ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΑΝΙΑ
6:00 – 6:45
Μακροβούτι / Long Dive
Σκηνοθεσία
Ιρίνα Μπόικο

6:50-7:05
Όταν γέρνουνε οι ντάλιες /
When Dahlias Bend Down
Σκηνοθεσία
Τάσος Γιαπουτζής
7:05 – 7:57
Όλοι στο βουνό / All Together in the
Mountains
Σκηνοθεσία
Αλέξανδρος Παπαηλιού

8:15 – 9:10
LUDLOW, Οι Έλληνες στους πολέμους του
άνθρακα /
LUDLOW, Greek Americans in the
Colorado Coal War
Σκηνοθεσία
Λεωνίδας Βαρδαρός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2016
«Ο άνθρωπος είναι ένα άπειρο... είναι ένας δρόμος», λέει ο Βρεζ Κιρακοσιάν, ο ήρωας του ντοκιμαντέρ
αυτού. Ανάπηρος από παιδί λόγω ατυχήματος, μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια της Αρμενίας με τον πατέρα στην
φυλακή. Στα τέσσερά του έμαθε μόνος του να διαβάζει και να γράφει, λίγο αργότερα να ζωγραφίζει. Στα 18 του άρχισε
να γράφει το πρώτο του βιβλίο. Στα 20 πούλησε τον πρώτο του πίνακα. Στα 29 του γνώρισε μια κοπέλα μέσω
διαδικτύου. Στα 30 απέκτησε οικογένεια. «Τι είναι το παρόν ενός ανθρώπου», λέει. «Είναι η μάχη. Η μάχη των παθών
του. Η μάχη που η εξέλιξή της είναι άγνωστη και εξαρτάται μόνο απ’ τον άνθρωπο».
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.

Η αγωνία της επιβίωσης και ο αγώνας για την ελευθερία μιας οικογένειας ενός αγωνιστή γιατρού, της
γυναίκας του και των τριών μικρών κοριτσιών του στα τραγικά και δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του
απελευθερωτικού αγώνα. Μαζί με τους αντάρτες στα βουνά της Ρούμελης, βιώνουν το δράμα, αλλά και το μεγαλείο της
αντίστασης. Σε παράλληλη δράση, μια φιλική τους οικογένεια Εβραίων της περιοχής βιώνει την δική της οδύσσεια
επιβίωσης. Η αλληλεγγύη όλων των ηρώων της ταινίας θα δημιουργήσει δεσμούς αγάπης που φτάνουν μέχρι το
σήμερα.
8:00-8:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ο Πόλεμος του άνθρακα του Κολοράντο είναι η πιο βίαιη και αιματηρή σελίδα του εργατικού κινήματος της Αμερικής. Σε
αυτήν τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Ρόκφελερ και του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν
500 Έλληνες που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αντάρτικου στρατού που έφτιαξε το συνδικάτο για να εκδικηθεί τη
Σφαγή του Λάντλοου – τις δολοφονίες 20 γυναικόπαιδων και του ηγέτη των Ελλήνων Λούι Τίκα στις 20 Απριλίου του 1914.
Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την άγνωστη ιστορία αυτής της σύγκρουσης, φωτίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των Ελλήνων, μέσα
από μαρτυρίες απογόνων τους στο Κολοράντο, συνεντεύξεις με Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς ιστορικούς και
σπάνιο αρχειακό υλικό (βίντεο-συνεντεύξεις επιζώντων απεργών, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων, κείμενα
ντοκουμέντα και τραγούδια).

9:10 – 9:35
Αόρατες διαδρομές / Invisible Paths
Σκηνοθεσία
Γιάννα Δελατόλα

Ανακαλύπτουμε την πόλη της Αθήνας μέσα από τις προσωπικές ιστορίες του Γιάννη, της Μαρίας και του
Λάμπρου, που είναι και οι τρεις ξεναγοί στις Αόρατες Διαδρομές (κοινωνικές περιηγήσεις που οργανώνει το περιοδικό
δρόμου αστέγων «σχεδία»). Οι πρωταγωνιστές μας ταλαιπωρήθηκαν αρκετά στο παρελθόν: Η Μαρία έχασε τη δουλειά
της, ο Λάμπρος έμεινε στο δρόμο και ο Γιάννης ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Παρά τις δυσκολίες τους,
μοιράζονται μαζί μας τους αγώνες τους και την αισιοδοξία τους για ένα καλύτερο μέλλον. Τους ακολουθούμε καθώς
οδηγούν τους επισκέπτες στα στενά της Αθήνας και μαθαίνουμε όχι μόνο για τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές αλλά
κυρίως για τις δικές τους προσωπικές «αόρατες» διαδρομές. Είναι μια ιστορία για τρεις δυνατούς συμπολίτες μας που
ποτέ δεν τα παρατάνε.

9:35-10:05
Μετέωροι άνθρωποι / Suspended People
Σκηνοθεσία
Στρατής Βογιατζής, Θέκλα Μαλάμου

Οι Ρομά υπάρχουν όσο μένουν μακριά, όσο το πεπρωμένο τους δεν συναντιέται με το δικό μας, όσο τα όνειρά τους δεν
συνωστίζονται με τα δικά μας. Εξόριστοι εδώ και χιλιάδες χρόνια από τις κοινωνίες με τις οποίες έρχονται σε επαφή, είναι
καταδικασμένοι να ζουν στο περιθώριο, στις παρυφές κάθε κοινωνίας. Ο εξόριστος αυτός τόπος έγινε σταδιακά η πατρίδα
τους, εκεί όπου ονειρεύονται, εκεί όπου θάβουν τα όνειρά τους κάτω από το χώμα. Η Σαμπιχά, μια χαρισματική γυναίκα
στην καρδιά του Δροσερού, αποφάσισε να αναλάβει δράση για όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω της, να διεκδικήσει ίσα
δικαιώματα για τους Ρομά, αλλά και να αλλάξει τα κακώς κείμενα της ίδιας της κουλτούρας τους.

10: 15-10:45
Μια μέρα με τον Έβο Μοράλες /
Un día con Evo Morales /
One Whole Day with Evo Morales
Σκηνοθεσία
Ιάσων Πιπίνης
10:45-11:50
Η Αθήνα από κάτω – Το ντοκιμαντέρ των
νεόπτωχων /
Athens From Beneath– The Documentary
of the Newly
Poor
Σκηνοθεσία
Τάκης Μπαρδάκος

10:00 – 10:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Πριν από δέκα χρόνια, ένας φτωχός ιθαγενής της φυλής Αϊμάρα ανέλαβε την εξουσία στη Βολιβία, σε μια χώρα
όπου την πολιτική και οικονομική εξουσία μονοπωλούσε για αιώνες η λευκή μειοψηφία. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει ένα
24ωρο του Έβο Μοράλες, του πρώτου ιθαγενή προέδρου στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής, και παρουσιάζει πτυχές
από τη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Συναντήσαμε τον Μοράλες στην πόλη Λα Πας στις Άνδεις, σε υψόμετρο
περίπου 3.500 μέτρων και τον συνοδεύσαμε στα ταξίδια που έκανε με το προεδρικό αεροσκάφος και με ελικόπτερο σε
διάφορες πόλεις της χώρας. Ο πρόεδρος της Βολιβίας διηγείται εν πτήση στην κάμερα, πώς από φτωχός ιθαγενής αγρότης
κατάφερε να φθάσει στο ανώτερο αξίωμα της χώρας, και μιλάει για τον αγώνα κατά της φτώχειας.
Η Ελλάδα των «νεόπτωχων», των ανέργων που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, κατά τη διάρκεια της άνευ
προηγουμένου οικονομικής κρίσης. Η ταινία ακολουθεί τις ιστορίες αρκετών πολιτών, προβάλλοντας την κοινωνική
ανισότητα και την αδικία. Το φαινόμενο των αστέγων, τα συσσίτια, τα συγκλονιστικά ποσοστά ανεργίας και η κατάπτωση
μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στην κατηγορία των νεόπτωχων, έχουν μετατρέψει το όνειρο της ευημερίας σε έναν
κοινωνικό-οικονομικό εφιάλτη. Το ντοκιμαντέρ αυτό ως καλλιτεχνικό έργο, δεν ακολουθεί τους κανόνες της
διαφημιστικής αισθητικής ή της τουριστικής ματιάς, αλλά είναι σκληρό και αποδομημένο - όσο σκληρή και αδιέξοδη είναι
πολλές φορές η ίδια ζωή - επίκαιρο όμως και αναγκαίο για την κοινωνική αλληλεγγύη, την πολιτισμική συνείδηση και την
ανάγκη για διάλογο.

6:00 – 7:15
Μόνος ή Αλληλέγγυος / In Solitude or in
Solidarity? /
Solitaire où Solidaire?
Σκηνοθεσία
Χρύσα Τζελέπη,
Άκης Κερσανίδης
7:20-7:40
Σκόρος: αντικατανάλωση στην κρίση /
Skoros: Anti-consumption in Crisis
Σκηνοθεσια
Αθηνά Σούλη
7:45-8:00
Ilja Finds Home
Σκηνοθεσία
Πάνος Κωστούρος

8:15 – 9:25
25 χρόνια Χωρίς Σύνορα – The Untold Stories
25 years Without Borders – The Untold
Stories
Σκηνοθεσία
Γιάννης Μαυρογένης
9:30 – 10:00
Το πεδίον του Άρεως, η γιαγιά Νισά και ο Αλή
The Park, Grandmother Nissa And Ali
Σκηνοθεσία
Άγγελος Κοβότσος, Αννέτα Παπαθανασίου,
Αντώνης Τολάκης

10:15 – 11:15
Η δεύτερη ευκαιρία / A Second Chance
Σκηνοθεσία
Μενέλαος Καραμαγγιώλης

11:20-11:55
Viktor Ullmann: Βιογραφία μίας
ηχογράφησης /
Viktor Ullmann: Biography of a recording
Σκηνοθεσία
Ιωάννης Γρηγορόπουλος, Μιχάλης
Αριστείδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2016
Η μοναξιά δεν είναι απλά ένα υπαρξιακό ζήτημα αλλά αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν στα χρόνια των
Μνημονίων. Η αλληλεγγύη ήρθε ως απάντηση στην κοινωνική απομόνωση. Το ντοκιμαντέρ για το Κοινωνικό Ιατρείο
Αλληλεγγύης στην Θεσσαλονίκη ξεκινά από τη βασική αφορμή της δημιουργίας του, την απεργία πείνας των 300
μεταναστών εργατών το 2011. Στη συνέχεια μέσα από τις μαρτυρίες ασθενών και μελών του ΚΙΑ αποτυπώνει τον
αποκλεισμό από το δικαίωμα στην περίθαλψη. Το ιατρείο εν μέσω της χειρότερης ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η
Ελλάδα εξυπηρετεί τις ανάγκες πολιτών, μεταναστών και ελλήνων που βρήκαν κλειστές τις πόρτες του συστήματος
Υγείας. Παράλληλα διερευνά το αν η αλληλεγγύη ως πρακτική «μεταγγίζεται» μέσα από τις δομές αυτές στην κοινωνία.
Αυτή η συνεργατική εθνογραφική ταινία αφορά τον Σκόρο, μια αντικαταναλωτική κολεκτίβα στα Εξάρχεια της Αθήνας η
οποία διαχειρίζεται έναν χώρο που ο κόσμος μπορεί να επισκεφθεί για να πάρει, να δώσει ή να ανταλλάξει αντικείμενα
και υπηρεσίες χωρίς τους κανόνες της αμοιβαιότητας. Λίγο μετά την εμφάνιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, ένα
νέο είδος δράσης της ομάδας με τη λογική «εδώ και τώρα» εστιάζει λιγότερο στη προσπάθεια να μάθουμε να ζούμε
διαφορετικά και δίνει έμφαση στην επείγουσα περίσταση, δηλαδή στην ανάγκη για προσφορά αλληλεγγύης σε έναν
αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που πλησιάζουν ή βρίσκονται ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας.
To Ilja Finds Home είναι μια μικρού μήκους ταινία για μια γυναίκα που βρίσκεται, ξανά και ξανά, σε ξένη γη. Η Ilja
ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα, όπου νιώθει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός της. Αλλά γιατί; Ταξιδεύουμε μαζί της για τρεις
μέρες στη Σύρο, όπου ενώνεται με το διεθνές κοινό ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ animation, ενώ αναλογίζεται την
ιδέα της μεγαλομανίας και τον αναπάντεχο σύνδεσμο που έχει δημιουργήσει ανάμεσα σε εκείνη και την Ελλάδα. Η Ilja
είναι άρρωστη και αυτό κάνει τα πάντα πιο κρίσιμα.
8:00-8:15ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ
Ένας μαθητής λυκείου που ονειρεύεται να δημιουργήσει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ένας τοκετός υπό το φως των
κεριών, ένας ασθενής που αρνείται να πάρει τη θεραπεία του για τον ιό HIV... 25 χρόνια δράσης αναβιώνουν μέσα από
τις προσωπικές ανέκδοτες ιστορίες 25 ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών κρίσεων από
το 1990 μέχρι σήμερα. 25 χρόνια γεμάτα εμπειρίες, προκλήσεις, αγωνίες, νίκες αλλά και απώλειες, από το Ιράκ μέχρι τη
Δυτική Αφρική, και από την Αϊτή μέχρι τις Φιλιππίνες, ξεδιπλώνονται μέσα από τις προσωπικές, ανέκδοτες ιστορίες
μελών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που υπηρετούν την ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση όπου υπάρχει ανάγκη.
Η γιαγιά Νισά ήρθε από το Ιράν με άλογο. Ο Αλή, διερμηνέας από το Αφγανιστάν, έρχεται στην Ελλάδα για
δεύτερη φορά κυνηγημένος από τους Ταλιμπάν.
Ο 17χρονος Ζεκρολά θέλει να φτάσει στην Ευρώπη από τα βορεινά σύνορα της χώρας. Όλοι με ένα κοινό θέλω: να
σωθούν και να ζήσουν. Τρεις σκηνοθέτες συναντιούνται και κινηματογραφούν αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους,
που αναζήτησαν την ειρήνη στο κέντρο της Αθήνας εδώ στο πάρκο που φέρει το όνομα του θεού του Πολέμου: το
Πεδίον του Άρεως.
10:00-10:15 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ
«Βγαίνεις στο προαύλιο. Στο ένα παγκάκι κάποιοι κρατούμενοι συζητάνε για το πώς θα παρανομήσουν, όταν θα βγούνε,
δίχως να τους πιάσουν. Στο άλλο μιλάνε για πρέζα, στο παρ' άλλο μιλάνε για τα καλάσνικοφ και ξαφνικά διακρίνεις εκεί
πέρα πίσω, ένα τεράστιο Λιθουανό μαζί με κάνα-δυό παραπλήσιους τύπους να παίζουνε σκάκι...», αφηγείται ένας
κρατούμενος δάσκαλος μουσικής στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Υπάρχει στην αληθινή ζωή μια δεύτερη ευκαιρία;
Ένας έφηβος από τη Λιθουανία βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές ανηλίκων μιας άγνωστης χώρας που δεν έχει
ξαναδεί, ούτε μιλάει τη γλώσσα της. Ή θα μείνει στο κελί του παραιτημένος ή θα βρει τρόπο να επαναπροσδιορίσει τη
ζωή του. Στο σχολείο της φυλακής θα προσπαθήσει να μάθει ελληνικά, να ανακαλύψει τα κρυμμένα ταλέντα του κι ίσως
μια μέρα να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Θα τα καταφέρει; Για τρία χρόνια μέσα από τη φυλακή παλεύει να πετύχει
αυτούς τους άπιαστους στόχους καθώς η κάμερα αποτυπώνει την αγωνία του να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή.
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργήθηκε στην Τσεχία ένα πειραματικό στρατόπεδο συγκέντρωσης,
το Theresienstadt. Σε αυτό συγκεντρώθηκαν χιλιάδες Εβραίοι καλλιτέχνες με σκοπό, πέρα από τα καταναγκαστικά έργα,
να παράγουν και “πολιτισμό” ώστε να χρησιμοποιηθεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς από τους Ναζί. Ανάμεσα στους
χιλιάδες καλλιτέχνες βρισκόταν και ο ήδη γνωστός μουσικοσυνθέτης Βίκτορ Ούλμαν. Οι επτά σονάτες για το πιάνο που
έγραψε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μέσα
στο Theresienstadt από τις πιανίστες Έντιθ Κράους και Άλις Χερτς Σόμερ. Το 2014, με αφορμή την ηχογράφηση αυτών
των κομματιών από την πιανίστα Μαρία Γκαρθόν, η Άλις, η Έντιθ και πολλοί άλλοι μιλούν για τον Βίκτορ Ούλμαν σαν
καλλιτέχνη αλλά και σαν άνθρωπο.

