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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΠΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 

28/8 - 3/9 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩN

Υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού &
του Δήμου Μεγίστης 

Με την ευγενική υποστήριξη 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) & 
της Γενικής Γραμματείας  Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών
ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.
info@idisme.gr
www.idisme.gr

ΠΕρΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟρΑ
Μιλτιάδου 25, 15351 Παλλήνη Αττικής
T.: 210 66 69 140, 210 66 69 131
info@beyondtheborders.gr
www.beyondtheborders.gr
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“Να φέρουμε τον κόσμο 
στο Καστελλόριζο 

και να μεταφέρουμε το Καστελλόριζο 
στον κόσμο!”

Γραφείο τύπου - δημόσιες σχέσεις: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΓΚΟΥ 

Υπεύθυνη Συντονισμού: Βερονίκη ΚρΙΚώνη

Υπεύθυνος κοινωνικής δικτύωσης: ΑΛΕΞΑΝΔρΟΣ ΜΑΚρηΣ

Σχεδιασμός λογοτύπου του Φεστιβάλ: ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΠΑΣ 

Σχεδιασμός εντύπου προγράμματος: Lynx Designers

Σχεδιασμός και ενημέρωση site: ΦΩΤΗΣ ρΟΥΤΣηΣ
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ΤΟ
ΟΡΑΜΑ

MΑΣ

Το ελληνικό Ίδρυμα ίστορικών Μελετών (ίΔ.ίΣ.Με.), διοργανω-
τής και εμπνευστής του Διεθνούς Φεστιβάλ ίστορικού ντοκιμαντέρ 
«Πέρα από τα Σύνορα»  ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων 
ιστορικών- ερευνητών (πρώην συνεργατών του εΛίΑ ) και σήμερα  
απαριθμεί περισσότερους από 45.000 φίλους/μέλη -  από όλη 
την ελλάδα.

Μεταξύ των δράσεών του περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστη-
μονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, η δημιουργία ιστορικών ντο-
κιμαντέρ, καθώς και η υλοποίηση αφιλοκερδώς εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διαλέξεων σε σχολεία/ιδρύματα/Σχολές δευ-
τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντός και εκτός Αττι-
κής, από την ορεστιάδα μέχρι το ακριτικό καστελλόριζο με σκο-
πό τη διάχυση της γνώσης στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα 
στους μαθητές και φοιτητές, καθώς και την διδασκαλία άγνωστων 
-κατά κύριο λόγο- πτυχών της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Για να γίνει κάποιος Φίλος του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. δεν απαιτείται καμία 
οικονομική συνδρομή και αυτό όχι γιατί δεν υπάρχουν οικονομι-
κές ανάγκες αλλά γιατί στη σχέση αυτή με το ευρύ κοινό και τους 
Φίλους μας δεν θέλουμε να μπει οποιαδήποτε οικονομική συναλ-
λαγή. Το έργο του ίΔ.ίΣ.Με. είναι στη διάθεση όλων και  οι εκδό-
σεις και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ αποτελούν εξαιρετικό πνευματικό 
δώρο για όσους το επιθυμούν να στηρίξουν το όραμα μας που δεν 
είναι άλλο από το να κάνουμε το μάθημα ίστορίας το πιο αγαπητό 
μάθημα στο ελληνικό σχολείο (Τα σχολεία, οι Βιβλιοθήκες και 
γενικά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν έκπτωση 35%.). To 
ίΔίΣΜε δεν επιχορηγείται από κανέναν φορέα. Ζει και συνεχίζει 
να δημιουργεί αδιάλειπτα με έσοδα που προέρχονται από τις πω-
λήσεις των έργων του. 
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ΠΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ

ΣΥΝΟΡΑ

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ ίστορικού ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα 
Σύνορα» είναι ένας νέος θεσμός που καθιερώνεται από το ελλη-
νικό Ίδρυμα ίστορικών Μελετών (ίΔ.ίΣ.Με.) στο ακριτικό καστελ-
λόριζο με στόχο να αποτελέσει τόπο συνάντησης ελλήνων και 
ξένων δημιουργών ντοκιμαντέρ όχι μόνο για να προβάλλουν το 
έργο τους αλλά και για μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών/προτάσεων 
μεταξύ ελλήνων και ξένων συντελεστών ντοκιμαντέρ με στόχο 
νέες συνεργασίες και διεθνείς συμπαραγωγές. Το Φεστιβάλ στο-
χεύει να ταξιδέψει στην Αυστραλία και την Αμερική όπου σήμε-
ρα ζει μια μεγάλη και δραστήρια κοινότητα καστελλοριζιών. Το 
Φεστιβάλ διαγωνιστικού χαρακτήρα απονέμει 4 Βραβεία καλύ-
τερου ντοκιμαντέρ ενώ είναι παράλληλα πλαισιωμένο από ποι-
κίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες με παραδοσιακά 
μουσικά σχήματα, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφί-
ας, παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια κινηματογράφου και άλλα. 

η χρησιμότητα του Φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική 
κοινωνία και στους θερινούς επισκέπτες του νησιού. Το Διεθνές 
Φεστιβάλ ίστορικού ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα» στοχεύ-
ει το καστελλόριζο να αποτελέσει αφενός τόπο συνάντησης ση-
μαντικών δημιουργών ντοκιμαντέρ και αφετέρου την πολιτιστική 
συνεργασία μεταξύ καστελλορίζου και Αντιφέλλου (κας). Σε κομ-
βικό σημείο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, πολύ κοντά στα πα-
ράλια της Λυκίας, το Φεστιβάλ επιδιώκει να αποτελέσει έναυσμα 
για νέους και έμπειρους δημιουργούς ντοκιμαντέρ προσελκύοντας 
ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων και του κινηματογράφου 
κάθε χρόνο στο ακριτικό καστελλόριζο. Το όραμα του Φεστιβάλ 
συνοψίζεται στη φράση «να φέρουμε τον κόσμο στο Κα-
στελλόριζο και να μεταφέρουμε το Καστελλόριζο στον 
κόσμο!» 

Το Φεστιβάλ υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου ελληνισμού & Δήμου Μεγίστης.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)
 Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
 Με τη συμμετοχή του Οργανισμού Balkans Beyond Borders (BBB)

Kαλλιτεχνικός  
Διευθυντής Φεστιβάλ ΕΙρΗΝΗ ΣΑρΙΟΓΛΟΥ

Σύμβουλος ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΒΟΤΣΟΣ 

οργανωτική επιτροπή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΓΚΟΥ 
 ΑΛΕΞΑΝΔρΟΣ ΜΑΚρηΣ
 ΦΑΝΗ ΒΟΥΔΟΥρη
 ΔΗΜΗΤρΗΣ ΔΑΒΙΑΣ
 ΒΕρΟΝΙΚΗ ΚρΙΚώνη  
 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΟΥΛηΣ
 ΒΑΣΙΑ ΧΑΤΖηΓΙΑννΑΚη    
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑνΑΣΤΑΣΙΟΥ
 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΛΒΑνΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΦΤΣηΣ  

Καλύτερου Ιστορικού ντοκιμαντέρ

• Έως 45 λεπτά, 700 €
• 45+ λεπτά, 1.000 €

Καλύτερου Κοινωνικού-πολιτικού ντοκιμαντέρ

• Έως 45 λεπτά, 500 €
• 45+ λεπτά, 800 €

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΥρΟΣ ΨΥΛΛΑΚηΣ
Σκηνοθέτης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΓΑΚη
Σκηνοθέτις 

ΝΙΚΟΣ ΜΕΓΓρΕΛηΣ
Δημοσιογράφος - Σκηνοθέτης
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Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο, 1890-1948
Νικόλαος Γ. Παπαναστασίου – Νικόλαος Κ. Βογιατζής
εκδ. ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.

Ένα φωτογραφικό λεύκωμα με την ιστορία του καστελλορίζου. Παραστατική αφήγηση, μέσα 
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχόλια, της πολυτάραχης ιστορίας και του πολιτισμού του 
καστελλορίζου, από το 1890 ως το 1948.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τούμπαλιν 
της Βάσιας Χατζηγιαννάκη, εικονογράφηση: Γιώργος Σγούρος
εκδ. ΜΙΝΩΑΣ

η ιστορία του Τούμπαλιν βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία που συνέβη στον γιό μου τον 
Βαγγέλη ένα καλοκαίρι στο καστελλόριζο. ο Βαγγέλης μέχρι τα 8 φοβόταν πάρα πολύ την 
θάλασσα και δεν μπορούσε να χαρεί το κολύμπι. Μια μέρα ωστόσο, εντελώς απρόοπτα, 
αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τη θάλασσα και να ζήσει μια περιπέτεια παρέα με μια χελώνα 
καρέτα καρέτα. η ιστορία έχει να κάνει με το πως ένας φόβος έγινε πείσμα, πως η επαφή με 
μια θαλάσσια χελώνα έγινε θεραπεία, πως η απελευθέρωση από τον φόβο έγινε έμπνευση 
και πως η πραγματικότητα γέννησε ένα παραμύθι.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
«Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» 
με υδατογραφίες του εικαστικού Παύλου Χαμπίδη

«Μεγίστη: το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» 
του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΡΤΟ
Μεγάλες στιγμές του ρεμπέτικου τραγουδιού θα ζωντανέψουν μέσα από μία 
μουσική παράσταση του Μπάμπη Τσέρτου. Μία δεκαμελής ορχήστρα δεξιοτεχνών 
μουσικών ερμηνεύουν τραγούδια μεγάλων συνθετών, επιχειρώντας να ξεδιπλώσουν 
τη διαδρομή του ρεμπέτικου, από τα Σμυρναίικα έως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. 

ΔΙΑΛΕξΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
«Ανακαλύπτω Ξανά» 
κινηματογραφικά 
εργαστήρια 
από τον 
Άγγελο κοβότσο

«Μύθοι 
και θρύλοι 
Καστελλορίζου» 
Αφήγηση

«Γρίφοι: Παρελθόν, 
Παρόν & Μέλλον, 
μια διασκεδαστική 
περιπέτεια» 
του Δρ. Πανταζή Χούλη, 
κατασκευαστή γρίφων

«Πολιτισμός 
και τουρισμός 
στο Καστελλόριζο» 
Συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. BalkaNs BeyoNd Borders

«Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο» 
• Σκηνοθεσία: Ειρήνη Σαρίογλου - Άγγελος Κοβότσος 
• Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης • Στίχοι: Ελένη Φωτάκη • Τραγούδι: Γιώργος Νταλάρας 
• Αφήγηση: Νένα Μεντή - Γιώργος Κέντρος • Εικαστική Επιμέλεια: Παύλος Χαμπίδης

Βραβείο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 
Λονδίνου 2016

«Ίμβρος-Τένεδος: Της Μνήμης και της Λήθης»
• Σκηνοθεσία: Ειρήνη Σαρίογλου - Πάνος Αγγελόπουλος 
• Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης • Ποίηση: Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου 
• Τραγούδι: Γιώργος Νταλάρας - Zülfü Livaneli
• Αφήγηση: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Μαρία Ναυπλιώτου - Μιχάλης Γιαννάτος

Πρόκριση στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2013

«η Σιωπηλή Σχολή - Μια αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης»
• Σκηνοθεσία: Ειρήνη Σαρίογλου - Μαρίνα Λεοντάρη 
• Μουσική: Βασίλης Δημητρίου
• Αφήγηση: Γιώργος Κέντρος

Βραβείο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 
Λονδίνου 2012

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
«ΟνΕ LInE» 
• Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αργυρίου
Βραβείο Κοινού, Once A Week Film Festival, USA, 2014 
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας,  FILMS ABOUT CONSCIENCE Hrant Dink 
Foundation, 2013

«REFIKA» 
• Σκηνοθεσία: Özge Deniz Özker
• Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, 6th International Rotary Short Film Festival, 
2014
• Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, JCI Ιstanbul 8th Crossroads Short Film Festival 
«Inter Cultural Dialogue», 2013 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
«ηλίας Πετρόπουλος – Ένας κόσμος υπόγειος» 
• Σκηνοθεσία: Καλλιόπη Λεγάκη 
Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης

«Είμαι ενενήντα αλλά...» 
Μαστρο-Μιχάλης Χατζηνικολάου, ένας από τους τελευταίους 
καραβομαραγκούς. 
• Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Τσιόγκας - Γιώργος Τζεδάκης
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Α 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη
19:30 καλοσώρισμα
20:00 είΔίκη ΠροΒοΛη «Είμαι Ενενήντα, αλλά…», Μαστρο-Μιχάλης Χατζηνικολάου, ένας από τους 
τελευταίους καραβομαραγκούς, ΓιώργοςΤζεδάκης - Γρηγόρης Τσιόγκας, 10’ 
20:30 ίΔ.ίΣ.Με είΔίκη ΠροΒοΛη «Στην Άκρη του Αιγαίου Καστελλόριζο», ειρήνη Σαρίογλου - 
Άγγελος κοβότσος, 52’
21:30 «Ο Πιο Μακρύς Δρόμος», Μαριάννα οικονόμου, ελλάδα, 74’
22:44 Q/A
22:55 ΤΕΛΟΣ

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη
12:00 «Ανακαλύπτω Ξανά»: κινηματογραφικά εργαστήρια από τον Άγγελο κοβότσο
19:30 «Πολιτισμός και Τουρισμός στο Καστελλόριζο»: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
20:45 It was all just a good dream – The Frenchman from Vukowar, Branko Istvancic, Κροατία, 80’
21:55 Q/A
22:05 «Κατινούλα», Μύρνα Τσάπα, ελλάδα, 47’
22:50 Q/A
23:00 «memORIA», Γιώργος ίατρού, ελλάδα, 72’
00:10 Q/A
00:20 ΤΕΛΟΣ

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη 
19:30 «Τούμπαλιν»: Παρουσίαση Βιβλίου

Argo Navis, Στέλιος ευσταθόπουλος, ελλάδα/Γερμανία, 100’
22:00 Q/A
22:10 ίΔ.ίΣ.Με είΔίκη ΠροΒοΛη «Η Σιωπηλή Σχολή», ειρήνη Σαρίογλου – Μαρίνα Λεοντάρη, 50’
23:10 Q/A 
23:20 «Αγαπητέ Πρόγονε», Μενέλαος καραμαγγιώλης, ελλάδα, 58’ 
Σ00:10 Q/A
00:30 ΤΕΛΟΣ

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη
12:00 «Ανακαλύπτω Ξανά»: κινηματογραφικά εργαστήρια από τον Άγγελο κοβότσο
20:00 «Μύθοι και Θρύλοι Καστελλορίζου»: Αφήγηση
20:30 «Ο Θεός Δε Μοιράζει Καραμέλες», Βαγγέλης καλαμπάκας, ελλάδα, 73’
21:45 Q/A
21:55 ίΔ.ίΣ.Με είΔίκη ΠροΒοΛη «Ίμβρος-Τένεδος: Της Μνήμης και της Λήθης» (Ίμβρος), ειρήνη 
Σαρίογλου - Πάνος Αγγελόπουλος, 50’
22:45 The Story Of The Friends, Mahmoud Yossry, Αίγυπτος, 25’
23:10 Q/A’
23:20 Café-Finovo, Λευτέρης Φυλακτός, ελλάδα, 53’
00:10 Q/A
00:20 ΤΕΛΟΣ

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρης
20:00 «Στην Άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο, 1890-1948»: Παρουσίαση Βιβλίου
20:30 «Γεγονότα στη Φώκαια 1914», Ανιές Σκλάβου - Στέλιος Τατάκης, ελλάδα, 50’
21:20 Q/A
21:30 «Όταν Γέρνουνε οι Ντάλιες», Τάσος Γιαπουντζής, ελλάδα/ηνωμένο Βασίλειο, 14’30’’
21:45 Q/A
21:55 «Φιλιά εις τα παιδιά», Βασίλης Λουλές,  ελλάδα, 115’
23:45 Q/A
23:55 είΔίκη ΠροΒοΛη Βalkans Βeyond Βorders: One Line, Δημήτρης Αργυρίου, 3’ 40’’ 
Refika, Özge Deniz Özker, 11’19’’
00:10 ΤΕΛΟΣ

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρης
12:00 «Ανακαλύπτω Ξανά»: κινηματογραφικά εργαστήρια από τον Άγγελο κοβότσο
20:00 «Γρίφοι: Παρελθόν,Παρόν & Μέλλον,μια διασκεδαστική περιπέτεια»
20:30 Σιωπηλός Μάρτυρας, Δημήτρης κουτσιαμπασάκος, ελλάδα, 72’
21:45 Q/A
21:55 «Επόμενος Σταθμός: Ουτοπία», Απόστολος καρακάσης, ελλάδα, 91’
23:25 Q/A
23:35 Concrete Utopia, Anna Ilin-Josefine Bingemer, Γερμανία/Π.Γ.Δ.Μ, 19’33’’
23:55 Q/A
00:05 ΤΕΛΟΣ

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11:00 εικαστικά Δρώμενα: «Από την Ίμβρο στο Καστελλόριζο: ένα οδοιπορικό» με υδατογραφίες του 
εικαστικού Πάυλου Χαμπίδη, «Μεγίστη: Το Φως, ο Λόγος και η Πέτρα» του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρης
19:30 ΠΑροΥΣίΑΣη ΣεΜίνΑρίοΥ
19:45 ΑΠονοΜη ΒρΑΒείΩν
20:30 είΔίκη ΠροΒοΛη «Ηλίας Πετρόπουλος - Ένας κόσμος υπόγειος», καλλιόπη Λεγάκη, 1:00:28’’
22:00 Μουσική παράσταση με τον Μπάμπη Τσέρτο

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Τίτλος: ARGO nAVIS
Σκηνοθέτης: Στέλιος Ευσταθόπουλος, Susanne Bausinger • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία
Το 2003 η επιστημονική ομάδα νΑοΥΔοΜοΣ, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος 
πειραματικής ναυτικής αρχαιολογίας, ξεκίνησε την ανακατασκευή μίας προϊστορικής πεντηκοντόρου, 
όπως ήταν η μυθική Αργώ. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του πλοίου. Από την επιλογή των δέντρων 
για την κατασκευή του, που διήρκησε δύο χρόνια και ύστερα το ταξίδι στη θάλασσα. Δέκα χιλιάδες 
κουπιές την ημέρα, χρειάζεται να κάνουν οι κωπηλάτες, για να φτάσουν από το Βόλο στην αρχαία 
Κολχίδα. Ένα ταξίδι 1.200 μιλίων που πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 ημέρες. Θα αντέξουν οι 74 
εθελοντές κωπηλάτες αυτή την καθημερινή δοκιμασία; Ή θα μετατραπεί αυτή η σύγχρονη αργοναυτική 
εκστρατεία σε μία ακόμα οδύσσεια;  

Τίτλος: ΑΓΑΠηΤΕ ΠρΟΓΟνΕ / DEAR AncEStOR
Σκηνοθέτης: Μενέλαος Καραμαγγιώλης • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Μεγαλωμένος στην Αστόρια της νέας Υόρκης, ένας ελληνοαμερικανός δεύτερης γενιάς, συνονόμα-
τος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, επιστρέφει στην Ελλάδα αναζητώντας τα ίχνη του πιό δημοφιλούς 
Έλληνα του 1821, για να διαπιστώσει αν είναι στ’ αλήθεια απόγονός του.Αυτή η αναζήτηση διατρέχει 
την πολύπλευρη και πολύπλοκη ταυτότητα του Έλληνα στη διαχρονική της διάσταση, μέσα από τα 
αρχαιοελληνικά σύμβολα και τις αναβιώσεις τους, μέσα από τους απογόνους των ηρώων του ΄21 και 
μέσα από τη ματιά των μαθητών της Αθήνας του 2011, που με παρελάσεις και γιορτές αποτυπώνουν 
τις αντιφάσεις των σημερινών ελλήνων, που πασχίζουν να αντισταθούν στην κρίση της εποχής με όπλο 
τις μνήμες τους.

Τίτλος: Ο ΘΕΟΣ ΔΕ ΜΟΙρΑΖΕΙ ΚΑρΑΜΕΛΕΣ / nO cAnDIES FROm hEAVEn
Σκηνοθέτης: Βαγγέλης Καλαμπακάς • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Στη σημερινή Αιθιοπία των 85 εκατομμυρίων πολιτών, χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο καταλήγουν σε 
ορφανοτροφεία, παραδομένα οικειοθελώς από γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα θρέψουν 
ή εγκαταλελειμμένα ακόμα και μέρες μετά τη γέννησή τους. η ταινία καταγράφει την καθημερινή ζωή 
εντός των τειχών ενός από αυτά τα ιδρύματα, στο οποίο ένα δραστήριο προσωπικό από βρεφοκό-
μους, νοσοκόμες και εθελόντριες φροντίζει πενήντα περίπου παιδιά ηλικίας από λίγων μηνών έως 
δώδεκα ετών. Γυρισμένη στο ύφος του cinema-verite και βασισμένη στην παρατήρηση, εξερευνά τον 
σύνθετο χαρακτήρα της ιδιαίτερης κοινότητας που ζει απομονωμένη σ’ αυτό το σπίτι μακριά απ’ το 
σπίτι.

Τίτλος: hEKAyEt EL SO7AB / thE StORy OF thE FRIEnDS
Σκηνοθέτης: Μahmoud Υossry • Χώρα Παραγωγής: Αίγυπτος
H ταινία πραγματεύεται το όνειρο της μετανάστευσης στην Αίγυπτο. Πολλά παιδιά δεν είναι ευτυχι-
σμένα, βαριούνται, παραπονιούνται για ασήμαντα πράγματα ενώ τελικά παραμένουν στάσιμοι στον 
μικρό κύκλο των φίλων τους και των δραστηριοτήτων τους. η καθημερινή ζωή τους παραμένει ανιαρή, 
ασήμαντη και βαρετή. Το πιο σημαντικό είναι πώς  σπαταλούν τον χρόνο τους. Όλα τα παιδιά στην 
ταινία εργάζονται αναγκαστικά για την επιβίωση τους. Ωστόσο δε παύει να έχουν προβλήματα, να 
ανησυχούν για το μέλλον τους, να αναζητούν απεγνωσμένα ένα καλύτερο αύριο  καταλήγοντας  να 
μην απολαμβάνουν την ίδια τη ζωή τους.

Τίτλος: Ο ΠΙΟ ΜΑΚρΥΣ ΔρΟΜΟΣ / thE LOnGESt Run 
Σκηνοθέτης: Μαριάννα Οικονόμου • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα 
Η σκηνοθέτις παρακολουθεί στενά δύο φίλους, τον Jasim από το Ιράκ και τον Alsaleh 
από την Συρία, στις ελληνικές φυλακές ανηλίκων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη 
δίκη τους μέσω μίας μια συναισθηματικής αφήγησης γεμάτης  αγωνία, εκθέτοντας 
το τραγικό φαινόμενο των επαγγελματιών λαθρεμπόρων, οι οποίοι προσπαθούν να 
αναγκάσουν τους ανήλικους μετανάστες να γίνουν οι ίδιοι λαθρέμποροι. Στην Ελλάδα, 
με αργές νομικές διαδικασίες και σκληρούς νόμους κατά του λαθρεμπορίου, αθώοι 
πρόσφυγες ενδέχεται να καταδικασθούν σε πολύ μεγάλες ποινές. Τηλεφωνικές συ-
νομιλίες μεταξύ των φυλακισμένων νεαρών  αγοριών και των γονιών τους στις χώρες 
που πλήττονται από τον πόλεμο, επιτείνουν τον  διπλό εγκλωβισμό που βιώνουν  οι 
οικογένειες. Κανείς δεν ξέρει πώς και πότε θα τελειώσει η περιπέτειά τους.

Τίτλος: SVE JE BIO DOBAR SAn – LE “FREnchIE” DE VuKOWAR/ It WAS ALL 
JuSt A GOOD DREAm – thE FREnchmAn FROm VuKOWAR
Σκηνοθέτης: Branko Istvancic • Χώρα Παραγωγής: Κροατία
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός   Γάλλου εθελοντή στην Κροατία  του Jean - Michel 
Nicolier,  που εκτελέστηκε από τα σερβικά στρατεύματα στο Vukovar το 1991. Συγκινητικό 
ντοκιμαντέρ που εξετάζει τα γεγονότα από την εποχή του πολέμου στην κροατία και την 
άφιξη του νεαρού Γάλλου  εθελοντή Jean -Michel Nicolier εκεί . Η ταινία καταγράφει  τον 
αγώνα του Nicolier  κατά τη διάρκεια της μάχης του Vukovar καθώς και την αγωνία και τα 
βασανιστήρια που υπέστη ο ίδιος στην Ovcara . Η ιστορία του παρουσιάζεται μέσα από τα 
μάτια της μητέρας του Lyliane Fournier, η οποία απελπισμένα αναζητά κάθε δυνατή πληρο-
φορία που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να βρει τη σορό του γιου της .

Τίτλος: ΚΑΤΙνΟΥΛΑ / KAtInOuLA
Σκηνοθέτης: Μύρνα Τσάπα • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
η κατινούλα έχει γεράσει, αλλά εξακολουθεί να υπηρετεί ενεργά την ελληνο-αιγύπτια 
συνομίλική της κυρία. κάνει τις δουλειές του σπιτιού, παζαρεύει με τους Αιγύπτιους στην 
αγορά και είναι ευγνώμων για την κάθε μέρα, ακόμη και αν αυτό που έχει απομείνει από 
τους αγαπημένους της είναι μόνο χαμογελαστά πρόσωπα σε μια εικόνα.Πού πήγαν όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι; Όλα αυτά τα χρόνια; Ας τους αφήσουμε.. ας σκορπιστούν…

Τίτλος: memORIA
Σκηνοθέτης: Γιώργος Ιατρού • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
«memORIA» στα Ιταλικά σημαίνει μνήμη, «ORIA» λεγόταν το ατμόπλοιο που βυθίστηκε 
στις 12 Φεβρουαρίου 1944, με θύματα περισσότερους από 4.000 ίταλούς αιχμαλώτους 
των Γερμανών. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την ιστορία και την μνήμη 70 χρόνια μετά, του 
μεγαλύτερου ναυαγίου της Μεσογείου. ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής διηγούνται την 
τρομακτική ανάμνηση του ναυαγίου. ίταλοί απόγονοι των θυμάτων έρχονται να απονείμουν 
φόρο τιμής. Μια καραβάνα που βρέθηκε από τον δύτη Αριστοτέλη Ζερβούδη ήταν ο κα-
ταλύτης για το ταξίδι στην ίταλία, στο Βαϊάνο και την γνωριμία με το Δίκτυο οικογενειών 
αγνοουμένων του ORIA. Ένα μνημείο στήθηκε το 2014 στην παραλία του Χάρακα, απέ-
ναντι από το νησί του Πατρόκλου, από Έλληνες και ίταλούς, για να θυμίζει το ξεχασμένο 
ναυάγιο, τους αγαλήνευτους νεκρούς, τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας και την απαραίτητη 
σήμερα συναδέλφωση,κάθαρση της τραγωδίας. 
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Τίτλος: cAFé-FInOVO
Σκηνοθέτης: Λευτέρης Φυλακτός • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Το νεκροταφείο Alter St. Matthäus στο Βερολίνο -διάσημο ως η τελευταία κατοικία εξε-
χουσών προσωπικοτήτων της γερμανικής διανόησης, μεταξύ των οποίων οι Αδελφοί Γκρίμ- 
φιλοξενεί συστηματικά δραστηριότητες που κάθε αλλό παρά σχετίζονται με το θάνατο και 
το θρήνο. Λογοτεχνικά πρωινά, συναυλίες, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, βοτανικές ξενα-
γήσεις, σχολικές εκδρομές και φυσικά τα λαχταριστά γλυκά του Café-Finovo, του πρώτου 
καφέ στη Γερμανία που λειτουργεί σε χώρο νεκροταφείου. Αν τα νεκροταφεία υπάρχουν 
τελικά για τους ζωντανούς και όχι τόσο για τους νεκρούς, μπορούμε άραγε να ζήσουμε 
καλύτερα αποδεχόμενοι τη σιγουριά των ορίων και της θνησιμότητας μας; Αν ο φόβος του 
θανάτου δεν είναι παρά η έλλειψη εξοικείωσης προς αυτόν, ποια καλύτερη παρηγοριά 
(παραμυθία) από μια απρόβλεπτη, γεμάτη πλούσιες εικόνες και γεύσεις βόλτα στο νεκροτα-
φείο...; Σαν ένα παραμύθι από τους Αδελφούς Γκριμ...

Τίτλος: ΓΕΓΟνΟΤΑ ΣΤη ΦώΚΑΙΑ 1914 / thE SAcKInG OF PhOcAEA 1914
Σκηνοθέτης: Ανιές Σκλάβου, Στέλιος Τατάκης • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Όταν τον ίούνιο του 1914 ο ελληνικός πληθυσμός σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σπίτια του και να βρει καταφύγιο στην ελλάδα ο Γάλλος αρ-
χαιολόγος, Φελίξ Σαρτιώ διενεργούσε ανασκαφές στην περιοχή αναζητώντας την Αρχαία 
Φώκαια, μητρόπολη της πόλης της Μασσαλίας. Τα γεγονότα που συμβαίνουν τον κάνει όχι 
μόνο να γίνει μάρτυρας της απρόκλητης επίθεσης, αλλά με κίνδυνο της ζωής του καταφέρνει 
να φυγαδεύσει πολλούς ‘ελληνες. ο πρώτος αυτός διωγμός του ελληνικού στοιχείου το 
1914 από την περιοχή των αρχαίων ίωνικών αποικιών οδηγήθηκε στη λήθη. η προσωπική 
μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ και οι συνεχείς προσπάθειές του να ευαισθητοποιήσει την 
ευρώπη, εμφανίστηκαν και πάλι το 2005, μετά την ανακάλυψη του φωτογραφικού αρχείου 
του από τον ιστορικό τέχνης, Χάρη Γιακουμή, στο Παρίσι.

Τίτλος: ΟΤΑν ΓΕρνΟΥνΕ ΟΙ νΤΑΛΙΕΣ / WhEn DAhLIAS BEnD DOWn
Σκηνοθέτης: Τάσος Γιαπουτζής • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα - Αγγλία
η Φωτεινή και ο Αναστάσιος ζουν μια ήρεμη ζωή ηλικιωμένων σε ένα χωριό της ελλάδας. 
Στην ηλικία των 82, όμως, η Φωτεινή αρχίζει πλέον να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
υγείας. Ένα πορτρέτο της δύσκολης καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ένα ηλικιωμένο 
ζευγάρι καθώς αντιλαμβάνεται ότι το τέλος είναι κοντά.

Τίτλος: ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ / KISSES tO thE chILDREn
Σκηνοθέτης: Βασίλης Λουλές • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Πέντε παιδιά ελληνο-εβραϊκής καταγωγής που σώθηκαν από οικογένειες χριστιανών κατά 
τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, πέντε κρυμμένα παιδιά που ζούσαν σε απόλυτη σιωπή, 
αφηγούνται τις ιστορίες τους. ίστορίες τρόμου, αγωνίας και σύγχυσης, αλλά και ιστορίες για 
την σωτηρία και την ανέμελη παιδική ηλικία στην αγκαλιά των ξένων - που υπήρξε γι’ αυτά 
ο μυστικός κήπος της εδέμ, φωλιές της αγάπης μακριά από τον τρόμο του ολοκαυτώματος. 
Πέντε παιδιά υποχρεώθηκαν να ωριμάσουν απότομα. η ροζίνα, ο ίωσήφ, η ευτυχία, η 
Σέλι και ο Μάριος μεγάλωσαν κουβαλώντας τη μνήμη χιλιάδων παιδιών, εκείνων που ποτέ 

δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουν.η ταινία ακολουθεί τρία άτομα από την παιδική ηλικία έως 
σήμερα -ένα ημερολόγιο ενός παιδιού, φωτογραφίες και ταινίες απ’ το σπίτι. Απεικονίζει επίσης τη 
ζωή των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων πριν από τον Πόλεμο, η οποία συμπληρώνεται με σπάνιες 
εικόνες της κατοχής στην ελλάδα παρμένες από αρχειακό υλικό, καθώς και από ερασιτεχνικές ταινίες 
Γερμανών στρατιωτών και παράνομα βίντεο που τράβηξαν Έλληνες πατριώτες.Το Φιλιά εις τα παιδιά 
δεν είναι μόνο μια ακόμα ταινία για το ολοκαύτωμα. είναι μια ταινία για την παιδική ηλικία στη σκιά 
του ολοκαυτώματος.

Τίτλος: ΣΙώΠηΛΟΣ ΜΑρΤΥρΑΣ / SILEnt WItnESS
Σκηνοθέτης: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
To 2006 η Φυλακή Τρικάλων κλείνει ύστερα από 110 χρόνια λειτουργίας. επτά πρόσωπα που 
συνδέθηκαν καθοριστικά με τη φυλακή, επιστρέφουν σ’ αυτή για να ανασυνθέσουν το παρελθόν της, 
φωτίζοντας με τις προσωπικές τους αφηγήσεις διαφορετικές όψεις της ιστορίας της νεότερης ελλάδας. 
Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το ιστορικό συγκρότημα της φυλακής; Ποια θα είναι η νέα χρήση του; 
Μια απροσδόκητη ανακάλυψη φέρνει στο φως το κρυμμένο μυστικό του μνημείου και θέτει ένα καί-
ριο ερώτημα: πώς διαχειριζόμαστε την ιστορική μνήμη; 

Τίτλος: ΕΠΟΜΕνΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΟΥΤΟΠΙΑ / nExt StOP: utOPIA
Σκηνοθέτης: Απόστολος Καρακάσης • Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα
Όταν το εργοστάσιο κατασκευής υλικών οικοδομής της ΒΙΟ.ΜΕ. στη Θεσσαλονίκη κλείνει, ορισμέ-
νοι από τους εργάτες του αντιμέτωποι με τη χρόνια ανεργία αποφασίζουν να κάνουν κάτι επαναστα-
τικό: να το καταλάβουν και να το λειτουργήσουν μόνοι τους με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. 
Το εγχείρημα τους εμπνέει ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο, ενώ η πρώην διευθύντρια του εργοστασίου 
έκπληκτη παρακολουθεί την οικογενειακή επιχείρηση να μετατρέπεται σε σύμβολο αντίστασης και 
αλληλεγγύης, μια ουτοπία ισότητας στα ερείπια της πιο διαλυμένης ευρωπαϊκής οικονομίας. Για τους 
εργάτες, η αυτοδιαχείριση εξελίσσεται σε μια περιπέτεια επιβίωσης γεμάτη συγκρούσεις. Σύντομα, 
θα συνειδητοποιήσουν ότι για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να αλλάξουν πρώτα οι ίδιοι. Το ντοκιμα-
ντέρ επόμενος Σταθμός: ουτοπία ξετυλίγει το νήμα ενός περιπετειώδους εγχειρήματος που βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη και μαζί ένα μοναδικό ντοκουμέντο των ταραγμένων καιρών μας

Τίτλος: cOncREtE utOPIA
Σκηνοθέτης: Anna Ilin-Josefine Bingemer • Χώρα Παραγωγής: Γερμανία, Π.Γ.Δ.Μ.
Τι προσδιορίζει την ταυτότητα μιας πόλης; Το 1963 τα Σκόπια καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς 
από σεισμό, πολλά από τα ιστορικά κτίρια  χάθηκαν για πάντα. Ωστόσο, με τη βοήθεια της διεθνούς 
και της τοπικής κοινότητας η πόλη κατόρθωσε να επανεμφανιστεί ως ένα είδος σύγχρονης ουτοπίας 
– ανοικοδομήθηκε βάσει του σχεδίου του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kenzo Tange. Σήμερα, οι μεγάλες αρ-
χιτεκτονικές προσπάθειες της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 τυγχάνουν μικρής εκτίμησης, και παρόλο 
που κάποτε έμοιαζαν με μεγαλοπρεπείς γίγαντες του σκυροδέματος, τώρα πολλοί από αυτούς καταρ-
ρέουν και υποφέρουν από αμέλεια. η κατάσταση στα Σκόπια είναι πολύ σοβαρή, καθώς το 2010 
η κυβέρνηση εξέδωσε ένα σχέδιο για να επανασχεδιαστεί η πόλη σε ένα στυλ νεο-αναγεννησιακό. 
Στην ταινία μας εξετάζουμε εκτενώς  την αρχιτεκτονική της εποχής μετά τον σεισμό  καθώς θέτουμε 
ερωτήματα για τη σημασία της αρχιτεκτονικής. 
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ΧΟρηΓΟΙ 
 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΟρηΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΦΙΕρώΜΑΤΟΣ 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΧΟρηΓΟΣ ΒρΑΒΕΙών & ΕνΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Βουλή των Ελλήνων

ΥΠΟΣΤηρΙΚΤΕΣ 
Αθανάσιος Μαρτίνος
Λεμονιά Μπαστιάνου
Υπουργείο Πολιτισμού
Ιερά Μητρόπολη Σύμης

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ψυχικού

Australian Friends of Kastellorizo

ΧΟρηΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟρΑΣ
Blue Star Ferries

ΦΙΛΙΚη ΣΥΜΜΕΤΟΧη
Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού

ΧΟρηΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙνώνΙΑΣ



ΕΙρηνη ΣΑρΙΟΓΛΟΥ
Γεννήθηκε το 1972 στην Πόλη. είναι επί-
κουρη καθηγήτρια νεώτερης ίστορίας στο 
Πανεπιστήμιο της Πόλης και Γεν. Γραμματέ-
ας του ίΔ.ίΣ.Με. Έχει επιμεληθεί ιστορικά 
ντοκιμαντέρ όπως: «Ζάππειο Παρθεναγω-
γείο κωνσταντινουπόλεως», «Γράμματα Χω-

ρίς 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 Θεοδωρά-
κη», «Στην άκρη του Αιγαίου, καστελλόριζο». είναι καλλιτεχνι-
κή διευθύντρια του φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα». 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΒΟΤΣΟΣ
ο Άγγελος κοβότσος γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά και κινημα-
τογράφο. Παρακολούθησε ειδικά σεμινά-
ρια Script Development στο πρόγραμμα 
MEDEA. Στην φιλμογραφία του, από το 
1989 έως σήμερα, περιλαμβάνονται πάνω 

από 200 ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση και τον κινη-
ματογράφο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: «Encardia, η πέτρα που 
χορεύει» (Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ Φεστιβάλ Βερολί-
νου Hellas Film Box 2016, Βραβείο κοινού φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης 2012, Τιμητική διάκριση La Speccia 
2012), «Έβγα ήλιε, κάτσε ήλιε» (Βραβείο σεναρίου εκκ 
2003), «David Kennedy, σμιλεύοντας τη ζωή» (Βραβείο σκη-
νοθεσίας φεστιβάλ ίεράπετρας 2015), «καιρός για ήρωες» 
(Βραβείο φεστιβάλ Χαλκίδας 2014), Πολλά από αυτά έχουν 
βραβευτεί στην ελλάδα αλλά και διεθνώς. είναι μέλος του 
Δ.Σ. της Ένωσης ελληνικού ντοκιμαντέρ. είναι καλλιτεχνικός  
σύμβουλος του φεστιβάλ «Πέρα από τα Σύνορα».

ΒΑΣΙΛΙΚη ΛΙΓΚΟΥ
Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε 
στο τμήμα ίστορίας και Αρχαιολογίας του 
καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σήμερα, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο 
τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου. Έχει εργαστεί ως φιλό-

λογος σε σχολεία και φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης και 
συνεργάζεται με το ίΔ.ίΣ.Με. από το Μάιο του 2015.  

Σίδνεϋ. Έχει διατελέσει διευθυντής σε πολλούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς αυστραλιανούς οργανισμούς και έχει εκδώσει μια 
πλειάδα βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό λεύκωμα με 
φωτογραφίες του καστελλορίζου, που μεταφράστηκε και εκδό-
θηκε από το ελληνικό Ίδρυμα ίστορικών Μελετών (ίΔ.ίΣ.Με.).

ΞΕνΟΦών ΛΑΤΙνΑΚηΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε 
Φυσικός στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
επίσης σπούδασε στη σχολή κινηματογρά-
φου PCFE Film School (Πράγα, Τσεχία) 
όπου ειδικεύτηκε στη σκηνοθεσία και στο 

μοντάζ. Πριν την ενασχόληση με τον κινηματογράφο εργά-
στηκε για επτά χρόνια στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στον 
προγραμματισμό συστημάτων κινητής τηλεφωνίας σε πολυεθνι-
κή εταιρία τηλεπικοινωνιών. Μετά την απόκτηση του πτυχίου 
από τη σχολή κινηματογράφου στην Πράγα και την επιστροφή 
στην ελλάδα, ξεκίνησε άμεσα να εργάζεται ως μοντέρ. Έχει 
κάνει το μοντάζ ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντο-
κιμαντέρ, διαφημιστικών, μουσικών video και promo video. 
Έχει εργαστεί ως μοντέρ σε τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας 
και ντοκιμαντέρ για την κρατική και την ιδιωτική τηλεόραση. 
Έχει διδάξει βασικές αρχές σκηνοθεσίας και μοντάζ σε ιδι-
ωτική σχολή. Διδάσκει επί σειρά ετών σε κινηματογραφικά 
σεμινάρια (μοντάζ, θεωρία και πράξη). Έχει εργαστεί ως μο-
ντέρ σε ταινίες ντοκιμαντέρ μεσαίου και μεγάλου μήκους. Έχει 
συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου και πολλές από 
τις ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει έχουν βραβευτεί εντός 
και εκτός ελλάδας.

ΣΤΑΘηΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
ο Στάθης Γαλαζούλας κατέχει πτυχίο στην 
Τεχνολογία Αεροσκαφών, στην καλλιτεχνι-
κή Φωτογραφία και στην κινηματογραφική/
Τηλεοπτική Σκηνοθεσία. Έχει σκηνοθετήσει 
ντοκιμαντέρ που έχουν μεταδοθεί από την 
ερΤ («ο Άλλος Άνθρωπος» 2014 και «νιά-

λα, μια Ξεχασμένη Σελίδα της ίστορίας» 2013) και έχει ερ-
γαστεί ως εικονολήπτης και βοηθός διευθυντή φωτογραφίας. 
Έχει συνεργαστεί με το ελληνικό Ίδρυμα ίστορικών Μελετών 
(ίΔ.ίΣ.Με.) στην παραγωγή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Στην 
άκρη του Αιγαίου, καστελλόριζο». 

ΑΛΕΞΑνΔρΟΣ ΜΑΚρηΣ
ο Αλέξανδρος Μακρής γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1992 και είναι απόφοιτος του 
τμήματος Πολιτικής επιστήμης και ίστορίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Πραγματοποί-
ησε την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία 
Μελέτης της ίστορίας της Αριστερής νεο-

λαίας (εΜίΑν). Σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής νεότε-
ρης & Σύγχρονης ίστορίας στο Πάντειο και από το 2014 είναι 
συνεργάτης του ίδρύματος ίστορικών Μελετών (ίΔίΣΜε). Στα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσεται η νεότερη ελληνική 
ιστορία (19ος-20ός αιώνας). Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.

ΔηΜηΤρηΣ ΔΑΒΙΑΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μετά την 
ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του το 
2014, εισήχθη στο τμήμα Πολιτικής επιστή-
μης και Δημόσιας Διοίκησης του εθνικού και 
καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Από το καλοκαίρι του 2014, προσφέρει 

εθελοντική εργασία στο ελληνικό Ίδρυμα ίστορικών Μελετών. 
εκτός από ελληνικά, ομιλεί αγγλικά και γαλλικά.    

ΘΕΟΦΑνΙΑ ΒΟΥΔΟΥρη
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. είναι από-
φοιτος του Saint George School της Αθή-
νας. Από το 1983 έως το 2013 υπήρξε 
ιδιοκτήτρια της επιχείρησης «Το Χρήσιμο» 
στη ραφήνα Αττικής. Στα ενδιαφέροντά της 
συγκαταλέγονται το θέατρο, η μουσική και 

η ιστορία. η εκτίμηση που τρέφει για την γνώση του πολιτι-
σμού μας μέσω της μελέτης της ιστορίας την έχει φέρει κοντά 
στο ίΔ.ίΣ.Με. το οποίο στηρίζει με αδιάλειπτη εθελοντική προ-
σφορά από το 2013.

ΒΕρΟνΙΚη ΚρΙΚώνη
H Βερονίκη Κρικώνη γεννήθηκε στις 30 
ίουνίου του 1983 στην Αθήνα όπου και δι-
αμένει αυτή τη στιγμή. οι σπουδές της στις 
Διεθνείς και ευρωπαϊκές Σχέσεις (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο) και τις ευρωπαϊκές Πολιτισμι-
κές Σπουδές (Erasmus Mundus Euroculture 

Programme, Joint Master of Arts) ,της έχουν επιτρέψει να μυ-

ηθεί στην κουλτούρα του κοσμοπολιτισμού. ‘Έχει ζήσει στην 
ίταλία, την Πολωνία και την ολλανδία και γνωρίζει καλά τις 
χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το καλλιτεχνικό της πάθος 
εκφράζεται μέσα από το σινεμά, το θέατρο και τον χορό. 
ειδικότερα, το ενδιαφέρον της εστιάζει σε παραγωγές ταινιών 
μικρού μήκους από νέους καλλιτέχνες των Βαλκανίων και η 
ανάγκη προώθησης αυτών στο ευρύ κοινό. Από το 2011 έως 
σήμερα, έχει διοργανώσει Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
(Balkans Beyond Borders Short Film Festival) στα Τίρανα, την 
Αθήνα, το Βουκουρέστι, το Σαράγεβο και την Θεσσαλονίκη, 
καθώς και πολλά διαπολιτισμικά και διεθνικά προγράμματα 
για νέους. ο κινηματογράφος αποτέλεσε το όχημα της έμπνευ-
σης και το βασικό εργαλείο της περαιτέρω έρευνάς της στο 
ζήτημα της κατασκευής πολιτισμικών ταυτοτήτων και της οπτικής 
τους απεικόνισης.     

ΠΑνΤΑΖηΣ ΧΟΥΛηΣ 
Μεγάλωσε στο καστελλόριζο. Σπούδασε 
Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της κρήτης 
(ελλάδα). ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής 
Αυστραλίας: Μάστερ στην Αλγεβρική Θεω-
ρία Γραφημάτων (Μαθηματικά), διδακτορι-

κό στα Συστήματα ελέγχου (ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική 
Μηχανολογία). Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστήμιου 
της Δυτικής Αυστραλίας έως και το 2012, κατέχει μια εκτενή 
συλλογή από 4.000 γρίφους, 700 από τους οποίους είναι 
δικές του επινοήσεις και πρωτότυπα. Γνωστός στην κοινότητα 
των γρίφων με πολλές τιμητικές διακρίσεις στο διεθνή διαγω-
νισμό σχεδιασμού γρίφων, είναι μέλος του IPP (International 
Puzzle Party). Σήμερα είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας MaxxBrain. Στόχος της MaxxBrain 
είναι να εισαγάγει μαθηματικούς γρίφους στην εκπαίδευση για 
την μαθησιακή διευκόλυνση των μαθητών. Η MaxxBrain συ-
νεργάζεται με αρκετές πολιτειακές κυβερνήσεις της ίνδίας και 
πρόκειται να επεκταθεί σύντομα και στην υπόλοιπη Ασία.

νΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑνΑΣΤΑΣΙΟΥ
ο νικόλαος Γ. Παπαναστασίου γεννήθηκε 
στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας την 1 Μαρτίου 
1961. κατέχει πτυχίο νομικής από το Πα-
νεπιστήμιο NSW και διδακτορικό τίτλο στην 
οικονομική ιστορία από το Πανεπιστήμιο του 
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ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΜΠΙΔηΣ 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Σε 
ηλικία 18 ετών έφυγε για σπουδές στη Σου-
ηδία, όπου και αποφοίτησε από το Πανε-
πιστήμιο του Lund με Β.Α. στη Φιλοσοφία 
και την ίστορίας της Τέχνης. Στη διάρκεια 
των σπουδών του, παρακολούθησε επίσης 

μαθήματα πάνω σε διάφορες τεχνικές της χαρακτικής. οι πρώ-
τες εκθέσεις του περιλάμβαναν κινεζικά σχέδια από μελάνι. 
εργάστηκε, επίσης, για τον ημερήσιο Τύπο, ως σκιτσογράφος. 
Από το 1981 έως το 1984, ταξίδεψε σε όλη την ευρώπη και 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα έζησε σε αυτό που ήταν τότε 
Δυτικό Βερολίνο, όπου η καθημερινή ζωή και το καλλιτεχνικό 
κλίμα είχαν καθοριστική επίδραση τόσο την αισθητική του και 
γενικά στον καλλιτεχνικό προσανατολισμό του. Από το 1985 
έχει αφιερωθεί στη ζωγραφική και ζει αποκλειστικά από την 
τέχνη του. Παρουσίασε τα έργα του στο Τόκιο, τη Γενεύη, το 
Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, δημιούργησε εξώφυλ-
λα για λογοτεχνικά έργα και σχέδιά του δημοσιεύθηκαν σε 
πολιτικές και λογοτεχνικές κριτικές, καθώς και σε ταινίες κινου-
μένων σχεδίων στη Γερμανία, την ελλάδα και τη Γαλλία. Από 
το 2001 ζει στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες. Αρκετές εκθέσεις 
του έχουν επίσης πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Βερολίνο, Μπολόνια, κοπεγχάγη και τη Στοκχόλμη. Έργα 
του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, πολιτιστικά ιδρύματα 
και μουσεία.

ΑΛΕΞΑνΔρΟΣ ΖΥΓΟΥρηΣ
ο Αλέξανδρος Ζυγούρης είναι ένας γλύ-
πτης, που ζει στο καστελλόριζο, τα τελευ-
ταία 35 χρόνια της ζωής του. Γλυπτό είναι 
γι΄αυτόν η τέχνη της αφαίρεσης μέχρι να 
αποκαλυφθεί η ουσία. ο τρόπος ζωής του 
Αλέξανδρου είναι συνυφασμένος με την τέ-

χνη που υπηρετεί. Απλός και λιτός, πάντα ξυπόλητος, περπατά 
το βραχώδες νησί από άκρη σε άκρη, σμιλεύοντας το τοπίο 
γύρω του, δίνοντας περιεχόμενο στην αμείλικτη μάχη του αν-
θρώπου να δαμάσει και να δώσει σχήμα στην ύλη.

νΑΤΑΣΣΑ ΠΑνΤΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Αποφοίτη-
σε από το Λύκειο ουρσουλινών. Σπούδα-
σε στη σχολή γραφικών και διακοσμητικών 
τεχνών κέντρο Τεχνολογικών εφαρμογών 
(κΤε). Έχει εργαστεί σε διαφημιστικές εται-
ρίες (IKON, BBDO, ΓΡΑΦΙΣ, LINTAS 

Athens), ενώ από το 1989 διατηρεί δημιουργικό γραφείο 
με την επωνυμία LYNX Designers. Έχει βραβευτεί με CLIO 
AWARDS και Χρυσό Ερμή.

ΒΑΣΙΑ ΧΑΤΖηΓΙΑννΑΚη
BA (Honrs) Επικοινωνία και Σπουδές της Ει-
κόνας, Πανεπιστήμιο του Κεντ MA Διαχείρι-
ση Πολιτιστικής κληρονομιάς, οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο 
του κεντ. εργάζεται ως σκηνοθέτις στην 
ΕΡΤ AE από το 1998 κυρίως σε ντοκιμα-

ντέρ και εκπομπές που αφορούν σε κοινωνικά, πολιτιστικά και 
παιδικά θέματα αλλά και σε διεθνείς συμπαραγωγές. Έχει επί-
σης εργαστεί και στον τομέα της προώθησης και του heritage 
branding τόσο εντός της ΕΡΤ, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. 
Έχει υπάρξει μέλος της κριτικής επιτροπής του προγράμματος 
MICROFILM της ΕΡΤ. Τον Μάιο του 2015 εκδόθηκε το πρώτο 
της παιδικό βιβλίο με τίτλο ΤοΥΜΠΑΛίν από τις εκδόσεις 
ΜίνΩΑΣ. Δύο από τα ντοκιμαντέρ της έχουν προβληθεί στο 
Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ καλαμάτας και Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης.   

ΣΤΑΥρΟΣ ΨΥΛΛΑΚηΣ
Γεννήθηκε στα Χανιά της κρήτης το 1954. 
είναι πτυχιούχος του εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου. Σπούδασε στη Σχολή Σκηνο-
θεσίας ε. Χατζίκου στην Αθήνα και συνέχι-
σε τις σπουδές του πάνω στο ανθρωπολο-
γικό ντοκιμαντέρ στα Ateliers VARAN στο 

Παρίσι, με υποτροφία του γαλλικού κράτους. Ζει στην Αθήνα 
και ασχολείται με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή ταινιών 
ντοκιμαντέρ. ενδεικτικά αναφέρουμε: «Το μέσα φως», Τιμητι-
κή Διάκριση (9ο Φεστιβάλ ελληνικού ντοκιμαντέρ Χαλκίδας 
και 2ο Διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ίεράπετρας 2015) και 
«Ολυμπία», Βραβείο Κοινού (17ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης 2015), «Μικρές ίστορίες ρομά» (2014) κ.ά.

ΚΑΛΛΙΟΠη ΛΕΓΑΚη
η καλλιόπη Λεγάκη είναι μια καταξιωμένη 
σκηνοθέτις που εργάζεται χρόνια στον χώρο 
του ντοκιμαντέρ και έχει κερδίσει πολλά 
βραβεία στην ελλάδα και το εξωτερικό. εν-
δεικτικά αναφέρουμε: ντοκιμαντέρ «Ψ» (Τι-
μητική Διάκριση στο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 

της Χαλκίδας 2015), ντοκιμαντέρ «καιρός για Ήρωες» (3ο 
Βραβείο στο Φεστιβάλ της Χαλκίδας 2014) συν-σκηνοθέτης 
με τον Α. κοβότσο, ντοκιμαντέρ «Μόνο οι λέξεις συνεχίζουν» 
(Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλο-
νίκης 2011), ιστορικό ντοκιμαντέρ «Στην εξορία» (1ο Βραβείο 
στο Φεστιβάλ της Δράμας 2009), ντοκιμαντέρ «ηλίας Πετρό-
πουλος –  Ένας κόσμος υπόγειος» (Βραβείο FIPRESCI στο Φε-
στιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης 2005) κ.ά.

νΙΚΟΣ ΜΕΓΓρΕΛηΣ
Δημοσιογράφος και σκηνοθέτης με μακρά 
και πολυκύμαντη διαδρομή σε εφημερί-
δες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ιστοσελί-
δες. Διετέλεσε Διευθυντής της ERT World 
(2011-2013), παρουσιαστής εκπομπών 
(από το 1989) για πολιτικά και κοινωνικά 

θέματα (η τελευταία μέχρι το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν η «Θεματι-
κή βραδιά») και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Διεθνούς 
ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (2004-2010). Έχει πάρει 
συνεντεύξεις από προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής σκη-
νής, που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία, όπως οι 
Αραφάτ, Ζίφκοφ, ντεμιρέλ, ντ’ εστέν, Γκιουλ, ναπολιτάνο, 
Χόλμπουρκ, ίζαμπέλ Αλλιέντε και άλλοι. Έχει πραγματοποιήσει 
αποστολές σε περισσότερες από 60 χώρες και έχει δώσει συ-
νεντεύξεις και σχόλια στα διεθνή δίκτυα CNN, CNN TURK, 
RAI, AL JAZEERA κ.ά. Από το 2014 είναι αντιπρόεδρος της 
Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων και από το 2016 μέλος του 
Δ.Σ. της Ένωσης ελληνικού ντοκιμαντέρ. Έχει λάβει πολλά 
βραβεία και Διακρίσεις. ενδεικτικά αναφέρουμε: υποψήφιος 
για το βραβείο ελευθερίας του Τύπου στην ίσπανία το 2013, 
υποψήφιος με τη ταινία-ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την Αλή-
θεια» για το βραβείο ντοκιμαντέρ της Ακαδημίας ελληνικού 
Κινηματογράφου 2012, βραβείο Ιδρύματος Cutuli (Ιταλία 
2012) κ.ά. 
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www.idisme.gr

www.beyondtheborders.gr


