




ο 1983, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει για την
ΕΡΤ την ταινία Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη,

ένα ιδιότυπο, τελετουργικά κινηματογραφημένο
ντοκιμαντέρ για την ελληνική πρωτεύουσα. Ο

Αγγελόπουλος ενδιαφέρεται για μια νεοελληνική
μυθολογία, στον απόηχο της γενιάς του ’30. Αλλά
επειδή το ντοκιμαντέρ είναι ατίθασο είδος,

εισβάλλει σ’ αυτό, απρόσκλητη, η πραγματικότητα. Όσο
αργά κι αν κινείται η κινηματογραφική μηχανή, η πόλη έχει
γωνιές, δρόμους, ανθρώπους… Ο Αγγελόπουλος
ενσωματώνει, έκπληκτος μερικές φορές, αυτές τις φέτες
ζωής μέσα στο στυλιζαρισμένο περιβάλλον της ταινίας του.
Και μια δυο φορές αφήνεται να παρασυρθεί απ’ αυτό. Δεν
είναι πια μόνο η Αθήνα της ιστορίας, της φιλοσοφίας, των
αρχαίων φιλοσόφων, των μαρμάρων, της δημοκρατίας –
αλλά και μια πόλη που, όπως κάθε ζωντανή πόλη, ανασαίνει,
αλλάζει, κινείται, όσο γρήγορα κινείται η ζωή. 
Ο Αγγελόπουλος, στην ταινία, ενσωματώνει μια παιδική
ανάμνησή του. Με φόντο την αποκαθήλωση της επιγραφής
του κινηματογράφου Άρης, του κινηματογράφου στη
συνοικία όπου μεγάλωσε, ο αφηγητής εξιστορεί: «Πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια, και η πρώτη ταινία που είδα
πιτσιρίκος, σκαστός ένα απόγευμα απ’ το σχολείο, Άγγελοι με
λασπωμένα πρόσωπα, με τον Τζέιμς Κάγκνεϊ. Προχωρούσε
στην ηλεκτρική καρέκλα, ανάμεσα σε δυο φύλακες. Ήταν
ψύχραιμος ώς εκείνη την ώρα. Η σκιά του έγραφε τεράστια
στον τοίχο της φυλακής. Και ξαφνικά, ξέσπασε: “δεν θέλω να
πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω”».
Λένε ότι οι πρώτες εμπειρίες μας μάς ακολουθούν και μας

προσδιορίζουν σε ολόκληρη τη ζωή μας. Ο Αγγελόπουλος,
δειλά, συνεσταλμένα, μέσα σε ένα δοκίμιο για την Αθήνα,
ομολογεί ότι η μεγάλη μυθολογία στην οποία υπέκυψε ήταν
η κινηματογραφική. Έκτοτε, έκανε τα πάντα για να γίνει
τμήμα της – ή, μάλλον, έκανε τα πάντα να την αμφισβητήσει,
αλλάζοντας τις παραμέτρους της. Άφησε σε δεύτερη μοίρα
τους χαρακτήρες, προσέγγισε τους ανθρώπους ως κινητήριο
μοχλό της ιστορίας και επιχείρησε να «διαβάσει» τα
φαινόμενα μέσω της αισθητικής. Ο απροσδόκητος,
παράξενος, αδόκητος θάνατός του, όμως, την ώρα του
γυρίσματος μιας ακόμα ταινίας, ένας θάνατος που τόσο
βουβά ενσωματώσαμε σε μια καθημερινότητα γενικευμένου
πένθους και γενικευμένης ενοχής, έχει τον ίδιο αντιηρωικό
τόνο, την ίδια ανθρώπινη τραγικότητα που είχε κι ο ρόλος
του Τζέιμς Κάγκνεϊ στην παιδική ανάμνηση.
Ο κινηματογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου
επιχειρούσε, εκτός των άλλων, να ερμηνεύσει την
πραγματικότητα. Μερικές φορές, όμως, η πραγματικότητα
έβγαινε μπροστά, ανυπάκουη αρνούνταν τις ερμηνείες.
Ατίθαση, ντοκιμαντερίστικη, όπως ο Παπαγιαννόπουλος στο
Ταξίδι στα Κύθηρα, όπως η Κοντούλα λεμονιά που
τραγουδιόταν ήδη από την Αναπαράσταση, όπως η
προσωπική μνήμη του με τον συνοικιακό κινηματογράφο
Άρης και τον Τζέιμς Κάγκνεϊ. 
Όλη του τη ζωή, όλη τη μεταπολίτευση, ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος κινηματογραφούσε τα φαινόμενα,
επιχειρούσε έτσι να ταξινομήσει τις ιδέες, να δει αισθητικά
τη ζωή, την εξέλιξη, την ιστορία. Την ίδια στιγμή, όμως,
γύρω, πλήθαιναν οι άγγελοι με λασπωμένα πρόσωπα…

EDITORIAL
Άγγελοι με λασπωμένα πρόσωπα

τ

ΘOΔΩPOΣ AΓΓEΛOΠOYΛOΣ (1935-2012)
12/3/2010. Στο Oλύμπιον, στη διάρκεια του 12ου Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. 

O πολυβραβευμένος έλληνας σκηνοθέτης και, επί αρκετό διάστημα, πρόεδρος 
του Φεστιβάλ Kινηματογράφου, παρακολουθούσε πάντα με ενδιαφέρον ό,τι συνέβαινε

στον σνήσυχο χώρο της τέχνης που υπηρέτησε.
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YΠOMNHMA TMHMATΩN
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l MIKPEΣ AΦHΓHΣEIΣ
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(μνήμη Θόδωρου Αγγελόπουλου)

του  Hλία Kανέλλη
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ξεχωρίζουν μ’ αυτό το μοναδικό κράμα ρεα-
λισμού και ευαισθησίας που χαρακτηρίζει το
έργο τους. Οι Σέρβοι και οι Κροάτες εκπρο-
σωπούνται φέτος στο φεστιβάλ με δυο ται-
νίες που πιάνουν τον παλμό του ευρύτερου
κοινού. Παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, οι βαλκανικές ταινίες διακρίνονται από
εκλεκτικές συγγένειες και μια καλλιτεχνική
ενέργεια που ανοίγει συνεχώς νέες προοπτι-
κές για το μέλλον. 

l Καινοτομία στην 
Αγορά – Market Talks
Η πρωτοβουλία των Market Talks είναι, με άλλα
λόγια, ένας πρακτικός οδηγός για ντοκιμαντε-
ρίστες. Πρόκειται για μια σειρά συζητήσεων
με κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματο-
γράφου που θα δώσουν στους σκηνοθέτες
συμβουλές πάνω σε θέματα όπως η χρηματο-
δότηση, ο τρόπος διαπραγμάτευσης με έναν
τηλεοπτικό σταθμό, τα βήματα για την πιο
αποτελεσματική παρουσίαση ενός ντοκιμαν-
τέρ σε διεθνή φεστιβάλ κ.ά.  Είναι σημαντικό
για έναν δημιουργό να αναδεικνύει το έργο
του, σε όλα τα στάδια. Απ’ την σύλληψη της
ιδέας, μέχρι την παρουσίαση στο κοινό.  Και
είναι τιμή μας να εγκαινιάζουν τον πρακτικό
οδηγό, άνθρωποι όπως ο παραγωγός Πίτερ
Γουιντόνικ ή η διευθύντρια του Διεθνούς Φε-
στιβάλ ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ Άλι
ντερκς και άλλοι.  

l Streaming project - ντοκιμαντέρ 
σε ταυτόχρονη μετάδοση
Το streaming project είναι ένα πρωτοποριακό
εγχείρημα, ακόμη και για τα μεγάλα διεθνή
φεστιβάλ. Ξεκίνησε μόλις πέρυσι και είχε απί-
στευτη ανταπόκριση απ’ το κοινό των πόλεων
που συμμετείχαν. Σε συνεργασία με το Εργα-
στήριο Ηλεκτροακουστικής και Τηλεοπτικών
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του
ΑΠΘ και υπό την επίβλεψη του καθηγητή
Γιώργου Παπανικολάου, το φεστιβάλ αποκτά
νέες δυνατότητες και ταξιδεύει σε πόλεις της
Ελλάδας και στην Κύπρο. Είναι σημαντικό για
μας να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες
στο βαθμό που είναι δυνατόν, δίνοντας νέα
δυναμική στο φεστιβάλ. 

l Έκθεση: Urban Survivors
επιβιώνοντας στις παραγκουπόλεις 
του κόσμου
Ο τίτλος της φετινής μας έκθεσης που συν-
διοργανώνουμε με τους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύγλωτ-
τος. Υπενθυμίζει στον δυτικό κόσμο πως
υπάρχουν συνάνθρωποί μας, οι οποίοι δί-
νουν καθημερινό αγώνα για όσα θεωρούμε
ή θεωρούσαμε, για να είμαι ακριβής, δεδο-
μένα.  Αυτός ο αγώνας για επιβίωση είμαι σί-
γουρος ότι θα προκαλέσει και θα συγκινήσει
τους επισκέπτες της έκθεσης. Όπως συγκί-
νησε και μας όταν πρωτοαντικρύσαμε τις φω-
τογραφίες της έκθεσης.  Η δύναμή τους πη-
γάζει απ’ τη δύναμη αυτών των ανθρώπων
που ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, μα
δεν χάνουν ούτε στιγμή την αξιοπρέπεια και
την ανθρωπιά τους.  

AΝΕξΑρΤηΤΑ ΑΠο ΤΑΣΕιΣ ή ΝΕΑ
ΚιΝηΜΑΤοΓρΑΦιΚΑ ρΕυΜΑΤΑ,
ΑυΤο Που ουΣιΑΣΤιΚΑ ΔιΑΦορο-
ΠοιΕι ΚΑΘΕ ΧροΝο ΤηΝ ΠΑΓΚο-
ΣΜιΑ ΠΑρΑΓΩΓη ΝΤοΚιΜΑΝΤΕρ,
ΕιΝΑι η ιΔιΑ η ΠρΑΓΜΑΤιΚοΤηΤΑ

l Ελληνικά ντοκιμαντέρ
Χαίρομαι που φέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ
είναι πιο δυναμικό, πιο διεισδυτικό, πιο συμπα-
γές. Στέκεται ανταγωνιστικά στο διεθνές πρό-
γραμμα κι εκφράζει αγωνίες, αλήθειες και προ-
βληματισμούς απολύτως συντονισμένους με τη
σύγχρονη πραγματικότητα. Κάτι που δεν είναι
καθόλου εύκολο, αν λάβει κανείς υπόψιν του
ότι όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τη ζωή
μας αναδιαμορφώνονται λεπτό προς λεπτό. Οι
έλληνες σκηνοθέτες, σε δύσκολους καιρούς, κι-
νητοποιούνται, επιμένουν και πετυχαίνουν να
κεντρίσουν την προσοχή. Αν δει κανείς συνολικά
τα ελληνικά ντοκιμαντέρ, αντιλαμβάνεται πόσο
οξυμένο είναι το αισθητήριο των δημιουργών.
Καταπιάνονται με την κρίση, αλλά σκάβουν
κάτω απ’ την επιφάνεια,  φέρνουν στο φως θέ-
ματα μετανάστευσης και οικολογίας, τους απα-
σχολεί έντονα η ζωή στο αστικό τοπίο. Και ταυ-
τόχρονα με τις θεματικές, δουλεύουν πάνω στο
ύφος, τη δομή, στοχεύοντας σ’ ένα άρτιο καλ-
λιτεχνικό αποτέλεσμα. 

l Ντοκιμαντέρ απ ‘ όλο τον κόσμο
Με ρωτούν συχνά «τι διαφορετικό έχουν τα
φετινά ντοκιμαντέρ σε σχέση με άλλες χρο-
νιές;» Η αλήθεια είναι πως ανεξάρτητα από
τάσεις ή νέα κινηματογραφικά ρεύματα, αυτό
που ουσιαστικά διαφοροποιεί κάθε χρόνο την
παγκόσμια παραγωγή ντοκιμαντέρ, είναι η
ίδια η πραγματικότητα. Με κάθε απειροελά-
χιστη αλλαγή, κοινωνική, πολιτική, περιβαλ-
λοντική, γεννιέται και μια καινούργια ιδέα που
ωθεί τους ντοκιμαντερίστες να αναλάβουν
δράση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που πολλές
φορές το κινηματογραφικό έργο και η  διά-
θεση ακτιβισμού βρίσκουν κοινό τόπο στο
ντοκιμαντέρ. Και φέτος λοιπόν, έχουμε επιλέ-
ξει ντοκιμαντέρ μαχητικά, ευαίσθητα, προκλη-
τικά, ψυχαγωγικά, που τολμούν και θίγουν θέ-
ματα που μας αφορούν όλους. Διαθέτουν
χαρακτήρα και τη ματιά του δημιουργού.

l Αφιέρωμα Άγγελος Αμπάζογλου
Το ενδιαφέρον στο σινεμά του Άγγελου Αμπ ά -
ζογλου είναι πως κάθε θέμα, κάθε στοιχείο, φιλ-

τράρεται μέσα από το πολυπολιτισμικό DNA
του ίδιου του δημιουργού. Το έργο του έχει
πολλές φορές ελληνική χροιά, άλλες τούρκικη,
ενώ είναι ευκρινής πάντα και η ματιά του σκη-
νοθέτη που ζει στη Γαλλία.  Η κινηματογραφική
διαδρομή του Αμπάζογλου είναι διεθνής. Δεν
έχει γεωγραφικό σύνορο, παρά μόνο το
ορθό ένστικτο και την ευελιξία να κινείται
ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλα-
σία, αναδεικνύοντας τελικά το ίδιο του το
θέμα. Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βερολίνου,
είχαμε την ευκαιρία να ξεχωρίσουμε όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σι-
νεμά του Αμπάζογλου και τώρα καλούμε το
κοινό του Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης να τα ανακαλύψει με τη σειρά του.  

l Αφιέρωμα Εγιάλ Σιβάν
Αν και βαδίζει σε θεματικό ναρκοπέδιο, το
έργο του Εγιάλ Σιβάν καταφέρνει να βγαίνει
όχι μόνο αλώβητο, αλλά και νικηφόρο. Δεν εί-
ναι διόλου εύκολο να καταπιάνεσαι με ένα δυ-
σεπίλυτο ζήτημα, όπως η σύγκρουση ισραήλ
και Παλαιστίνης, όταν ανήκεις σε μια από τις
δυο πλευρές. Ο Iσραηλινός Σιβάν, συνδυάζον-
τας την ορμή και τη μαχητικότητα του δημι-
ουργού με το υπόβαθρο του συγγραφέα και
του θεωρητικού, αποτυπώνει με ωριμότητα
και σωστή επιχειρηματολογία μια έκρυθμη
κατάσταση. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε
στη Θεσσαλονίκη τους πιο αντιπροσωπευτι-
κούς σταθμούς του έργου του, κι ανάμεσά
τους, την τελευταία του ταινία, Common State,
η οποία πραγματοποιεί παγκόσμια πρεμιέρα
στο 14ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.

l Δανέζικα Ντοκιμαντέρ
Η Δανία αποδεικνύει διαρκώς πως η κινημα-
τογραφική της παράδοση δεν ανήκει τυχαία
στις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου σι-
νεμά. Πλάι στους δανούς μυθοπλάστες  που
συγκαταλέγονται στην ελίτ της κινηματογρα-
φικής τέχνης, οι Δανοί ντοκιμαντερίστες συμ-
βαδίζουν ισότιμα. Διαθέτουν πρωτοτυπία,
πειραματίζονται, συνδιαλέγονται με τον θε-
ατή, οδηγώντας τον στην ουσία των πραγ-
μάτων. Τα δανέζικα ντοκιμαντέρ είναι ολο-
κληρωμένα από κάθε άποψη. Ξέρουν τι
θέλουν να πουν και γνωρίζουν πολύ καλά
πώς να το εκφράσουν.  

l Balkan Focus
Το σινεμά των Βαλκανίων βρίσκεται σε ανο-
δική πορεία. Σε όποιο φεστιβάλ κι αν ταξιδέ-
ψει κανείς, θα ανακαλύψει στο πρόγραμμά
του τη δυναμική παρουσία ταινιών απ’ τη
βαλκανική χερσόνησο. Απ’ την Τουρκία ανα-
δύονται διαρκώς νέες δυνάμεις. Οι Ρουμάνοι

TI Θα δουμε Στο14ο ΦEΣTIBAΛ NTOKIMANTEP ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΚΑΛωΣΟΡιΣΑΤΕ ΣΤΗν
ΠραΓματικοτητα
του Δημήτρη Eϊπίδη
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νίες προκλητικές, αλλά συνάμα ανθρώπινες,
όπως το συγκλονιστικό Σεξ: Η ιστορία της
Άναμπελ Τσονγκ.

3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
5-11 Μαρτίου 2001
Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του 3ου
Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ήταν ο
Άλμπερτ Μέιζελς, ένας εκ των δύο αδελφών
Μέιζελς, ο οποίος παρευρέθηκε στη Θεσσα-
λονίκη για το αφιέρωμα στο έργο τους και κα-
τέπληξε τους πάντες τόσο με την ζωντάνια,
όσο και με τις ιστορίες του. «Είμαι από τους
ανθρώπους που πλησιάζουν άμεσα και εύ-
κολα κάποιον, υπάρχει, δηλαδή, ένα είδος
έρωτα με την πρώτη ματιά. Αυτό είναι κάτι
που με εκφράζει απόλυτα στη δουλειά μου»,
μας είχε εκμυστηρευτεί, κι εμείς το επιβεβαι-
ώσαμε από πρώτο χέρι. Την τιμητική τους εί-
χαν τα ντοκιμαντέρ από το ιράν, η Γιουγκοσ-
λαβία με το τμήμα «Ανατομία της φρίκης»,
αλλά και ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, ως ο Έλ-
ληνας τιμώμενος της χρονιάς.

4ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
4-10 Μαρτίου 2002
Από τους λίγους εναπομείναντες «ρομαντι-
κούς» σκηνοθέτες, ο Βέρνερ Χέρτσογκ είναι ο
βασικός τιμώμενος της 4ης διοργάνωσης. Η
αληθινή ζωή όμως δεν είναι πάντα ρομαντική
και το Φεστιβάλ φωτίζει μια από τις πιο σκλη-
ρές πτυχές της, εστιάζοντας στην καταπάτηση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των παιδιών
με το αφιέρωμα «Παιδιά μιας σκληρής πραγ-
ματικότητας». Η ημερίδα «Ανθρώπινα δικαιώ-
ματα: Τα παιδιά» δίνει τη σκυτάλη σε μια
ακόμη τηλεδιάσκεψη με τον νόαμ Τσόμσκι
για τα MME, την τρομοκρατία και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. Τρίτη και σημαντικότερη
ίσως ενέργεια αποτελεί η διοργάνωση τηλε-
μαραθώνιου για τη συγκέντρωση χρημάτων
για την εκπαίδευση και μόρφωση των παι-
διών-προσφύγων από το Αφγανιστάν. Σε συ-
νεργασία με την ET3, το Φεστιβάλ καταφέρνει
να συγκεντρώσει το ποσό των 70.433 ευρώ
που κατατέθηκε στο λογαριασμό που είχε
ανοίξει ο σκηνοθέτης Μοσέν Μαχμαλμπάφ
μέσω της UNESCO για το σκοπό αυτό. Ένα
χρόνο μετά, μια ομάδα μαθητών μάς χαιρετά
μπροστά από το νέο τους σχολείο – δικαιώ-
νοντας τις προσπάθειες του Φεστιβάλ! Είναι
η πρώτη χρονιά που η FIPRESCI απονέμει βρα-
βεία, όπως και η χρονιά που συστήνεται το
τμήμα «Προσεχώς» για τις ελληνικές ταινίες. 

5ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
28 Φεβρουαρίου - 9 Μαρτίου 2003
Σημαδιακή χρονιά για το Φεστιβάλ ντοκιμαν-
τέρ Θεσσαλονίκης είναι το 2003, καθώς για
πρώτη φορά η διάρκειά του επεκτείνεται σε
10 μέρες συνολικά, στις αίθουσές του προ-
στίθεται ο Σταύρος Τορνές στο λιμάνι, ο αριθ-
μός των θεατών ανέρχεται στις 17.500, κυ-
κλοφορούν για πρώτη φορά εκδόσεις για

πρώτη διοργάνωση του
Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης – Εικόνες
του 21ου αιώνα, στον

20ό ακόμα αιώνα, ήταν
ένα φιλόδοξο αλλά

απαραίτητο στοίχημα: να
δημιουργηθεί, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, ένα Φεστιβάλ που
θα φροντίσει να καλύψει το
μεγάλο κενό στην προβολή
ταινιών ντοκιμαντέρ. να
σχηματιστεί μια κοινότητα
δημιουργών, επαγγελματιών και
κοινού που με κοινή αγάπη το
σινεμά, θα μοιράζονται ιδέες και
θα αναπτύσσουν τους
προβληματισμούς τους. 
να προωθήσει το ελληνικό
ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό και
να ενημερώνει διαρκώς για τις
εξελίξεις της τεχνολογίας και
τους τρόπους στήριξης των
ταινιών μέσα από τη διανομή, 
την αγορά και τα τηλεοπτικά
δίκτυα. Πολλά έχουν αλλάξει,
αλλά οι παραπάνω στόχοι
παραμένουν αναλλοίωτοι στον
πυρήνα τους. Και το πρωταρχικό
εκείνο στοίχημα του Φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
επανέρχεται κι ανανεώνεται 
κάθε χρόνο. Αυτή εδώ είναι 
η ιστορία του.

1ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
15-21 Μαρτίου 1999
Με 12.000 θεατές να γεμίζουν τις αίθουσες
Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας στο πρώτο τους
επίσημο ραντεβού με τις ταινίες ντοκιμαντέρ
στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη διοργάνωση στέ-
φθηκε με μεγάλη επιτυχία. Χρονιά πρωτοβου-

λίας και καινοτομιών ήταν το 1999, καθώς μαζί
με τα «εγκαίνια» του Φεστιβάλ οργανώνεται
για πρώτη φορά η Αγορά και το Pitching Fo-
rum, σε συνεργασία με το European Docu-
mentary Network (EDN). Δύο είναι όμως οι
κυρίαρχες αναμνήσεις από το φεστιβάλ:
Πρώτη, η εικονοδιάσκεψη με τον νόαμ Τσόμ-
σκι, κατά την οποία ο παγκοσμίου φήμης στο-
χαστής και ακτιβιστής συνδέθηκε ζωντανά
από το γραφείο του με την αίθουσα του Ολύμ-
πιον, στο πλαίσιο της διημερίδας για τα νέα
Μέσα. Δεύτερη, ο νυχτερινός μαραθώνιος
προβολών με ταινίες – έκπληξη από το πρό-
γραμμα, εκείνες που αγαπήθηκαν περισσό-
τερο από το κοινό. Οι μεταμεσονύχτιοι «πι-
στοί» ταξίδεψαν στην καρδιά της ινδίας (Το
κινητό σινεμά των ονείρων), περιηγήθηκαν
στους δρόμους της νέας Υόρκης με ξεναγό
τον εκκεντρικό Τίμοθι «Σπιντ» Λέβιτς (Η πε-
ριήγηση), απόλαυσαν το κατατοπιστικό, με
υλικό από σπάνιες συνεντεύξεις ντοκιμαντέρ
για τον Λου Ριντ (Λου Pιντ: Καρδιά από ροκ εντ
ρολ) και τέλος ξεσήκωσαν την αίθουσα υπό
τους ρυθμούς της Λέσχης των τυχερών ανθρώ-
πων.

2ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
24-31 Μαρτίου 2000
Tο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
υποδέχεται τη νέα χιλιετία. Στις αίθουσες προ-
στίθεται, για ένα χρόνο μόνο, το σινεμά Αλέ-
ξανδρος, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει και αγ-
καλιάζει τον κόσμο των τσιγγάνων με το
τμήμα «Τσιγγάνοι: Ζωές δίχως σύνορα». Ο
Τόνι Γκατλίφ, που ανοίγει τη φετινή διοργά-
νωση με τους Αγανακτισμένους του, μας χα-
ρίζει το Latcho Drom, ενώ οι «δικοί μας» Με-
νέλαος Καραμαγγιώλης και Εύα Στεφανή
προσφέρουν τις ελληνικές τους εκδοχές με
τα ντοκιμαντέρ Ρομ και Άδεια αντιστοίχως. Σε
συνέχεια της εικονοδιάσκεψης της προηγού-
μενης χρονιάς, σειρά έχει φέτος μια ανάλογη
«συνάντηση» με τον Μιχάλη Δερτούζο, Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου της Επιστήμης των
Υπολογιστών στο ΜιΤ, για τις εξελίξεις που
θα επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία η πλη-
ροφοριακή επανάσταση. Ο Ολλανδός σκηνο-
θέτης και φωτογράφος Γιόχαν βαν ντερ Κέκεν
τιμάται με βραβείο, ενώ πραγματοποιούνται
αφιέρωματα στον Έλληνα Τάσο Ψαρρά, στη
σειρά ντοκιμαντέρ «Παρασκήνιο» και στις κα-
ναδικές ταινίες. Το 2000 ήταν επίσης η χρονιά
του αφιερώματος «Σκιές στη νύχτα», με ται-
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Watch φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη με μια
επιλογή αντιπροσωπευτικών ταινιών, ενώ ο
Ζαν Ρους, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του
εθνογραφικού ντοκιμαντέρ, τιμάται για το
έργο του. 

«Εθνογραφικό» σινεμά έκανε με το δικό του
τρόπο και ο, επίσης τιμώμενος, Πιερ Περό,
εστιάζοντας στις επιπτώσεις της εκβιομηχά-
νισης και της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές
κοινωνίες του Κεμπέκ. Το Ολύμπιον γνωρίζει
μεγάλες δόξες με δυο sold-out, επεισοδιακές
προβολές: το Μέσα στο Βαθύ Λαρύγγι των Φέν-
τον Μπέιλι και Ράντι Μπαρμπάτο και το Ap-
proaching of the Hour της Γκρατσιέλλας Κα-
νέλλου ξεσηκώνουν το κοινό και σχεδόν
καταλήγουν σε πάρτι μέσα στην αίθουσα. Οι
παραολυμπιακοί πρωταθλητές που συμμετεί-
χαν στην ταινία Αιγαίου κύματα του Αντώνη
Ρέλλα αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, ο
Εφιάλτης του Δαρβίνου του Ούπερτ Ζάουπερ
και η Φαιά ουσία του φετινού τιμώμενου Τζο
Μπέρλιντζερ σοκάρουν το κοινό, ενώ το Μπαζ
του Σπύρου Ταραβήρα και το Ηλίας Πετρό-
πουλος: Ένας κόσμος υπόγειος προσφέρουν ει-
κόνες από τις ζωές δυο ξεχωριστών και ιδιαί-
τερων Ελλήνων.

8ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
10-19 Μαρτίου 2006
Χρονιά ορόσημο για το Φεστιβάλ, καθώς ο
αριθμός των θεατών της 8ης διοργάνωσής
του είναι διπλάσιος σε σχέση με τον προηγού-
μενο - 34.845 συνολικά θεατές - και η επισκε-
ψιμότητα στην ιστοσελίδα υπερ-διπλασιάζεται
αγγίζοντας τα 36.709 «κλικ». Η Παγκοσμιοποί-
ηση και η Αφρική βρίσκονται στο επίκεντρο
του προγράμματος και των εκδηλώσεων,
όπως και το δεύτερο μέρος της «Πολιτικής της
βίας» που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά
στο 6ο Φεστιβάλ. Τα φώτα ήταν πάντως

τους τιμώμενους δημιουργούς του, ενώ η
Αγορά φανερώνει την εμπειρία που έχει απο-
κτήσει τα τελευταία χρόνια με τη μεγαλύτερη
ως τότε προσέλευση αγοραστών στη Θεσσα-
λονίκη. Το καθιερωμένο θεματικό αφιέρωμα
εστιάζει στην Παλαιστίνη: τα μάτια είναι
στραμμένα προς τον 15χρονο Παλαιστίνιο
νιντάλ Αλαγιάσα, ο οποίος στο πάνελ «Πα-
λαιστίνη: Παιδιά και πόλεμος» μεταφέρει ει-
κόνες και εμπειρίες από την πατρίδα του. Τρία
spotlights πραγματοποιούνται σε ξένους δη-
μιουργούς: την παραγωγό Μάργκαρετ Σμί-
λοου, τον σκηνοθέτη νικολά Φιλιμπέρ και
τον περιβόητο πια Μάικλ Μουρ. Παράλληλα,
τιμώνται ο Γιάννης Σμαραγδής, του οποίου
οι περισσότερες ταινίες δεν είχαν προβληθεί
ως τότε σε κινηματογραφική αίθουσα, η Μα-
ρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού, και ο Απόστολος
Κρυωνάς. Η προκλητική έκθεση φωτογρα-
φίας του Αντρές Σεράνο είναι η πρώτη ακα-
τάλληλη για ανηλίκους έκθεση που φιλοξενεί
η πόλη, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα
πραγματοποιούν dj set οι γερμανοί Beefcake,
με support artists τους Έλληνες Decades και
Peekay Tayloh.

6ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
15-21 Μαρτίου 2004
Μια εκρηκτική χρονιά για το είδος του ντοκι-
μαντέρ. Η καμήλα που δάκρυσε, ταινία έναρξης
που διακρίθηκε με βραβεία και συμμετοχές
σε φεστιβάλ, Η Εταιρεία του εκκεντρικού Μαρκ
Άκμπαρ, η... σύλληψη των Φρίντμαν από τον
Άντριου Τζαρέκι, οι ακτιβιστές The Weather
Underground, το Κέντρο Ελέγχου της Αλ Τζα-
ζίρα, και ο Δήμαρχος του Sunset Strip για τον
Ρόντνι Μπίνγκενχαϊμερ είναι μερικά μόνο από
τα «blockbuster» ντοκιμαντέρ της χρονιάς. «Ο
Θεός δημιούργησε τον κόσμο αλλά ο σκηνοθέ-
της μπορεί να τον ξαναφτιάξει», δηλώνει στο

masterclass του (το πρώτο στην ιστορία του
Φεστιβάλ) ο Στέφαν Γιαρλ, για πολλούς ο με-
γαλύτερος εν ζωή δημιουργός ντοκιμαντέρ
της Ευρώπης. Η τιμώμενη Χέντι Χόνινγκμαν,
γνωστή για την ανθρωποκεντρική της θεμα-
τολογία, συμπληρώνει: «Ο Τεσινέ είπε πως το
ντοκιμαντέρ είναι η σκηνοθεσία των συναισθη-
μάτων. Εγώ θα πρόσθετα πως είναι επίσης η σκη-
νοθεσία της πραγματικότητας». Το Φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έχει υπάρξει προ-
φητικό αρκετές φορές, αλλά ποτέ με τόσο δι-
αισθητικά επίκαιρο τρόπο. Μόλις 4 μέρες πριν
την έναρξή του, τα νέα για την τρομοκρατική
επίθεση της 11ης Μαρτίου στην ισπανία δια-
δίδονται και το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης
«Τρομοκρατία: Η πολιτική της βίας» αποκτά
μια νέα, επιτακτική διάσταση. Η Μασσαλία,
μακρινή κόρη του Μάρκου Γκαστίν, Οι καλο-
καιρινές αστραπές του νίκου Λυγγούρη, Ο
Θεός είναι αόρατος γιατί είναι μικροσκοπικός
του Θόδωρου Μαραγκού, Θα βγάλω φτερά
της Αννέτας Παπαθανασίου, Γιάννης Κούρος-
Αενάως κινούμενος του Ηλία Γιαννακάκη, 64
τετράγωνα, 32 ξυλάκια του Θόδωρου Καλέση,
Το κουτί της Εύας Στεφανή και Εγώ εγώ εσύ αχ
αυτοί της Σελάνας Βροντή είναι μερικά παρα-
δείγματα μιας χρονιάς που μας είχε αφήσει
την καλύτερη δυνατή γεύση.

7ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
15-21 Μαρτίου 2005
«Το ντοκιμαντέρ απαιτεί την κατανόηση της
ζωής, κι αυτό μαθαίνεται μόνο μέσα από τη
ζωή την ίδια». Τα λόγια της Πίργιο Χονκασάλο,
βασικής τιμώμενης του 7ου Φεστιβάλ, αντη-
χούν το χαρακτήρα της διοργάνωσης, σε μια
χρονιά που η προσωπική και συλλογική εμ-
πειρία της πραγματικότητας έγινε ίσως περισ-
σότερο αισθητή από ποτέ. Το Φεστιβάλ της
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Human Rights
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κεντρική θεματική ενότητα της διοργάνωσης
προέκυψε με αφορμή τα 70 χρόνια από την
διαβόητη νύχτα των Κρυστάλλων. Ο Φινλαν-
δός Άρτο Χαλόνεν τιμήθηκε με αφιέρωμα στο
έργο του, όπως και οι Τζο Μπέρλιντζερ και
Μπρους Σινόφσκι, που δήλωσαν στο από κοι-
νού masterclass τους: «Είναι συναρπαστικό
να ανακαλύπτεις τι έχει συμβεί στην πραγμα-
τικότητα μέσα από την ίδια την ταινία». Την
αλήθεια ανακαλύπτει επίσης κι ο Σωτήρης
Δανέζης μέσα από την εκπομπή του «Εμπό-
λεμη ζώνη», η οποία αποτέλεσε το τρίτο αφιέ-
ρωμα του Φεστιβάλ. Τέλος, το spotlight στα
καναδέζικα ντοκιμαντέρ, δύο ημερίδες, η μία
του Ερυθρού Σταυρού για τον Εθελοντισμό
και η άλλη για εναλλακτικές καλλιέργειες με
τίτλο «Προσεγγίζοντας τη φύση: Φυσική καλ-
λιέργεια και αναδάσωση», δυο συναυλίες –
από το δίδυμο Γιάννη Αγγελάκα και νίκο Βε-
λιώτη και τους Σουηδούς The Concretes– το
ιδιαίτερο masterclass του Δανού σκηνοθέτη
Μίκαελ νόερ, δυο επιπλέον εργαστήρια για
την παραγωγή ντοκιμαντέρ και τη μουσική
στο ντοκιμαντέρ, καθώς και η έκθεση φωτο-
γραφίας «Ανασυγκροτώντας το Αφγανιστάν»
συνδύασαν ιδανικά το πρόγραμμα του Φε-
στιβάλ με την ψυχαγωγία και τον προβλημα-
τισμό. 

11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
13-22 Μαρτίου 2009
Μια σπάνια ματιά στα ντοκιμαντέρ της

στραμμένα πάνω στην Βαντάνα Σίβα, τη διά-
σημη ινδή ακτιβίστρια, η οποία παρευρέθηκε
στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το ντοκιμαντέρ
Bullshit, αλλά με βασικό στόχο τη συμμετοχή
της στο πάνελ για την παγκοσμιοποίηση. Πα-
ρόμοιας ευαισθησίας και θετικής ενέργειας
ήταν η σκηνοθέτης Κιμ Λοντζινότο, τιμώμενη
του Φεστιβάλ. «Θέλω να παρασύρω το κοινό
σ’ ένα συναισθηματικό ταξίδι», σημείωνε στο
masterclass της, κερδίζοντας τους πάντες με
την απλότητα και το χιούμορ της.

Masterclass παρέδωσε και ο Δανός σκηνο-
θέτης Γιον Μπανγκ Κάρλσεν πάνω στη φιλο-
σοφία του σύμφωνα με την οποία κινείται «στο
μεταίχμιο του τεχνητού και πραγματικού κό-
σμου». Για πρώτη φορά πραγματοποιείται το
Just Talking-Κουβεντιάζοντας, οι απογευματι-
νές συναντήσεις μεταξύ ελλήνων και ξένων δη-
μιουργών, επαγγελματιών και δημοσιογράφων
που καθιερώθηκαν σχεδόν πάραυτα ως αγα-
πημένο κομμάτι του Φεστιβάλ. Τέλος, η συγκί-
νηση και το κέφι κυριαρχούν στη συναυλία «Κι
αν είναι ροκ μην τους φοβάστε», με αφορμή
την προβολή της ταινίας Ζωντανοί στο κύτταρο. 

9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
16-25 Μαρτίου 2007
Κεντρικό αφιέρωμα της χρονιάς, η «Κλονι-
σμένη αθωότητα». Η Ελένη Γλύκατζη – Αρ-
βελέρ δίνει διάλεξη και κλείνει τον κύκλο του
αφιερώματος, το οποίο συμπλήρωναν ταινίες
που εστίαζαν στους κινδύνους που απειλούν

τα παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία και μια σχε-
τική Ημερίδα με ειδικούς. Συμμετέχουσα στο
πάνελ ήταν και η τιμώμενη του Φεστιβάλ
Τζούλια Ράιχερτ, «βετεράνος» του πολιτικού
ντοκιμαντέρ και υποψήφια για Όσκαρ σκηνο-
θέτης, η οποία παρουσίασε στο κοινό την ται-
νία Ένα λιοντάρι στο σπίτι, σε συν-σκηνοθεσία
με τον σύντροφο και συνεργάτη της Στίβεν
Μπόγκναρ. Η γυναικεία παρουσία ήταν έν-
τονη το 2006. Η βραβευμένη με Όσκαρ
Μπάρμπαρα Κοπλ, αφού ξεσήκωσε το Ολύμ-
πιον με την ταινία έναρξης Dixie Chicks: Σκάστε
και τραγουδήστε, κέρδισε το θαυμασμό για το
πάθος της. Ακόμα μια εξέχουσα γυναικεία
προσωπικότητα ήταν η Τζένιφερ Φοξ, η οποία
με την ταινία της Να πετάς – Eξομολογήσεις
μιας ελεύθερης γυναίκας, προσέλκυσε – και
στις τρεις προβολές της – μια από τις πιο εν-
θουσιώδεις και θερμές αντιδράσεις από το
κοινό. «Το σημαντικό είναι να μην κλέβεις τις
ψυχές των ανθρώπων, τους οποίους κινημα-
τογραφείς», μας είπε στη συνέντευξη Τύπου
και, κέρδισε τη δική μας ο τιμώμενος σκηνο-
θέτης-ρεπόρτερ Τζον Άλπερτ. 

10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
7 – 16 Μαρτίου 2008
Το Φεστιβάλ γιόρτασε τα δέκα χρόνια διορ-
γάνωσής του, με περισσότερους θεατές από
ποτέ (πάνω από 40.000) και ένα πολυσύνθετο
πρόγραμμα, το οποίο μετρούσε 62 πρεμιέρες
συνολικά. Tα «Πρόσωπα του φασισμού», η



13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
11 -20 Μαρτίου 2011
Ένα χρόνο μετά, το «Καναρίνι μου γλυκό» του
Ρόι Σερ για τη Ρόζα Εσκενάζι ανοίγει θριαμ-
βευτικά την αυλαία του Φεστιβάλ, σε μια από
τις πιο πολυδιάστατες χρονιές του. Τον τόνο
ορίζει το αφιέρωμα Έτσι είμαι: Ανατρέποντας
προκαταλήψεις που εστιάζει σε ταινίες για τις
νοητικές και αναπτυξιακές δυσλειτουργίες,
δημιουργώντας ένα κολάζ μοναδικών προ-
σωπικών εμπειριών – η ημερίδα που συνο-
δεύει το αφιέρωμα είναι ίσως η πιο συγκινη-
τική που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία
του Φεστιβάλ. Πληθώρα αφιερωμάτων για
ακόμη μια φορά αγκαλιάζουν τη διοργάνωση.
Από τις ευαίσθητες εικόνες του Σεργκέι Λοζ-
νίτσα, τις ανθρώπινες ιστορίες της Χελένα
Τρεστίκοβα και την σκιαγράφηση της πραγ-
ματικότητας των μειονοτήτων από την Κυ-
ριακή Μάλαμα, τη σκυτάλη παίρνει η Μέση
Ανατολή με ένα spotlight στα πιο σύγχρονα
δείγματα ντοκιμαντέρ της περιοχής. Το Φε-
στιβάλ πραγματοποιεί ακόμη μια καινοτόμα
πρωτοβουλία με την ταυτόχρονη ζωντανή
ψηφιακή μετάδοση συγκεκριμένων ταινιών
του προγράμματος σε πανεπιστήμια ανά την
Ελλάδα, ενώ, για ακόμη μια χρονιά, δυο εκ-
θέσεις, τα Ανθρώπινα τοπία του ντίτερ Ζάου-
τερ και Aπό τη φωτογραφία στον κινηματο-
γράφο: μνήμη και ίχνη του Πάτρικ Ζάκμαν
χαρίζουν μια νέα διάσταση στις κινούμενες
εικόνες του ντοκιμαντέρ.

«Αφρικής εκ των έσω» αποτελεί το κεντρικό
αφιέρωμα του 11ου Φεστιβάλ. Από διαφο-
ρετικές γωνιές της ηπείρου αποκαλύπτονται
πολυφωνικές αλήθειες, και αντιπαραβάλ-
λονται με εκείνες που καλύπτουν τα μεξικα-
νικά και αυστριακά ντοκιμαντέρ. Ο φίλος
του Φεστιβάλ Πίτερ Ουιντόνικ, ο Στέφαν
Σβίτερτ και ο Έλληνας βετεράνος Φώτος
Λαμπρινός μοιράζονται το έργο τους με το
κοινό ως τιμώμενοι της διοργάνωσης. Αναμ-
φισβήτητος πρωταγωνιστής, όμως, είναι ο
εξαιρετικός διευθυντής φωτογραφίας Βίλ-
μος Ζίγκμοντ, ο οποίος παραδίδει ένα μο-
ναδικό masterclass, συνοδεύοντας την προ-
βολή της ταινίας για τη ζωή και τη δουλειά
του μαζί με τον συνάδελφό του Λάζλο Κό-
βακς No Subtitles Necessary. Η τεχνολογία
δίνει το ρυθμό αυτή τη χρονιά: Η Αγορά γί-
νεται ψηφιακή για πρώτη φορά, ενώ η ημε-
ρίδα «Εναλλακτικές μορφές ενημέρωσης και
δημοκρατία», με αφορμή τα γεγονότα του
Δεκέμβρη του ’08 στην Αθήνα, αναδεικνύει
την χρήση των εναλλακτικών ηλεκτρονικών
μέσων στη διαμόρφωση της δημοκρατίας.
Ταυτόχρονα, σε άλλη ημερίδα, αναλύεται ο
«Κοινωνικός ρόλος των Φεστιβάλ ντοκιμαν-
τέρ» και οι τρόποι αξιοποίησής τους από
τους δημιουργούς του είδους. Πολιτιστικά
πλούσια η χρονιά, με τρεις εκθέσεις: Τις φω-
τογραφικές «Μαλάουι – Η ζεστή καρδιά της
Αφρικής» της Βάσιας Πελεγράτη και Lives
of Another World του Μπάμπακ Σαλαρί, και

την έκθεση γελοιογραφίας του Τουρχάν
Σελτσούκ. 

12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
12 – 21 Μαρτίου 2010
Με το βλέμμα στραμμένο σε δυο κινηματο-
γραφικούς δασκάλους, τον Γιόρις Ίβενς και
τον Κριστόφ Κισλόφσκι, το Φεστιβάλ ενώνει
την παράδοση με το μέλλον του ντοκιμαν-
τέρ, συνδυάζοντας τα αφιερώματα στο έργο
τους με μνείες στον Πολωνό Αντρέι Φίντικ,
αλλά και το σύγχρονο πολωνικό σινεμά, τα
ντοκιμαντέρ για τη Βόρειο Κορέα, και τις
ιστορίες του Αιγαίου. Η ημερίδα Η Γη μετά
την Κοπεγχάγη μελετά τι κρύβεται πίσω από
την αποτυχία της παγκόσμιας διάσκεψης για
την κλιματική αλλαγή στη Δανία. Το φωτο-
γραφικό ρεπορτάζ «Με το βλέμμα στον κό-
σμο» που εστιάζει στην κοινωνική αδικία και
η φωτογραφική έκθεση «Σονέτα δρόμου»
του νύσου Βασιλόπουλου για τη δυτική
πραγματικότητα συμπληρώνουν τις θεματι-
κές στο επίκεντρο των προβληματισμών του
Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ, για πρώτη φορά,
πρωταγωνιστεί το ίδιο σε ταινία! Η συναυλία,
στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με 12μελή ορ-
χήστρα Ελλήνων, Τούρκων και ισραηλινών
μουσικών προς τιμήν της Ρόζας Εσκενάζι κι-
νηματογραφείται από τον Ρόι Σερ και απο-
τελεί βασικό υλικό για το ντοκιμαντέρ της
ανατρεπτικής ζωής της Eλληνίδας τραγου-
δίστριας.

9 14th TDF  πρώτο πλάνο #261 [2012]



ΣINEMA XEIPAΦETHΣHΣ
O Tόνι Γκατλιφ. Στην απέναντι σελίδα, αγανακτισμένοι στην πλατεία Συντάγματος, 
το περασμένο καλοκαίρι όπως εμφανίζονται στην ταινία του.

ΣINEMA XEIPAΦETHΣHΣ
O Tόνι Γκατλιφ. Στην απέναντι σελίδα, αγανακτισμένοι στην πλατεία Συντάγματος, 
το περασμένο καλοκαίρι όπως εμφανίζονται στην ταινία του.

10 14th TDF  πρώτο πλάνο #261 [2012]

λέγοντας όχι σε μια τέτοια κοινωνία, όχι στην
αδικία, ένιωσα την ελπίδα μου να γιγαντώνε-
ται. Στην πορεία, η ταινία μου έγινε κάτι σαν
συνέχεια του βιβλίου του Στεφάν Εσέλ. Δείχνει
ανθρώπους στο Παρίσι που έχουν περάσει τό-
σον καιρό στα πεζοδρόμια που έχουν γίνει
ένα με αυτά, έχουν γίνει αόρατοι. Κι ολόκληρες
πόλεις στην ισπανία, με χιλιάδες πανομοι-
ότυπα κτίρια, οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί.
Όλοι έχουν φύγει –οι εργάτες, οι επιχειρημα-
τίες, οι τράπεζες, οι κάτοικοι– αφήνοντας πίσω
τους πόλεις-φαντάσματα». 

Πολίτες στο δρόμο
Από την ισπανία στην Ελλάδα, στη Bόρεια
Αφρική, αλλά και στους δρόμους του Παρι-
σιού, η κάμερα του Γκατλίφ καταγράφει όχι
μόνο την ενέργεια και τη δύναμη ενός κινή-
ματος, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν
τα πλήθη στον δρόμο. Αλλά το κίνημα των
Αγανακτισμένων δεν θα ήταν δυνατόν να προ-
σεγγισθεί αν προηγουμένως η κάμερα δεν
προσέγγιζε τους ανθρώπους που συμμετέ-
χουν σ’ αυτό.  

«Κινηματογράφησα τα πρόσωπα των αν-
θρώπων μόνο όταν ήθελαν οι ίδιοι να αντιμε-
τωπίσουν στην κάμερα», λέει ο Γκατλίφ, εξη-
γώντας τη μέθοδό του. «Τους ζήτησα να την
κοιτάξουν σιωπηλοί, αφού το βλέμμα τους εί-
ναι τόσο έντονο. Με τον ίδιο τρόπο, μου φά-
νηκε άσκοπο να κινηματογραφήσω τα πρό-
σωπα των αστυνομικών στη Γαλλία και στην
Ελλάδα - εκτός από εκείνους οι οποίοι βρέ-
θηκαν φρουροί στο κτίριο της Βουλής στην
Αθήνα, εφόσον βρίσκονται σε όλες τις φωτο-
γραφίες των τουριστών. Κι εκτός από τους αν-

Αυτή τη φορά, ο Τόνι Γκατλίφ αποφάσισε
να παρακολουθήσει ένα κίνημα που γεν-
νήθηκε στις πλατείες της ισπανίας και επε-
κτάθηκε στην Ελλάδα, σε άλλα μέρη της
Ευρώπης και στην Αμερική – παράλληλα
με άλλα κινήματα χειραφέτησης που γεν-
νήθηκαν στην Αίγυπτο ή στη Συρία. Σε μια
περίοδο κατά την οποία ο δυτικός κόσμος
είναι υποχρεωμένος, και λόγω των εξελί-
ξεων της παγκόσμιας οικονομίας στο
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, να σκε-
φτεί την πρόοδο, την κοινωνική ανισό-
τητα και την ποιότητα των πολιτικών του,
ένα ντοκιμαντέρ για τους πολίτες στους
δρόμους, για τα κοινωνικά και πολιτικά κι-
νήματα που αναδύονται επιχειρώντας να
ξαναφέρουν στο προσκήνιο λέξεις όπως
«αλληλεγγύη», «δικαιοσύνη», «διεκδί-
κηση» αποκτά ενδιαφέρον – ιδίως όταν
προσεγγίζει απροκατάληπτα τα συμ-
βάντα. Το σινεμά-αλήθεια έχει ακόμα μια
ταινία, τους Indignados. Πώς γυρίστηκε
και τι έχει να μας πει;

Τόνι Γκατλίφ βρήκε το θέμα του
στους δρόμους και στις πλα-
τείες της Ευρώπης, που τον πε-
ρασμένο χρόνο έγιναν η αρένα
συναρπαστικών πολιτικών εξε-
λίξεων. Η πνοή του, όμως,
ήρθε από ένα κείμενο του Στε-
φάν Εσέλ, το Indignez-vous!,

Αγανακτήστε! (στα ελληνικά κυ-
κλοφόρησε από τις εκδ. Πατάκη). Πρόκειται
για το κάλεσμα σε αφύπνιση ενός  93χρονου
Γάλλου, πρώην μαχητή της αντίστασης, διπλω-
μάτη και συγγραφέα, ο οποίος συνέλαβε το
πνεύμα ενός παγκόσμιου κινήματος και του
έδωσε όνομα, σύνθημα, φωνή.

«Όταν διάβασα το Αγανακτήστε!, ένιωσα
ακριβώς όπως και ο Στεφάν Εσέλ την ανάγκη
για μια “ειρηνική ανταρσία”, έτσι όπως εκείνος
την περιγράφει», δηλώνει σχετικά ο Γκατλίφ.
«Όταν, στην ισπανία, ξεκίνησε το κίνημα των
Αγανακτισμένων, πήγα αμέσως εκεί με την κά-
μερα και το συνεργείο μου για να κινηματο-
γραφήσω ανθρώπους για τους οποίους
ένιωθα και θαυμασμό και σεβασμό. Όταν είδα
χιλιάδες νέους στη Μαδρίτη να αντιστέκονται

«η καμερα 
ΠΡΕΠΕι νΑ
καταΓραΦει 
ΜΕ ΑΜΕΣΟ-
ΤΗΤΑ 
το οραμα 
ΕνΟΣ 
Σκηνο-
Θετη 
ΚΑι ΟΧι νΑ 
ΛειτουρΓει 
ΥΠΕΡ ΕνΟΣ 
ευκοΛου 
ΕνΤΥΠωΣιΑ-
ΣΜΟΥ»

Α γΑ ν Α κ τ ι σ μ E ν ο ι  /  I N D I g N A D o S – T A I N I A E N A P Ξ H Σ

TI EIδE O TONI ΓKATΛIΦ
ΣTIΣ EyPωΠAϊKEΣ ΠΛATEIEΣ

ο
του Γιώργου Kρασσακόπουλου
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θρώπους στο πλήθος, δεν τράβηξα τα
πρόσωπα παρά μόνο όσοι συμφωνού-
σαν σε αυτό. Ζήτησα από τους Αγανα-
κτισμένους στην Ελλάδα και στην ισπα-
νία, αν μπορούσα, να μείνω ανάμεσα
τους στη διάρκεια της κινηματογράφη-
σής τους, να τους τραβήξω από κοντά –
δεν είχα καμία διάθεση να τραβήξω
πλάνα από μακριά με τηλεφακό. Με την
ίδια μέθοδο, στη Γαλλία, δεν επιδίωξα
να δείξω τους ανθρώπους που αποκα-
λούμε “άστεγους” κι έτσι τράβηξα πλάνα
από τα κρεβάτια τους για να δείξω πόσα
στρώματα βρίσκονται σκορπισμένα
στους δρόμους του   Παρισιού. Η κατά-
στασή τους με  κάνει να ανατριχιάζω
κάθε φορά που σκέφτομαι αυτούς του
ανθρώπους να κοιμούνται στη βροχή
μέσα στο καταχείμωνο. Στην Πάτρα, τέ-
λος, ήταν τρομακτικό να βλέπεις πόσοι
άνθρωποι κοιμόντουσαν εκεί έξω – πρό-
σωπα που έχουν συγκεντρωθεί στην
πόλη προερχόμενα απ’ όλο τον κόσμο.
Τους ζήτησα να μη στέκονται μπροστά
στην κάμερα, να φεύγουν απ’ το πλάνο
όταν φώναζα “μοτέρ” – γιατί ξέρω καλά
ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν πει την
αλήθεια στην οικογένεια τους για την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται».   

Ο Τόνι Γκατλίφ βλέπει το κίνημα των
Αγανακτισμένων ως κάτι ελπιδοφόρο,

ως μια αφετηρία σε μια μακρά διαδρομή
όπου, αν διανυθεί, θα μπορούσε να αλ-
λάξει, αν όχι ο κόσμος, τουλάχιστον ο
τρόπος που σκεφτόμαστε. «Οι Αγανα-
κτισμένοι δεν είναι ούτε πολιτικοί ούτε
οικονομολόγοι», καταθέτει τα συμπερά-
σματά του. «Δεν είναι ειδικοί στη διαχεί-
ριση κρίσεων. Βρέθηκαν εκεί, συγκεν-
τρώθηκαν κατά χιλιάδες, μόνο για να
υψώσουν το ανάστημά τους και να πουν
όχι. να δηλώσουν ότι απορρίπτουν ένα
διεφθαρμένο και άδικο σύστημα. Αυτό
από μόνο του είναι ένα τεράστιο βήμα». 

Αυτό που εντυπωσίασε τον Γκατλίφ,
στη διάρκεια των γυρισμάτων του, ήταν
ότι οι πολίτες που συνάντησε στις πλα-
τείες διατηρούσαν την αυτονομία τους.
«Η ταινία μου αποτίει  φόρο τιμής  στους
Aγανακτισμένους», εξηγεί. Γιατί; «νομίζω
ότι βρίσκονται στα πρώτα στάδια της
πολιτικής εξέλιξης των δράσεών τους»,
απαντά. «Όσο γύριζα την ταινία, μου
έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ποτέ δεν συ-
νάντησα έναν εκπρόσωπο του κινήμα-
τος τους. Ο κάθε Αγανακτισμένος είναι
εκπρόσωπος όλων τους». 

Κάμερες και δημοκρατία
Όσο για την ίδια την ταινία, το φιλμ που
προέκυψε από την περιπλάνησή του
στην «αγανακτισμένη» Ευρώπη, ο Γκατ-

λίφ δηλώνει πως η διαδικασία των γυρι-
σμάτων, αλλά και η μορφή που πήρε το
φιλμ στην πορεία, ήταν γι’ αυτόν πολύ-
τιμη. Εξηγεί:

«Βρήκα συναρπαστικό να κινηματο-
γραφώ την πραγματικότητα σε μια τόσο
σπάνια και σημαντική στιγμή της. Το In-
dignados δεν είναι μια δραματοποιημένη
εκδοχή της πραγματικότητας, χρησιμο-
ποιεί όμως κομμάτια μυθοπλασίας υπέρ
της αλήθειας. Κινηματογραφώντας στην

Ελλάδα, τράβηξα ένα πανώ που έγραφε:
“οι κάμερες και η δημοκρατία δεν πάνε
μαζί”. Με την ταινία μου ήθελα να απο-
δείξω στον άνθρωπο που το έγραψε ότι
κάνει λάθος, γιατί υπάρχουν πολλές δη-
μοκρατικές κάμερες μέσω των οποίων
οι κινηματογραφιστές μπορούν να κα-
ταγράψουν την αλήθεια. Αρκεί η κάμερα
να καταγράφει με αμεσότητα το όραμα
ενός σκηνοθέτη και όχι να λειτουργεί
υπέρ ενός εύκολου εντυπωσιασμού».

l OLY 9/3 20:00 - OLY 18/3 15:45
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ευρωπαϊκές επιδοτήσεις). Αλλά ούτε η υψηλή
φορολογία είναι εφικτή πλέον, όταν έχεις να αν-
ταγωνιστείς τις αναπτυσσόμενες Τίγρεις της
υφηλίου, ούτε, προφανώς, τα δάνεια είναι πλέον
τόσο φθηνά και εύκολα. Οι πολίτες της Ευρώπης
εξαπατήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο από
καιροσκόπους πολιτικούς που αντάλλασσαν επί
δεκαετίες ψήφους με προνόμια. Απόλαυσαν την
εξαπάτησή τους αλλά τώρα έφθασε στο τραπέζι
ο λογαριασμός και κανείς δεν φαίνεται διατε-
θειμένος να τον πληρώσει.

Επιπλέον υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που
επιδεινώνουν την κατάσταση και ωθούν ακόμα
περισσότερο τα κράτη σε οπισθοχώρηση: η αλ-
ματώδης τεχνολογική πρόοδος και η ραγδαία
αύξηση της μετανάστευσης. Αυτές οι τάσεις όχι
μόνο δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αλλά αν-
τίθετα θα ενταθούν. Ο κόσμος του μέλλοντος
θα είναι πολυπολιτισμικός, τεχνολογικά προηγ-
μένος, ελεύθερος πολιτικά με ανοικτές αγορές
και σύνορα. Θα είναι αναμφίβολα ένας καλύτε-
ρος κόσμος αλλά το κόστος της μετάβασης είναι
υψηλό και προκαλεί όχι μόνο την αγανάκτηση
αλλά και την οργή, το μίσος και την απελπισία.
Τι θα πετύχει η τυφλή, ιδιοτελής, καιροσκοπική
αγανάκτηση; Τίποτα, εκτός από τα να χειροτε-
ρέψει την κατάσταση για όλους.

Είναι όμως όχι μόνο υγιές, αλλά και αναγκαίο,
να αγανακτήσουμε με τη διαφθορά, το νεποτι-
σμό, την σπατάλη, την προσοδοθηρία, την ανα-
ποτελεσματικότητα και την πολιτική απάτη.
Πρέπει να αγανακτήσουμε με τις διανεμητικές
συσπειρώσεις που λυμαίνονται το κράτος εις
βάρος του συνόλου: τις κρατικοδίαιτες επιχει-
ρήσεις, τα πανίσχυρα ολιγοπώλια, τις προστα-
τευμένες από τον καπιταλισμό τράπεζες, τους
φοροφυγάδες, τις διανεμητικές συσπειρώσεις
συνδικαλιστών, κλειστών επαγγελμάτων και λοι-
πών ιερών αγελάδων. Πρέπει να αγανακτή-
σουμε με όσους ποντάρουν στην αγανάκτησή
μας και να απορρίψουμε τη βία, τον εθνικισμό,
το ρατσισμό, τις εκπτώσεις στο κράτος δικαίου
αλλά και την απόρριψή του.

Στη Μαδρίτη, την Αθήνα, το Κάιρο και την
Χομς οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερη
ελευθερία αλλά και ευημερία. Ας αγανακτή-
σουμε με ό,τι τους εμποδίζει να τις πετύχουν.

* Ο Αριστείδης Χατζής είναι Αναπληρωτής Καθη-
γητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών
στο Τμήμα ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ι άνθρωποι έχουν πάντα έναν καλό
λόγο να αγανακτήσουν. Μπορεί να
αγανακτήσεις επειδή σε απέλυσαν,
επειδή η γυναίκα σου έκαψε το φα-
γητό, επειδή ο βουλευτής δεν σε
διόρισε ή επειδή σε απάτησε ο

σύντροφός σου. Προφανώς λοιπόν
κάποιοι λόγοι που προκαλούν αγανά-

κτηση είναι σοβαρότεροι από άλλους. Επι-
πλέον, η αγανάκτησή σου νομιμοποιείται ηθικά
όταν ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. όταν
έχεις αδικηθεί κατάφωρα ή όταν έχεις βρεθεί
σε μια δυσάρεστη κατάσταση χωρίς δική σου
υπαιτιότητα (ή συνυπαιτιότητα). Βέβαια όταν
κάποιος αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα να αγανα-
κτήσει, σπάνια διατηρεί την αναγκαία νηφα-
λιότητα που είναι απαραίτητη για ηθικές δια-
κρίσεις – ιδίως διότι συχνά προτιμά να μην τις
κάνει. Η ανάληψη της ευθύνης αποτελεί ένα
βαρύ φορτίο που λίγοι επιλέγουν να σηκώσουν,
ιδιαίτερα όταν υπάρχει η ευκολότερη λύση της
γνωστικής ασυμφωνίας (cognitive dissonance),
δηλαδή της έμφυτης τάσης του ανθρώπου να
διαμορφώνει μια εικόνα του κόσμου που τον
ικανοποιεί και τον δικαιώνει περισσότερο από
την σκληρή πραγματικότητα. Αυτός ο στρου-
θοκαμηλισμός μπορεί να διαστρεβλώνει όσα
βλέπεις, σε βοηθά όμως να κοιμάσαι καλύτερα
τα βράδια και επιπλέον σου επιτρέπει να αγα-
νακτείς με τους πάντες και τα πάντα εκτός από
τον εαυτό σου.

Δεν είναι λοιπόν όλοι οι αγανακτισμένοι
ίδιοι και είναι ελάχιστα αυτά που τους ενώ-
νουν. Από την Πλατεία Ταχρίρ μέχρι την Πλα-
τεία Συντάγματος και από την Wall Street μέ-
χρι την Μαδρίτη η αγανάκτηση έχει πολλές
και διαφορετικές μορφές, αιτίες και κυρίως
ποιότητες. Δεν έχει καμία σχέση η Αιγύπτια
φοιτήτρια που αγωνίζεται για βασικά ανθρώ-
πινα δικαιώματα με την Ελληνίδα πενηντάρα
συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο που αγανα-
κτεί επειδή της αφαίρεσαν ένα από τα πολλά

προνόμια που της εξασφάλισε το ελληνικό
πελατειακό κράτος.

Υπάρχουν λόγοι να αγανακτήσεις σήμερα στις
πλούσιες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας
Αμερικής; Φυσικά – πάντα θα υπάρχουν. Αλλά
αποτελεί ιεροσυλία να συγκριθεί η αγανάκτηση
των πολιτών των φιλελεύθερων δημοκρατιών
με εκείνη των υπηκόων των απεχθών αυταρχι-
κών καθεστώτων του τρίτου κόσμου. Ας αφή-
σουμε λοιπόν τους τελευταίους να αγωνίζονται
χωρίς να εκχυδαΐζουμε την τραγική κατάστασή
τους με ανίερες συγκρίσεις. Ας περιοριστούμε
στη δική μας αγανάκτηση.

Οι αγανακτισμένοι στην Ευρώπη έχουν πολ-
λές διαφορές αλλά ένα κοινό σημείο: αισθάνον-
ται εξαπατημένοι – και είναι. Ο βασικός λόγος
αγανάκτησης είναι η υποχώρηση του κράτους-
προστάτη που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε όχι
μόνο το δίκτυ ασφαλείας αλλά και τον εγγυητή
της ευημερίας. Η υποχώρηση αυτή δεν περιο-
ρίζεται στην φθίνουσα ισχύ του κράτους προ-
νοίας αλλά παρατηρείται σε όλες τις εκφάνσεις
της κρατικής δραστηριότητας, από την παιδεία
μέχρι την ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες συ-
νειδητοποιούν ότι πολλά πράγματα δεν είναι
πλέον δεδομένα και φυσικά αγανακτούν. Οι άν-
θρωποι από την φύση τους απεχθάνονται την
αβεβαιότητα, ιδίως όταν αυτή ακολουθεί μια
μακρά περίοδο ασφάλειας και ευημερίας.

Αυτή η υποχώρηση οφείλεται σε πολλές
πραγματικές αιτίες αλλά έχει συνδεθεί στα
μυαλά των ευκολόπιστων αφελών με τις πιο
απίθανες θεωρίες συνωμοσίας και στη μονήρη
και απλοϊκή σκέψη των παρωπιδικών δογματι-
κών με την «κρίση» του καπιταλισμού. Όμως η
βασική αιτία της υποχώρησης είναι απλή: τα
κράτη δεν έχουν πλέον τους πόρους που απαι-
τούνται για τη διατήρηση του σημερινού status
quo και δεν πρόκειται να τους αποκτήσουν
ξανά. Η διόγκωση του κράτους συντηρήθηκε
επί δεκαετίες από την υψηλή φορολογία και τα
δάνεια (στην ελληνική περίπτωση και από τις

ΕινΑι ΟΧι 
μονο 
ΥΓιΕΣ 
αΛΛα και 
ΑνΑΓΚΑιΟ 
να αΓα-
νακτη-
Σουμε 
ΜΕ ΤΗ ΔιΑ-
ΦΘΟΡΑ, 
το νεΠο-
τιΣμο, 
ΤΗ ΣΠΑ-
ΤΑΛΗ, ΤΗν 
ΠροΣο-
δοΘηρια, 
ΤΗν ΑνΑ-
ΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤιΚΟ-
ΤΗΤΑ 
και την 
ΠΟΛιΤιΚΗ 
αΠατη

αΓανακτιΣμενοι 
ΟΛων Των ΧωΡων...
του Αριστείδη Χατζή*

ο
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TAINIεΣ
ΤΟΥ ΔιΗΜΕΡΟΥ #1lLIA 9/3 17:30 - CAS 12/3 12:30 #2lLIA 9/3 17:30 - CAS 12/3 12:30

#3lLIA 9/3 20:00 - ZAN 10/3 15:00 #4lLIA 9/3 20:00 - ZAN 10/3 15:00 #5lLIA 9/3 22:15 - MAR 11/3 13:00 #6lLIA 9/3 22:15 - MAR 11/3 13:00

#7lOLY 10/3 13:00 - LIA 11/3 20:00 #8lOLY 10/3 13:00 - LIA 11/3 20:00 #9lZAN 10/3 17:30 - LIA 12/3 17:30 #10lZAN 10/3 20:00 - OLY 11/3 13:00

#1 l
The King’s Garden 26’
Φοίβη Φρονίστα
Ελλάδα-ΗΠΑ 2011

Ένα σύντομο ταξίδι στην
καρδιά του Μεσανατολικού
ζητήματος: τη γειτονιά του
Σιλουάν στην Ανατολική
ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται
ο αρχαιολογικός 
χώρος της Πόλης 
του Δαβίδ, μήλον 
της έριδος ανάμεσα σε
ισραηλινούς και
Παλαιστίνιους, που εξιστορεί
εξιστορεί την ταραγμένη
σχέση ανάμεσα στην
αρχαιολογία, την ιστορία και
τον εθνικισμό.

#2 l
Καπνίζουν παρελθόν 73’
Στέφανος Κακαβούλης
Ελλάδα 2011

Μια καταγραφή των
εναπομεινασών καμινάδων
από τις φάμπρικες του
λεκανοπεδίου Αττικής κατά
την εποχή της βιομηχανικής
επανάστασης, καθώς και της
σημασίας –ιστορικής και
συμβολικής– που
τους έχει δοθεί.

#3 l
Τάνγκο-Χασάπικο, 
ο χορός των λιμανιών 32’
Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα,
Julia M. Heimann
Ελλάδα-Αργεντινή 2011

Ο Γιώργος Δερμιτζάκης, 
παιδί Ελλήνων 
μεταναστών στην 
Αργεντινή, εκφράζει μέσα
από τον χορό τη διττή
ταυτότητά του.
Παρακολουθούμε τη
νοσταλγία του 
Έλληνα της διασποράς 
μέσα από την 
συμβίωση των δύο 
ρυθμών και την 
διαδικασία του στησίματος
του «Τάνγκο Χασάπικο», 
ένα έργο όπου το λιμάνι
γίνεται σύμβολο της ξενιτειάς
και του ριζωμού.

#4 l
Greektown, 
New England 56’
Νίκος Πανουτσόπουλος
Ελλάδα 2011

Ελληνοαμερικανοί 
πρώτης, δεύτερης 
και τρίτης γενιάς μιας
κοινότητας στη Βόρεια

Αμερική, που πέρασαν 
από την επιβίωση στην
ευημερία και από τη
μετανάστευση στην
αφομοίωση, διερευνούν 
το πολιτιστικό τους
παρελθόν, τη σχέση τους 
με την Ελλάδα 
και τι σημαίνει για τη 
ζωή και το έργο τους η
ελληνική τους καταγωγή.

#5 l
Παιδιά των ταραχών 52’
Χρίστος Γεωργίου
Ελλάδα-Μεγ.Βρετανία 2011

Στης 6 Δεκεμβρίου 
του 2008, ο 15χρονος
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος
σκοτώθηκε από την
αστυνομία ενώ ήταν 
έξω με τους φίλους του. 
Oι ταραχές που
ακολούθησαν κράτησαν 3
εβδομάδες. Σ’ αυτό το
ντοκιμαντέρ, κάποια από τα
παιδιά που έζησαν το 
θάνατο του Αλέξανδρου
θυμούνται τα γεγονότα 
που άλλαξαν την ζωή τους,
ενώ αντιμετωπίζουν 
την ζωή στην Ελλάδα της
κρίσης του 2011.

#6 l
155 Sold 65’
Γιώργος Παντελεάκης
Ελλάδα 2012

Μια τεκμηρίωση της
μαζικότητας και καταγραφή
του πνεύματος των Πολιτών,
της λειτουργίας κράτους και
παρακράτους και της
εκτεταμένης χρήσης 
χημικών ουσιών και 
βίας από την Αστυνομία, 
κατά την διάρκεια των
διαδηλώσεων της 28ης και
29ης ιουνίου 2011, με στόχο
την Αλήθεια. Αλήθεια =
Α(στερητικό) + Λήθη

#7 l
Cineastes 61’
Μενέλαος Καραμαγγιώλης
Ελλάδα 2011

Οι Κλιντ Ίστγουντ, 
Μπερτράν Ταβερνιέ,
Κουέντιν Ταραντίνο και
Αμπάς Κιαροστάμι
περιγράφουν πώς ένας
άνδρας με το όνομα 
Ρισιέν έγινε η κινητήριος
δύναμη των
ανυπεράσπιστων
δημιουργών στον διεθνή
ανεξάρτητο κινηματογράφο.
Ο Ρισιέν, μαζί με την

παραγωγό Μαρί Πιέρ Μασιά
και τον διευθυντή 
του Arte, Μισέλ Ρεγιάκ,
δίνουν μαθήματα 
επιβίωσης σ’ έναν νεαρό
Έλληνα σκηνοθέτη.

#8 l
Transmedia 59’
Μενέλαος Καραμαγγιώλης
Ελλάδα 2011

Ο παραγωγός 
και διευθυντής του Arte,
Μισέλ Ρεγιάκ, ταξιδεύει σ’
όλο τον κόσμο
παρουσιάζοντας το
Transmedia: ένα 
καινούργιο μέσο που
υπόσχεται πως θα
εξασφαλίσει το 
μέλλον των ανεξάρτητων
ταινιών και τη 
δυνατότητα των 
σύγχρονων δημιουργών 
να επιμένουν
κινηματογραφικά.

#9 l
Τα κορίτσια της βροχής 120’
Αλίντα Δημητρίου
Ελλάδα 2011

Το τελευταίο μέρος της
τριλογίας της Αλίντας

Δημητρίου για τη 
συμμετοχή 
της Γυναίκας στους
πολιτικούς αγώνες 
του αιώνα που μας πέρασε,
αναφέρεται στις γυναίκες
που ταλαιπωρήθηκαν και
κακοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της
Χούντας και συγκεντρώνει
μαρτυρίες 50 γυναικών.

#10 l
Το μέγεθος της νησίδας 49’
Mενέλαος Καραμαγγιώλης
Ελλάδα 2011

Τέσσερεις έφηβοι ζητούν
συμβουλές από τους 
Χρίστο Χ. Παπαδημητρίου
και Κωνσταντίνο Δασκαλάκη,
καθηγητές αμερικανικών
πανεπιστημίων: 
ο ένας ετοιμάζεται για
σπουδές στις ΗΠΑ, ο
δεύτερος είναι 
πρωταθλητής σε
μαθηματικές Ολυμπιάδες, ο
τρίτος είναι τυφλός κι ο
τέταρτος τρόφιμος φυλακής.
Οι διαφορετικές ιστορίες
τους δίνουν την απάντηση σε
όσους αναρωτιούνται για το
μέλλον της Ελλάδας.

9  &  1 0  M α ρ τ ι ο υ
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#11lZAN 10/3 20:00 - OLY 11/3 13:00 #12lMAR 10/3 20:30 - ZAN 11/3 13:00 #13lLIA 10/3 12:30 - LIA 12/3 15:00 #14lLIA 10/3 12:30 - LIA 12/3 15:00

#15lLIA 10/3 12:30 - LIA 12/3 15:00 #16lLIA 10/3 15:00 - ZAN 13/3 22:30 #17lLIA 10/3 15:00 - ZAN 13/3 22:30 #18lLIA 10/3 17:30 - LIA 11/3 15:00

#19lLIA 10/3 17:30 - LIA 11/3 15:00 #20lLIA 10/3 20:15 - LIA 12/3 12:30 #21lLIA 10/3 22:30 - MAR 12/3 13:00 #22lLIA 10/3 22:30 - MAR 12/3 13:00

#11 l
Αγαπητέ πρόγονε 59’
Mενέλαος Καραμαγγιώλης
Ελλάδα 2011

Μεγαλωμένος 
στην Αστόρια της νέας
Υόρκης, ένας
Ελληνοαμερικανός 
δεύτερης γενιάς,
συνονόματος του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
επιστρέφει στην 
Ελλάδα ν’ αναζητήσει 
τα ίχνη του δημοφιλούς
Έλληνα του 1821 και να
διαπιστώσει αν είναι στ’
αλήθεια απόγονός του.

#12 l
Παγωμένος χρόνος 97’
Ηλίας Ιωσηφίδης 
Ελλάδα 2011

Το Κυπριακό αποτελεί 
μια από τις σκοτεινές σελίδες
της Ελληνικής ιστορίας.
Θύματα του πολέμου 
στην Κύπρο δεν είναι 
μόνο οι νεκροί 
στο πεδίο της μάχης, αλλά
και όσοι κατάφεραν να
επιστρέψουν στην πατρίδα.
Για όλους αυτούς, ο χρόνος
σταμάτησε στις 
20 ιουλίου του ’74.

#13 l
Ελένη και Χαούμ 19’
Ευγένιος Ιωάννου 
Κύπρος 2011

Πολλές γυναίκες 
από το Βιετνάμ 
εργάζονται στην Κύπρο
βοηθώντας ηλικιωμένους
ανθρώπους. Μία από 
αυτές είναι η Χαούμ, που
βοηθά την Ελένη. 
Μέσα από τη μονοτονία 
της καθημερινότητας
αναδύεται η μοναξιά που
μοιράζονται και οι
διαφορετικές τους
προσδοκίες από τη ζωή.

#14 l
Σταυρούλα 29’
Ήρα Ντίκα
Ελλάδα 2012

«Τα πάντα ρει και ουδέν
μένει ... Όλα αλλάζουν και
δεν μένει τίποτα όπως ήταν
στην αρχή...», εξομολογείται
η 86χρονη Σταυρούλα. Η
ταινία παρακολουθεί μια
τυπική μέρα της ζωής της,
διεισδύοντας στον
προσωπικό της κόσμο και
προκαλώντας το στοχασμό
πάνω στη φθορά, το χρόνο
και τη μνήμη.

#15 l
Χριστίνα 56’
Χάρης Ξυδιάς
Ελλάδα 2012

Η σκληρή προσπάθεια 
και αναπάντεχη 
επιτυχία ενός κοριτσιού με
διανοητική αναπηρία που
κατοικεί στην Σκιάθο και
πήρε μέρος για πρώτη φορά
στους Special Olympics
Athens 2011 κερδίζοντας
δύο χρυσά μετάλλια στο
στίβο, γεγονός που αφύπνισε
την μικρή κοινωνία του
νησιού.

#16 l
Σάκης Παπαδημητρίου – 
Η αναπνοή του
αυτοσχεδιαστή 50’
Σπύρος Τσιφτσής
Ελλάδα 2010

Ο Σάκης Παπαδημητρίου,
συγγραφέας, άνθρωπος της
τζαζ με διάφορες ιδιότητες –
αρθρογράφος,
(συν)διοργανωτής φεστιβάλ,
ραδιοφωνικός παραγωγός με
συνεχή 35ετή παρουσία στο
κρατικό ραδιόφωνο– μα
πάνω απ’ όλα
αυτοσχεδιαστής,
βιογραφείται.

#17 l
Πάρε τα δώρα 52’
Λευτέρης Ξανθόπουλος
Ελλάδα 2011

Η συνάντηση της Κικής
Δημουλά με τον Τίτο
Πατρίκιο στους κήπους του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
την Δευτέρα 06 ιουνίου 2011,
ως ένα μάθημα ηθικής και
αισθητικής της ποιητικής
τέχνης.

#18 l
Ξερολιθιές. 
Στηρίγματα στο Αιγαίο 19’
Αμαλία Ζέπου, Λυδία Καρρά
Ελλάδα 2011

Η καταγραφή αυθεντικών
στιγμές παραδοσιακών
κτιστάδων στη Σίφνο που
επικοινωνούν
αυτοσχεδιάζοντας 
με δίστιχα ενώ διδάσκουν σε
εθελοντές την τέχνη του
κτισίματος και της
συντήρησης της ξερολιθιάς.
Μια εισαγωγή στην
πανάρχαια και πλούσια αυτή
τέχνη, με πάνω από 20
διαφορετικές λέξεις της
τοπικής διαλέκτου να
περιγράφουν την έννοια της
πέτρας.

#19 l
Γαύδος. Εκεί στο Νότο 93’
Ανθή Νταουντάκη 
Ελλάδα 2012

Ένα ταξίδι, πραγματικό και
συμβολικό, στο νότο της
Ελλάδας, σ’ ένα μικρό νησάκι
ογδόντα κατοίκων στη μέση
του Λιβυκού. Σ’ έναν
απομονωμένο μικρόκοσμο
που έρχεται αντιμέτωπος με
μια ραγδαία αμφίσημη
ανάπτυξη, βλέπουμε μέσα
από τα μάτια των ανθρώπων
το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της χώρας.

#20 l
Ανοιχτά μικρόφωνα 81’
Νίκος Σκαρέντζος
Ελλάδα 2011

Ένα ντοκιμαντέρ για τους
μουσικούς της χιπ χοπ στην
Ελλάδα, ενός από τα λίγα
μουσικά κινήματα που
ανθίζουν εν μέσω κρίσης.
Ένας διαρκώς αυξανόμενος
αριθμός ταλαντούχων νέων
ολοένα και καταπιάνεται με
σύγχρονα πολιτικά και
κοινωνικά θέματα μέσα από
δυνατές και καυστικές ρίμες,
κριτικάροντας έτσι τα
απανταχού κακώς κείμενα.

#21 l
Αύριο θα ήταν 
μια άλλη μέρα 29’
Στέφανος Μονδέλος
Ελλάδα 2011

Η αφήγηση δύο 
μεταναστών 
που διαμένουν 
στην Ελλάδα και έχουν
χαρακτηριστεί «επικίνδυνοι»
από τις αρχές των κρατών
τους. Το ντοκιμαντέρ
«υπονομεύει» την
αυθεντικότητα των
αφηγήσεων των 
μεταναστών, για να
καταστήσει την ιστορία τους
οικουμενική.

#22 l
Νουρ – Φως παντού 
υπάρχει 75’
Νίκος Σούλης
Ελλάδα 2012

Ο νουρ, ένα μικρό 
αγόρι από το Αφγανιστάν,
ήρθε στην Ελλάδα
πρόσφυγας το 2009, σε
ηλικία 8 ετών. Η κάμερα
καταγράφει πώς μεγάλωσε
αυτό το παιδί, τα όνειρά του,
τις σκέψεις του, αυτά που τον
πλήγωσαν, κι εκείνα που θα
τον κάνουν αστέρι.



15 14th TDF  πρώτο πλάνο #261 [2012]

#1lZAN 9/3 17:30 - CAS 12/3 15:00 #2lZAN 9/3 20:00 - MAR 11/3 11:00 #3lZAN 9/3 22:30 - MAR 10/3 23:00 #4lZAN 9/3 22:30 - MAR 10/3 23:00

#5lMAR 9/3 18:00 - MAR 12/3 20:30 #6lMAR 9/3 20:30 - ZAN 12/3 17:30 #7lMAR 9/3 23:00 - MAR 13/3 23:00 #8lCAS 9/3 15:00 - CAS 11/3 13:00

#9lCAS 9/3 17:30 - TOR 14/3 23:00 #10lCAS 9/3 20:00 - CAS 13/3 22:30 #11llCAS 9/3 22:30 - CAS 14/3 17:30 #12lCAS 9/3 22:30 - CAS 14/3 17:30

#1 l
Γράμματα από το Ιράν
Letters from Iran 78’
Manon Loizeau 
Γαλλία 2011

Η δημόσια ζωή και οι
κοινωνικοί αγώνες των νέων
στο ιράν μετά την 
Πράσινη Επανάσταση του
2009, μέσα από μαρτυρίες
των επιζώντων της
καταστολής, πλάνα από
κρυφές κάμερες και υλικό
αρχείου.

#2 l
Άκαμπατ-Τζάμπερ: 
Είμαστε περαστικοί
Aqabat-Jaber: 
Passing Through 81’
Eyal Sivan 
Γαλλία 1987

Η ιστορία μιας πόλης-
φάντασμα, του
Άκαμπατ-Τζάμπερ, του
μεγαλύτερου από τους 60
παλαιστινιακούς
καταυλισμούς προσφύγων
που ιδρύθηκαν από τα
Ηνωμένα Έθνη στη 
Μέση Ανατολή, μέσα από το
φακό του Εγιάλ Σιβάν, λίγους
μήνες πριν απ’την πρώτη
ιντιφάντα.

#3 l
Συνεντεύξεις 
πριν την εκτέλεση:
Ένα κινέζικο τοκ σόου
Interviews before
Execution: A Chinese 
Talk Show 59’
Robin Newell 
Κίνα-Μεγ. Βρετανία 2011

Στην Κίνα το ζήτημα της
θανατικής ποινής έχει
κατακτήσει τη ζώνη υψηλής
τηλεθέασης, εξαιτίας μιας
εβδομαδιαίας εκπομπής μιας
δημοσιογράφου, που παίρνει
συνεντεύξεις από
θανατοποινίτες – συχνά λίγο
πριν την εκτέλεσή τους.

#4 l
Επισκεπτήριο
Visiting Room 62’
Radu Muntean, Alexandru Baciu 
Ρουμανία 2011

ιστορίες φυλακισμένων από
διάφορα σωφρονιστικά
ιδρύματα της Ρουμανίας που
βρήκαν το ταίρι τους όντας
φυλακισμένοι, καθώς από το
2006 και στο εξής ο
σωφρονιστικός κώδικας
επιτρέπει από το 2006 στους
φυλακισμένους να
παντρεύονται.

#5 l
Ειδική πτήση
Special Flight 103’
Fernand Melgar 
Ελβετία 2011

Στο κέντρο Φραμπουά της
Ελβετίας, προφυλακίζονται
μετανάστες λίγο 
πριν την απέλασή τους από
τη χώρα με «ειδικές»
αεροπορικές. Η κάθειρξη
μπορεί να διαρκέσει 18
μήνες, αλλά η ανακοίνωση
της απόφασης γίνεται
ξαφνικά και η εφαρμογή της
άμεσα…

#6 l

Το τελευταίο βουνό
The Last Mountain 95’
Bill Haney 
ΗΠΑ 2011

Η μάχη για το τελευταίο
μεγάλο βουνό της
αμερικανικής ενδοχώρας,
στα Απαλλάχια Όρη,
ανάμεσα σ’ έναν
μεταλλουργικό κολοσσό 
που θέλει να 
εκμεταλλευτεί κοιτάσματα
άνθρακα, και σε 
οικογένειες γηγενών που
παλεύουν να σώσουν τον
τόπο τους.

#7 l
Η oυσία – Το LSD 
του Άλμπερτ Χόφμαν
The Substance – Albert
Hofmann’s LSD 89’
Martin Witz 
Ελβετία 2011

Μια έρευνα για την
προβληματική 
μας σχέση με το 
LSD, από την άνοιξη 
του 1943, 
όταν και ανακαλύφθηκε
συμπτωματικά 
από έναν Ελβετό 
χημικό, μέχρι 
και σήμερα.

#8 l
Ερωτομανής
Love Addict 82’
Pernille Rose groenkjaer 
Δανία 2011

Προσωπικές αφηγήσεις
ανθρώπων εθισμένων 
στον έρωτα, φυλακισμένων
στο φαντασιακό,
εξαρτημένων από 
την ιδέα της αιώνιας,
παθιασμένης αγάπης,
ενδεικτικές για 
τη δύναμη του 
υπέρτατου αφροδισιακού
της ζωής.

#9 l
Στο ρυθμό των τυμπάνων
When the Drum Is Beating
88’ Whitney Dow 
ΗΠΑ 2011

Ένα ταξίδι στην 
πολύπαθη ιστορία 
της Αϊτής, μέσα από τη
μουσική και τις 
αναμνήσεις 
των μελών του
συγκροτήματος
Septentrional, της 
πιο παλιάς και ένδοξης 
«big band» 
της χώρας.

#10 l
Ξέχνα το αύριο
Give Up Tomorrow 95’
Michael Collins 
ΗΠΑ 2011

Μια ιστορία μυστηρίου 
που εξιχνιάζει την 
υπόθεση του Πάκο
Λαρανιάγα, ενός 
φοιτητή που 
κατηγορήθηκε για φόνο 
στο επαρχιακό νησί 
Σέμπου, και επιδιώκει 
να ξεσκεπάσει 
την ενδημική 
διαφθορά στις Φιλιππίνες
του σήμερα

#11 ll

Οι νταντάδες
Au Pair 58’ 
Nicole N. Horanyi,
Heidi Kim Andersen 
Δανία 2011

Οι ιστορίες τριών νεαρών
Φιλιππινέζων που είχαν
διαφορετικούς λόγους 
για να αφήσουν τη χώρα
τους και να εγκατασταθούν
στη Δανία –σε ένα 
σύνθετο κόσμο, 
όπου είναι δύσκολο να
διακρίνει κανείς ποιος
εκμεταλλεύεται 
ποιον, καθώς τα χρήματα
διαφθείρουν τα
συναισθήματα.

#12 l
Βουβή Αβάνα
Habana muda 61’
Eric Brach 
Γαλλία 2011

Ένα πολύπλοκο ερωτικό
τρίγωνο ανάμεσα 
σε ένας κωφό Κουβανό 
που ανήκει στην εργατική
τάξη, τη μουγγή 
γυναίκα του και τον γκέι
εραστή του, που ζει στο
Μεξικό και τον συντηρεί
οικονομικά.
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#13lTOR 9/3 15:30 - TOR 17/3 15:30 #14lTOR 9/3 18:00 - CAS 15/3 17:30 #15lTOR 9/3  20:30 - CAS 15/3 20:00 #16lTOR 9/3 23:00 - TOR 17/3 23:00

#17lOLY 10/3 15:45 - TOR 12/3 20:30 #18lOLY 10/3 18:00 - TOR 13/3 20:30 #19lOLY 10/3 20:30 - OLY 18/3 18:00 #20lOLY 10/3 22:30

#21l
NΟΤΟΣ/SOUTH  

ZAN 10/3 11:00 -  CAS 13/3 13:00 #22lZAN 10/3 13:00 - MAR 14/3 15:45 #23lZAN 10/3 22:30 - ZAN 11/3 17:30 #24lMAR 10/3 13:00 - ZAN 13/3 11:00

#13 l
Γυναίκες με αγελάδες
Women with Cows 93’
Peter gerdehag 
Σουηδία 2011

Σε ένα μικρό 
χωριό της Σουηδίας, 
δύο ηλικιωμένες 
αδερφές με 
διαμετρικά αντίθετες
απόψεις για τις 
αγελάδες, έρχονται 
πιο κοντά όταν οι αρχές
απειλούν τη,
μισοερειπωμένη πια,
οικογενειακή φάρμα.

#14 l
Η παγίδα του Γκουαντάναμο
The Guantanamo Trap 90’
Thomas Wallner
Γερμανία-Καναδάς
Ελβετία-Γαλλία 2011

Ένας Άραβα 
και δυο Αμερικανοί
αναζητούν τα 
θεμέλια για μια 
καινούρια ζωή, 
μετά από την 
εμπειρία της φυλάκισής 
τους στην 
αμερικανική 
στρατιωτική βάση του
Γκουαντάναμο.

#15 l
Να πεθάνω όρθια
Die Standing Up 74’
Jacaranda Correa 
Μεξικό 2011

Το πορτρέτο της
ακτιβίστριας ιρίνα
Λάγιεβσκα, που αν και
διαγνώστηκε με σκλήρυνση
κατά πλάκας, σε νεαρή
ηλικία, δραστηριοποιήθηκε
τη δεκαετία του ’80 στο
κίνημα αλληλεγγύης
προς την Κούβα και ζει
σήμερα, στα 70 της, στο
πλευρό της συντρόφου της,
νελίντα.

#16 l
Σε τέτοιους καιρούς
Times Like Deese 86’
Maarten Schmidt, 
Thomas Doebele
Ολλανδία 2011

Στο Δέλτα του Μισισιπή, στον
αμερικανικό νότου, εκεί όπου
γεννήθηκε το μπλουζ,
μουσικοί μιλούν για τη
δουλεία, το Θεό, τον πόλεμο,
την αγάπη, γεφυρώνοντας την
ιστορία του είδους και της
χώρας, με τους διαδόχους
τους, τους ράπερ και τους
μουσικούς της χιπ χοπ.

#17 l
Ιστορίες από την παραλία
της Λάκα 77’
Stories from Lakka Beach 
Daan Veldhuizen
Ολλανδία 2011

Οι κάτοικοι ενός γραφικού
χωριού της Σιέρα Λεόνε
αφηγούνται ιστορίες για τη
στεριά και τον ωκεανό, τον
έρωτα, τη θρησκεία, την
παράδοση και τον
καταστροφικό εμφύλιο, που
έληξε πριν από δέκα χρόνια,
αλλά εξακολουθεί να φοβίζει
τους τουρίστες και τους
ντόπιους, που ζουν πια εκτός
συνόρων.

#18 l
Καλότυχος γιος
Fortunate Son 78’
Τόνι Ασημακόπουλος/
Tony Asimakopoulos
Καναδάς 2011

Ένα αυτοβιογραφικό
ντοκιμαντέρ για έναν Έλληνα
μετανάστη δεύτερης γενιάς
στον Καναδά, πρώην
τοξικομανή, που
ξαναπλησιάζει τους
ηλικιωμένους γονείς του,
φέρνοντάς τους κοντά και
στη μνηστή του, με αφορμή
ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

#19 l
Νοσταλγώντας το φως
Nostalgia for the Light 90’
Patricio guzman
Χιλή-Γαλλία
ισπανία-Γερμανία 2010

Μια περιήγηση στο τοπίο της
ερήμου Ατακάμα της Χιλής,
όπου συγκεντρώνονται
αστρονόμοι από όλο τον
κόσμο για παρατήρηση του
ουρανού, ενώ γυναίκες
σκάβουν στο χώμα
αναζητώντας λείψανα
συγγενών τους, αγνοουμένων
από τη δικτατορία του
Πινοσέτ.

#20 l
Μέσα στην άβυσσο 105’
Into the Abyss: A Tale 
of Death, a Tale of Life 
Werner Herzog
ΗΠΑ-Γερμανία-Μεγ. Βρετανία 2011

Ο Βέρνερ Χέρτσογκ
καταπιάνεται με την υπόθεση
δύο θανατοποινιτών στις
ΗΠΑ, που στην εφηβεία τους
δολοφόνησαν τρεις
ανθρώπους για να πάνε βόλτα
με ένα αμάξι πολυτελείας,
πλησιάζοντας το στενό
περιβάλλων τόσο των θυτών,
όσο και των θυμάτων.

#21 l
Εθνική οδός 181: Θραύσματα
ενός ταξιδιού σε Παλαιστίνη-
Ισραήλ – Νότος 85’
Route 181: Fragments of a Jour-
neyin Palestine-Israel – South
Eyal Sivan,Γαλλία-Βέλγιο
Μεγ. Βρετανία-Γερμανία 2003

Η καταγραφή του κοινού
ταξιδιού ενός ισραηλινού και
ενός Παλαιστινίου
σκηνοθέτη, του από το νότο
προς το Βορρά της
γενέτειράς χώρας τους, το
καλοκαίρι του 2002.

#22 l
Γιάφα, ο μηχανισμός του
πορτοκαλιού
Jaffa, the Orange’s
Clockwork 88’, Eyal Sivan
ισραήλ-Γαλλία-Βέλγιο
Γερμανία 2009

Η ιστορία του περίφημου
εσπεριδοειδούς που
αποτελούσε κάποτε κοινή
βιομηχανία και σύμβολο για
τους Άραβες και τους
Εβραίους στην Παλαιστίνη, ως
αλληγορικό σχήμα δυτικά,
οριενταλιστικά φαντάσματα
που περιβάλλουν το «κράτος
του ισραήλ». 

#23 l
66 μήνες
66 Months 85’ 
James Bluemel 
Μεγ. Βρετανία 2011
Το χρονικό της σχέσης των
δύο ανδρών που ζουν
φτωχικά σε μια γειτονιά της
Οξφόρδης, επιτρέποντας στο
αλκοόλ, τις ψυχικές
διαταραχές και το σεξ να
παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην καθημερινότητά τους, σε
μια ταινία που ταινία εγείρει
δύσκολα ερωτήματα για τη
φύση της αγάπης, την
κακοποίηση, και το καθήκον
της κοινωνίας να φροντίζει τα
μέλη της.

#24 l
Ιζκόρ, σκλάβοι της μνήμης
Izkor, Slaves οf Memory 97’
Eyal Sivan 
Γαλλία-ισραήλ 1990
Η καταγραφή τριάντα ημερών
από την καθημερινότητα του
κράτους του ισραήλ που ζει
στο ρυθμό των αναμνήσεών
του, μέσα από τις πρακτικές και
τελετουργίες που επιβάλλονται
σε μικρούς μαθητές το μήνα
Απριλίου, που είναι γεμάτος
εορτές κι αργίες «εθνικής
σημασίας».
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#25llMAR 10/3 15:45 ZAN 11/3 15:00 #26lMAR 10/3 18:00 - OLY 14/3 13:00 #27lCAS 10/3 13:00 - CAS 17/3 17:30 #28lCAS 10/3 15:00 - LIA 18/3 22:30

#29lCAS 10/3 17:00 - CAS 11/3 22:30 #30lCAS 10/3 19:30 - CAS 12/3 17:30 #31lCAS 10/3 21:30 - CAS 11/3 17:30 #32lCAS 10/3 23:30 - TOR 11/3 23:00

#33lTOR 10/3 16:00 - CAS 18/3 20:00 #34lTOR 10/3 18:00 - OLY 12/3 15:45 #35llTOR 10/3 20:30 - OLY 14/3 20:30 #36lTOR 10/3 23:00 - OLY 18/3 23:00

#25 ll

Ο γκρίνγκο
O Gringo 90’
Darko Bajic 
Σερβία-Βραζιλία 2011

Ο Σέρβος ντέγιαν 
Πέτκοβιτς, για πολλούς 
ο καλύτερος
ποδοσφαιριστής 
όλων των εποχών, 
είναι ίσως ο μόνος
Ευρωπαίος παίκτης που έγινε
διάσημος στη Βραζιλία –
συνήθως συμβαίνει το
αντίστροφο. Το ντοκιμαντέρ
τον συναντά σήμερα, στα 39
του, στο απόγειο της
καριέρας του.

#26 l
Τα δύο αύριο
Tomorrow Things 
Will Be Better 70’
Άγγελος Αμπάζογλου
Ελλάδα-Γερμανία 1998

ιστορίες ζωής για το πώς οι
Χριστιανοί και οι
Μουσουλμάνοι της Δυτικής
Θράκης βλέπουν ο ένας τον
άλλο, μια διασταύρωση
ευρωπαϊκών και ανατολικών
θρησκειών και ιδεών στα
σύνορα Ελλάδας, Τουρκίας
και Βουλγαρίας.

#27 l
Ο νεαρός μπάτλερ
The Young Butler 70’
Marcela Said, Jean de Certeau 
Χιλή 2011

Το ψυχολογικό πορτρέτο 
του «ελ μοσίτο», 
πράκτορα του 
κατασταλτικού μηχανισμού
του καθεστώτος Πινοσέτ, 
του νεαρού μπάτλερ που
έφερνε τους καφέδες στα
διαλείμματα των
βασανιστηρίων, 
τάιζε τους 
κρατουμένους 
και ξεφορτωνόταν τα 
πτώματά τους.

#28 l
Το δέντρο με τις φράουλες
The Strawberry Tree 71’
Simone Rapisarda Casanova
Καναδάς-Κούβα-ιταλία 2011

Οι τελευταίες ημέρες στο
απομακρυσμένο χωριό
Χουάν Αντόνιο της 
Κούβας, λίγο πριν αυτό
αφανιστεί από μια 
θεομηνία –ένας στοχασμός
πάνω στο κινηματογραφικό
είδος του ντοκιμαντέρ 
και στην ανθρωπότητα στο
χείλος του χρόνου.

#29 l
Καβαλάρηδες της ερήμου
Desert Riders 80’
Vic Sarin 
Καναδάς 2011

Οι ιστορίες παιδιών που
έπεσαν θύματα παράνομης
διακίνησης, με σκοπό να
δουλέψουν ως 
αναβάτες σε καμηλοδρομίες
στη Μέση Ανατολή – μια
απαγορευμένη πρακτική που
συνεχίζεται σε σχολές
εκπαίδευσης που επιβάλλουν
ενέσεις με ορμόνες και
συστηματική κακοποίηση…

#30 l
Κοινό μυστικό
Open Secret 70’
Steve Lickteig 
ΗΠΑ 2011
Η ιστορία του Στιβ Λίκταϊγκ,
που μεγάλωσε ως θετός γιος
του ζεύγους Λίκταϊγκ, σε μια
φάρμα στο Κάνσας μαζί με
άλλα 8 αδέλφια, και στα 18
του έμαθε πως δεν είχε
υιοθετηθεί από αγνώστους,
αλλά ήταν γιος της
μεγαλύτερης αδερφής του -
και μάλιστα όλος ο
περίγυρός του ήξερε το
μυστικό.

#31 l
Υπήρχε και η Γκαέλ
Gaelle 65’ 
Natalie Johanna Halla
ισπανία 2011
Τρεις ισπανοί, μέλη της
ομάδα πυροσβεστών που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
διάσωση ενός οχτάχρονου
αγοριού στο σεισμό που
χτύπησε την Αϊτή το 2010,
επιστρέφουν στον τόπο της
τραγωδίας για να γιατρέψουν
τις πληγές τους.

#32 l
Ο τελευταίος γύρος 
του θανάτου: Η ζωή,
ο έρωτας και το τέλος 
μιας πανκ θεότητας
Last Fast Ride: The Life,
Love and Death
of a Punk Goddess 87’
Lilly Scourtis Ayers, ΗΠΑ 2011

Η άνοδος, η παρακμή και η
πτώση της Μάριαν Άντερσον,
επίδοξης ροκ σταρ,
μοντέλου φετιχιστικών
ρούχων και ντομινάτριξ, μιας
από τις πιο προκλητικές και
αμφιλεγόμενες μορφές της
πανκ σκηνής του ’90 στην
ευρύτερη περιοχή του Σαν
Φρανσίσκο.

#33 l
Πατρίδα ή θάνατος
Motherland or Death 99’
Vitaly Mansky 
Ρωσία 2011

Ένα υπαρξιακό 
ντοκιμαντέρ, όπου σμίγουν
ιστορίες και σχέσεις από
διάφορες κοινωνικές 
ομάδες και επαγγελματικούς
κλάδους της σύγχρονης
Κούβας, θρύλοι και
παραδόσεις, χρώματα 
και ηχοτοπία σε μια 
αβίαστη φιλοσοφική
αφήγηση με φόντο πλάνα
από την καθημερινότητα 
της Αβάνας.

#34 l
Πλούσιο βουνό, πλούσια γη
Cerro Rico, Tierra Rica 90’
Juan Vallejo 
Κολομβία-Βολιβία-ΗΠΑ 2011

Ένα ψηφιδωτό για τη ζωή
στα ψηλά βουνά της νότιας
Αμερικής, στην ευρύτερη
περιοχή του Σέρρο Ρίκο της
Βολιβίας, που μας βάζει σε
σκέψεις για το αν το έθνος
αυτό των Άνδεων θα
καταφέρει να εκμεταλλευτεί
τους ορυκτούς του πόρους
για την ανάπτυξη της χώρας.

#35 ll

Ο πρέσβης
The Ambassador 93’
Mads Brugger 
Δανία 2011

Ένας Ευρωπαίος 
αγοράζει έναν τίτλο που τον
κάνει μέσα σε μια νύχτα
Αφρικανό διπλωμάτη 
και τον στέλνει στην
καρδιά μιας από τις πλέον
διαβόητες χώρες της
Κεντρικής Αφρικής, με
τραγικά και απρόβλεπτα
αποτελέσματα.

#36 l

H Σέλι Ράιτ «βγαίνει 
απ’ τη ντουλάπα»
Wish Me Away 96’
Bobbie Birleffi, Beverly Kopf 
ΗΠΑ 2011

Η διάσημη τραγουδίστρια
της κάντρι, Σέλι Ράιτ,
αποκάλυψε πως είναι λεσβία
το 2010, στο αμερικανικό
εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο. 
Η κάμερα την ακολουθεί
λίγες ημέρες πριν κάνει αυτό
το μεγάλο βήμα και καλύπτει
την εκτεταμένη καμπάνια
δημοσίων σχέσεων που
συνόδευσε αυτή την πράξη
αυτοέκθεσης.
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ι είναι η Αγορά Ντοκιμαντέρ
τέλος πάντων; Εκεί πάμε για

να αγοράσουμε τα ντοκιμαντέρ
που προβάλλει το φεστιβάλ; ναι.

Αλλά όχι εσύ κι εγώ. Το δίδυμο
αδελφάκι του Φεστιβάλ ντοκι-

μαντέρ Θεσσαλονίκης, κα-
θώς ξεκίνησαν μαζί πριν
από 14 χρόνια, απευθύνεται
μόνο στους επαγγελματίες

του διεθνούς οπτικοακουστικού χώρου
που εργάζονται στον τομέα της ταινίας
τεκμηρίωσης. Η εξέλιξή της Aγοράς υπήρξε
ραγδαία και σήμερα βρίσκεται ανάμεσα
στις κορυφαίες αγορές ντοκιμαντέρ της Ευ-
ρώπης, συναγωνιζόμενη αυτή του Άμ-
στερνταμ και της Λειψίας.

Κάθε χρόνο, πάνω από 50 επαγγελματίες
καταφθάνουν στην Θεσσαλονίκη και ο πρώ-
τος όροφος του Ξενοδοχείου Ηλέκτρα Παλ-
λάς, όπου στεγάζεται η Αγορά, μεταμορ-

φώνεται σε χώρο ευλάβειας και απόλυτης
ησυχίας: μέσα στην ταινιοθήκη, από τις δέκα
το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ, δεν πέφτει
καρφίτσα! Το φουαγιέ μεταμορφώνεται σε
μια πολύβουη κυψέλη, όπου δημιουργοί και
αγοραστές μπορούν να γνωριστούν και να
συζητήσουν τις ταινίες τους και τα μελλον-
τικά σχέδιά τους

Η Αγορά λειτουργεί ως ψηφιακή ταινιο-
θήκη, όπου οι επαγγελματίες αγοραστές
από τηλεοπτικά κανάλια, διανομείς και προ-
γραμματιστές από άλλα φεστιβάλ μπορούν
εύκολα να δουν τις ταινίες τεκμηρίωσης του
προγράμματος, αλλά και να ανακαλύψουν
κι άλλες, που βρίσκονται σε έναν ξεχωριστό
κατάλογο. Οι ελληνικές και ξένες ταινίες
πολλές φορές ξεπερνούν τις 500!

Φέτος 55 κανάλια και εταιρείες, ανάμεσα
στους οποίους εκπρόσωποι των RAI (ιταλία),
TV Catalunya (ισπανία), Films Transit (Κανα-
δάς), Al Jazeera (Μεγάλη Βρετανία), AVRO

(Ολλανδία), ZDF (Γερμανία), ARTE (Γαλλία),
Canal+ (Γαλλία), ITVS (ΗΠΑ), yLE (Φινλανδία),
03 Productions (Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα), Link TV (ΗΠΑ), Planete (Γαλλία), TG4
(ιρλανδία), Estonian TV (Εσθονία), θα βρί-
σκονται στον χώρο της Αγοράς, προσκολ-
λημένοι στις ψηφιακές οθόνες ψάχνοντας
για ντοκιμαντέρ που θα εμπλουτίσουν το
πρόγραμμά τους. 

Σημαντικότατη για την Αγορά είναι η πα-
ρουσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ντοκιμαν-
τέρ (EDN), που από την πρώτη κι όλας χρο-
νιά αποφάσισε να στηρίξει τον διευθυντή
και εμπνευστή του Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης και της Αγοράς κ. Δημήτρη
Εϊπίδη και να δημιουργήσει το Εργαστήρι
Docs in Thessaloniki, όπου ταινίες τεκμη-
ρίωσης απ’ όλο τον κόσμο στο στάδιο της
ανάπτυξης δέχονται συμβουλές πάνω
στην παρουσίαση, χρηματοδότηση και
προώθηση από τους καλύτερους και πιο
επίκαιρους επαγγελματίες του κόσμου. Η
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων απο-
δείχτηκε τόσο επιτυχής, που το EDN απο-
φάσισε να διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό
του στην Θεσσαλονίκη: φέτος πραγματο-
ποιείται το 4ο στη σειρά, στο αμφιθέατρο
του ιΕΚ ΑΚΜΗ. 

Για πρώτη φορά φέτος, διοργανώνονται
και τα Market Talks, μισάωρες εισηγήσεις
διακεκριμένων επαγγελματιών που θα δώ-
σουν πρακτικές συμβουλές πάνω στον το-
μέα τους. Η χρηματοδότηση, οι συμπαρα-
γωγές, η προώθηση, οι διαπραγματεύσεις,

η επιλογή κινηματογραφικού υλικού, είναι
μερικά μόνο από τα θέματα που θα συζη-
τηθούν, με στόχο την καλύτερη και ολοκλη-
ρωμένη ενημέρωση των δημιουργών.

Επίσης, ακολουθώντας τις ανάγκες ζήτη-
σης του επαγγελματικού χώρου, για πρώτη
φορά θα παρουσιαστούν στους καλεσμέ-
νους επαγγελματίες της Αγοράς Docs in
Progress, ταινίες τεκμηρίωσης που βρίσκον-
ται στην διαδικασία παραγωγής και δεν είναι
ακόμα ολοκληρωμένες. 

NτοκιμαντEρ ΓιΑ ΠΟΥΛΗΜΑ

τα μυΣτικα
ΤΟΥ DOC MARKET

τ
αγορά ντοκιμαντέρ: 12-17/3, 10.00-
20.00, Ηλέκτρα Παλλάς (είσοδος μόνο
σε διαπιστευμένους της Aγοράς) 

Market Talks: 13-16/3 17.30-18.00
(είσοδος μόνο σε διαπιστευμένους
της Aγοράς)

EDN Docs in Thessaloniki: 14-18/3
ιΕΚ ΑΚΜΗ / 4ο Συνέδριο EDN 13/3
15.00-17.00 (ελεύθερη είσοδος) / Trans-
media Masterclass: Asta Wellejus (πα-
ραγωγός, DK): 15/3 10.00-11.30, ιΕΚ
ΑΚΜΗ (είσοδος ελεύθερη) / Pitching
Forum 17/3 10.00-15.00, 18/3 10.00-
13.00, Παύλος Ζάννας (είσοδος μόνο
σε διαπιστευμένους της Aγοράς)

Docs in Progress: 15/3 10.30-13.30
Παύλος Ζάννας (είσοδος μόνο σε δια-
πιστευμένους της Aγοράς)

της Aγγελικής Bέργου



ο Κουβεντιάζοντας επιστρέφει στο 14ο Φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ για έκτη χρονιά, στην αίθουσα Excelsior

του ξενοδοχείου Hλέκτρα, ως μία από τις πιο αγαπητές
παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. Για μιάμιση ώρα

κάθε μέρα, σκηνοθέτες και παραγωγοί από την
Ελλάδα και το εξωτερικό δημιουργούν μια «στρογγυλή

τράπεζα» ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.
Μέσα σ’ ένα ζεστό και άνετο χώρο, με συνοδεία
κρασιού και τυριού, οι προσκεκλημένοι του
Φεστιβάλ και δημιουργοί ντοκιμαντέρ γνωρίζονται

μεταξύ τους και ανακαλύπτουν αυτά που τους ενώνουν, από όποια
γωνιά του πλανήτη και να έρχονται. Παρά την τεράστια ποικιλία
θεμάτων των ταινιών που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ –περιβάλλον,
ανθρώπινα δικαιώματα, πορτρέτα προσώπων, διαφύλαξη της
μνήμης, μουσικά ντοκιμαντέρ και άλλα–, οι κινηματογραφιστές
ανακαλύπτουν μέσω του Κουβεντιάζοντας τα κοινά σημεία της
δουλειάς τους. Η επιλογή θέματος, τα ηθικά διλήμματα του
ντοκιμαντέρ, η σχετικότητα της αλήθειας, η δημιουργικότητα στην
κινηματογράφηση, η ανεύρεση πόρων, η διανομή και έκθεση της
ολοκληρωμένης ταινίας, το κύκλωμα των Φεστιβάλ είναι μόνο
κάποια από αυτά που συζητιούνται στη διάρκεια του
Κουβεντιάζοντας. Με αφοσίωση στο αντικείμενό τους, με χιούμορ
και συναίσθημα, οι ντοκιμαντερίστες μοιράζονται τις ανησυχίες
τους, την εσωτερική ανάγκη που τους ωθεί σ’ αυτήν την δουλειά και
την αγάπη τους για το μοναδικό αυτό είδος κινηματογράφου.
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Oι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΕΣ ανταΛΛαΣΣουν εμΠειριεΣ

μια ταινια ΜιΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

τ
JUST TALKING
Πέρυσι, στο λόμπι του Hλέκτρα. Aπό αριστερά προς δεξιά, η Nefin Dinç του The Other Town, 
ο Allard Detiger, σκηνοθέτης του The New Saint, ο συνεργάτης του Φεστιβάλ, κριτικός κινηματογράφου, 
Γιώργος Kρασσακόπουλος και ο Παναγιώτης Eυαγγελίδης του H ζωή και ο θάνατος του Σέλσο Tζούνιορ.

Από την Λίλυ Παπαγιάννη
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τώπισε πάντα σαν συνολικό φαινόμενο. Ένα
ισοδύναμο της ζωής, μια μορφολογία που σχε-
τίζεται δημιουργικά με όλες τις τέχνες. 

Τον απασχολούσε ακόμη η σχέση αυτής της
τέχνης της εποχής μας με την κοινωνία που γεν-
νιέται, αλλά και με την ιστορική παράδοση που
αντανακλά. Τέλος, τον ενέπνεε η ευεργετική επί-
δραση που μπορεί να έχει στους ανθρώπους ο
κινηματογράφος.

Μια τέτοια στάση ήταν φυσικό να μην απο-
κρυσταλλωθεί μόνο σε κείμενα, μελέτες, κριτι-
κές, αλλά να πάρει ποικίλες μορφές. Τον προ-
φορικό λόγο και τη γραφή, την οργάνωση, την
παραίνεση και τη δράση.

Ο Ζάννας δίδαξε, έγραψε, διοίκησε, οργά-
νωσε, έδωσε προοπτικές πρακτικές και ηθικές,
πρόσφερε προσωπικό παράδειγμα. Είχε όραμα,
αλλά χωρίς να το επιδεικνύει.

Στο τέλος της μελέτης του για την Ιστορία και
Τέχνη στον «Ιβάν τον Τρομερό», γράφει:

«Η ιστορία κοιταγμένη κατάματα δεν είναι μια
αναπότρεπτη μοίρα. Τα περασμένα δεν τα ορί-
ζουμε πια. Δεν μπορούν ν’ αλλάξουν. Μπορούμε
όμως να δούμε τα τωρινά μέσα απ’ τα περα-
σμένα. να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε
μέσα στη μεταβλητή τους κίνηση. να προσπα-
θήσουμε ν’ αλλάξουμε ό,τι περνά από το χέρι
μας. ν’ αλλάξουμε τη ζωή».

3 Ο Παύλος μιλούσε πολύ σπάνια για τον
εαυτό του. Μπορούσε να είναι εγκάρδιος

και ειλικρινής χωρίς να λέει «εγώ», χάρισμα ασυ-
νήθιστο. Γι’ αυτό ξαφνιάζεται κανείς που σε μια
διάλεξή του μακριά από την Αθήνα (να ‘ναι μή-
πως αυτός ο λόγος;) άρχισε μ’ έναν εξομολογη-
τικό τόνο:

«Έγινα μεταφραστής τυχαία, όσο βρισκόμουν
στη φυλακή στα χρόνια της δικτατορίας. Ο
Στρατής Τσίρκας μου μήνυσε πως έπρεπε να
μεταφράσω το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο,
του Μαρσέλ Προυστ. Χωρίς άλλη κουβέντα,
μου έστειλε τον πρώτο τόμο για ν’ αρχίσω. Δια-
μαρτυρήθηκα. Εξήγησα πως δεν μπορούσα να
καταπιαστώ μ’ ένα τέτοιο εγχείρημα μη έχοντας
μεταφραστική πείρα. Αρνήθηκα. Ύστερα από
δεκαπέντε μέρες, στο επόμενο επισκεπτήριο
της γυναίκας μου, ζητούσε κιόλας τα πρώτα χει-
ρόγραφα. Δεν μπορούσα να φαντασθώ τις συ-
νέπειες της πρότασης του Τσίρκα. Όχι μόνο
πάνω στην προσωπική μου ζωή, που διαμορ-
φώθηκε από τότε εντελώς διαφορετικά, αλλά
και στον τρόπο της σκέψης μου, στις σχέσεις
μου με τη λογοτεχνία και το γράψιμο». […]

[Αποσπάσματα από σημειώματα δημοσιευμένα
στο συλλογικό τόμο Παύλος Ζάννας, α’ έκδ.
1993, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
β’ έκδ. 1999]

Παύλος Ζάννας ευθύνεται για
πολλά μαχητικά και δημιουργικά,
για σημαντικές κατακτήσεις της
κουλτούρας μας τα δύσκολα με-
ταπολεμικά χρόνια. Αλλά τρία
πράγματα απ’ τα πολλά με τα
οποία καταπιάστηκε ήταν ση-
μαντικό ότι έμειναν ζωντανά κύτ-

ταρα δημιουργίας και αλλαγής,
εξωστρέφειας και μοντερνισμού. Ήταν,

με χρονολογική σειρά, η συμβολή στη σύσταση
της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη», ο καθορι-
στικός ρόλος του στη δημιουργία του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η μνημει-
ώδης μετάφραση τού Αναζητώντας τον χαμένο
χρόνο, του Μαρσέλ Προυστ. Παρακάτω δημο-
σιεύουμε τις μαρτυρίες τριών προσωπικοτήτων
που τον συναναστράφηκαν στενά – και μπο-
ρούν, αυτόπτες και αυτήκοοι, να μεταφέρουν
από πρώτο χέρι πώς έγιναν εκείνα τα θαυμαστά:
1. Του Δημήτρη Μαρωνίτη. 2. Του Γιάννη Μπα-
κογιαννόπουλου. 3. Του Κωστή Σκαλιόρα. 

1Πίσω, λοιπόν, σε μια εποχή παρ’ ολίγον
άγουρη, μόλις ωραία. Στη δεκαετία του ’50,

όπως την έζησε η Θεσσαλονίκη. Τότε που όλοι
ήμαστε νέοι πολύ. […]  Αίσθηση έκανε [τότε]
κυρίως η ντόπια λογοτεχνία με τάσεις μάλιστα
νεοτερικές. Αλλά οι άλλες τέχνες, ζωγραφική,
μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, ήταν ατρο-
φικές ακόμη, στα σπάργανά τους, με ελάχιστους

φανατικούς και απομονωμένους να τις υπηρε-
τούν. Σ’ αυτό το πολιτιστικό κενό πέφτει η σύ-
σταση της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη», που
την ιδρύει ο Λίνος Πολίτης με μια ομάδα νέους,
σχεδόν παιδιά. Δεξί του χέρι στην προσπάθεια
αυτή, ο Παύλος Ζάννας. Και ξαφνικά, μέσα σε
λίγα χρόνια, ούτε δέκα, πραγματοποιείται στη
Θεσσαλονίκη μια ζύμωση πολιτιστική απί-
στευτη· μέσα στην «Τέχνη» και γύρω απ’ αυτήν.
[…] Σώμα και ψυχή όλης αυτής της πολιτιστικής
άνοιξης ο Παύλος Ζάννας […] Έτσι λοιπόν μπή-
καν στη Θεσσαλονίκη τα θεμέλια για να στη-
θούν, σχεδόν συγχρόνως, η Κινηματογραφική
Λέσχη, η Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος,
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστι-
βάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, οι πρώτες αί-
θουσες ζωγραφικής και γλυπτικής.

Όσοι τα χρόνια εκείνα ζούσαμε στη Θεσσα-
λονίκη θυμόμαστε καλά τη σεμνή φιγούρα του
Παύλου Ζάννα να εξηγεί σπάνια έργα μουσικής
και ξεχασμένες ταινίες. […] Ήρεμος στις δυσκο-
λίες, σίγουρος μέσα στην περιρρέουσα αβεβαι-
ότητα, κι ο κόσμος, νέοι προπάντων, φοιτητές
και μαθητές, έτρεχε να δει και ν’ ακούσει.

2 Ο Παύλος Ζάννας αγαπούσε τον κινημα-
τογράφο, αλλά τον αγαπούσε σαν αναγεν-

νησιακός άνθρωπος. Δεν είχε τη σχέση του μα-
νιακού κινηματογραφόφιλου που βυθίζεται
ηδονικά μέσα στον κινηματογράφο και «κολ-
λάει» στις φιλμικές ιδιαιτερότητες. Τον αντιμε-

τα 
ΠΡOΣωΠΑ 
ΠIΣΩ 
ΑΠO ΤιΣ 
αIΘουΣεΣ

Η ιστορία των
προσωπικοτήτων
με τα ονόματα των
οποίων
«βαφτίστηκαν» οι
κινηματογραφικές
αίθουσες όπου
γίνονται οι
προβολές του
Φεστιβάλ

ΞανακερδιζονταΣ ΤΟν ΧΑΜΕνΟ ΧΡΟνΟ

Π α υΛ ο Σ Ζ Α ν ν Α Σ
C I N é P A V L O S  Z A N N A S  
C I N é J O H N C A S S AV E T E S
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the demonstrations that have emerged as a
consequence of the Greek people’s discontent.
On the human rights front, The guantanamo
Trap recounts the stories of four people whose
lives were irrevocably altered as a result of their
relation to the detention camp, ½ Revolution
gives an account of the extraordinary journey
of a group of friends living the first days of the
Egyptian revolution and Desert Riders records
the heartrending stories of mistreated young
boys sent to the UAE to become camel jockeys. 

The environment becomes the protagonist
in films such as The Last Mountain, which in-
vestigates the decimation of the Appalachian
Mountains due to coal mining, Cerro Rico, Tierra
Rica, a mosaic of the gruelling mining life in
Bolivia and Stories from Lakka Beach, which
gives voice to the residents of a beautiful, but
poor, beach community in Sierra Leone. 

Portraits and intimate human stories are little
windows to the souls of people who bear it all
in front of a camera. Love Addict is about a life-
destroying obsession with the idea of romantic
love, Habana Muda tells the story of a deaf
Cuban man who, happily married with chil-
dren, is contemplating leaving for Mexico with
another man to support his family, while Last
Fast Ride: The Life, Love and Death of A Punk
goddess delves into the fascinating life of Mar-
ian Anderson, who was one of the San Fran-
cisco Bay Area’s most provocative, talented
and troubled punk singers.

Werner Herzog’s Into the Abyss, which inves-
tigates the story of a triple murder in Texas and
the people involved in it, as well as the killers
themselves, is a remarkable examination of cy-
cles of violence and the complexity of being
human, in life and in death. Two of the most
important names of recent Romanian fiction
cinema, Radu Muntean and Alexandru Baciu,
co-direct the documentary Visiting Room, an
unflinching look into the relationships of con-
victs with the women who love them. And one
of the most discussed of last year’s docs, The
Ambassador, whose director, Mads Brugger,
undertook the incredible feat of posing as a
Liberian diplomat stationed at the Central
African Republic, will no doubt have the Thes-
saloniki filmgoers buzzing with excitement. 

Finally, the spotlights to Israeli Eyal Sivan
and Greek Angelos Abazoglou also kick off
on Friday the 9th of March, with both filmmak-
ers present later in the week to discuss their
films with the Festival’s audiences. 

MORE INFO ON THE REST OF THE WEEK’S
EVENTS AND GUESTS CAN BE FOUND IN
THE SUBSEqUENT FIRST SHOT EDITION,
ON THE 11TH OF MARCH. 

ne of the issues often discussed and
debated concerning the documen-
tary genre has to do with how much
of “reality” or “truth” documentary
films are able to capture. This relates
to the choices that the documen-

tarians make, in shooting, interview-
ing, narrating, editing, in building a

soundtrack: exclusion is as important a tool as
inclusion. There appears to be a perpetual –
perhaps more philosophical than pragmatic –
struggle between “fact” and “truth”, or “fact”
and “reality”.

The Thessaloniki Documentary Festival and
this year’s 185 films present 185 truths and
185 versions of reality. Perhaps more than
ever, with Greece, Europe and the World in tur-
moil, and people all over the planet finding
themselves not only in impossible living con-
ditions, but also in deep societal and moral dis-
content, it is necessary and urgent to record
the facts, but also to express each different truth,
each complex reality. This year’s films take us
to the burning streets of Cairo and Athens; to
the home of an Iranian filmmaker under house
arrest; to the Arctic, frozen, troubled, but full of
poetry; to brothels in Thailand and Mexico; to a
tormented Palestinian village. The reach of the
documentarian’s camera knows no limits; their
need to record and expose the truth (their truth,
as they see and experience it) is what brings us
again and again into the screening rooms: the
want to share that knowledge and to find more
about the world. 

OPENINg NIGHT 
The TDF welcomes its guests to its Opening
Ceremony on Friday, March 9th, at the Olym-
pion Theater. The ceremony and the screening

of the opening film will be followed by the Fes-
tival’s customary (and absolutely fun) opening
party at the Partisan bar, a favorite festival
hangout, where everybody will know your
name (29, Valaoritou st.). 

OPENINg FILM
Indignados by Tony Gatlif
France, 2011, 88’ – Human Rights
A powerful docu-fiction hybrid and an account
of a Europe in upheaval, Indignados places a
fictional character named Betty – an undocu-
mented immigrant from Africa – at the heart
of its story. Through her tale and her arduous
travails in Europe, as well as documentary
footage from demonstrations in Athens, Paris
and Madrid, the film paints a picture of people
in disillusionment and societies in disarray. In-
spired by revolutionary writer Stephane Hes-
sel’s booklet “Time for Outrage!”, which pro-
vided the name for Spain’s Indignados
protesters, Gatlif adds this film to an oeuvre
concerned with social injustices, minorities and
the exploration of borders, geographical, cul-
tural or moral. Gatlif funded the project himself,
as he could not wait to find backing: the his-
torical urgency of the demonstrations and the
Occupy movement was palpable. Through his
vivacious signature style, Gatlif uniquely cap-
tures the fervent pulse of recent events – the
film’s screening in Greece takes place during
an utterly opportune time.

PROgRAM NOTES
The Festival starts strong, with films and film-
makers from all over the world telling their sto-
ries, on screen, as well as up-close-and-
personal. Greek docs Children of the Riots and
155 SoLD are two takes on the Greek crisis and

“I LOVE TELLING STO-
RIES AND MAKING
FILMS ABOUT PEOPLE
WHO WOULD NOR-
MALLy NEVER HAVE A
PLACE IN FILMS. FOR
ME, FILMS ARE My LIFE
AND THE AIR THAT I
BREATHE, IT IS A WAy
FOR ME TO ENTER THE
HEARTS AND SOULS OF
PEOPLE.”
BARBARA KOPPLE

“IT IS NOT POSSIBLE TO
FILM ABSOLUTE TRUTH.
IT IS OUR TRUTH, NOT
THE ABSOLUTE TRUTH.”
JOE BERLINgER –
BRUCE SINOFSKY

“I ALWAyS SEE A CON-
TINUING CONFLICT BE-
TWEEN THE POWERFUL
AND THE WEAK.
THROUGH My FILMS,
THE BALANCES ARE
DISRUPTED,THE WEAK
qUESTION THE POWER-
FUL, AND THE POWER-
FUL ARE HAPPy TO
HAVE BEEN GIVEN THE
CHANCE TO ANSWER
THEIR qUESTIONS. IT’S
AMAZING HOW PEO-
PLE DECIDE TO OPEN
THEMSELVES UP.”
KIM LONgINOTTO

“I LOOK FOR IDEAS ALL
AROUND ME, LIKE A
HUNTER SEEKING OUT
HIS PRAy. IN THIS
PROCESS, yOU HAVE
TO LET GO OF yOUR
MIND AND OPERATE
ON FEELINGS ALONE.”
SERgEI LOzNITSA

185 TRUTHS 
by Lilly Papagianni
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Stories from Lakka Beach






