 
δουλειά μας και φτάνει μέχρι την ίδια μας την ύπαρξη. 
Μας υπενθυμίζει ότι κανένα ιστορικό κεκτημένο δεν 
είναι κεκτημένο και ότι πρέπει συνεχώς να μένουμε σε 
επαγρύπνηση και επιφυλακή με στόχο την προάσπιση 
των βασικών πολιτικών μας δικαιωμάτων. Μερικοί, 
αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα και να συνδράμουν 
τους Ουκρανούς στην υπεράσπισή τους. Άλλοι 
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Ukrainian  people to defend themselves. Others are 
sending arms to re-enforce the defense and reduce, 
if possible, the reign of blind violence, the cruel victim-
ization of the civil population. Destruction seems in-
deed the only operative strategy of the man in power, 
of the coldly calculating war monger. 

The European filmmaking community is chal-
lenged to be an active observer of these events. We 
need to continue to research, to observe, to study, to 
make films, to write books, to organize conferences 
and festivals so that an independent light can be 
shed on what is going on. With what we observe and 
record today, we can help to explain tomorrow what 
exactly happened, how and why.

Our desire for solidarity calls for our duty to re-
cord the unbelievable, to observe the atrocities, to 
witness the destruction. But it also encourages us to 
identify the moments of hope, to find the occasions 
of humanity, to illustrate those initiatives that lead to 
reparation and peace. Destruction is easy, making 
peace is one of the most difficult things to achieve. 
Documentary cinéma can be a powerful tool on the 
road to peace. Let’s use it. Let’s oppose, together, 
destructive war with creative work.

Artistic Advisor and Director of International 
Development

Michel Noll

This year, our festival has an unwanted compet-
itive event, beyond our borders, and yet influencing 
greatly the spirit and atmosphere of our cinematic 
celebrations in Castellorizo: Ukraine is at war with 
Russia, defending its freedom and territorial integ-
rity violated by a neighboring aggressor….the latter 
attempts to justify his agression by calling upon his-
torical information that we all know is ill-used, if not 
fake. The dream of Russia’s dictator seems to be to 
restaure a long lost empire, as if the Berlin Wall never 
fell. It seems that we are in front of fascism in one of its 
worst forms, that of imperialistic domination. 

Again, millions of innocent citizens are forced 
into Exile, without little hope for an early and peace-
ful return to their homes, to their farms or factories, to 
their schools or offices. They don’t even know if those 
still exist today. Fortunately, this time, a huge and 
heartwarming wave of solidarity with the Ukrainian 
refugees has swept across the continent and held up 
basic values of humanity.

As both historians and filmmakers, this war rep-
resents a major challenge to our studies, to our work, 
to our very existence. It tells us that historical achieve-
ments are never final, that we all have to remain vigi-
lant and ready to defend even basic civil rights. Some 
have made the choice to take up arms to help the 

Μισέλ Νολ | Michel Noll 

Ο Μισέλ Νολ γεννήθηκε στην Κολονία της Γερμανίας, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια ζει και εργάζεται στη Γαλλία. 
Με σπουδές στα Οικονομικά και την Κοινωνιολογία ανέλαβε τη θέση του Παραγωγού-Διευθυντή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων το 1977. Το 1982 ξεκίνησε τη REVCOM TELEVISION, τον τηλεοπτικό βραχίονα του γαλλικού 
εκδοτικού οίκου «Edition Mondiales». Το 1987 δημιούργησε τη δική του εταιρεία παραγωγής QUARTIER 
LATIN. Το 1995 ίδρυσε την ICTV, μια εταιρεία διανομής ντοκιμαντέρ που εκπροσωπεί Γάλλους και διεθνείς 
παραγωγούς. Έχει σκηνοθετήσει τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες μεγάλου μήκους. Είναι σκηνοθέτης και 
παραγωγός πρωτοποριακών ντοκιμαντέρ με θέμα την Σύγχρονη Ιστορία και τα φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.

Michel Noll was born in Germany, Michel lives in France the last 40 years. After completing his studies 
in Economics and Sociology at Cologne University, he became a Producer- Director of television programs. 
In 1977, he joined TELECIP in Paris, then the leading French independent production company. In 1982, he 
launched REVCOM TELEVISION, the television arm of French Publishing Group “Editions Mondiales” which 
quickly became one of the most successful production companies, with subsidiaries in Germany, United 
Kingdom and Australia. In 1987 he launched his own production house QUARTIER LATIN. In 1995, he ac-
quired ICTV a documentary distribution company representing small French and international producers. So 
far, he has directed and/or produced close to 200 films. In recent years, he launched the non-for-profit as-
sociation ECRANS DES MONDES, organizing and/or supporting several significant documentary festivals 
across Europe.



«... Θυμάμαι την παλιά, την ευτυχισμένη ωραία Σμύρνη, αυτή την πατρίδα την μοσχοβολισμένη με τα σοκάκια της, τους 

μαχαλάδες, τις αλάνες και τα ντουρσέκια. Θυμάμαι την εποχή της γλυκόριζας, που ήταν φορτωμένες  επάνω στις καμήλες 

και τις φέρνανε από την Ανατολή και τα μεγάλα παιδιά έλυναν την τελευταία καμήλα όπως ήταν δεμένες η μία πίσω από την 

άλλη και ο καμηλιέρης την έχανε και τη ζητούσε στα στενά σοκάκια  της Σμύρνης…»

Μανόλης Μεγαλοκονόμος  Σμύρνη - Από το αρχείο ενός φωτορεπόρτερ

“... I remember the old, happy, beautiful Smyrna, this homeland scented with its alleys, neighborhoods, sandlots and 

crossroads. I remember the time of licorice, which was loaded on the camels and brought from the East, and the big boys 

untied the last camel, as one was tied behind the other, and the cameleer lost it and was looking for it in the narrow streets 

of Smyrna…”

Manolis Megaloconomos. Smyrna - From the archive of a photojournalist



Kριτικές Επιτροπές & Βραβεία|
Jury Members  &  Awards

Διακεκριμένα μέλη της εγχώριας 
και διεθνούς κινηματογραφικής 
κοινότητας συμμετέχουν στην 
κριτική επιτροπή του επίσημου 
διαγωνιστικού μέρους του 7ου 
Διεθνoύς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλορίζου «Πέρα από τα 
Σύνορα».

Τη φετινή οργανωτική επιτροπή 
απαρτίζουν ο Peter Arens - 
Προϊστάμενος του τμήματος 
«Ιστορία και Επιστήμη» 
του γερμανικού δημόσιου 
τηλεοπτικού οργανισμού ZDF, η 
Φαίδρα Βόκαλη  - Διευθύντρια 
της Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου, Σκηνοθέτις & 
Παραγωγός, ο Marco Gastine 
- Σκηνοθέτης & Παραγωγός, 
η Danae Elon - Σκηνοθέτις & 
Κινηματογραφίστρια (βραβείο 
καλύτερου κοινωνικοπολιτικού 
ντοκιμαντέρ « Πέρα από τα 
Σύνορα» 2021) και ο Uri Cohen - 
Επίκουρος Καθηγητής Εβραϊκής 
και Ιταλικής Λογοτεχνίας στο 
Πανεπιστήμιο του
Tel Aviv.

Distinguished members of the 
internal and international film 
community form the Jury of the 7th 
«Beyond Borders» International 
Documentary Film Festival.

This year’s Jury consists of Peter 
Arens - Head of the “History 
and Science” department of 
the German public television 
organization ZDF, Phaedra Vokali 
- Director of the Hellenic Film 
Academy, Director & Producer, 
Marco Gastine - Director & 
Producer, Danae Elon - Director 
& Cinematographer (Best Socio-
Political Documentary Award 
“Beyond Borders” 2021) and Uri 
Cohen - Assistant Professor of 
Hebrew and Italian Literature at 
Tel Aviv University.

Επίσημο διαγωνιστικό τμήμα| Competition section
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Peter Arens
Υπεύθυνος του προγράμματος Ιστορίας και 
Επιστήμης, ZDF Γερμανική Ραδιοτηλεόραση 
(Πρόεδρος της Επιτροπής)

 Γεννήθηκε το 1961 στο Gerolstein της Γερμανίας. 
Σπούδασε Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική 
Γλώσσα και Φιλολογία και Πολιτικές Επιστήμες στο 
Μάιντς (Γερμανία) και στην Τουλούζη (Γαλλία). Μπήκε 
στη γερμανική τηλεόραση ZDF ως συγγραφέας, 
μοντέρ και παραγωγός πολλών ντοκιμαντέρ. Από 
το 1997, είναι υπεύθυνος για τη σειρά ντοκιμαντέρ 
υψηλών προδιαγραφών «Terra X» στο primetime του 
ZDF (επιστήμη, ιστορία και φύση). Έχει κάνει διεθνείς 
συμπαραγωγές με συνεργάτες όπως BBC, ARTE και 
ORF, ενώ έχει εκδώσει πολλά βιβλία για τη γερμανική 
και ευρωπαϊκή ιστορία. Από το 2007, είναι κοσμήτορας 
του προγράμματος «Τηλεοπτική Δημοσιογραφία» στην 
Ακαδημία Κινηματογράφου της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Peter Arens 
Head of History and Science, ZDF German 
Television (President of the Jury)

He was born in 1961 in Gerolstein, Germany. He 
studied German Language and Literature, French Lan-
guage and Literature and Political Science in Mainz (Ger-
many) and Toulouse (France). He entered ZDF German 
Television as writer, editor and producer of several doc-
umentaries. Since 1997, he is responsible for high end 
documentaries series “Terra X” in ZDF primetime (sci-
ence, history, nature). He has made international co-pro-
ductions with partners like BBC, arte and ORF, while he 
has published numerous books on German and Europe-
an history. Since 2007, he is Provost of degree program 
“TV Journalism” in Film Academy Baden-Wuerttemberg. 

Φαίδρα Βόκαλη
Διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου, Σκηνοθέτις / Παραγωγός 

Η Φαίδρα Βόκαλη σπούδασε Πιάνο, Οικονομικά και 
Θεωρία Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα και έκανε σπουδές 
κινηματογράφου  στο University College του Λονδίνου με 
κρατική υποτροφία από το ΙΚΥ. Έχει εργαστεί στην παραγωγή 
ταινιών, στην κριτική και σε Φεστιβάλ  (Διεθνές Φεστιβάλ 
Θερινού Κινηματογράφου Αθήνας). Το 2012 ανέλαβε τη 
Διεύθυνση Οργάνωσης της Marni Films δημιουργώντας 
αρκετές ταινίες ως παραγωγός μέχρι το 2019. Είναι απόφοιτος 
των EAVE Producers Workshop και Torino Film Lab. Οι 
ταινίες της (Suntan, Afterlov και άλλες) έχουν βραβευθεί και 
προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ μεταξύ των οποίων εκείνα του 
Rotterdam, SXSW, Locarno, Edinburgh, New York LUX κ.α. 
Είναι  μέλος του Φεμινιστικού Αυτόνομου Κέντρου Έρευνας 
στην Αθήνα όπου έχει παρακολουθήσει διαλέξεις και έχει 
εκπονήσει μονογραφίες σε σχέση με τη διαθεματικότητα 
και την προφορική queer ιστορία. Ανήκει στην ομάδα Art-
works και τώρα βρίσκεται στην ολοκλήρωση της πρώτης της 
μικρού μήκους ταινίας ως σκηνοθέτης/σεναριογράφος με 
τίτλο «Enomena». Από τον Φεβρουάριο του 2021 διατελεί 
Διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 

Phaedra Vokali 
General Director of Hellenic Film Academy, Director / 
Producer

Phaedra Vokali studied Piano, Economics and Architecture 
Theory in Athens and Film in University College London on IKY 
state scholarship. She has worked in film distribution, criticism 
and festivals (Athens International Film Festival). In 2012 she took 
on Marni Films as a managing director, building up its slate until 
2019, completing numerous films and videos as a producer. She 
is an EAVE Producers Workshop alumna as well as Torino Film 
Lab alumnus (Script & Pitch, Framework). Her films (Suntan, After-
lov and more) have been awarded and screened in international 
film festivals like Rotterdam, SXSW, Locarno, Edinburgh, New 
York, LUX prizes and in many other places around the globe. She 
is a member of the Feminist Autonomous Centre for Research in 
Athens, where she has attended courses and produced mono-
graphs on the subjects of Intersectionality and Queer Oral      His-
tories. She is an Artworks fellow and currently in post-production 
of her first short film as a writer/director, titled «Enomena». Since 
February 2021, she serves as the General Director of the Hellenic 
Film Academy. 

Κριτική Επιτροπή επίσημου διαγωνιστικού τμήματος | 
Jury Members of the competition section
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Marco Gastine
Σκηνοθέτης και Παραγωγός

Γεννήθηκε στο Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην 
Ελλάδα από το 1979. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο 
Παρίσι και Σκηνοθεσία στην Αθήνα. Το 2003, ίδρυσε 
την εταιρία παραγωγής Minimal Films, που ανέλαβε 
την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ δικών του, 
αλλά και ταλαντούχων Ελλήνων ντοκιμαντερίστων. 
Ανέλαβε επίσης διεθνείς συμπαραγωγές με ARTE, 
France Télévisions, CNC κ.α. Από το 2010, διδάσκει 
ντοκιμαντέρ σε ελληνικά και διεθνή εργαστήρια (MFI, 
StoryDoc, Γαλλικό Ινστιτούτο). Διδάσκει  επίσης στη 
Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου. Είναι ιδρυτικό 
μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ “Hel-
las Doc” και τέως Πρόεδρος της. Πιο πρόσφατες 
δουλειές του αποτελούν: «Ο κωφός σκύλος» (σε 
ανάπτυξη, 2023), «Μέχρι τη θάλασσα» (2019), «24h 
EUROPE», ντοκιμαντέρ, ελληνικό επεισόδιο (30’) ενός 
24ωρου ντοκιμαντέρ για το ARTE (2018), «NIKOS 
BELOYANNIS», επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ 
«Αφανείς Ήρωες» του ARTE (2016), «Δημοκρατία, Ο 
δρόμος του σταυρού» (2012) και πολλά άλλα.

Marco Gastine
Director and Producer

Βorn in Paris, he has been living and working in 
Greece since 1979. He studied Architecture in Paris 
and Film in Athens.  In 2003, he founded the production 
company Minimal Films, which undertook the production 
of his documentary films and the ones of talented Greek 
filmmakers. Minimal Films has also undertaken interna-
tional co-productions with ARTE, France Télévisions, 
CNC and more. He is teaching documentary in Greek and 
international workshops (MFI, StoryDoc, French Institute). 
He is also teaching at the Athens Film School “Stavrakou”. 
He is a founding member and former President of Greek 
Documentary Association “Hellas Doc”. Most recent of 
his filmography are: «The deaf dog» (in progress, 2023), 
«As far as the sea» (2019), «24h EUROPE» documentary, 
30’ episode of a 24hours documentary for ARTE (2018), 
, «NIKOS BELOYANNIS», episode of the series UNSUNG 
HEROES for ARTE (2016), «Demokratia, The way of the 
cross» (2012) and many more.

Danae Elon
Επίκουρη Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Queen’s, 
Σκηνοθέτις / Σεναριογράφος

Η Danae Elon είναι βραβευμένη δημιουργός 
ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος και κινηματογραφίστρια. 
Η μικρού μήκους ταινία της «Life of A Dog» επιλέχθηκε 
από το CBC Gem ως μέρος από το Covid Releif Fund για 
τη στήριξη των καλλιτεχνών, μεταξύ 4.000 συμμετοχών. 
Η ταινία «Life of A Dog» αποτέλεσε τελική υποψηφιότητα 
στη κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ των βραβείων 
Gala Quebec Iris. Οι ταινίες της «Another Road Home» 
2004, «Partly Private» 2007, «P.S Jerusalem» 2015 και 
«The Patriarch’s Room»  2017 (Καλύτερο Ντοκιμαντέρ 
Beyond Borders 2021, Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Toron-
to Jewish Film Festival, Orpheus Award LA Greek Film 
Festival) έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών 
όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 
Berlinale, Tribeca, IDFA, Hot Docs, Melbourne IFF, Hu-
man Rights watch FF, FIPA, Leipzig κ.α. Ήταν υπεύθυνη 
προγράμματος του The Cinema South Film Festival 
και επί του παρόντος είναι υπεύθυνη διαλογής για το 
διαδικτυακό πρόγραμμα VOD της πλατφόρμας TENK. 
Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Queen’s, 
στο τμήμα Κινηματογράφου και ΜΜΕ.

Danae Elon 
Adjunct Lecturer at Queen’s University, Director / 
Writer

Danae Elon is an award winning documentary filmmak-
er, writer, producer and cinematographer. Her short «Life 
of a Dog», was selected by CBC Gem as part of the Covid 
Relief fund for artists from over 4.000 submissions. «Life of 
A Dog» was a finalist for best documentary at Gala Quebec 
Iris awards. Her films «Another Road Home» 2004, «Partly 
Private» 2007, «P.S Jerusalem» 2015 and «The Patriarch’s 
Room»  2017 (Best Documentary film Beyond Borders 
2021, Best Documentary Toronto Jewish Film Festival, 
Orpheus Award LA Greek Film Festival) have been show-
cased at TIFF, Berlinale, Tribeca, IDFA, Hot Docs, Melbourne 
IFF, Human Rights watch FF, FIPA, Leipzig and many other 
international film festivals. She has programmed for The Cin-
ema South Film Festival and is currently selecting films for 
the on-line VOD platform TENK. Danae is an adjunct lecturer 
at Queen’s University in the department of Film and Media. 
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Uri Cohen
Επίκουρος Καθηγητής Εβραϊκής και Ιταλικής 
Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Tel Aviv.

Ο Uri Cohen είναι επίκουρος καθηγητής Εβραϊκής 
και Ιταλικής Λογοτεχνίας στo Πανεπιστήμιου του Tel 
Aviv και διευθυντής του ιδρύματος Porter for Poetics 
and Semiotics. Έχει επιμεληθεί και συντάξει ποικίλα 
βιβλία (μονογραφίες και συλλογικούς τόμους) και 
επιστημονικά άρθρα με κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον 
γύρω από ζητήματα κοινωνικής και λογοτεχνικής 
θεωρίας, ενώ ενδιαφέρεται και για την ακαδημαϊκή 
έρευνα γύρω από τις σπουδές κινηματογράφου. Το 
2004 έγραψε ανέλαβε το σενάριο και την επιστημονική 
έρευνα του ντοκιμαντέρ « Traces of Ida Fink», το οποίο 
προβλήθηκε στο Jerusalem Film Festival. 

Uri Cohen
Assistant Professor of Hebrew and Italian 
Literature at Tel Aviv University.

Uri Cohen is Assistant Professor of Hebrew and 
Italian Literature at Tel Aviv University and Head of the 
Porter Institute for Poetics and Semiotics. He has written 
and edited various books (monographs and collective 
volumes) and scientific articles with a main research in-
terest around social and literary theory issues, while he is 
also interested in academic research around film studies. 
In 2004 he wrote the script and undertook the scientific 
research of the documentary “Traces of Ida Fink”, which 
was screened at the Jerusalem Film Festival.
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FIPRESCI | FIPRESCI’ s Jury
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Κριτική Επιτροπή FIPRESCI | FIPRESCI’ s Jury 

Βασίλης Κεχαγιάς 

Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Κριτικών Κινηματογράφου. Γεννήθηκε το 1962 στην 
Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε οδοντιατρική, την 
οποία και ασκεί. Ασχολείται ενεργά με την κριτική 
κινηματογράφου από το 1982, ενώ είναι μέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου 
από το 1984. Από το 2019 διατελεί Πρόεδρός της. 
Χρημάτισε Διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου 
από το 2005 ως και το 2010, ενώ στο ενδιάμεσο, 
εκτός από την κριτική κινηματογράφου, εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
και σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και ως 
παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών στην ΕΡΤ 3 και 
παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ.

Vasilis Kehagias

He is the President of the Panhellenic Association of 
Film Critics. He was born in 1962 in Thessaloniki, where 
he studied dentistry, which he still practices. He has been 
actively involved in film criticism since 1982, while he has 
been a member of the Greek Association of Film Critics 
since 1984. Since 2019, he has been its President. He 
was the Director of the Cinema Museum from 2005 to 
2010, while in between, in addition to film criticism, he 
worked as a journalist in the newspaper MACEDONIA 
and in other newspapers and magazines, as well as a 
presenter of television shows on ERT 3 and a producer of 
radio shows on Kokkino.

Janet Baris

Γεννήθηκε το 1982. Αποφοίτησε από το 
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης το 2004. Την 
ίδια χρονιά έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Επιστήμη της Επικοινωνίας» στο Πανεπιστήμιο 
του Μαρμαρά, Σχολή Επικοινωνίας. Αποφοίτησε 
από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το 2006 με θέμα 
διπλωματικής «Το κινηματογραφικό αντικείμενο και 
η δύναμη της παρατήρησης». Άρθρα της, βασισμένα 
σε αναλύσεις ταινίας/σκηνοθέτη και σε κριτικές 
αξιολογήσεις και σχολιασμούς, έχουν δημοσιευτεί 
σε πολλά περιοδικά. Πήρε το διδακτορικό της με τη 
διατριβή «Σύγχρονος Τουρκικός Κινηματογράφος και 
Μελαγχολία» τον Αύγουστο του 2013. Είναι μέλος της 
SİYAD ( Ένωση Τούρκων Κριτικών Κινηματογράφου) 
από τον Μάιο του 2008 και της FIPRESCI από το 
2010. Σήμερα διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Altinbas ως Επίκουρη Καθηγήτρια.

Janet Baris

She was born in 1982. She graduated from the Is-
tanbul University in 2004. Same year she was accepted 
to master program in Communication Science at the 
University of Marmara, Faculty of Communication. She 
graduated from the MA program in 2006 with “Cinematic 
Object and the Power of Observation” thesis. Her arti-
cles based on film/director analysis and critic reviews/
commentaries have been published in many magazines. 
She took her PHD degree with “Contemporary Turkish 
Cinema and Melancholy” thesis in August 2013. She has 
been a member of SİYAD (Turkish Film Critics Associa-
tion) since May 2008 and FIPRESCI since 2010. She is 
currently teaching at Altinbas University Faculty of Art as 
an Assistant Professor.
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Pablo Garcia Conde

Ο Pablo Carcia Conde είναι προγραμματιστής 
ταινιών, κριτικός κινηματογράφου, δάσκαλος 
ιστορίας και σκηνοθέτης με έδρα την Ισπανία. 
Υπήρξε προγραμματιστής ταινιών στο Dart Festival 
της Βαρκελώνης. Επίσης έχει υπάρξει μέλος κριτικής 
επιτροπής σε διεθνή φεστιβάλ στη Ρωσία, Αρμενία, 
Ισημερινό και Ισπανία, καθώς και μέλος προκριματικών 
επιτροπών στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για την 
Τέχνη (Καναδάς), στο La Casa Cine Fest (Εκουαδόρ) 
και στο Golden Apricot IFF (Αρμενία). Είναι μέλος του 
Creative Armenia Network, του Γαλλικού Συνδικάτου 
Κριτικών Κινηματογράφου, της IAEC (που διοργανώνει 
τα βραβεία FEROZ στην Ισπανία) και της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRES-
CI). Έχει συν-σκηνοθετήσει το «2801», το οποίο 
βραβεύτηκε με το Salamanca Youth Awards (Ισπανία), 
ενώ η ταινία του έχει επιλεγεί σε πολλά φεστιβάλ. Η 
δεύτερη μικρού μήκους ταινία του, «Ο Φωτογράφος 
και η Σκιά του. Ένα πορτρέτο του Gagik Harutyunyan» 
έχει επιχορηγηθεί από το Creative Armenia Network κι 
έχει κάνει πρεμιέρα στο 40ο International Festival of 
Films on Art (FIFA).

Pablo Garcia Conde

Pablo Garcia is a film programmer, film critic, history 
teacher and filmmaker based in Spain. He has been a film 
programmer at Dart Festival in Barcelona; a member of 
juries in international festivals in Russia, Armenia, Ecuador 
and Spain, and a member of selection committees at In-
ternational Festival of Films on Art (Canada), La Casa Cine 
Fest (Ecuador) and Golden Apricot IFF (Armenia). He is a 
member of Creative Armenia Network, the French Syndi-
cate of Film Critics, the IAEC (which organizes the FEROZ 
awards in Spain) and the International Federation of Film 
Critics (FIPRESCI). He has codirected 2801, winner of the 
Salamanca Youth Awards (Spain) and selected in sever-
al film festivals. His second short film “The Photographer 
and His Shadow. A Portrait of Gagik Harutyunyan” has 
been granted by Creative Armenia Network and released 
at the 40th International Festival of Films on Art (FIFA).



56 Κριτ ικές Επιτροπές & Βραβεία|Jur y Members & Awards 7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S  

μICRO | μICRO’s Jury
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Jean-Christoph Caron 
(πρόεδρος της επιτροπής)

Για τον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα 
ZDF ο Jean-Christoph Caron είναι επικεφαλής του 
Τμήματος Ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού του καναλιού 
PHOENIX.  Ως σκηνοθέτης, αρκετά από τα ντοκιμαντέρ 
του έχουν κερδίσει υποψηφιότητες, αλλά και  εθνικά 
και διεθνή βραβεία. Η διεθνής συμπαραγωγή του «Η 
μυστική ζωή του Τζέιμς Μποντ» έκανε ειδική πρεμιέρα 
στο Filmfestival της Κολωνίας 2020. Ως τηλεοπτικός 
διευθυντής έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη αρκετών 
διαμεσικών σειρών και φορμά, συμπεριλαμβανομένων 
των “The Body Language of the Strong” (2017-2019), 
“The Real 007s” (2020/21) και “What If...?”, μια σειρά 
ντοκιμαντέρ για σημαντικά κομβικά σημεία στην Ιστορία 
(2017-2020). Ο Jean-Christoph αγαπά ιδιαίτερα τα 
ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων και τις ταινίες που 
παρέχουν μαθήματα ιστορίας για το σήμερα.

Jean-Christoph Caron 
(μICRO’s jury president)

For the German public broadcaster ZDF Jean-Chris-
toph Caron is heading the Documentary Department of 
its TV channel PHOENIX. As a filmmaker several of his 
docs have been nominated and won national and in-
ternational awards. His international coproduction “The 
Secret Life of James Bond” received a special movie 
premiere at the Filmfestival Cologne 2020. As TV man-
ager he has been supporting the development of sever-
al cross-media series and formats, including “The Body 
Language of the Powerful” (2017-2019), “The Real 007s” 
(2020/21), and “What If…?”, a doc series on major turning 
points in history (2017-2020). Jean-Christoph especially 
loves animated docs, and films that provide lessons from 
history for today.

Κριτική Επιτροπή μICRO | μICRO’s Jury
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Γεώργιος Α. Παπακωνσταντίνου

Είναι αρχιτέκτονας, σκηνοθέτης και ομότιμος 
καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1953. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Αθήνα και 
Κινηματογράφο και διαδραστικά πολυμέσα στο 
Παρίσι. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις 
Eικαστικές Tέχνες και την Tεχνολογία της Eικόνας, 
Πανεπιστήμιο PARIS VIII και η διατριβή του είχε θέμα 
“Arts et Sciences de l’Art, του Πανεπιστημίου Paris I, 
Panthéon Sorbonne. Από το 1989 μέχρι σήμερα έχει 
συμμετάσχει στη σκηνοθεσία και παραγωγή πάνω 
από 40 ντοκιμαντέρ και διαδραστικών πολυμέσων 
με θεματολογία σχετική με την αρχιτεκτονική, την 
πόλη και την τέχνη. Από το 1999 διδάσκει στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας  και είναι μέλος του Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής 
Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Giorgos A. Papaconstantinou

He is an architect, director of documentary films 
and multimedia projects and emeritus professor at 
the University of Thessaly. He was born in Athens in 
1953. He studied Architecture in Athens and Cinema 
and interactive multimedia in Paris. He holds a mas-
ter’s degree in Judicial Arts and Image Technology, 
University of PARIS VIII and his dissertation was on 
“Arts et Sciences de l’Art, University of Paris I, Pan-
théon Sorbonne. From 1989 until today he has partici-
pated in the direction and production of more than 40 
documentaries and interactive multimedia on topics 
related to architecture, the city and art. Since 1999 he 
has been teaching at the Department of Architecture 
of the University of Thessaly and is a member of the 
Laboratory of Environmental Communication and Au-
diovisual Documentation (EPEOT) of the Department 
of Architecture of the University of Thessaly. 

Ματθαίος Φραντζεσκάκης 

Είναι διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων. Γεννήθηκε στα Χανιά όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε 
μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Έχει κάνει κύκλους σπουδών στη δημοσιογραφία, στη διοίκηση 
μονάδων πολιτισμού, τον κινηματογράφο και τη διοίκηση 
φορέων Κοινωνικής Οικονομίας. Από το 1995 δίδαξε σε δομές 
της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί σε 
έντυπα, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Από το 2002 διευθύνει 
την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, την εφημερίδα γνώμης και 
πολιτισμού «Πυξίδα της Πόλης» και τις ομώνυμες εκδόσεις. 
Από το 2000 ασχολείται με τον κινηματογράφο και ιδιαίτερα 
με την εκπαιδευτική του διάσταση. Έχει συμμετάσχει  στην 
παραγωγή σημαντικών ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών ταινιών, 
βιβλίων καθώς και στην διοργάνωση δεκάδων εκδηλώσεων. 
Έχει συνυπογράψει το σενάριο στο ντοκιμαντέρ «Άλλος Δρόμος 
Δεν Υπήρχε» σε σκηνοθεσία Σταύρου Ψυλλάκη.Το 2018 έκανε 
την έρευνα και έγραψε το σενάριο για το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια 
που Μαράθηκαν Νωρίς»  το οποίο συν-σκηνοθέτησε. Επίσης 
υπογράφει την σκηνοθεσία στις ταινίες μικρού μήκους  «Άστρικας 
1945, η τελευταία μάχη», «Το Αρχαιότερο Δέντρο Ελιάς», 
«Μαρίκα γιατί να φοβάσαι». Έχει την διεύθυνση παραγωγής σε 
περίπου 80 εκπαιδευτικές ταινίες ενώ φέρει την ευθύνη έκδοσης 
σε περίπου 70 τίτλους βιβλίων. 

Matthaios Frantzeskakis

He is the director of the Chania international Film Festival. He 
was born and raised in Chania. He studied Mathematics in the Ar-
istotle University of Thessaloniki. He has attended seminars and 
training courses in journalism, administration of cultural organisa-
tions and social economy, and in cinema. He’s been an educator 
since 1995. He has worked in publications, radio and television. 
Since 2002 he is the director of the Crete Cultural Organisation and 
the publishing house The City Compass, that published the cultural 
newspaper of the same name. He’s been involved in cinema and 
film-making since 2000, particularly with its educational dimension. 
He’s participated in the production of important documentary films, 
educational films, books, as well as in the coordination of many pub-
lic events. He has co-written the script of the documentary film “Allos 
Dromos Den Ypirhe” (There Was No Other Way, 2009). In 2018 he 
researched and wrote the script for the documentary “Flowers Fade 
Early”, which he co-directed. He has also directed the short films “As-
trikas 1945, The Last Battle”, “The Ancient Olive Tree”, “Marika, Why 
Be Afraid”. He has run the production of approximately 80 educa-
tional films and he has published 70 books. He is the director of the 
Chania Film Festival Coordinator of the 6 teachers of the programs 
of the Chania Film Festival.



597 t h  B E Y O N D  B O R D E R S    Κριτ ικές Επιτροπές & Βραβεία|Jur y Members & Awards

Claudia Schreiner

Είναι επικεφαλής του Masterschool στο Docu-
mentary Campus με έδρα το Βερολίνο και το Μόναχο. 
Σπούδασε Ιστορία στην Κολωνία, τη Γερμανία και τη 
Νέα Υόρκη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και διδακτορικού 
στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Εργάστηκε ως 
τηλεοπτικός δημοσιογράφος για τον γερμανικό 
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF και ARD. Μέχρι 
το 2017 ήταν επικεφαλής προγράμματος, πολιτισμού 
και επιστημών στο ARD/MDR της Λειψίας, υπεύθυνη 
για τη ζωντανή μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
τηλεοπτικών περιοδικών και για την ανάπτυξη και 
παραγωγή ντοκιμαντέρ (ιστορία, επιστήμη, κοινωνία, 
τέχνες, άγρια ζωή) και δημιουργικών ντοκιμαντέρ 
μεγάλου μήκους. Το τμήμα της ξεκίνησε και 
συνεργάστηκε σε πολλές βραβευμένες διεθνείς 
συμπαραγωγές - π.χ. «Κάτω από τον ήλιο» του Ρώσου 
σκηνοθέτη Βιτάλι Μάνσκι, «Η νύχτα θα πέσει» του 
Άντριου Σίνγκερ και «Κουνέλι α λα Βερολίνο» του 
Μπάρτεκ Κονόπκ. Το 2017 εγκατέλειψε το MDR και 
ανέλαβε τη θέση της επικεφαλής Σπουδών στο Doc-
umentary Campus Masterschool - ένα ευρωπαϊκό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα για σκηνοθέτες.

Claudia Schreiner

He is the head of the Masterschool at the Documen-
tary Campus based in Berlin and Munich. He studied His-
tory in Cologne, Germany and New York. He holds a mas-
ter’s degree from Columbia University and a PhD from the 
University of Cologne. He worked as a television journalist 
for the German public broadcaster ZDF and ARD. Until 
2017 she was head of programme, culture and science 
at ARD/MDR in Leipzig, responsible for the live broad-
casting of cultural events, television magazines and for 
the development and production of documentaries (his-
tory, science, society, arts, wildlife) and creative feature 
documentaries. Her department began and collaborated 
on many award-winning international co-productions – 
e.g. “Under the Sun” by Russian director Vitaly Mansky, 
“The Night Will Fall” by Andrew Singer and “Rabbit à la 
Berlin” by Bartek Konopk. In 2017 she left MDR and took 
up the position of Head of Studies at the Documentary 
Campus Masterschool – a European development pro-
gram for directors. 

Έυανθία Παπαδάτου

Η Ευανθία Παπαδάτου γεννήθηκε το 1958 
στον Πειραιά. Τελείωσε την  Ελληνογαλλική Σχολή 
Πειραιώς «Ιωάννα Ντ’ Αρκ» και το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών το 1981. Στη συνέχεια, το 1983, απέκτησε 
το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Paris 
X Nanterre  από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών στην 
«Ιδεολογία και Πολιτικά Συστήματα». Έχει εργαστεί ως 
Καθηγήτρια γαλλικών, ως Διερμηνέας και εμψυχώτρια 
σε προγράμματα της γαλλικής ραδιοφωνίας και 
τηλεόρασης και από το 1984 υπηρετεί στην Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι 
ένθερμη υποστηρίκτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» στο Καστελλόριζο 
από την πρώτη του χρονιά και συνέβαλε στην 
καθιέρωση του Ειδικού Βραβείου Οδυσσέας, για 
την καλύτερη ταινία και για την υποστήριξη Ελλήνων 
σκηνοθετών της διασποράς.

Evanthia Papadatou

Evanthia Papadatou was born in 1958 in Piraeus. 
She graduated from the Greek-French School of Piraeus 
“Ioanna d’Arc” and the Department of Political Sciences of 
the Panteion University in 1981. Then, in 1983, she earned 
her master’s degree at the University of Paris X Nanterre 
from the Department of Political Science in “Ideology and 
Political Systems”. She has worked as a french language 
teacher, as an interpreter and animator in programs of 
the french radio television and since 1984 she has been 
serving  in the General Secretariat for Greeks Abroad and 
Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs. She 
is an ardent supporter of the International Documentary 
Festival “Beyond Borders” in Castellorizo from its first year 
and she contributed to the establishment of the Special 
Award of Odyssey, for the best film and for the support of 
Greek Diaspora directors.



Xρυσό Στεφάνι Μεγίστης 
Golden Wreath of Megisti

Το Χρυσό Στεφάνι Μεγίστης, που απονέμεται κάθε χρόνο στις καλύτερες ταινίες του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» και αποτελεί 
πιστή και χειροποίητη ρέπλικα, βρέθηκε σε αρχαίο τάφο (θήκη) το 1913 και χρονολογείται 
στα μέσα του 4ου αιώνα π.χ. Φέρει χρυσά φύλλα κισσού σύμφωνα με την ελληνιστική 
αισθητική του φυτικού διάκοσμου και προσκομίστηκε ως δωρεά από την κοινότητα του 
Καστελλορίζου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ζητώντας συμβολικά με αυτόν τον 
τρόπο την ένταξη τους στο ελληνικό κράτος.

The Golden Wreath of Megisti, which is distributed every year to the best films of Inter-
national Documentary Film Festival «Beyond Borders» and is exact, handcrafted replica, 
was to be found in an ancient tomb (theke) in 1913 and it is dated back to the 4th century 
BC. It is composed by golden ivy leaves, according to the Hellenistic aesthetics’ stan-
dards and was given as a donation to the National Archaeological Museum by the com-
munity of Castellorizo, symbolizing this way their will for integration with the Greek state.



Βραβεία |Awards

Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης που 
πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες
Καλύτερου Κοινωνικό-πολιτικού Ντοκιμαντέρ, για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης με 
αναφορές σε διαχρονικές και επίκαιρες θεματικές γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις σε όλον τον κόσμο
Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ, για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης έως 29 
λεπτά
Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης από Έλληνα/
Ελληνίδα σκηνοθέτη. Με τη χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου [ΕΚΚ] 
Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας, για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης που προάγει 
τις κοινές αξίες και τον ειρηνευτικό διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου. Με τη χορηγία 
του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων [ΕΚΟΜΕ]
Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας», για την καλύτερη ταινία τεκμηρίωσης και την ενίσχυση 
του έργου απόδημων δημιουργών. Με  τη χορηγία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Βραβείο FIPRESCI, βραβείο που θα απονείμει η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών 
Κινηματογράφου
Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος «Φοίνικας», βραβεία για τις 3 καλύτερες ταινίες 
τεκμηρίωσης του μICRO section
*Τα τρία πρώτα βραβεία αποτελούν ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων
** Τα βραβεία της κατηγορίας μICRO απονέμονται με την ευγενική χορηγία του Phoenix Channel.

Best History Documentary award, for the best film which looks into historical events and 
personalities
Best Socio-political Documentary award, for the best film which looks into intertemporal 
as well as up-to-the-minute issues with regard to human rights and to sociopolitical 
fermentations around the globe
Best Short Length Documentary award, for the best film up to 29 minutes
Best Greek Documentary award, for the best film by Greek director. Sponsored by the 
Greek Film Centre [GFC]
Special Award of Mediterranean Friendship, for the best film which promotes the 
shared values and the peace talks between Mediterranean people. Sponsored by the 
National Centre of Audiovisual Media and Communication [EKOME Media]
Special Award of Odyssey, for the best film and for the support of Greek diaspora 
directors. Sponsored by the General Secretariat of Greeks Abroad and Public Diplomacy 
of the Ministry of Foreign Affairs
FIPRESCI Award, given by the International Federation of Film Critics
Golden, Silver and Bronze “Phoenix”, awards for the 3 best documentaries of μICRO 
section
*The first three awards are a kind courtesy of the Hellenic Parliment
**The μICRO awards are a kind contribution by Phoenix  Channel. 
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Το 1925 δημοσιογράφοι κινηματογράφου από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες ίδρυσαν μια 
επαγγελματική ένωση του κινηματογραφικού Τύπου – η οποία με τα χρόνια έμελλε να γίνει η 
FIPRESCI, μια διεθνής ομοσπονδία κριτικών και δημοσιογράφων που γράφουν και ασχολούνται με 
τον κινηματογράφο. Βασικός σκοπός του οργανισμού, ο οποίος έχει πλέον μέλη σε περισσότερες 
από 70 χώρες ανά τον κόσμο, είναι να υποστηρίξει τον κινηματογράφο ως τέχνη και ως εξαίσιο 
και αυτόφωτο μέσο έκφρασης. Ενδιαφέρον μας και συχνά χαρά μας είναι να υποστηρίξουμε 
τον εθνικό και περιφερειακό κινηματογράφο σε όλες τις μορφές και σε κάθε ποικίλο φάσμα, 
θεωρώντας τον σημαντικό κομμάτι της εθνικής κουλτούρας και ταυτότητας. Αυτό το κάνουμε 
γράφοντας για τον κινηματογράφο, σε εφημερίδες ή εξειδικευμένα περιοδικά, στο ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο. Και το κάνουμε απονέμοντας στους καλύτερους από αυτούς 
(κατά την άποψή μας) το «Βραβείο της Διεθνούς Κριτικής» (Βραβείο FIPRESCI).

Με χαρά ερχόμαστε, για πρώτη φορά και με επίσημη κριτική επιτροπή, στο Καστελλόριζο και 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα». Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς. Όχι 
μόνο λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας και της εξαιρετικής ομορφιάς του νησιού. Ούτε μόνο λόγω 
της δέσμευσης, της αφοσίωσης και του πάθους της κινηματογραφικής ομάδας του Φεστιβάλ, 
με επικεφαλής τη μοναδική Ειρήνη Σαρίογλου που συνεπικουρείται από τον έμπειρο και πιστό 
συνεργάτη, Μισέλ Νολ. Επιπλέον των παραπάνω, είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, καθώς μπορούμε 
να εστιάσουμε στα ντοκιμαντέρ, μια σημαντική αλλά υποτιμημένη ακόμα μορφή κινηματογράφου. 
Ευχόμαστε αυτή να είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας φιλίας.

Μέλη της κριτικής επιτροπής: H Τουρκάλα κριτικός Janet Baris, ο Pablo Garcia Conde (από 
Γαλλία/Ισπανία) και ο Έλληνας συνάδελφος Βασίλειος Κεχαγιάς (πρόεδρος της ΠΕΚΚ, της 
Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Κινηματογράφου).

Κλάους Έντερ

FIPRESCI, Γενικός Γραμματέας

www.fipresci.org

FIPRESCI - Η Διεθνής Ομοσπονδία 
Κριτικών Κινηματογράφου |FIPRESCI 
- The International Federation of Film 
Critics
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In 1925 film journalists from Paris and Brussels founded a professional association of the film press 
– which over the years became FIPRESCI, an international body of critics and journalists writing on 
cinema. The basic purpose of the organization, which now has members in over 70 countries all over 
the world, is to support cinema as an art and as an outstanding and autonomous means of expression. 
Our interest and often our pleasure is to support national and regional cinema in all its forms and diver-
sity, considering it an important part of national culture and identity. We do this by writing on cinema, in 
newspapers or specialized magazines, on radio and television or the Internet. And we do it by awarding 
the best of them (in our point of view) the «Prize of the International Critics» (FIPRESCI Prize). This Prize is 
established at international film festivals, and its aim is to promote film-art and to particularly encourage 
new and young cinema.

It is with pleasure that we come, for the first time and with a jury, to Castellorizo and its «Beyond 
Borders International Documentary Festival». It’s a special pleasure not only because of the particular 
history and the exceptional beauty of the island. Not only because of the engagement and passion of 
the film team headed by the unique Irini Sarioglou, assisted by the experienced and dedicated Michel 
Noll. But also because we can focus on documentaries, an important but still under-estimated form of 
cinema. We wish that this may be the beginning of a long-lasting friendship.

Members of the jury: Turkish critic Janet Baris, Pablo Garcia Conde (from France/Spain), and the 
Greek colleague Vasileios Kechagias (president of PEKK, the Greek Association of Film Critics).

Klaus Eder

FIPRESCI, General Secretary

www.fipresci.org
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Έλληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 
Μελετών (ΙΔΙΣΜΈ)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών 
(www.idisme.gr), διοργανωτής και εμπνευστής 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» ιδρύθηκε 
το 2008 από μια ομάδα ιστορικών και σήμερα 
απαριθμεί περισσότερα από 49.000 μέλη σε όλη 
την Ελλάδα.

Μεταξύ των δράσεών του περιλαμβάνονται 
οι εκδόσεις επιστημονικών και λογοτεχνικών 
βιβλίων, η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ, 
καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε σχολεία, ιδρύματα και 
σχολές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την Ορεστιάδα μέχρι το 
ακριτικό Καστελλόριζο με σκοπό τη διάχυση της 
γνώσης στους νέους ανθρώπους, καθώς και την 
διδασκαλία άγνωστων -κατά κύριο λόγο- πτυχών 
της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Για να γίνετε φίλος του ΙΔΙΣΜΕ δεν 
απαιτείται οικονομική συνδρομή. Οι εκδόσεις 
και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ του ΙΔΙΣΜΕ είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ενισχύσετε το έργο μας 
και να συμβάλετε ουσιαστικά στο όραμά μας 
που δεν είναι άλλο από το να κάνουμε μικρούς 
και μεγάλους να αγαπήσουν την Ιστορία!

Hellenic History Foundation 
(IDISME)

The Hellenic History Foundation (idisme.gr), 
instigator and organizer of the “Beyond Borders” 
International Documentary Festival in Castellorizo, 
was founded in 2008 by a group of young histori-
ans with the aim of preserving, documenting and 
disseminating contemporary history.

Numbering more than 49.000 members all 
over Greece, the Hellenic History Foundation is try-
ing hard to increase awareness on the importance 
of history, heritage and culture. Its activities include 
publishing scientific books, creating history doc-
umentaries, as well as organizing scholarly meet-
ings, lectures, seminars, based on its publications, 
research and documentaries.

Making history documentaries is an integral 
part of HHF’s endeavours. Through academic re-
search, combined with high quality equipment and 
skilled personnel, the Hellenic History Foundation 
aims at producing memorable documentaries that 
achieve recognition and distinction worldwide. 
HHF works with reputable research centers and 
universities, both in Greece and abroad, with the 
aim of forming an ever-expanding network of as-
sociates. 

For those wishing to become members of HHF 
there is no membership fee. Our vision is to make 
History the most popular subject for young and the 
old alike!
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Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
The Porter Institute for Poetics and Semiotics

Το Porter Institute for Poetics and Semiotics ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με σκοπό τη λειτουργία του 
ως διεθνές παράρτημα του τμήματος Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, διευκολύνοντας αυτό που 
είναι γνωστό και ως η Ποιητική Σχολή του Τελ Αβίβ. Μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο λειτουργεί ως το ακαδημαϊκό 
σπίτι του «Poetics Today», ενός εντύπου παγκόσμιου κύρους για τις σπουδές πάνω στη σημειολογία που 
ιδρύθηκε το 1979.

Με την πάροδο των χρόνων, το Ινστιτούτο έχει γίνει το  επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας για τη 
σύμπλευση διεπιστημονικών ενδιαφερόντων και προσεγγίσεων με σκοπό τη μελέτη του πολιτισμού τόσο 
γενικά, όσο και ειδικότερα στο Ισραήλ. Η συνεργασία με το κινηματογραφικό τμήμα υπήρξε πολύ ευρεία 
και καρποφόρα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές τις μέρες το Ινστιτούτο Porter έχει γίνει κόμβος καινοτομίας στον 
τομέα των πολιτιστικών σπουδών. Το Ινστιτούτο είναι ένας σημαντικός υποστηρικτής του προγράμματος για τη 
συγκριτική λογοτεχνία και έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στο εβραϊκό και αραβικό πρόγραμμα, του οποίου 
οι μαθητές επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες μορφές διαλόγου και επικοινωνίας εντός του Ισραήλ, αλλά και 
με τους κοντινούς γείτονές του. Το ινστιτούτο Porter είναι επίσης υπεύθυνο για μια νέα σειρά μαθησιακών 
εμπειριών που επιδιώκουν να εισαγάγουν φοιτητές από τις ανθρωπιστικές επιστήμες σε επιχειρήσεις με 
γνώμονα την τεχνολογία.

Το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ είναι ένα εκπληκτικά  ποικιλόμορφο μέρος, όπου φιλοξενούνται φοιτητές 
και μελετητές από κάθε μέρος του Ισραήλ, κάθε θρησκεία και κάθε τομέα της ζωής. Το ινστιτούτο Porter 
δημιουργήθηκε για να προωθήσει τις ιδέες τους, να υποστηρίξει την έρευνά τους και να τους βοηθήσει να 
έρθουν σε επαφή με άλλους ομοϊδεάτες μελετητές και δημιουργούς από όλον τον κόσμο.

Academic Partner of Honour
The Porter Institute for Poetics and Semiotics

The Porter Institute for Poetics and Semiotics was founded in the 1970’s to serve as the international branch 
of the department of literature at Tel Aviv University facilitating what sometimes is known as the Tel Aviv school of 
poetics. To this day the Institute serves as the academic home of “Poetics Today”, a major global publication on 
semiotics founded in 1979. 

Over the years, the Ιnstitute has become a center for a wide variety of cross-disciplinary endeavors pertaining 
to the study of culture in general and specifically in Israel. The collaboration with the film department has been very 
wide reaching and fruitful over the years. These days the Porter institute has become a hub for innovation in the field 
of cultural studies. The Ιnstitute is a major supporter of the program for comparative literature and is heavily invested 
in the Jewish Arabic program, whose students seek to develop new forms of dialogue and communication within 
Israel and with its immediate neighbors. Porter institute is also responsible for a new breed of learning experiences, 
seeking to introduce students from the humanities to technology driven enterprises. 

Tel Aviv University is a surprisingly diverse place, home to students and scholars from every part of Israel, every 
religion and every walk of life. Porter institute was formed to foster their ideas, support their research and help bring 
them in contact with other like-minded scholars and creators from around the world. 
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Τιμώμενο Μέσο Μαζικής Ένημέρωσης
Phoenix

Το Phoenix είναι ένα γερμανικό, δημόσιο, εξειδικευμένο τηλεοπτικό κανάλι και μια πλατφόρμα 
πολυμέσων που εστιάζει στις ενημερωτικές θεματικές της πολιτικής, της κοινωνίας και της ιστορίας για να 
παράσχει ένα επιμορφωτικό πλαίσιο και άμεση ενημέρωση στο ευρύ κοινό, με στόχο τη συμμετοχή στη 
δημοκρατική κοινωνία των πολιτών. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός με βάσεις τη Βόννη και το Βερολίνο είναι 
για περισσότερα από 25 χρόνια τώρα ένα κοινό εγχείρημα των δύο κύριων γερμανικών δημόσιων δικτύων 
ARD και ZDF. Το Phoenix συνδυάζει  την ουσιαστική ζωντανή μετάδοση κοινοβουλευτικών συζητήσεων και 
σχετικών πολιτικών γεγονότων με το προφίλ ενός καναλιού ντοκιμαντέρ που διαθέτει πολυάριθμες θέσεις για 
την προβολή μεγάλης ποικιλίας ταινιών τεκμηρίωσης στο primetime. Το Phoenix ασχολείται κυρίως με την 
αδειοδότηση ολοκληρωμένων ντοκιμαντέρ που έχουν παραχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
αφενός την ανάθεση συγχρονισμών στη γερμανική γλώσσα για διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και αφετέρου 
την λειτουργία του καναλιού ως μετόχου συμπαραγωγών για την υποστήριξη εγχειρημάτων που αφορούν 
ταινίες τεκμηρίωσης.

Media Partner of Honor
Phoenix

PHOENIX is a public specialty TV channel and multimedia platform focusing on the genres of politics, society 
and history to provide context and immediate information relevant for the general public for participating in demo-
cratic civil society. The broadcaster with its base in Bonn and Berlin has been for over 25 years now a joint venture 
by the two main German public networks ARD and ZDF. Phoenix combines substantial live-broadcasting on parlia-
mentary debates and relevant political events with the profile of a documentary channel that holds numerous slots 
for a great variety of documentary films also at primetime. Phoenix mainly works in the licensing of finished docu-
mentaries that have been produced in recent years. This may include the commissioning of German language syn-
chronizations for international doc films, and serving as additional co-production partner for documentary projects.
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Τιμώμενο Φεστιβάλ
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων βαδίζοντας σταθερά προς τη 10η διοργάνωσή του, 
αποτελεί πια  ένα μεγάλο και σημαντικό πολιτιστικό θεσμό με διεθνές καλλιτεχνικό αποτύπωμα, 
αναπτυξιακό προσανατολισμό και κοινωνικές ευαισθησίες. Το Φεστιβάλ σχεδιάζεται και 
υλοποιείται από μια ομάδα που ζει και δημιουργεί στα Χανιά.  

Αποτελεί «τόπο» συνάντησης κινηματογραφικής δημιουργίας από την ελληνική, αλλά και 
τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, φιλοξενώντας στο πρόγραμμά του ταινίες μυθοπλασίας και 
ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους, αλλά και animation, που συνθέτουν ένα πρόγραμμα 
με ανθρωποκεντρικό πυρήνα. Με στόχο πάντα την ανάδειξη της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά 
και την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί στο τέλος κάθε 
Οκτώβρη την ετήσια μεγάλη γιορτή του, αλλά οι δράσεις του εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Με ταυτοτικό στοιχείο τις  συνεργασίες και τις συνέργειες, τόσο με τους φορείς της 
Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, όσο και με Οργανισμούς από τον χώρο του Κινηματογράφου, 
της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης. 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, συστηματικά 
από το 2002, χρόνια πριν από τη δημιουργία του φεστιβαλικού θεσμού. Υλοποιούνται πλέον 
συστηματικά 6 ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές και 
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις ετησίως (προβολές, εργαστήρια, θέματα ψηφιακού 
εγγραματισμού, κ.α.). Περίπου είκοσι ταινίες μικρού μήκους παράγονται κάθε χρόνο ως καρπός 
της ετήσιας συστηματικής εκπαίδευσης των Σχολικών Ομάδων. Μέρος της θεωρητικής  δουλειάς 
που γίνεται στον τομέα αυτό, αποτυπώνεται και σε ειδικές εκδόσεις θεματικών βιβλίων, καθώς και 
εκπαιδευτικών οδηγών. Μεγάλος μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του CFF προσφέρεται 
τα τελευταία χρόνια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από την ειδικά 
σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα.  



697 t h  B E Y O N D  B O R D E R S  Τιμώμενοι  φορείς|Partners of  Honour

Festival Partner of Honour 
Chania Film Festival

The Chania Film Festival marching steadily towards its 10th edition, is now a large and important 
cultural institution with an international artistic footprint, developmental orientation and social sensitivi-
ties. The Festival is planned and implemented by a team that lives and creates in Chania.

It is a “meeting place” for film creation from the Greek, but also the international film scene, hosting in 
its program fiction and documentary films, short and long, as well as animation, which compose a pro-
gram with an anthropocentric core. Always aiming to highlight the cinematic art, but also the develop-
ment of cinematic education, the Festival holds its annual big celebration at the end of every October, 
but its actions evolve throughout the year. With an identifying element of collaborations and synergies, 
both with State and Local Government bodies, as well as with Organizations from the field of Cinema, 
Science and Education.

The Chania Film Festival has been implementing educational programs systematically since 2002, 
years before the creation of the festival institution. Six annual training programs are now systematically 
implemented. More than 10,000 students and teachers participate in actions annually (screenings, 
workshops, digital literacy topics, etc.). About twenty short films are produced each year as a result of 
the annual systematic training of School Groups. Part of the theoretical work done in this field is also 
reflected in special editions of thematic books, as well as educational guides. A large part of CFF’s ed-
ucational programs have been offered in recent years to teachers and students throughout Greece, 
through the specially designed digital platform.



«... Υπήρχαν πολλές ακόμα ευκαιρίες για τους κατοίκους της Σμύρνης για ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, όταν 

έρχονταν θίασοι πρόζας ή μουσικής από την ελεύθερη Ελλάδα. Επίσης έρχονταν πολλοί θίασοι ξένοι, ιταλικοί, γαλλικοί, 

αλλά προπαντός ιταλικής όπερας, διότι η Σμύρνη είχε πάρα πολλά θέατρα, πολλά υπαίθρια και αρκετά χειμερινά. Μεταξύ 

αυτών, το κόσμημα της Σμύρνης, ήταν το Θέατρο Σμύρνης, που ήταν μικρογραφία του Θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου… 

Είχαμε επίσης πολλές πολυτελείς αίθουσες κινηματογράφων, όχι μόνον στην παραλία, αλλά και μέσα στις συνοικίες. 

Φυσικά οι ταινίες τότε ήσαν βουβές και συνοδεύονταν από υπόκρουση πιάνου.»

Γιώργος Κατραμόπουλος, Πώς να σε ξεχάσω Σμύρνη αγαπημένη

“... There were still many opportunities for entertainment for the residents of Smyrna. For example, when prose or music 

troupes came from free Greece. Many foreign troupes, Italian, French, but above all Italian opera troupes, because Smyrna 

had many theaters, many open-air and several indoor theaters. Among them, the jewel of Smyrna, was the Smyrna 

Theatre, which was a miniature version of Milan’s Teatro alla Scala... We also had many luxurious cinemas, not only on the 

beach, but also in the districts. Of course the films back then were silent and accompanied by a piano in the background.”

George Katramopoulos, How Can Ever Forget You, Beloved Smyrna?
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Μετάλλου Μνήμη | Ore Remembrance
Ελλάδα | Greece, 2020, 54’
Σκηνοθεσία | Directed by: Dimitris Kalfakis

Στο βορειοανατολικό άκρο της Μυκόνου βρίσκεται η περιοχή Μεταλλεία. 
Το τοπωνύμιο αυτό επικράτησε εξαιτίας του μεταλλείου της αμερικανικής 
εταιρείας Μύκομπαρ, το οποίο λειτούργησε στην περιοχή από το 1955 έως 
το 1983 με μεταλλευτική δραστηριότητα γύρω από την εξόρυξη βαρύτη. Σή-
μερα οι ερειπιώνες των εγκαταστάσεων αποτελούν τα μόνα ίχνη αυτής της 
περιόδου. Μέσα από επιτόπια παρατήρηση, προσωπικές μαρτυρίες και αρ-
χειακό υλικό, η ταινία αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το 
μεταλλείο στην τοπική κοινωνία και ανασυστήνει τη βιομηχανική κληρονομιά 
του νησιού.

Δημήτρης Καλφάκης
Ο Δημήτρης Καλφάκης είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Πολιτισμός και Παραγωγή ταινιών Ντοκιμαντέρ» του τμήματος Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2013 ερ-
γάζεται ως σκηνοθέτης, οπερατέρ και μοντέρ.

At the northeastern end of Mykonos lies the area of Metalia (Mines). The name 
was adopted because of the mines of the American Mykobar company, which operated in the wider area between 1955 and 
1983, primarily mining barite. Today, the ruins of its facilities all that remains of that period. Through field observation, personal 
testimonies and archival material, the film reveals the important role played by the mine in the local community and reconstructs 
the industrial heritage of the island.

Dimitris Kalfakis
Dimitris Kalfakis is a graduate of the postgraduate program “Culture and Production of Documentary Films” of the Department of 
Cultural Technology and Communication of the University of the Aegean. Since 2013 he has been working as a director, cam-
eraman and editor.



737 t h  B E Y O N D  B O R D E R S   Επίσημο Πρόγραμμα|Off ic ia l  Programme

Castaways of Kerch
Ιταλία | Italy, 2020, 26’
Σκηνοθεσία | Directed by: Stefano Conca Bonizzoni

Στο Κερτς της Κριμαίας, μια μειονότητα ανθρώπων ιταλικής καταγωγής, που 
έφτασαν εκεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1800, αγωνίζονται για να ανα-
γνωριστεί και να προβληθεί η τραγωδία τους. Αυτοί οι Ιταλοί το 1942 κατηγο-
ρήθηκαν ότι υποστήριξαν το φασιστικό καθεστώς και ότι συνεργάζονταν με τα 
γερμανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της κατοχής της πόλης. Στις 29 και 
30 Ιανουαρίου, οι Σοβιετικοί στρατιώτες άρχισαν την απέλαση των Ιταλών. Όλη 
η κοινότητα μεταφέρθηκε με εμπορικές αμαξοστοιχίες στις παγωμένες καζα-
κικές στέπες. Το πρώτο βαγόνι έπεσε στη Θάλασσα της Αράλης. Εκείνη την 
εποχή οι κάτοικοι αυτών των περιοχών την ονόμασαν θάλασσα, καθώς ήταν ο 
τέταρτος μεγαλύτερος ταμιευτήρας γλυκού νερού στον κόσμο, τροφοδοτώντας 
ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση με ψάρια. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, η 
κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης αποφάσισε να πάρει νερό από τα δύο πο-
τάμια που χύνονταν στη λίμνη, σε μια προσπάθεια να αρδεύσει την έρημο, ώστε 
να καλλιεργήσει βαμβάκι. Σήμερα η ανατολική λεκάνη της λίμνης έχει στεγνώσει 
τελείως. Οι ψαρόβαρκες και τα εργοστάσια για τη διατήρηση των ψαριών στα 
οποία εργάζονταν και οι εκτοπισμένοι Ιταλοί, είναι τα μόνα ίχνη του παρελθό-
ντος. Οι λίγοι Ιταλοί επιζώντες θα επιστρέψουν στο Κερτς μετά τον θάνατο του 
Στάλιν. Η Ρωσία αναγνώρισε τις διώξεις που υπέστη αυτή η κοινότητα μόλις στις 

11 Σεπτεμβρίου 2017.

Stefano Conca Bonizzoni
Με έδρα το Μιλάνο, ο Stefano Conca Bonizzoni ταξιδεύει ως σκηνοθέτης σε όλο τον κόσμο. Αποφοίτησε το 2007 από το 
τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου της Παβίας με διατριβή για τον ακτιβισμό των μέ-
σων ενημέρωσης και το κοινωνικό hacking. Για χρόνια δούλεψε ως οπερατέρ για την Sky Italia και συνεργάστηκε σε πολλές 
τηλεοπτικές παραγωγές. Το 2010 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα κινηματογράφησης με τους Bruno Oliviero 
και Alessandro Rossetto στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Σχεδιασμού. Επίσης, σκηνοθέτησε το πρώτο του ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«the petrol factory» που επιλέχθηκε από σημαντικά διεθνή φεστιβάλ όπως το Filmmaker Fest.

In Kerch, Crimea, a minority of Italian origin who came there during the 1800s struggles to have their tragedy recognized and 
told. These Italians in 1942 were accused of supporting the fascist regime and of collaborating with German troops during the 
occupation of the city. Between January 29 and 30, the Soviet soldiers began the deportation of the Italians. All community was 
taken on freight trains to the icy Kazakh steppes. The first wagon was dropped on the Aral Sea. At that time the inhabitants of 
those places called it the sea, it was the fourth-largest water reservoir in the world, supplying the entire Soviet Union with fish. 
In the early sixties, the Soviet Union government decided to take water from the two rivers that flowed into the lake in an attempt 
to irrigate the desert to grow cotton. Today the eastern lake basin is completely dried up. The fishing boats and the factories for 
the conservation of the fish in which also the deported Italians worked are only traces of the past. Only a few Italian survivors will 
return to Kerch after Stalin’s death. Russia recognized the persecutions suffered by this community only on 11 September 2017.

Stefano Conca Bonizzoni
Stefano Conca Bonizzoni based in Milan and travel as filmmaker all around the world. He graduated in 2007 in Intercultural 
Communication and Multimedia at the University of Pavia with a degree thesis on media activism and social hacking. For years 
he worked as a camera operator for Sky Italia and collaborated in many television productions. In 2010 he attended the Master 
degree course filmmaking with Bruno Oliviero and Alessandro Rossetto at the European Institute of Design. Also he directed his 
first documentary titled “the petrol factory” selected by important international festivals such as Filmmaker Fest.

Δευτέρα | Monday 22/08 > 21:35

GP
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Scrap
Καναδάς | Canada, 2019, 78’
Σκηνοθεσία | Directed by: Stacey Tenenbaum

Ανακαλύψτε τα απέραντα και παράξενα όμορφα μέρη όπου τα πράγματα καταλήγουν για 
να πεθάνουν, και γνωρίστε τους ανθρώπους που συλλέγουν, αποκαθιστούν και ανακυ-
κλώνουν τα παλιοσίδερα του κόσμου. Το SCRAP περιηγείται σε αυτά τα ανεξερεύνητα 
μέρη, για να δείξει την ομορφιά και το πάθος που ενυπάρχουν στην ασχήμια που αφή-
νουμε πίσω μας. Η ταινία χρησιμοποιεί ιπτάμενες κάμερες για να συλλάβει το μέγεθος και 
το εύρος αυτών των σουρεαλιστικών τοπίων. Παράλληλα, αφηγείται προσωπικές ιστορίες 
ανθρώπων στις οποίες ο καθένας εξιστορεί τη βαθιά σύνδεση που έχει με πράγματα που 
έχουν φτάσει στο «τέλος της ζωής» τους.

Stacey Tenenbaum
Η Stacey Tenenbaum είναι βραβευμένη παραγωγός και σκηνοθέτις. Το 2014 ίδρυσε την 
H2L Productions. Οι δύο πρώτες της ταινίες Shiners και Pipe Dreams προβλήθηκαν στο 
κανάλι ντοκιμαντέρ, το CBC, το PBS, το NHK, το SVT και σε πολλά άλλα. Η 3η ταινία της 
Scrap έκανε πρεμιέρα στο Hot Docs και θα μεταδοθεί από το Documentary Channel, το 
YLE και την ΕΡΤ. Η Stacey είναι παθιασμένη με τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών 
που είναι γεμάτες χιούμορ και αγάπη.

Discover the vast and strangely beautiful places where things go to die and meet the people 
who collect, restore, and recycle the world’s scrap. SCRAP tours these unexplored places 
to show the beauty and pathos in the ugliness we leave behind. The film uses soaring aerials 
to capture the size and scope of these surreal landscapes. At the same time it tells personal 
stories of people who each have a deep connection to things that have reached their “end of 
life”.

Stacey Tenenbaum
Stacey Tenenbaum is an award-winning producer and director. In 2014 she founded H2L 
Productions. Her first two films Shiners and Pipe Dreams aired on Documentary Channel, 
CBC, PBS, NHK, SVT and more. Her 3rd film Scrap premiered at Hot Docs and will be 
broadcast on Documentary Channel, YLE and ERT. Stacey is passionate about making 
cinematic films which are filled with humour and love.

Δευτέρα | Monday 22/08 > 22:30

GPGP
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Limbo, The Forgotten Promise
Ισπανία | Spain, 2020, 51’
Σκηνοθεσία | Directed by: Antonio Rodrigo

Μπορούμε να πούμε ότι η Δυτική Σαχάρα είναι ένα «λίμπο», ένας λησμονημένος 
τόπος: είναι η μεγαλύτερη περιοχή στον πλανήτη που δεν έχει ακόμη αποαποι-
κιοποιηθεί, ευρισκόμενη αυτή τη στιγμή υπό μαροκινή κατοχή από το 1975, πε-
ριμένοντας ατέλειωτα την αυτοδιάθεσή της. Σε αυτή την ταινία θα μάθουμε για 
την ιστορία της καταπίεσης και της αντίστασης του λαού των Σαχράουι, για την 
ομορφιά και τον πλούτο της εικαστικής ποίησης αυτού του λαού, για τους ήχους 
της Σαχάρας και την ιστορία των γενεών των ντόπιων που πρωταγωνιστούν σ’ 
αυτή την ιστορία. Το Limpo είναι ένα έργο που προωθείται από τις ανδαλουσιανές 
οργανώσεις Nomadocs και Sahara Acciόn Granada, και στοχεύει στο να κάνει 
ορατή μια ξεχασμένη και αποσιωπημένη μαρτυρία.

Antonio Rodrigo
Ο Αντόνιο Ροντρίγκο είναι σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και ιδρυτής του Nomadocs. 
Ταξιδιώτης και εξερευνητής, αυτοπροσδιορίζεται ως αριστοτέχνης κοινωνικών 
ντοκιμαντέρ. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία «Feeling from Outside» βραβεύ-
τηκε διεθνώς και επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ισπανία στην Μπιενάλε Νέων 
Καλλιτεχνών της Μεσογείου που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια το 2008. Μετά 
από μερικές δημοσιεύσεις στην τηλεόραση και περισσότερα από 12 χρόνια εμπει-

ρίας στον τομέα του κοινωνικού ντοκιμαντέρ δουλεύοντας για το IFC, την Παγκόσμια Τράπεζα, την GlobalCad και άλλους 
οργανισμούς, αποφασίζει να ανεξαρτητοποιηθεί και να ιδρύσει το Nomadocs με την ιδέα να χρησιμοποιήσει τη δουλειά του 
ως εργαλείο εκπαίδευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

It can be said that Western Sahara is a limbo: it is the largest territory on the planet still to be decolonised, currently under Moroccan 
occupation since 1975 and waiting endlessly for its self-determination. In this film we will learn about the history of the oppression 
and resistance of the Sahrawi people, but also about its beauty and richness from the visual poetry, the sounds that evoke the 
Sahara and the inter-generational story of the protagonists in this history. A project promoted by the Andalusian organisations 
Nomadocs and Sahara Acciόn Granada that aims to make a forgotten and silenced testimony visible.

Antonio Rodrigo
Documentary filmmaker and founder of Nomadocs.Traveler and storytelling explorer, he defines himself as a social film 
craftsman. His first short film Feeling from Outside was awarded internationally and selected to represent Spain at the Biennial for 
Young Artists of the Mediterranean held in Skopje in 2008. After a few publications on TV and more than 12 years of experience 
in the social documentary sector working for IFC, World Bank, GlobalCad and other organizations, he decides to break free and 
establish Nomadocs with the idea of using his work as a tool for education and social awareness.

Τρίτη | Tuesday 23/08 > 20:30

GP
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Zero
Ιαπωνία | Japan, 2020, 128’
Σκηνοθεσία | Directed by: Kazuhiro Soda

Ο Masatomo Yamamoto, ψυχίατρος και πρωταγωνιστής της 
βραβευμένης ταινίας “Mental” (2008, Kazuhiro Soda), είναι 
πρωτοπόρος στο κίνημα για το άνοιγμα των ψυχιατρείων 
στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1960. Η μακρά καριέρα του 
που εκτείνεται πάνω από πέντε δεκαετίες, έχει αφιερωθεί 
στην κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας των συμπολιτών του, 
θέτοντας τις ανάγκες των ασθενών πάνω από οτιδήποτε 
άλλο. Στην ηλικία των 82 ετών, ο Yamamoto αποσύρεται 
ξαφνικά από την άσκηση της ιατρικής, προκαλώντας πολύ 
άγχος σε πολλούς από τους ασθενείς του που βασίζονται 
σε αυτόν εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθεί να περάσει το 
χρόνο του φροντίζοντας τη γυναίκα του Γιοσίκο. Στις αρχές 

της άνοιξης, ο Γιαμαμότο και η Γιοσίκο ξεκινούν μια νέα ζωή, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που δεν είχαν αντιμετώπισει 
ποτέ πριν.

Kazuhiro SODA 
Ο Kazuhiro SODA εφαρμόζει μια μέθοδο παρατήρησης για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ βασισμένη στις δικές του “Δέκα 
Εντολές” που του απαγορεύει να κάνει έρευνα πριν από τα γυρίσματα ή να γράψει μια σύνοψη πριν από τα γυρίσματα. 
Επιβάλλει αυτούς τους κανόνες στον εαυτό του προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις προκαταλήψεις και να είναι σε θέση 
να κάνει απροσδόκητες ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και του μοντάζ. Είναι επίσης συγγραφέας οκτώ 
βιβλίων που εκδόθηκαν στην Ιαπωνία. Το πρώτο του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ Campaign (2007, Observational Film 
#1) συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ μετά την πρεμιέρα του στο Berlinale Forum και προβλήθηκε σε σχεδόν 200 χώρες και 
περιοχές σε όλο τον κόσμο. Κέρδισε το βραβείο Peabody στις ΗΠΑ

Dr. Masatomo Yamamoto, a psychiatrist and the protagonist of the award-winning film Mental (2008, Kazuhiro SODA), is a pioneer 
in the movement to unlock the doors of mental hospitals in Japan in the 1960s. His long career spanning over five decades has 
been devoted to community-based mental healthcare, which puts the needs of the patients above everything else. At the age of 
82, Dr. Yamamoto is suddenly retiring from the clinical field, causing a lot of anxiety for many of his patients who have been relying 
on him as their lifeline for many years. He tries to spend his time to care for his wife Yoshiko. In early spring, Dr. Yamamoto and 
Yoshiko embark on a new life, facing challenges they never faced before.

Kazuhiro SODA 
Kazuhiro SODA practices an observational method of documentary filmmaking based on his own “Ten Commandments” which 
prohibits him from doing pre-shoot research or writing a synopsis before filming. He imposes these rules on himself in order to 
minimize preconceptions and to be able to make unexpected discoveries while filming and editing. He is also the author of eight 
books published in Japan.His debut feature documentary Campaign (2007, Observational Film #1) was invited to many festivals 
after its Premiere at the Berlinale Forum and was aired in nearly 200 countries and territories around the world. It won the Peabody 
Award in the U.S.

Τρίτη | Tuesday 23/08 > 21:30

GP
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Catwoman vs. The White House
ΗΠΑ | USA, 2022, 12’
Σκηνοθεσία | Directed by: Scott Calonico

Τα οπτικοακουστικά αρχεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα 
αφηγούνται την πλήρη ιστορία της συνάντησης της Eartha 
Kitt με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία το 1968. 
Αναμειγνύοντας τηλεοπτικά κλιπ της Kitt ως χαρακτήρας 
Catwoman και ως ο εαυτός της μεταξύ συζύγων της Ουά-
σινγκτον, επιστρατεύει τις υπερδυνάμεις της ώστε να σταλεί
ένα ηχηρό μήνυμα για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Μια απα-
ραίτητη υπενθύμιση για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει τις 
μαύρες γυναίκες που μιλούν και πώς η ιστορία αντιμετωπίζει 
τις ηρωίδες.

Scott Calonico
Οι ταινίες μικρού μήκους του Scott Calonico έχουν προβλη-
θεί στα φεστιβάλ Sundance, Tribeca, Εδιμβούργου και Ρό-

τερνταμ κ.α. Οι ταινίες του έχουν επίσης προβληθεί στο Comedy Central, Vanity Fair, The Atlantic Monthly, Ch4, Boing 
Boing, Dangerous Minds, περιοδικό OUT και VICE. Το 2014 το “The Silly Bastard Next to the Bed” έλαβε το βραβείο για 
την καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Full Frame Film Festival. Ο Scott υπηρέτησε επίσης ως παραγωγός και 
σχεδιαστής κινούμενων σχεδίων στο “No No: A Dockumentary”. Το 2015 επιχορηγήθηκε για δημιουργία ντοκιμαντέρ από 
το Σκωτσέζικο Ινστιτούτο Ντοκιμαντέρ. Η τελευταία του ταινία, Everything You Wanted to Know About Sudden Birth* (*but 
were afraid to ask)” έκανε πρεμιέρα το 2019 στο the Sundance Film Festival και προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτο-
χος πτυχίου ραδιοφώνου/τηλεόρασης/κινηματογράφου από το Πανεπιστήμιο του Τέξας και μεταπτυχιακού φοιτητή από το 
Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου στη Διεθνή Δημοσιογραφία.

The newly discovered audio and video tell the full story of Eartha Kitt’s meeting with the U.S. President and First Lady in 1968. 
Mixing television clips of Kitt as a Catwoman character and as herself among Washington’s wives, she calls on her superpowers 
to send a strong message about the Vietnam War. It is a necessary reminder of how society treats black women who speak and 
how history treats heroines.

Scott Calonico
Scott Calonico’s short films have been shown at Sundance, Tribeca, Edinburgh and Rotterdam festivals, and elsewhere. His 
movies have also featured in the contents of Comedy Central, Vanity Fair, The Atlantic Monthly, Ch4, Boing Boing, Dangerous 
Minds, OUT magazine, and VICE. In 2014, “The Silly Bastard Next to the Bed” received the audience award for best short film at 
the Full Frame Film Festival. Scott also served as producer and animator on “No No: A Dockumentary.” In 2015 he was awarded 
a documentary commission from the Scottish Documentary Institute. His last short film, “Everything You Wanted to Know About 
Sudden Birth* (*but were afraid to ask)”, premiered in 2019 at the Sundance Film Festival and went on to screen all over the world. 
He holds a BSc in Radio/TV/Film from the University of Texas and an MA from City University, London in International Journalism.

Τρίτη | Tuesday 23/08 > 00:05
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The Ghosts of Varosha
Σουηδία | Sweden, 2022, 29’
Σκηνοθεσία | Directed by: Angélique Kourounis

Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στη βόρεια 
Κύπρο ως απάντηση σε ένα ελληνοκυπριακό εθνικι-
στικό πραξικόπημα. Ένα μήνα αργότερα οι 45.000 
Ελληνοκύπριοι των Βαρωσίων εγκατέλειψαν την πόλη 
τους. Μετά από εβδομάδες λεηλασιών και επιδρομών 
από τον τουρκικό στρατό, η πόλη περικυκλώθηκε από 
συρματοπλέγματα και έγινε μια πόλη-φάντασμα απα-
γορευμένη σε όλους. Τον Οκτώβριο του 2019, ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις διε-
θνείς αποδοκιμασίες, διακόπτει τις διαπραγματεύσεις 
για την επανένωση του διαιρεμένου νησιού και ανοίγει 
τα Βαρώσια για τους τουρίστες. Για πρώτη φορά μετά 
από 47 χρόνια οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες των Βα-

ρωσίων μπορούν να περπατήσουν στην πόλη τους.

Ανζελίκ Κουρούνη
Η Ανζελίκ Κουρούνη είναι από το 2007 σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ/παραγωγός. Προηγουμένως ήταν ξένη ανταποκρίτρια 
με έδρα την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, εκ μέρους αρκετών γαλλόφωνων ΜΜΕ. Γλωσσικές δεξιότητες: άπταιστα γαλλικά, 
ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά. Γνωρίζει σε καλό επίπεδο τα αλβανικά και τα τουρκικά. Ήταν διπλωματούχος του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Καλών Τεχνών (Παρίσι Σορβόννη), πτυχίο ιστορίας και πολιτικών επιστημών (Παρίσι).

In July 1974 Turkey invaded northern Cyprus in response to a Greek Cypriot nationalist coup. One month later the 45,000 Greek 
Cypriots of Varosha fled their town. After weeks of looting and raids by the Turkish army, the city was surrounded by barbed wire 
and became a ghost city and prohibited to all. In October 2019 the Turkish president, Recep Tayip Erdogan despite international 
condemnations breaks the negotiations for the reunification of the divided island and opens Varosha for tourists. For the first time 
after 47 years the Greek Cypriot refugees of Varosha can walk in their city.

Angélique Kourounis
Angélique Kourounis is a Documentary filmmaker/director since 2007. Previously she was a foreign correspondent based and 
working in Greece and the Balkans, on behalf of several French-speaking press and audiovisual media. Language skills: fluent 
French, Greek, English and Spanish. She knows basic Albanian and Turkish. She graduated from the Institut des hautes études 
internationales (Paris Sorbonne), B.A. in history and political science (Paris).

Τρίτη | Tuesday 23/08 > 00:30
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Rainy Day, Dream Away
Γερμανία | Germany, 2021, 40’
Σκηνοθεσία | Directed by: Jens Nagels

Βρέχει και κρυώνει έξω. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνω και ξαπλώνω, κλείνω τα μάτια μου 
και ονειρεύομαι τον εαυτό μου σε όλες τις χώρες και τα ταξίδια που έχω κάνει. Περι-
πλανιέμαι στη βιβλιοθήκη των αναμνήσεών μου, επισκεπτόμενος μέρη, πόλεις, χώρες, 
ανθρώπους και εκδηλώσεις, νιώθοντας ξανά τον ήλιο, τη φιλικότητα και την ιδιαιτερό-
τητα ενός ξένου πολιτισμού. Βιώνω άλλους τρόπους ζωής και αλληλεπίδρασης. Είμαι 
απλώς ένας παρατηρητής που θέλει να μάθει να αμφισβητεί την κουλτούρα στην οποία 
μεγάλωσα. Έτσι, είμαι ιδιαίτερα γοητευμένος με χώρες που είναι πολύ διαφορετικές 
από την “πατρίδα” μου: Βόρεια Αφρική, Ινδία ή Ταϊλάνδη, Μιανμάρ ή Λάος, Νεπάλ ή 
Λαντάκ.

Jens Nagels 
Ζει και εργάζεται στο Κάσελ. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ελεύθερη ζωγραφική 
στο Ντίσελντορφ και στην Οπτική Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ. Έχει κάνει 
αρκετές διαλέξεις για φωτογραφία και αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας στο σπίτι του 
και παγκοσμίως.

It’s raining and cold outside. There is nothing to do and I lie down, close my eyes and 
dream myself into all the countries and journeys I have made. I drift through the library of 
my memories, visiting places, cities, countries, people and events, feeling again the sun, 
the friendliness and the specialness of a foreign culture. I experience other ways of living 
and interacting. I am just an observer who wants to learn to question the culture I grew up in. 
So I am particularly taken with countries that are very different from my “home”: North Africa, 
India or Thailand, Myanmar or Laos, Nepal or Ladakh.

Jens Nagels 
He lives and works in Kassel. He completed studies of free painting in Düsseldorf and 
studies of Visual Communication at the University of Kassel. He has made several 
lectureships in photography and several exhibitions of photographs at home and 
worldwide.

Τετάρτη | Wednesday 24/08 > 20:30
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Χρόνης Μπότσογλου. «Ήμουν κι εγώ εκεί και με φίλεψαν ένα 
πιάτο με φακή…» | Chronis Botsoglou “I Was There Too and I 
Was Treated With a Plate of Lentil Soup”
Ελλάδα | Greece, 2021, 77’
Σκηνοθεσία | Directed by: Freddy Vianellis

Ο Χρόνης Μπότσογλου σχεδιάζει με το μολύβι του τις πρώτες γραμμές μιας προ-
σωπογραφίας σε λευκό χαρτί. Ο σκηνοθέτης Φρέντυ Βιανέλλης τον παρακολου-
θεί, καταγράφει τη δημιουργία, και πιάνοντας το νήμα του σχεδίου, ανατρέχει 
στην εικαστική περιπέτεια της ζωής του καλλιτέχνη. Έργα από τα τελευταία 30 
χρόνια, μερικά ξαναδουλεμένα, λάδια, γύψος, υδατοχρώματα, συνθέτουν αυτό 
το εικαστικό γεγονός. Ο σπουδαίος ζωγράφος επιβεβαιώνει με κάθε του κίνη-
ση ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης τέχνης στη 
χώρα μας, έναν από τους κορυφαίους ζωγράφους της μεταπολεμικής γενιάς και 
πρόσωπο «κλειδί» στην αναδιοργάνωση της ΑΣΚΤ (ως καθηγητής και πρύτανης) 
τη δεκαετία του 1990.

Φρέντυ Βιανέλλης
Ο Freddy Vianellis ξεκίνησε να εργάζεται ως μεταφραστής σε ξένες παραγω-
γές στην Ελλάδα και σύντομα εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο με καταξιωμένους σκηνοθέτες όπως οι Peter Brook, Yan Troell, 
George Kosmatos και Terence Young. Το 1980 σκηνοθέτησε την πρώτη του 
μικρού μήκους και ακολούθησαν ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές ταινίες και μεγάλου 
μήκους ταινίες.

Chronis Botsoglou draws with his pencil the first lines of a portrait on white paper. The director Fredy Vianellis watches him, 
records the creation, and catching the thread of the design, looks back on the visual adventure of the artist’s life. Paintings from 
the last 30 years, some reworked, oils, plaster, watercolours, make up this visual event. The great painter confirms with his every 
move that he is one of the most important chapters of contemporary art in Greece, one of the leading painters of the post-war 
generation and a “key” person in the reorganization of ASFA (as professor and rector) in the 1990s. 

Freddy Vianellis
Freddy Vianellis started working as a translator in foreign productions in Greece and soon he worked as an AD nationally and 
internationally with acclaimed directors as Peter Brook, Yan Troell, George Kosmatos and Terence Young. In 1980 he directed his 
first short, followed by documentaries, TV films and feature films.

Τετάρτη | Wednesday 24/08 > 21:20
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Τετάρτη | Wednesday 24/08 > 23:05

Village of Women
Αρμενία, Γαλλία | Armenia, France, 2019, 83’
Σκηνοθεσία | Directed by: Tamara Stepanyan

Ένα χωριό όπου κατοικούν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Οι άνδρες πηγαί-
νουν 9 μήνες το χρόνο στη Ρωσία για να εργαστούν. Το καλοκαίρι, σε μια ζεστή 
και φιλική ατμόσφαιρα, οι γυναίκες δεματιάζουν  το σανό, κόβουν το γρασίδι 
και το αποθηκεύουν για το χειμώνα. Τα φρούτα θα κονσερβοποιηθούν για να 
καταναλωθούν κατά τη διάρκεια του κρύου χειμώνα. Η ζέστη του καλοκαιριού 
δημιουργεί μια ηδυπαθή τεμπελιά, μια ραστώνη στους κατοίκους του χωριού. 
Το φθινόπωρο, με τις διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου, είναι η εποχή 
της γέννησης και της συγκομιδής της πατάτας. Γυναίκες και άνδρες συνανα-
στρέφονται και αναπτύσσουν σχέσεις τον χειμώνα, γι’ αυτό και οι γυναίκες γεν-
νούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι πατέρες συναντούν τα παιδιά τους 
τον Δεκέμβριο. Οι προετοιμασίες ξεκινούν τώρα για να καλωσορίσουν τους 
άνδρες, η αναμονή είναι μακρά και κουραστική. Ο χειμώνας είναι κοντά, το 
ερώτημα είναι ένα: ποιος σύζυγος θα έρθει πρώτος; Οι άνδρες φτάνουν με 
τα πρώτα χιόνια. Οι γυναίκες είναι ντροπαλές, χρειάζονται χρόνο για να συνη-
θίσουν την παρουσία των ανδρών τους. Τα παιδιά είναι χαρούμενα που έχουν 
τους μπαμπάδες τους. Όταν ξανάρχεται η άνοιξη, η ατμόσφαιρα γίνεται ξανά 
τεταμένη. Οι άνδρες αναχωρούν για τη γη των τσάρων. Είναι αδύναμη και λυ-

πημένη, αλλά πρέπει να βρει δύναμη για να φροντίσει τα παιδιά της.

Tamara Stepanyan
Η Tamara Stepanyan γεννήθηκε στην Αρμενία. Κατά τη διάρκεια της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90, μετακόμισε στο Λίβανο. Αφού σπούδασε και εργάστηκε στο Λίβανο, συνέχισε τις σπουδές της στην 
Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας. Εδώ και 7 χρόνια, εργάζεται και ζει στη Γαλλία όπου έχει ολοκληρώσει ήδη δύο 
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ετοιμάζοντας την επόμενη ταινία μυθοπλασίας. Η Stepanyan γύρισε μια σειρά από ταινίες 
που προβλήθηκαν και έκαναν πρεμιέρα σε διάσημα φεστιβάλ όπως το Λοκάρνο, το Φεστιβάλ Μπουσάν, το Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου της Αμιένης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Black Nights στο Ταλίν, στο La Rochelle κ.ά. Επίσης, συμμετείχε 
σε κινηματογραφικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται τακτικά ως καθηγήτρια «εκπαίδευσης διά της εικό-
νας» σε διάφορα σχολεία και γυμνάσια.

A village where women, children and elderly reside. Men leave 9 months of the year to Russia to work. Summer, a slow and 
friendly atmosphere; women do the hay, cut the grass and store for the winter. Fruits will be canned to be eaten during the cold 
winter. The sun arouses a certain laziness, a sensual relaxation. Autumn, with it’s different shades of red, is the season of birth 
and potato harvest. Women and men find intimacy in the coldness of winter, hence women give birth in October and November. 
Fathers meet their children in December. Preparations start now to welcome men, waiting is long and tiring. Winter is near, a form 
of suspense sets in: whose husband will come first? The men arrive with the snow. The women are shy, they need time to exist in 
the presence of men. The children are happy to be close to their fathers. Spring sets in, the atmosphere becomes tensed. Men 
depart for the land of tsars. She is weak and sad, but needs to find strength to take care of the children.

Tamara Stepanyan
Tamara Stepanyan was born in Armenia. During the breakdown of the Soviet Union in the early 90’s, she moved to Lebanon. 
After studying and working in Lebanon, she pursued her studies at The National Film School of Denmark. Since 7 years now, 
she is working and living in France where she has finished already two feature documentary films and is in preparation of next 
fiction feature. Stepanyan made a number of films that were shown and primed in prestigious festivals like Locarno, Busan IFF, 
Amiens IFF, Talinn Black Nights Film Festival, La Rochelle, etc... As well, she participated in film workshops worldwide. Regularly 
she intervenes as a teacher of “education a l’image” in different schools and high schools.
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You Can’t Automate Me
Ολλανδία, Σλοβενία | The Netherlands, Slovenia, 2021, 20’
Σκηνοθεσία | Directed by: Katarina Jazbec

Πριν φύγουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι, οι λιμε-
νικοί ασφαλίζουν τα εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιώντας βαριές μεταλλικές 
ράβδους. Είναι οι τελευταίοι που κάνουν τέτοιες επικίνδυνες δουλειές, περιβαλ-
λόμενοι από αυτοκινούμενα οχήματα και γερανούς που λειτουργούν εξ αποστά-
σεως. Ο καθένας λέει τη δική του ιστορία: από το πένθος για έναν συνάδελφο 
που πέθανε στη δουλειά μέχρι το τι μέλλει γενέσθαι. Ζώα λαθρεπιβάτες εμφανί-
ζονται ως οράματα ενός πιο φυσικού κόσμου.

Katarina Jazbec
Η Katarina Jazbec είναι εικαστική καλλιτέχνιδα που εργάζεται στον κινηματογρά-
φο και τη φωτογραφία. Γεννήθηκε το 1991 στη Σλοβενία και ζει στο Ρότερνταμ 
από το 2015. Αποφοίτησε από την Οικονομική Σχολή της Λιουμπλιάνας και 
έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Φωτογραφία. Στο έργο της, το οποίο 
βασίζεται σε μακροχρόνια έρευνα, χτίζει ετεροτοπίες και αναζητά νέες μορφές 
αφήγησης, ενώ διερευνά τα επείγοντα ζητήματα της ηθικής, της ταυτότητας, της 
ελεύθερης βούλησης και των παγίδων του σύγχρονου οικονομικού status quo. 
Πρόσφατα έργα της έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές Φεστιβάλ 
FIDÉ του Documentaire Émergent στο Παρίσι, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης 

Πόλης των Τεχνών των Γυναικών στη Λιουμπλιάνα και στην Πλατφόρμα Σκηνής για τη Σύγχρονη Τέχνη στην Ολλανδία.

Before container-ships leave port, the port workers secure the containers using heavy metal bars. They are the last to do such 
dangerous jobs surrounded by self-driven vehicles and remotely operated cranes. Everyone tells its own story: from grieving for 
a colleague who died on the job to just keep going. Stowaway animals appear as visions of a more natural world.

Katarina Jazbec
Katarina Jazbec is a visual artist working in film and photography. She was born in 1991, Slovenia, and has been living in Rotterdam 
since 2015. She received her BA from the Faculty of Economics in Ljubljana and her MA in Photography. In her work, which is 
based on long-standing participatory research, she builds heterotopias and looks for new forms of storytelling while exploring 
the urgent questions of ethics, identity, agency, and pitfalls of our current dominant economy. Her recent works have been shown 
among others at the FIDÉ Festival International du Documentaire Émergent in Paris, the International Festival of Contemporary 
Arts City of Women in Ljubljana and the TENT Platform for Contemporary Art in the Netherlands.

Πέμπτη | Thursday 25/08 > 20:30
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The Poet’s Wife
Γερμανία, Τουρκία | Germany, Turkey, 2021, 94’
Σκηνοθεσία | Directed by: Helke Misselwitz

Οι πίνακες της καλλιτέχνιδας Güler Yücel μιλούν για 
γάμους και κηδείες, συγκομιδές ελιάς και άνθη αμυ-
γδάλου, για τον σύζυγό της, τον ποιητή και για τον 
εαυτό της, την αγάπη της για τη ζωή και τη σοφία. 
Δεν μπορώ να ζωγραφίσω κάτι που δεν έχω δει, λέει 
η Güler Yücel. Είναι χρονικογράφος και προφήτης, 
επειδή οι πίνακές της περιγράφουν τον κύκλο της 
ζωής που βρίσκουμε στην καθημερινή ζωή. Στην 
τουρκική χερσόνησο της Datça, πάνω από την 
οποία φυσάει ο άνεμος δύο θαλασσών και οι γυναί-
κες έχουν το λόγο.

Helke Misselwitz
Γεννήθηκε το 1947 στο Zwickau. Το 1978 μέχρι το 

1982 σπούδασε σκηνοθεσία στην ακαδημία κινηματογράφου του Μπάμπελσμπεργκ. Από το τέλος του 1983 εργάζεται ως 
ελεύθερη επαγγελματίας στο Στούντιο Ντοκιμαντέρ της DEFA. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια σκηνοθεσίας στην Ακαδημία 
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης KONRAD WOLF στο Babelsberg, ενώ από το 2018 είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του 
τμήματος Κινηματογράφου/ΜΜΕ. Γύρισε ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας που κέρδισαν βραβεία σε φεστιβάλ της Λει-
ψίας, του Ομπερχάουζεν, της Κρακοβίας, του Παρισιού, του Σαν Σεμπαστιάν, του Λάγοου, του Σβερίν, του Σααρμπρύκεν, 
του Σιάτλ.

The paintings of the artist Güler Yücel tell of weddings and funerals, olive harvests and almond blossoms, of her husband, the 
poet, and of herself, her love of life and wisdom. I can’t paint anything I haven’t seen, says Güler Yücel. She is a chronicler and 
a prophet, because her paintings describe the cycle of life that we find in everyday life. On the Turkish peninsula of Datça, over 
which the wind of two seas blows and the women have the say.

Helke Misselwitz
She was born in 1947 in Zwickau. From 1978 to 1982 he studied film directing at the Babelsberg Film Academy. Since the end 
of 1983 he has been working as a freelancer at the DEFA Documentary Studio. She has worked as a professor of directing at the 
KONRAD WOLF Film and Television Academy in Babelsberg, and since 2018 she is deputy director of the Film/Media Depart-
ment. He made documentary and fiction films that won awards at festivals in Leipzig, Oberhausen, Krakow, Paris, San Sebastian, 
Lagrow, Schwerin, Saarbrücken, Seattle.

Πέμπτη | Thursday 25/08 > 21:00
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My Mother’s Voice
Αλγερία | Algeria, 2021, 15’
Σκηνοθεσία | Directed by: Mourad Hamla

Δεν είμαι χαμένος, αλλά θυμωμένος, μαμά. Τα έχασα. Ταραγμένος από αυτή 
την εμπειρία, τα συναισθήματά μου σηματοδοτούν μια λεπτή εσωτερική καμπή 
όπου βρίσκομαι σε ένα είδος ανάκρισης με τον εαυτό μου, έχοντας μόνο την 
ασυνείδητη και ταυτόχρονα απόλυτη αναπαράσταση ότι έχει γίνει ο απόλυτος τό-
πος ασφάλειάς μου. Είναι αληθινές οι αναμνήσεις μου; Ή είναι απλώς μια ταινία 
που έφτιαξα; Αυτό που έχω γίνει μήπως είναι απλώς ένα πλήθος μπερδεμένων 
φωνών που δεν είναι δικές μου και που με έχουν διαμορφώσει; Σου μιλάω για 
τον περιορισμό μου. Η απελευθέρωση από αυτόν γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Mourad Hamla
Ο Mourad Hamla είναι φωτογράφος και σκηνοθέτης. Επεξεργάζεται μια αντα-
νάκλαση της ανθρώπινης συνθήκης, τη σχέση με τον άλλο, την πραγματικότητα 
και τον ψυχισμό και επιδιώκει να αναπαραστήσει την ένταση της ψυχής μέσα από 
το βλέμμα του άλλου στο χρόνο και στο χώρο εκμεταλλευόμενος την εικόνα και 
τον κινηματογράφο ως βάση πειραματισμού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του 
εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός κάμερας για το ντοκιμαντέρ “Le 
marin des montagne” και ως συν-σκηνοθέτης για το συνεργατικό και πειραματικό 
διεθνές κινηματογραφικό έργο “V.I.T.A.L” σε σκηνοθεσία Τόμας Καστάινγκ. Γύρι-

σε το πρώτο του ντοκιμαντέρ “Les tissereuses de lien” στη συνέχεια το “Les enfants du feu” και το “La voix de ma mère” και 
συνέχισε να ερευνά τον συνδυασμό εικόνας-κίνησης μέσα από αφηγηματικά εννοιολογικά βίντεο όπου η πραγματικότητα 
και η μυθοπλασία συναντιούνται.

I’m not lost but angry through mom. I lost it. Disconcerted by this experience, my feelings mark a subtle inner turning point in which 
I find myself in a sort of interrogation with myself, having only the unconscious and absolute representation at the same time that 
my ultimate place of safety has become. Are my memories real? Or is it just a movie that I made up? Isn’t what I have become just 
a multitude of muddled voices that are not mine and that have shaped me? I’m telling you about my constraint, the release from 
which is getting harder and harder.

Mourad Hamla
Mourad Hamla is a photographer and director. He leads a reflection on the human condition, the relationship to the other, that 
of reality and the psyche and seeks to represent the tension of the soul through the gaze of the other in time and in space in 
exploiting the image and the cinema as a base of experimentation. During his career, Mourad Hamla worked as assistant director 
and camera assistant for the documentary film “Le marin des montagne” and as co-director for the collaborative and experimental 
international film work “V.I.T.A.L” directed by Thomas Castaing. He made his first documentary “Les tissereuses de lien” then “Les 
enfants du feu” and “La voix de ma mère” and continued to explore around the image - movement through narrative conceptual 
videos where reality and fiction meet confuse.

Πέμπτη | Thursday 25/08 > 23:00
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The Last Chapter of A.B. Yehoshua
Ισραήλ | Israel, 2021, 58’
Σκηνοθεσία | Directed by: Yair Qedar

Η ιστορία του A.B. Yehoshua, του μεγαλύτερου εν ζωή Ισραηλινού συγγραφέα 
- ο οποίος αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια, τη χηρεία και τη μοναξιά, αλλά 
επιλέγει την αγάπη και ξεκινά το τελευταίο του ταξίδι. Μια σπάνια και συναρπα-
στική ματιά σε έναν από τους αγαπημένους μας συγγραφείς.

Yair Qedar
Ο Yair Qedar είναι σκηνοθέτης και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. 
Μετά την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση στην εβραϊκή λογοτεχνία του 20ού αιώνα, 
ξεκίνησε το “The Hebrews” - ένα έργο στο οποίο ο Κίνταρ περιλαμβάνει ωριαία 
βιογραφικά ντοκιμαντέρ για συγγραφείς και ποιητές, μέλη του εβραϊκού λογοτε-
χνικού κανόνα από τον 17ο αιώνα έως σήμερα. Τα ντοκιμαντέρ που παρήγαγε ο 
Qedar - και σκηνοθέτησε μαζί με άλλους 10 Ισραηλινούς σκηνοθέτες - έκαναν 
πρεμιέρα σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, προβλήθηκαν στην ισραηλινή τηλεό-
ραση, κυκλοφόρησαν σε εκατοντάδες κινηματογράφους, κοινοτικά και πολιτι-
στικά κέντρα στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας 18 βραβεία.

The story of A.B. Yehoshua, the greatest Israeli writer living today – who is dealing 
with a serious illness, widowhood and loneliness, but chooses love and embarks on his final journey. A rare and fascinating look 
at one of our beloved writers.

Yair Qedar 
Yair Qedar is a filmmaker and a lgtbq-rights activist. After his academic training on 20th-century Hebrew literature, launched “The 
Hebrews” — a project in which Qedar makes one-hour biographical documentaries about writers and poets, members of the 
Hebrew literary canon from the 17 century to recent days. The documentary films which Qedar produced - and directed with 
other 10 Israeli film directors - all premiered in film festivals, aired on Israeli TV, circulated far and wide in hundreds of cinemas, 
cinematheques, community and cultural centers, in Israel and around the world, earning 18 awards.

Πέμπτη | Thursday 25/08 > 23:25
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Παρασκευή | Friday 26/08 > 20:30

Η κρυφή ζωή του James Bond / Secret Life of James Bond*
Γερμανία / Germany, 2021, 52΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Jean Cristoph Caron and Ali Soozandeh
*ταινία Πανοράματος – προβολή τιμής ένεκεν / Panorama’s film – honorary screening

 Αυτό το ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων μας 
μεταφέρει σε ένα ταξίδι πίσω στις ιστορικές 
εμπνεύσεις του James Bond και στις πραγ-
ματικές εμπειρίες του δημιουργού του Ian 
Fleming, ο οποίος υπηρέτησε ως Διοικητής 
στη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα 
κινούμενα σχέδια σε στυλ vintage, αναδημι-
ουργούν τους ελάχιστα γνωστούς πραγματι-
κούς πράκτορες σε επικίνδυνες αποστολές 
ενάντια σε αληθινούς εχθρούς, που όλοι 
έχουν εμπνεύσει τον Fleming να δημιουργή-
σει το διάσημο σύμπαν του 007. Ιστορικοί και 
ειδικοί εξετάζουν εις βάθος το μοναδικό λογο-
τεχνικό κοκτέιλ του Fleming, αναμειγνύοντας 

τη λαμπερή μυθοπλασία θρίλερ με αληθινές εσωτερικές ιστορίες καταδρομέων της εποχής του πολέμου και πραγματικής 
κατασκοπείας.

Jean-Christoph Caron
Ο Jean-Christoph Caron είναι επικεφαλής των ντοκιμαντέρ του Φοίνιξ. Αρκετά από τα ντοκιμαντέρ του Ζαν-Κριστόφ έχουν 
διακριθεί σε εθνικά και διεθνή κινηματογραφικά βραβεία, όπως το Prix Europa για την ταινία του για την τρομοκρατία “Death 
Flight Pan AM 103” (2014). Η ταινία του “Poland 39” για τα γερμανικά εγκλήματα πολέμου έλαβε μια ειδική πρεμιέρα ταινίας 
στο Filmfestival της Κολωνίας 2020 και μια προβολή στη Βαρσοβία. Το τελευταίο δημιουργικό του έργο επικεντρώνεται 
στην ανάπτυξη μορφών ντοκιμαντέρ σε συνέχειες, π.χ. “What If...?”, μια σειρά ντοκιμαντέρ για καθοριστικά σημεία καμπής 
της ιστορίας (2017-2020). Ο Jean-Christoph αγαπά ιδιαίτερα τα ντοκιμαντέρ που παρέχουν μαθήματα από την ιστορία και 
μια βαθύτερη ανάλυση του κόσμου της πολιτικής.

Ali Soozandeh
Ο Ali Soozandeh είναι καλλιτέχνης κινουμένων σχεδίων και VFX. Ο Ali έχει δημιουργήσει τα κινούμενα σχέδια και τα οπτικά 
εφέ για πολλές ταινίες και έχει λάβει αρκετές διεθνείς υποψηφιότητες και βραβεία. Η πρώτη του ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Ταμπού της Τεχεράνης» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών (2017).

This animated documentary takes you on a journey back to the historical inspirations for James Bond and to the real-life 
experiences of his creator Ian Fleming, who served as Commander in British intelligence during World War II. Vintage-style 
animations recreate the little-known real agents out on dangerous missions against true enemies, who all have inspired Fleming 
to create his famous 007 universe. Historians and experts provide an in-depth look into Fleming’s special literary cocktail, mixing 
glamorous thriller fiction with true inside stories of war-time commandos and real-life espionage.

Jean-Christoph Caron 
Jean – Cristoph Caron is Head of Documentaries of Phoenix. Several of Jean-Christoph’s documentaries have excelled at 
national and international film awards, such as the Prix Europa for his film on terrorism “Death Flight Pan AM 103” (2014). His 
film “Poland 39” on German war-crimes received a special movie premiere at the Filmfestival Cologne 2020 and a screening in 
Warsaw. His latest creative work focuses on developing serialized documentary formats, eg. “What If…?”, a doc series on decisive 
turning points of history (2017-2020). Jean-Christoph especially loves documentaries that provide lessons from history and a 
deeper analysis of the world of politics.

Ali Soozandeh 
Ali Soozandeh is an Animation & VFX artist. Ali has created the animations and visual effects for numerous films and received 
several international nominations and awards. His first animated movie “Tehran Taboo” received a world premiere at Cannes Film 
Festival (2017).
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Παρασκευή | Friday 26/08 > 22:05

Liwan-A Story of Cultural Resistance
Ισπανία, Ελλάδα | Spain, Greece, 2021, 29’
Σκηνοθεσία | Directed by: Doris Hakim

Το «Liwan» μιλάει για ένα «πολιτιστικό καφέ» στη Ναζαρέτ, το οποίο άνοιξε 
το 2016, όταν η παλιά αγορά της Ναζαρέτ ήταν απαγορευμένη περιοχή, 
που τώρα καταρρέει μετά από ένα ισραηλινό έργο «ανάπλασης». Παρά τις 
πολλές δυσκολίες, το καφέ άνοιξε και πολλοί νέοι πολιτιστικοί χώροι ακο-
λούθησαν, οδηγώντας σε μια αναβίωση του souq. Ασκούν «πολιτιστική αντί-
σταση», οργανώνοντας δραστηριότητες που εστιάζουν στην παλαιστινιακή 
ταυτότητα.

Doris Hakim
Η Doris Hakim γεννήθηκε στη Ναζαρέτ από Παλαιστίνιο πατέρα και Ελλη-
νίδα μητέρα. Το υπόβαθρο αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική 
της εξέλιξη, ωθώντας την να διερευνήσει τις επιπτώσεις και την αντίληψη 
της κοινωνίας, της θρησκείας και της πολιτικής, εστιάζοντας στο νόημα ζη-
τημάτων όπως η δημοκρατία, η ισότητα και τα όρια. Η Hakim έφυγε από τη 
Ναζαρέτ και μετακόμισε στην Ελλάδα σε ηλικία 20 ετών. Σπούδασε Θεολο-
γία και στη συνέχεια Καλές Τέχνες. Αφού μετακόμισε στην Ισπανία, συνέχι-
σε τις μεταπτυχιακές σπουδές της και σήμερα ολοκληρώνει το διδακτορικό 
της. Οι πολύπλοκες και ποικίλες καταβολές της Hakim συνδυάζουν τόσο 

τον πλούτο όσο και τις δυσκολίες του πολιτιστικού πλαισίου στο οποίο μεγάλωσε. Ασχολείται με αυτά τα ζητήματα σε μια 
προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον πολιτισμό της και τα κοινωνικοπολιτικά της όρια, ενώ παράλληλα ασχολείται με την 
κουλτούρα των άλλων.

“Liwan” is about a “culture café” in Nazareth, which opened in 2016 when the old market of Nazareth was a no-go area, run down 
following an Israeli “redevelopment” project. Despite many difficulties, they opened, and many new cultural spaces have followed, 
driving a revival of the souq. They practise ‘cultural resistance’, organising activities that focus on the Palestinian identity.

Doris Hakim
Doris Hakim was born in Nazareth to a Palestinian father and a Greek mother. This background played an important role in her 
artistic development, triggering her to explore the effects and conception of society, religion, and politics, focusing on the mean-
ing of issues such as democracy, equality, and boundaries. Hakim left Nazareth and moved to Greece aged 20. She studied 
Theology and then Fine Arts. Moving to Spain, she continued with an MA degree and is currently undertaking a PhD. Hakim’s 
complex and diverse origins combine both the richness and the difficulties of the cultural context she grew into. She deals with 
these issues in an attempt to reconcile herself with her culture and its socio-political boundaries, all the while engaging herself in 
the culture of others.
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May 1st 2021
Ισπανία, Κίνα | Spain, China, 2022, 20’
Σκηνοθεσία | Directed by: Luis Cuenca Castro

Είναι η ιστορία μιας μέρας από τη ζωή μιας κινέζικης οικογένειας της εργατικής 
τάξης. Την 1η Μαΐου 2021 ο κ. Γουάνγκ ξυπνάει πριν από τις 7 το πρωί και είναι 
έτοιμος να ξεκινήσει την δουλειά του όπως κάθε μέρα. Ο κ. Γουάνγκ και η σύ-
ζυγός του εργάζονται στην επιχείρηση ανακύκλωσης του Πεκίνου τα τελευταία 
τριάντα χρόνια, ενώ οι δύο γιοι τους ξεκίνησαν κι αυτοί να εργάζονται μαζί τους 
πριν από τρία χρόνια. Ο καθένας έχει το ρόλο του στο σύστημα των εργασιών 
ανακύκλωσης. Όλη η οικογένεια κοπιάζει μέχρι τα μεσάνυχτα ώστε να καταφέρει 
να πάει ένα φορτηγό γεμάτο ανακυκλώσιμα υλικά στο κέντρο συλλογής εντός της 
προθεσμίας. Την επόμενη μέρα, η ίδια δουλειά και το ίδιο πρόγραμμα επαναλαμ-
βάνονται από την οικογένεια, που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η δράση 
των ανθρώπων της εργατικής τάξης είναι ασταμάτητη, διατηρούν όμως πάντα 
μια αισιόδοξη διάθεση και ανοιχτόμυαλη στάση, που δεν έχει να κάνει τόσο με 
το εισόδημα, όσο με την υπευθυνότητα. Μέσα από τη ματιά μας στη καθημερινή 
τους ζωή, βλέπουμε τον τρόπο ζωής των Κινέζων της εργατικής τάξης αλλά και 
τη δράση τους με την οποία αποτίνουν φόρο τιμής στη ζωή.

Luis Cuenca Castro
Γεννημένος στη Μαδρίτη της Ισπανίας, ο Luis απέκτησε το πτυχίο του στην παρα-

γωγή ταινιών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 2001 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Καλιφόρνιας το 2004. Ο Luis σκηνοθέτησε τέσσερα ντοκιμαντέρ: “Passengers”, “L.A. Joy”, “A propos de America” και 
“White Joy” - όλα επιλεγμένα σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Το “L.A. Joy” κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ 
Λατινοαμερικανικού Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Visual 04. Το “Passengers” ήτα υποψήφιο στην κατηγορία “Ντοκιμαντέρ-Μικρού Μήκους” για τα βραβεία 
Όσκαρ του 2003. Το “White Joy” επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην Energa CAMERIMAGE 
2020. Το “CHINA 354” είναι το ντεμπούτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του ιδίου.

It’s a story of a Chinese working-class family told in a day. On 2021 May 1st Mr. Wang wakes up before 7 am and is ready to start 
his work like any regular day. Mr. Wang and his wife have been working in Beijing’s recycling business for the past thirty years and 
their two sons started joining them three years ago. Each of them have their role within the system of recycling work. The whole 
family fought around the clocks to make it for the deadline to bring a truck full of recyclables to the collection center at midnight. 
The next day, the same work and schedule is repeated and they work from the start till the end of the day. Working-class people’s 
action is all year around none stop but always keep an optimistic and open-mindedness, is not about income but responsibility. 
Through our eyes on their daily lives, we see the way of life of the Chinese of the working class but also their action with which they 
pay homage to life.

Luis Cuenca Castro
Born in Madrid, Spain, Luis obtained his Bachelor of Art in Film Production from New York University in 2001 and furthered his 
studies at the University of Southern California in 2004. Luis directed four documentaries: “Passengers”, “L.A. Joy”, “A propos 
de America” and “White Joy” - all selected in several international film festivals. “L.A. Joy” won an award at the Buenos Aires Lati-
no Film Festival and the Best Documentary Film at the Visual 04 Film Festival. “Passengers” was shortlisted in the “Documenta-
ry-Short Subject” category for the 2003 Academy Awards. “White Joy” was selected for the Documentary short competition at 
the 2020 Energa CAMERIMAGE. CHINA 354 is the debut feature length-documentary from him.

Παρασκευή | Friday 26/08 > 22:45
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Island of Hope
Δανία | Denmark, 2021, 59’
Σκηνοθεσία | Directed by: Helle Toft Jensen

Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία στη μικρή κοινότητα του νησιού Έρε όταν δύο 
κέντρα υποδοχής για ασυνόδευτα αγόρια ανοίγουν το 2015. Οι νησιώτες ανη-
συχούν, φοβούμενοι πως το νησί είναι πολύ μικρό για τόσο μεγάλη ομάδα αλ-
λοδαπών. Στην αρχή οι κάτοικοι είναι διστακτικοί  απέναντι τους, αλλά μόλις 
γνωρίζουν τα παιδιά, κάτι αναπάντεχο συμβαίνει. Καθώς γινόμαστε μάρτυρες 
της ζωής αυτών των αγοριών που προσπαθούν να προσαρμοστούν εν αναμο-
νή της απόφασης για την χορήγηση του ασύλου τους, οι κάτοικοι και τα παιδιά 
συνάπτουν μια σχέση φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης στη μικρή δανέζικη κοι-
νότητα. Συγκινητικές και σπαρακτικές στιγμές συμβαίνουν σε αυτή την όμορφη, 
σχεδόν παραμυθένια ιστορία, όπου οι φιλίες είναι για μια ζωή. Το ISLAND OF 
HOPE είναι μια ζεστή και συγκινητική ιστορία για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, 
των οποίων οι ζωές, οι σκέψεις και οι σχέσεις συναντώνται με αγνώστους. Είναι 
μια ταινία που αποκτά καθολική διάσταση, μέσα από την οποία καλούμαστε να 
συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι θεωρούμαστε ισότιμα μέλη μιας κοινότητας.

Helle Toft Jensen
Γεννημένη το 1957 στη Δανία, η Helle Toft Jensen είναι ιδρυτικό μέλος της 
SPOR, που ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό την προώθηση της διαπολιτισμικής κα-

τανόησης μεταξύ βορρά και νότου μέσω ταινιών, εκπαιδευτικού υλικού και ιστοσελίδων. Δουλεύοντας εκεί ως σκηνοθέτις 
και παραγωγός, γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ από το 1979, τα οποία έχουν προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. 
Άλλα επιτεύγματα περιλαμβάνουν την επιλογή μέλους για την Third World Films για εθνική διανομή, τη συνδιοργάνωση κινη-
ματογραφικών φεστιβάλ στην Κοπεγχάγη με ταινίες από το Νότο, την εκ νέου επεξεργασία ντοκιμαντέρ για δανική διανομή 
και τη διεξαγωγή σεμιναρίων για δανικές ΜΚΟ σχετικά με τις οπτικοακουστικές επικοινωνίες.

There is a grave concern in the small community of ÆrÆ when two public centers for unaccompanied boys open in 2015. The 
Islanders are worried and afraid that the Island is too small for such large group of foreigners. At first the residents were hesitant 
towards them, but as soon as they met these children something unexpected happened. As we witness the lives of these 
boys who are trying to adapt while awaiting decision in their asylum case, the inhabitants and the boys slowly find a mutual 
understanding and friendship in the small community. Heartwarming and heartbreaking moments occur in this beautiful almost 
fairytale-like story where friendships are made for life. ISLAND OF HOPE is a warm and touching story about a wide range of 
people whose lives, thoughts and relationships are moved and challenged in the encounter with strangers. It is a film that acquires 
a universal dimension and through which we must realize that we are all considered equal members of a community.

Helle Toft Jensen
Born in 1957 in Denmark, Helle Toft Jensen is a founding member of SPOR, founded in 1980 in order to promote inter-cultural 
understanding between the North and the South through film, educational materials, and web sites. Working there as a director 
and producer, she made several documentaries since 1979, which have been shown in numerous festivals around the globe. 
Other accomplishments include being a selecting member for Third World Films for national distribution, co-organizing film 
festivals in Copenhagen with films from the South, re-editing documentaries for Danish distribution, and conducting seminars for 
Danish NGOs on AV-communications.

Παρασκευή | Friday 26/08 > 23:15
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Διαγωνιστικό Τμήμα | Competition Section: 

μICRO
Μέσα από τη «συνάντηση» της εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας και  μέσα 
από την ανάγκη για ανάδειξη της τέχνης του ντοκιμαντέρ και την αγάπη αυτού 
του κινηματογραφικού είδους, προκύπτουν σπουδαίες ιδέες. Μια τέτοια 
ευελπιστούμε να αποτελέσει από φέτος η ύπαρξη της τρίτης σκηνής προβολών 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα». Η 
μicro σκηνή μας. Σκοπός και φιλοδοξία είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση 
και σημασία στις ταινίες τεκμηρίωσης μικρού μήκους και στους νέους και 
ανερχόμενους κινηματογραφιστές. Μάλιστα, όνειρο και επιδίωξή μας είναι το 
«Πέρα από τα Σύνορα» να γίνει το ορμητήριο, μέσω του οποίου εγχώριες και 
διεθνείς σχολές και τμήματα κινηματογραφικών σπουδών να μπορέσουν να 
προβάλλουν και να βραβεύουν τις ετήσιες και καλύτερες ταινίες σπουδαστών 
και σπουδαστριών τους, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο παράθυρα ευκαιριών. 
Σηκώνοντας λοιπόν αυλαία, η μicro σκηνή από φέτος δηλώνει αποφασιστικό 
παρών και καθιστά, ακόμα περισσότερο, το «Πέρα από τα Σύνορα» ως ένα 
Φεστιβάλ όχι απλής παρατήρησης και θέασης, αλλά και ως ένα ποικιλόμορφο 
εγχείρημα δράσεων και υλοποίησης νέων ιδεών. Με αυτόνομη κριτική 
επιτροπή και ξεχωριστό βραβείο, επιδιώκουμε από φέτος την καθιέρωση της 
μicro σκηνής του Φεστιβάλ και προσκαλούμε καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο 
να συμπορευτούν μαζί μας σε αυτό το «μicro», αλλά παράλληλα τόσο μεγάλο 
ταξίδι.

When the local experience «meets» the global one and the necessity of un-
derlying the art of documentary «meets» the endorsement for this particular 
film category, brilliant ideas can be forged. One of this kind we hope to be, 
from this year’s on, the creation of the third screening stage of Internation-
al Documentary Film Festival «Beyond Borders». Our μicro stage. Our goal 
and ambition is for the short documentary films and for young and upcoming 
filmmakers to be more emphasized and illuminated. In fact, it is our dream 
and aspiration that “Beyond Borders” becomes the starting point, through 
which domestic and international schools and departments of film studies 
can screen and award their annual and best films of their students, opening 
this way windows of opportunity. Raising the curtain, the μicro stage from this 
year om declares its decisive presence and makes, even more, “Beyond Bor-
ders” a Festival of not just mere observation and viewing, but also a diverse 
project of actions and implementation of new ideas. With an autonomous 
Jury and separate awards we seek the establishment of the μicro stage of the 
Festival and we invite artists from around the globe to join hands with us in this 
«μicro», yet glorious journey ahead of us.
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The Anonymous Shoal
Κροατία | Croatia, 2020, 19’
Σκηνοθεσία | Directed by: Branko Istvancic 

Ένα κοπάδι ψαριών κινείται με βάση τρεις αρχές: τα 
ψάρια κολυμπούν το ένα δίπλα στο άλλο, προσπαθούν 
πάντα να κλείνουν τις σειρές τους, και προσέχουν να 
μην χτυπούν το ένα το άλλο. Αν όμως υπάρξει αναστά-
τωση στο κοπάδι, οι κανόνες καταρρέουν και το κοπά-
δι διαλύεται. Βιντεοσκοπώντας το Ντουμπρόβνικ μια 
μέρα του Αυγούστου, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι 
άνθρωποι που περπατούν στους δρόμους του, μέσα 
στην αρμονία και τις αντιφάσεις της πόλης, γίνονται 
οι κάτοικοι ενός ενυδρείου, που καταγράφεται από 
το μάτι της κάμερας. Οι κινήσεις των ανθρώπων και 
των ψαριών αλληλεπικαλύπτονται, ενώ οι ομοιότητες 
και οι διαφορές τους συζητούνται από την ιχθυολόγο 

Dr. Niksa Glavic, υπεύθυνη για τα ψάρια στο City Aquarium, και τη Vedrana Divic, μια γυναίκα που καθαρίζει τα ψάρια στην 
αγορά Gruz κάθε πρωί. Η ταινία γυρίστηκε στο πλαίσιο του έργου «Το Ντουμπρόβνικ σε 24 ώρες / Μνήμη της πόλης».

Branko Istvancic
Αποφοίτησε από το τμήμα κινηματογραφικής και τηλεοπτικής σκηνοθεσίας της Ακαδημίας Δραματική ς Τέχνης του Ζά-
γκρεμπ το 1999. Βαθιά ριζωμένος στην κροατική παράδοση ντοκιμαντέρ, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον άνθρωπο, αλλά 
χρησιμοποιεί επίσης το χιούμορ στην αντιμετώπιση των θεμάτων του. Τα ντοκιμαντέρ του περιλαμβάνουν τη βραβευμένη 
ταινία μικρού μήκους Wellman (2003) και το πολυβραβευμένο The Cormorant Scarecrow (1998). Η πρώτη του μεγάλου 
μήκους ταινία The Ghost in the Swamp (2006) ήταν η δεύτερη υψηλότερη σε εισπράξεις ταινία της Κροατίας στο box office 
το 2006 και σηματοδότησε την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις ταινίες μεγάλου μήκους για παιδιά.

A shoal of fish moves based on three principles: the fish swim next to one another, always try to close ranks, careful not to bump 
into one another. But if there is a disturbance in the shoal, the rules break down and the shoal disperses. By filming Dubrovnik 
during a day in August, from morning till night, the people that walk its streets, amidst the harmony and the contradictions of the 
city, become an aquarium of sorts recorded by the camera’s eye. The movements of the people and the fish overlap, while their 
similarities and differences are discussed by ichthyologist Dr. Niksa Glavic, in charge of the fish at the City Aquarium, and Vedrana 
Divic, a woman who cleans the fish at the Gruz market every morning.

Branko Istvancic
Graduated in film and TV directing from the Academy of Dramatic Art in Zagreb in 1999. Deeply rooted in the Croatian documentary 
tradition, he pays special attention to the humane, but also uses humour in the treatment of his subjects. His documentaries 
include the awardwinning short film Wellman (2003) and the critically acclaimed The Cormorant Scarecrow (1998). His first 
feature The Ghost in the Swamp (2006) was Croatia’s secondhighest grossing film at the box office in 2006 and marked the 
resurgence of interest in homeproduced feature films for children. His short fiction film Recycling (2009) was part of the omnibus 
Zagreb Stories.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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Μορφές & Μνήμες | Forms & Memories
Ελλάδα | Greece, 2021, 15’
Σκηνοθεσία | Directed by: Maria Psarrou, Vassilis Tsapopoulos

 

Η γλυπτική, μία από τις αρχαιότερες μορφές τέχνης, αλλάζει. Ένας ενενηντάχρονος γλύ-
πτης από την Μάνη όμως εξακολουθεί να μένει πιστός στον παραδοσιακό τρόπο δημι-
ουργίας. Με την γλυφίδα και τον ματρακά ο Μιχάλης Κάσσης λαξεύει ακόμα ακούραστα 
και τις πιο σκληρές πέτρες με τα ίδια του τα χέρια. Ένα ταξίδι στον κόσμο του, τις σκέψεις 
αλλά και τις αναμνήσεις που συνθέτουν τον καλλιτέχνη πίσω από τις πέτρινες μορφές.

Μαρία Ψαρρού
Η Μαρία Ψαρρού γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στο ιδιωτικό 
πανεπιστήμιο ΑΚΤΟ. Παράλληλα με τις σπουδές της άρχισε να δουλεύει ως μοντέρ. Αυτό 
την ώθησε να ασχοληθεί με την κινούμενη εικόνα και αποφάσισε να επεκτείνει τις σπου-
δές της σπουδάζοντας σκηνοθεσία στην Σχολή Σταυράκου. Πλέον εργάζεται στον χώρο 
της εικόνας πάνω από 10 χρόνια, ως φωτογράφος, σκηνοθέτης αλλά και μοντέρ τόσο σε 
προσωπικά projects όσο και στον χώρο της διαφήμισης.

Βασίλης Τσαπόπουλος 
Ο Βασίλης Τσαπόπουλος γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Από πολύ μικρή ηλικία αγά-
πησε τον κινηματογράφο και από τα 15 του άρχισε να μαθαίνει ψηφιακό μοντάζ. Έπειτα 
άρχισε να κινηματογραφεί μόνος του και αργότερα σπούδασε στο δημόσιο ΙΕΚ του Χαϊ-
δαρίου μοντάζ. Στην συνέχεια παρακολούθησε μεταπτυχιακό σεμινάριο στην Καρλσρούη 

της Γερμανίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα άρχισε να εργάζεται σαν οπερατέρ στον ΣΚΑΙ & το MAD. Μεταξύ άλλων εργά-
στηκε και ως τεχνικός προβολών στην παράσταση “Escape” του Νίκου Βεντουράτου. Με τα χρόνια και έχοντας εξελιχθεί 
μέσα από την δουλειά και τις σπουδές ξεκίνησε να εργάζεται και ως σκηνοθέτης στο JOY TV Show του MEGA. Σήμερα 
εργάζεται ως σκηνοθέτης σε διάφορα projects στην Ελλάδα.

Sculpture, one of the world’s oldest forms of art, is now changing, but a 90 year old sculptor from Mani, Greece continues to carve 
the stone with a chisel and a hammer to create beautiful art pieces. The movie follows a journey into Michalis Kassis’, one of the 
last Greek stone carvers using the traditional tools, memories & creations to understand his own definition of art.

Maria Psarrou
Maria Psarrou was born in 1992 in Athens. He studied photography at the private university of AKTO. At the same time with her 
studies she began to work as an editor. This prompted her to get involved with the moving image and decided to expand her 
studies by studying directing at the Stavrakos School. He has now been working in the field of image for over 10 years, as a 
photographer, director and editor both in personal projects and in the field of advertising.

Vassilis Tsapopoulos
Vassilis Tsapopoulos was born in 1986 in Athens. From a very young age he loved cinema and from the age of 15 he began to 
learn digital editing. Then he began to film on his own and later studied at the public IEK of Chaidari montage. He then attended a 
postgraduate seminar in Karlsruhe, Germany. Returning to Greece, he started working as a cameraman for SKAI & MAD. Among 
other things, he worked as a projection technician in the performance “Escape” by Nikos Ventouratos. Over the years and having 
evolved through work and studies, he began to work as a director on MEGA’s JOY TV Show. Today he works as a director in 
various projects in Greece.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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Finding Palemahan
ΗΠΑ | USA, 2021, 14’
Σκηνοθεσία | Directed by: Jillian Li

Το Finding Palemahan επικεντρώνεται στην ιστορία του Darmawan, ενός 
Μπαλινέζου άνδρα που βρήκε μια λύση στη ρύπανση από τα πλαστικά  
ενώνοντας την κοινότητά του πίσω από μια αρχαία φιλοσοφία: την Tri Hita 
Karana. Η φιλοσοφία απεικονίζεται από ένα τρίγωνο που αντιπροσωπεύει 
έναν αρμονικό τρόπο ζωής με τους θεούς, τη φύση και άλλα ανθρώπινα 
όντα. Palemahan είναι ο όρος που ορίζει συγκεκριμένα τη σχέση μεταξύ των 
όντων και του περιβάλλοντος Tri-Hita-Karana. Το Palemahan έχει διαταρα-
χθεί καθώς οι Μπαλινέζοι και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο πλαστικό στην καθημερινή ζωή. Στις αγροτικές περιοχές, τα 
πλαστικά συνεχίζουν να καίγονται και να απορρίπτονται σε ποτάμια και στον 
ωκεανό. Σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες, υπήρξε έλλειψη περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης γύρω από αυτό το ζήτημα και πολλοί Μπαλινέζοι δεν αναγνω-
ρίζουν τη μόλυνση από τα πλαστικά στο περιβάλλον. Ο Darmawan σκοπεύει 
να διατηρήσει την πολιτιστική αξία της ζωής σε αρμονία με τη φύση μετά τα 
απόβλητα.

Jillian Li
Η Τζίλιαν Λι είναι μια αφηγήτρια πεζού λόγου από το Μπρούκλιν της Νέας 

Υόρκης που εργάζεται επί του παρόντος για τους βραβευμένους σκηνοθέτες Jehane Noujaim και Karim Amer στην The 
Others Production Company. Η αποστολή της είναι να χρησιμοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για να συνδέσει τα άτομα με 
τον φυσικό κόσμο και να ενσταλάξει μια αίσθηση παγκόσμιας κοινότητας.

Finding Palemahan focuses on the story of Darmawan, a Balinese man who found a solution to plastic pollution by uniting his 
community behind an ancient philosophy: Tri Hita Karana. The philosophy is depicted by a triangle representing a way of liv-
ing harmoniously with gods, nature, and other human beings. Palemahan is the term that specifically defines the relationship 
between beings and the environment Tri-Hita-Karana. Palemahan has been disrupted as Balinese and visitors continue to use 
more and more plastic in daily lives. In rural areas, plastic continues to be burned and thrown into rivers and the ocean. Unlike in 
Western countries, there has been a lack of environmental education surrounding this issue and many Balinese do not recognize 
the harm of plastic to the environment. Darmawan intends on preserving the cultural value of living in harmony with nature in the 
wake of waste.

Jillian Li
Jillian Li is a nonfiction storyteller from Brooklyn, New York currently working for award-winning filmmakers Jehane Noujaim and 
Karim Amer at The Others Production Company. Her mission is to use media to connect individuals with the natural world and 
instill a sense of global community.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO

GP



94 Επίσημο Πρόγραμμα|Off ic ia l  Programme -  μ ICRO  7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S  

February 1st
Γαλλία, Μιανμάρ | France, Myanmar, 2021, 12’
Σκηνοθεσία | Directed by: Mo Mo, Leila Macaire

1η Φεβρουαρίου 2021: ο στρατός πραγματοποίησε πραξικόπημα στη δημοκρα-
τία της Μιανμάρ. Μέσα από τα πορτρέτα δύο γυναικών κινηματογραφιστών, 
μιας Βιρμανής και μιας Γαλλίδας, που έχουν δει και οι δύο τη χώρα υπό ένα 
πολύ διαφορετικό πρίσμα, αυτό το οπτικό ντοκιμαντέρ εξερευνά μέσα από ένα 
ταξιδιωτικό ημερολόγιο τον προβληματισμό τους προς την τέχνη, την επανάστα-
ση και την ελευθερία.

MO MO

Η MO MO (ψευδώνυμο) είναι Βιρμανή σκηνοθέτις, μουσική και διεπιστημονική 
καλλιτέχνις. Το 2014 σπούδασε Ανθρώπινη Οικολογία στο Κολέγιο του Ατλα-
ντικού στις ΗΠΑ και το 2017 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σκηνοθεσία Κι-
νηματογράφου στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Μετά την 
αποφοίτησή της, η MO MO έγραψε και σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες μικρού 
μήκους που συχνά εξερευνούν τα μαθηματικά γύρω από του μεταφυσικού, την 
ταυτότητα, τη θηλυκότητα και τις προσωπικές πτυχές στην αφήγηση μέσω της 
καινοτόμου χρήσης των οπτικών μέσων. Ίδρυσε επίσης ένα περιοδικό κινημα-
τογράφου και πήρε μια πρωτοβουλία κινηματογραφικής εκπαίδευσης, για να 
υποστηρίξει την αφήγηση στην κινηματογραφική κοινότητα της Μιανμάρ, κα-

θώς και ένα διεπιστημονικό οπτικοακουστικό εργαστήριο που διευθύνεται από καλλιτέχνες για τη διασύνδεση καινοτόμων 
διαφορετικών μορφών τέχνης.

Leila Macaire
Η Leila Macaire είναι Γαλλίδα σκηνοθέτις και φωτογράφος που ζει στο Παρίσι. Η ταυτότητα και η κοινωνική διαφορετικό-
τητα είναι δύο θέματα που επαναλαμβάνονται σήμερα στο έργο της. Τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη φωτογραφία 
αμφισβητεί και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα των γυναικών, βρίσκοντας έκφραση μέσω 
της οπτικής και αισθητικής έρευνας.

“February 1st 2021: the military staged a coup in the republic of Myanmar. Through the portraits of two women filmmakers, one 
Burmese the other French, who have both witnessed the country in a very different light, this visual documentary explores 
through a travel diary their reflection toward art, revolution and freedom.”

MO MO
MO MO (pseudonym) is à Burmese filmmaker, musician and a multidisciplinary artist. In 2014, she attended Human Ecology at 
College of the Atlantic in the US and in 2017, she finished her studies with Film Directing at New York Film Academy. Upon her 
graduation, MO MO wrote and directed several short films which often explore mathematics around the metaphysical, identity, 
femininity and personal aspects in storytelling through innovative use of visuals and sound. She also founded a cinema magazine 
and a film education initiative, to support storytelling in the film community in Myanmar as well as an artist-run interdisciplinary 
audiovisual lab’ to interconnect innovative different forms of art.

Leila Macaire
Leila Macaire is a French director and photographer living in Paris. Identity and social diversity are two themes recurring most 
presently in her work. Both in film and photography she questions and defends human rights as much as women’s rights, finding 
expression through visual and aesthetic research.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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The Garden Florist
Ελλάδα | Greece, 2022 9’
Σκηνοθεσία | Directed by: Anastasios Stamnas

Το ντοκιμαντέρ μας φέρνει σε επαφή με την ιστορία του Χρήστου Σακελ-
λάρη, Έλληνα μετανάστη στις αρχές του 20ου αιώνα και με το ένα και μο-
ναδικό ταξίδι που έκανε πίσω στην πατρίδα του. Ο Χρήστος Σακελλάρης 
με καταγωγή από την Περίστα της Ναυπακτίας έφυγε, τον Οκτώβριο του 
1920, σε ηλικία 13 ετών μετανάστης στη Νέα Υόρκη. Εκεί πήγε σχολείο και 
δούλεψε στο ανθοπωλείο του θείου του. Το 1933 αγόρασε μια κάμερα 16 
mm CineKodak και επιβιβάστηκε στο πλοίο MS Vulcania με προορισμό την 
Ελλάδα. Με την κάμερα του κινηματογράφησε ανθρώπους και μέρη, κάτι 
που ίσως δεν είχε κάνει κανείς μέχρι τότε. Όταν επέστρεψε πίσω στη Νέα 
Υόρκη οργάνωσε ειδικές προβολές για τους Έλληνες μετανάστες. Το ντοκι-
μαντέρ δίνει στοιχεία για τη ζωή του στην Νέα Υόρκη, την επιθυμία του να δει 
τη μητέρα και την οικογένεια, το ταξίδι, τα μέρη που επισκέφτηκε, το ταξίδι 
της επιστροφής που δεν έγινε ποτέ.

Αναστάσιος Σταμνάς
Ο Αναστάσιος Σταμνάς είναι αρχιτέκτονας, αγρονόμος και τοπογράφος μη-
χανικός, απόφοιτος του ΔΠΜΣ Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση 
μνημείων πολιτισμού, διδάκτορας της πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ. Έχει 

διδάξει από το 2010 μέχρι σήμερα σε τμήματα του ΔΠΘ, ΔΙΠΑΕ, ΠΔΜ. Είναι φοιτητής του τμήματος Κινηματογράφου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

The documentary brings us in contact with the story of Christos Sakellaris, a Greek immigrant at the beginning of the 20th century 
and with the one and only trip he made back to his homeland. Christos Sakellaris, originally from Perista, Nafpaktia, left in October 
1920, at the age of 13, an immigrant in New York. There he went to school and worked in his uncle’s flower shop. In 1933 he 
bought a 16 mm CineKodak camera and boarded the ship MS Vulcania towards Greece. He filmed people and places with 
his camera, something that perhaps no one had done before. When he returned to New York, he organized special screenings 
for Greek immigrants. The documentary gives information about his life in New York, his desire to see his mother and family, the 
journey, the places he visited, the return journey that never took place.

Anastasios Stamnas
Anastasios Stamnas is an architect, a surveyor engineer, a graduate of the Department of Protection, Preservation and 
Restoration of Cultural Monuments, a PhD holder of the Polytechnic School of the Aristotle University of Thessaloniki. He has 
taught from 2010 until now in departments of DUTh, IHU, UoWM. He is a student of the Film Department of the School of Fine 
Arts of AUTh.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO

WP
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iRony
Αυστραλία | Australia, 2018, 8’
Σκηνοθεσία | Directed by: Radheya Jegatheva

Μια ταινία που εξερευνά τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας... από την οπτική γωνία 
ενός τηλεφώνου. Περιγραφόμενη ποικιλοτρόπως ως κινούμενο σχέδιο, πειραματική ται-
νία, αφήγηση, ντοκιμαντέρ ή ταινία-ποίημα ανάλογα με το με ποιον μιλάτε, αυτή η ταινία 
κινουμένων σχεδίων βασίζεται στο ποίημα «Επτά δισεκατομμύρια» που έγραψε ο κινημα-
τογραφιστής που κέρδισε 2 εθνικά βραβεία ποίησης: Το Εθνικό Βραβείο Ποίησης του Νε-
αρού Αυστραλού Συγγραφέα, επιλεγμένο ανάμεσα σε 30.000 συμμετοχές και το Βραβείο 
Ποίησης Karen W Treanor (Νεολαία). Το iRony έχει επιλεγεί σε 7 Προκριματικά Φεστιβάλ 
για Όσκαρ.

Radheya Jegatheva
Ο Radheya Jegatheva ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και υποψήφιος για AACTA σκηνοθέ-
της με έδρα το Περθ της Αυστραλίας και γεννήθηκε στο Johor της Μαλαισίας από γονείς 
νοτιοκορεατικής, ιαπωνικής, ινδικής και μαλαισιανής καταγωγής. Είναι απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Εμπορίου και Τεχνών από το Πανεπιστήμιο Curtin (2021) στη Δυτική Αυ-
στραλία. Οι ταινίες του Radheya έχουν επιλεγεί σε 28 Φεστιβάλ Όσκαρ. Η ταινία του 2019, 
The Quiet ήταν υποψήφια για Όσκαρ και η ταινία του 2017 iRony ήταν υποψήφια για βρα-
βείο της Αυστραλιανής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AACTA). 
Οι ταινίες του Radheya που συλλογικά έχουν περισσότερες από 1.570 επίσημες υποψη-
φιότητες και 540 βραβεία παγκοσμίως έχουν παιχτεί σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής στον Ερευνητικό Σταθμό Davis.

A film that explores the relationship between man and technology...told from the perspective 
of a phone. Variously described as an Animation, an Experimental Film, a Narrative, a 
Documentary or a Film-Poem depending on who you speak to, this hand drawn animated 
film is based on the poem ‘Seven Billion’ written by the film director that won 2 National 
poetry awards: The Young Australian Writer’s National Award for Poetry, selected out of a 
field of 30,000 and the Karen W Treanor Poetry Award (Youth). iRony has been selected to 7 
Academy Award Qualifying Festivals.

Radheya Jegatheva
Radheya Jegatheva is an Oscar qualified and AACTA nominated filmmaker based in Perth, 
Australia and born in Johor, Malaysia to parents of South Korean, Japanese, Indian and 
Malaysian ancestry. He is a Bachelor of Commerce and Arts graduate from Curtin University 
(2021) in Western Australia. Radheya’s films have been selected to 28 Academy Award 
Qualifying Festivals. His 2019 film, The Quiet was Oscar qualified, and his 2017 film iRony was 
nominated for an Australian Academy of Cinema & TV Arts (AACTA) Award. Radheya’s films 
which collectively have more than 1,570 official selections and 540 awards worldwide have 
been played in all the continents including Antarctica at the Davis Research Station.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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Railway Memories 
Ελλάδα | Greece, 2021, 8’
Σκηνοθεσία | Directed by: Emilia Bouriti

Μια πρωτότυπη σύνδεση των Σιδηροδρομικών Γραμ-
μών με την ιστορία των Ποντίων καταγράφει στο έργο 
της «Σιδηροδρομικές Μνήμες» η Αιμιλία Μπουρίτη. Η 
σκηνοθέτις σε συνεργασία με την Ποντιακή Κοινότη-
τα Ασπροπύργου αποτυπώνει την έννοια της μετακί-
νησης ως ατομική και συλλογική μνήμη. Οι Πόντιες 
γυναίκες  ξεδιπλώνουν τις ιστορίες για τη βίαιη με-
τακίνηση τους το 1949 από τον Καύκασο, μέσω του 
αχανούς σοβιετικού σιδηροδρομικού δικτύου, ως 
τον Ασπρόπυργο, όπου κατέληξαν. Για την καλλιτέχνι-
δα οι σιδηροδρομικές γραμμές του εμπορευματικού 
σταθμού φαντάζουν ως νευρώνες ενός σώματος 
που αντέχει, συγκρατεί, μεταφέρει ατομικές και συλ-
λογικές μνήμες. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμ-

ματος Αμολή, σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου. 

Αιμιλία Μπουρίτη
Είναι ερευνήτρια, εικαστικός, performance artist, δημιουργός της καλλιτεχνικής πλατφόρμας  Συν + εργασία.  Σπούδα-
σε Performance and visual art στο Πανεπιστήμιο Brighton. Ενότητες έργου της είναι η συμμετοχική τέχνη , η πολιτιστική 
κληρονομιά και η βιωσιμότητα. Επιλέχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συμπλήρωση της Εθνικής Αναφοράς της 
εφαρμογής στην Ελλάδα της Σύμβασης Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Unesco. Διδάσκει περιοδικά 
στο Πανεπιστήμιο Fontys School of Performing and Visual Art, Ολλανδία, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα «Μου-
σικής Επιστήμης και Τέχνης», και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Α unique connection between the Railway Lines and the history of the Pontians is recorded in the artwork “Railway Memories” by 
Emilia Bouriti. The artist collaborates with the Pontian Community of Aspropyrgos, capturing the collective memory and migrating 
individually concept. Pontian women unfold stories of their violent displacement from the Caucasus in 1949 through the vast 
Soviet railway network, to Aspropyrgos where they ended up. The railway lines of the freight station are imagined by the artist as 
neurons of a body that endures, holds and transmits individual and collective memories. Ιn collaboration with the Municipality of 
Aspropyrgos.

Emilia Bouriti
She’s a researcher, visual and performance artist, founder of the “Syn + ergasia art platform. She has studied Performance and 
visual art at the University of Brighton. Some of her work entities are Participatory art, Cultural heritage and sustainability. She has 
been selected by the Ministry of Culture to complete the National Report on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 
- Unesco. She is teaching periodically at Fontys University School of Performing and Visual Art, Netherlands, at University of 
Macedonia (Music Science and Art), School of Fine Arts.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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Tobacco Shop 
Κροατία | Croatia, 2021, 6’
Σκηνοθεσία | Directed by: Dora Slakoper

Ένα σύντομο υβριδικό ντοκιμαντέρ που απεικονίζει την επαναλαμβανόμενη και κλειστοφο-
βική δουλειά μιας πωλήτριας καπνού μέσα από εκφραστική φόρμα.

Dora Slakoper
Η Dora Slakoper (γεννημένη το 1991 στο Ζάγκρεμπ) θα ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές 
της σπουδές στο μοντάζ στην Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στο Ζάγκρεμπ αυτόν τον 
Σεπτέμβριο. Αν και έχει ήδη δουλέψει σε πολλά φοιτητικά και επαγγελματικά έργα (μικρού 
μήκους ταινίες, μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις 
κ.λπ.) τόσο ως μοντέρ όσο και ως βοηθός μοντέρ, το «Tobacco shop» είναι το σκηνοθε-
τικό της ντεμπούτο.

It’s a short hybrid documentary portraying the repetitious and claustrophobic job of a tobacco 
saleswoman through expressive form.

Dora Slakoper
Dora Slakoper (born 1991 in Zagreb) will finish her MA studies in film editing on the Academy 
of dramatic arts in Zagreb this September. She has already worked on several student 
and professional projects (short features, short documentaries, TV documentary series, 
commercials etc.) both as an editor and Assistant Editor. Tobacco shop is her directorial debut.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO

GP
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Ντοκιμαντέρ του διαπανεπιστημιακού προγράμματος «Διάπλασις» 

με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των 

Έλλήνων |“Diaplasis” Interuniversity program’s documentaries 

initiated by the Hellenic Parliament Television.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO

Φοιτητής και Πρωταθλητής / Student and Champion
Ελλάδα / Greece, 2017, 21΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Giorgos Kapsanakis

Ο θεατής ακολουθεί τον σφυροβόλο Ιβάν Μενγκλέ-
μπεη, 5 ημέρες πριν από τον πανελλήνιο αγώνα του. 
Σε αυτό το ντοκιμαντέρ παρατήρησης, η κάμερα φέρ-
νει τον θεατή πολύ κοντά στον Ιβάν και επικοινωνεί τις 
καθημερινές του δραστηριότητες, τους φόβους, τους 
στόχους και τις σκέψεις του, ως φοιτητή και αθλητή 
στην Ελλάδα με καταγωγή από την Ουκρανία.

The viewer follows hammer thrower Ivan Menglebei, 
5 days before his Panhellenic competition. In this 
observational documentary, the camera brings the 
viewer very close to Ivan and communicates his daily 
activities, fears, goals and thoughts, as a student and an 
athlete in Greece of Ukrainian origin.

Μποξέρ / Boxer
Ελλάδα / Greece, 2018, 15΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Aria Saridis

Η Χριστίνα Λιναρδάτου, Ελληνοδομινικανή επαγγελ-
ματίας πυγμάχος μιλάει για την προσωπική της πορεία 
μέσα στα ρινγκ και πώς μια γυναίκα αντιμετωπίζεται σ’ 
ένα ανδροκρατούμενο άθλημα. Αποτυπώνεται η κα-
θημερινότητά της πριν το μεγάλο ταξίδι για τη διεκδί-
κηση του κορυφαίου τίτλου της WBC στο International 
Super Featherweight Championship.

Christina Linardatou, Greek Dominican professional 
boxer talks about her personal journey in the ring and 
how a woman is treated in a male-dominated sport. 
Her daily life is depicted before the long journey to claim 
WBC’s top title in the International Super Featherweight 
Championship.
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Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ελλάδα / Greece, 2019, 14΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Mantalena Kontogianni

Το ντοκιµαντέρ εξερευνά το πολύβουο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τα εμβληματικά της 
κτίρια και τα γραφικά της σοκάκια, καταλήγει στις 
κρυµµένες στοές της πόλης που πλημμυρίζουν με 
μουσική. Πρόκειται για μια καταγραφή της φυσιο-
γνωμίας της πόλης, µε έµφαση στα σχήµατα των 
αστικών κτιρίων και δρόµων. Χωρίς λόγια, οι κάµε-
ρες µας δείχνουν τον κόσµο και “τι υπάρχει” στην 
Θεσσαλονίκη του 2019. Παρατηρούµε την πόλη, την 
αρχιτεκτονική της, τους ανθρώπους της, τις δραστη-
ριότητες που συμβαίνουν στα κεντρικά της σηµεία, 
την πρόοδο του Μετρό καθώς και τα επαγγέλµατα 
του δρόµου. 

The documentary explores the bustling center of Thessaloniki. Starting from its iconic buildings, the picturesque alleys, it ends in 
the hidden arcades of the city that are flooded with music. It is a recording of the physiognomy of the city with tricks and camera 
manipulations to emphasise the shapes of urban buildings and streets. It’s a “no words” documentary, in which our camera 
captures the world and what is there in Thessaloniki of 2019. We observe the city, its architecture, its people, the activities taking 
place in its central points, the progress of the Metro and today’s street jobs.

Βάρκες από ξύλο / Wooden Boats
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Christina Vasilakou, Angelina Dimitriadi, Ioannis 
Chatziioannou

Μία μέρα στο καρνάγιο της Ιερισσού. Τρεις φοιτητές κινηματογραφούν την ροή 
των εργασιών κατασκευής ενός καϊκιού. Μιας τέχνης που οι ρίζες της χάνονται 
στα βάθη της ιστορίας του τόπου και που περνώντας από γενιά σε γενιά έχει 
μείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 

One day at the shipyard of Ierissos. Three university students film the workflow 
of the building of a Caique boat. It’s a craft whose roots are lost in the depth of 
the history of the place and which, passing from generation to generation, has 
remained unchanged over time.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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Ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με το 

πρόγραμμα «Με το Ντοκιμαντέρ μου ταξιδεύω» | Documenta-

ries from Chania Film Festival with the program “I travel with my 

Documentary”

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO

Η δική μου φωνή / My own voice
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄  
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Chania Music School

Οι ήχοι διάσπαρτοι γύρω μας. Πολλούς ακούμε, κά-
ποιους δεν τους αντιλαμβανόμαστε. Κι όμως υπάρ-
χουν, αρκεί να είμαστε «εκεί» με διάθεση να τους 
ακούσουμε. Ακολουθούν η έμπνευση και η σύνθεση. 
Οι νότες που οι δημιουργοί μάς χαρίζουν. Ένα ντοκι-
μαντέρ μουσικής δημιουργίας.

There are sounds all around us. Some of them we hear, 
others we don’t even perceive. But they do exist; we just 
need to be “there” willing to listen to them. Then come 
inspiration and composition. The notes music makers 

give us. It’s a documentary on creating music.

Μην πεις ποτέ σου είναι αργά / Never say it’s too late 
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of the Second Chance School of Chania

Μια στιγμή, ένα γεγονός, μια κοινωνική συνθήκη είναι 
αρκετά για να σου κλείσουν τους δρόμους της μόρ-
φωσης που οδηγούν σε μια άλλη ζωή. Μια στιγμή είναι 
ικανή να σου θυμίσει αυτό το ανεκπλήρωτο «χρέος» 
στον εαυτό σου. Της σχολικής μόρφωσης. Όχι για 
τους άλλους, αλλά για σένα. Και τότε όλα αλλάζουν. 
Η ελπίδα νικά τη ρουτίνα της καθημερινότητας κι ένας 
κόσμος ανοίγεται μπροστά σου.

A moment in time, a significant event or some social 
conditions are enough to block the path to knowledge 

that leads to a better life. But there comes a moment when one is reminded of the unfulfilled “debt” to oneself, that of school 
education. And then everything changes. Hope prevails over daily routine and a whole world opens ahead.
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Ένα σχολείο, Δύο Κόσμοι / One School, Two Worlds
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Emprosneros Elementary School, 
Apokoronas, Chania

Σε ένα μικρό, επαρχιακό σχολείο των Χανίων οι μα-
θητές μαθαίνουν μια άλλη γλώσσα για να επικοινωνή-
σουν με μια συμμαθήτριά τους. Η νοηματική γλώσσα 
γίνεται η γέφυρα καθημερινότητας σε ένα σχολείο στο 
οποίο η μικρή πρωταγωνίστρια βρίσκει την χαρά μαζί 
με την γνώση, ξεπερνώντας τα δεσμά της κώφωσης. 

In a small countryside school of Chania, the students 
learn a different language to communicate with their 
classmate. Sign language becomes the bridge that 
makes everyday communication in school possible. This 

is where the young star of the film receives joy and education, breaking the chains of hearing impairment.

Ταναΐς – Και τα λουκέτα δεν έκλεισαν ποτέ / Tanais – The locks 
were never to be opened 
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of New Kydonia Middle School, Chania

Τον Ιούνιο του 1944, οι Γερμανοί επιβίβασαν και έκλει-
σαν στα αμπάρια του πλοίου «Ταναΐς» τους Εβραίους 
της Κρήτης και μια ομάδα ανταρτών. Ο τόπος άφιξης 
γνωστός, με κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ως 
προορισμό... Το πλοίο βυθίστηκε από βρετανικές 
τορπίλες, επειδή θεωρήθηκε ότι μετέφερε εφόδια για 
τον γερμανικό στρατό, παίρνοντας μαζί του στον υγρό 
τους τάφο ανθρώπους και ιστορίες τους.

In June of 1944, the Germans forced the Jewish popu-
lation of Crete alongside with a group of guerilla troops to 

embark the ship “Tanais” and locked them in the hold. The destination is known, a concentration camp somewhere… The ship 
was hit by British torpedoes, because it was suspected of transporting German army supplies. The ship sunk, dragging in their 
wet grave people and their stories.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 13:00-17:00 - μICRO
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The Storyless Land
Ιράν | Iran, 2021, 35’
Σκηνοθεσία | Directed by: Mitra Roohimanesh

 Η ταινία αφορά ένα μακρινό, ξεχασμένο χωριό, χωρίς ανέσεις, χωρίς συνθή-
κες υγιεινής, ηλεκτρικό ρεύμα, νοσοκομείο, σχολείο, λουτρό και ... Εκεί, όπου 
οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τυφλοί, διανοητικά καθυστερημένοι ή ανάπηροι, 
υπάρχει  η Γκόλμα, η παντογνώστριά τους, μια γριά 98 ετών, που έχει λόγο στη 
γέννηση, το γάμο και τον θάνατό τους... Ωστόσο,  παρά τα βάσανα τους, οι χωρι-
κοί αγαπούν τη γη τους και μοχθούν για να παραμείνουν και να ζήσουν στο χωριό 
των προγόνων τους.

Mitra Roohimanesh
Η Mitra Roohimanesh είναι μια Ιρανή παραγωγός και σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ. Οι 
περισσότερες από τις ταινίες της αφορούν τον λαό του Ιράν. Το «The Storyless 
Land» είναι η πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτης, αλλά συνεργάστηκε και με πολ-
λούς σκηνοθέτες ως παραγωγός ντοκιμαντέρ.

“The storyless land” is about a far, ancient deprived village with no facilities, even 
hygiene, electricity, clinic, school, bathroom and ...Where most of the people are blind, 
mental retarded or disable and Golmah, their omniscient, who is an old 98 years 

woman, involved with their birth, marriage and death.... Despite of all their sufferings, they do not stop loving their land and soil and 
fight to stay and live in their ancestors’ village.

Mitra Roohimanesh
Mitra Roohimanesh is an Iranian woman documentary film producer and director. Most of her films are about Iranian people. “The 
Storyless Land’’ is her first film as director, but she cooperated with many directors as the producer of documentary films.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 20:30
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The Other Half
Ελλάδα | Greece, 2022, 72’
Σκηνοθεσία | Directed by: George Moutafis

Σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Άνθρωποι σε διαρκή μετακίνηση, εκτεθειμένοι 
σε κινδύνους, σε άγνωστους και αφιλόξενους τόπους. Για 15 χρόνια, ένας φω-
τορεπόρτερ γίνεται ο αυτόπτης μάρτυρας των μεταναστών ακολουθώντας τους 
στα σκοτεινά περάσματα των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ματαιότητα, ο θάνατος, 
η εξάντληση από τη συνεχή προσπάθεια και οι επαναπροωθήσεις καταλαμβά-
νουν ένα σημαντικό μέρος στο έργο του Γιώργου Μουτάφη. Η κάμερα εισχωρεί 
σε σημεία απρόσιτα, καταγράφει ιστορίες που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και 
αποκαλύπτει πώς ζει «Το Άλλο Μισό».

Γιώργος Μουτάφης
Ο Γιώργος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977, είχε την πρώτη του επαφή με τη φω-
τογραφία στη Φωτογραφική Ομάδα 18+ το 2006. Σπούδασε στη σχολή φωτο-
γραφίας Focus και Digital Film Making στη SAE ATHENS. Τα τελευταία χρόνια 
έχει καταγράψει τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις και συγκρούσεις σε πε-
ρισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας τη Μέση Ανατολή, τα 
Βαλκάνια, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί στo 
Reuters, BILD, Newsweek, TIME, LIBERATION, Al Jazeera, BILD, New Yorker, 
CNN και BBC μεταξύ άλλων. Έχει αφιερώσει δεκαπέντε χρόνια σε ένα έργο 

μακράς πνοής για τη μετανάστευση, εστιάζοντας στα επικίνδυνα ευρωπαϊκά μονοπάτια που ακολουθούν οι μετανάστες. 
Σήμερα, ο Γιώργος, με έδρα την Αθήνα, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτορεπόρτερ και κινηματογραφιστής.

As if they never existed, people on an endless move, facing danger in unfamiliar and unwelcoming places. For 15 years, a 
photojournalist bears witness to the journey of migrants across the dark crossings of European borders. Futility, death, and 
exhaustion from a never-ending struggle, as well as pushbacks, represent a large part of Giorgos Moutafis’ work. His camera 
delves into inaccessible places, documenting the stories of people who push human boundaries, to reveal how “the Other Half” 
lives. 

Giorgos Moutafis
Giorgos Moutafis, born in Athens, Greece (1977) had his first encounter with photography at the 18+ Photography Team in 2006. 
He studied photography in Focus school and Digital Film Making in SAE Athens. During the last years he has documented the 
most severe humanitarian crises and conflicts in more than 25 countries all over the world covering the Middle East, Balkans, 
Africa and Latin America. His work has been published in Reuters, BILD, Newsweek, TIME, LIBERATION, Al Jazeera, BILD, New 
Yorker, CNN and the BBC among others. He has dedicated the fifteen years to a long-term project on migration, focusing on 
the perilous European paths that migrants follow. Today Giorgos based in Athens and works as a freelance photojournalist and 
filmmaker.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 21:15
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Πνεύμα Γηγενές | Indigenius Loci
Ελλάδα | Greece, 2022, 12’
Σκηνοθεσία | Directed by: Vicky Markolefa

 Το ψυχογεωγραφικό ντοκιμαντέρ «Πνεύμα Γηγε-
νές» πραγματεύεται τη διεπαφή φύσης και ανθρώ-
που. Ο Βασίλης Φουρκιώτης, οπαδός της βαθείας 
οικολογίας, ποιμένας και κοινωνιολόγος, περιδια-
βαίνει σε αρχέγονα εδάφη, βυθιζόμενος σε πνευμα-
τικές αντανακλάσεις της μετανεωτερικότητας.

Βίκυ Μαρκολέφα
Η Βίκυ Μαρκολέφα είναι εικαστική αφηγήτρια και 
ειδική στα Μέσα Ενημέρωσης με διεθνή εμπειρία. 
Από το 2006, εργάζεται ανεξάρτητα και με οργανι-
σμούς σε περισσότερες από 30 χώρες στην Αφρική, 
την Ασία, την Ευρώπη, την περιοχή MENA και την 
Κεντρική Αμερική. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει 

συνεργασίες με ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECHO, οργανισμούς όπως το Euronews καθώς και κορυφαίους 
οργανισμούς όπως το WWF και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Τα έργα της Βίκυς έχουν διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ και εκθέ-
σεις.

The psychogeographic documentary film INDIGENIUS LOCI explores the interface of man and nature. Vasilis Fourkiotis, deep 
ecologist, shepherd, and sociologist strides across his ancestral lands immersed in spiritual reflections of a postmodern world.

Vicky Markolefa
Vicky Markolefa is a visual storyteller and media expert with international experience. Since 2006, she works independently 
and with organizations in over 30 countries in Africa, Asia, Europe, the MENA region, and Central America. Her portfolio 
features partnerships with institutions such as the European Commission ECHO, agencies such Euronews as well as leading 
organizations like WWF and Medecins Sans Frontieres. Vicky’s projects have received recognition at international festivals, and 
exhibitions.

Σάββατο | Saturday 27/08 > 23:00
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Reconstruction of the Occupation
Τσεχία, Σλοβακία | Czech Republic, Slovakia, 2021, 95’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Jan Šikl

 Ο σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Jan Šikl έχει περάσει πολλά χρόνια αναζητώντας και 
συλλέγοντας ιδιωτικά κινηματογραφικά αρχεία. Ξεθωριασμένα πλάνα από οικο-
γενειακές ζωές, φιλμικές αντηχήσεις εορτασμών και καθημερινών στιγμών. Η 
δουλειά του έφερε τον Šikl στο σημείο να ανακαλύψει αρχειακό υλικό πολλών 
ωρών, που δείχνει την εισβολή των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην 
Τσεχοσλοβακία. Αυτές οι μοναδικές εικόνες παρέμειναν για πολύ καιρό αθέα-
τες - μέχρι την 21η Αυγούστου 2021, όταν η ιστορική μνήμη ξύπνησε από έναν 
πολυετή λήθαργο. Το Reconstruction of Occupation είναι μια κινηματογραφική 
περιπέτεια πραγματικά αρχαιολογικής φύσης, στην οποία ανώνυμα πρόσωπα με-
ταμορφώνονται σε ζωντανούς μάρτυρες των ημερών που οδήγησαν την Τσεχο-
σλοβακία σε δύο ακόμη δεκαετίες σκλαβιάς.

Jan Šikl
Γεννήθηκε το 1957 στην Πράγα. Αποφοίτησε από το FAMU το 1982. Από το 1984 
έως το 1990 εργάστηκε ως σκηνοθέτης στην ταινία Praha του Krátký. Το 1991 
ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής, την Pragafilm. Είναι συλλέκτης ερασιτε-
χνικών οικογενειακών αρχείων. Η σειρά ντοκιμαντέρ του Private Century (2004-
2007) βραβεύτηκε στην Τσεχική Δημοκρατία και στο εξωτερικό (Καλύτερο τσέχι-

κο ντοκιμαντέρ στο Jihlava IDFF, βραβείο Pavel Koutecký, βραβείο Trilobit, βραβείο Elsa TV και άλλα).

Documentary filmmaker Jan Šikl has spent many years seeking out and collecting private film archives, faded footage of family 
lives, celluloid echoes of celebrations and everyday moments. Through his work, Šikl came across several hours of footage 
showing the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. These unique images long remained unseen – until August 21, 2021, 
when historical memory awakened from a long slumber. Reconstruction of Occupation is a cinematic adventure of a truly 
archeological nature in which anonymous faces are transformed into living witnesses of the days that sent Czechoslovakia into 
two more decades of bondage.

Jan Šikl
Born in 1957, Prague. He graduated from FAMU in 1982. From 1984 to 1990 he was employed as a director at Krátký film Praha. 
In 1991 he founded his own production company, Pragafilm. He is a collector of amateur family archives. His documentary series 
Private Century (2004-2007) was awarded in Czech Republic and abroad (Best Czech documentary at Jihlava IDFF, Pavel 
Koutecký’s award, Trilobit award, Elsa TV award and others).

Σάββατο | Saturday 27/08 > 23:25

GP
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Μίκη Θεοδωράκης | Mikis Theodorakis

 

 Ροβήρος Μανθούλης | Roviros Manthoulis

Εις μνήμη | In Memoriam
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Ευάγγελος Αγγέλου Παπαγγελίδης, ο πατέρας μου! Σε αυτόν οφείλω τη σχέση μου με τη Μουσική και ήταν αυτός 
που μου ενστάλαξε την αγάπη και τον θαυμασμό που έχω για τον ζωντανό θρύλο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο ίδιος ήταν 
συνεργάτης του για δεκαετίες, μουσικός στην ορχήστρα του με την οποία έδιναν αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο. 
Ως εκ τούτου, οι πρώτες μου εμπειρίες με τη μουσική ήταν τα έργα “State A” και “State B”, τα οποία ο πατέρας μου έφερε 
στο σπίτι μόλις ηχογραφήθηκαν σε δίσκους.

Η πρώτη μου συνάντηση με τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη έγινε όταν ήμουν πολύ μικρός, περίπου 6-7 ετών, όταν μετά 
από μια από τις συναυλίες του στην Πάτρα (όπου ο πατέρας μου, η μητέρα μου και εγώ είχαμε ακολουθήσει) βρέθηκα 
με όλη την ορχήστρα σε ένα μέρος όπου είχαν πάει να φάνε. Θυμάμαι ακόμα το χαμογελαστό πρόσωπο του Μίκη όταν, 
βλέποντάς με ξύπνιο τόσο αργά, έσκυψε και είπε: «Δημήτρη, τι είσαι, Νυχτολούλουδο;»

Πολύ σύντομα μπήκα στο πνεύμα της μουσικής του και από την ηλικία των είκοσι βρέθηκα να παίζω στην ορχήστρα 
του. Ανεξίτηλη στη μνήμη μου ήταν η συναυλία με το «Άξιον Εστί» στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Αύγουστο του 1977 με τον 
ίδιο να διευθύνει εμάς, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση να παίζει και τον Μάνο Κατράκη να απαγγέλλει... Όλοι οι θρύλοι μαζί! 
Εκείνο το βράδυ όλη η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε εμάς, που ήμασταν στη σκηνή, και το κοινό από κάτω ήταν εκρηκτική. Ήταν 
σαν να ήταν και το κοινό στη σκηνή...

Εν τω μεταξύ, όλοι οι μουσικοί και οι ερμηνευτές του ήταν βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ τους ως οικογένεια με επίκεντρο 
τον Μίκη. Ο Γιάννης Διδήλης, πιανίστας και αρχιμουσικός της ορχήστρας, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης 
στα μπουζούκια, ο Εύανδρος Παπαδόπουλος στα κρουστά και τα τύμπανα, ο Παναγιώτης Πέτσας στην ακουστική κιθάρα 
και τον μπαγλαμά, ο Ευάγγελος Παπαγγελίδης στο κοντραμπάσο, η Μαρία Φαραντούρη, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο 
Πέτρος Πανδής, ο Αντώνης Καλογιάννης...

Περίπου μια δεκαετία αργότερα, η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη έγινε πιο στενή όταν η κόρη του Μαργαρίτα και 
εγώ αποκτήσαμε μαζί 4 παιδιά. Έτσι τον έζησα από κοντά και στην καθημερινότητά του, σε προσωπικές και ανθρώπινες 
στιγμές.

Δεν ξέρω τι να θυμηθώ πρώτα. Το χιούμορ του; Τη σκληρή δουλειά του; Τις φιλοσοφικές του ανησυχίες; Τις ιστορίες 
του ...από τους αγώνες για τη Δημοκρατία ή από τις δύσκολες εξορίες και τα βασανιστήρια;

Ωστόσο, μια από τις καλύτερες αναμνήσεις που έχω από τότε, είναι τα γενέθλιά του κάθε 29 Ιουλίου, τα οποία επίσης 
συμπίπτουν με τα γενέθλια του γιου μου (και του εγγονού του) Άγγελου, και τα γιορτάζαμε πάντα μαζί στο Βραχάτι της 
Κορινθίας, με φίλους, συζητήσεις και τραγούδια...

Για μένα, ήταν η εμπειρία μιας ζωής να παίζω τη μουσική αυτού του συνθέτη κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του και τα 
τεράστια χέρια του να μας κατευθύνουν στη σκηνή σε τόσα πολλά θέατρα, σε στάδια, σε αίθουσες.

Θα κλείσω με μια συγκινητική ανάμνηση για μένα την οποία θυμάμαι ακόμα -παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 
δεκαετίες από τότε- και πρόσφατα την ανέφερα στον γιο μου (και τον εγγονό του) Αλέξανδρο.

Ήμασταν σε μια συναυλία στη Βερόνα της Ιταλίας ερμηνεύοντας το “Μαουτχάουζεν”. Δεν θα ξεχάσω την επικοινωνία 
μας επί σκηνής, όπου το βλέμμα του με μάγεψε πραγματικά και παίζοντας ένιωσα ότι ήμασταν μόνο οι δυο μας που 
μοιραζόμασταν αυτή τη μαγική μουσική του. Αυτή η συναυλία είναι πολύ έντονα χαραγμένη στη μνήμη και των δύο μας. 
Ανεξήγητο γιατί.

. . Ένα από τα θαύματα της Μουσικής!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΓΈΛΙΔΗΣ
Κλασικός κιθαρίστας

Από το βιβλίο Μίκης Θεοδωράκης «Ο ευνοούμενος των Μουσών», Μίμης Α. Σοφοκλέους, εκδόσεις Αφή, Λεμεσός 2021, σελ. 79-81.

Ύπό το βλέμμα και την καθοδήγηση του Μίκη*
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Evangelos Angelou Papaggelidis, my father! It is to him I owe my relationship with Music, and it was him who instilled me with 
the love and admiration I have for the living legend of Mikis Theodorakis. He himself was his collaborator for decades, a musician 
in his orchestra with which they gave countless concerts around the world. Therefore, my first experiences with music were the 
works “State A” and “State B”, which my father brought home as soon as they were recorded on 45 rpm discs.

My first meeting with Mikis Theodorakis himself took place when I was very young, around 6-7 years old, when after one of 
his concerts in Patra (where my father, mother and I had followed) I found myself with the whole orchestra in a place where they 
had gone to eat. I still remember Mikis’ smiling face when, seeing me awake so late, he leaned down and said: “Dimitris, what are 
you, a Nightbird?”

Soon enough I got into the spirit of his music and from the age of twenty I found myself playing in his orchestra. For me un-
forgettable was the concert with “Axion Esti” at the Lycabettus Theater in August 1977, where Mikis conducted us, Grigoris Bithi-
kotsis playing and Manos Katrakis reciting... All the legends together! That night the whole atmosphere between us, who were on 
stage, and the audience below was explosive. It was as if the audience was on stage too...

Meanwhile, all of his musicians and performers were deeply connected to each other as a Mikis-centered family. Yannis 
Didilis, a pianist and chief musician of the orchestra, Kostas Papadopoulos and Lakis Karnezis on bouzoukis, Evandros Papado-
poulos on percussion and drums, Panagiotis Petsas on acoustic guitar and baglama, Evangelos Papaggelidis on double bass, 
Maria Faradouri, Grigoris Bithikotsis, Petros Pandis, Antonis Kalogiannis...

About a decade later, my relationship with Mikis Theodorakis became closer when his daughter Margarita and I had 4 chil-
dren together. This is how I experienced him up close and in his everyday life, in personal and human moments.

I do not know what to remember first. His humor? His hard work? His philosophical concerns? His stories from the struggles 
for Democracy or from the difficult exiles and tortures?

However, one of the best memories I have since then is his birthday every July 29, which also coincides with the birthday of 
my son (and his grandson) Angelos, and we always celebrated it together in Brahati, Corinthia, with friends, conversations and 
songs...

For me, it was the experience of a lifetime to play this composer’s music under his watchful eye and his enormous hands 
directing us on stage in so many theatres, from stadiums to Halls.

I will close with a moving memory for me which he still remembers - despite the fact that decades have passed since then - 
and recently mentioned it to my son (and his grandson) Alexandros.

We were at a concert in Verona, Italy performing “Mauthausen”. I won’t forget our communication on stage, where his gaze 
really mesmerized me and I felt while playing that it was just the two of us sharing this magical music of his. This concert is very 
strongly etched in the memory of both of us and is inexplicable why.

. . One of the wonders of Music!

DIMITRIS PAPAGGELIDIS
Classical guitarist

* From the book Mikis Theodorakis. “The favorite of Muses”, Mimis A. Sofokleous, Afi publications, Lemesos 2021, page 79-81.

Under the gaze and the hands of Mikis*
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Όσες φορές στεκόμουν στη μπαλκονόπορτα του σαλονιού του στο Παρίσι, έχοντας αντίκρυ μου το οικοδομικό 
συγκρότημα της εφημερίδας «Ο κόσμος» (Le Monde), ήξερα ότι πίσω μου, χωμένος στη βαθιά πολυθρόνα,  βρισκόταν 
ένας πολύτιμος για τον πολιτισμό μας «κόσμος»: ο κόσμος του Ροβήρου Μανθούλη.

Το τεράστιο πολύχρωμο ζωγραφιστό πανό - που κάλυπτε τον απέναντι τοίχο ως μόνιμο ντεκόρ στις χειμαρρώδεις 
αφηγήσεις του - μόνο τυχαία δεν βρισκόταν εκεί. Το είχε φέρει από τη Σικελία, όταν περιπλανιόταν στον κόσμο γυρίζοντας 
τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μια χώρα μια μουσική». Ήταν το ντεκόρ που χρησιμοποιούσαν οι πλανόδιοι ραψωδοί αυτού του 
τόπου που θεωρούσε ως  συνεχιστές της παράδοσης του Ομήρου.

Σαν τον Οδυσσέα ο ίδιος, με ένα διαβατήριο άπατρη στην τσέπη, μετά την αφαίρεση της ιθαγένεια από τη χούντα των 
συνταγματαρχών το 1967, ξεχύθηκε στον κόσμο,  με όπλο τον κινηματογράφο, να μας αποκαλύψει την ιστορία του, τον 
πολιτισμό του, τη ψυχή του. Κι οι σειρές ντοκιμαντέρ διαδέχονταν η μια την άλλη: «Στην αφίσα του κόσμου», «Ένας κόσμος 
χωρίς σύνορα», «Ανεβαίνοντας το Μισισσιπή» για τα μλουζ και πολλές άλλες, προσφέροντάς μας ένα κινηματογράφο 
βαθιά ουμανιστικό. 

«Γιατί ο κινηματογράφος, όπως έλεγε, ακουμπάει στη ζωή. Ακουμπάει στη δικαιοσύνη, στην ομορφιά, στην υγεία, 
στους λαούς, στην οικογένεια, στα παιδιά, στις γυναίκες, στους άνδρες, στην κλινοπάλη, στον πόλεμο, στην ειρήνη, άρα 
στην ιστορία.»

Η ιστορία και περισσότερο η ελληνική ιστορία ήταν μια θεματική που ερχόταν συχνά στο έργο του: από τη μυθοπλαστική 
και προφητική ταινία «Πρόσωπο με Πρόσωπο» (1966) ως την τελευταία, το Lilly s story (2002) με ενδιάμεσο τις πρωτοπόρες 
ταινίες για τoν Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο αλλά και τη τηλεοπτική μεταφορά των «Ακυβέρνητων Πολιτειών» του Σ. Τσίρκα. Η 
ανάδειξη άγνωστων πλευρών αυτής της ιστορίας αλλά και ανακάλυψη μοναδικών ντοκουμέντων όπως τα απαγορευμένα 
επίκαιρα του Φ. Φίνου του 1944 ή τη χαμένη «Αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας» των Γ. Σεβαστίκογλου και Μ. Ζαχαρία 
αποτελούν τεράστια συνεισφορά.

Κι ας μην ξεχνάμε την ποίηση. Διάχυτη σε όλο του το έργο. Άλλωστε ως ποιητής ξεκίνησε το 1949 και με έναν άλλον 
ποιητή, το Μιχάλη Κατσαρό εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50  έφτιαξαν την πρώτη εταιρία παραγωγής ντοκιμαντέρ, το 
Ελληνικό Κινηματογραφικό Οργανισμό, μάλλον μοναδική περίπτωση στον κόσμο. Και το πρώτο  δημιουργικό ντοκιμαντέρ 
στην Ελλάδα, έργο δικό του ήταν και ο τίτλος αποκαλυπτικός: «Λευκάδα, το νησί των ποιητών» (1958).

Σήμερα, προσπαθώντας να εκπληρώσω την επιθυμία του Φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα» να τιμήσει τον «μεγάλο 
απόντα», τον κορυφαίο έλληνα ντοκιμαντερίστα, και να γράψω ένα κείμενο, διαπιστώνω ότι δεν μπορεί ακόμη να γίνει καμία 
συνολική αποτίμηση του έργου του. Βρισκόμαστε στην αρχή της εξερεύνησης του «κόσμου» του. Θα μας πάρει χρόνο.

ΝΙΚΌΣ ΘΈΌΔΌΣΙΌΎ

Ροβήρος Μανθούλης (1929-2022)



1117 t h  B E Y O N D  B O R D E R S   Εις μνήμη | In  Memor iam

Every time I stood at the balcony door of his living room in Paris, with the headquarters of the newspaper Le Monde (The 
World) across the street, I knew that behind me, tucked into the deep armchair, was a “world” precious to our culture: the world of 
Roviros Manthoulis.

The huge colorfully painted banner - which covered the opposite wall as a permanent backdrop to his torrential narrations 
- was only not by chance there. He had brought it from Sicily, when he was wandering around the world filming the documentary 
series “One Country One Music”. It was the backdrop used by the itinerant rhapsodists of this place which he considered to be 
the continuation of the Homeric tradition.

Like Odysseus himself, with a stateless’ passport in his pocket, after being deprived of citizenship by the Greek Junta in 
1967, he poured out into the world, using cinema as a weapon, to reveal to us his history, his culture, his soul. And one documen-
tary series came after the other: “Æ l’affiche du monde”, “A world without borders”, “En Remontant le Mississippi” about the blues, 
and many others, offering us a deeply humanistic cinema.

“Because cinema,” as he used to say, “rests on life. It rests on justice, beauty, health, peoples, family, children, women, men, 
bed-wrestling, war, peace, hence on history.”

History, and more so, Greek history, was a theme that often came up in his work: from the fictional and prophetic film “Face 
to Face” (1966) to the last one, Lilly’s story (2002) with the pioneering films about the Greek Civil War, but also the television ad-
aptation of “Drifting Cities” by S. Tsirkas, in between. His highlighting of unknown aspects of this history, as well as the discovery 
of unique documents such as F. Fino’s forbidden newsreel of 1944 or the lost “The Truth About the Children of Greece” by G. 
Sevastikoglou and M. Zacharias are a huge contribution.

And let’s not forget poetry, pervasive throughout his work. After all, he started as a poet in 1949 and with another poet, Mi-
chalis Katsaros, in the mid-50s they created the first documentary production company, the Hellenic Film Organization, probably 
a unique paradigm in the world. And the first creative documentary in Greece was also his creation, bearing the revealing title: 
“Lefkada, the island of poets” (1958).

Today, trying to respond to the “Beyond the Borders” Festival’s wish to honor the “great absentee”, the leading Greek docu-
mentarian, and to write a text, I find that no overall assessment of his work can yet be made. We are at the beginning of exploring 
his “world”. It will take us some time.

NIKOS THEODOSIOU

Roviros Manthoulis (1929-2022)



“ Έρχονται οι πρόσφυγες!... Έρχονται οι πρόσφυγες!...” ξεφώνισε κάποιος πανικόβλητος σα να’ ταν εχθροί. Η είδηση από 
στόμα σε στόμα, έφτασε ως την πρωτεύουσα σαν απειλή. Η Αθήνα καθώς ξανάβρισκε το ρυθμό της με την επιστροφή 
των Αθηναίων απ’ τις εξοχές, αισθάνθηκε μεγάλη ανησυχία. Ήταν ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο για την Ελλάδα, 
που ταραζόταν χρόνια απ’ τις πολιτικές διαμάχες, ο ερχομός αυτού του ξεριζωμένου μικρασιατικού κόσμου.  Είχαν 
φανταστεί πως έφτανε σα Νέμεση, για να τιμωρήσει τους υπαιτίους της συμφοράς του. Πώς να πιστέψουν, ότι σμάρια 
βάρκες αποβίβαζαν απ’ τα καράβια στις πειραϊκές αποβάθρες ανθρώπινα ερείπια, που επαιτούσαν από την νέα πατρίδα 
τους στοργή και της φέρνανε την ιδιοφυϊα τους;... Ένας μεγάλος όγκος, που δεν πρόφταιναν τα ηλεκτρικά τραίνα να 
τον μεταφέρουν στην Αθήνα, είχε πάρει τον δρόμο πεζοπορώντας, πάνω σε λογής ζώα, σε τροχοφόρα. Το σερνάμενο 
άθλιο κοπάδι γέμισε γρήγορα με τις στρωματσάδες του πλατείες και πεζοδρόμια... Καθένας κρατούσε από ένα μποιγαλάκι, 
θλιβερό υπόλειμμα από την περιουσία του...

Τάσος Αθανασιάδης, Τα παιδιά της Νιόβης

“Here come the migrants!... Here come the migrants!...” someone screamed panic – stricken, as if they were the enemies. 
These word-of-mouth news arrived at the capital, no better than a thread. Athens was ready to get back to normality after its 
inhabitants were getting home from the countryside, but suddenly a great apprehension was to be felt. The onset of these 
uprooted migrants from Asia Minor was an unprecedented event for Greece, who were plagued armed conflicts for years. 
They misread this arrival as their personal Nemesis, which came to punish them. How could they imagine, even if they wanted 
to, that coveys of punts were disembarking, to the docks of Piraeus, human bandos who were begging for some affection 
from the new motherland in exchange to their brilliance?... A great lump of migrants, who couldn’t get crammed in the electric 
trains towards Athens, took the long way of settlement on foot or bestride miscellaneous animals and vehicles. This crawling 
herd of people has, soon enough, filled with beddings every square and sidewalk… Each and every one of them was holding 
some swags, lamentable remnants of their property…

Tasos Athanasiades, Niovi’s Children 
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>20:30

Έλλάδα, οι ναυαγοί της Ιστορίας | Greeks, the castaway of the 
History
Ελλάδα |Greece, 1977, 51΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Roviros Manthoulis

H ταινία αυτή είναι μέρος μιας σειράς εθνο-ανθρωπολογικών ντοκιμαντέρ με άξονα την έρευνα για 
την ταυτότητα των λαών ή κοινοτήτων που μας είναι είτε άγνωστοι είτε παρεξηγημένοι. Ακριβέστε-
ρος τίτλος της ταινίας είναι ο γαλλικός, “Οι διασωθέντες της Ιστορίας” γιατί αυτό είναι οι Έλληνες 
που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, επέζησαν σαν λαός και σαν έθνος, δηλαδή με κοινή πατρίδα και 
κοινή ιστορία. Ας σημειωθεί ότι πατρίδα είναι η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι πολιτιστικές αξίες, οι συ-
νήθειες, τα προτερήματα και τα ελαττώματα, ενίοτε η θρησκεία, οι προσδοκίες και τα χώματα που 

πατούν αυτοί οι λαοί. Με μια λέξη, η ταυτότητά τους. Η Ελλάδα βέβαια έχει αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα και από τότε που 
ελευθερώθηκε. Μερικές ωστόσο περιοχές θυμίζουν, περισσότερο από άλλες, τα ίχνη του χρόνου πάνω σ’ αυτόν τον τόπο. Μια 
τέτοια περιοχή είναι η Μάνη όπου θα μπορούσαμε να πούμε “Οι Μανιάτες”, όπως οι αρχαίοι Έλληνες δεν έλεγαν ¨Η Αθήνα” 
αλλά οι “Αθηναίοι”, δεν έλεγαν “Η Σπάρτη”, αλλά “Οι Σπαρτιάτες”. Οι Έλληνες θα μπορούσαν να έχουν εξαφανιστεί όπως έγινε 
με άλλες εθνότητες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Πάνω από 50 εθνότητες αφομοιώθηκαν και πάνω 
από 80 γλώσσες εξαφανίστηκαν. Γλώσσες που τις μιλούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, όπως για παράδειγμα η αιγυπτιακή που 
αντικαταστάθηκε από την ελληνική. Οι λέξεις “πυραμίς” και “οβελίσκος” και ίσως “Αίγυπτος” είναι ελληνικές. Η Μάνη είναι μια 
μικρογραφία της χώρας μας και του λαού της, που από την άφιξη των Οθωμανών στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνισμού, η 
εσωτερική μετανάστευση την μίκρυνε αλλά και διέσωσε τους Έλληνες. Διέσωσε και τους Μανιάτες που υποτάχτηκαν ακόμα 
με μεγαλύτερη δυσκολία στους αλλοεθνείς επιδρομείς. Η δε εσωτερική μετανάστευση τους διέσωσε σ’ ένα βαθμό και από 
την διαφυγή στο εξωτερικό.». 

Ροβήρος Μανθούλης

Δευτέρα | Monday  22/08

Θεματική Ημέρας: Μεγάλες ζωές στο μεγάλο πανί: 
Αφιερώματα | Day’s Tribute:  Big Lifes in the big screen: 
Tributes

Με μεγάλη συγκίνηση, τιμούμε δύο παγκόσμιες φυσιογνωμίες, δύο πρωτοπόρους της Τέχνης και 
του Πολιτισμού που σφυρηλάτησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, το ελληνικό πολιτισμικό και 
πολιτιστικό γίγνεσθαι του 20ου αιώνα και σφράγισαν με το έργο τους την πορεία του στο διηνεκές: 
τον Ροβήρο Μανθούλη και τον Μίκη Θεοδωράκη.

With great emotion, we pay tribute to two world figures, two pioneers of Art and Culture who 
forged, each in their own way, the Greek cultural becoming of the 20th century and sealed with 
their work its course in the eternal: Roviros Manthoulis and Mikis Theodorakis. 
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This film is part of a series of ethno-anthropological documentaries focusing on the search for the identity of peoples or communities 
that are either unknown to us or misunderstood. The most accurate title of the film is the French one, “The Survivors of History” 
because this is what the Greeks are. It should be noted that homeland is the language, traditions, cultural values, habits, qualities 
and defects, sometimes religion, expectations and soils that these peoples step on. In a word, their identity. Of course, Greece has 
changed a lot since antiquity and since it was liberated. However, some areas are more reminiscent of the traces of time on this place 
than others. One such area is Mani where we could say “The Manians”, as the ancient Greeks did not say “Athens” but the “Athenians” 
did not say “Sparta” but “The Spartans”. The Greeks could have disappeared as they did with other ethnic groups in the wider Eastern 
Mediterranean region. More than 50 ethnic groups were assimilated and more than 80 languages   disappeared. Languages   spoken 
by millions of people, such as Egyptian, which was replaced by Greek. The words “pyramid” and “obelisk” and maybe “Egypt” are 
Greek. Mani is a miniature of our country and its people that since the arrival of the Ottomans in the wider region of Hellenism, internal 
migration has reduced it but also saved the Greeks. He also rescued the Mani who surrendered even more with great difficulty to the 
foreign invaders. “Internal migration saved them to some extent from escaping abroad”.

Roviros Manthoulis

>21:30

Το Προσωπικό μου Ταξίδι. Μίκης Θεοδωράκης: ο Άνθρωπος, η 
Ιδιοφυΐα, ο Θρύλος | My Personal Journey. Mikis Theodorakis: 
The Man, The Genius, the Legend 
Ελλάδα, Αυστραλία |Greece, Australia, 2008, 59΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Eleni Evangel and Russel Goodrick 

Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένα παιδί θαύμα. Έμαθε να γράφει μουσική χωρίς 
πρόσβαση σε μουσικά όργανα. Έχει γράψει περίπου 1000 τραγούδια. Στην Ελ-
λάδα έγινε θρύλος όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για τις προσπάθειές 
του κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον αγώνα του για ελευθερία και δημο-
κρατία για όλους τους Έλληνες στα σκοτεινά χρόνια του ελληνικού εμφυλίου 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 και τη στάση του ενάντια στη Χούντα τη δεκαετία 
του ‘60, όταν τον έριξαν στη φυλακή, τον βασάνισαν και η μουσική του απα-
γορεύτηκε. Η μουσική του  συμβολή στο «Zorba the Greek» τον έκανε θρύλο 
όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλους τους Έλληνες και μη σε όλο τον κόσμο. 
Έχει εμφανιστεί στη σκηνή με πλήθος κορυφαίων ηθοποιών, μουσικών και πο-
λιτικών, πολλοί από τους οποίους έχουν απαθανατιστεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ. 
Αποκορύφωμα είναι ο ηθοποιός Άντονι Κουίν (που έπαιξε τον ρόλο του Ζορμπά 
στην ταινία) που χορεύει στη σκηνή με τον Μίκη.

Eleni Evangel. Η Eleni Evangel γεννήθηκε στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας 
από Έλληνες μετανάστες γονείς. Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό της υπό-

βαθρο είναι στα Μέσα και την Εκπαίδευση. Μετά από μια επιτυχημένη καριέρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της παρουσίασης και της σκηνοθεσίας προγραμμάτων και ντοκιμαντέρ κοσμοπολίτικου ενδιαφέροντος, εισήλθε 
στην πολιτική σκηνή της Δυτικής Αυστραλίας, όταν εξελέγη Σύμβουλος της πόλης του Perth, κερδίζοντας στη συνέχεια την 
έδρα του Perth στο κοινοβούλιο της Δυτικής Αυστραλίας. Ένας σταθμός στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία  ήταν 
η γνωριμία της με τον Μίκη και το μοίρασμα αυτού του ταξιδιού της ζωής του με τους Έλληνες και μη σε όλο τον κόσμο.

Russel Goodrick. Ο Russel Goodrick γεννήθηκε στο Manchester της Αγγλίας. Υπήρξε παρουσιαστής ειδήσεων για το 
Channel 9 του Sydney και στη συνέχεια για το Perth τις δεκαετίες του 1970 τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, κερδίζοντας 
την υψηλότερη διάκριση της αυστραλιανής τηλεόρασης - ένα βραβείο Logie. Η MRG International, η εταιρεία παραγωγής 
του Russell ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τηλεοπτικών και εταιρικών ντοκιμαντέρ της Δυτικής Αυστραλίας. 
Δυστυχώς, ο Ράσελ απεβίωσε το 2021, την ίδια χρονιά με τον αγαπημένο μας Μίκη.

Mikis Theodorakis was a child prodigy. He learnt to write music without access to musical instruments. He’s written some 1000 
song titles. In Greece, he became a legend not only for his music, but his efforts during the 2nd World War, his fight for freedom 
and democracy for all Greeks in the dark years of the Greek Civil War during the 40’s, and his stance against the Junta in the 60’s 
where he was thrown into jail, tortured, and his music banned. His musical score to ‘Zorba the Greek’ made him a legend not only in 
Athens, but to Greeks and non-Greeks around the world. He has appeared on stage with a mass of leading actors, musicians, and 
politicians, many of whom have been captured in this documentary. A highlight is actor Anthony Quinn (who played the role of Zorba 
in the film) dancing on stage with Mikis.
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Eleni Evangel. Eleni Evangel was born in Perth Western Australia to Greek migrant parents. Her Academic and Professional 
background is in Media and Education. Following a successful career in Media, including presenting, and directing lifestyle programs 
and documentaries, she entered Western Australia local politics when elected a City of Perth Councillor, and then State politics, by 
winning the seat of Perth in the Western Australian Parliament. A major personal and career highlight has been meeting Mikis and 
sharing his personal life journey with Greeks and non- Greeks around the world.

Russel Goodrick. Russell Goodrick was born in Manchester, England. He read news for Channel 9 Sydney and then Perth in the 
1970’s 80’s and 90’s, winning Australian television’s highest accolade – a Logie Award. MRG International, Russell’s production 
company was one of Western Australia’s largest producers of television and corporate documentaries. Sadly, Russell passed away 
in 2021, the same year as our beloved Mikis.

>22:40

My Rembetika Blues 
Ελλάδα, Αυστραλία |Greece, Australia, 2020, 83΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Mary Zournazi

Η ρεμπέτικη μουσική ή το «ελληνικό μπλουζ» είναι μια μουσική που γεννήθηκε από την εξορία 
και τους δρόμους. Αναπτύσσοντας τις ρίζες της από τη μαζική μετανάστευση των ανθρώπων 
στις αρχές του εικοστού αιώνα, η κινηματογραφίστρια Μαρία Ζουρναζή παρακολουθεί το τα-
ξίδι των προγόνων της από τη Σμύρνη της Τουρκίας στο Syndey της Αυστραλίας, αλλά ανα-
καλύπτει κάτι περισσότερο από την οικογενειακή ιστορία: ανακαλύπτει πώς η μουσική συνδέει 
τους ανθρώπους σε περιόδους αγώνων και κρίσεων. Συνδυάζοντας διαφορετικές ιστορίες 
μουσικής και μετανάστευσης, καταγράφει εμπειρίες που συχνά μένουν έξω από τα χρονικά 
της ιστορίας.

Μαρία Ζουρναζή. H Μαρία Ζουρναζή είναι Αυστραλίδα σκηνοθέτις, συγγραφέας και πολι-
τιστικός φιλόσοφος. Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της «Dogs of Democracy» (2017) προ-
βλήθηκε παγκοσμίως. Το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της, «My Rembetika Blues» είναι μια ται-
νία για τη ζωή, την αγάπη και την ελληνική μουσική. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως 

το «Hope - New Philosophies for Change», το «Inventing Peace» με τον Γερμανό σκηνοθέτη Wim Wenders και πιο πρόσφατα 
το «Justice and Love» με τον Rowan Williams.

Rembetika music or the Greek blues is a music born of exile and the streets. Developing its roots from the mass migration of people 
in the early twentieth century, filmmaker Maria Zournazi traces the journey of her forebears from Smyrna in Turkey to Sydney Australia 
but discovers more than family history: she finds out how music connects people during times of struggle and crises. By weaving 
together different stories of music and migration, she documents experiences that are often left out of the chronicles of history.

Mary Zournazi. Mary Zournani is an Australian film maker, author and cultural philosopher. Her multi-awarding winning documen-
tary “Dogs of Democracy” (2017) was screened worldwide. Her most recent documentary film, “My Rembetika Blues” is a film about 
life, love and Greek music. She is the author of several books including “Hope - New Philosophies for Change”, “Inventing Peace” with 
the German filmmaker Wim Wenders and most recently “Justice and Love” with Rowan Williams.
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Τρίτη |Tuesday 23/08

Θεματική Ημέρας: Αλησμόνητες Πατρίδες: σπαράγματα του 
ξεριζωμού | Day’s Tribute: Unforgettable Homelands: frag-
ments of uprooting

Ιστορικά ντοκιμαντέρ που πραγματεύονται τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον ξεριζωμό και τα δεινά 
του πολέμου, του κάθε πολέμου, προβάλλονται στην οθόνη του «Πέρα από τα Σύνορα», υπενθυμί-
ζοντάς μας πώς έναντι της καταστροφής και της βίας, η θέση μας είναι θα είναι πάντοτε υπέρ της 
ελευθερίας και της δημιουργίας.

Historical documentaries dealing with the Asia Minor Catastrophe, the uprooting and the suffering 
of war, of every war, are shown on the screen of “Beyond Borders”, reminding us that in the face of 
destruction and violence, our position will always be in favor of freedom and creation.  

>20:30

Τα Ηρωικά Βουρλά της Μικράς Ασίας| The Heroic 
Vourla of Asia Minor
Ελλάδα |Greece, 2022, 52΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Irini Sarioglou 

Τα Βουρλά ή ο Βουρλάς, Ούρλα στα τουρκικά, ήταν, μετά από τη Σμύρνη, η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη των μικρασιατικών παραλίων, χτισμένη κοντά στην αρχαία 
ελληνική πόλη των Κλαζομενών, ανατολικά της Ερυθραίας, της οποίας ήταν και 
πρωτεύουσα. Τα Βουρλά υπήρξαν μια από τις σημαντικότερες πόλεις του ελληνικού 
κόσμου στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα οικονομικό, πνευματικό και διοικητικό κέ-
ντρο μιας εύπορης περιοχής με έντονη εμπορική και βιοτεχνική δράση και πλούσια 
πνευματική ζωή. Ο Σμυρνιός νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, αν και 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σμύρνη, στη μνήμη του μόνο τα Βουρλά έμειναν ανε-
ξίτηλα να εκφράζουν την έννοια «της γλυκιάς πατρίδας…». Το ντοκιμαντέρ εξετάζει 

την ιστορία των Βουρλών μέσα από ποικίλες μαρτυρίες, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται με πλούσιο αρχειακό και φωτογραφικό 
υλικό. 

Έιρήνη Σαρίογλου. Η Ειρήνη Σαρίογλου γεννήθηκε το 1972 στην Πόλη. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και άρθρα 
και έχει επιμεληθεί ιστορικά ντοκιμαντέρ τα οποία και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ζάππειο Παρθεναγω-
γείο Κωνσταντινουπόλεως, Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη – Αϊβαλί 1922, Στην Εξορία – Ερζουρούμ Άσκαλε 1942, Η Σιωπηλή 
Σχολή – Μια αναδρομή στην ιστορία της Ι.Θ. Σχολής της Χάλκης, Ίμβρος – Τένεδος: Της Μνήμης και της Λήθης, Η Ανατολή 
Έδυσε, Η Νέα Σμύρνη του Μίκη Θεοδωράκη, Τα Ηρωικά Βουρλά της Μικράς Ασίας κ.ά.). Έχει διδάξει οθωμανική και τουρκι-
κή ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πόλης. Από το 2008 είναι συν-ιδρύτρια και Γενική Γραμματέας του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) Από το 2016 μέχρι και σήμερα διατελεί καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα».

Vourla or Vourlas, Urla in Turkish, was, after Smyrna, the second largest city on the coast of Asia Minor, built near the ancient Greek 
city of Klazomenai, east of Eritrea, of which it was the capital. Vourla was one of the most important cities in the Greek world at the 
beginning of the 20th century, an economic, intellectual and administrative center of a prosperous region with intense commercial 
and craft activity and rich intellectual life. Our Nobel Prize-winning poet George Seferis, although born and raised in Smyrna, in his 
memory only Vourla remained indelibly to express the meaning of «the sweet homeland… «. The documentary examines the history 
of Vourla through various testimonies, while at the same time it is enriched with miscellaneous archival and photographic material.

WP
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Irini Sarioglou. Irini Sarioglou was born in 1972 in Istanbul. She has published articles and has edited historic award-wining 
documentaries, (Zappeion Greek School in Istanbul, Letters Never Received, Aivaly 1922, The Exiled Erzurum / Ashkale 1942, The 
Silent School- A journey through the history of Halki Seminary, Imvros – Tenedos: A Tale of Memories, The East Has Set, The New 
Smyrna of Mikis Theodaorakis, The Heroic Vourla of Asia Minor etc.) She has taught Ottoman and Turkish history in the University of 
Athens and in the National Centre of Public Administration. Currently, she is Assistant Professor at the Department of Modern Greek 
Studies at Istanbul University. Since 2008 she is co-founder and General Secretary of Hellenic History Foundation (IDISME). Since 
2016 she is the Artistic Director of “Beyond Borders” International Documentary Film Festival in Castellorizo.

>21:35

Η αφήγηση της Αντιγόνης| The narration of Antigone 
Ελλάδα |Greece, 1974, 14΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Thanasis Netas

«Κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο τις προσφυγιές. Έρχονται ώρες που σκέπτομαι. Να 
ήταν ένας δρόμος μακρύς, ίσιος, ανάμεσα σε δέντρα, ένας δρόμος ατελείωτος και 
να περπατώ, να περπατώ, να πάω να χαθώ». Έτσι ήθελε το τέλος της η γιαγιά η 
Αντιγόνη. Γεννήθηκε το 1893 στην Ίμερα της Τραπεζούντας. Παντρεύτηκε το 1910 
και μετανάστευσε στο Ουζμπεκιστάν της Ρωσίας. Εκεί θα ζήσει τις περιπέτειες του 
Ελληνισμού της Ανατολής όταν ξεσπούν πόλεμοι, επαναστάσεις και έρχεται η συμ-
φορά της Μικρασίας. Τότε αρχίζει η μεγάλη πορεία για την πατρίδα, για την Ελλάδα. 
Η πορεία χιλιάδων Ελλήνων, που πριν από αιώνες απλώθηκαν πέρα από τη Σαμαρ-
κάνδη, βαθειά στην Ανατολή.*

“I’m tired, I can’t stand being a refugee anymore. Sometimes I think. I wish it were a long, straight road, between trees, an endless road 
and I walked and walked, until I get lost”. This is how grandmother Antigone wanted her end to be like. She was born in 1893 in Imera, 
Trebizond. She married in 1910 and migrated to Uzbekistan, Russia. There she will experience the adventures of the Hellenism of 
the East when wars and revolutions break out and the tragedy of Asia Minor comes. Then the long march to the homeland, Greece, 
begins. The march of thousands of Greeks, who centuries ago spread beyond Samarkand, deep in the East.*

>22:00

Φώς Ιλαρόν, ο Πάνος Βαλσαμάκης θυμάται και αφηγείται | Jolly 
light, Panos Valsamakis recollects and recounts
Ελλάδα |Greece, 1974, 11΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Thanasis Netas

Η Επιλύχνιος Ευχαριστία (Φως Ιλαρόν) είναι αρχαίος ύμνος, που συνδέθηκε με την 
ακολουθία του Εσπερινού από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Η ύπαρξη του 
ύμνου αυτού μαρτυρείται ήδη από τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Μάλιστα, ο Μέγας Βασίλειος 
αναφέρεται στην ύπαρξή του και τον χαρακτηρίζει ως «αρχαίαν φωνήν». Ήταν ο αγα-
πημένος ύμνος του Π. Βαλσαμάκη, συνδεδεμένος άρρηκτα με την πατρίδα του και 
αποτελεί την αφορμή και την ραχοκοκαλιά της ομώνυμης ταινίας του Θανάση Νέτα. 
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους αφιερωμένο σε μνήμες καθημερινής ζωής της Μικρασι-
άτικης πόλης Αϊβαλί με αφηγητή τον Αϊβαλιώτη κεραμίστα Πάνο Βαλσαμάκη.

Θανάσης Νέτας. Ο Θανάσης Νέτας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945. Σπού-
δασε Κινηματογράφο στη σχολή Ευγενίας Χατζίκου. Παράλληλα παρακολούθησε 
μαθήματα ζωγραφικής, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Παρακολούθησε μαθήματα 

στη σχολή θεάτρου του Κυριαζή Χαρατσάρη, ενώ παράλληλα έκανε σκηνικά για τις παραστάσεις της σχολής και το Ελεύθερο 
Θέατρο Θεσσαλονίκης. Από το 1968 ασχολήθηκε με τη διαφημιστική μακέτα, τη σελιδοποίηση εντύπων (Ψυχαγωγία – Διακο-
πές – Επίκαιρα κ.ά.) Παράλληλα ασχολήθηκε με το κινούμενο σχέδιο και τα οπτικά εφέ (τρικ) του κινηματογράφου. Έχει κάνει 
διαφημιστικά για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση καθώς και την κινηματογράφηση ταινιών μικρού μήκους, για τον Λ. 
Παπαστάθη και Μ. Κάσσο, οι οποίες και βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1974 έκανε την πρώτη δική του ταινία 
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Η Αφήγηση της Αντιγόνης. Ακολουθεί το Φώς Ιλαρόν.

Epilychnios Eucharistia (Phos Hilaron) is an ancient hymn, which was associated with the Vespers service from the first Christian 
times. The existence of this hymn is already attested in the 4th century AD. In fact, Basil the Great refers to its existence and charac-
terizes it as an “ancient voice”. It was the favorite anthem of P. Valsamakis, inextricably linked to his homeland, and it is the reason and 
the backbone of Thanasis Neta’s film of the same name.

Thanasis Netas. Thanasis Netas was born in Thessaloniki in 1945. He studied Cinema at the Eugenia Hatzikou School. At 
the same time he attended painting courses, freestyle and linear drawing. He attended classes at the theater School of Kyriazis 
Haratsaris, while at the same time he made sets for the performances of the school and the Free Theater of Thessaloniki. From 1968 
he was involved in advertising models, and the pagination of printed journals (Psichagogia–   Diakopes– Epikaira etc.) At the same 
time, he worked in animation and visual effects (tricks) in cinema. He has done commercials for cinema and television as well as the 
filming of short films for L. Papastathis and M. Kassos, which were awarded at the Thessaloniki festival. In 1974 he made his first film 
The Tale of Antigone. Next comes Phos Hilaron.

>22:20 

Όι μνήμες πέτρωσαν μέσα της | Memories fossilized deep inside her
Ελλάδα |Greece, 2021, 54΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Tania Hadjigeorgiou

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «Οι μνήμες πέτρωσαν μέσα 
της...», αναφέρεται στις μνήμες γυναικών από την περίοδο της Κατοχής. Κάποιες 
δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η ζωή έδειξε σε αυτές το σκληρό της πρόσωπο. Στο 
μικρό κορίτσι του χωριού που του στέρησαν τη μόρφωση, την έκφραση, το φαγη-
τό, την οικογένεια. Στην εβραιοπούλα που έκανε «παιχνίδι» τη φυγή, ενώ υπήρξε 
μάρτυρας του εξευτελισμού της κοινότητάς της. Στη φοιτήτρια που οραματίστηκε 
μια ελεύθερη ύπαρξη, στη γυναίκα της Αντίστασης, στην κοπέλα της υπαίθρου που 
πουλούσε την προίκα της για ένα κομμάτι ψωμί, στην αστή που ξεπουλούσε τα 
ασημικά για λίγο λάδι. Στη γυναίκα που δούλεψε για τον κατακτητή ή σε αυτή που 
ενέδωσε ερωτικά, για να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ. Στη γυναίκα των μαρτυρικών 
χωριών που παλεύει με τις μνήμες της φρίκης και συνθέτει την μικροϊστορία της 

Ελλάδας. Εντέλει και πάλι η ζωή μοιάζει να τις επιλέγει, για να αποδείξει διαλεκτικά την δύναμή της, να μετουσιώσει τον πόνο 
σε κουράγιο και δημιουργία, συνεχίζοντας και αψηφώντας τον θάνατο.

Τάνια Χατζηγεωργίου. Κάτοχος πτυχίου δημοσιογραφίας και μεταπτυχιακών στη Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ και Μέσα Μα-
ζικής Επικοινωνίας καθώς και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Goldsmith University of London. Ξεκίνησε 
τη σταδιοδρομία της ως σκηνοθέτις το 1993 στον ΑΝΤ1 και μετέπειτα στην ΕΡΤ3, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Συμμετείχε 
σε παραγωγές ντοκιμαντέρ εντός και εκτός ΕΡΤ3. Έχει στο ενεργητικό της πολλές εκπομπές κοινωνικού, πολιτιστικού και 
οικολογικού ενδιαφέροντος. Συμμετείχε με δικά της ντοκιμαντέρ σε διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Λονδίνου, της Κωνστα-
ντινούπολης, της Φλωρεντίας και της Θεσσαλονίκης.

The third episode of the ERT3 documentary series “Memories petrified inside her ...”, refers to the memories of women from the 
Οccupation period. Some are no longer with us. Life showed them its hard face. To the little girl of the village who was deprived of 
her education, expression, food, family. To the Jewish girl who “played” with the flight, while she witnessed the humiliation of her com-
munity. To the student who envisioned a free existence, to the woman of Resistance, to the country girl who sold her dowry for a 
piece of bread, to the bourgeois who sold out silverware for a little bit of oil. To the woman who worked for the conqueror or to the one 
who gave in erotically, to secure a plate of food. To all those women who fought with the atrocious memories in order to create the 
micro-history of Greece. Finally, life again seems to choose them to dialectically prove its power, to transform pain into courage and 
creation by continuing and defying death.

Tania Hadjigeorgiou. She holds a degree in Journalism and Masters in Documentary Directing and Mass Communication as 
well as Anthropology from Goldsmith University of London. She started her career as a director in 1993 at ANT1 and later at ERT3, 
where she works until today. She participated in documentary productions inside and outside ERT3. She is credited with many 
broadcasts of social, cultural and ecological interest. She participated with her own documentaries in international documentary 
festivals in London, Istanbul, Florence and Thessaloniki.
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Τετάρτη | Wednesday  24/08

Θεματική Ημέρας: «Διαμάντια» Μεγάλου Μήκους: ένα 
Μωσαϊκό Αξίας | Day’s Tribute: Long Length “Diamonds”: a 
Mosaic of Value 

Τρεις διαφορετικές μεταξύ τους μεγάλου μήκους ταινίες τεκμηρίωσης, «συγχωνεύονται» σε μια 
ημέρα προβολής που φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη μας να προβληματιστούμε, να ψυχαγω-
γηθούμε και να μάθουμε, εστιάζοντας σε ένα  χρονικό φάσμα που ξεκινά δεκαετίες πριν, για να 
καταλήξει στην ευαίσθητη επικαιρότητα του σήμερα.

Three different feature-length documentaries “merge” into a day of screenings that highlights our 
need to reflect, entertain, and learn by focusing on a time span that began decades ago to reach 
today’s sensitive topicality.

>20:30

Μέχρι τη θάλασσα | As far as the sea 
Ελλάδα |Greece, 2019, 108΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Marco Gastine 

Ασθενείς που νοσηλεύονται, μετά από σοβαρά ατυχήματα, στην κλινική Φυσικής 
Αποκατάστασης του ΚΑΤ, προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους... ή έστω 
να επανακτήσουν την αυτονομία τους. Ακολουθώντας την αγωνιώδη πάλη τους, 
η ταινία ερευνά ένα από τα βασικά διλήμματα της ανθρώπινης ύπαρξης: ελπίδα 
ή αποδοχή.

Marco Gastine. Ο Marco Gastine είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Γεννήθηκε 
στο Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα από το 1978. Σπούδασε Αρχιτεκτονική 
στο Παρίσι και Σκηνοθεσία στην Αθήνα. Το 2003 ίδρυσε τη δική του εταιρία πα-
ραγωγής, Minimal Films, που ανέλαβε την παραγωγή όλων σχεδόν των ταινιών 

του από τότε και μερικών από τις ταινίες των πιο ταλαντούχων Ελλήνων ντοκιμαντεριστών καθώς και συμπαραγωγές με το 
εξωτερικό. Διδάσκει Ντοκιμαντέρ σε διεθνή σεμινάρια (MFI, StoryDoc) και Παραγωγή στη Σχολή Σταυράκου. Είναι ιδρυτής και 
μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.

Patients who are hospitalized, after serious accidents, in the Physical Rehabilitation Clinic of the ΚΑΤ General Hospital of Attica, try to 
stand on their feet again ... or even to regain their autonomy. Following their anxious struggle, the film explores one of the basic dilem-
mas of human existence: hope or acceptance.

Marco Gastine. Marco Gastine is a director and producer. He was born in Paris. He lives and works in Greece from 1978 onwards. 
He studied Architecture in Paris and Directing in Athens. In 2003 he founded his own production company, Minimal Films, which 
undertook the production of almost all of his films since then, and some of the films of the most talented Greek documentary direc-
tors, as well as co-productions abroad. He teaches Documentary at international seminars (MFI, StoryDoc) and Production at the 
Stavrakos School. He is the founder and member of the Board of the Hellenic Documentary Association.
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>22:30

Έλληνες του Χόλυγουντ | Greeks at Hollywood 
Ελλάδα | Greece, 2019, 54΄
Σκηνοθεσία |Directed by: Nikos Theodosiou

Όταν ο ανώνυμος Έλληνας κουρέας του Νιου Τζέρσεϊ εκεί, στις αρχές του 1894, στή-
θηκε μπροστά στον κινηματογράφο του Έντισον και άρχισε να περιποιείται τους πελάτες 
του, ενώ το φιλμ απαθανάτιζε τις κινήσεις του, σίγουρα δεν πίστευε ότι έκανε κάτι σπου-
δαίο. Τότε η έννοια του κινηματογράφου ήταν θολή κι η νέα εφεύρεση στα σπάργανα. 
Δεν πέρναγε ποτέ από το μυαλό κανενός ότι το νέο μέσο θα γεννούσε μια νέα τέχνη. Κι 
όμως συνέβη. Δεν άργησε η ώρα που τη θέση του μπαρμπέρη μπροστά στις κάμερες 
πήραν άλλοι συμπατριώτες του που τα χνάρια τους,  αχνά δυστυχώς, επιχειρήσαμε να 
ακολουθήσουμε. Δύσκολο να εντοπίσουμε πρόσωπα χαμένα στη λήθη, να αποκαλύ-
ψουμε αυτούς που κρύβονται πίσω από περίεργα ψευδώνυμα και κυρίως να αποφύγου-
με τις παγίδες από τις αμφιλεγόμενες πηγές που βαφτίζουν Έλληνα οποιονδήποτε έχει 

«ελληνική φάτσα». Για να αποκαλυφθεί στο τέλος ότι η παρουσία των Ελλήνων ηθοποιών στον κινηματογράφο του Χόλυγουντ 
ήταν μαζική και σημαντική. Κάποιοι μετανάστες του πρώτου ονείρου, της φυγής από τη φτώχεια και της επιβίωσης σε μια ξένη 
χώρα, είχαν αγγίξει το δεύτερο.

Νίκος Θεοδοσίου. Συγγραφέας και σκηνοθέτης. Σπούδασε κινηματογράφο στην Αθήνα και το Παρίσι. Το συγγραφικό έργο 
του εκτείνεται από τη λογοτεχνία ως την ιστορική έρευνα με ιδιαίτερη προσήλωση στην ιστορία του κινηματογράφου. Στον 
κινηματογράφο είναι προσανατολισμένος στην σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις σε Φεστιβάλ. Εί-
ναι  ιδρυτικό μέλος του Νεανικού Πλάνου (Ομάδα δημιουργών για την οπτικοακουστική έκφραση των νέων ανθρώπων) 1997, 
μέλος της τριμελούς γραμματείας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, καλλιτεχνικός 
διευθυντής της Camera Zizanio (Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας) 2001-2020, ιδρυτικό μέ-
λος της Παιδαγωγικής Ομάδας «Σκασιαρχείο» 2014 και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Αρχειομαρξιστικές 
Μνήμες».

When the anonymous Greek barber from New Jersey, in early 1894, stood in front of the Edison’s movie theater and began to treat 
his clients while the film immortalized his movements, he certainly did not believe that he had done anything great. At that time the 
concept of cinema was blurred and the new invention in its infancy. It never crossed anyone’s mind that the new medium would 
give birth to a new art. And yet it happened. It was not long before the place of the barber in front of the cameras was taken by other 
compatriots, whose unfortunately faint footsteps we tried to follow. It is difficult to find people lost in oblivion, to reveal those who are 
hiding behind strange nicknames and, above all, to avoid the traps of the controversial sources that baptize Greek anyone who has a 
“greek face”. In the end the presence of Greek actors in Hollywood cinema was massive and important. Some immigrants of the first 
dream, escaping poverty and surviving in a foreign country, had touched the second.

Nikos Theodosiou. He is a writer and director. He studied cinema in Athens and Paris. His writing extends from literature to 
historical research with a particular focus on the history of cinema. In cinema, he is oriented towards directing documentaries with 
many participations and distinctions in festivals. He is a founding member of the Youth Plan (Group of creators for the audiovisual 
expression of young people) 1997, member of the three-member secretariat of the Olympia International Film Festival for Children 
and Youth, artistic director of Camera Zizanio (European Meeting of Youth Audiovisual Creation) 2001-2020, founding member of the 
Pedagogical Group “Skasiarchio” 2014, member of the editorial board of the magazine “Archiomarxist Memories”.
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Πέμπτη / Thursday 25/08 

Θεματική Ημέρας: Μαθαίνοντας τον Κινηματογράφο: Σινεμά 
και Εκπαίδευση | Day’s Tribute: Learning the Cinema: Films 
and Education 

Έχοντας στο επίκεντρο τον κινηματογράφο ως ένα πεδίο διαρκούς μάθησης, ανάπτυξης και γνώ-
σης, οι προβολές της ημέρας αποτελούν κατά βάση μαθητικά και φοιτητικά κινηματογραφικά εγ-
χειρήματα, δείχνοντάς μας την αγάπη της νέας γενιάς για την 7η Τέχνη και αφήνοντας ως παρακα-
ταθήκη για το μέλλον κάποια φωτεινά παραδείγματα αισιοδοξίας.

Focusing on cinema as a field of continuous learning, development and knowledge, the screenings 
of the day are, for the most, student film projects, showing us the love of the new generation for 
the 7th Art and leaving as legacy for the future some bright examples of optimism for the days to 
come.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με 
το πρόγραμμα «Με το Ντοκιμαντέρ μου 
ταξιδεύω»| Chania Film Festival with the 
program “I travel with my Documentary” 

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί στρατηγική επιλογή για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Χανίων. Η προφορική μαρτυρία, η τοπική ιστορία και η τεχνική του ντοκιμαντέρ 
αποτελούν κοινό πεδίο δράσεων, τόσο για να γνωρίσει η εκπαιδευτική κοινότητα την τέχνη του 
ντοκιμαντέρ, όσο και για την διδασκαλία της Ιστορίας με έναν σύγχρονο τρόπο.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, έχει 
επικεντρωθεί – στρατηγικά – τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με την σχολική κοι-
νότητα της Κρήτης. Ντοκιμαντέρ με έμφαση στον άνθρωπο. Ντοκιμαντέρ για την τοπική κοινωνία. 
Ντοκιμαντέρ με κυρίαρχο το στοιχείο της προφορικής μαρτυρίας.
Εκπαιδευτικοί, μαθητές και η ομάδα εκπαίδευσης και παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων συναντιούνται σε ένα κοινό δημιουργικό ταξίδι γνωριμίας της τέχνης του ντοκιμαντέρ, αλλά 
και στοιχείων της τοπικής και προφορικής ιστορίας. Ένα ταξίδι γεμάτο ανθρώπινες ιστορίες. Αλη-
θινές Ιστορίες.
Μέσα από τα προγράμματα «cineΜαθήματα» και «Αληθινές Ιστορίες / CreDoc» έχουν παραχθεί 
περίπου 70 ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια. Το καθένα μοναδικό. Το καθένα διαφορετικό.
Δέκα από αυτά, δημιουργώντας μια ενότητα, ένα κινηματογραφικό ταξίδι, επιλέχθηκαν για να γιορ-
τάσουμε τα 10 χρόνια ζωής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Μια κοινή δράση με το 7ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα».
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Documentary is a strategic choice for the Educational Programs of the Chania Film Festival. 
Oral testimony, local history and the documentary technique are a common field of action, both 
for the educational community to get to know the art of the documentary, and for the teaching of 
History in a modern way.
Chania Film Festival, as part of its educational programs, has focused – strategically – in recent 
years on the creation of documentaries with the school community of Crete. Documentaries 
with an emphasis on people. Documentaries about the local community. Documentaries with a 
dominant element of oral testimony.
Educators, students, and the education and production team of the Chania Film Festival meet in 
a common creative journey to get to know the art of documentary, but also elements of local and 
oral history. A journey full of human stories. True stories.
About 70 documentaries have been produced through the “cineLessons” and “True Stories / 
CreDoc” programs in recent years. Each one unique. Each one different.
Ten of them, creating a unity, a cinematic journey, were chosen to celebrate the 10 years of Chania 
Film Festival. A joint action with the 7th “Beyond Borders” Castellorizo   International Documentary 
Film Festival.

>20:30

Ένα σχολείο, Δύο Κόσμοι | One School, Two Worlds
Ελλάδα | Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming Team of Emprosneros Elementary School, Apokoronas, Chania

Σε ένα μικρό, επαρχιακό σχολείο των Χανίων οι μαθητές μαθαίνουν μια άλλη γλώσσα για να επικοινωνήσουν με μια συμμαθή-
τριά τους. Η νοηματική γλώσσα γίνεται η γέφυρα καθημερινότητας σε ένα σχολείο στο οποίο η μικρή πρωταγωνίστρια βρίσκει 
την χαρά μαζί με την γνώση, ξεπερνώντας τα δεσμά της κώφωσης. 

In a small countryside school of Chania, the students learn a different language to communicate with their classmate. Sign language 
becomes the bridge that makes everyday communication in school possible. This is where the young star of the film receives joy and 
education, breaking the chains of hearing impairment.

>20:43

Η δική μου φωνή | My own voice
Ελλάδα | Greece, 2020, 10΄  
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming Team of Chania Music School

Οι ήχοι διάσπαρτοι γύρω μας. Πολλούς ακούμε, κάποιους δεν τους αντιλαμβανόμαστε. Κι όμως υπάρχουν, αρκεί να είμαστε 
«εκεί» με διάθεση να τους ακούσουμε. Ακολουθούν η έμπνευση και η σύνθεση. Οι νότες που οι δημιουργοί μάς χαρίζουν. Ένα 
ντοκιμαντέρ μουσικής δημιουργίας.

There are sounds all around us. Some of them we hear, others we don’t even perceive. But they do exist; we just need to be “there” 
willing to listen to them. Then come inspiration and composition. The notes music makers give us. It’s a documentary on creating 
music.
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>20:53

Αντίο όνειρά μου | Goodbye to my dreams 
Ελλάδα | Greece, 2018 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Creative team of students, educators and parents of Galatas, Chania

Ένα μονοθέσιο σχολείο που κλείνει. Ένας μαθητής που πρέπει να αλλάξει περιβάλλον και ο παππούς που βλέπει την ευκαιρία 
για μόρφωση να απομακρύνεται…   

A multigrade school shuts down. One student must change school environment and his grandpa confronts the chance of his 
education fading away…

>21:03

Μην πεις ποτέ σου είναι αργά | Never say it’s too late 
Ελλάδα | Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming team of the Second Chance School of Chania

Μια στιγμή, ένα γεγονός, μια κοινωνική συνθήκη είναι αρκετά για να σου κλείσουν τους δρόμους της μόρφωσης που οδηγούν 
σε μια άλλη ζωή. Μια στιγμή είναι ικανή να σου θυμίσει αυτό το ανεκπλήρωτο «χρέος» στον εαυτό σου. Της σχολικής μόρ-
φωσης. Όχι για τους άλλους, αλλά για σένα. Και τότε όλα αλλάζουν. Η ελπίδα νικά τη ρουτίνα της καθημερινότητας κι ένας 
κόσμος ανοίγεται μπροστά σου.

A moment in time, a significant event or some social conditions are enough to block the path to knowledge that leads to a better life. 
But there comes a moment when one is reminded of the unfulfilled “debt” to oneself, that of school education. And then everything 
changes. Hope prevails over daily routine and a whole world opens ahead.

>21:13

Τα κορδόνια του | His Shoelaces 
Ελλάδα | Greece, 2018, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming team of Alikianos Middle School, Chania

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ( και συμμαθητής των παιδιών που την έφτιαξαν) έδωσε μεγάλο αγώνα για να μάθει να δένει τα 
κορδόνια του. Κάθε τι εύκολο για άλλους, είναι για τον ίδιο και τη μητέρα του ένα δύσκολο ταξίδι. Ίσως φτάνουν στον προορι-
σμό τους αργότερα, έχουν όμως συνοδοιπόρους την αποδοχή, την κατανόηση και την αγάπη. Συμβαίνει το ίδιο με πολλούς;

The star of the film – and classmate of the children who made this film- struggled to learn how to tie his shoelaces. Anything that may 
be easy to others, to him and his mother is a long and hard journey. Maybe eventually they’ll reach their destination, but they do have 
people’s acceptance, understanding and love. Does the same happen to others as well?

>21:25

Cine ΑΣΤΌΡ | Cine ASTOR
Ελλάδα | Greece, 2019, 12΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming team of Kissamos High School, Chania

Ένας από τους πρώτους κινηματογράφους στην πόλη των Χανίων ανοίγει στο Καστέλι, μια επαρχιακή πόλη που γίνεται πόλος 
έλξης και σημείο αναφοράς. Οι θαμώνες γνωρίζουν το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, ταξιδεύοντας παράλληλα στον 
χρόνο, μαγεμένοι από την μεγάλη οθόνη.
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One of the very first cinema theaters in Chania opens in Kasteli, a rural town that becomes an attraction and reference point. In a 
journey through time, we watch how people get to know the magic world of cinema and become enchanted by the silver screen.

>21:37

Ταναΐς – Και τα λουκέτα δεν έκλεισαν ποτέ | Tanais – The locks were never 
to be opened 
Ελλάδα | Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming team of New Kydonia Middle School, Chania

Τον Ιούνιο του 1944, οι Γερμανοί επιβίβασαν και έκλεισαν στα αμπάρια του πλοίου «Ταναΐς» τους Εβραίους της Κρήτης και μια 
ομάδα ανταρτών. Ο τόπος άφιξης γνωστός, με κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ως προορισμό... Το πλοίο βυθίστηκε από 
βρετανικές τορπίλες, επειδή θεωρήθηκε ότι μετέφερε εφόδια για τον γερμανικό στρατό, παίρνοντας μαζί του στον υγρό τους 
τάφο ανθρώπους και ιστορίες τους.

In June of 1944, the Germans forced the Jewish population of Crete alongside with a group of guerilla troops to embark the ship 
“Tanais” and locked them in the hold. The destination is known, a concentration camp somewhere… The ship was hit by British 
torpedoes, because it was suspected of transporting German army supplies. The ship sunk, dragging in their wet grave people and 
their stories.

>21:50

Άγιοι Απόστολοι – Κτήρια μάρτυρες της εποχής τους | Aghioi Apostoloi – 
Buildings as witnesses of their own time 
Ελλάδα | Greece, 2019, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming team of New Kydonia High School, Chania

Στην δεκαετία του  ‘40 ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, με τη συνδρομή των λαϊκών ανθρώπων της πόλης, ξεκίνησε την δη-
μιουργία των παιδικών εξοχών στους Άγιους Αποστόλους Χανίων. Στο πέρασμα του χρόνου τα κτήρια φιλοξένησαν παιδικές 
κατασκηνώσεις, έγιναν προσωρινό στρατόπεδο συγκέντρωσης επί γερμανικής Κατοχής, στρατιωτική μονάδα και έκλεισαν 
ένα μεγάλο κύκλο ζωής ως κατασκηνώσεις. Έκτοτε, τα κτήρια στέκουν στον χώρο κουβαλώντας τις  μνήμες τους…

In the 1940’s an inspired teacher, along with the support of town’s common people, set up a campsite for children in Aghioi Apostoloi, 
Chania. These buildings accommodated children during their summer vacations, then became a temporary concentration camp 
during the German Occupation, later a military base, and closed a life circle as a campsite. Since then, the buildings and the 
memories they carry still stand there…

>22:00

Ψηφίδες | Mosaic Tiles
Ελλάδα | Greece, 2018, 4΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Filming Team of the Institute for Special Professional Education, Chania

Ακολουθώντας την γεμάτη ψηφίδες καθημερινότητα των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Χανίων. Ψηφίδες που με την συνδρομή ακούραστων εκπαιδευτικών δίνουν μοναδικά ψηφιδωτά!

We follow the tile-paved routine of the students of the Institute for Special Professional Education in Chania. With the effort of restless 
educators, these tiles are transformed into unique mosaics!
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>22:04 

Άσε κάτω το κουτί | Leave the Box Down
Ελλάδα | Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by:  Filming Team of  the 2nd Middle School, Chania

Δύο ιστορίες που συνδέουν το σήμερα με το χθες. Μια σύγχρονη μουσική μπάντα συναντά μια ιστορική κοινότητα που άφησε 
το αποτύπωμά της, έχοντας δημιουργήσει ένα «χωριό» στις παρυφές της πόλης των Χανίων. Οι Αφρικανοί “Χαλικούτες”, φτω-
χοί μεροκαματιάρηδες, εργάτες κυρίως στο λιμάνι, αχθοφόροι, ιχθυοπώλες, βοηθοί στα σφαγεία κι αλλού, και οι σύγχρονοι 
«Χαλικούτηδες» αχθοφόροι της μουσικής. «Χαλικούτης» από το αφρικανικό Χαλ Ιλ Κούτι, δηλαδή «Άφησε κάτω το κιβώτιο».

Two stories bind the past and the present. A modern music band meets the members of a historical community that has left its mark 
after forming a “village” on the fringes of the town. The African “Halicoutes” are poor day laborers, mainly working in the docks as 
heavers and fish sellers, in abattoirs and elsewhere; the modern-day “Halicoutides” are the porters of music. The word “Halicoutes” 
derives from the african “Hal Il Couti”, which means “leave the box down”.

«Διάπλασις» Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με πρωτοβουλία 
του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Έλλήνων.|“Diaplasis” 
Interuniversity program initiated by the Hellenic Parliament 
Television.

Πρόγραμμα δημιουργικής πρακτικής άσκησης στη Βουλή επίλεκτων τελειόφοιτων ΑΕΙ από 
Τμήματα Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Θεατρικών και 
Μουσικών Σπουδών, Γραφιστικής  και Αρχιτεκτονικής, με αντικείμενο την παραγωγή πρωτότυπου 
τηλεοπτικού περιεχομένου, με νεανική ματιά και  αισθητική. Αποτελεί επέκταση πρόδρομου πιλο-
τικού προγράμματος με τελειόφοιτους του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που σε τρία χρόνια (2015-2017) δημιούργησαν  24 δεκαπεντάλεπτα 
ντοκιμαντέρ της σειράς: «Στο Ακαδημαϊκό Τέταρτο», με την καθοδήγηση του καθηγητή τους Γιάν-
νη Σκοπετέα, σκηνοθέτη.  Το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» εξελίσσεται σε ετήσιο θεσμό με σημαντι-
κό ίχνος στη φοιτητική οπτικοακουστική δημιουργία.

Creative internship program at the Hellenic Parliament for selected HEI senior students 
from the Departments of Cinema, Audiovisual Arts, Communication & Media, Theater and 
Music Studies, Graphic Design and Architecture, with the focus of producing original television 
content, with a youthful angle and aesthetic. It is an extension of a precursor pilot program with 
senior students of the Department of Cultural Technology & Communication of the University 
of the Aegean, who in three years (2015-2017) created 24 fifteen-minute documentaries of the 
series: «In the Academic Quarter», under the guidance of their professor Yiannis Skopeteas, 
director. The «DIAPLASIS» program is developing into an annual institution with a significant 
impact on student audiovisual creation.
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>22:25

Διαγωνισμοί και Αριστεία | Competitions And Excellence
Ελλάδα | Greece, 2015, 17΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Giorgos Mandelenis

Η Μυρτώ και η ομάδα της, η Δήμητρα και η Στέλλα, εκπροσωπούν την Νομική Σχολή Αθηνών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Εικονικής Δίκης που λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο. 

Myrto and her team, Dimitra and Stella, represent the Athens Law School in the European Moot Court Competition in Strasbourg.

>22:40

Φοιτητής και Πρωταθλητής | Student and Champion
Ελλάδα | Greece, 2017, 21΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Giorgos Kapsanakis

Ο θεατής ακολουθεί το σφυροβόλο Ιβάν Μενγκλέμπεη, 5 ημέρες πριν από τον πανελλήνιο αγώνα του. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ 
παρατήρησης, η κάμερα φέρνει τον θεατή πολύ κοντά στον Ιβάν και καταγράφει τις καθημερινές του δραστηριότητες, τους 
φόβους, τους στόχους και τις σκέψεις του, ως φοιτητή και αθλητή στην Ελλάδα με καταγωγή από την Ουκρανία.

The viewer follows hammer thrower Ivan Menglebei, 5 days before his Panhellenic competition. In this observational documentary, 
the camera brings the viewer very close to Ivan recording his daily activities, fears, goals and thoughts, as a student and an athlete in 
Greece of ukrainian origin.

>23:00

Μποξέρ | Boxer
Ελλάδα| Greece, 2018, 15΄

Σκηνοθεσία | Directed by: Aria Saridis
 
Η Χριστίνα Λιναρδάτου, Ελληνοδομινικανή επαγγελματίας πυγμάχος, μιλάει για την προσωπική της πορεία στα ρινγκ και για το 
πώς αντιμετωπίζεται μια γυναίκα σ’ ένα ανδροκρατούμενο άθλημα. Αποτυπώνεται η καθημερινότητά της πριν το μεγάλο ταξίδι 
για τη διεκδίκηση του κορυφαίου τίτλου της WBC στο International Super Featherweight Championship.

Christina Linardatou, Greek - Dominican professional boxer talks about her personal journey in the ring and how a woman is treated 
in a male-dominated sport. Her daily life is depicted before the long journey to claim WBC’s top title in the International Super 
Featherweight Championship.

>23:15

Advantage Stefanos
Ελλάδα | Greece, 2018, 15΄

Σκηνοθεσία | Directed by: Vasileios Chatzopoulos

Ο Στέφανος Διαμαντής είναι πρωταθλητής στην Αντισφαίριση με Αμαξίδιο, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη της ITF. Μας 
μιλά για το πότε ξεκίνησε το άθλημα, το τροχαίο ατύχημα, τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο του 
2016, και τους μελλοντικούς του στόχους.

Stefanos Diamantis, is a wheelchair tennis champion, number 18 in the ITF World Ranking. He talks about when he started tennis, the 
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car accident, his participation in the 2016 Rio Paralympics, and his future goals.

>23:30

Όι ξυπόλητοι μαθητές | The Barefoot Disciples
Ελλάδα| Greece, 2019, 9΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Eleftheria Tsaliki, John Kiritsis, Chris Amountzias

Όταν η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει το Μεγάλο Σάββατο, στους δρόμους του Ταύρου οι Ινδοί Σιχ γιορτάζουν το 
Βαϊσάκχι, τη μεγαλύτερη γιορτή της θρησκείας τους. Πρόκειται για μια μεγάλη περιφορά λίγο διαφορετική από όσα έχουμε 
δει στην Ελλάδα: μερικοί πιστοί που προπορεύονται καθαρίζουν τον δρόμο, το Ιερό Βιβλίο των Σιχ τοποθετείται με ευλάβεια 
σε ένα στολισμένο φορτηγάκι με γαρίφαλα και οι πιστοί ακολουθούν ξυπόλητοι. Έντονα χρώματα, γυμνά πόδια στην άσφαλτο 
και ζωηροί ινδικοί ύμνοι συνθέτουν μια μοναδική εικόνα, που κανείς δεν θα φαντάζονταν ότι μπορεί να υπάρχει με φόντο ένα 
ελληνικό βιομηχανικό τοπίο. Αυτή είναι μια πολύ μικρή γεύση από την κοινότητα των Σιχ, μια κοινότητα φιλόξενη και ευγενική, 
όπου ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος να τους γνωρίσει και να ζήσει μαζί τους τη θρησκευτική κατάνυξη.

When the Greek Orthodox Church celebrates Holy Saturday, in the streets of Taurus the Indian Sikhs celebrate Vaisakhi, the biggest 
festival of their religion. It is a grand procession a little different from what we have seen in Greece: some people clean the road, the 
Sikh Holy Book is reverently placed on a van decorated with carnations, and the rest of the Sikhs follow. Bright colors, bare feet on the 
asphalt and lively Indian hymns compose a unique image that no one would imagine that exists in a greek industrial landscape. This 
is a very small taste of the Sikh community, a very kind community where everyone is welcome to get to know them and experience 
the religious immersion with them.

>23:40

Θεσσαλονίκη | Thessaloniki
Ελλάδα | Greece, 2019, 14΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Mantalena Kontogianni

Το ντοκιµαντέρ εξερευνά το πολύβουο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τα εμβληματικά της κτίρια και τα γραφικά 
της σοκάκια, καταλήγει στις κρυµµένες στοές της πόλης που πλημυρίζουν µε μουσική. Πρόκειται για µια καταγραφή της φυσι-
ογνωμίας της πόλης, µε έµφαση στα σχήµατα των αστικών κτιρίων και των δρόµων. Χωρίς λόγια, οι κάµερες µας δείχνουν τον 
κόσµο και “τι υπάρχει” στην Θεσσαλονίκη του 2019. Παρατηρούµε την πόλη, την αρχιτεκτονική της, τους ανθρώπους της και 
τις δραστηριότητές τους στα κεντρικά της σηµεία, την πρόοδο του Μετρό καθώς και τα επαγγέλµατα του δρόµου. 

The documentary explores the bustling center of Thessaloniki. Starting from its iconic buildings, the picturesque alleys, it ends in 
the hidden arcades of the city that are flooded with music. It is a recording of the physiognomy of the city with tricks and camera 
manipulations to emphasize the shapes of urban buildings and streets. It’s a “no words” documentary, in which our camera captures 
the world and what is there in Thessaloniki of 2019. We observe the city, its architecture, its people, the activities taking place in its 
central points, the progress of the Metro and today’s street jobs.

>23:55

Κατερίνα το Ροδάκινο | Katerina the Peach
Ελλάδα | Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Katerina Mefsut 

Με αφηγηματικό όχημα την περίοδο της συγκομιδής του ροδάκινου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα Γιαννιτσά, στο Άνυδρο 
Πέλλας, παρακολουθούμε διακριτικά μια φέτα ζωής από μια γωνιά της μη τουριστικής ελληνικής επαρχίας. Χαρακτηριστικές 
φιγούρες της περιοχής μάς χαρίζουν σκηνές από κάθε στάδιο της παραγωγής μιας ποικιλίας ροδάκινου ονόματι «Κατερίνα». 
Πριν την ανατολή του ήλιου με κατεύθυνση τα χωράφια, τα τρακτέρ ξεκινούν φορτωμένα άδειες κλούβες και οι εργάτες είναι 
έτοιμοι να τις γεμίσουν με φρέσκα ροδάκινα. Σε λίγες ώρες καταλήγουν στα εργοστάσια της περιοχής όπου θα ελεγχθούν, 
θα διαλεχτούν, θα καθαριστούν και θα επεξεργαστούν ανάλογα. Στο σπίτι μας μπορεί να τα δούμε ως χυμό ή κομπόστα. Το 
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αφηγηματικό νήμα  κρατούν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της συγκομιδής. Και αυτοί δεν είναι τα ροδάκινα, αλλά οι άνθρω-
ποι του χωριού.

Using the peach harvesting period as a narrative tool, we, discretely enough, bear witness to a slice of life from the Greek countryside, 
more specifically the village of Anidro in Pella close to the town of Giannitsa. The area, genuine in its color, does not adhere to the ste-
reotypes of a touristy Greece. In the film, we follow local colorful characters during the harvest of the “Katerina” variety of peaches. 
Before dawn, the tractors start their engines and move towards the peach orchards loaded with empty crates ready to be filled. It 
won’t take more than a few hours before the fresh fruit reach the factories of the area where they are going to be checked, carefully 
selected, cleaned, and processed accordingly. These very peaches may come to our households as canned compote or juice. Yet, 
the narrative thread is not the fruit itself but rather the people of the village that are the real protagonists of the harvest. 

>00:05

Βάρκες από ξύλο | Wooden Boats
Ελλάδα | Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Christina Vasilakou, Angelina Dimitriadi, Ioannis Chatziioannou

Μία μέρα στο καρνάγιο της Ιερισσού. Τρεις φοιτητές κινηματογραφούν την ροή των εργασιών κατασκευής ενός καϊκιού. Μιας 
τέχνης που οι ρίζες της χάνονται στα βάθη της ιστορίας του τόπου και που περνώντας από γενιά σε γενιά έχει μείνει αναλλοί-
ωτη στο πέρασμα του χρόνου. 

One day at the shipyard of Ierissos. Three university students film the workflow of the building of a caique boat, a craft whose roots are 
lost in the depths of the history of the place and which, passing from generation to generation, has remained unchanged over time.
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Παρασκευή / Friday 26/08

Θεματική Ημέρας: Ανθρωποτοπία | 
Day’s Tribute:  Humascapes

Το αποτύπωμα και η συνύφανση ανθρώπων και τόπων υπήρξε από τη γέννηση του κινηματογρά-
φου βασικός πυλώνας προβληματισμού, παρατήρησης και διαπραγμάτευσης. Οι τρεις πρώτες 
προβολές της συγκεκριμένης θεματικής παρακολουθούν τις ιστορίες και τις διαδρομές των εκά-
στοτε πρωταγωνιστών στους εκάστοτε χώρους δράσης και «παίζουν» με ζητήματα μνήμης και 
λήθης που συσχετίζονται άμεσα με αποχωρισμούς, αφίξεις και στάσεις σε διάφορα γεωγραφικά 
μήκη του κόσμου. Οι τρεις πρώτες ταινίες αποτελούν μέρος της δράσης «Χώρα, σε βλέπω» μία 
δράση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, 
με τη χορηγία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (κύριος χορηγός), του Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Finos Film.

The imprint and intertwining of people and landscapes has been from the birth of cinema a main 
pillar of reflection, observation and negotiation. The first three screenings of this day follow the 
stories and the paths of the respective protagonists in the respective action spaces and “play” 
with issues of memory and oblivion that are directly related to departures, arrivals and stops in 
different latitudes of the world. The first three films are part of the project “Motherland, I see you” 
an initiative of the Hellenic Film Academy, under the Auspices of the “Greece 2021” Committee, 
sponsored by the National Centre of Audiovisual Media & Communication (grand sponsor), the 
Greek Film Centre, the Athens Epidaurus Festival and the Thessaloniki International Film Festival. 
With the support of the Greek Film Archive and Finos Film.

>20:30

Θηραϊκός Όρθρος   | Thirean Matins 
Ελλάδα | Greece, 1968, 22΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Kostas Sfikas and Stavros Tornes

Μια «οπτική κοινωνική έρευνα» πάνω στη Σαντορίνη την εποχή που η πρωτόγονη αγροτική 
οικονομία δίνει σταδιακά τη θέση της στην ανερχόμενη τότε βιομηχανία του τουρισμού. Οι 
εξαθλιωμένοι και υποσιτισμένοι κάτοικοί της αντιπαραβάλλονται στην υποβλητική ομορφιά 
του νησιού με ηχητικό φόντο τους ψαλμούς του Όρθρου. Γυρισμένο στο νησί το καλοκαίρι 
του ᾽67, κατά την έναρξη της δικτατορίας, το μικρού μήκους φιλμ μέσα από τη δύναμη της 
αντίστιξης των εικόνων και της μουσικής ξεφεύγει από τα όρια ενός απλού λαογραφικού 
ντοκιμαντέρ και παρουσιάζεται ως ένα στοιχειωτικό πορτρέτο μιας κοινωνίας δύο ταχυτή-
των, σαν δυσοίωνο όραμα ενός μέλλοντος που ήδη εξαπλωνόταν.

Κώστας Σφήκας. Ο Κώστας Σφήκας (1927-2009), γεννήθηκε στην Αθήνα. Εργάστηκε ως ταχυδρομικός υπάλληλος από τα 
εφηβικά του χρόνια. Το 1961 με τα “Εγκαίνια”, μια μικρού μήκους ταινία, ξεκίνησε την περιπέτεια του αυτοδίδακτου κινηματο-
γραφιστή. Το 1962 σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ “Αναμονή” και επτά χρόνια αργότερα μαζί με τον Σταύρο Τορνέ το μεσαίου 
μήκους ντοκιμαντέρ “Θηραϊκός Όρθρος”. Ταγμένος στον πειραματικό κινηματογράφο, ο Σφήκας γύρισε ταινίες μυθοπλασίας 
που προκάλεσαν συζητήσεις και τάραξαν τα νερά του μεταπολιτευτικού “Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου” (“Μοντέλο”, 1974, 
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“Μητροπόλεις”, 1975, “Αλληγορία”, 1986, “Το προφητικό πουλί των θλίψεων του Πάουλ Κλέε”, 1995, “Προμηθεύς Εναντι-
οδρόμων”, 1998, “Η γυναίκα της... και ο συλλέκτης - Αλληγορία ΙΙΙ”, 2002, “Μεταμόρφωση”, 2007). Απεβίωσε σε ηλικία 82 
χρονών το 2009.

Σταύρος Τορνές. Ο Σταύρος Τορνές γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα. Σπούδασε στη σχολή Ιωαννίδη το 1957 και εργάστηκε 
ως βοηθός σκηνοθέτη αλλά και ως ηθοποιός σε ταινίες της δεκαετίας του ‘50. Το 1967 σκηνοθέτησε την πρώτη του μικρού 
μήκους ταινία “Θηραϊκός όρθρος” μαζί με τον Κώστα Σφήκα. Την περίοδο της δικτατορίας πηγαίνει στην Ιταλία  όπου συμμετεί-
χε σε ομάδα εξόριστων αγωνιζόμενος ενάντια στη στρατιωτική χούντα. Το 1973 επισκέπτεται κρυφά την Ελλάδα και γυρίζει το 
ντοκιμαντέρ “Φοιτητές” .. Παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική. Μετά τη πτώση της δικτατορίας,  επιστρέφει στην Ελλάδα 
και γυρίζει την ταινία “Μπαλαμός” που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1982. Με συν-σεναριογράφο την Charlotte 
van Gelder, σκηνοθέτησε επίσης και τις ταινίες “Καρκαλού”, “Nτανίλο Τρέλες”, “ Ένας ερωδιός για τη Γερμανία”. Απεβίωσε τον 
Ιούλιο του 1988 και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο της Καισαριανής.

A “visual social research” on Santorini at a time when the primitive agricultural economy gradually gave way to the emerging tourism 
industry. Its impoverished and malnourished inhabitants are juxtaposed with the evocative beauty of the island, dressed with sounds 
of Orthodox psalms. Filmed on the island in the summer of 1967, at the beginning of the dictatorship period, this short film uses the 
powerful counterpoint between the images and music to go beyond the boundaries of a simple folklore documentary and presents 
itself as a haunting portrait of a two-tier society, an ominous vision of a future that had already been spreading.

Kostas Sfikas. Kostas Sfikas (1927-2009), was born in Athens. He worked as a postal worker since his teenage years. In 1961, 
with “Openings”, a short film, he began the adventure of the self-taught filmmaker. In 1962 he directed the documentary “Waiting” and 
seven years later together with Stavros Tornes the medium-length documentary “Thirean Matins”. Oriented towards experimental 
cinema, Sfikas made fiction films that provoked debates and stirred the waters of the post-political “New Greek Cinema” (“Model”, 
1974, “Metropolis”, 1975, “Allegory”, 1986, “The Prophetic Bird of Paul Klee’s Sorrows”, 1995, “Prometheus Retrogressing”, 1998, 
“Her Wife... and the Collector - Allegory III”, 2002, “Transformation”, 2007). He passed away at the age of 82 in 2009.

Stavros Tornes. Stavros Tornes was born in 1932 in Athens. He studied at the Ioannidis school in 1957 and worked as an assis-
tant director and also as an actor in films of the 50s. In 1967 he directed his first short film “Thirean Matins” together with Kostas Sfikas. 
During the dictatorship period he goes to Italy where he joined a group of exiles fighting against the military junta. In 1973, he secretly 
visits Greece and shoots the documentary “Students”. At the same time, he is engaged in painting. After the fall of the dictatorship, he 
returned to Greece and shot the film “Balamos” which participated in the 1982 Thessaloniki Festival. With co-scriptwriter Charlotte 
van Gelder, he also directed the films “Karkalou”, “Ntanilo Treles”, “A Heron for Germany”. He passed away in July 1988 and was buried 
in the Caesariani Cemetery.

>21:05

Γράμματα από την Αμερική | Letters from America
Ελλάδα | Greece, 1972, 19΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Lakis Papastathis

 Ολόκληρη η ζωή ενός μετανάστη, όπως την αφηγείται ο ίδιος μέσα από ένα δεματάκι 
από 120 καρτ-ποστάλ και φωτογραφίες, μετατρέπεται σε ντοκουμέντο ενός ολόκληρου 
εθνικού ξεριζωμού. Ο Αναστάσιος ξεκινάει από το Γύθειο το 1905, φτάνει στην Πάτρα 
και από εκεί με το υπερωκεάνιο ταξιδεύει στην Αμερική. Ζει εκεί εργαζόμενος σε εστι-
ατόρια. Το 1930 γυρίζει στον τόπο του για να παντρευτεί γυναίκα από την πατρίδα του. 
Φεύγει μαζί της στην Αμερική, δημιουργούν οικογένεια με δυο παιδιά. Μετά τον Εμφύλιο 
και την άνοδο στην εξουσία του στρατάρχη Παπάγου, επιστρέφουν οριστικά για να πεθά-
νουν στην Ελλάδα. Όλο το ντοκιμαντέρ στηρίζεται στις εικόνες από τις καρτ-ποστάλ και 
τις φωτογραφίες που έστελνε στο σπίτι του για πενήντα περίπου χρόνια. Πίσω από αυτές 
τις εικόνες, υπάρχει πάντα ένα κείμενο, το οποίο αποτέλεσε και το σπικάζ της ταινίας.

Λάκης Παπαστάθης. Ο Λάκης Παπαστάθης γεννήθηκε στο Βόλο το 1943. Σπούδασε στο Κέντρο Σπουδών Κινηματογρά-
φου (1963) και θεωρείται ως ένας τους βασικούς εκπροσώπους του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. Το 1972 πρωτοσκη-
νοθετεί τη μικρού μήκους ταινία «Γράμματα από την Αμερική», η οποία βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 
1968-1971 εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, κυρίως στην Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Τρία χρόνια αργότερα περνά στην 
τηλεόραση, όπου ως σκηνοθέτης-παραγωγός, δημιουργεί με τον Τάκη Χατζόπουλο τις σειρές Παρασκήνιο και Ιστορικό Αρ-
χείο. Έχει σκηνοθετήσει 4 μεγάλου μήκους και 3 μικρού μήκους ταινίες. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή δοκιμίων, 
πεζογραφίας και ποίησης, έχοντας εκδώσει έως στιγμής 9 βιβλία.
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 The entire life of an immigrant, as told by himself through a bundle of 120 postcards and photographs, becomes a document of 
an entire nation’s uprooting. Anastasios starts from Gythio in 1905, reaches Patra and from there sails to America, where he starts 
working in restaurants. In 1930, he returns to his hometown to marry a woman from his motherland. They leave together for America, 
where they start a family and have two kids. After the civil war and marshal Papagos’ rise to power, they return permanently to Greece. 
The entire documentary is based on the images from the postcards and photographs he had been sending home for about fifty 
years. On the back of these images, there is always a text, which serves as the voice over of the film.

Lakis Papastathis. Lakis Papastathis was born in Volos in 1943. He studied at the Cinema Studies Center (1963) and is 
considered one of the main representatives of the New Greek Cinema. In 1972, he first directed the short film “Letters from America”, 
which was awarded at the Thessaloniki Festival. In the period 1968-1971 he worked as an assistant director, mainly in Eudokia by 
Alexis Damianos. Three years later he moved to television, where as a director-producer, he created with Takis Hatzopoulos the 
series Behind the Scenes and Historical Archive. He has directed 4 feature films and 3 short films. At the same time, he has been 
writing essays, prose and poetry, having published 9 books so far.

>21:35

Αθήναι | Athene
Ελλάδα | Greece, 1995, 40΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Eva Stefani

Η ζωή στον σταθμό Λαρίσης, μια ανοιξιάτικη βραδιά του 1995. Γυρισμένο κατά τη δι-
άρκεια τεσσάρων εβδομάδων, όμως υιοθετώντας τη χρονολογική δομή μιας βραδιάς, 
το φιλμ αποτελεί μια πινακοθήκη προσώπων που συχνάζουν στον σταθμό: άστεγοι, φα-
ντάροι και μετανάστες ορίζουν έναν χώρο συνάντησης και συνύπαρξης διαφορετικών 
κόσμων. Η πτυχιακή ταινία της Εύας Στεφανή, όχι μόνο μας συστήνει μια καθοριστική 
φιγούρα του ελληνικού αβάν-γκάρντ, αλλά μας εισαγάγει και στον κόσμο του ντοκιμα-
ντέρ παρατήρησης που υπηρετεί, επιτρέποντας στους χαρακτήρες της να καταλάβουν 
τον κινηματογραφικό χώρο, που το σινεμά ευρείας κατανάλωσης συχνά τους αρνείται.

Έύα Στεφανή. Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και κινηματογράφο στην Ecole Varan, στο Παρίσι, στο Πανεπιστή-

μιο της Νέας Υόρκης (Μ.Α. in Cinema Studies) και στο National Film and Television School στη Βρετανία όπου ειδικεύτηκε στη 
σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Το 1997 τελείωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και σκηνοθέτις, μεταξύ άλλων, των ταινιών ντοκιμαντέρ: “Αθήναι”, 1995, “Letters from Albatross”, 1995, “Επισκέψεις στο σπίτι 
του Ε. Χ. Γονατά”, 1998, “Ακρόπολις”, 2001, “Αβραάμ και Ιάκωβος”, 2002, “Το κουτί”, 2004, “Η άδεια”, “Συγκάτοικοι”, “Τι ώρα 
είναι;”, 2007, κ.ά.  Έχει εκδώσει στα ελληνικά 3 βιβλία ακαδημαϊκού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος.  

This documentary is about the life at Larissa railway station, a spring night in 1995. Filmed over the course of four weeks, but adopting 
the chronological structure of one evening, the film is a gallery of people who frequent the station: homeless people, soldiers and 
immigrants defining a space where different worlds meet and coexist. Eva Stefani’s graduation film not only introduces us to a 
defining figure of the Greek avant-garde, but also to the world of observational documentary that she serves, allowing her characters 
to occupy the cinematic space that mainstream cinema often denies them.

Eva Stefani. Eva Stefani was born in 1964. She studied political science at the University of Athens and cinema at the Ecole Varan, in 
Paris, at New York University (M.A. in Cinema Studies) and at the National Film and Television School in Britain where she specialized 
in documentary directing. In 1997 she finished her doctoral thesis at Panteion University in the Department of Communication 
and Mass Media. She is an assistant professor at the Department of Theater Studies of the University of Athens and director of, 
among others, the documentary films: “Athens”, 1995, “Letters from Albatross”, 1995, “Visits to the House of E. Ch. Gonatas”, 1998, 
“Acropolis”, 2001, “Abraham and Jacob”, 2002, “The box”, 2004, “The permit”, “Roommates”, “What time is it?”, 2007, etc. She has 
published 3 books of academic and literary interest in Greek.
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>22:25

Γιατί Φωτογραφίζουμε; Ένα Ντοκιμαντέρ για τη φωτογραφία και 
τους εραστές της | Why photography? A Documentary about 
photography and its lovers
Ελλάδα | Greece, 2020, 108΄
Σκηνοθεσία | Directed by: Andreas Katsikoudis

Ακολουθήσαμε 5 φωτογράφους και μια φωτογραφική ομάδα σε 5 ελληνικές πόλεις (Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κέρκυρα και Ιστιαία) και στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Είδαμε 
πώς δουλεύουν στο δρόμο ή πώς σκηνοθετούν τις φωτογραφίες τους. Συζητήσαμε μαζί 
τους για να καταλάβουμε το πάθος τους, τον τρόπο δουλειάς τους, τους στόχους τους και 
το ρόλο της φωτογραφίας στη ζωή τους. Επιπλέον είδαμε τις όμορφες πόλεις τους μέσα 
από τα δικά τους μάτια. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τον τρόπο που τόσοι πολλοί 
άνθρωποι στις μέρες  μας χρησιμοποιούν για να εκφραστούν και για να αντιμετωπίσουν τα 
προσωπικά τους προβλήματα. Η φωτογραφία είναι μια τέχνη για τον κάθε άνθρωπο, αλλά 
πρώτα πρέπει κανείς να καταλάβει τη γλώσσα και τις δυνατότητές της.

Ανδρέας Κατσικούδης. Ο Ανδρέας Κατσικούδης εργάζεται ως δάσκαλος Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης από το 1999. Σπούδασε φωτογραφία και κινηματογράφο. Έχει διδάξει 
σε σεμινάρια φωτογραφίας, κινηματογράφου και ιστορίας της τέχνης για ενήλικες. Ως 
φωτογράφος έχει κάνει δύο ατομικές εκθέσεις και έχει ιδρύσει τη φωτογραφική ομάδα 
«Διάφραγμα 26». Ως κινηματογραφιστής έχει δημιουργήσει 12 ταινίες μικρού μήκους, που 
σχεδόν όλες έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ. Το 2020 δημιούργησε το μεγάλου μήκους 

ντοκιμαντέρ “WHY PHOTOGRAPHY”; (έχει ήδη προβληθεί σε δύο ελληνικά φεστιβάλ). Έχει εκδώσει ένα βιβλίο ποίησης και 
δύο βιβλία για τη φωτογραφία. Έχει οργανώσει και επιμεληθεί πολλές ομαδικές εκθέσεις τέχνης και φωτογραφίας. Γράφει 
άρθρα για το μηνιαίο περιοδικό Photonet και άλλα διαδικτυακά περιοδικά.

We followed 5 photographers and a photo group in 5 Greek cities and in Bucharest (Romania). We watched how they work on the 
road and how they stage their subjects. We talked with them in order to understand their passion, their work process, their goals and 
the role of photography in their life. Moreover, we witnessed their beautiful cities through their eyes. This is a documentary about the 
way many people use to express themselves and deal with life’s everyday problems nowadays. Photography is an art for everyone, 
but firstly you have to realize its own language and possibilities.

Andreas Katsikoudis. Andreas Katsikoudis has been working as a primary school teacher since 1999. He has studied 
photography, as well as filmmaking. He has been teaching seminars on photography, film and history of art for adults. As a 
photographer, he has had two solo exhibitions and he has founded the photography group Diafragma 26. As a filmmaker, he has 
created 12 short movies that almost have all been screened at festivals. In 2020 he created the full length documentary “WHY 
PHOTOGRAPHY”? (it has already been screened in two Greek festivals). He has published a book of poetry and two books about 
photography. He has organized and curated many group exhibitions of art and photography. He writes articles for the monthly 
magazine Photonet and other online magazines.
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Σάββατο / Saturday 27/08

Θεματική Ημέρας: Άνθρωποι στο Προσκήνιο: τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον Κινηματογράφο | Day’s Tribute: Humans on 
the Spotlight: human rights in Cinema

Διανύοντας τα τελευταία χρόνια, σε συνολικό επίπεδο, μια πρωτόγνωρα δύσκολη συγκυρία σε πα-
γκόσμια κλίμακα, μαρτυρώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και αβάσταχτες πραγματικότητες 
(από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα το προηγούμενο καλοκαίρι στην Εύ-
βοια, έως την πανδημία του Covid–19 και τον αποτρόπαιο και μακάβριο πόλεμο στην Ουκρανία)  
θελήσαμε η τελευταία μέρα του Πανοράματος να είναι αφιερωμένη σε ταινίες που αφουγκράζο-
νται και προασπίζονται τις πανανθρώπινες αξίες της δημοκρατικότητας, της ελευθερίας και της 
ισότητας, θυμίζοντάς μας ότι το πιο λαμπερό φως, προβάλει πάντα μέσα από το πυκνό σκοτάδι.

Going through the last years, on a global level, an unprecedentedly difficult situation on a global 
scale, witnessing extremely difficult conditions and unbearable realities (from climate change and 
extreme weather events last summer in Evia, to the pandemic of Covid-19 and up to horrible and 
macabre war in Ukraine) we wanted the last day of Panorama to be dedicated to films that listen 
to and defend the universal values   of democracy, freedom and equality, reminding us that the 
brightest light always shines through the dense darkness.

>20:30

George Bizos Icon
Νότια Αφρική / South Africa, 2022, 90΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Jane Lipman and Peter Goldsmid

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη,
Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ κλασικής μορφής, που αφηγείται μια ζωή που βιώθηκε με όρους θάρ-
ρους, δικαιοσύνης και ακεραιότητας. Ο Γιώργος Μπίζος εξέφρασε αυτές τις αξίες στη μακρόχρο-
νη καριέρα του ως εμπνευσμένος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε υπερασπιζόμενος 
αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία στη Νότια Αφρική, είτε αναζητώντας δικαιοσύνη για 
τα θύματα της αδικίας και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, η ταινία καταγράφει τον ρόλο του στη δι-
αμόρφωση του περίφημου Συντάγματος και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας 
της Νότιας Αφρικής, ενώ παρακολουθεί την εξέλιξή του από νεαρός Έλληνας πρόσφυγας, κυνη-
γημένος από τους Ναζί, σε εμβληματικό δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην νέα του χώρα.

Jane Lipman. Η Jane Thandi Lipman έχει κάνει αναγνωρισμένες ταινίες ντοκιμαντέρ και ερευ-
νών παγκοσμίως για την Canadian Broadcasting Corporation (Καναδάς) το BBC και το Channel 
4 (Ηνωμένο Βασίλειο), με τις οποίες ασχολήθηκε για 15 χρόνια. Μετά από την επιστροφή της στο 

Γιοχάνεσμπουργκ, η Jane έχει κάνει πολλά ακόμη βραβευμένα ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ και ερευνητικά εγχειρήματα σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.

Peter Goldsmid. Η κινηματογραφική παραγωγή του Peter Goldsmid καλύπτει τόσο το δράμα όσο και το ντοκιμαντέρ, έχο-
ντας κερδίσει τοπικά και διεθνή βραβεία και για τα δύο. Μετά από σπουδές  Πολιτικών Επιστημών και Κινηματογράφου, εισήλ-
θε στον κλάδο της κινηματογραφικής βιομηχανίας ως μοντέρ, αλλά σύντομα μεταπήδησε στην παραγωγή και τη σκηνοθεσία, 
γράφοντας επίσης τα σενάρια για το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του. Τον ελκύουν ιστορίες για επαναστάτες.

GP
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Special thanks to professor Ioannis Chrysoulakis,
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic.

This is a documentary film of a classic form, narrating a life lived in terms of courage, justice and integrity. George Bizos gave 
expression to these values in his long career as an inspirational human rights lawyer, whether defending those who fought for 
freedom in South Africa or seeking justice for victims of injustice and their families. Not least, the film documents his role in shaping 
South Africa’s celebrated Constitution and Bill of Rights, following his evolution from young Greek refugee from the Nazis to iconic 
human rights lawyer in his adopted country.

Jane Lipman.  Jane Thandi Lipman has made acclaimed documentary and investigative films worldwide, including fifteen years 
for the Canadian Broadcasting Corporation (Canada) and BBC and Channel 4 (UK).  Since returning to Johannesburg, Jane has 
made many more award winning independent documentaries and investigative pieces nationally and internationally.

Peter Goldsmid. Peter Goldsmid’s filmmaking spans both drama and documentary, winning local and international awards for 
both. Following degrees in Politics and Film, he entered the industry as a film editor   but soon went on to produce and direct, writing 
most of his own material. He is drawn to stories about rebels.

>22:15

Pripyat Piano 
Τσεχία / Czech Republic, 2019, 18΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Eliška Cílková

Μετά την τραγωδία του Τσερνόμπιλ, πενήντα χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν το Pripyat, την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Λόγω της ραδιενέργειας που 
εξακολουθεί να υπάρχει, δεν τους επετράπη να επιστρέψουν, έτσι το Pripyat είναι πλέ-
ον μια πόλη - φάντασμα. Το Pripyat Piano είναι ένα ποίημα μικρού μήκους που απο-
καλύπτει μία άγνωστη πτυχή αυτού του συναρπαστικού εγκαταλελειμμένου τόπου - το 
ηχητικό τοπίο του.

Eliška Cílková. Η Eliška Cílková (1987) είναι μουσικοσυνθέτρια και σκηνοθέτις, φοιτή-
τρια ντοκιμαντέρ στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Ακαδημίας Παρα-

στατικών Τεχνών (FAMU) στην Πράγα. Οι ταινίες της «Dare Nativitatis» και «Ο σύγχρονος Ρομπέν των Δασών» προβλήθηκαν 
στο Ji.hlava IDFF το 2017. Η μεταπτυχιακή της ταινία “Pripyat Piano” έχει προβληθεί σε περισσότερα από 20 κινηματογραφικά 
φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Το “Pripyat piano” βραβεύτηκε επίσης με το καλύτερο κεντρικό και ανατολικοευρωπαϊκό ντοκι-
μαντέρ μικρού μήκους στο Silver Eye Market, έλαβε υποψηφιότητα για τα βραβεία Český lev και Τσέχικα Βραβεία Κριτικών 
Κινηματογράφου.

After Chernobyl tragedy, fifty thousand people were forced to leave their hometown Pripyat. Due to radiation which is still present – 
they were not allowed come back and Pripyat is now a city of ghosts. Pripyat Piano is a short film poem, discovering unknown layer of 
this fascinating abandoned place – it`s soundscape.

Eliška Cílková. Eliška Cílková(1987) is a music composer and filmmaker, a student of documentary film at the Film and TV School 
of Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. Her films “Dare Nativitatis” and “The Modern-day Robin Hood” were screened 
at the Ji.hlava IDFF in 2017. Her bachelor graduate film “Pripyat Piano” has been screened in more than 20 film festivals over the 
world. “Pripyat piano” was also awarded the best Central and East-European short documentary at the Silver Eye Market, received a 
nomination for the Český lev and the Czech Film Critics’ Awards.
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>22:45

Ukraine’s Soul. A tribute to Heroes 
Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία / Ukraine, Poland, Russia, 2022, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Abela Marcelle

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τους Ουκρανούς ήρωες και άλλους που 
συνεχίζουν να φτιάχνουν μουσική, στις πιο σκληρές συνθήκες, για να εμψυ-
χώσουν τους συμπολίτες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία. 
Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα σε πραγματικές συνθήκες στην Ουκρανία, την 
Πολωνία και τη Ρωσία, σε τέσσερις γλώσσες.

Abela Marcelle. Σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ, συνθέτρια και συγγραφέας. Τα 
ντοκιμαντέρ της Abela έχουν κερδίσει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και οι επι-
στημονικές ταινίες της μικρού μήκους βρίσκονται στα επίσημα αρχεία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντε-

μπούτο της Abela “Mikha’El” (2021) κέρδισε πολλά βραβεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης 
Πρωτότυπης Μουσικής και άλλες τέσσερις επιπλέον υποψηφιότητες. Φανατική αναγνώστρια και λάτρης του κινηματογράφου 
από την παιδική της ηλικία, η Abela αναγνωρίζει στις ταινίες της επιρροές από τα έργα των Werner Herzog, Ken Burns και 
Andrei Tarkovsky. Η Abela βρίσκεται στην παραγωγή του δεύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους “America’s Woman: The 
History Not Told”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023.

It is a short documentary about Ukrainian heroes and others who keep making music, in the harshest conditions, to lift people’s spirits 
during the war with Russia. It was filmed in Ukraine, Poland and Russia in four languages.

Abela Marcelle. She is a documentary filmmaker, composer and writer. Abela’s documentaries have won many international 
festivals and her science shorts are in the official archives of the European Space Agency. Abela’s feature directorial debut “Mikha’El” 
(2021) won several Best Documentary, Best Director and Best Original Score awards, in addition to four nominations. An avid reader 
and movie lover since childhood, Abela considers her films to be influenced by the works of Werner Herzog, Ken Burns and Andrei 
Tarkovsky. Abela is in production on her second feature documentary “America’s Woman: The History Not Told,” which is expected 
to be released in 2023.

>23:10

The Women of Art
Τουρκία / Turkey, 2022, 22΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Erol Çelik

Σε μια κοινότητα η «προσωπική νοοτροπία περί τέχνης», ως κύρια ένδει-
ξη ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό, θα έπρεπε να υποστηρίζεται από 
κάθε άνθρωπο. Γιατί η τέχνη χρειάζεται ψυχικά αποθέματα για να μεί-
νει ζωντανή. Ίσως, ειδικά, χρειάζεται γυναικεία ψυχικά αποθέματα. 
Πέρα από την ανάληψη του ρόλου της μητέρας, της συζύγου και της γυναίκας - επιχει-
ρηματία, υπάρχει περίπτωση, με την ικανότητά της για δημιουργία, η γυναίκα να απο-
τελεί και την θεϊκή προσομοίωση επί της γης; Ο κύριος σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ 
είναι να «ανακρίνει» για λίγο τον άνθρωπο που απομακρύνεται από την καθημερινή ζωή 
κοινωνώντας στους θεατές τις πραγματικότητες και τους εσωτερικούς κόσμους εκεί-
νων των αφελών ψυχών που περνούν από δίπλα μας στο δρόμο κάθε πρωί. Αφήνει η 
κοινωνία τις καλλιτέχνιδες να αποκομίσουν την προσοχή που τους αξίζει;

Erol Çelik. Γεννήθηκε στο Artvin (Τουρκία) το 1973. Αποφοίτησε από το İTÜ Control 
Systems. Για εννέα χρόνια εργάστηκε ως DJ στα εθνικά ραδιόφωνα Super Fm και 
Joy Fm. Έγραψε τέσσερα βιβλία τρόμου με τους τίτλους «Nightmare, «Chess and The 
Knight» και «19 numbered seat», «Aglatan». Εργάζεται σε εθνικό τηλεοπτικό κανάλι τα 
τελευταία δεκαεπτά χρόνια. Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.
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In a community “unique art mentality” as major indication about civilization should be supported by every human being because 
art needs soul to stay alive. Maybe, especially needs a female soul. Beyond undertaking the role of a mother, a wife and a business 
woman, by any chance, with the ability to create, may the woman be the siluet of the god on earth?  The main purpose of this 
documentary is to interrogate the human being drifting apart from daily life for a moment by sharing the realities and the inner worlds 
of those naive souls who are passing by us on the street every morning. Does Society let the women artists get the attention they 
deserve?

Erol Çelik. He was born in Artvin (Turkey) in 1973. Graduated from İTÜ Control Systems .For nine years he worked as a DJ at national 
radios named Super Fm and Joy Fm. He wrote four horror books named “Nightmare, “Chess and The Knight” and “19 numbered 
seat”, “Aglatan”.Working in a national tv channel for last seventeen years. He is married and have a son.

>23:45

The Revolutionary Cabinetmaker 
Ισπανία / Spain, 2021, 23΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Ruben Hornillo

Το «The Revolutionary Cabinetmaker» αφηγείται τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Enrique 
Hornillo, ενός Σεβιλιανού επιπλοποιού και αναρχικού, 26 ετών την εποχή του Ισπανικού Πραξι-
κοπήματος του 1936. Όπως πολλοί από τους κατοίκους της γειτονιάς Macarena, ήταν μέλος της 
ένοπλης αντίστασης στην Macarena Gate και την Plaza de San Marcos, έως ότου οι αντάρτες 
ανέλαβαν τον έλεγχο της Σεβίλλης. Αυτό το ντοκιμαντέρ εναλλάσσει τις τελευταίες στιγμές της 
ζωής του Ενρίκε, που αφηγείται ο ανιψιός του Λουίς, με συνεντεύξεις από τρεις κορυφαίες φωνές 
του κινήματος Συλλογικής Μνήμης της Σεβίλλης: τον οργανωτή της κοινότητας Cecilio Gordillo, 
την αρχαιολόγο Elena Vera και τον Gonzalo Acosta, συντονιστή του «Todos (...) los nombres».

Ruben Hornillo. Ο Rubén Hornillo είναι Ισπανοκουβανός σκηνοθέτης που γεννήθηκε στη Σε-
βίλλη της Ισπανίας και μεγάλωσε στην καταλανόφωνη περιοχή της Βαλένθια. Με έδρα το Λος 
Άντζελες από το 2010, τα ντοκιμαντέρ του εστιάζουν σε θέματα μετανάστευσης, παγκοσμιοποίη-
σης και συλλογικής μνήμης. Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του “Spanish Exile” κέρδισε το Βρα-
βείο Καλύτερου Εθνικού Ντοκιμαντέρ στο Films InfestFestival στη Μαγιόρκα. Το τελευταίο έργο 
του Rubén είναι το «The Revolutionary Cabinetmaker», ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που έχει 
προβληθεί σε φεστιβάλ στην Αργεντινή, τον Ισημερινό και την Ισπανία, όπου κέρδισε το βραβείο 

Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντοκιμαντέρ στο Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid.

“The Revolutionary Cabinetmaker” recounts the last days in the life of Enrique Hornillo, a Sevillian cabinetmaker and anarchist who 
was 26 years old at the time of the Spanish Coup of 1936. Like many of the residents of the Macarena neighborhood, he was 
a member of the armed Resistance in the Macarena Gate and Plaza de San Marcos until the rebels took control of Seville. This 
documentary alternates the last moments in the life of Enrique, narrated by his nephew Luis, with interviews with three leading voices 
in Seville’s Collective Memory movement: community organizer Cecilio Gordillo, archeologist Elena Vera and Gonzalo Acosta, 
coordinator of “Todos (...) los nombres”.

Ruben Hornillo. Rubén Hornillo is a Spanish-Cuban filmmaker born in Seville, Spain and raised in the Catalan-speaking region of 
Valencia. Based in Los Angeles since 2010,his documentary films explore themes of migration, globalization and collective memory. 
His feature documentary “Spanish Exile” won Best National Documentary Award in Films InfestFestival in Majorca. Rubén’s latest 
work is “The Revolutionary Cabinetmaker”, a short documentary that has screened in festivals in Argentina, Ecuador and Spain, 
where it won an award for Best Documentary Director at the Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid.
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>00:20

Ό Λέριος / Lerios
Ελλάδα / Greece, 2021, 8΄
Παγκόσμια Πρεμιέρα | World Premiere
Σκηνοθεσία / Directed by: Dimitris Pathiakis

Η ζωή ενός ψαρά.

Δημήτρης Παθιάκης. Ο Δημήτρης Παθιάκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20-
09-1984 και μεγάλωσε στην Κρήτη. Σπούδασε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Επιστη-
μών και παράλληλα ασχολήθηκε με το βίντεο. Σε ηλικία 30 ετών αποφάσισε να 
ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο και ξεκίνησε τη δική του εταιρεία, τη 
Mitato Films. Η αγάπη του για την κρητική παράδοση τον οδήγησε στη δημιουρ-
γία του βίντεο του «Λερίου» καθώς και πολλών άλλων ντοκιμαντέρ

The life of a fisherman.

Dimitris Pathiakis. Dimitris Pathiakis was born in Athens on 20-09-1984 and 
grew up in Crete. He studied at the Department of Marine Sciences and at the same 
time he was involved with video. At the age of 30, he decided to pursue a career in 
cinema and started his own company, Mitato Films. His love for the Cretan tradition 
led him to create the video of the “Lerios” as well as many other documentaries.
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 «… Αφού τελείωνε η παράσταση τα μεσάνυχτα, κάτι πλουσιόπαιδα παίρνανε τις αρτίστες καροτσάδα και τραβούσανε από 

του Χατζηφράγκου τ΄ Αλάνι για να γλεντήσουνε μαζί τους στα εξοχικά καφενεδάκια, περ΄από τα πρεβόλια. Ο μαχαλάς δεν 

πλάγιαζε να κοιμηθεί πριν να περάσουν οι καρότσες, για ν΄ακούσει τις αρτίστες να χαχανίζουν, ή μερακλωμένες από το 

φεγγάρι, να τραγουδάνε το: Εις το ρεύμα της ζωής μου, διατί να σ΄απαντήσω...»

Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου

“... After the performance ended at midnight, some rich kids would take the artists in a cart and headed from Hatzifragou 

t’ Alani to party with them in the country cafes, past the orchards. The neighborhood did not go to sleep before the carts 

passed, to hear the artists giggling, or mesmerized by the moon, singing: In the current of my life, why should I answer to 

you...” 

Kosmas Politis, On Hatzifragou Street
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Έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Έλλήνων:
«Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ΄22».
Εγκαίνια: 21/08, 18:30

Η έκθεση “Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ’22” έχει οργανωθεί από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για 

τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε το 2006 στον εκθεσιακό του χώρο στην Αθήνα και έκτοτε έχει 

μεταφερθεί σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος, στο πλαίσιο των δράσεων για την εκατονταετηρίδα 

της Μικρασιατικής Καταστροφής, παρουσιάζεται σε μια ευσύνοπτη και ανανεωμένη εκδοχή στο Καστελλόριζο, στο πλαίσιο 

του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ “Πέρα από τα Σύνορα” (21-28 Αυγούστου 2022), το οποίο οργανώνεται από το 

Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.

Τα φωτογραφικά τεκμήρια προέρχονται από ποικίλους φορείς, όπως τα Ιστορικά και Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου 

Μπενάκη, το Μουσείο-Αρχείο ΕΡΤ, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο κ.ά. 

Το εποπτικό υλικό της έκθεσης συμπληρώνεται από χάρτες και διαγράμματα, ενώ ο συνοδευτικός έντυπος κατάλογος 

περιλαμβάνει επιπλέον υλικό και κείμενα.       

Μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1922, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες αναγκάστη-

καν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ιωνία, την Προποντίδα, την Ανατολική Θράκη, την Καππαδοκία, τον Πόντο και 

τον Καύκασο. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους. Ωστόσο, το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα 1.221.849 πρόσφυ-

γες, στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν έρθει παλαιότερα από τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και αλλού. Ο αριθμός 

τους προσέγγιζε το 1/4 του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Συνεπώς, το έργο της υποδοχής, αποκατάστασης και αφο-

μοίωσής τους από ένα κράτος που μετρούσε μια δεκαετία σχεδόν συνεχών πολέμων, θα αποδεικνυόταν τιτάνιο. Ωστόσο, 

αυτό το έργο θα στεφόταν μακροπρόθεσμα με επιτυχία, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ειρηνικά επιτεύγματά της 

χώρας και ταυτόχρονα μια ιστορική τομή στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξή της.

Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκαν στις πόλεις και τα χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Από την υπόλοιπη 

επικράτεια, η Αττική δέχθηκε τους μεγαλύτερους αριθμούς: Το 1928 ζούσαν εκεί 276.000 πρόσφυγες, περίπου το 1/4 του 

συνολικού αριθμού των προσφύγων στη χώρα. Αποτελούσαν το 30% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής (το 28% στον 

Δήμο Αθηναίων και το 40% στον Δήμο Πειραιά).

Μέσα από χαρακτηριστικές αλλά και σπάνιες φωτογραφικές αποτυπώσεις, παρουσιάζονται στην έκθεση οι βασικοί άξονες 

που συνθέτουν το δύσκολο έργο της εγκατάστασης των προσφύγων στην Αττική τη δεκαετία 1922-32: Οι πρώτες αφίξεις 

με πλοία από τα λιμάνια του Ανατολικού Αιγαίου στον Πειραιά και η προσωρινή παραμονή σε αντίσκηνα, βαγόνια τραίνων 

ή και υπαίθριους χώρους, οι θυελλώδεις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό και ο διπλωματικός πυρετός για την οργάνωση 

της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο αγώνας δρόμου για την παροχή περίθαλψης, σίτισης, 

φροντίδας των ορφανών, πρώτα από ιδιώτες και φιλανθρωπικές οργανώσεις και, στη συνέχεια, από την Επιτροπή Αποκα-

ταστάσεως Προσφύγων, η γέννηση των προσφυγικών συνοικισμών στα περίχωρα της Αθήνας και του Πειραιά, οι οποίοι, 

από παραγκουπόλεις, θα αναπτύσσονταν σε ζωντανές γειτονιές, αλλάζοντας για πάντα το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας, 

η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων, αλλά και η καθημερινότητά τους, η οργάνωσή τους σε σωματεία και 

συλλόγους και τέλος, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές -οι πρόσφυγες- ως πρόσωπα νέων, ηλικιωμένων και παιδιών, ανδρών και 

γυναικών, γεμάτων αγωνία για το παρόν, αλλά με καρτερία και αποφασιστικότητα για το μέλλον.

21-28/08 > 18:00-20:00

Δημοτική Αίθουσα Μεγίστης | Municipality Hall of Megisti

Εικαστικά| Visual arts 
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Hellenic Parliament Foundation’s Exhibition:
“The Attic land welcomes the refugees of ‘22”.
Opening: 22/08, 18:30

The exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” has been organized by the Hellenic Parliament Foundation for 

Parliamentarianism and Democracy. It was presented in 2006 at its exhibition space in Athens and since then it has traveled to 

many cities in Greece and abroad. This year, as part of the activities for the centenary of the Asia Minor Disaster, it is presented in 

a concise and updated version in Castellorizo, within the framework of the 7th “Beyond the Borders” International Documentary 

Festival (August 21-28, 2022), which is organized by the Hellenic History Foundation.

The photographic evidence comes from various institutions, such as the Historical and Photographic Archives of the Benaki 

Museum, the ERT Museum and Archive, the Center for Asia Minor Studies, the Greek Literary and Historical Archive, etc. The 

supervisory material of the exhibition is complemented by maps and diagrams, while the accompanying printed catalog includes 

additional material and texts.

After the defeat of the Greek army in Asia Minor in August 1922, hundreds of thousands of Greeks were forced to leave their 

homes in Ionia, Propontis, Eastern Thrace, Cappadocia, Pontus and the Caucasus. We do not know their exact number. However, 

in 1928, 1,221,849 refugees were registered in Greece, including those who had previously come from Bulgaria, Russia and 

elsewhere. Their number approached 1/4 of the total population of the country. Consequently, the task of receiving, rehabilitating 

and assimilating them by a state that had seen a decade of almost continuous wars would prove to be titanic. However, this 

project would be crowned with success in the long run, being one of the country’s greatest peace achievements and at the same 

time a historical intersection in its social, political, economic and cultural development.

Most of the refugees settled in the cities and villages of Northern Greece. Of the rest of the territory, Attica received the largest 

numbers: In 1928, 276,000 refugees lived there, about 1/4 of the total number of refugees in the country. They constituted 30% 

of the total population of the area (28% in the Municipality of Athens and 40% in the Municipality of Piraeus).

Through characteristic but also rare photographic prints, the exhibition presents the main axes that make up the difficult task of 

settling the refugees in Attica in the decade 1922-32: The first arrivals by ships from the ports of the Eastern Aegean to Piraeus 

and the temporary stay in tents, train carriages or even outdoor spaces, the stormy political developments at home and the 

diplomatic fever for the organization of the population exchange between Greece and Turkey, the race to provide healthcare, 

feeding, care for the orphans, first by individuals and charities and then by the Refugee Resettlement Committee, the birth of 

refugee settlements on the outskirts of Athens and Piraeus, which, from slums, would develop into vibrant neighborhoods, forever 

changing the urban landscape of the capital, the professional inclusion of refugees, but also their daily life, their organization 

in unions and associations and finally, the protagonists themselves - the refugees - as faces of young people, old people and 

children, men and women, full of anxiety for the present, but with patience and determination for the future.
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«Σμιλεύοντας τον Τόπο»: 
Έκθεση γλυπτικής του Αλέξανδρου Ζυγούρη  

Ο Αλέξανδρος Ζυγούρης είναι γλύπτης και ζει στο Καστελλόριζο τα τελευταία 35 χρόνια της ζωής του. Γι’ αυτόν, η τέχνη της 

γλυπτικής αφαιρεί τα περιττά για να αναδείξει την ουσία. Γεννήθηκε και ζει ανάμεσα σε αυτούς τους απόκρημνους βράχους 

που έχουν δει και βιώσει κοσμοϊστορικές αλλαγές. Εκτός αυτού, ο θαυμασμός και το δέος του για το έργο των προγόνων 

που έζησαν και δημιούργησαν σε αυτόν τον τόπο, του έδωσαν την πίστη και τη δύναμη να εκφραστεί πάνω στο υλικό που 

τον περιβάλλει. «Η απαιτητική σιγή, η δύναμη να συζητώ μαζί τους και να τους διεισδύω, να βιώνω τη ζωτικότητά τους, αυτή 

είναι η αποκάλυψή μου», επισημαίνει. Ο Αλέξανδρος λειτουργεί μόνο με εργαλεία χειρός: σφυρί, τρυπάνι και σμίλη. Με 

αυτόν τον τρόπο, βλέπει και ακούει καθαρά τον ήχο του βράχου. Ο τρόπος ζωής του είναι συνυφασμένος με την τέχνη που 

υπηρετεί. Λιτός και απέριττος, ξυπόλητος, περπατάει σε αυτό το βραχώδες νησί από άκρο σε άκρο, χαράζοντας το τοπίο 

γύρω του, δίνοντας ουσία στον αδιάκοπο αγώνα του ανθρώπου να εξημερώσει και να δώσει σχήμα στην ύλη.

“Sculpting the Land” 
by Alexandros Zygouris 

Alexandros Zygouris is a sculptor who has been living in Castellorizo for the last 35 years. For him, sculpture is subtracting the 

unnecessary in order to unravel the essence. He was born and lives among those steep rocks that have seen and experienced 

great changes. Furthermore, his admiration and awe for the work of our ancestors who lived and created on this island before him, 

has provided him with the faith and strength to express himself on the material that surrounds him. “Their challenging quietness, 

the power in discussing with them and in penetrating them, in experiencing their vitality, is my revelation”, he points out. Alexandros 

works only with hand tools: hammer, drill and chisel. In this way, he sees and hears clearly the sound of the rock. His lifestyle 

is interwoven with the art he serves. Frugal and austere, always barefoot, he walks this rocky island from one end to the other, 

sculpting the landscape around him, giving substance to man’s relentless struggle to tame and give shape to matter.

21-28/08 > 18:00-20:00

Ατελιέ Ζυγούρης | Atelier Zygouris

Εικαστικά| Visual arts 
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«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια»
Για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών

Μέσα από κλασικά παραμύθια θα γνωρίσουμε την έννοια της ελευθερίας και θα ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο της μου-

σικής. Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, θεατροπαιχνιδίσματα, κατασκευές 

και πολλή μουσική…

Αφηγήτρια/εκπαιδεύτρια: Λίλη Τέγου (ηθοποιός/μουσικός).  Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη.

Τα παραμύθια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι:

1. Κοκκινοσκουφίτσα

2. Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια 

3. Η Χιονάτη 

4. Ρουμπελστίνσκιν 

5. Σταχτοπούτα

“Fairytale musical journeys”
About children aged 2-6

Through classic fairy tales we will be introduced to the concept of freedom and we will travel to the magical world of music. An 

original program of music/movement education with songs, narration, theatrical plays, construction play and a lot of music… 

Narrator/Instructor: Lily Tegou (actor/musician). Musician: Niki Goudoumi.

The Tales we will use are:

1. Little Red Riding Hood

2. The wolf and the seven young goats

3. Snow White

4. Rumpelstiltskin

5. Cinderella

22-26/08 > 9:00-11:00

Δημοτική Αίθουσα Μεγίστης | Municipality Hall of Megisti

Για παιδιά |  For children 
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Έθνικό Ιστορικό Μουσείο
Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορί-

ζου συνεχίζει την επί χρόνια επιτυχημένη συνεργα-

σία του με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, με έμφαση 

στην βιωματική εκπαίδευση. Οι Ρεγγίνα Κατσιμάρ-

δου, Αναστασία Καστρίτη και Άννα Κάνδια θα πραγ-

ματοποιήσουν εργαστήρια χειροτεχνίας για τα παι-

διά του Καστελλορίζου. Πιο συγκεκριμένα:

α) στο εργαστήριο «Ένθύμιο από τον πόλεμο» οι 

μικροί Καστελλοριζιοί, αφού μάθουν για τα περίφη-

μα κεραμικά της Κιουτάχειας, τα οποία προσέλκυ-

σαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων αξιωματικών και 

στρατιωτών την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, θα ζωγραφίσουν τα δικά τους έργα.

β) στο διήμερο εργαστήριο «Φτιάχνω το δικό μου χαρτί» θα μάθουν εύκολους τρόπους κατασκευής χαρτοπολτού από 

ανακυκλωμένο χαρτί και δημιουργίας χειροποίητου χαρτιού κατάλληλου για να γράψουν, να ζωγραφίσουν και να διακο-

σμήσουν.

γ) Στο εργαστήριο «Καλάθια από νήματα» τα παιδιά θα γνωρίσουν την τέχνη της καλαθοπλεκτικής και θα πειραματιστούν 

με διάφορα υλικά προκειμένου να φτιάξουν τα δικά τους καλάθια.

δ) Τέλος, στο εργαστήριο «Η τέχνη έχει πρόσωπο…» τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με έργα από τη συλλογή προσω-

πογραφιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ακολούθως χρησιμοποιώντας την τεχνική του collage θα δημιουργήσουν τα 

δικά τους εικαστικά έργα.

National Historical Museum
About children aged 6-12

The 7th International Documentary Film Festival in Castellorizo carries on it’s inveterate collaboration with the National Historical 

Museum, with emphasis on the experimental learning. Regina Katsimardou, Anastasia Kastriti and Anna Kandia shall conduct 

handicraft workshops. More specifically:

a) in the workshop «Remnant of war» young Castellorizians will come to know about the famous ceramics of Kutahya, which have 

draw the interest of Greek officers and soldiers during the Asia Minor expedition, and they are going to paint their own works.

b) In the two-day workshop «I make my own paper» they will uncover easy ways of producing pult from recycled paper and easy 

methods of constructing hand-made paper in order to write, paint or decorate.

c) In the workshop «Yarn baskets» children shall get to know the art of kniting baskets and will have the opportunity to experiment 

with various materials in order to create their own baskets.

d) Finally, in the workshop «Art has a face…» children will come in touch with exhibitions from the portraits collection of the National 

Historical Museum. Accordingly, using the technique of the collage shall they will create their own works of art.

22-25/08 > 11:00-13:00

Δημοτική Αίθουσα Μεγίστης | Municipality Hall of Megisti

Για παιδιά |  For children 
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Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: 
Φτιάξε την πρώτη σου ταινία!

Τα παιδιά του Καστελλορίζου θα έχουν την ευκαιρία να μά-

θουν και να εξασκηθούν στην καταγραφή βίντεο με σωστό 

και τεχνικά και αισθητικά τρόπο. Με τη βοήθεια απλού εξο-

πλισμού οι μαθητές θα τραβήξουν πλάνα και θα πάρουν 

συνεντεύξεις υλοποιώντας την πρώτη τους ταινία με τίτλο: 

«Το Καστελλόριζο και τα όνειρά μας!»

Έισηγητής: Ανδρέας Κατσικούδης. Είναι δάσκαλος 

δημοτικού, φωτογράφος και σκηνοθέτης. Έχει ολοκλη-

ρώσει τρία ντοκιμαντέρ, το ένα μεγάλου μήκους κι έχει 

προβληθεί σχεδόν σε όλα τα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην 

Ελλάδα. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 

Ήταν πέρσι πάλι μαζί μας κάνοντας στις νέες και νέους 

του νησιού μαθήματα φωτογραφίας.

Documentary Seminar: 
Make your first film!

The young people of Castellorizo will have the opportunity to 

learn and practice video recording in a correct and technical 

and aesthetic way. Using simple equipment, the students 

will take footage and interview, implementing their first film 

entitled: “Castellorizo and our dreams!”

Instructor: Andreas Katsikoudis. He is an elementary 

school teacher, photographer and director. He has 

completed three documentaries, which one of them 

is feature length and has been screened in almost all 

documentary festivals in Greece. He is a member of the 

Society of Greek Directors. He participated again in the 6th 

edition of Beyond Borders, giving the young people of the 

island photography lessons.

22-26/08 > 11:00-13:00

Δημαρχείο Μεγίστης (λιμάνι) | Megisti Town Hall (Port)

Για παιδιά |  For children 

«Μικρές ιστορίες» 

Προβολή και ανάλυση ταινιών μικρού μήκους μέσα από 

φύλλα εργασίας και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Οι 

ταινίες χωρίζονται σε θεματικές (εφηβικές ανησυχίες, λο-

γοτεχνικές διασκευές, οικονομική κρίση, ρατσισμός).

Έισηγητής: Αφροδίτη Καϊράκη.  Είναι ερευνήτρια κι-

νηματογραφικών σπουδών, υποψήφια διδάκτωρ του Τμή-

ματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., με πεδίο επιστημονικής 

έρευνας την ταινία μικρού μήκους. Το 2022 εκδόθηκε το 

πρώτο της δοκίμιο με τίτλο «Μεταμοντερνισμός και Νέο 

Χόλιγουντ» από τις εκδόσεις Αιγόκερως. Επιμελείται σε-

μινάρια με θέμα τον κινηματογράφο ενώ εισηγήσεις της 

έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Στα 

ενδιαφέροντά της συγκαταλέγεται η συγγραφή σεναρίων 

και η παραγωγή και σκηνοθεσία ταινιών μικρού μήκους. 

Εργάζεται ως μόνιμη φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης.

"Short stories"

Screening and analysis of short films through worksheets 

and creative writing exercises. The films are divided into 

themes like adolescent concerns, literary adaptations, 

economic crisis and racism.

Instructor: Afroditi Kairaki. She is a researcher of film 

studies, a PhD candidate of the Department of Philology of 

the National and Kapodistrian University of Athens and the 

short films are the field of her scientific research. In 2022, her 

first essay entitled "Postmodernism and New Hollywood" 

was published by Aigokeros Publications. She organizes 

seminars on cinema and her presentations have been 

published in international conferences and magazines. Her 

interests include writing screenplays and producing and 

directing short films. She works as a permanent philologist of 

Secondary Education.
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Θίασος Σκιών του Αλέξανδρου Μελισσηνού

Ο Καραγκιόζης, ο ήρωας που με τις περιπέτειές του μεγάλωσε γενιές και γε-

νιές παιδιών στα βάθη των δεκαετιών, ταξιδεύει στο Καστελλόριζο στο πλαίσιο 

του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα». Μικροί και 

μεγάλοι, λάτρεις της φιγούρας που ήρθε στην Ελλάδα μαζί με άλλες λαϊκές 

παραδόσεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, θα έχουν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν τέσσερις παραστάσεις από τον καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρο Μελισ-

σηνό. Ο Θίασος Σκιών του Αλέξανδρου Μελισσηνού θα χαρίσει άφθονο γέλιο 

στους μικρούς μας φίλους με τις παραστάσεις «O Καραγκιόζης Μάγειρας», 

«O Καραγκιόζης Σφουγγαράς», «Ο Καραγκιόζης και ο Περσέας» και «Oι Άθλοι 

του Ηρακλή».

The Shadow Theatre of Alexandros Melissinos

Karagiozis, a hero whose adventures have entertained generations and generations of children over many decades, travels 

to Castellorizo as part of the 7th “Beyond Borders” International Documentary Festival. Young and old, all lovers of a figure that 

came to Greece along with other folk traditions of the Greeks of Asia Minor, will have the opportunity to enjoy four performances 

by the shadow theatre player Alexandros Melissinos.The performances of the Shadow Theatre of Alexandros Melissinos will 

bring plenty of laughter to our young friends with the plays “Karagiozis the Cook”, “Karagiozis the Sponge Diver”, “Karagiozis and 

Perseus”, and “The Labours of Hercules”.

22-25/08 > 20:15

Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού | Saint George of the Well Square

Για παιδιά |  For children 
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DUETTO16
Βιολοντσέλο: Μαριλίζα Παπαδούρη 
Κλασική Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

Το 2017 δύο καταξιωμένοι μουσικοί με κλασικές καταβολές ένωσαν τις δυνάμεις 

τους δημιουργώντας ένα πολυφασματικό ντουέτο που «παντρεύει» τον ήχο δύο 

εξαιρετικών μουσικών οργάνων. Ο «βελούδινος» ήχος του βιολοντσέλου συνδυα-

σμένος με τον αριστοτεχνικό ήχο της κλασικής κιθάρας παρασέρνουν τους ακρο-

ατές σε μία μοναδική εμπειρία γεμάτη με εναλλαγές διαθέσεων και εικόνων.

Το ρεπερτόριο ευρύτατο, αφού καλύπτει όλο το φάσμα εποχών από την Μπαρόκ 

μέχρι και σήμερα και αντλείται τόσο από την παγκόσμια μουσική δημιουργία όσο 

και από τον τελευταίο αιώνα της μουσικής εγχώριας δημιουργίας. Ως εκ τούτου, 

οι παρτιτούρες τους περιλαμβάνουν μουσικές συνθέσεις από Μπαχ και Βιβάλντι 

μέχρι Ερίκ Σατί και Βίλα Λόμπος. Από Νίνο Ρότα μέχρι Μίκη Θεοδωράκη.

Το ντουέτο έχει εμφανιστεί με τεράστια επιτυχία σε πολλά θέατρα και καθολικούς 

ιερούς ναούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο στα πλαίσια διαφόρων φεστιβάλ κλα-

σικής μουσικής καθώς και σε ζωντανές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 

ειδικευμένες στην κλασική μουσική. Έχει επίσης συνεργαστεί συναυλιακά με ερ-

μηνευτές όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Νένα Βενετσάνου, ο Βασίλης Γισδάκης 

κ.λ.π.

Τον Αύγουστο του 2022 το DUETTO16 πρόκειται να «κατακλύσει» το Καστελλόρι-

ζο με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο και ελληνικό κινηματογράφο.

DUETTO16
Violoncello: Mariliza Papadouri
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

In 2017 two acclaimed musicians with classical background adjoined into one multifaceted duet that combines the sound of two 

exquisite musical instruments. The «velvet» sound of violoncello enhanced by the masterful sound of classical guitar entice the 

audiences into a unique, mind-blowing experience full of emotional and visual rotations

The repertoire seems quite panoramic and diverse, since it begins from the Baroque Area unfolding to today’s musical paths and 

it takes its inspiration from last century’s creation, both on international and domestic scale. Also, the duet performs masterpieces 

of Bach and Vivaldi to Eric Satie and Villa Lobos to culminate in Nino Rota’s and Mikis Theodorakis’s work. 

Since today, the duet has successfully performed with great punch in many theaters and catholic temples in Greece and Cyprus 

for diverse music festivals as well as for TV and radio programs specified on classical music. For concert’s necessities, they have 

collaborated with artists such as Maria Faradouri, Nena Venetsanou, Vassilis Gisdakis e.t.c.

On August of 2022, DUETTO16 gets prepared to «fill up» Castellorizo with beloved and classic melodies derived from the 

international and Greek cinema.

22-27/08 > 22:15-22:30

Πλατεία ξενοδοχείου Poseidon / Poseidon Hotel’s Square

Mουσική |  Music
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Το Χρονικό των Δέκα Ημερών
Αγάπη Μολυβιάτη-Βενέζη

Η Αγάπη Μολυβιάτη-Βενέζη ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, που είχε πολύ βαθιά συνείδη-

ση του χρέους. Του χρέους προς τον αδελφό της Ηλία Βενέζη, του οποίου προσπάθησε 

να σώσει τη ζωή μέσα στην Καταστροφή του ‘22, διακινδυνεύοντας τη δική της. Μέσα στη 

δίνη αυτού του πολέμου γνώρισε έναν εξ ίσου σπάνιο άνθρωπο, τον Kemaletin, ένα Τούρ-

κο αξιωματικό, ο οποίος κινδύνευσε σοβαρά στην προσπάθειά του να σώσει και αυτός τον 

αδερφό της Αγάπης, τον Ηλία Βενέζη, από τα Τάγματα Θανάτου το 1922.

Επιμέλεια: Ειρήνη Σαρίογλου

Εκδόσεις: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών

The Ten-Day Diary
Agapi Moliviatis-Venezi

Agapi Molyviati Venezi was a rare human who had a very deep duty consciousness. The duty 

to his brother, Ilias Venezis whose life she tried to save in the disaster of 22, set her own life at 

risk. Through the swirl of this war she met also a rare human called Kemaletin who was a Turkish 

army officer and set himself in serious danger to save Agapi’s brother, Ilias Venezis, from orders 

of death in 1922.

Edited: Irini Sarioglou

Publications: Hellenic History Foundation

22/08 > 19:00-20:00 Βιβλοπαρουσιάσεις | Book presentations
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Η Μικρασιατική Έκστρατεία 
του Κώστα Μισαηλίδη

Σχεδόν έναν αιώνα μετά από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που αναμφίβολα αποτελεί 

μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ού αιώνα, το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 

Μελετών, με την υποστήριξη του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, ανέλαβε την 

έκδοση του αρχείου του Μικρασιάτη δημοσιογράφου και πολεμικού ανταποκριτή Κώστα 

Μισαηλίδη (1883, Νικομήδεια Βιθυνίας – 1955, Ν. Σμύρνη, Αθήνα).

Ο Μισαηλίδης από τις 2 Μαΐου 1919 έως τον Σεπτέμβριο του 1922, ακολουθεί την Ελληνι-

κή Στρατιά στα βάθη της Ανατολίας και καταγράφει τα τεκταινόμενα της Εκστρατείας για 

παραπάνω από δέκα εφημερίδες της εποχής. Οι ανταποκρίσεις του αποτελούν μια εξαι-

ρετική πρωτογενή πηγή για ερευνητές, ιστορικούς αλλά και το ευρύ κοινό, εκφράζοντας 

τον πόνο και την οδύνη της εποχής εκείνης. Μιας εποχής που σημαδεύτηκε από τη δίνη 

του πολέμου, ‘από συμφορές και θύελλες και λαίλαπες και κατακλυσμούς’.

Συγγραφέας: Κώστας Μισαηλίδης

Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ειρήνη Σαρίογλου

Εκδόσεις: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών

The Asia Minor Campaign 
by Kostas Missaelidis

Nearly a century after the Asia Minor Catastrophe, arguably one of the biggest tragedies of 

the 20th century, the Hellenic History Foundation, with the support of the Cultural Foundation 

of JUADN, has published the archives of Asia Minor-born journalist and war correspondent 

Kostas Missaelidis (1883, Nicomedia of Bithynie – 1955, N. Smyrne, Athens).

From May 2 1919 until September of 1922, Missaelidis follows the Hellenic Army to the 

depths of Anatolia and records all the events and proceedings of the Campaign for over 

ten newspapers of the era. His correspondences constitute an excellent primary source 

for researchers, historians and the general public, expressing the pain and sorrow of this 

time. A time marked by the horrors of war, by “calamities and hurricanes, and disasters and 

cataclysms”.

Author: Kostas Missaelidis

Introduction-Editing: Irini Sarioglou

Publications: Hellenic History Foundation

23/08 > 19:00-20:00 Βιβλοπαρουσιάσεις | Book presentations
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Πατρίδα αξέχαστη Μικρά Ασία
Βασιλική Ράλλη

Η Βασιλική Ράλλη αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της, που με βία αναγκάστηκε 

να εγκαταλείψει την πατρίδα της, το Μοσχονήσι της Μικράς Ασίας, και αφού δοκιμάστη-

κε από τη θλίψη της απώλειας και το πένθος της καταστροφής, δόθηκε με δημιουργική 

ορμή στην οικοδόμηση μιας νέας ζωής στην απέναντι ακτή.

Η μαρτυρία της Βασιλικής Ράλλη ξεκινά από το Μοσχονήσι και το Αϊβαλί και αγκαλιάζει 

όλον τον Ελληνισμό. Ιδιαίτερα σήμερα περισσότερο από ποτέ, η αξία τέτοιων μαρτυριών 

είναι ανεκτίμητη, διότι τροφοδοτούν την ψυχή μας με πίστη και αγωνιστικότητα.

Επιμέλεια: Αγγελική Ράλλη, Ειρήνη Σαρίογλου

Εκδόσεις: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών

Unforgettable motherland Asia Minor
Vassiliki Ralli

Vasiliki Ralli narrates the story of her family, that was violently urged to abandon her country, 

Moschonisi in Minor Asia, and as long as she was challenged by the sorrow of loss and the 

catastrophe mourning, she was available with creative momentum at the construction of a 

new life on the opposite coast.

Vasiliki Ralli’s testimony starts from Moschonisi and Aivali and “surrounds” all the Hellenism. 

Especially nowadays more than ever, the value of these testimonies is priceless because they 

feed our soul by faith and competitiveness.

Edited by: Aggeliki Ralli, Irini Sarioglou

Publications: Hellenic History Foundation

24/08 > 18:30-19:30 Βιβλοπαρουσιάσεις | Book presentations



Αυτός ο κόσμος μου έδωσε το συναίσθημα πως δεν είμαι μια αδέσποτη μονάδα, ένα άχερο στ’ αλώνι. Μου έδωσε τη 

δύναμη να κρατηθώ ανάμεσα στους χαλασμούς που ήταν της μοίρας μου να ιδώ. Μ’ έκανε να νιώσω, όταν ξαναείδα το 

χώμα που με γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί.

Γιώργος Σεφέρης

This world gave me the feeling that I am not a stray unit, a straw in the threshing floor. It gave me the strength to hold on 

amidst the devastation I was destined to see. It made me feel, when I saw again the soil that gave birth to me, that man 

has roots, and when they are cut, it hurts”.

George Seferis



Τελετή Έναρξης & Λήξης| 
Opening & Closing Ceremony
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Radiograph of a Family
Νορβηγία, Ιράν, Ελβετία | Norway, Iran, Switzerland, 2020, 82’
Σκηνοθεσία | Directed by: Firouzeh Khosrovani

Η μητέρα μου παντρεύτηκε τη φωτογραφία του πατέρα μου στην Τεχεράνη. Αυτός σπούδαζε 
ακτινολογία στην Ελβετία και για τη μητέρα μου ο γάμος ήταν υποχρεωτικός για να έρθει και 
να ζήσει μαζί του. Το να ζεις στην Ευρώπη ήταν μια πρόκληση για τη μητέρα μου με το δικό 
της θρησκευτικό υπόβαθρο. Η αμαρτία βρισκόταν παντού. Ο πατέρας μου προερχόταν από 
μια ελευθερωμένη και κοσμική οικογένεια. Ήταν λάτρης της κουλτούρας, των καλών τεχνών 
και της κλασικής μουσικής. Η μητέρα μου ποτέ δεν κατανόησε πως αυτός μπορούσε να 
εκτιμήσει  έναν πίνακα που αναπαριστούσε γυμνά σώματα. Αφότου γεννήθηκα, μετακομίσαμε 
από την Ελβετία πίσω στην Τεχεράνη. Λίγο μετά, ξέσπασε η Επανάσταση που έφερε τα πάνω 
κάτω. Η μητέρα μου βρήκε νέο λόγο ύπαρξης και νέα «ταυτότητα»: έγινε μια θρησκευόμενη 
ακτιβίστρια, διευθύντρια σχολείου και έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση. Ο πατέρας μου καθόταν 
ήσυχα στην αγαπημένη του καρέκλα στο σπίτι και άκουγε  Μπαχ. Στο σπίτι μας, δεν υπήρχαν 
πλέον πια τζόγος ή κόκκινο κρασί. Το χαλάκι προσευχής της μητέρας μου και το δικό μου 
τοποθετήθηκαν στο σαλόνι, το ένα δίπλα στο άλλο δίπλα στο παράθυρο. 

Firouzeh Khosrovani

Γεννημένη στην Τεχεράνη, η Firouzeh Khosrovani εγκαταστάθηκε στην Ιταλία για να συνεχίσει 
τις καλλιτεχνικές της σπουδές στην Academia di Belle Arti di Brera. Μετά την αποφοίτησή της 
το 2002 επέστρεψε στο Ιράν και απέκτησε το μεταπτυχιακό της στη Δημοσιογραφία. Τώρα ζει 
μεταξύ Τεχεράνης και Ρώμης. Η πρώτη της ταινία, «Life Train» (2004), είναι ένα ντοκιμαντέρ 
για τη θεραπεία «παιχνιδιού» που παρέχεται για τα τραυματισμένα παιδιά από το σεισμό στο 
Bam. Το 2007, σκηνοθέτησε το «Rough Cut», μια ταινία για τις ακρωτηριασμένες πλαστικές 
κούκλες στις βιτρίνες των καταστημάτων της Τεχεράνης, η οποία κέρδισε δεκατρία βραβεία 
σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Η τελευταία της δουλειά, «Fest of Duty», παρακολουθεί 
δύο έφηβες κοπέλες καθώς ενηλικιώνονται, οκτώ χρόνια μετά το επίσημο Fest of Duty. Η 
ταινία κέρδισε το βραβείο OXFAM στην IDFA το 2014.

My mother married my father’ s photograph in Tehran. He was studying radiology in Switzerland, 
and for mother to come and live with him, marriage was obligatory. For my mother, with her 
religious background, living in Europe was a challenge. Sin was everywhere. My father came from 
a liberal and secular family. He was a lover of culture, fine arts, classical music. My mother never 
understood how he could treasure a painting depicting nude bodies. After I was born, we moved 
from Switzerland back to Tehran. Shortly after, the Revolution happened and changed everything 
upside down. My mother found new reason and new identity: She became a religious activist, 
school principal and did military training. My father sat quietly in his favorite chair at home and 
listened to Bach. In our house, there were no more card playing or red wine. My mother’ s prayer 
mat, and my prayer mat, were placed next to each other in the living room, by the window.

Firouzeh Khosrovani

Born in Tehran, Firouzeh Khosrovani settled in Italy to pursue her artistic studies at the Academia di 
Belle Arti di Brera. After graduating in 2002 she returned to Iran and acquired her Master’s degree 
in Journalism. She now lives between Tehran and Rome. Her debut film, “Life Train” (2004), is a 
documentary on the “play” therapy provided for the traumatized children of the earthquake in Bam. 
In 2007, she directed “Rough Cut”, a film about mutilated plastic mannequins in the shop windows 
of Tehran, which won thirteen international film festival awards. Her last work, «Fest of Duty», follows 
two adolescent girls as they transition into adulthood, eight years after their official Fest of Duty. The 
film won the OXFAM award at IDFA in 2014.

Κυριακή| Sunday  21/08/2022

20:30    
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Αφιέρωμα μνήμης στη Μικρασιατική Καταστροφή 1922 με τίτλο 
«Αροθυμώ και Τραγουδώ» | Memorial tribute to the Asia Minor 
Catastrophe of 1922 entitled «I miss and I sing» 

Τραγούδι: Ηρώ Σαΐα
Singer: Iro Saia

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια Ηρώ Σαΐα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, παρουσιάζει μια μουσική παράσταση 
με έντονα τα ηχοχρώματα της Ανατολής. Σμυρνέικο, Ρεμπέτικο και Ποντιακό 
τραγούδι, συνθέτουν μια μουσική πανδαισία γεμάτη από μελωδίες και ρυθμούς, 
υπενθυμίζοντάς μας ότι η μουσική που έχουμε σήμερα δεν είναι μόνο συνδυασμοί 
ήχων και ρυθμών αλλά κυρίως είναι μνήμες, συναισθήματα, αναμνήσεις και 
βιώματα ενός ολοκλήρου λαού που για πολλούς αιώνες κάνει τη χαρά και τον 
πόνο του μουσική, όπου κι αν βρίσκεται. 

The on-of-a-kind singer Iro Saia, performs on a music show saturated with Anatolian 
melodies inspired by the anniversary of 100 years of Asia Minor Catastrophe and 
Pontic Genocide. Smyrneiko, Rebetiko and Pontic songs, are composing a rainbow 
of melodies and vibes, reminding us that the music tradition that we have in our days 
is not merely a compound of music vibes and audios, but most of all is about the 
memories, the sentiments, the recollections and the experiences of people, who for 
many centuries, have parlaid their sorrow and their elation into music, wherever they 
might be.

Tελετή Έναρξης |Opening Ceremony 

22:15    
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A Death for Peace
Mahatma Gandhi and the Impossible Quest
Γαλλία, Γερμανία | France, Germany, 2005, 52’
Σκηνοθεσία | Directed by: Arnaud Mandagaran

Στις 20 Ιανουαρίου 1948, ο Gopal Godse, ο άνθρωπος που υποσχέθηκε στον εαυτό του να 
δολοφονήσει τον Γκάντι, αυτογελοιοποιείται σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να σκοτώσει 
τον Μαχάτμα. Ωστόσο, μόλις δέκα ημέρες αργότερα, ο αδερφός του Ναχτούραμ, θα 
δώσει ένα τέλος στη ζωή του Πατέρα του Διαχωρισμού της Ινδικής Αυτοκρατορίας σε Ινδία 
και Πακιστάν. Εξήντα πέντε χρόνια αργότερα, αυτή η ταινία επικεντρώνεται στο τί συνέβη 
πραγματικά τότε. Και τα δύο αδέρφια ήταν μέλη μιας ακροδεξιάς οργάνωσης , και παρόλο 
που το πολιτικά ορθό τμήμα αυτών των εθνικιστικών Ινδουιστών, το Μεγάλο Κόμμα του 
Ινδικού Λαού, τηρεί μια πολύ πιο μετριοπαθή στάση, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον Γκάντι 
με αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα. Και αυτό το κόμμα κυριαρχούσε στο Κοινοβούλιο 
μέχρι πριν από λίγους μήνες. Όσον αφορά το Πακιστάν, λόγω των πρόσφατων γεγονότων 
μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ολόκληρος ο πλανήτης έχει καταλάβει τη σημασία με την οποία 
κανείς πρέπει να συλλογιστεί τα Μουσουλμανικά κινήματα σε αυτήν την περιοχή. Κι εφόσον 
κι οι δύο χώρες έχουν πρόσβαση σε πυρηνικά όπλα, είναι πολύ σημαντικό να επιτηρούνται οι 
πιθανές Ινδο-Μουσουλμανικές αντιπαραθέσεις. Και πράγματι, ο αδερφός του δολοφόνου 
του Γκάντι, ακόμη και 65 χρόνια αργότερα, δεν έχει χάσει ούτε ίχνος από το μίσος του. Και οι 
νεότεροι αδελφοί του εν όπλοις μπορεί να ξανα χτυπήσουν, ειδικά από τότε που το κόμμα του 
Γκάντι και του Νεχρού, το Κογκρέσο, ξαναπήρε την εξουσία.

Arnaud Mandagaran

Ο Arnaud Mandagaran γεννήθηκε το 1949 στο Παρίσι. Σπούδασε φιλοσοφία (στη σχολή 
του Nanterre 1968/1971) και γνώρισε από κοντά την ινδική ήπειρο στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘70. Αυτή η περιοχή του κόσμου γίνεται για αυτόν ένα σημαντικό κέντρο ενδιαφέροντος 
επειδή του παρέχει το υλικό για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ντοκιμαντέρ του.

On January 20, 1948, Gopal Godse, the man who promised himself to eliminate Gandhi, ridicules 
himself in a failed attempt to kill the Mahatma. However, only ten days later, his brother Nathuram 
will put en end to the life of the Father of the Partition of the Indian Empire into India and Pakistan. 65 
years later, this film looks at how it all really happened. Both brothers were members of an extreme-
right organisation, and even if the politically correct branch of these nationalistic Hindus, the Grand 
Party of Indian People, displays a much more moderate attitude, it continues to look at Gandhi 
with ambivalent feelings. And this party has been dominating the National Parliament until only a 
few months ago. As to Pakistan, with the recent post September-11 events, the whole world has 
understood the importance with which one has to consider the Muslim movements in this region. 
And since the two countries have both access to nuclear weapons, it seems very important to 
monitor the potential Hindu-Muslim confrontations. And indeed, the brother of Gandhi’s assassin, 
even 65 years later, has not lost a single inch of his hatred. And his younger brothers in arms might 
strike again, in particular since Gandhi’s and Nehru’s party, the Congress, has just returned to 
power.

Arnaud Mandagaran

Arnaud Mandagaran was born in 1949 in Paris. He studied philosophy (faculty of Nanterre 
1968/1971) and discovered the Indian subcontinent in the early 70s. This region of the world 
becomes for him a major center of interest because provides him the material for most of his 
documentary production.

Κυριακή| Sunday  28/08/2022

20:15    
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Μουσικό Σύνολο ΑΡΓΌΝΑΎΤΈΣ | 
Musical Ensemble ARGONAUTS

Το μουσικό σύνολο ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ειναι μια παρέα καταξιωμένων μουσικών, σολίστ, με 
πολλές εμφανίσεις σε θέατρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Κάθε εμφάνισή τους 
περιστρέφεται, συνήθως, γύρω από ένα μουσικό θέμα.  Με εκτενή αφιερώματα σε 
συγκεκριμένους συνθέτες ή στιχουργούς αλλά και “συλλεκτικές” συναυλίες με θέματα 
όπως:  “Μουσική από τον κινηματογράφο”, “Τραγούδια της Θάλασσας” και πολλά άλλα. 
Με το σύνολο συνεργάζονται πολλοί αγαπημένοι ερμηνευτές.  Στις 28/8/2022 στο 
Καστελλόριζο με το σύνολο εμφανίζεται ο ερμηνευτής Βασίλης Γισδάκης, ένας από τους 
τελευταίους συνεργάτες του Μάνου Χατζιδάκι που μεταλαμπαδεύει την αισθητική και το 
ήθος του μεγάλου συνθέτη σε κάθε του ερμηνεία. 

Οι μουσικοί που απαρτίζουν το Μουσικό Σύνολο ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ είναι:

Δημήτρης  Παπαγγελίδης  (κλασική κιθάρα)
Σπύρος  Παγιάτης  (πιάνο)
Δημήτρης  Κουφογιώργος  (μαντολίνο)
Μαριλίζα  Παπαδούρη  (βιολοντσέλο)

Με τους ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, ας ταξιδέψουμε όλοι μαζί με χρώματα και αρώματα της Μικρασίας 
και της θάλασσας που μας ενώνει με αυτήν.

The ARGONAUTS musical ensemble is a group of renowned musicians and solists, with many 
appearances in theaters in Greece and abroad. Each of their appearences usually resolves 
musically around a specific theme. They have done extensive tributes to specific composers or 
lyricists, as well as ‘collectible’ concerts with themes such as “Music from the cinema”, “Songs 
of the Sea” and much more. Many favorable composers are collaborating with the ensemble. 
On 28/8/2022 Vassilis Gisdakis shall appear in Castellorizo alongside the ensemble. Gisdakis 
is on of the last associates of Manos Hadjidakis, transmitting in each of his performances the 
aesthetics and the ethos of the great composer.

The musicians that contribute the Music Ensemble ARGONAUTS are:

Dimitris Papangelidis (classical guitar)
Spyros Pagiatis (piano)
Dimitris Koufogiorgos (mandolin)
Mariliza Papadouri Papangelidis (cello)

Let us all travel alongside the ARGONAUTS accompanied with Micrasian colours and 
sensations and bonded by the sea which unite us with Asia Minor.

Tελετή Λήξης | Closing Ceremony

22:15    
Πλατεία ξενοδοχείου Poseidon / Poseidon Hotel’s Square



Μονάχα οἱ ἠλίθιοι καί οἱ νεκροί ἔχουν δικαίωμα νά λησμονοῦν, μά ὅσοι ἔχουν τήν πνοή τῆς ζωῆς μέσα τους ὀφείλουν νά 
θυμοῦνται γιά νά στοχάζουνται καί νά συχωροῦν. Ἡ μνήμη εἶναι ἐκείνη πού δίνει θροφή στό πνεῦμα καί στήν καρδιά. 

Στρατή Δούκα, Ιστορία ενός αιχμαλώτου

Only the idiots and the dead have the right to forget, but those who have the breath of life inside them must remember in 

order to reflect and forgive. Memory is what nourishes the spirit and the heart.

Stratis Doukas, A Prisoner of War’s Story



Η Επιστήμη του Ντοκιμαντέρ| 
The Science of Documentary

Masterclasses

Pitching Lab
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23/08 > 21:30-22:15 > Danae Elon 

Κινηματογραφικά μεταίχμια: από το Προσωπικό στο Πολιτικό |  
Cinematographic penumbras: from Personal to Political

Η Danae Elon, δημιουργός ντοκιμαντέρ από το Ισραήλ, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της διερεύνησε τη σύνδεση 

μεταξύ προσωπικού και πολιτικού. Το προσωπικό είναι πάντα αναπόφευκτα πολιτικό. Στο έργο της έχει περιηγηθεί και 

εξερευνήσει τις επιπτώσεις της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης στην οικογένειά της. Το κινηματογραφικό της έργο 

είναι μια προσπάθεια να συμμετάσχει σε μια σοβαρή και συχνά επίπονη έρευνα για την αλήθεια πίσω από την ταυτότητα και 

το ανήκειν. Ο εθνικισμός και η βίαιη εγκατάσταση των Ισραηλινών σε παλαιστινικά εδάφη είναι ο πυρήνας της αμφισβήτησής 

της. Το masterclass με τη Danae Elon θα επικεντρωθεί σε  τρεις από τις ταινίες της. «Another Road Home» 2004, «Partly 

Private» 2009 και «PS Jerusalem» 2015. Η τριλογία ξεκινά με την πρώτη της ταινία «Another Road Home» που εξερευνά την 

Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση μέσα από το πρίσμα της οικογένειας και τον Παλαιστίνιο που προσέλαβε η οικογένειά 

της για να γίνει η νταντά της. Η δεύτερη ταινία της, «Το Partly Private», είναι μια σκωπτική και αστεία προσέγγιση στο 

εβραϊκό( και όχι μόνο)  έθιμο της περιτομής (εδώ, το πολιτικό υπεισέρχεται στην πλέον προσωπική απόφαση...), ενώ στο 

«PS Jerusalem», η Danae καταγράφει τα μέλη της οικογένειάς της καθώς επιστρέφουν  για να ζήσουν στην Ιερουσαλήμ 

μετά από είκοσι χρόνια απουσίας. Η Danae θα οδηγήσει το κοινό στην κατανόηση του γεγονότος πώς καμία ταινία δεν 

μπορεί να είναι αντικειμενική αφήγηση της Ιστορίας. Η υποκειμενικότητα είναι το κλειδί για την αποκάλυψη όχι μόνο της 

ζωής των άλλων, αλλά και της σύνδεσής τους με τη δική μας. Πώς μπορεί μια επώδυνη συνεχιζόμενη πολιτική σύγκρουση 

να εκδηλωθεί σε κάθε πτυχή της ύπαρξής μας; Αυτός είναι ο κινηματογράφος που υπηρετεί η Danae Elon.

Danae Elon, a documentary filmmaker from Israel, has throughout her career explored the connection between the personal 

and the political. The personal is always inevitably political.  In her work she has navigated and explored the impacts of the Israeli 

Palestinian conflict on her own family. Her film work is an attempt to engage in a serious and often painful investigation on the truth 

behind identity and belonging.   Nationalism and settler colonialism has been at the core of her questioning. The Masterclass 

with Danae Elon will focus on three of her films: “Another Road Home” 2004, “Partly Private” 2009 and “P.S Jerusalem” 2015. The 

trilogy begins with her first film “Another Road Home” which explores the Israeli Palestinian conflict through the prism of family 

and the Palestinian man whom her family hired to become her Nanny. Ηer second film “Partly Private” is a wry and comical look 

on the Jewish and non-Jewish custom of circumcision, here too the political enters the most personal decision, and finally in 

P.S Jerusalem Danae documents her family as they return to live in Jerusalem after a twenty year absence.  Danae will invite the 

audience to understand how no film can be an objective account of history. Subjectivity is a key to revealing not only the lives of 

others but their connection to our own. How can a painful ongoing political conflict manifest itself in every aspect of our being? 

This is the cinema Danae Elon explores.

Masterclass - 1



1637 t h  B E Y O N D  B O R D E R S   Η Επιστήμη του Ντοκιμαντέρ|The Science of  Documentar y

24/08 > 19.30-20:15 > Uri Cohen

Μαρτυρώντας τους Μάρτυρες: Τεκμηριώνοντας την Ζωή και τον 
Πόλεμο στο Ισραήλ | Witnessing the Witness: Documenting Life 
& War in Israel

Αυτό το masterclass θα εξερευνήσει τις λεπτές αποχρώσεις που είναι συμφυείς με τη ζωή, σε μια κοινωνία της οποίας 

οι ίδιοι οι όροι ύπαρξης καθορίζονται από τον πόλεμο και την αναπαράστασή του. Οι αφετηρίες των τρεχουσών τροχιών των 

ιστορικών γεγονότων, θα εντοπιστούν στον  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχεδόν ταυτόχρονα με το Ολοκαύτωμα και τον Πόλεμο 

της Ανεξαρτησίας (1948-1949). Το πώς τεκμηριώνονται και αναπαριστώνται και οι δύο αυτές ιστορικές περίοδοι στο Ισραήλ, 

μετατρέπεται στη συνέχεια σε ερώτημα συνυφασμένο με τη δική μας οπτική, πώς πλαισιώνουμε μια ζωή που καθορίζεται 

από γεγονότα που επιδιώκουν να υπερβούν τον δικό τους χρόνο, εισερχόμενα στο παρόν μας. Μεταξύ της τεκμηρίωσης 

του παρόντος και της αναπαράστασης του παρελθόντος (μέσω αρχείων), πρόκειται για μια κουλτούρα που αναζητά ένα νέο 

πλαίσιο κοσμοθεωρίας,  που μπορεί να περιέχει το παρελθόν, ενώ παραμένει ανοιχτή στο μέλλον.

This Masterclass will explore the subtleties inherent to life in a society whose very forms of existence are determined by war 

and its representation. The current trajectories will be traced back to the almost coeval World War Two, the Holocaust and the 

War of independence (1948-1949). How both are documented and represented in Israel is then turned into a question of our own 

gaze, how we frame a life determined by events that seek to transcend their own time into the present. Between documenting the 

present and representing the past (archive) it is about a culture in search of a new frame of mind, one that can contain the pasts 

while remaining open to the future.  

Masterclass- 2
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26/08 > 21:30 > Jean - Christoph Caron 

Για την τέχνη των ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων|
On the art of animated documentaries

Το εν λόγω masterclass παρουσιάζει ο Jean-Christoph Caron, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ με μακροχρόνια διεθνή 

εμπειρία, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος ντοκιμαντέρ του δημόσιου γερμανικού καναλιού γενικής ενημέρωσης 

Phoenix για το ZDF. Αυτή η εισήγηση εξετάζει το πώς η τέχνη της εικονογράφησης και τα κινούμενα γραφικά παρέχουν 

έναν σημαντικό τρόπο αφήγησης για ταινίες, ειδικά για ιστορικά ντοκιμαντέρ. Παρουσιάζοντας και συζητώντας ορισμένα 

πρόσφατα παραδείγματα, ο Jean-Christoph θα προσφέρει μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της παραγωγής ιστορικών 

ντοκιμαντέρ  κινουμένων σχεδίων.

This Masterclass is presented by Jean-Christoph Caron, a documentary filmmaker with long-term international experience, 

who is heading the documentary department of the public German information channel Phoenix for ZDF. This talk explores the 

question how the art of illustrations and motion graphics provide an important way of storytelling for films, especially for history 

documentaries. By presenting and discussing some recent examples, Jean-Christoph will provide a rare behind-the-scenes 

look into the production of animated history documentaries

Masterclass- 3
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25-26/08 > 18:30-20:15

Είναι χαρά μας να συνεχίζουμε για τρίτη χρονιά, και να επεκτείνουμε το Visio-Pitching Lab στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

«Πέρα από τα Σύνορα», που λαμβάνει χώρα στο Καστελλόριζο. Φέτος προετοιμάζεται και διοργανώνεται μεταξύ άλλων 

από μια ομάδα τεσσάρων φοιτητών (Δήμητρα Καψάλα, Αντιγόνη Σδρόλια, Λεωνίδα Χριστοδουλίδη και Χριστίνα Δάφνη) από 

τη Σχολή Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη διεξαγωγής και συντονισμού του 

Lab είναι η Claudia Schreiner, με μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στην κινηματογραφική βιομηχανία και Υπεύθυνη 

Σπουδών στο Documentary Campus.

Κάθε Pitch διαρκεί 15 λεπτά, 3 λεπτά για την παρουσίαση της ιδέας και 12 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Οι μέρες 

διεξαγωγής του Lab είναι Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022.

Ο στόχος είναι να προσφερθεί στους νέους ευρωπαίους κινηματογραφιστές η ευκαιρία να παρουσιάσουν τη βασική 

τους ιδέα σε μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή του ντοκιμαντέρ. 

Το Pitching Lab του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα» αποτελεί το μοναδικό 

εγχώριο οπτικοακουστικό Lab εξ αποστάσεως, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο και 

ενδιαφερόμενη να υπερκεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο μεταφοράς και κόστους, καθιστώντας έτσι την πρόσβαση στη 

γνώση και τη μάθηση ένα δρόμο χωρίς σύνορα και περιορισμούς. 

Όσοι θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν την ιδέα τους, θα λάβουν επαγγελματικά σχόλια σχετικά με το πώς 

να μετατρέψουν μια ιδέα σε ένα άρτιο έργο. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να εντάξουν την ιδέα τους σε ένα «πακέτο 

παρουσίασης» που μπορεί να παρουσιαστεί στον οποιοδήποτε και σ’ όλους που απαρτίζουν την κοινότητα του ντοκιμαντέρ, 

συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Το Pitching Lab θα είναι μια μεγάλη βοήθεια στην αναζήτηση 

συνεργασιών, επιδοτήσεων, καθώς και κεφαλαίων για ανάπτυξη ή/και παραγωγή.

For the third year, it is our pleasure to continue and expand the Visio-Pitching Lab within the framework of the “Beyond 

Borders” Festival that takes place in Castellorizo. This year it is prepared and organized among others by a group of four students 

(Dimitra Kapsala, Antigoni Sdrolia, Leonidas Christodoulidis and Christina Dafni) from the Film School of the Aristotle University 

of Thessaloniki. The person responsible for conducting and coordinating the Lab is Claudia Schreiner, with long-term 

professional experience in the film industry and Head of Studies at the Documentary Campus.

Each Pitch lasts 15 minutes, 3 minutes for presenting the idea and 12 minutes for questions and discussion. The days of the 

Lab are Thursday 25 and Friday 26/08/2022.

The aim is to offer to young and upcoming European filmmakers the opportunity to present their basic idea to an experienced 

group of decision-makers working in the European documentary scene. The Pitching Lab of the International   Documentary Film 

Festival in Castellorizo “Beyond Borders” is the only domestic remote audio-visual Lab, thus giving the possibility to any interested 

party to overcome any transport and cost barrier, thus making access to knowledge and learning a “road” without borders and 

limitations.

Those given the opportunity to pitch their idea will receive professional feedback on how to turn an idea into a valid project. 

They will be given the opportunity to put their idea into a package/pitch that can be presented to anyone and everyone in the 

documentary community, including broadcasters. It will be of great help in seeking partnerships, grants, development and/or 

production funds.

Pitching Lab: 
Από την Ιδέα στην Ταινία | From an Idea to a Project 





Σύντομο Πρόγραμμα |
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20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Μετάλλου Μνήμη | Ore Remembrance
Ελλάδα | Greece, 2020, 54’
Σκηνοθεσία | Directed by: Dimitris Kalfakis
[21:25 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Έλλάδα, οι ναυαγοί της Ιστορίας | Greeks, the castaway of 
the History
Ελλάδα / Greece, 1977, 51΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Roviros Manthoulis
[21:20 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Το Προσωπικό μου Ταξίδι. Μίκης Θεοδωράκης: ο Άνθρω-
πος, η Ιδιοφυΐα, ο Θρύλος / My Personal Journey. Mikis 
Theodorakis: The Man, The Genius, the Legend 
Ελλάδα, Αυστραλία / Greece, Australia, 2008, 59΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Eleni Evangel and Russel Goodrick
[22:30 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:35 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Castaways of Kerch
Ιταλία | Italy, 2020, 26’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Stefano Conca Bonizzoni
[22:00 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

Κυριακή |Sunday 21/08
18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έγκαίνια Έκθεσης «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» 
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική
Αίθουσα Μεγίστης |
Municipal Hall of 
Megisti

19:30 Καλωσόρισμα στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα 
Σύνορα» 2022

Welcome Reception, 7th “Beyond Borders” International Docu-
mentary Festival 2022

20:30 ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΟΒΟΛΉ | SPECIAL SCREENING
Radiograph of a Family
Νορβηγία, Ιράν, Ελβετία | Norway, Iran, Switzerland, 2020, 82’
Σκηνοθεσία | Directed by: Firouzeh Khosrovani

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:15 ΜΟΥΣΙΚΉ  | MUSIC
Αφιέρωμα μνήμης στη Μικρασιατική Καταστροφή 1922 με τίτλο 
«Αροθυμώ και Τραγουδώ» | Τραγούδι: Ηρώ Σαΐα
Memorial tribute to the Asia Minor Catastrophe of 1922 entitled 
«I miss and I sing» | Singer: Iro Saia

Δευτέρα |  Monday  22/08

Τελετή Έναρξης | Opening Ceremony
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22:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Scrap
Καναδάς | Canada, 2019, 78’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Stacey Tenenbaum
[23:50 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:40 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
My Rembetika Blues 
Ελλάδα, Αυστραλία / Greece, Australia, 2020, 83΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Mary Zournazi
[00:05 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

09:00 - 
11:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια» - Η Κοκκινοσκουφίτσα - ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, 
θεατροπαιχνιδίσματα, κατασκευές και πολλή μουσική.
Αφηγήτρια / εκπαιδεύτρια: Λιλή Τέγου / Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη

FOR CHILDREN
 “Fairytale musical journeys” – Little Red Riding Hood – An original 
program of music, movement education with songs, narration, theatrical 
plays, construction play and a lot of music.
Narrator / Instructor: Lily Tegou | Actor / musician: Niki Goudoumi

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Στο εργαστήριο χειροτεχνίας «Ένθύμιο από τον πόλεμο», οι μικροί 
Καστελλοριζιοί, αφού μάθουν για τα περίφημα κεραμικά της Κιουτάχειας, τα 
οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών 
την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, θα ζωγραφίσουν τα δικά τους 
έργα.
Εκπαιδεύτριες: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, Αγγέλα Βιδάλη, Νατάσα Καστρίτη 

FOR CHILDREN
In the workshop «Remnant of war», young Castellorizians will come 
to know about the renancoued ceramics of Kutahya, which have draw the 
interest of Greek officers and soldiers during the Asia Minor expedition, and 
they are going to paint their own works.
Ecucators: Regina Katsimardou, Angela Vidali, Natasa Kastriti

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης |              
Μunicipality Hall of 
Megisti 

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: Φτιάξε την πρώτη σου ταινία! Εισηγητές: Ανδρέας 
Κατσικούδης (εκπαιδευτικός, φωτογράφος, σκηνοθέτης) & Αφροδίτη Καϊράκη 
(εκπαιδευτικός)

FOR CHILDREN
Documentary Seminar: Make your first film ! Lecturers: Andreas 
Katsikoudis (teacher, photographer, filmmaker) & Afroditi Kairaki (teacher)

Δημαρχείο Με-
γίστης (Λιμάνι) | 
Μegisti Town Hall 
(Port)

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Municipal Hall of 
Megisti

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

Ατελιέ Ζυγούρης | 
Atelier Zygouris

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S



170 Σύντομο Πρόγραμμα|Timetable 7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S

19:00 - 
20:00

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Παρουσίαση έκδοσης του ΙΔΙΣΜΕ με τίτλο «Το Χρονικό των Δέκα Ημερών» 
της Αγάπης-Μολυβιάτη Βενέζη, επιμέλεια: Ειρήνη Σαρίογλου

BOOK PRESENTATIONS
Book Presentation of IDISME publication entitled “The Ten Day Diary” by 
Agapi-Molyviatis Venezis, edited by Irini Sarioglou

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:15 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«O Καραγκιόζης Μάγειρας»
Θέατρο Σκιών: Αλέξανδρος Μελισσηνός
FOR CHILDREN’
“Karagiozis the Cook” 
Shadow Theatre: Alexandros Melissinos

Πλατεία Αγίου Γεωρ-
γίου του Πηγαδιού | 
Saint George of the 
Well Square

20:15 - 
20:30

ΜΟΥΣΙΚΉ
Μουσικό διάλειμμα με ευρεία μουσική θεματολογία από το 
Κουαρτέτο Έγχόρδων Αθηνών: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, Παναγιώτη 
Τζιώτη, Πάρη Αναστασιάδη και τον Ισίδωρο Σιδέρη

MUSIC
A Musical interval by Athens String Quartet: Apollon Grammatikopoulos, 
Panagiotis Tziotis, Paris Anastasiadis and Isidoros Sideris

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:15 - 
22:30

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Limbo, The Forgotten Promise
Ισπανία | Spain, 2020, 51’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Antonio Rodrigo
[21:20 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Τα Ηρωικά Βουρλά της Μικράς Ασίας / The Heroic Vourla of 
Asia Minor 
Παγκόσμια Πρεμιέρα / World Premiere
Ελλάδα / Greece, 2022, 52΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Irini Sarioglou
[21:25 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Zero
Ιαπωνία | Japan, 2020, 128’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Kazuhiro Soda
[23:40 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

Τρίτη |Tuesday  23/08
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21:35 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Η αφήγηση της Αντιγόνης / The narration of Antigone 
Ελλάδα / Greece, 1974, 14΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Thanasis Netas
[21:50 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:00 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Φώς Ιλαρόν, ο Πάνος Βαλσαμάκης θυμάται και αφηγείται / 
Jolly light, Panos Vaslamakis recollects and recounts
Ελλάδα / Greece, 1974, 11΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Thanasis Netas
[22:10 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:20 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Όι μνήμες πέτρωσαν μέσα της / Memories fossilized deep 
inside her
Ελλάδα / Greece, 2021, 54΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Tania Hadjigeorgiou
[23:15 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

00:05 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Catwoman vs. The White House
ΗΠΑ | USA, 2022, 12’
Σκηνοθεσία | Directed by: Scott Calonico
[00:20 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

00:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
The Ghosts of Varosha
Σουηδία | Sweden, 2022, 29’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Angélique Kourounis
[01:00 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

09:00 
-11:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια» - Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια - ένα 
πρωτότυπο πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, 
θεατροπαιχνιδίσματα, κατασκευές και πολλή μουσική.
Αφηγήτρια / εκπαιδεύτρια: Λιλή Τέγου / Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη

FOR CHILDREN
“Fairytale musical journeys” - The wolf and the seven young goats - An 
original program of music, movement education with songs, narration, 
theatrical plays, construction play and a lot of music.
Narrator / Instructor: Lily Tegou | Actor / musician: Niki Goudoumi

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στο εργαστήριο χειροτεχνίας «Φτιάχνω το δικό μου χαρτί», οι μικροί 
Καστελλοριζιοί θα μάθουν εύκολους τρόπους κατασκευής χαρτοπολτού από 
ανακυκλωμένο χαρτί και δημιουργίας χειροποίητου χαρτιού κατάλληλου για 
να γράψουν, να ζωγραφίσουν και να διακοσμήσουν Εκπαιδεύτριες: Ρεγγίνα 
Κατσιμάρδου, Αγγέλα Βιδάλη, Νατάσα Καστρίτη 

FOR CHILDREN
In the workshop «I make my own paper» they will uncover easy ways of 
producing pult from recycled paper and easy methods of constcucting hand-
made paper in order to write, paint or decorate.
Ecucators: Regina Katsimardou, Angela Vidali, Natasa Kastriti

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S
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11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: Φτιάξε την πρώτη σου ταινία! Εισηγητές: Ανδρέας 
Κατσικούδης (εκπαιδευτικός, φωτογράφος, σκηνοθέτης) & Αφροδίτη Καϊράκη 
(εκπαιδευτικός)

FOR CHILDREN
Documentary Seminar: Make your first film ! Lecturers: Andreas 
Katsikoudis (teacher, photographer, filmmaker) & Afroditi Kairaki (teacher)

Δημαρχείο Με-
γίστης (Λιμάνι) | 
Μegisti Town Hall 
(Port)

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Municipal Hall of 
Megisti

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

Ατελιέ Ζυγούρης | 
Atelier Zygouris

19:00 - 
20:00

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Παρουσίαση έκδοσης του ΙΔΙΣΜΕ με τίτλο «Η Μικρασιατική Έκστρατεία 
του Κώστα Μισαηλίδη» συγγραφέας: Κώστας Μισαηλίδης, εισαγωγή-επιμέ-
λεια: Ειρήνη Σαρίογλου

BOOK PRESENTATIONS
Book Presentation of IDISME publication entitled “The Asia Minor 
Campaign by Kostas Missaelidis”, author: Kostas Missaelidis, 
introduction-Editing: Irini Sarioglou

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon| 
Poseidon Hotel’s 
Square

21:30 - 
22:15

Ή ΕΠΙΣΤΉΜΉ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ| 
THE SCIENCE OF DOCUMENTARY 
Danae Elon Masterclass

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon| 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:15 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«O Καραγκιόζης Σφουγγαράς»
Θέατρο Σκιών: Αλέξανδρος Μελισσηνός

FOR CHILDREN
“Karagiozis the Sponge Diver” 
Shadow Theatre: Alexandros Melissinos

Πλατεία Αγίου 
Γεωργίου του Πηγα-
διού | Saint George 
of the Well Square

20:15 - 
20:30

ΜΟΥΣΙΚΉ
Μουσικό διάλειμμα με ευρεία μουσική θεματολογία από το 
Κουαρτέτο Έγχόρδων Αθηνών: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, Παναγιώτη 
Τζιώτη, Πάρη Αναστασιάδη και τον Ισίδωρο Σιδέρη

MUSIC
A Musical interval by Athens String Quartet: Apollon Grammatikopoulos, 
Panagiotis Tziotis, Paris Anastasiadis and Isidoros Sideris

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon| 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:15 - 
22:30

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon| 
Poseidon Hotel’s 
Square
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Τετάρτη |Wednesday  24/08

20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Rainy Day, Dream Away
Γερμανία | Germany, 2021, 40’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Jens Nagels
[21:10 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Μέχρι τη θάλασσα / As far as the sea 
Ελλάδα / Greece, 2019, 108΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Marco Gastine
[22:20 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Χρόνης Μπότσογλου. «Ήμουν κι εγώ εκεί και με φίλεψαν ένα 
πιάτο με φακή…» | Chronis Botsoglou “I Was There Too and 
I Was Treated With a Plate of Lentil Soup”
Ελλάδα | Greece, 2021, 77’
Σκηνοθεσία | Directed by: Freddy Vianellis
[22:40 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Έλληνες του Χόλυγουντ / Greeks at Hollywood 
Ελλάδα / Greece, 2019, 54΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Nikos Theodosiou
[23:25 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

23:05 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Village of Women
Αρμενία, Γαλλία | Armenia, France, 2019, 83’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Tamara Stepanyan
[00:30 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

09:00 - 
11:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια» - Η Χιονάτη - ένα πρωτότυπο πρόγραμμα 
μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, θεατροπαιχνιδίσματα, 
κατασκευές και πολλή μουσική.
Αφηγήτρια / εκπαιδεύτρια: Λιλή Τέγου / Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη

FOR CHILDREN
“Fairytale musical journeys” – Snow White – An original program of music, 
movement education with songs, narration, theatrical plays, construction play 
and a lot of music.
Narrator / Instructor: Lily Tegou | Actor / musician: Niki Goudoumi

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στο εργαστήριο «Καλάθια από νήματα» τα παιδιά θα γνωρίσουν την τέχνη 
της καλαθοπλεκτικής και θα πειραματιστούν με διάφορα υλικά προκειμένου να 
φτιάξουν τα δικά τους καλάθια.
Εκπαιδεύτριες: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, Αγγέλα Βιδάλη, Νατάσα Καστρίτη 

FOR CHILDREN
In the workshop  «Yarn baskets» children shall get to know the art of 
kniting baskets and will have the opportunity to experimate with various 
materials in order to create their own baskets.

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S
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11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: Φτιάξε την πρώτη σου ταινία! Εισηγητές: Ανδρέας 
Κατσικούδης (εκπαιδευτικός, φωτογράφος, σκηνοθέτης) & Αφροδίτη Καϊράκη 
(εκπαιδευτικός)

FOR CHILDREN
Documentary Seminar: Make your first film ! Lecturers: Andreas 
Katsikoudis (teacher, photographer, filmmaker) & Afroditi Kairaki (teacher)

Δημαρχείο 
Μεγίστης (Λιμάνι) | 
Μegisti Town Hall 
(Port)

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Municipal Hall of 
Megisti

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

Ατελιέ Ζυγούρης | 
Atelier Zygouris

18:30 - 
19:30

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Παρουσίαση νέας έκδοσης του ΙΔΙΣΜΕ με τίτλο «Πατρίδα αξέχαστη Μικρά 
Ασία» της Βασιλικής Ράλλη, επιμέλεια: Αγγελική Ράλλη, Ειρήνη Σαρίογλου

BOOK PRESENTATIONS
Book Presentation of IDISME new publication entitled «Unforgettable 
motherland Asia Minor», edited by Aggeliki Ralli, Irini Sarioglou

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

19:30 - 
20:15

Ή ΕΠΙΣΤΉΜΉ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ|THE SCIENCE OF 
DOCUMENTARY 
Uri Cohen Masterclass

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:15 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«O Καραγκιόζης και ο Περσέας» 
Θέατρο Σκιών: Αλέξανδρος Μελισσηνός

FOR CHILDREN 
“Karagiozis and Perseus” 
Shadow Theatre: Alexandros Melissinos

Πλατεία Αγίου 
Γεωργίου του Πηγα-
διού | Saint George 
of the Well Square

20:15 - 
20:30

ΜΟΥΣΙΚΉ
Μουσικό διάλειμμα με ευρεία μουσική θεματολογία από το 
Κουαρτέτο Έγχόρδων Αθηνών: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, Παναγιώτη 
Τζιώτη, Πάρη Αναστασιάδη και τον Ισίδωρο Σιδέρη

MUSIC
A Musical interval by Athens String Quartet: Apollon Grammatikopoulos, 
Panagiotis Tziotis, Paris Anastasiadis and Isidoros Sideris

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:50 - 
23:05

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square
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20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
You Can’t Automate Me
Ολλανδία, Σλοβενία | The Netherlands, Slovenia, 2021, 20’
Σκηνοθεσία | Directed by: Katarina Jazbec
[20:50 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Ένα σχολείο, Δύο Κόσμοι / One School, Two Worlds
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Emprosneros Elementary School, 
Apokoronas, Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

20:43 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Η δική μου φωνή / My own voice
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄  
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Chania Music School

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

20:53 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Αντίο όνειρά μου / Goodbye to my dreams 
Ελλάδα / Greece, 2018 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Creative team of students, educators and parents 
of Galatas, Chania

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

21:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
The Poet’s Wife
Γερμανία, Τουρκία | Germany, Turkey, 2021, 94’
Σκηνοθεσία | Directed by: Helke Misselwitz
[22:35 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

21:03 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Μην πεις ποτέ σου είναι αργά / Never say it’s too late 
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of the Second Chance School of 
Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:13 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Τα κορδόνια του / His Shoelaces 
Ελλάδα / Greece, 2018, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of Alikianos Middle School, Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:25 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Cine ΑΣΤΌΡ / Cine ASTOR
Ελλάδα / Greece, 2019, 12΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of Kissamos High School, Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:37 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Ταναΐς – Και τα λουκέτα δεν έκλεισαν ποτέ / Tanais – The 
locks were never to be opened 
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by:  Filming team of New Kydonia Middle School, 
Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:50 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Άγιοι Απόστολοι – Κτήρια μάρτυρες της εποχής τους / Aghioi 
Apostoloi – Buildings as witnesses of their own time 
Ελλάδα / Greece, 2019, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of New Kydonia High School, Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

Πέμπτη |Thursday  25/08
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22:00 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Ψηφίδες / Mosaic Tiles
Ελλάδα / Greece, 2018, 4΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of the Institute for Special 
Professional Education, Chania

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:04 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Άσε κάτω το κουτί / Leave the Box Down
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by:  Filming Team of the 2nd Middle School, Chania
[22:15 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:25 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαγωνισμοί και Αριστεία / Competitions And Excellence
Ελλάδα / Greece, 2015, 17΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Giorgos Mandelenis

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:40 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φοιτητής και Πρωταθλητής / Student and Champion
Ελλάδα / Greece, 2017, 21΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Giorgos Kapsanakis

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

23:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
My Mother’s Voice
Αλγερία | Algeria, 2021, 15’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Mourad Hamla
[23:15 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

23:00 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μποξέρ / Boxer
Ελλάδα / Greece, 2018, 15΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Aria Saridis

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

23:15 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Advantage Stefanos
Ελλάδα / Greece, 2018, 15΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Vasileios Chatzopoulos

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

23:25 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
The Last Chapter of A.B. Yehoshua
Ισραήλ | Israel, 2021, 58’
Σκηνοθεσία | Directed by: Yair Qedar
[00:25 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

23:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όι ξυπόλητοι μαθητές / The Barefoot Disciples
Ελλάδα / Greece, 2019, 9΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Eleftheria Tsaliki, John Kiritsis, Chris Amountzias

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue
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23:40 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ελλάδα / Greece, 2019, 14΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Mantalena Kontogianni

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

23:55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Κατερίνα το Ροδάκινο / Katerina the Peach
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Katerina Mefsut

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

00:05 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Βάρκες από ξύλο / Wooden Boats
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Christina Vasilakou, Angelina Dimitriadi, Ioannis 
Chatziioannou
[00:15 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

09:00 - 
11:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια» - Ρουμπελστίνσκιν - ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, 
θεατροπαιχνιδίσματα, κατασκευές και πολλή μουσική.
Αφηγήτρια / εκπαιδεύτρια: Λιλή Τέγου / Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη

FOR CHILDREN
“Fairytale musical journeys”– Rumpelstiltskin – An original program 
of music, movement education with songs, narration, theatrical plays, 
construction play and a lot of music.
Narrator / Instructor: Lily Tegou | Actor / musician: Niki Goudoumi

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στο εργαστήριο «Η τέχνη έχει πρόσωπο…» τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή 
με έργα από τη συλλογή προσωπογραφιών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 
Ακολούθως χρησιμοποιώντας την τεχνική του collage θα δημιουργήσουν τα 
δικά τους εικαστικά έργα.
Εκπαιδεύτριες: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, Αγγέλα Βιδάλη, Νατάσα Καστρίτη 

FOR CHILDREN
In the workshop «Art has a face…» children will come in touch with 
exhibitions from the portraits collection of the National Historical Meseum. 
Accordingly, using the technique of the collage shall create their own works 
of art.

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti 

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: Φτιάξε την πρώτη σου ταινία! Εισηγητές: Ανδρέας 
Κατσικούδης (εκπαιδευτικός, φωτογράφος, σκηνοθέτης) & Αφροδίτη Καϊράκη 
(εκπαιδευτικός)

FOR CHILDREN
Documentary Seminar: Make your first film ! Lecturers: Andreas 
Katsikoudis (teacher, photographer, filmmaker) & Afroditi Kairaki (teacher)

Δημαρχείο 
Μεγίστης (Λιμάνι) | 
Μegisti Town Hall 
(Port)

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Municipal Hall of 
Megisti

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S
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18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

18:30 - 
20:15

Ή ΕΠΙΣΤΉΜΉ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ|THE SCIENCE OF 
DOCUMENTARY 
[Ομιλία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας zoom] 
Pitching Lab: «Από την Ιδέα στην Ταινία» / Πρόεδρος: Claudia Schreiner
[Lecture via zoom] 
Pitching Lab: «From an Idea to a Project» / Chair Person: Claudia 
Schreiner

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:15 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
«Oι Άθλοι του Ηρακλή» 
Θέατρο Σκιών: Αλέξανδρος Μελισσηνός

FOR CHILDREN
“The Labours of Hercules” 
Shadow Theatre: Alexandros Melissinos

Πλατεία Αγίου 
Γεωργίου του 
Πηγαδιού | Saint 
George of the Well 
Square

20:15 - 
20:30

ΜΟΥΣΙΚΉ
Μουσικό διάλειμμα με ευρεία μουσική θεματολογία από το 
Κουαρτέτο Έγχόρδων Αθηνών: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, Παναγιώτη 
Τζιώτη, Πάρη Αναστασιάδη και τον Ισίδωρο Σιδέρη

MUSIC
A Musical interval by Athens String Quartet: Apollon Grammatikopoulos, 
Panagiotis Tziotis, Paris Anastasiadis and Isidoros Sideris

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:45 - 
23:00

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square
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20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Η κρυφή ζωή του James Bond / Secret Life of James Bond*
Γερμανία / Germany, 2021, 52΄
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία / Directed by: Jean Cristoph Caron and Ali Soozandeh
*ταινία Πανοράματος – προβολή τιμής ένεκεν / Panorama’s film – honorary screening
[21:25 Q&A & Jean Cristoph Caron’s Masterclass]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Θηραϊκός Όρθρος / Thirean Matins 
Ελλάδα / Greece, 1968, 22΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Kostas Sfikas and Stavros Tornes
[20:55 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:05 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Γράμματα από την Αμερική / Letters from America
Ελλάδα / Greece, 1972, 19΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Lakis Papastathis
[21:25 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

21:35 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Αθήναι / Athene
Ελλάδα /   Greece, 1995, 40΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Eva Stefani
[22:15 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:05 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Liwan-A Story of Cultural Resistance
Ισπανία, Ελλάδα | Spain, Greece, 2021, 29’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Doris Hakim
[22:35 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

22:25 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
Γιατί Φωτογραφίζουμε; Ένα Ντοκιμαντέρ για τη φωτογραφία 
και τους εραστές της / Why photography? A Documentary 
about photography and its lovers
Ελλάδα / Greece, 2020, 108΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Andreas Katsikoudis
[00:15 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | Port - by 
memorial statue

22:45 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
May 1st 2021
Ισπανία, Κίνα | Spain, China, 2022, 20’
Παγκόσμια Πρεμιέρα | World Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Luis Cuenca Castro
[23:05 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

23:15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION
Island of Hope
Δανία | Denmark, 2021, 59’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Helle Toft Jensen
[00:15 Q&A]

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

Παρασκευή |Friday 26/08
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09:00 - 
10:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Παραμυθένια μουσικά ταξίδια» - Σταχτοπούτα - ένα πρωτότυπο πρόγραμ-
μα μουσικοκινητικής αγωγής με τραγούδια, αφήγηση, θεατροπαιχνιδίσματα, 
κατασκευές και πολλή μουσική.
Αφηγήτρια / εκπαιδεύτρια: Λιλή Τέγου / Στο πιάνο: Νίκη Γκουντούμη

FOR CHILDREN
“Fairytale musical journeys” – Cinderella– An original program of music, 
movement education with songs, narration, theatrical plays, construction play 
and a lot of music.
Narrator / Instructor: Lily Tegou | Actor / musician: Niki Goudoumi

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

11:00 - 
13:00

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σεμινάριο Ντοκιμαντέρ: Φτιάξε την πρώτη σου ταινία! Εισηγητές: Ανδρέας 
Κατσικούδης (εκπαιδευτικός, φωτογράφος, σκηνοθέτης) & Αφροδίτη Καϊράκη 
(εκπαιδευτικός)

FOR CHILDREN
Documentary Seminar: Make your first film ! Lecturers: Andreas 
Katsikoudis (teacher, photographer, filmmaker) & Afroditi Kairaki (teacher)

Δημαρχείο 
Μεγίστης (Λιμάνι)| 
Μegisti Town Hall 
(Port)

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» του Ιδρύμα-
τος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” by 
the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική 
Αίθουσα Μεγίστης 
|Municipal Hall of 
Megisti

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

Ατελιέ Ζυγούρης | 
Atelier Zygouris

18:30 - 
20:15

Ή ΕΠΙΣΤΉΜΉ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ| THE SCIENCE OF 
DOCUMENTARY 
[Ομιλία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας zoom] 
Pitching Lab: «Από την Ιδέα στην Ταινία» / Πρόεδρος: Claudia Schreiner
[Lecture via zoom] 
Pitching Lab: «From an Idea to a Project» / Chair Person: Claudia 
Schreiner

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon 
|Poseidon Hotel’s 
Square

20:15 - 
20:30

&

22:50 - 
23:05

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S
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13:00-
17:00

The Anonymous Shoal
Κροατία | Croatia, 2020, 19’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Branko Istvancic

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

Μορφές & Μνήμες | Forms & Memories
Ελλάδα | Greece, 2021, 15’
Παγκόσμια Πρεμιέρα | World Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Maria Psarrou, Vassilis Tsapopoulos

Finding Palemahan
ΗΠΑ | USA, 2021, 14’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Jillian Li

February 1st 
Γαλλία, Μιανμάρ | France, Myanmar, 2021, 12’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Mo Mo, Leila Macaire

The Garden Florist
Ελλάδα | Greece, 2022 9’
Παγκόσμια Πρεμιέρα | World Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Anastasios Stamnas

iRony
Αυστραλία | Australia, 2018, 8’
Σκηνοθεσία | Directed by: Radheya Jegatheva

Railway Memories 
Ελλάδα | Greece, 2021, 8’
Σκηνοθεσία | Directed by: Emilia Bouriti

Σάββατο|Friday 27/08
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / COMPETITION SECTION   μ I C R O 

13:00-
17:00

Φοιτητής και Πρωταθλητής / Student and Champion
Ελλάδα / Greece, 2017, 21΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Giorgos Kapsanakis

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

Μποξέρ / Boxer
Ελλάδα / Greece, 2018, 15΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Aria Saridis

Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ελλάδα / Greece, 2019, 14΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Mantalena Kontogianni

Βάρκες από ξύλο / Wooden Boats
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Christina Vasilakou, Angelina Dimitriadi, Ioannis 
Chatziioannou

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙ-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. |“DIAPLASIS” INTERUNIVERSITY PROGRAM’S DOCUMENTARIES 

INITIATED BY THE HELLENIC PARLIAMENT TELEVISION.
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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΩ» | DOCUMENTARIES FROM CHANIA FILM FESTIVAL WITH THE PROGRAM “I TRAVEL WITH MY 

DOCUMENTARY”

13:00-
17:00

Η δική μου φωνή / My own voice
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄  
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Chania Music School

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

Μην πεις ποτέ σου είναι αργά / Never say it’s too late 
Ελλάδα / Greece, 2020, 10΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of the Second Chance 
School of Chania

Ένα σχολείο, Δύο Κόσμοι / One School, Two Worlds
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming Team of Emprosneros Elementary 
School, Apokoronas, Chania

Ταναΐς – Και τα λουκέτα δεν έκλεισαν ποτέ / Tanais – The 
locks were never to be opened 
Ελλάδα / Greece, 2019, 13΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Filming team of New Kydonia Middle 
School, Chania

20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION 
The Storyless Land
Ιράν | Iran, 2021, 35’
Σκηνοθεσία | Directed by: Mitra Roohimanesh
[21:05 Q&A]

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

20:30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA 
George Bizos Icon
Νότια Αφρική / South Africa, 2022, 90΄
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία / Directed by: Jane Lipman and Peter Goldsmid
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον: Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη
Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
Special thanks to: Professor Ioannis Chrysoulakis
Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy Ministry of 
Foreign Affairs of the Hellenic Republic
[22:00 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | port - by 
memorial statue

21:15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION 
The Other Half
Ελλάδα | Greece, 2022, 72’
Σκηνοθεσία | Directed by: George Moutafis
[22:30 Q&A]

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

22:15 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Pripyat Piano
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Τσεχία / Czech Republic, 2019, 18΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Eliška Cílková
[22:35 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | port - by 
memorial statue
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22:45 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Ukraine’s Soul. A tribute to Heroes
Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία / Ukraine, Poland, Russia, 2022, 13΄
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία / Directed by: Abela Marcelle
[23:00 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | port - by 
memorial statue

23:00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION 
Πνεύμα Γηγενές | Indigenius Loci
Ελλάδα | Greece, 2022, 12’
Σκηνοθεσία | Directed by: Vicky Markolefa
[23:15 Q&A]

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

23:10 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
The Women of Art
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Τουρκία / Turkey, 2022, 22΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Erol Çelik
[23:35 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | port - by 
memorial statue

23:25 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ / COMPETITION SECTION 
Reconstruction of the Occupation
Τσεχία, Σλοβακία | Czech Republic, Slovakia, 2021, 95’
Ελληνική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Σκηνοθεσία | Directed by: Jan Šikl
[01:00 Q&a]

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Μunicipality Hall of 
Megisti

23:45 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
The Revolutionary Cabinetmaker
Πανελλαδική Πρεμιέρα | Greek Premiere
Ισπανία / Spain, 2021, 23΄
Σκηνοθεσία / Directed by: Ruben Hornillo
[00:10 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου | port - by 
memorial statue

00:20 ΠΑΝΟΡΑΜΑ / PANORAMA
Ό Λέριος / Lerios
Ελλάδα / Greece, 2021, 8΄
Παγκόσμια Πρεμιέρα | World Premiere
Σκηνοθεσία / Directed by: Dimitris Pathiakis
[00:30 Q&A]

Λιμάνι - Πλατεία 
Ηρώου / port - by 
memorial statue

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» 
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS 
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22”
 by the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική Αίθουσα 
Μεγίστης | 
Municipal Hall of 
Megisti

18:00 - 
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
«Σμιλεύοντας τον Τόπο», Έκθεση γλυπτικής από τον Αλέξανδρο Ζυγούρη

VISUAL ARTS 
“Sculpting the Land” Exhibition by the sculptor Alexandros Zygouris

Ατελιέ Ζυγούρης | 
Atelier Zygouris

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  /  C U L T U R A L  S I D E  E V E N T S
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20:15 - 
20:30

&

22:40 - 
22:55

ΜΟΥΣΙΚΉ 
Μουσικό διάλειμμα από το DUETTO16 με αγαπημένες μελωδίες από τον ξένο 
και ελληνικό κινηματογράφο. Βιολοντσέλλο: Μαριλίζα Παπαδούρη & Κλασική 
Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

MUSIC
Musical interval by DUETTO16 with beloved and classic melodies derived 
from the international and Greek cinema. Violoncello: Mariliza Papadouri & 
Classic Guitar: Dimitris Papagelidis

Πλατεία ξενοδο-
χείου Poseidon | 
Poseidon Hotel’s 
Square

Κυριακή |Sunday 28/08
18:00-
20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Έκθεση «Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22» 
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

VISUAL ARTS
Opening Exhibition “The Attic land welcomes the refugees of ‘22” 
by the Hellenic Parliament Foundation

Δημοτική
Αίθουσα Μεγίστης |
Municipal Hall of 
Megisti

20:15 ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΟΒΟΛΉ | SPECIAL SCREENING
A Death for Peace
Mahatma Gandhi and the Impossible Quest
Γαλλία, Γερμανία | France, Germany, 2005, 52’
Σκηνοθεσία | Directed by: Arnaud Mandagaran

21:30 Απονομή Βραβείων 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
«Πέρα Από τα Σύνορα»|Awards Ceremony of the 7th 
“Beyond Borders” International Documentary Festival

22:15 ΜΟΥΣΙΚΉ  | MUSIC
Συναυλία με το Μουσικό Σύνολο ΑΡΓΌΝΑΎΤΈΣ 
Τραγούδι: Βασίλης Γισδάκης
Concert by the Musical Ensemble ARGONAUTS 
Singer: Vassilis Gisdakis

Τελετή Λήξης | Closing Ceremony
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Εθελοντές του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από 
τα Σύνορα» 2022 | Volunteers of the 
International Documentary Festival in 
Castellorizo “Beyond Borders” 2022
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Rebecca Zani

Γεννημένη στην ιταλική πόλη της 
Φλωρεντίας το 2000, η Rebecca 
Zani σπουδάζει ιταλική και γερμανική 
λογοτεχνία και γλωσσολογία μεταξύ 
του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας 
και του Πανεπιστημίου της Βόννης 
στη Γερμανία. Υποψήφια για το 
Εθνικό βραβείο «Alfiere del lavoro» 
που διοργανώνεται από το Ιταλικό 
Τάγμα των Ιπποτών του Έργου, 
τα ενδιαφέροντά της κυμαίνονται, 
μεταξύ άλλων,  από τις ξένες 
γλώσσες  και τις κινηματογραφικές 
κουλτούρες μέχρι τη λογοτεχνία 
(είναι πολύγλωσση, μιλάει έξι 
γλώσσες), και τη δημοσιογραφία - το 
2019 δημοσίευσε ένα διαδικτυακό 
άρθρο με τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα.

Rebecca Zani

Born in the Italian city of Florence 
in 2000, Rebecca Zani is currently 
studying Italian and German literature 
and linguistics between University of 
Florence and University of Bonn in 
Germany. Nominated for the National 
prize “Alfiere del lavoro” organized by 
the Italian Order of the Work’s Knights, 
her interests range, amongst oth-
ers, from foreign languages and film 
cultures, to literature (she speaks six 
languages) and journalism - in 2019 
she published an online article with 
Medecins Sans Frontieres.

Γιώργος Ζαρχάνης

Γεννήθηκε το 1978 στην 
Καρδίτσα. Είναι Αξιωματικός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Σπούδασε 
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Αγαπημένες ασχολίες είναι η 
μαγειρική, το ποδόσφαιρο και η 
φωτογραφία.

Giorgos Zarchanis

He was born in 1978 in Karditsa. 
He is an Officer of the Hellenic Police, 
with many years of service in various 
places in Greece, including the unique 
Kastellorizo. He studied Tourism Busi-
ness Administration at the University 
of Thessaly. Favorite hobbies are 
cooking, football and photography.

Μαρία-Αλεξάνδρα Ηλιάδη

Η Μαρία - Αλεξάνδρα 
Ηλιάδη γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1994. Είναι πτυχιούχος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Φοιτήτρια 
του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών «Δημόσια Ιστορία» του 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έχει παρακολουθήσει ετήσια 
επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την 
«Ειδική Αγωγή» και «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση». Έχει εργαστεί ως 
δασκάλα και ως εμψυχώτρια 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σε μουσεία. Γνωρίζει Αγγλικά και 
Τουρκικά.

Maria-Alexandra Iliadi

Maria Alexandra ΙIiadi was born 
in Athens in 1994. She is a graduate 
student of the Department of Primary 
Level Education of Democritus Uni-
versity of Thrace and postgraduate 
student of «Public History» of Hellenic 
Open University. She has attended 
seminars on education and she has 
worked as teacher and educational 
motivator in museums. She is knows 
Greek and Turkish.



194  Εθελοντές | Volunteers 7 t h  B E Y O N D  B O R D E R S

Δέσποινα Κακατσάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1980. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία 
στο ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γενική 
και Συγκριτική Γραμματολογία 
στο ΑΠΘ και στη Διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/
ξένης  στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Εργάζεται ως φιλόλογος – 
καθηγήτρια της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. 

Despina Kakatsaki

She was born in Athens in 1980. 
She studied Classics at the National 
University of Athens. She did a mas-
ters degree in General and Compar-
ative Literature at the Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki and in Teaching 
Modern Greek as a second/foreign 
language at te University of Nicosia. 
She works as a philologist – teacher of 
Modern Greek as a foreign language.

Χρήστος Καραμάνος

Γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα 
και διαμένει στην Τρίπολη Αρκαδίας. 
Είναι εκπαιδευτικός διδάσκοντας 
φιλολογικά μαθήματα και αγγλικά 
σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, 
ενήλικες και σε παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες. Έχει σπουδάσει 
φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο 
Πατρών και μεταπτυχιακές σπουδές 
στην εκπαιδευτική ψυχολογία στο 
πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
(Κύπρος). Γνωρίζει αγγλικά (Γ2), 
γερμανικά (Β1), ισπανικά (Β2) και 
ρώσικα (Α2). Έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια σχετικά με την ειδική 
αγωγή και τον τομέα των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Διαθέτει 
μια ιστοσελίδα αρθρογραφίας 
στο διαδίκτυο με τίτλο “Κοινωνικά 
Γραφήματα”. Τον Αύγουστο του 
2021 συμμετείχε για πρώτη φορά 
στο 6ο Beyond Borders Festival ως 
εθελοντής.

Chris Karamanos

He was born on 1993 in Ath-
ens and lives in Tripoli, Arcadia. He is 
teacher teaching Greek and English- 
language lessons at students aged 
13-18, adults and children with Learn-
ing Difficulties. He has graduated Phi-
losophy field at the University of Patras 
and MSc Educational Psychology at 
Neapolis University of Pafos (Cyprus). 
He speaks English (C2), German (B1), 
Spanish (B2) and Russian (A2). He has 
attended seminars relevant to Special 
Education and at the field of Tourism 
Enterprises. He owns a website about 
articles titled ‘’Koinonika Grafimata’’ 
(Social Graphs). On August 2021 he 
joined for the first time on 6th edition of 
Beyond Borders Festival as volunteer.

Έλπίδα Κυπραίου

Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. 
Είναι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες της 
Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα 
Μάθησης και Παιχνίδι» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών / Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι 
διπλωματούχος της Σχολής 
Μεταλλείων Μεταλλουργών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και απόφοιτος του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 
Αγαπάει τον εθελοντισμό.

Elpida Kypraiou

She was born in 1980 in Athens. 
She is a postgraduate student at 
the program Master of Arts (M.A.) in 
Education, entitled “Educational Sci-
ences: Creative Educational Environ-
ments and Playing” of the University of 
Thessaly / School of Humanities and 
Social Sciences / Department of Early 
Childhood Education. She has also 
graduated the School of Mining and 
Metallurgical Engineering of the Na-
tional Technical University of Athens 
and Department of Wood and Fur-
niture Design and Technology of the 
T.E.I. of Larisa. She loves volunteering.
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Έυγενία Τσευγά

Γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Ρόδο. Είναι 30 χρονών. 
Έχει σπουδάσει βοηθός 
βρεφονηπιοκόμος  και έχει 
παρακολουθήσει μετεκπαιδεύσεις 
στο Καποδιστριακό και Πάντειο 
Πανεπιστήμιο σε σχέση με τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση  και τις 
σχέσεις μεταξύ νέων. Είναι μητέρα 
δύο παιδιών και τα τελευταία 13 
χρόνια ζει και δραστηριοποιείται στο 
Καστελλόριζο.

Evgenia Tsevga

He was born and raised in 
Rhodes. She is 30 years old. She 
has studied assistant nursery and 
has attended further training at the 
Kapodistrian and Panteion University 
in relation to sex education and rela-
tionships between young people. She 
is a mother of two children and for the 
last 13 years she has been living and 
active in Castellorizo.

Θοδωρής Ματσάγκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1993 και ζει στη Ραφήνα. Είναι 
απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με ειδίκευση στην Ιστορία. 
Έκτοτε, εργάζεται στο χώρο της 
μέσης εκπαίδευσης ως φιλόλογος 
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σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία 
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