
 

  
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΠΑΡΑΚΔΤΗ 6 ΜΑΙΟΤ 2016 

 

6:00 – 6:45 

Μακροβοφτι / Long Dive 

Σκηνοθεσία 

Λρίνα Μπόικο 

 

  «Ο άνκρωποσ είναι ζνα άπειρο... είναι ζνασ δρόμοσ», λζει ο Βρεη Κιρακοςιάν, ο ιρωασ του ντοκιμαντζρ 

αυτοφ. Ανάπθροσ από παιδί λόγω ατυχιματοσ, μεγάλωςε ςε μια φτωχι οικογζνεια τθσ Αρμενίασ με τον πατζρα ςτθν 

φυλακι. τα τζςςερά του ζμακε μόνοσ του να διαβάηει και να γράφει, λίγο αργότερα να ηωγραφίηει. τα 18 του άρχιςε 

να γράφει το πρϊτο του βιβλίο. τα 20 ποφλθςε τον πρϊτο του πίνακα. τα 29 του γνϊριςε μια κοπζλα μζςω 

διαδικτφου. τα 30 απζκτθςε οικογζνεια. «Σι είναι το παρόν ενόσ ανκρϊπου», λζει. «Είναι θ μάχθ. Θ μάχθ των πακϊν 

του. Θ μάχθ που θ εξζλιξι τθσ είναι άγνωςτθ και εξαρτάται μόνο απ’ τον άνκρωπο».  

6:50-7:05 

Όταν γζρνουνε οι ντάλιεσ /  

  When Dahlias Bend Down 

κθνοκεςία 
Σάςοσ Γιαπουτηισ 

Θ Φωτεινι και ο Αναςτάςιοσ ηουν μια ιρεμθ ηωι θλικιωμζνων ςε ζνα χωριό τθσ Ελλάδασ. τθν θλικία των 82, 

όμωσ, θ Φωτεινι αρχίηει πλζον να αντιμετωπίηει ςοβαρά προβλιματα υγείασ. Ζνα πορτρζτο τθσ δφςκολθσ 

κακθμερινότθτασ που αντιμετωπίηει ζνα θλικιωμζνο ηευγάρι κακϊσ αντιλαμβάνεται ότι το τζλοσ είναι κοντά. 

 

7:05 – 7:57 

Όλοι ςτο βουνό / All Together in the 

Mountains 

κθνοκεςία 
Αλζξανδροσ Παπαθλιοφ 

Θ αγωνία τθσ επιβίωςθσ και ο αγϊνασ για τθν ελευκερία μιασ οικογζνειασ ενόσ αγωνιςτι γιατροφ, τθσ 

γυναίκασ του και των τριϊν μικρϊν κοριτςιϊν του ςτα τραγικά και δφςκολα χρόνια τθσ Κατοχισ και του 

απελευκερωτικοφ αγϊνα. Μαηί με τουσ αντάρτεσ ςτα βουνά τθσ Ροφμελθσ, βιϊνουν το δράμα, αλλά και το μεγαλείο τθσ 

αντίςταςθσ. ε παράλλθλθ δράςθ, μια φιλικι τουσ οικογζνεια Εβραίων τθσ περιοχισ βιϊνει τθν δικι τθσ οδφςςεια 

επιβίωςθσ. Θ αλλθλεγγφθ όλων των θρϊων τθσ ταινίασ κα δθμιουργιςει δεςμοφσ αγάπθσ που φτάνουν μζχρι το 

ςιμερα.  

8:00-8:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
8:15 – 9:10 

LUDLOW, Οι Ζλλθνεσ ςτουσ πολζμουσ του 
άνκρακα / 

LUDLOW, Greek Americans in the Colorado 
Coal War 

κθνοκεςία 
Λεωνίδασ Βαρδαρόσ 

Ο Πόλεμοσ του άνκρακα του Κολοράντο είναι θ πιο βίαιθ και αιματθρι ςελίδα του εργατικοφ κινιματοσ τθσ Αμερικισ. ε 

αυτιν τθ μετωπικι ςφγκρουςθ μεταξφ του Ρόκφελερ και του ςυνδικάτου των ανκρακωρφχων, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν 

500 Ζλλθνεσ που αποτζλεςαν τθ ραχοκοκαλιά του αντάρτικου ςτρατοφ που ζφτιαξε το ςυνδικάτο για να εκδικθκεί τθ 

φαγι του Λάντλοου – τισ δολοφονίεσ 20 γυναικόπαιδων και του θγζτθ των Ελλινων Λοφι Σίκα ςτισ 20 Απριλίου του 1914. 

Σο ντοκιμαντζρ αφθγείται τθν άγνωςτθ ιςτορία αυτισ τθσ ςφγκρουςθσ, φωτίηοντασ τον ιδιαίτερο ρόλο των Ελλινων, μζςα 

από μαρτυρίεσ απογόνων τουσ ςτο Κολοράντο, ςυνεντεφξεισ με Αμερικανοφσ και Ελλθνοαμερικανοφσ ιςτορικοφσ και 

ςπάνιο αρχειακό υλικό (βίντεο-ςυνεντεφξεισ επιηϊντων απεργϊν, φωτογραφίεσ, άρκρα εφθμερίδων, κείμενα 

ντοκουμζντα και τραγοφδια).  

 

9:10 – 9:35 

 

Αόρατεσ διαδρομζσ / Invisible Paths 

κθνοκεςία 
Γιάννα Δελατόλα 

 Ανακαλφπτουμε τθν πόλθ τθσ Ακινασ μζςα από τισ προςωπικζσ ιςτορίεσ του Γιάννθ, τθσ Μαρίασ και του 

Λάμπρου, που είναι και οι τρεισ ξεναγοί ςτισ Αόρατεσ Διαδρομζσ (κοινωνικζσ περιθγιςεισ που οργανϊνει το περιοδικό 

δρόμου αςτζγων «ςχεδία»). Οι πρωταγωνιςτζσ μασ ταλαιπωρικθκαν αρκετά ςτο παρελκόν: Θ Μαρία ζχαςε τθ δουλειά 

τθσ, ο Λάμπροσ ζμεινε ςτο δρόμο και ο Γιάννθσ ιταν εξαρτθμζνοσ από τα ναρκωτικά. Παρά τισ δυςκολίεσ τουσ, 

μοιράηονται μαηί μασ τουσ αγϊνεσ τουσ και τθν αιςιοδοξία τουσ για ζνα καλφτερο μζλλον. Σουσ ακολουκοφμε κακϊσ 

οδθγοφν τουσ επιςκζπτεσ ςτα ςτενά τθσ Ακινασ και μακαίνουμε όχι μόνο για τισ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ δομζσ αλλά 

κυρίωσ για τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ «αόρατεσ» διαδρομζσ. Είναι μια ιςτορία για τρεισ δυνατοφσ ςυμπολίτεσ μασ που 

ποτζ δεν τα παρατάνε.  

 

9:35-10:05 

Μετζωροι άνκρωποι / Suspended People 

κθνοκεςία 
τρατισ Βογιατηισ, Κζκλα Μαλάμου 

Οι Ρομά υπάρχουν όςο μζνουν μακριά, όςο το πεπρωμζνο τουσ δεν ςυναντιζται με το δικό μασ, όςο τα όνειρά τουσ δεν 

ςυνωςτίηονται με τα δικά μασ. Εξόριςτοι εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια από τισ κοινωνίεσ με τισ οποίεσ ζρχονται ςε επαφι, είναι 

καταδικαςμζνοι να ηουν ςτο περικϊριο, ςτισ παρυφζσ κάκε κοινωνίασ. Ο εξόριςτοσ αυτόσ τόποσ ζγινε ςταδιακά θ πατρίδα 

τουσ, εκεί όπου ονειρεφονται, εκεί όπου κάβουν τα όνειρά τουσ κάτω από το χϊμα. Θ αμπιχά, μια χαριςματικι γυναίκα 

ςτθν καρδιά του Δροςεροφ, αποφάςιςε να αναλάβει δράςθ για όλα αυτά που ςυνζβαιναν γφρω τθσ, να διεκδικιςει ίςα 

δικαιϊματα για τουσ Ρομά, αλλά και να αλλάξει τα κακϊσ κείμενα τθσ ίδιασ τθσ κουλτοφρασ τουσ.  

10:00 – 10:15  ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

10: 15-10:45 

Μια μζρα με τον Ζβο Μοράλεσ /  

  Un día con Evo Morales /  

  One Whole Day with Evo Morales 

κθνοκεςία 
Λάςων Πιπίνθσ 

 Πριν από δζκα χρόνια, ζνασ φτωχόσ ικαγενισ τθσ φυλισ Αϊμάρα ανζλαβε τθν εξουςία ςτθ Βολιβία, ςε μια χϊρα 
όπου τθν πολιτικι και οικονομικι εξουςία μονοπωλοφςε για αιϊνεσ θ λευκι μειοψθφία. Σο ντοκιμαντζρ καταγράφει ζνα 
24ωρο του Ζβο Μοράλεσ, του πρϊτου ικαγενι προζδρου ςτθν ιςτορία τθσ Λατινικισ Αμερικισ, και παρουςιάηει πτυχζσ 
από τθ νεότερθ πολιτικι ιςτορία τθσ χϊρασ. υναντιςαμε τον Μοράλεσ ςτθν πόλθ Λα Πασ ςτισ Άνδεισ, ςε υψόμετρο 
περίπου 3.500 μζτρων και τον ςυνοδεφςαμε ςτα ταξίδια που ζκανε με το προεδρικό αεροςκάφοσ και με ελικόπτερο ςε 
διάφορεσ πόλεισ τθσ χϊρασ. Ο πρόεδροσ τθσ Βολιβίασ διθγείται εν πτιςθ ςτθν κάμερα, πϊσ από φτωχόσ ικαγενισ αγρότθσ 
κατάφερε να φκάςει ςτο ανϊτερο αξίωμα τθσ χϊρασ, και μιλάει για τον αγϊνα κατά τθσ φτϊχειασ. 

10:45-11:50 

Θ Ακινα από κάτω – Σο ντοκιμαντζρ των 

νεόπτωχων /  

  Athens From Beneath– The Documentary 

of the Newly        Poor 

κθνοκεςία 
Σάκθσ Μπαρδάκοσ 

Θ Ελλάδα των «νεόπτωχων», των ανζργων που ανεβαίνουν το δικό τουσ Γολγοκά, κατά τθ διάρκεια τθσ άνευ 
προθγουμζνου οικονομικισ κρίςθσ. Θ ταινία ακολουκεί τισ ιςτορίεσ αρκετϊν πολιτϊν, προβάλλοντασ τθν κοινωνικι 
ανιςότθτα και τθν αδικία. Σο φαινόμενο των αςτζγων, τα ςυςςίτια, τα ςυγκλονιςτικά ποςοςτά ανεργίασ και θ κατάπτωςθ 
μεγάλων κοινωνικϊν ςτρωμάτων ςτθν κατθγορία των νεόπτωχων, ζχουν μετατρζψει το όνειρο τθσ ευθμερίασ ςε ζναν 
κοινωνικό-οικονομικό εφιάλτθ. Σο ντοκιμαντζρ αυτό ωσ καλλιτεχνικό ζργο, δεν ακολουκεί τουσ κανόνεσ τθσ 
διαφθμιςτικισ αιςκθτικισ ι τθσ τουριςτικισ ματιάσ, αλλά είναι ςκλθρό και αποδομθμζνο - όςο ςκλθρι και αδιζξοδθ είναι 
πολλζσ φορζσ θ ίδια ηωι - επίκαιρο όμωσ και αναγκαίο για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ, τθν πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και τθν 
ανάγκθ για διάλογο. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ  ΠΡΟΒΟΛΕ ΧΑΝΙΑ 

 

Παρασκευή 6 και άββατο 7 Μαΐου 2016 (6-12μμ)  

Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ) 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΒΒΑΣΟ 7 ΜΑΙΟΤ 2016 

6:15 – 7:30  

Μόνοσ ι Αλλθλζγγυοσ / In Solitude or in 

Solidarity? / 

  Solitaire où Solidaire? 

Σκηνοθεσία 
Χρφςα Σηελζπθ, 

Άκθσ Κερςανίδθσ    

 

Θ μοναξιά δεν είναι απλά ζνα υπαρξιακό ηιτθμα αλλά αποτζλεςμα των πολιτικϊν που ακολουκικθκαν ςτα χρόνια των 

Μνθμονίων. Θ αλλθλεγγφθ ιρκε ωσ απάντθςθ ςτθν κοινωνικι απομόνωςθ. Σο ντοκιμαντζρ για το Κοινωνικό Λατρείο 

Αλλθλεγγφθσ ςτθν Κεςςαλονίκθ ξεκινά από τθ βαςικι αφορμι τθσ δθμιουργίασ του, τθν απεργία πείνασ των 300 

μεταναςτϊν εργατϊν το 2011. τθ ςυνζχεια μζςα από τισ μαρτυρίεσ αςκενϊν και μελϊν του ΚΛΑ αποτυπϊνει τον 

αποκλειςμό από το δικαίωμα ςτθν περίκαλψθ. Σο ιατρείο εν μζςω τθσ χειρότερθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ που βιϊνει θ 

Ελλάδα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ πολιτϊν, μεταναςτϊν και ελλινων που βρικαν κλειςτζσ τισ πόρτεσ του ςυςτιματοσ 

Τγείασ. Παράλλθλα διερευνά το αν θ αλλθλεγγφθ ωσ πρακτικι «μεταγγίηεται» μζςα από τισ δομζσ αυτζσ ςτθν κοινωνία. 

  7:35-7:55 

κόροσ: αντικατανάλωςθ ςτθν κρίςθ / 

  Skoros: Anti-consumption in Crisis  

Σκηνοθεσια 

Ακθνά οφλθ    

 

Αυτι θ ςυνεργατικι εκνογραφικι ταινία αφορά τον κόρο, μια αντικαταναλωτικι κολεκτίβα ςτα Εξάρχεια τθσ Ακινασ θ 

οποία διαχειρίηεται ζναν χϊρο που ο κόςμοσ μπορεί να επιςκεφκεί για να πάρει, να δϊςει ι να ανταλλάξει αντικείμενα 

και υπθρεςίεσ χωρίσ τουσ κανόνεσ τθσ αμοιβαιότθτασ. Λίγο μετά τθν εμφάνιςθ τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ, ζνα 

νζο είδοσ δράςθσ τθσ ομάδασ με τθ λογικι «εδϊ και τϊρα» εςτιάηει λιγότερο ςτθ προςπάκεια να μάκουμε να ηοφμε 

διαφορετικά και δίνει ζμφαςθ ςτθν επείγουςα περίςταςθ, δθλαδι ςτθν ανάγκθ για προςφορά αλλθλεγγφθσ ςε ζναν 

αυξανόμενο αρικμό ανκρϊπων που πλθςιάηουν ι βρίςκονται ιδθ κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ.

8:00-8:10ΓΙΑΛΛΔΙΜΑ 

  8:15 – 9:25 

25 χρόνια Χωρίσ φνορα – The Untold Stories  

  25 years Without Borders – The Untold 

Stories  

Σκηνοθεσία 

Γιάννθσ Μαυρογζνθσ  

Ζνασ μακθτισ λυκείου που ονειρεφεται να δθμιουργιςει τουσ Γιατροφσ Χωρίσ φνορα, ζνασ τοκετόσ υπό το φωσ των 

κεριϊν, ζνασ αςκενισ που αρνείται να πάρει τθ κεραπεία του για τον ιό HIV... 25 χρόνια δράςθσ αναβιϊνουν μζςα από 

τισ προςωπικζσ ανζκδοτεσ ιςτορίεσ 25 ανκρϊπων που βρζκθκαν ςτθν πρϊτθ γραμμι των ανκρωπιςτικϊν κρίςεων από 

το 1990 μζχρι ςιμερα. 25 χρόνια γεμάτα εμπειρίεσ, προκλιςεισ, αγωνίεσ, νίκεσ αλλά και απϊλειεσ, από το Λράκ μζχρι τθ 

Δυτικι Αφρικι, και από τθν Αϊτι μζχρι τισ Φιλιππίνεσ, ξεδιπλϊνονται μζςα από τισ προςωπικζσ, ανζκδοτεσ ιςτορίεσ 

μελϊν των Γιατρϊν Χωρίσ φνορα που υπθρετοφν τθν ανεξάρτθτθ ανκρωπιςτικι δράςθ όπου υπάρχει ανάγκθ. 

  9:30 – 10:00 

Σο πεδίον του Άρεωσ, θ γιαγιά Νιςά και ο Αλι  

  The Park, Grandmother Nissa And Ali  

Σκηνοθεσία 

Άγγελοσ Κοβότςοσ, Αννζτα Παπακαναςίου, 

Αντϊνθσ Σολάκθσ 

Θ γιαγιά Νιςά ιρκε από το Λράν με άλογο. Ο Αλι, διερμθνζασ από το Αφγανιςτάν, ζρχεται ςτθν Ελλάδα για 

δεφτερθ φορά κυνθγθμζνοσ από τουσ Σαλιμπάν.  

Ο 17χρονοσ Ηεκρολά κζλει να φτάςει ςτθν Ευρϊπθ από τα βορεινά ςφνορα τθσ χϊρασ. Όλοι με ζνα κοινό κζλω: να 

ςωκοφν και να ηιςουν. Σρεισ ςκθνοκζτεσ ςυναντιοφνται και κινθματογραφοφν αυτοφσ τουσ απελπιςμζνουσ ανκρϊπουσ, 

που αναηιτθςαν τθν ειρινθ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ εδϊ ςτο πάρκο που φζρει το όνομα του κεοφ του Πολζμου: το 

Πεδίον του Άρεωσ.  

10:00-10:15 ΓΙΑΛΛΔΙΜΑ 

10:15 – 11:15   

 

Θ δεφτερθ ευκαιρία / A Second Chance 

Σκηνοθεσία 

Μενζλαοσ Καραμαγγιϊλθσ  

 

«Βγαίνεισ ςτο προαφλιο. το ζνα παγκάκι κάποιοι κρατοφμενοι ςυηθτάνε για το πϊσ κα παρανομιςουν, όταν κα βγοφνε, 

δίχωσ να τουσ πιάςουν. το άλλο μιλάνε για πρζηα, ςτο παρ' άλλο μιλάνε για τα καλάςνικοφ και ξαφνικά διακρίνεισ εκεί 

πζρα πίςω, ζνα τεράςτιο Λικουανό μαηί με κάνα-δυό παραπλιςιουσ τφπουσ να παίηουνε ςκάκι...», αφθγείται ζνασ 

κρατοφμενοσ δάςκαλοσ μουςικισ ςτισ φυλακζσ ανθλίκων Αυλϊνα. Τπάρχει ςτθν αλθκινι ηωι μια δεφτερθ ευκαιρία; 

Ζνασ ζφθβοσ από τθ Λικουανία βρίςκεται κρατοφμενοσ ςτισ φυλακζσ ανθλίκων μιασ άγνωςτθσ χϊρασ που δεν ζχει 

ξαναδεί, οφτε μιλάει τθ γλϊςςα τθσ. Ι κα μείνει ςτο κελί του παραιτθμζνοσ ι κα βρει τρόπο να επαναπροςδιορίςει τθ 

ηωι του. το ςχολείο τθσ φυλακισ κα προςπακιςει να μάκει ελλθνικά, να ανακαλφψει τα κρυμμζνα ταλζντα του κι ίςωσ 

μια μζρα να ςπουδάςει ςτο Πολυτεχνείο. Κα τα καταφζρει;  Για τρία χρόνια μζςα από τθ φυλακι παλεφει να πετφχει 

αυτοφσ τουσ άπιαςτουσ ςτόχουσ κακϊσ θ κάμερα αποτυπϊνει τθν αγωνία του να ξαναρχίςει τθ ηωι του από τθν αρχι. 

  

 11:20-11:55 

 Viktor Ullmann: Βιογραφία μίασ 

θχογράφθςθσ /  

  Viktor Ullmann: Biography of a recording  

Σκηνοθεσία 

Λωάννθσ Γρθγορόπουλοσ, Μιχάλθσ 

Αριςτείδου 

Κατά τθ διάρκεια του Β' Παγκοςμίου Πολζμου δθμιουργικθκε ςτθν Σςεχία ζνα πειραματικό ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ, 

το Theresienstadt. ε αυτό ςυγκεντρϊκθκαν χιλιάδεσ Εβραίοι καλλιτζχνεσ με ςκοπό, πζρα από τα καταναγκαςτικά ζργα, 

να παράγουν και “πολιτιςμό” ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί για προπαγανδιςτικοφσ ςκοποφσ από τουσ Ναηί. Ανάμεςα ςτουσ 

χιλιάδεσ καλλιτζχνεσ βριςκόταν και ο ιδθ γνωςτόσ μουςικοςυνκζτθσ Βίκτορ Οφλμαν. Οι επτά ςονάτεσ για το πιάνο που 

ζγραψε κατά τθ διάρκεια τθσ φυλάκιςισ του ςτο ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ παρουςιάςτθκαν για πρϊτθ φορά μζςα 

ςτο Theresienstadt από τισ πιανίςτεσ Ζντικ Κράουσ και Άλισ Χερτσ όμερ. Σο 2014, με αφορμι τθν θχογράφθςθ αυτϊν 

των κομματιϊν από τθν πιανίςτα Μαρία Γκαρκόν, θ Άλισ, θ Ζντικ και πολλοί άλλοι μιλοφν για τον Βίκτορ Οφλμαν ςαν 

καλλιτζχνθ αλλά και ςαν άνκρωπο. 


