
 

   
 

 

   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΩΝ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#387  
Σκηνοθέτης: Madeleine Leroyer 
Παραγωγός: Valérie Montmartin 
Σενάριο:  Madeleine Leroyer, Cécile Debarge 
Διάρκεια: 62’ 
Γαλλία, Βέλγιο 2019 
Τον Απρίλιο του 2015, ένα πλοίο που μετέφερε περίπου 800 πρόσφυγες βυθίστηκε ανοιχτά της 

Λιβύης, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη λίστα της φρίκης. Τα θύματα είναι ανώνυμες, 

απρόσωπες φιγούρες που γλιστρούν στη λήθη, καταχωρημένες με αύξοντα αριθμό, σαν 

προϊόντα σε ράφι καταστήματος. Απομεινάρια από ρούχα, μουσκεμένα χαρτονομίσματα, 

ξεθωριασμένες φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα είναι ό,τι απέμεινε από όσους χάθηκαν 

– μια βιτρίνα από πένθιμα υπολείμματα ζωής. Ένα σπαρακτικό και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, 

το οποίο απονέμει τον δέοντα σεβασμό στους γενναίους ερευνητές που έχουν αναλάβει την 

ιερή αποστολή να εντοπίσουν την ταυτότητα και τις ρίζες των θυμάτων· ένας διακριτικός ύμνος 

στην αξία και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ζωής.  

 

Alexander the Fool / Αλέξανδρος ο τρελός 
Σκηνοθέτης: Pedro Pires 
Παραγωγός: Pedro Pires 
Σενάριο:  Pedro Pires, Josiane Lapointe 
Διάρκεια: 65’ 
Canada 2019 
Βραβεία: 54 βραβεία (https://www.imdb.com/title/tt8515102/awards?ref_=tt_aw) 
Δεκαπέντε χρόνια μετά το ψυχωσικό επεισόδιο στην θάλασσα της Νότιας Κίνας που έφερε τα 

πάνω κάτω στη ζωή του, ο Άλεξ, που είναι ευαίσθητος, ευγενικός και πάσχει από σχιζοφρένεια, 

βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η γιαγιά κι έμπιστη φίλη του, που θέλει να πεθάνει ήσυχη, 

επιμένει ότι πρέπει να προσπαθήσει να βρει μία κοπέλα. Η συνάντησή του με μία 

ψυχοπαθητική γυναίκα γεννά μία θερμή και παθιασμένη σχέση που αργά τον κάνει να 

παραστρατήσει από τα συνήθη συναισθηματικά όριά του. Όταν στο μυαλό του επιστρέφουν οι 

φουρτούνες της θάλασσας της Νότιας Κίνας, σταδιακά απομονώνεται με κίνδυνο να τον 

καταπιεί η απύθμενη άβυσσος της παράνοιας. Μια προσωπική οδύσσεια, συνάμα ανησυχητική 

και μεγαλειώδης.   

 

All together/ Όλοι μαζί 
Σκηνοθέτης: Fionn Perry, Nourredine Zerrad 
Παραγωγός: Bertrand Leclipteux 
Σενάριο:  
Διάρκεια:60’ 
Βέλγιο 2020 
Awards/Βραβεία:  
Το «Όλοι μαζί» είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις  τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 
22 Μαρτίου 2016. Μέσα από τη ματιά των δύο δημιουργών - όντες οι ίδιοι  θύματα - βλέπουμε 

https://www.imdb.com/title/tt8515102/awards?ref_=tt_aw


 

   
 

 

   
 

την ιστορία της Κριστέλ, του Αμπντελά, του Ζωρζ και  του Σεμπαστιάν, που επίσης επέζησαν 
στις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία, τα θύματα προσπαθούν να 
επουλώσουν τις πληγές τους, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Η ταινία αυτή αποτελεί 
ύμνο στη ζωή.   
  

Anerca, Breath of Life / Ανέρκα, πνοή ζωής 
Σκηνοθέτης: Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio 
Παραγωγός: Markku Lehmuskallio 
Σενάριο: Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio  
Διάρκεια: 87’ 
Finland 2020 
Awards/Βραβεία, Jury Prize as Most Innovative Feature Film@ Visions du Réel 2020 

Η ταινία μιλάει για τους ιθαγενείς λαούς που ζουν στον Αρκτικό Κύκλο μέσα στα σύνορα της 

Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, την Γροιλανδίας, του Καναδά, της Αλάσκας και της 

Ρωσίας. Αυτά τα σύνορα δεν σχεδιάστηκαν από τους λαούς. Κάποια δικαιώματά τους 

παραβιάστηκαν. Ο τρόπος ζωής που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους συνεθλίβη, αλλά 

η εσωτερική τους θεώρηση του κόσμου άντεξε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα.  

 

Bajo Fuego / Δεχόμαστε επίθεση 
Σκηνοθέτης: Sjoerd van Grootheest, Irene Vélez-Torres 
Παραγωγός: Irene Vélez Torres 
Σενάριο: Sjoerd van Grootheest 
Διάρκεια:85’ 
Colombia 2020 
Το «Δεχόμαστε επίθεση» παρουσιάζει την ειρήνη που ξεκινάει για μία ομάδα γεωργών κόκας 

στην νοτιοδυτική Κολομβία. Η ταινία ακολουθεί την οπτική των παραγωγών κοκαΐνης για μία 

περίοδο σχεδόν τριών χρόνων και μας δείχνει πώς επιβιώνουν εν μέσω των δυσκολότερων 

συνθηκών. Η κυβέρνηση καθυστερεί να υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε, οι οικονομικές 

δυσκολίες πνίγουν τις οικογένειες που αντικατέστησαν τα δέντρα κόκας και η αυξανόμενη 

παρουσία ένοπλων ομάδων αρχίζει να τρομοκρατεί την περιοχή. Η υπόσχεση ειρήνης στην 

Κολομβία αποδεικνύεται να είναι μία ψευδαίσθηση, όταν οι νέες ένοπλες ομάδες παίρνουν τον 

έλεγχο, δολοφονίες λαμβάνουν χώρα και οι κύριοι πρωταγωνιστές της ταινίας απειλούνται με 

τη ζωή τους, καθώς και να διωχθούν. Παρότι υποτίθεται ότι στη χώρα έχει υπογραφεί ειρήνη, 

το «Δεχόμαστε επίθεση» δείχνει ότι για πολλούς στην νοτιοδυτική Κολομβία ο πόλεμος 

συνεχίζεται.  

 

BASSIL'ORA 
Σκηνοθέτης: Rebecca Basso 
Παραγωγός: Rebecca Basso 
Σενάριο: Rebecca Basso, Luca Bozzato 
Διάρκεια:84’ 
Ιταλία 2019 
Awards/Βραβεία: Canfod Prize@Cardiff Italian Film Festival 2019 
Ο Τζουζέπε Μπάσσι, ένας αεικίνητος άνδρας 100 χρονών, αφηγείται την ιστορία του από τον 

πόλεμο και το ότι ήταν κρατούμενος στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Από το 1942 έως το 1946 ο Τζουζέπε ήταν κρατούμενος σε διάφορα στρατόπεδα 



 

   
 

 

   
 

συγκέντρωσης: Ταμπόφ, Οράνκι και Σούζνταλ. Κατάφερε να γνωρίσει πολύ κόσμο και έμαθε 

πολλές ιστορίες. Η αφηγήτρια και δεύτερος χαρακτήρας της ιστορίας είναι η ηθοποιός Καρίνα 

Αρουτιούνιαν, που υποδύεται το ρόλο μιας Ρωσίδας που ζει χρόνια στην Ιταλία, της οποίας ο 

παππούς πολέμησε στο πλευρό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σ’ 

αυτήν την ιστορία οι δύο χαρακτήρες είναι πολύ κοντά συναισθηματικά∙ ωστόσο είναι 

διαμετρικά αντίθετοι. Ενώ τόσο ο Τζουζέπε όσο και η ιστορία του είναι αληθινοί, η Κατερίνα 

είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας∙ με αυτόν τον τρόπο η φαντασία και η πραγματικότητα 

είναι συνυφασμένες σε όλη την ιστορία. Ο Τζουζέπε είναι ένας ηλικιωμένος που πολέμησε στον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο σοβιετικό μέτωπο, ενώ η Κατερίνα είναι μία γυναίκα που δεν είχε 

άμεση σχέση με τον πόλεμο, που έζησε μία εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά που προέρχεται 

από τη χώρα όπου ο Τζουζέπε υπέμεινε πολλά βασανιστήρια.   

 

BEDU Beddna Naiesh 
Σκηνοθέτης:Tekla Taidelli 
Παραγωγός: 
Σενάριο:TeklaTaidelli 
Διάρκεια:57’ 
Ιταλία 2020 
Το «Bedu» είναι ένα μανιφέστο για το πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα 

από την ιστορία ενός γιου του Σινά, που με την απλή γλώσσα ενός νομά της ερήμου, γίνεται ο 

εκπρόσωπος της φυλής των Βεδουίνων του Νοτίου Σινά, δείχνοντάς μας την ιστορία των 

Βεδουίνων. Από τις μέρες του Πολέμου των Έξι Ημερών μέχρι την τουριστική ανάπτυξη και την 

Αραβική Άνοιξη, το πραξικόπημα του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και το Isis του σήμερα, αυτό το 

ταξίδι μάς δείχνει με συνεντεύξεις και με μια νέα οπτική, την εγκληματική αμέλεια απέναντι 

στους Βεδουίνους.   

  

Being Eriko 
Σκηνοθέτης: Jannik Splidsboel 
Παραγωγός: Sara Stockmann 
Διάρκεια: 72’ 
Δανία 2020 
Από το Κόμπε στην Κοπεγχάγη και από την καταπίεση στην ελευθερία. Οι διάφορες πτυχές της 
ζωής της πιανίστριας Ερικο Μακιμούρα συγκρούονται καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει και 
να ελευθερωθεί από το παρελθόν της.   
Η Γιαπωνέζα Ερικο Μακιμούρα είναι μια ταλαντούχα πιανίστρια. Η τέχνη της και οι συναυλίες 
της ενώνουν το γκροτέσκο με το αψεγάδιαστο και ευαίσθητο. Αλλά η τελειομανία της δεν ήρθε 
χωρίς ένα μεγάλο προσωπικό κόστος. Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με αυστηρούς γονείς και 
ταπεινωτικά σχόλια, η Ερικο πάντα ήθελε να βρεθεί αλλού. Πλέον παλεύει να αποδεχτεί τον 
εαυτό της και να γυρίσει πίσω στο μεγάλο της πάθος, το πιάνο.   
Όταν η Ερικο ήταν 29 ετών, 11 μηνών και 3 εβδομάδων αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη 
καριέρα από αυτή της κλασικής πιανίστριας, εμπνευσμένη από τις ανοιχτόμυαλες φιλίες της 
στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζοντας το παρελθόν της αλλά και το παρόν της μέσα από τις 
συναυλίες της, προσπαθεί να βρει πάλι το πάθος της για τα κλασικά κονσέρτα.   
Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι μια μοναδική ματιά μέσα στον χαρισματικό εσωτερικό κόσμο μιας 
καλλιτέχνιδας, τον οποίο εκφράζει με θεατρικό κι ερμηνευτικό τρόπο.  
  



 

   
 

 

   
 

Bloodless - The path to democracy / Χωρίς σταγόνα αίμα - Ο δρόμος για τη 

δημοκρατία 
Σκηνοθέτης: Bared Maronian, Silva Basmajian 
Παραγωγός: Bared Maronian, Silva Basmajian, Seda Grigoryan 
Σενάριο: Bared Maronian, Silva Basmajian 
Διάρκεια: 88’10’’ 
ΗΠΑ 2020 
Στην ιστορία, λίγες μόνο επαναστάσεις ήταν επιτυχημένες, πόσο μάλλον χωρίς να χυθεί αίμα. Ο 
Νικόλ Πασινιάν, ένας χαρισματικός πρώην δημοσιογράφος και πολιτικός κρατούμενος, 
ξεσήκωσε τους νέους και τις γυναίκες χρησιμοποιώντας διαμαρτυρίες μη-βίαιης πολιτικής 
ανυπακοής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων, 
η διεφθαρμένη ολιγαρχία ανετράπη και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε. Μοιάζοντας με 
θαύμα, το «Χωρίς σταγόνα αίμα» είναι ένα ελκυστικό πολιτικό θρίλερ που καταγράφει την 
ιστορία όσο τα γεγονότα εκτυλίσσονται την άνοιξη του 2018 στην Αρμενία.  
  

Born in Evin / Γεννημένη στο Εβίν 
Σκηνοθέτης: Maryam Zaree 
Παραγωγός: Ira Tondowski, Alex Tondowski 
Διάρκεια:98’ 
Γερμανία, Αυστρία 2019 
Το «Γεννημένη στο Εβίν» ακολουθεί την κινηματογραφίστρια και ηθοποιό Maryam Zaree στην 
αναζήτησή της να μάθει τις περίεργες συνθήκες της γέννησής της μέσα σε μια από τις γνωστές 
πολιτικές φυλακές του κόσμου. Έχουν περάσει ακριβώς 40 χρόνια από τότε που έπεσε η 
μοναρχία του Σάχη του Ιράν και δημιουργήθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία. Την δεκαετία του 80’ ο 
Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο θρησκευτικός τους ηγέτης, φυλάκισε και δολοφόνησε δεκάδες χιλιάδες 
πολιτικούς του αντιπάλους. Ανάμεσά τους ήταν και οι γονείς της κινηματογραφίστριας που 
μετά από χρόνια στη φυλακή κατάφεραν να ζητήσουν άσυλο στην Γερμανία. Η οικογένεια δεν 
μίλησε ποτέ για την προσαγωγή και φυλάκισή τους. Η Maryam παλεύει με αυτή τη σιωπή και 
αναζητά τις δικές της απαντήσεις για τις συνθήκες σε εκείνο το μέρος και τη γέννησή της. 
Γνωρίζει άλλα θύματα και μιλάει με ειδικούς ψάχνοντας παιδιά που έχουν γεννηθεί στην ίδια 
φυλακή. Προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα προσωπικά και πολιτικά της ερωτήματα. Ποιες 
είναι οι προσωπικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή την εμπειρία, όταν οι ίδιοι οι 
δράστες βρίσκονται ακόμη στην εξουσία, ενώ τα θύματα εσωτερικεύουν την ιστορία τους; Και 
τι σημαίνει πολιτικά να έρχεσαι σε σύγκρουση με την σιωπή της οικογένειάς σου. Το πολιτικό 
είναι ιδιωτικό και το ιδιωτικό πολιτικό. Μέσω αυτής της ταινίας, η Maryam Zaree προσπαθεί να 
αναλύσει την πολυπλοκότητα του τραύματος και της άρνησης.   
 

CHADDR - A River Between Us / CHADDR – Ενας ποταμός ανάμεσά μας 
Σκηνοθέτης: Minsu Park 
Παραγωγός: LenaKarbe 
Σενάριο: Gregor Koppenburg 
Διάρκεια: 90’ 
Γερμανία 2020 
Awards/Βραβεία: Best documentary @ Munich International Documentary Film Festival 2020 
Tο CHADDR είναι ένα ντοκιμαντέρ για την δεκαεπτάχρονη Stanzin. Η πόλη όπου γεννήθηκε, 
στην καρδιά των Ιμαλαΐων στο Κασμίρ, υπόκειται μεγάλες αλλαγές: Η κλιματική αλλαγή και η 
τεχνολογική πρόοδος αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα τις ζωές των ανθρώπων. Μέχρι πρόσφατα 
τα παιδιά έπρεπε κάθε χρόνο να διανύουν επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό για να πάνε από το 
χωριό τους στο σχολείο τους. Η Stanzin κάνει τέσσερις μέρες να φτάσει στο σχολείο της. Οι 



 

   
 

 

   
 

καιροί αλλάζουν και τα επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό θα μετατραπούν σε 
αυτοκινητόδρομο. Ο σκηνοθέτης Minsu Park ακολουθεί την Stanzin στην τελευταία της 
διαδρομή στο σχολείο, πριν αποφοιτήσει και φύγει οριστικά από την πόλη που γεννήθηκε.  
 
 

Colombia In My Arms  
Σκηνοθέτης: Jenni Kivistö, Jussi Rastas 
Παραγωγός: Markku Tuurna 
Σενάριο:  Jenni Kivistö, Jussi Rastas 
Διάρκεια:91’ 
Φινλανδία 2020 
Awards/Βραβεία: Dragon Award for BEST NORDIC DOCUMENTARY @Göteborg Film Festival 
2020 (Sweden) 
Ο Ερνέστο είναι ένας από τους πολλούς αντάρτες της FARC που ονειρεύεται μια καλύτερη 

χώρα, και είναι έτοιμος να πολεμήσει γι αυτή ακόμη και χωρίς όπλα. Ωστόσο, μια νέα 

ειρηνευτική συμφωνία - με στόχο τον τερματισμό των 52 χρόνων ένοπλων συγκρούσεων - 

απειλεί να ταράξει την ήδη πολωμένη κοινωνία και να δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης. 

Πως να προστατεύσεις μια εύθραυστη ειρήνη σε μια άνιση χώρα όταν ο μόνος τρόπος να 

παλέψεις για τα δικαιώματά σου είναι ο “λάθος”; 

“Η Κολομβία στην Αγκαλιά μου” συνθέτει ένα ευαίσθητο και ειλικρινές πορτρέτο των 

ανθρώπων που ζουν στα όρια της Κολομβιανής Κοινωνίας. Μέσα από την πραγματικότητα μιας 

χώρας, το ντοκιμαντέρ αυτό μιλάει για μια παγκόσμια ανθρώπινη συνθήκη. 

 

(Α) Colombian Family / Μια κολομβιανή οικογένεια 
Σκηνοθέτης: Tanja Wol Sørensen 
Παραγωγός: Rikke Tambo Andersen 
Διάρκεια: 80’ 
Δανία 2020 
Awards/Βραβεία: Honorary Mention for Emerging International Director at Hot Docs 2020 
Η ταινία «Μια Κολομβιανή οικογένεια» αφηγείται την ιστορία της Ρούμπι, η οποία μάχεται για 
τα δικαιώματα των φτωχών ανθρώπων στην Κολομβία και της κόρης της  Τζίρα , η οποία ζει 
εξόριστη στην Κούβα. Στη σκιά της συνθήκης ειρήνης μεταξύ FARC και κυβέρνησης, ύστερα από 
δεκαετίες εχθροπραξιών, μητέρα και κόρη προσπαθούν να συγχωρήσουν η μία την άλλη για το 
παρελθόν.  Μπορούν να γίνουν ξανά οικογένεια;  Μπορεί ένα άτομο να διαλέξει ανάμεσα στην 
πατρίδα του και την οικογένειά του; Αρκεί η αγάπη για την συμφιλίωση;   

  

Cows on the Roof / Αγελάδες στη σκεπή 
Σκηνοθέτης: Aldo Gugolz 

Παραγωγός: Revolumenfilm, Rough Cat 
Σενάριο:  Susanne Schüle, Aldo Gugolz 
Διάρκεια: 82’ 
Switzerland 2020 
Festival Participation/Awards: Switzerland Visions du Réel IFF 2020 (National Competition) 
World Premiere Jury Prize SSA/Suissimage to the most innovative film 
Ο Φαμπιάνο είναι στοιχειωμένος από εφιάλτες. Οι εφιάλτες του είναι η αντανάκλασή του ως ο 
κληρονόμος της μικρής αγροτικής επιχείρησης του πατέρα του, η οποία βρίσκεται σε μία 
απομονωμένη κοιλάδα της Νότιας Ελβετίας. Έχει στην κατοχή του πενήντα κατσίκες και οχτώ 



 

   
 

 

   
 

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

Daddy/Πατέρας 
Σκηνοθέτης: Lars Emil Leonhardt, Brendan Cooney 
Παραγωγός: Lars Emil Leonhardt 
Σενάριο: Brendan Cooney 
Διάρκεια: 52 
Δανία 2020 
Ο Μπρένταν είναι Αμερικανός ανθρωπολόγος, που συνήθως περιπλανιόταν σε διάφορες 
περιοχές του πλανήτη εξερευνώντας την ανθρώπινη φύση σε όλες τις μορφές της και την 
ομορφιά της. Σήμερα όμως, ξεκινάει ένα πολύ διαφορετικό εγχείρημα.  Αφότου ερωτεύτηκε 
μια γυναίκα από την Δανία κατέληξε πατέρας στο σπίτι με δυο βρέφη στην Κοπεγχάγη. Η 
ανιαρή ζωή του στο σπίτι γίνεται το μοναδικό αντικείμενο μελέτης του. Εκείνος που κάποτε 
αδυνατούσε να προσαρμοστεί σε έναν συμβατικό τρόπο ζωής, τώρα ανακαλύπτει τις λιγοστές 
χαρές και τις πολλές δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών, όπως επίσης και της παράξενης 
δανέζικης κουλτούρας για την ευτυχία, δηλαδή του χούγκα (hygga), που τον περικλείει. Έχοντας 
εγκαταλειφθεί από την μητέρα του όταν ήταν παιδί, ο Μπρένταν ορκίζεται να μην προκαλέσει 
ποτέ τον ίδιο πόνο στα παιδιά του, ξαφνικά όμως καταλαβαίνει το συναίσθημα της φυλακής, το 
οποίο εκείνη ένιωσε: «Πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη αντί της αγάπης», συλλογίζεται. Τα 
γυρίσματα κράτησαν 5 χρόνια και το κωμικοτραγικό αυτό ημερολόγιο είναι μια σχετική, 
απαλλαγμένη από ταμπού ματιά στα έξοχα βασανιστήρια της πατρότητας.  
  

Daughter of Camorra 
Σκηνοθέτης:Siniša Gačić 
Παραγωγός:Dunja Klemenc 
Σενάριο:Anka Pirš 
Διάρκεια:79’30’’ 
Σλοβενία 2019 
Η Κρίστινα Πίντο - η πρώτη γυναίκα δολοφόνος της Καμόρα - παλεύει με τις προκλήσεις που 
έχει μία «κανονική» ζωή, έπειτα από 24 χρόνια στην φυλακή.   

  

Dear Child / Αγαπητό μου παιδί 
Σκηνοθέτης: Luca Ammendola 
Παραγωγός: Nikolai Galitzine 
Σενάριο:  Luca Ammendola 
Διάρκεια: 86’ 
Βραζιλία 2020 
Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τις ζωές των παιδιών που αναρρώνουν από την εμπλοκή τους 
στον πόλεμο των ναρκωτικών στη Βραζιλία.  



 

   
 

 

   
 

Λαμβάνοντας χώρα σε ένα κέντρο απεξάρτησης στην άκρη της ζούγκλας, το «Αγαπητό μου 
παιδί» ακολουθεί μία ομάδα παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο των ναρκωτικών όσο 
αυτά μαθαίνουν να είναι ξανά παιδιά και όχι στρατιώτες ή τοξικομανείς.  

 

(The) Death of Antonio Sanchez Lomas/ Ο θάνατος του Αντόνιο Σάντσεζ Λόμας 
Σκηνοθέτης: Ramon Gieling, Salvador Gieling 
Παραγωγός: Pietervan Huystee 
Σενάριο: Ramon Gieling, Salvador Gieling 
Διάρκεια:  86’15’’ 
Ολλανδία 2019 
Σε ένα χωριό της Νότιας Ισπανίας ένα φρικτό γεγονός συνέβη την εποχή της δικτατορίας του 

Φράνκο. Το επεισόδιο αυτό παραμένει ένα θέμα ταμπού και κανείς δε μιλά γι’ αυτό. Κάτω από 

το φαινομενικά αρμονικό κλίμα του χωριού βρίσκεται σε λήθαργο ο πόνος, τα προσωπικά 

δράματα, η προδοσία και οι κρυμμένες πολιτικές συγκρούσεις. Όλα αυτά προέρχονται από τις 

φρικαλεότητες που διέπραξε η Ισπανική Πολιτοφυλακή. Οι σκηνοθέτες Ραμόν και Σαλβαδόρ 

Γιέλινγκ έρχονται αντιμέτωποι με τους κατοίκους του χωριού, με τα κρυμμένα μυστικά τους. 

Μόνο όσοι αντιμετωπίσουν το φρικτό παρελθόν θα μπορέσουν ζήσουν με ήσυχη τη συνείδησή 

τους στο μέλλον.   

 

Eating An Elephant/ Τρώγοντας έναν ελέφαντα 
Σκηνοθέτης:Julia Saponova 
Παραγωγός:Olesya Ovchinnikova, Igor Mishin, Dmitry Sergeev, Julia Saponova 
Σενάριο: Julia Saponova, Valeria Zadereeva 
Διάρκεια:01:04 
Ρωσία 2020 
Για να παίξουν στο Μέγαρο των Εθνών του ΟΗΕ στη Γενεύη, μία ομάδα πρωτοεμφανιζόμενων 

ηθοποιών με Σύνδρομο Down πρέπει να πιεστούν ώστε να ξεπεράσουν τους φόβους, τους 

περιορισμούς μέχρι και τον εγωισμό τους για να δουλέψουν ως ομάδα.   

 

Exemplary Behaviour/Υποδειγματική συμπεριφορά 
Σκηνοθέτης: Audrius Mickevicius, Nerijus MIlerius 
Παραγωγός: Rasa Miskinyte 
Σενάριο:  Audrius late Mickevicius, Georgi Tenev 
Διάρκεια:85’ 
Lithuania, Slovenia, Bulgaria, 2019 
Έχοντας βιώσει την απώλεια του δολοφονημένου αδερφού του, ο σκηνοθέτης Aούντριους 
Μισκεβίτσιους, επισκέφθηκε τις φυλακές Λουκίσκες για να εξερευνήσει το παράδοξο της 
«υποδειγματικής συμπεριφοράς». Ο Μισκεβίτσιους συνάντησε τον Ρίμας και τον Ρολάντας, 
καταδικασμένοι και οι δύο σε ισόβια, αλλά έχοντας ως οδηγό την ελπίδα για αλλαγή. Ο ίδιος ο 
Μισκεβίτσιους  έζησε το δικό του ταξίδι ξεκινώντας από το θυμό και φτάνοντας στη 
συγχώρεση, το οποίο διακόπηκε λόγω της ασθένειάς του, που ήταν σε τελικό στάδιο. Η 
«Υποδειγματική συμπεριφορά» ολοκληρώθηκε από τον επιμελητή σεναρίου, Νέριγιους 
Μιλέριους, κι εξετάζει τις έννοιες της συγχώρεσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια ταινία 
με κοινωνική ευαισθησία, η οποία ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και γράφτηκε από τον Αούντριους 
Μισκεβίτσιους. Έπειτα από τον πρόωρο θάνατο του Αούντριους, ολοκληρώθηκε από τον 
Νέριγιους.   
  
 



 

   
 

 

   
 

(The) Fight for Greenland/ Η μάχη (μας) για την Γροιλανδία 
Σκηνοθέτης: Kenneth Sorento 
Παραγωγός: Peter Winther 
Σενάριο:   
Διάρκεια:96’  
Denmark, Greenland, Norway 2020 
Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί κομμάτι της Δανίας από το 1721, αλλά η μεγάλη 

πλειοψηφία των 56.000 κατοίκων τώρα ζητά ανεξαρτησία. Νιώθουν ότι η κουλτούρα και η 

γλώσσα τους απειλούνται και αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τις πολλές αυτοκτονίες νέων 

ανθρώπων. Όμως οι Δανόφωνοι Γροιλανδοί νιώθουν ότι υφίστανται διακρίσεις και θέλουν να 

κρατήσουν τους δεσμούς με την Δανία.  

Η ταινία ακολουθεί 4 δυνατούς, νέους Γροιλανδούς, που ο καθένας τους με τον δικό του τρόπο 

επιμένει να θέλει να πάρει την ευθύνη για το μέλλον της χώρας τους. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει 

την δύσκολη ισορροπία μεταξύ της μάχης για αυτοδιάθεση και ξενοφοβικό εθνικισμό ανάμεσα 

στην πολιτισμική παράδοση και την παγκοσμιοποίηση.   

 

Fixed Shot - 100 Recordings around Dignity Square/  Σταθερό πλάνο/100 

κινηματογραφικές λήψεις στην Πλατεία Αξιοπρέπειας  
Σκηνοθέτης: Cristián Pérez Reyes 
Παραγωγός: Oscar Cardenas 
Διάρκεια: 66’30’’ 
Χιλή 2020 
Στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Χιλή ζει την πιο σημαντική της κοινωνική εξέγερση στα χρόνια  της 

μεταπολίτευσης της. Η Πλατεία Ιταλίας (νευραλγικό σημείο της πρωτεύουσας) μετονομάστηκε 

από τους διαδηλωτές σε «Πλατεία Αξιοπρέπειας». Η συγκεκριμένη τοποθεσία έγινε ένα 

ορόσημο για το θέμα των κοινωνικών διεκδικήσεων.   

  

(The) Forgotten Treasure / Ο ξεχασμένος θησαυρός 
Σκηνοθέτης: Tom Ehrhardt 
Παραγωγός: Tom Ehrhardt, Katharina Weser, Dácio Pinheiro 
Σενάριο:  Tom Ehrhardt 
Διάρκεια: 78’ 
Germany 2019 

Σε μία μυστική τοποθεσία στην Μπραζίλια βρίσκεται ένας θησαυρός, η μεγαλύτερη συλλογή 

αιρετικής τέχνης της Ανατολικής Γερμανίας πριν από την πτώση του τείχους. Ο συλλέκτης, ο 

Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σάγκας Φρέιτας, είναι το κλειδί γι’ αυτό το ξεχασμένο κομμάτι της 

γερμανικής ιστορίας.  

 

FormanvsForman/ Φόρμαν εναντίον Φόρμαν 
Σκηνοθέτης: Helena Trestikova,  
Παραγωγός: Katerina Cerna 
Σενάριο:  Helena Trestikova 
Διάρκεια: 78’ 
Τσεχία 2019 
Το απόλυτο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον κάτοχο βραβείου Όσκαρ, Τσέχο σκηνοθέτη Μίλος 

Φόρμαν. Από την νεανική του ηλικία στην Τσεχοσλοβακία υπό το ναζιστικό ζυγό και την 

μετέπειτα κομμουνιστική διακυβέρνηση έως τις πρώτες του επιτυχίες στο εξωτερικό με τη  



 

   
 

 

   
 

σχολή του τσέχικου νέου κύματος, και από την εξορία του στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την 

Άνοιξη της Πράγας έως την διεθνή καταξίωση.  Ένα πορτραίτο στο βάθος της προσωπικότητας 

ενός παρία, με αποκλειστική πρόσβαση στο αρχείο της οικογένειάς του, από τη βραβευμένη 

δημιουργό ντοκιμαντέρ ΧελέναΤρεστίκοβα  

 

Game On, Queer Disruptions in Sports / Το παιχνίδι ξεκινά, Queer αναστάτωση 

στον αθλητισμό 
Σκηνοθέτης: Mária Takács 
Παραγωγός: Hugh Torrence 
Σενάριο:  Mária Takács, Ágnes Seregély, Hadley Zaun Renkin 
Διάρκεια: 67’ 
Ουγγαρία, 2020 
Ομοφυλόφιλοι άντρες στο στίβο και γυναίκες στο μποξ, ένα μεσοφυλικό άτομο στην 

κωπηλασία, μία τρανς γυναίκα στο ποδόσφαιρο και όλοι μαζί σε μία ομάδα. Μπορείτε να το 

φανταστείτε; Είναι αθλητές που η ζωή τους βρίσκεται στην αφάνεια και η κοινωνία δεν μπορεί 

να φανταστεί.  

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται όλο και περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον αθλητισμό και 

ακόμα είναι πολλά που παραμένουν κρυφά, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό.  

Ερασιτεχνικοί ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητικοί σύλλογοι υπάρχουν παντού στον κόσμο και τα τελευταία 30 

χρόνια διαρκώς αυξάνονται. Οι ομάδες αυτές προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους 

ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές με τις διάφορες ταυτότητες.  

Η ταινία παρουσιάζει 5 πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες από 4 διαφορετικές χώρες που ο 

καθένας αναστατώνει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με την ομοφυλόφιλη, τρανς ή μεσοφυλική 

ταυτότητά του. Μιλάνε ειλικρινά για την αθλητική διαδρομή τους, τις ξεχωριστές εμπειρίες 

τους και την προσωπική τους ζωή.  

Δίνοντας χώρο στους ΛΟΑΤΚΙ+ αθλητές επιτυγχάνεται το να ξεπεραστούν τα εμπόδια της 

άγνοιας και των διακρίσεων. Ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς, να 

ξεπεράσει προκαταλήψεις και να ενισχύσει περιθωριοποιημένες ομάδες. Το παιχνίδι ξεκινάει. 

 

Ghetto Uprising- The Untold story/ Εξέγερση στο γκέτο - Η άγνωστη ιστορία 
Σκηνοθέτης: Yuval Haimovich Zuser, Simon Shechter 
Παραγωγός: Emanuel Shechter,Ronen Machlis Balzam 
Σενάριο:  Simon Shechter 
Διάρκεια: 59:57 
Ισραήλ 2017 
Η πιο μεγάλη μάχη στο γκέτο της Βαρσοβίας διεξήχθη στην πλατεία Μουρανόβσκι. Κατά τη 
διάρκειά της, μια μπλε και άσπρη σημαία σηκώθηκε πάνω από τις σκεπές. Ωστόσο, η ιστορία 
αυτών των μαχητών εξαφανίστηκε από τα βιβλία της ιστορίας... Γιατί;  
  

In Transit, Identity and Love in Europe/ Εν κινήσει – Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και 

Αγάπη για την Ευρώπη 
Σκηνοθέτης: Martijn Veldhoen 
Παραγωγός: Martijn Veldhoen 
 Διάρκεια: 60’ 
Netherlands 2020 
Η ταινία ακολουθεί 6 ανθρώπους με διπλή Ευρωπαϊκή καταγωγή για 4 χρόνια. Κάποιοι από 

αυτούς ζουν σε μέρη με σημαντικά πολιτικά γεγονότα όπως το Brexit, την κρίση της Καταλονίας 



 

   
 

 

   
 

στην Ισπανία, τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία- και τελικά τις συνέπειες του Covid-19. Την ίδια 

στιγμή βλέπουμε τις προσωπικές τους ζωές: κάποιοι από αυτούς παντρεύονται, 

αρραβωνιάζονται αλλά τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένουν οι πρωταγωνιστές ή ο 

σκηνοθέτης. Η ταινία δείχνει πώς η πολιτική επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά δίνει στα πολιτικά γεγονότα ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ταινία επίσης 

είναι ένα προσωπικό ταξίδι σε μια ήπειρο που αλλάζει ριζικά.    

  

Journey of Javier Heraud (The) / To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ 
Σκηνοθέτης: Javier Corcuera 
Παραγωγός:  Hugo Carmona, Sergio García Locatelli 
Σενάριο: Javier Corcuera 
Διάρκεια: 96’ 
Περού 2019 
Awards/Βραβεία: The film won the script development award of the Ibermedia Program, the 

Documentary Feature Award from the Ministry of Culture of Peru and is a Hispanic-Peruvian co-

production of Quechua Films Peru, La Mula Producciones and Tamboura Films. 

Η Αριάνκα, απόγονος του ποιητή Χαβιέρ Ερώ, ανοίγει το μπαούλο των αναμνήσεων και 

ανακαλύπτει μια ιστορία να μας διηγηθεί: Ο αδελφός του προπάππου της, ποιητής και 

αντάρτης, δολοφονήθηκε σε ηλικία 21 ετών στη ζούγκλα του Περού το 1963. Παρά το νεαρό 

της ηλικίας του, ο Χαβιέρ Ερώ άφησε πίσω του ένα θεμελιώδες ποιητικό έργο για την 

περουβιανή ποίηση. Η Αριάνκα έχει την ίδια ηλικία που είχε ο ποιητής όταν πέθανε.  

 

 

Judy Versus Capitalism / Τζούντι εναντίον Καπιταλισμού 
Σκηνοθέτης: Mike Hoolboom 
Σενάριο:  Mike Hoolboom 
Διάρκεια:63’ 
Καναδάς 2020 
Awards/Βραβεία:  Grand Prix @ Festival Du Nouveau Cinéma 2020 

Ριζοσπαστική φεμινίστρια, αγωνίστρια, ονειροπόλος. Αυτό το λυρικό ντοκιμαντέρ, γυρισμένο 

σε φιλμ super 8, εξηγεί τον κομβικό ρόλο που είχε Τζούντι Ρέμπικ στην εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων των γυναικών πάνω στο σώμα τους στον Καναδά. Αναλύει το δόγμα του 

δεύτερου κύματος φεμινισμού, ακόμη και με την απειλή μιας οικογενειακής ωρολογιακής 

βόμβας. Η ταινία κλείνει με μία βασανιστικά προσωπική αφήγηση ενός διχασμένου ατόμου και 

μία εντυπωσιακή αποδοχή της ψυχικής ασθένειας ως δημιουργικότητα.  

 

Keyboard Fantasies: The Beverly Glenn-Copeland Story 
Σκηνοθέτης: Posy Dixon 
Παραγωγός: Liv Proctor 
Διάρκεια:62’ 
United Kingdom 2020 
Awards/Βραβεία: Audience Award Mid-Length Film@Hot Docs, Toronto 2020 

Μια γυναίκα φανατική με την επιστημονική φαντασία που ζούσε απομονωμένη στο Χάντσβιλ 
του Οντάριο, η Μπέβερλι Γκλεν Κόπλαντ,  έγραψε και κυκλοφόρησε μόνη της το άλμπουμ 
Keyboard Fantasie το 1986.  Ηχογραφημένη σε ένα home studio μάρκας Atari, η κασέτα 



 

   
 

 

   
 

περιείχε 7 κομμάτια ενός παράξενου υβριδίου παραδοσιακής μουσικής και electronica, ενός 
ήχου πολύ μπροστά από την εποχή του.  
Τρεις δεκαετίες αργότερα ο μουσικός πλέον, με το όνομα Γκλεν Κόπλαντ, άρχισε να λαμβάνει e-
mails από ανθρώπους από διάφορες περιοχές του πλανήτη,  οι οποίοι τον ευχαριστούσαν για 
τη μουσική του που πρόσφατα ανακάλυψαν.  
Χάρις στη βοήθεια ενός συλλέκτη σπάνιων δίσκων από την Ιαπωνία, με την επανέκδοση του 
δίσκου και τις μεταγενέστερες εκτελέσεις από τον FourTet και το συγκρότημα Caribou κι 
άλλους καλλιτέχνες, η μουσική αυτή επιτέλους βρήκε το κοινό της 2 γενιές αργότερα.  
 
 

(A) Language for Equality / Μία γλώσσα για την ισότητα 
Σκηνοθέτης: Marko Kumer 
Παραγωγός: Tina Grošelj, Katja Lenarčič 
Σενάριο: Tina Grošelj 
Διάρκεια: 49’ 
Σλοβενία 2019 
Τι συμβαίνει όταν η μόνη γλώσσα που ξέρεις απειλείται με εξαφάνιση; Τρεις κωφοί 

πρωταγωνιστές που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές παλεύουν για να κρατήσουν 

ζωντανή τη νοηματική γλώσσα, τη μόνη γλώσσα στην οποία μπορούν να εκφράσουν αγάπη, 

φιλία, δυσκολίες και θλίψη.  

 

Lost Lives – Χαμένες ζωές 
Σκηνοθέτης: MichaelHewitt, DermotLavery 
Παραγωγός: Michael Hewitt, Dermot Lavery 
Διάρκεια: 92’53’’  
UK 2019 
Οι «Χαμένες Ζωές» είναι μια ταινία εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο και περιγράφει με 
μοναδικό τρόπο τις συνθήκες κάθε θανάτου την περίοδο των «Ταραχών» στη Βόρεια Ιρλανδία 
(1968-1998). Στο βιβλίο υπάρχουν πάνω από 3.700 καταχωρήσεις. Πάνω από 3.700 χαμένες 
ζωές. Η ταινία μάς υπενθυμίζει τι συμβαίνει όταν λύνουμε τις διαφορές μας με τη βία. Μια 
υπενθύμιση της κόλασης του πολέμου.   
 

March for dignity/ Πορεία αξιοπρέπειας 
Σκηνοθέτης: John Eames 
Παραγωγός: Cassandra Roberts 
Διάρκεια:74’38’’ 
Ηνωμένο Βασίλειο 2020 
Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Πορεία για την αξιοπρέπεια», ακολουθεί μια μικρή 

ομάδα ακτιβιστών της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας στο Τμπίλισι της Γεωργίας, στην προσπάθειά της να 

διεξάγει το πρώτο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας   

(Pride Festival). Η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη εχθρότητα από ακροδεξιές 

ομάδες, από την κυβέρνηση και από την ορθόδοξη εκκλησία της Γεωργίας. Αποτέλεσμα της 

εχθρότητας αυτής, μια μακρά ιστορία επιθέσεων στην ΛΟΑΤΙ+ κοινότητα με συχνό φαινόμενο 

την υποκίνηση αντιδιαδηλώσεων με χιλιάδες βίαιους συμμετέχοντες. Με τη Γεωργία να είναι 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιρωσικά αισθήματα σταθερά στην πολιτική ατζέντα, οι 

Γεωργιανοί βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας τους. Πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα 

στην πρόοδο και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αλλιώς, να ενδώσουν στην ευρύτερη ρωσική 

επιρροή. Καταμεσής αυτής της γεωπολιτικής κρίσης, οι αφοσιωμένοι στον σκοπό τους 



 

   
 

 

   
 

οργανωτές του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας του Τμπίλισι, πασχίζουν με γενναιότητα να προβάλουν 

τις διεκδικήσεις τους σε μια χώρα, όπου οι εξελίξεις τρέχουν.  

  

Me The People 
Σκηνοθέτης: Dan Shannon, Isabelle Depelteau 
Παραγωγός: Dan Shannon 
Writer/Συγγραφέας: Isabelle Depelteau 
Διάρκεια:76’ 
Καναδάς 2020 
Το “Me The People” εξερευνά το πώς οι εκλεγμένοι ηγέτες των δυτικών κρατών χρησιμοποιούν 
πολιτικές διχασμού σε σημαντικά αμφιλεγόμενα θέματα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τροφή 
σε ένα νέο είδος λαϊκιστή ηγέτη. Πρόκειται για λαοπλάνους με νέο σχέδιο δράσης. Εκφράζουν, 
όμως, και τη βούληση των πολιτών;  
 

(The) Miracle of Taipei (aka "We wanted more")/ Το θαύμα της Ταϊπέι (“Θέλαμε 

περισσότερο”) 
Σκηνοθέτης:  John David Seidler 
Παραγωγός:Erik Winker 
Writer/Συγγραφέας: John David Seidler 
Διάρκεια:85’ 
Γερμανία 2019 
Το 1981 η Ταϊβάν φιλοξενεί το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου γυναικών. 

Πρόκειται για μία περίοδο που η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όχι μόνο δεν προωθεί 

το γυναικείο άθλημα αλλά οριακά το ανέχεται. Μέχρι το 1970 άλλωστε απαγορευόταν επίσημα 

στη Γερμανία.  

Από τη στιγμή που η δημιουργία εθνικής ομάδας γυναικών δεν ήταν στα πλάνα της Γερμανικής 

Ομοσπονδίας, η πρόσκληση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Ταϊπέι στάλθηκε 

στην SSG 09 Bergisch Gladbach , την τρέχουσα πρωταθλήτρια σε συλλογικό επίπεδο.  

Στην ταινία οι πρώην παίκτριες μιλούν με μια δόση χιούμορ για τις παράλογες συνθήκες στις 

οποίες έπρεπε να παλέψουν για το όνειρό τους να παίξουν ποδόσφαιρο. Δίχως καμία 

υποστήριξη από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσαν τα ματς της ζωής τους 

μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις θεατές στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 

και ζωντανά στην Ταϊβανέζικη τηλεόραση. Σε συνδυασμό με ιστορικά ντοκουμέντα – μαρτυρίες 

ενός ανδροκρατούμενου κόσμου, που σήμερα φαντάζει αναχρονιστικός- το «Θέλαμε 

περισσότερο» αφηγείται μία ποδοσφαιρική ιστορία περισσότερο για την ισότητα και την 

αναγνώριση και όχι τόσο για τις αθλητικές επιδόσεις.  

  

Mother-Child/Μητέρα - παιδί 
Σκηνοθέτης:  Andrea Testa 
Παραγωγός: 
Writer/Συγγραφέας:  
Διάρκεια:66’ 
Αργεντινή 2019 
Στις αίθουσες συμβουλευτικής ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Αργεντινή, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί συζητούν με νεαρές εγκύους, γυναίκες που μόλις γέννησαν ή που νοσηλεύονται 
λόγω επικίνδυνης άμβλωσης. Προερχόμενες από ένα περιβάλλον ακραίας φτώχιας πολλές από 
αυτές είναι θύματα έμφυλης βίας. Έτσι, η εγκυμοσύνη τις αποθαρρύνει περισσότερο από το να 
φανταστούν ένα ελπιδοφόρο παρόν ή μέλλον. Το «Μητέρα και Παιδί» αντανακλά τις 



 

   
 

 

   
 

επιθυμίες, τις εντάσεις και τους φόβους γύρω από την καταναγκαστική μητρότητα και τις 
παράνομες αμβλώσεις.  
  

Mujereando. The lament of a goddess/ Mujereando. Ο θρήνος μιας θεάς 
Σκηνοθέτης: Carmen Tamayo 
Παραγωγός: María Tamayo 
Σενάριο: Carmen Tamayo 
Διάρκεια: 87’27’’ 
Ισπανία 2020 
Μια ομάδα άστεγων  γυναικών βρίσκει την καλύτερη ψυχοθεραπεία της στο θέατρο. Εκεί 
βρίσκουν ένα μέρος, όπου μπορούν να ξεγυμνώσουν τις ψυχές τους, να αποδράσουν από την 
σκληρή πραγματικότητά τους και σταδιακά να δυναμώσουν το ηθικό τους. Εβδομάδες πριν από 
την πρεμιέρα του θεατρικού στο οποίο θα συμμετάσχουν, συναντάμε αυτές τις θεότητες που 
έχουν τόσες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους και τώρα αντιμετωπίζουν 
μια νέα πρόκληση: να ανέβουν επί σκηνής και να μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα μέσω της 
θεατρικής τέχνης. Θα καταφέρουν να κερδίσουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού;  
  

New Abolitionists (The)  / Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας 
Σκηνοθέτης: Christina Zorich 
Παραγωγός: Olympia Dukakis 
Σενάριο: Laura Spaeth, Andrea Valetine 
Διάρκεια: 98’ 
USA 2020 
Awards/Βραβεία: LAFA August Award, Best Inspirational Film, August Award, Best Feature 

Documentary Film Bridge Fest 

Η σκηνοθέτις Κριστίνα Ζόριχ ακολουθεί τους ρεφορμιστές κατά μήκος της Νοτιοανατολικής 

Ασίας, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην διάσωση, αποκατάσταση, πρόβλεψη και τη 

δίωξη όσων εμπλέκονται με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.  

 

NINOSCA/ΝΙΝΟΣΚΑ 
Σκηνοθέτης: Peter Torbjörnsson 
Παραγωγός: StinaGardell 
Σενάριο:  Peter Torbjörnsson 
Διάρκεια: 105’ 
Σουηδία 2019 
Σαράντα χρόνια έχουν περάσει και ο σκηνοθέτης Πέτερ Τόμπγιερσον ακόμα κινηματογραφεί 
την ζωή στο χωριό Σαν Φερνάνδο. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα πορτραίτο ενός χωριού, έγινε 
τελικά η ιστορία της Νινόσκα, μιας γυναίκας που έφυγε από τον βίαιο άντρα της και βγήκε στον 
κόσμο, με το όνειρο μιας απλής ζωής στην Ευρώπη, ψάχνοντας τρόπους να βοηθήσει την 
οικογένειά της. Τότε, πήρε μια γεύση από την ελευθερία που λαχταρούσε όλη της την ζωή. Η 
πάλη της όμως για ανεξαρτησία απαιτεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν της στην κουλτούρα της 
ανδροκρατίας της Κεντρικής Αμερικής.   
  

Not just your picture / Όχι μονάχα η φωτογραφία σας 
Σκηνοθέτης: Anne Paq, Dror Dayan 
Παραγωγός: Anne Paq, Dror Dayan 
Σενάριο: Anne Paq, Dror Dayan, Sabrina Dittus 
Διάρκεια: 56’ 



 

   
 

 

   
 

Germany Qatar/ 2019 
Το «Όχι μονάχα η φωτογραφία σας» αφηγείται την ιστορία του Ραμσίς και της Λάιλα Κιλάνι, 
δύο νεαρών Γερμανο-παλαιστινίων αδελφών, των οποίων η ζωή διαλύθηκε ένα πρωινό, το 
καλοκαίρι του 2014, όταν ο πατέρας τους, Ιμπραχίμ, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του και τα 
πέντε τους παιδιά σκοτώθηκαν από μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια 
επιθέσεων στη Γάζα. Κάπως έτσι, έχοντας εμπλακεί σε μία διαδικασία πολιτικοποίησης και 
επαναπροσδιορισμού της παλαιστινιακής καταγωγής, οι δύο τους πάλεψαν να βρουν 
δικαιοσύνη για την οικογένεια τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να βρουν λογική σε μία 
πολιτική πραγματικότητα που όχι μόνο επιτρέπει τέτοιες φρικαλεότητες, αλλά προσπαθεί, 
μάλιστα, να αποσιωπήσει οποιαδήποτε κριτική τους.  
  

On the Front Line / Στην πρώτη γραμμή 
Σκηνοθέτης: Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso 
Παραγωγός: Matteo Balsamo, Francesco Del Grosso 
Σενάριο:  Francesco Del Grosso 
Διάρκεια: 85’ 
Italy, 2020 

Η πρώτη γραμμή, όπως απεικονίζεται μέσα από τον φακό δεκατεσσάρων φωτορεπόρτερ, οι 

οποίοι μέσα από τις λήψεις τους δείχνουν την κόλαση, τη φρίκη, τον σπαραγμό και τις 

ανεξίτηλες πληγές του πολέμου. Οι φωνές, οι φωτογραφίες και οι μνήμες των αντρών και των 

γυναικών μετατρέπονται σε σκηνικό ενός σωματικού και συναισθηματικού ταξιδιού μεταξύ του 

παρόντος και του παρελθόντος. Γιατί η πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο εκεί που πέφτουν οι 

βόμβες, αλλά παντού, όπου «πολεμάς» καθημερινά για την επιβίωση.  

 

Ophir / Όφιρ 
Σκηνοθέτης: Alexandre Berman, Olivier Pollet 
Παραγωγός: Ilann Girard (Arsam International), Olivier Pollet (Fourth World Films) and Kristian 
Lasslett (Ulster University) 
Σενάριο: Alexandre Berman & Olivier Pollet 
Διάρκεια: 97’ 
France, UK 2020 
Awards/Βραβεία: World Premiere - FIFO International Documentary Film Festival of Oceania – 
WINNER Grand Jury Prize (February 2020) 
Το «Όφιρ» αφηγείται την ιστορία πίσω από την πιθανή γέννηση του νεότερου έθνους του 

κόσμου στο νησί Μπουγκενβίλ της Παπούα Νέα Γουινέας. Την ιστορία μίας άγνωστης τοπικής 

επανάστασης και ενός πολέμου που κράτησε μία δεκαετία. Η ταινία εξιστορεί την αιτία και τις 

συνέπειες του, όπου ανταγωνιστικές οπτικές της πραγματικότητας συμπράττουν και 

συγκρούονται. Πρόκειται για μία ποιητική αλλά συνάμα δραματική ωδή στην αστείρευτη δίψα 

των ανθρώπων για ελευθερία, πολιτισμό και ανεξαρτησία. Παρουσιάζει τις ορατές και αόρατες 

αλυσίδες της αποαποικιοποίησης, καθώς και τους διαρκείς κύκλους της σωματικής και 

ψυχολογικής σύρραξης.  

 

Photographer of War/ Krigsfotografen / Φωτογράφος του πολέμου 
Σκηνοθέτης: Boris Benjamin Bertram 
Παραγωγός: Katrine A. Sahlstrøm 
Σενάριο: Boris B. Bertram 
Διάρκεια: 78’ 
Δανία/Φιλανδία 2019  



 

   
 

 

   
 

Ο Γιαν Γκράρουπ ζει τη ζωή του σε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ως πολεμικός 

φωτογράφος θέτει συχνά τη ζωή του σε κίνδυνο και όταν γυρίζει στο σπίτι του στην Κοπεγχάγη 

τον περιμένουν τέσσερα παιδιά. Όταν η πρώην γυναίκα του νοσεί σοβαρά με  

καρκίνο, αναλαμβάνει ξαφνικά μόνος του τη φροντίδα των παιδιών. Η δουλειά του στην 

εμπόλεμη ζώνη στη Μοσούλη, όπου παρακολουθεί την προέλαση των ιρακινών δυνάμεων 

έναντι του Ισλαμικού κράτους, πρέπει να βρει ισορροπία με τη ζωή του ως πατέρας και 

προστάτης της οικογένειας. Ο Γιαν πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των παιδιών του 

ύστερα από χρόνια νομαδικής ζωής, ενώ προσπαθεί ακόμα να είναι ο καλύτερος πολεμικός 

φωτογράφος του κόσμου. Πώς ταιριάζουν, όμως, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και οι 

ελεύθεροι σκοπευτές με την ευθύνη τεσσάρων παιδιών και πώς είναι εφικτό να είναι μια 

κανονική οικογένεια; Ο «Φωτογράφος του πολέμου» είναι το ψυχολογικό πορτρέτο ενός 

ανθρώπου, που για 25 χρόνια έζησε τη φρίκη του πολέμου και ξαφνικά έχει να αντιμετωπίσει 

μία νέα εσωτερική μάχη.  

 

Return to Epipo / Επιστροφή στο Επίπο 
Σκηνοθέτης: Judit Oláh 
Διάρκεια: 84’ 
Hungary 2020 
Την τελευταία δεκαετία της σοσιαλιστικής Ουγγαρίας, μία φανταστική δημοκρατική χώρα, το 
Επίπο, ήταν η καλοκαιρινή κατασκήνωση που κάθε παιδί ήθελε να πάει. Πίσω όμως από τις 
σκιές της δικιάς του γλώσσας του Επίπο, του διαβατηρίου του, του ύμνου του και των κανόνων 
του, το Επίπο ήταν ένα μέρος ταπείνωσης και κακοποίησης. Πέρασαν 25 χρόνια σιωπής μέχρι 
ένα σκάνδαλο να ταρακουνήσει την ουγγρική ελίτ. Όταν η κόρη της Τζούντιτ,  σκηνοθέτιδας και 
πρώην παιδιού του Επίπο, ζητάει την άδειά της, για να πάει σε μία καλοκαιρινή κατασκήνωση, 
αυτή νιώθει την ανάγκη να λύσει τα αναπάντητα ερωτήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει, 
λοιπόν, την αναζήτηση για τους μοναδικούς δεσμούς της ταυτότητας του Επίπο, που 
επηρεάζουν μέχρι και σήμερα την τότε κοινότητα της κατασκήνωσης.  
  

Sankara is not Dead 
Σκηνοθέτης: Lucie Viver 
Παραγωγός: Eugenie Michel-Villette 
Σενάριο: Lucie Viver 
Διάρκεια: 109’ 
France 2019/ Γαλλία 2019 
Μετά την πασίγνωστη εξέγερση στη Μπουρκίνα Φάσο τον Οκτώβρη του 2014, ο νεαρός 

ποιητής Bikontine αρχίζει να αμφισβητεί τα όνειρά του για μία καλύτερη ζωή στη Δύση. 

Αποφασίζει να πάει να συναντήσει τους συντρόφους του με τον μοναδικό σιδηρόδρομο που 

υπάρχει στη χώρα. Από τον Νότο στον Βορρά, μέσα από πόλεις και χωριά, μαθαίνει για τα 

όνειρά τους και τις απογοητεύσεις τους, φέρνοντας την ποίησή του αντιμέτωπη με την 

πραγματικότητα μιας γρήγορα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Το ταξίδι του αποκαλύπτει τελικά 

τη μακροχρόνια πολιτική κληρονομιά του πρώην ιστορικού προέδρου Thomas Sankara, που 

δολοφονήθηκε το 1987 και είναι γνωστός ως ο «Αφρικανός Τσε Γκεβάρα».  

  

Scars / Ουλές 
Σκηνοθέτης: Agnieszka Zwiefka 
Παραγωγός: StefanKloos 
Σενάριο: AgnieszkaZwiefka 



 

   
 

 

   
 

Διάρκεια:  76’ 
Γερμανία 2019 
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα, η Vetrichelvi ήταν η φωνή της 
ραδιοφωνικής προπαγάνδας των Τίγρεων Ταμίλ. Η δημιουργός του «The Queen of Silence» 
Αγκνιέσζκα Ζβιέφκα την ακολουθεί σε ένα οδοιπορικό αναζήτησης πρώην συναγωνιστών και 
ανακαλύπτουν τι τους συνέβη μετά τον πόλεμο. Τότε εμφανίζεται μια πολύ πιο σκοτεινή 
αλήθεια. Το «Ουλές» αφηγείται την άγνωστη, μέχρι τώρα, ιστορία της επιστράτευσης, με τη 
βία, γυναικών στρατιωτών και ρίχνει φως σε νέα και ανατρεπτικά στοιχεία της εκκρεμούς 
σύγκρουσης στη Σρι Λάνκα.  
  

Scheme Birds /  Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών 
Σκηνοθέτης: Ellen Fiske, Ellinor Hallin 
Παραγωγός: Mario Adamson, Ruth Reid 
Διάρκεια:  90’ 
Sweden, UK 2019 
To «Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών» μάς παρουσιάζει την αγανάκτηση μιας γενιάς 
Σκωτσέζων, που έχουν απογοητευτεί από τις υποσχέσεις της κοινωνίας. Μέσα από τα μάτια της 
Gemma, μιας μελλοντικής μητέρας στα όρια της ενηλικίωσης, βλέπουμε μία ξεθωριασμένη 
πόλη που ζει από τον χάλυβα. Σε ένα μέρος, όπου «είτε γκαστρώνεσαι είτε πας φυλακή», η 
Gemma βρίσκει μικρές στιγμές τρυφερότητας μέσα στη βία των κοντινών της εργατικών 
κατοικιών.  
  

(The) Seer and the Unseen – Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά 
Σκηνοθέτης: Sara Dosa 
Παραγωγός: Sara Dosa, Shane Boris 
Διάρκεια: 89’  
Iceland, USA 2019 
Η Ραγκνχίλντουρ «Ράγκα» Γιονσντότιρ διαθέτει ενορατικές δυνάμεις που της επιτρέπουν να 

επικοινωνεί με ξωτικά και αόρατα πνεύματα, ενώ το πελατολόγιό της περιλαμβάνει 

σημαίνοντα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολιτικοί κι επιχειρηματίες. H Ράγκα 

επωμίζεται μια ιερή αποστολή: γίνεται ο φύλακας-άγγελος της φύσης και αναλαμβάνει να 

σώσει μια ηφαιστειακή περιοχή που κινδυνεύει από ένα κατασκευαστικό πρότζεκτ – σύνηθες 

φαινόμενο στον απόηχο της οικονομικής κρίσης που συντάραξε την Ισλανδία. Καθώς 

ξεδιπλώνεται στο απόκοσμο σκανδιναβικό τοπίο, αυτό το μυσταγωγικό ταξίδι εξερευνά τις 

αθέατες δυνάμεις που νοθεύουν τη ζωή μας, αναδεικνύοντας όλους τους κρυμμένους 

θησαυρούς για τους οποίους αξίζει κανείς να παλέψει.  

  

Sfumato 
Σκηνοθέτης: Amirali Mirderikvand  
Παραγωγός: Amirali Mirderikvand  
Διάρκεια: 15’ 
Iran, 2020 
Ένα ντοκιμαντέρ για μια επαρχιακή οικογένεια με δύο έφηβες κόρες, με την πιο μεγάλη να 

δουλεύει για να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μαζί θα αντιμετωπίσουν αρκετές 

δυσκολίες και εμπόδια, ειδικά επειδή η κόρη τους οδηγεί μηχανή στη δουλειά της, που 

απαγορεύεται για τις γυναίκες. 

Sheep Hero / Ο Ήρωας των Προβάτων 
Σκηνοθέτης: Ton Van Zantvoort 



 

   
 

 

   
 

Παραγωγός: Marc Thelosen, Koert Davidse 
Διάρκεια: 81’ 
The Netherlands, 2019 
Awards/Βραβεία: https://www.imdb.com/title/tt8486464/awards?ref_=tt_awd  

Ο βοσκός Στιτζ έχει μια ιδεαλιστική οπτική για τον κόσμο, κάτι που αντιτίθεται στην σκληρή 

πραγματικότητα ενός σύγχρονου επαγγελματία. Σε αυτό το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ ερχόμαστε 

πιο κοντά στον βοσκό και την οικογένειά του που προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση 

της δουλειάς τους ζωντανή. Θα τα καταφέρει ή θα πρέπει να ακολουθήσει το κοπάδι; 

 

Silêncio - Voices of Lisbon / Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας 
Σκηνοθέτης: Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle 
Παραγωγός: Judit Kalmár, Céline Coste Carlisle 
Διάρκεια: 86’ 
Portugal 2020 
Το «Σιωπή – Φωνές της Λισαβόνας (Silêncio - Vozes de Lisboa)» είναι ένα ντοκιμαντέρ που 

τοποθετείται με υπόβαθρο μια εξωραϊσμένη Λισαβόνα. Ακολουθώντας τα βήματα της Σελίν, 

μιας αλλοδαπής που ζει στην Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια, μας παρουσιάζονται η Ιβόν Ντίας 

και η Μάρτα Μιράντα, δύο τραγουδίστριες από διαφορετικές γενιές που παλεύουν για την 

επιβίωση της τέχνης και της κοινότητάς τους. Η κοινή τους γλώσσα είναι το Φάντο, ένα 

παραδοσιακό είδος μουσικής, που μιλάει για τον καθημερινό αγώνα της ζωής. Με τους στίχους 

των τραγουδιών φάντο να μας συνεπαίρνουν στην ιστορία, η ταινία εξερευνά τη σχέση μεταξύ 

των τραγουδιστών του φάντο και του κόσμου, που συνεχώς αλλάζει γύρω τους.  

  

Stalking Chernobyl: Exploration after apocalypse / Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: 

Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη 
Σκηνοθέτης: Iara Lee 
Παραγωγός: Iara Lee 
Διάρκεια:  57 
USA 2019 
Το  ντοκιμαντέρ είναι μία ταινία της Cultures Of Resistance σε σκηνοθεσία της Ιάρα Λι κι 

εξετάζει την underground κουλτούρα της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. Τρεις δεκαετίες 

μετά το πιο διάσημο πυρηνικό ατύχημα του κόσμου, περιπετειώδεις πεζοπόροι (γνωστοί ως 

«διώκτες»), λάτρεις των extreme sports, καλλιτέχνες και εταιρείες ξεναγήσεων έχουν ξεκινήσει 

να εξερευνούν εκ νέου το μυστηριώδες στοιχειωμένο τοπίο που έχουν καταλάβει τα δέντρα και 

τα ζώα του δάσους, τώρα που έφυγαν οι άνθρωποί του. Και παρότι οι επιζώντες συνεχίζουν να 

λαμβάνουν υπόψη τις δόλιες προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει το μέγεθος του 

ατυχήματος, και καθώς ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με νέα πυρηνικά ατυχήματα σε μέρη 

όπως η Φουκουσίμα, η περιοχή του Τσερνόμπιλ έχει μετατραπεί σε μία περίεργη τουριστική 

ατραξιόν προσελκύοντας επισκέπτες με όρεξη για κάτι μετά-αποκαλυπτικό.  

 

Time is on our side/ Ο χρόνος είναι με το μέρος μας 
Σκηνοθέτης: Katy Léna Ndiaye 
Παραγωγός: Katy Léna Ndiaye 
Σενάριο: Katy Léna Ndiaye 

https://www.imdb.com/title/tt8486464/awards?ref_=tt_awd


 

   
 

 

   
 

Διάρκεια: 62’ 
Senegal 2019 
Awards/Βραβεία: Best feature documentary – Luxor African Film Festival – Le Caire | 2020 | 
Egypt 
Τον Οκτώβριο του 2014 η εξέγερση του κινήματος Balai Citoyen οδήγησε στην ανατροπή του 

δικτάτορα της Μπουρκίνα Φάσο, Μπλεζ Κομπαορέ. O ράπερ Σερζ Μπαμπαρά ή αλλιώς Σμόκι 

βρισκόταν μεταξύ των εξεγερθέντων. Πλέον σήμερα, θεωρείται από τους ενορχηστρωτές αυτής 

της πολιτικής αλλαγής. Η ταινία εισάγει το κοινό στην καθημερινή ζωή του Σμόκι, ως ηγέτη και 

ταυτόχρονα καλλιτέχνη. Μεγάλη επιρροή για τον Σερζ Μπαμπαρά ήταν ο πρώην πρόεδρος της 

Μπουρκίνα Φάσο, Τομά Σανκαρά.   

 

Unblock Cuba/ Ξεμπλοκάρετε την Κούβα 
Σκηνοθέτης: Sergio Gregori Marugán 
Σενάριο: Sergio Gregori Marugán, Álvaro Afonso, Víctor Albertus,  
Διάρκεια: 86’ 
Ισπανία 2020 
Ένα πιστό πορτραίτο της πρόσφατης ιστορίας της Κούβας και της προσπάθειας της 
Αμερικανικής κυβέρνησης να ασκήσει επιρροή στην περιοχή της Καραϊβικής. Από τον πόλεμο 
για ανεξαρτησία και τον θρίαμβο της κουβανικής επανάστασης έως σήμερα, στην εποχή της 
προεδρίας του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και την εφαρμογή του κεφαλαίου 3 του νόμου Χελμς - 
Μπάρτον, από την διοίκηση Τραμπ. Το ξεκίνημα του εμπάργκο και οι συνέπειες αυτού, οι 
αλλαγές που συμβαίνουν στην χώρα και οι διμερείς σχέσεις του νησιού με την Αμερική.  
  

Vulnerable Beauty/ Εύθραυστη ομορφιά 
Director/ σκηνοθέτης: Manuele Mandolesi 
Παραγωγός: Manuele Mandolesi 
Σενάριο: Manuele Mandolesi 
Διάρκεια: 75 
Ιταλία 2019 
Η «εύθραυστη ομορφιά» μιλάει για το πώς μια οικογένεια αγροτών, η Μικέλα, ο Στέφανο και 
τα δυο παιδιά τους ο Ντιέγκο και η Έμμα, ξεπερνούν  το τραύμα που τους προκάλεσε ο σεισμός 
του 2016. Το καταφέρνουν χάρις τους γερούς δεσμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά 
και το δέσιμο που νιώθουν με την γη τους και τα ζώα τους. Κατά την διάρκεια μιας χρονιάς, 
μαθαίνουμε τους χαρακτήρες, μπαίνουμε στις ζωές τους και μέσα στην μεγάλη οικειότητα που 
νιώθουν μεταξύ τους. Τους βλέπουμε να ξεπερνούν πολλές δυσκολίες, οι οποίες προκλήθηκαν 
από το σεισμό και να παλεύουν να ξαναφτιάξουν τον στάβλο και ένα ξύλινο σπίτι στο 
αγαπημένο τους βουνό, όπου τελικά θα επιστρέψουν εκεί για να μείνουν.  
 
 

Walchensee Forever/ Βάλχενζεε για πάντα 
Σκηνοθέτης:  Janna Ji Wonders 
Παραγωγός:  Katharina Bergfeld, Martin Heisler, Najda Smith  
Σενάριο: Janna Ji Wonders, Nico Woche 
Διάρκεια: 112’  
Γερμανία 2020 
Κάθε οικογενειακή ραψωδία είναι μια δίνη από θολές μνήμες, βυθισμένα μυστικά, 

απραγματοποίητες υποσχέσεις και ατέρμονες προσδοκίες: μια κληρονομιά από όνειρα και 

κρίματα, που περνάει από γενιά σε γενιά. Με αφετηρία τη λίμνη Βάλχενζε στις βαυαρικές 

Άλπεις και ταξιδεύοντας έως το θρυλικό «Καλοκαίρι της Αγάπης» στο Σαν Φρανσίσκο του 1967, 



 

   
 

 

   
 

αυτό το θαρραλέο ταξίδι εξερεύνησης διατρέχει έναν αιώνα από ανείπωτες γυναικείες 

ιστορίες. Μια ποιητική περιπλάνηση στον λαβύρινθο του χρόνου, η οποία πυροδοτεί μια 

διαδρομή αυτογνωσίας πέρα από το παρελθόν και το παρόν. O αέναος κύκλος της ζωής και του 

θανάτου, ζωγραφισμένος με χρώματα αγάπης και απώλειας.  

Every family saga is a whirlpool of fading memories, drowned secrets, unfulfilled promises, and 

endless expectations, passed on from one generation to the other, like an atavistic repetition of 

fantasies and faults. With lake Walchensee in the Bavarian Alps as a jumping-off point, all the 

way to the legendary 1967’s “Summer of Love” in San Francisco, this daring voyage of self-

discovery spans a century of untold women’s stories. A poetic roaming through time that 

embarks on a timeless quest for identity, forging loss and love onto the never-ending cycle of life 

and death.  

 

Wind. A Documentary Thriller (The)  / Ο Ανεμος. Ένα Ντοκιμαντέρ Τρόμου 
Σκηνοθέτης:  Michal Bielawski 
Σενάριο: Michal Bielawski 
Διάρκεια: 75’ 
Poland 2019 
Ο άνεμος Halny είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα στοιχεία στα πολωνικά βουνά. Έρχεται με 
κύκλους, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα μετατραπεί σε μία 
καταστροφική θύελλα. Ο Halny επηρεάζει κυρίως τους κατοίκους του Ζακοπάνε και της γύρω 
περιοχής, μετατρέποντας τα γραφικά ορεινά μονοπάτια σε σκηνικό για μία αδάμαστη 
παράσταση της φύσης.  
  

With eyes open/ con los ojos abiertos/ Με τα μάτια ανοιχτά 
Σκηνοθέτης:  María Monreal Otano 
Παραγωγός: : María Monreal Otano 
Σενάριο: María Monreal Otano 
Διάρκεια: 62’ 
Ισπανία 2019 
Η Άλμπα είναι μια 20χρονη κοπέλα που ζει ενάντια στις κοινωνικές δομές. Μέσα από τις 

συζητήσεις με την οικογένειά της, τις αυθόρμητες συζητήσεις μεταξύ εκείνης και της 

σκηνοθέτιδας και τα προβλήματα της καθημερινότητάς της, μαθαίνουμε την ιστορία της.   

 


