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Με την ιδιότητά μου 
ως Πρόεδρος του 
Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού χαι-
ρετίζω θερμά το 6ο 
Διεθνές Φεστιβάλ 
Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ 
Ναυπλίου "Γέφυρες".
Στην Ελλάδα, τη 

χώρα που γέννησε τη Φιλοσοφία, τις Επι-
στήμες και τις Τέχνες, η πολιτιστική κλη-
ρονομιά της χώρας πρέπει να βρίσκεται 
στην προμετωπίδα των δράσεων της του-
ριστικής οικονομίας.
Ίσως πολλοί από εσάς με έχετε ακούσει 
να λέω πως στην πατρίδα μας ο Τουρισμός 
και ο Πολιτισμός πρέπει να βαδίζουν χέρι- 
χέρι.
Το Φεστιβάλ ‘’Γέφυρες’’ , όπως δηλώνει και 
ο τίτλος στοχεύει στην ενίσχυση των διαύ-
λων επικοινωνίας , ειρήνης και φιλίας ανά-
μεσα σε λαούς και πολιτισμούς. Τον ίδιο 

ακριβώς στόχο έχει και η οικονομία της 
Φιλοξενίας, όπως συνηθίζω να αποκαλώ 
τον Τουρισμό.
Σε αυτά τα πλαίσια, ο ΕΟΤ παραχώρησε με 
ιδιαίτερη χαρά την αιγίδα του στο Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Ναυπλίου αναγνωρί-
ζοντας επιπλέον την συμβολή του: -στη δη-
μιουργία προστιθέμενης αξίας στο τοπικό 
πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν 
-στην ανάδειξη της περιοχής της Αργολί-
δας και της ευρύτερης Πελοποννήσου ως 
προορισμό εναλλακτικού πολιτιστικού 
τουρισμού, όλο το χρόνο -στην τόνωση της 
τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής.
Επιπλέον, η αιγίδα του ΕΟΤ στην παρούσα 
εκδήλωση εντάσσεται στην συντονισμένη 
προσπάθεια, που γίνεται τα τελευταία χρό-
νια, από όλους τους συναρμόδιους φορείς, 
για ανάδειξη της χώρας μας σε προορισμό 
παραγωγής κινηματογραφικών παραγω-
γών υψηλού επιπέδου.

Η δημιουργία FILM OFFICES στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Ιόνια Νησιά κινείται σε 
αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.
Όμως το φετινό φεστιβάλ έχει για μένα 
προσωπικά και μια άλλη ιδιαίτερη σημα-
σία. Συμβολίζει μια ξεχωριστή, κομβική 
‘’Γέφυρα’’ στην πορεία μου στο χώρο της 
υποκριτικής.
Βλέπετε με την ιδιότητά μου, ως ηθοποιός, 
είχα την χαρά και προπάντων την τιμή να 
συνεργαστώ με τον μεγάλο μας σκηνοθέ-
τη, Θόδωρο Μαραγκό, ο οποίος είναι και ο 
τιμώμενος δημιουργός στο 6ο Φεστιβάλ. 
Ο Επαναστάτης με Αιτία, Θόδωρος Μαρα-
γκός, που χρόνια τώρα υπηρετεί με ήθος 
και υποδειγματική αφοσίωση το χώρο του 
Πολιτισμού. Η συνεργασία μας στον ‘’Δρα-
πέτη του Φεγγαριού’’ υπήρξε για μένα ένα 
αξέχαστο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της 
7ης Τέχνης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω θερμά συγχα-
ρητήρια και πάλι στους διοργανωτές, τους 

Η Περιφερειακή Ενότη-
τα Αργολίδας στηρίζει 
με θέρμη το 6ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου με όλες τις της 
δυνάμεις. Καινοτόμο, 
εναλλακτικό, προοδευ-
τικό και δημιουργικό 
όπως χαρακτηρίζεται, 

το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ναυπλί-
ου συνεχίζει να στοχεύει στην προβολή 
της κινηματογραφικής παραγωγής. Ένας 
στόχος που έρχεται να συναντήσει και να 
συμβαδίσει με τη δική μας βασική επι-
δίωξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
που δεν είναι άλλη από την προβολή της 
εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή κοινή 
γνώμη μέσα και από την προβολή και τη 
διάχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
μας δημιουργίας. Άλλωστε κάθε χρό-
νο η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη δι-
οργάνωση τέτοιων γεγονότων υψηλών 
προδιαγραφών, καθώς μέσα από τέτοιου 
είδους δράσεις εκτός από το καλλιτεχνι-
κό πνεύμα προάγεται και αναδεικνύεται 
το κάλλος και η ιστορία της πόλης του 
Ναυπλίου. 
Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές και 
διοργανωτές για τον ενθουσιασμό και τη 

δημιουργικότητά τους πράγμα το οποίο 
βοηθά ιδιαίτερα την περιοχή μας. Η αγά-
πη και το ενδιαφέρον με τα οποία το κοι-
νό αγκαλιάζει το φεστιβάλ, αλλά και το 
γεγονός της συνεχούς παρουσίας του, 
αποδεικνύει τη σημασία και τον ρόλο 
του. Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
θα είναι πάντοτε αρωγός στις προσπά-
θειές σας, γνωρίζοντας ότι ο κινηματο-
γράφος αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
και πιο ισχυρά εκφραστικά μέσα. Ένα 
ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο 
που χρειάζεται η περιοχή μας.
Θερμά συγχαρητήρια και καλές προβο-
λές!

Ιωάννης Μαλτέζος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας

The Argolida Regional Unit warmly 
supports the 6th International Film 
Festival with all its might. Innovative, 
alternative, progressive and creative as it 
is characterized, the Nafplio Film Festival 
continues to aim at the promotion of film 
production. This is a goal that comes to 
meet and keep pace with our basic pursuit 
in the Peloponnese Region, which is none 
other than the promotion of the image 
of Greece in international public opinion 

through the promotion and dissemination 
of our contemporary artistic creation. 
Besides, every year the Regional Unit of 
Argolida is more and more involved in 
the organization of such events of high 
standards, as through such actions, apart 
from the artistic spirit, the beauty and 
history of the city of Nafplio is promoted 
and highlighted.

I want to congratulate the contributors 
and organizers for their enthusiasm and 
creativity, which helps our region a lot. 
The love and interest with which the public 
embraces the festival, but also
fact of its constant presence, proves the 
importance and his role. The appreciation 
and interest of the audience in the festival, 
as well as its continuous  presence, clearly 
demonstrate its importance and role. The 
Peripheral Unit of Argolida will always 
be a helper in your efforts, knowing that 
the cinema is one of the main and most 
powerful means of expression, a powerful 
and effective tool that our region needs.
Warm congratulations and good movie 
screenings!

Ioannis Maltezos
Vice-Regional Commander P.E. Of Argolida

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ 

Εμείς, οι εθελοντές διοργανωτές, επαγγελ-
ματίες των Τεχνών και του Κινηματογράφου  
-παρόλες τις αντιξοότητες και τις φυσικές 
καταστροφές που πλήττουν τη χώρα μας-
, θέλουμε να προσφέρουμε μια μικρή όαση 
πολιτισμού και να δημιουργήσουμε ένα σταυ-
δροδρόμι που συναντούνται οι καλλιτέχνες 
με το κοινό και γεφυρώνουν ιδέες μέσα από 
την Έβδομη Τέχνη στo όμορφο Ναύπλιο. Εί-
μαστε ευτυχείς που φιλοξενούμεθα για 6η 
χρονιά στο ιστορικό Βουλευτικό και που το 
όραμα της Αρχής του τόπου συνεχίζεται. Ευ-

χαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Κωστούρο, τον Αντιπε-
ριφερειάρχη Αργολίδας κ.Μαλτέζο, την Πρόεδρο του ΕΟΤ κα Άντζελα 
Γκερέκου, τους κριτές, την ηθοποιό Κατερίνα Χέλμη, όλους που στη-
ρίζουν έμπρακτα τo Φεστιβάλ. Είμαστε περήφανοι που αυτή τη χρο-
νιά που γιορτάζουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση επιλέ-
χθηκαν 90 ελληνικές ταινίες και μεταξύ άλλων ταινίες του Θόδωρου 
Μαραγκού και του Νίκου Καλογερόπουλου. Ευχαριστούμε από καρδιάς 
όλους όσους συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί και αυτή τη χρονιά 
αυτή η γιορτή του Κινηματογράφου με έμπνευση και δημιουργικότητα.
Απολαύστε τις προβολές!

Πέτρα Τερζή
Σκηνοθέτρια, παραγωγός | Καλλιτεχνική διευθύντρια
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου “ΓΕΦΥΡΕΣ”

We, the volunteer organizers, professionals in the art and film indus-
try -despite the adversities and natural disasters that hit our country- 
in an effort to offer a little oasis of culture,  establish a crossroad for 
artists to meet audience and to bridge ideas in picturesque Nafplio. 
We are happy to be invited for the  6th  consecutive year to the his-
torical Vouleftiko and the vision of the local authority continues. We 
thank warmly the Mayor of Nafplio Mr Dimitris Kostouros, the Vice 
Prefect of Argolida Mr Maltezοs, the President of the Greek Tour-
ism Organization Mrs Angela Gerekou, the jurors, the actress Kate-
rina Helmy, who all actively  support the Festival. We are proud that 
this year we celebrate 200 years from the Greek Revolution and 90 
Greek films have been selected for the Festival, among them films 
by Thodoros Maragos and Nikos Kalogeropoulos. We thank from our 
hearts all who enabled us this year to make  this Cinema celebration 
with inspiration and creativity. Enjoy the screenings!

Petra Terzi
Artistic Director
“BRIDGES" International Film Festival

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ     

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου ΓΕΦΥΡΕΣ το οποίο  θα δι-
εξαχθεί από 24 έως 30 Οκτωβρί-
ου στο Βουλευτικό κλείνει φέτος 
έξι ολόκληρα χρόνια δημιουργίας 
και προσφοράς στον τόπο μας. Κι 
ενώ θα περίμενε κανείς να μοιά-
ζει άνευρο και κουρασμένο, αυτό 
εξακολουθεί να μας εκπλήσσει με 
προβολές που μιλάνε κατευθείαν στην ψυχή μας. 
Το μυστικό δεν είναι άλλο από το πάθος και το μεράκι των 
συντελεστών του που συνεχίζουν ακούραστα την προσπά-
θεια  και επιτυγχάνουν κάθε χρόνο να μας προσφέρουν 
ένα θέαμα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ψυχαγωγικό 
και ταυτόχρονα διδακτικό. Ένα θέαμα ικανό να μας αγγίξει 
σε όλα τα επίπεδα, με ταινίες άξιες να ταυτιστούμε με το 
περιεχόμενο τους και δρώμενα που θα διεγείρουν τα συναι-
σθήματα και τη συνείδησή μας. Με πολλή χαρά λοιπόν σας 
υποδεχόμαστε και ελπίζουμε ότι οι στόχοι και της φετινής 
διοργάνωσης θα επιτευχθούν και θα στεφθούν με επιτυχία.

Δημάρχος Ναυπλιέων 
Δημήτρης Κωστούρος

Hellenic Republic
MUNICIPALITY OF NAFPLION

Greeting by the Mayor of Nafplio,  Dimitris Kostouros
The International Film Festival BRIDGES, will be held in the 
Parliament from October 24 to 30, for the sixth year of creation 
and offer in our area. The  Festival continuously surprises us with 
projections that speak directly to our soul. The secret is none 
other than the passion of its contributors who tirelessly continue 
the effort and succeed every year to offer us a spectacle of high 
quality standards, entertaining and at the same time instructive. 
The Festival presents a spectacle that touches us on all levels, 
with films and events that will stimulate our emotions and 
consciousness. We are very happy to welcome you and we hope 
that the goals of this year's Festival will stimulate our emotions 
and consciousness. 

Mayor of Nafplio
Dimitris Kostouros

συναρμόδιους φορείς, την καλλιτεχνική 
Διευθύντρια κα Πέτρα Τερζή για την αρτιό-
τητα της διοργάνωσης και να ευχηθώ καλή 
επιτυχία.

Άντζελα Γκερέκου- ηθοποιός
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Του-
ρισμού

By my capacity as President of the G.N.T.O., 
I warmly greet the 6th Nafplio International 
Film Festival, “Bridges”.
In Greece, the country that gave birth to 
Philosophy, the Sciences and Arts, its 
cultural heritage must be at the forefront 
when it comes to actions concerning 
touristic economy. 
Many of you may have heard me saying that 
in our homeland Tourism and Culture must 
walk down the same path. The "Bridges" 
Festival, as the title insinuates, aims to 
reinforce communication channels, as well 
as peace and friendship between people 

and cultures. It is that very same goal which 
is shared by the economy of hospitality, as I 
often like to call tourism.  
In this context, the G.N.T.O. gave with 
great pleasure its support to the Nafplio 
Film Festival, further acknowledging its 
contribution:
-in the creation of added value in the local, 
cultural and touristic product
-in the promotion of the region of Argolida 
and the wider Peloponnese as an alternative, 
all year round, cultural tourism destination
-in stimulating the local economy and 
firming up its social cohesion.
In addition, the support of the G.N.T.O. to this 
event is part of the coordinated effort that is 
being made in the last few years, by all parts 
involved in promoting our country as a high-
quality filmmaking destination.  The creation 
of FILM OFFICES in Athens, Thessaloniki 
and the Ionian Islands is moving in this very 
direction.

But this year's festival has one more special 
significance for me personally. It symbolizes 
a special, key "Bridge" in my acting career. 
You see, as an actor, I had the joy and above 
all the honor of working with the one of our 
greatest directors, Theodore Marangos, who 
is also the honorary creator at this year’s 
Festival. The Rebel with a Cause, Theodoros 
Marangos, who has served with ethos and 
exemplary devotion for so many years in 
the field of Culture. Our collaboration on 
"Runaway of the Moon" has always been 
for me an unforgettable journey into the 
magical world of the 7th art. 
Before I leave you, I would like to warmly 
congratulate again the organizers, all the 
parts involved and the Artistic Director Mrs. 
Petra Terzi for perfecting this event and wish 
you all good luck.

Angela Gerekou - actress
President of the Greek National Tourism 
Organization

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
UNDER THE AUSPICES

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 ORGANISATION

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
COMMUNICATION SPONSORS 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΑΠΑΚΟΣ
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

WWW.BRIDGESFEST.EU
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15:00
GR SH Μόρα / Mora - Ioannis Tzouvelekis / Ιωάννης Τζουβελέκης, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 7'
GR SH WF Magenta - Σοφία Ντιιάγα / Sofia Diaga, Ελλάδα / Greece, 
2019, 34’
GR SH Firewall - Νίκος Αρζουμανίδης / Nikos Arzoumanidis, Ελλάδα / 
Greece, 2018, 10’
GR SH Αστάρτη / Astarte - Ευάγγελος Βροχίδης / Evangelos Vrochid-
is, Ελλάδα / Greece, 2019, 14’
GR SH Night out - Gloria Hodja, Ελλάδα / Greece, 2020, 1’ Q+A
GR SH WF Μιάμιση ερώτηση / One and a half question - Τασού 
Παλισίδου / Tasou Palisidou, Ελλάδα / Greece, 2020, 15’
GR SH Violetta - Φοίβος Ιμέλλος / Fivos Imellos, Ελλάδα / Greece, 
2019, 14'47''
GR SH Εποχή Τεράτων / A Time of Monsters - Γιώργος Καραλιάς, 
Παναγιώτης Αυλωνίτης / Giorgos Karalias, Panagiotis Avlonitis, Ελλάδα 
/ Greece, 2019, 12’ 
GR SH WF Σκελετός στη Ντουλάπα / A Skeleton in the Closet - 
Ευγενία Μαρούλη / Eugenia Marouli, Ελλάδα / Greece, 2010, 11’ 
GR SH Πάμε για Μπύρες! / Off for some Beers! - Χάρης Γιουλάτος 
/ Haris Gioulatos, Ελλάδα / Greece, 2020, 20'
GR SH WF Dear Athens - Raghavi Agarwal, Ελλάδα / Greece, 
2020, 18'
SH Calamity Jane 1882 – Enrique Novials, Ισπανία / Spain, 
2020, 9’56’’ 

18:00
GR SH Politically Correct - Δημήτρης Φίλης / Dimitris Filis, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 16’GR SH Pasiphae - Βασίλης Σταυρόπουλος / 

Vasilis Stavropoulos, Ελλάδα / Greece, 2020, 8’ Q+A
GR SH WF Purple French Fries - Bίβιαν Δημητρίου / Vivian Dimitri-
ou, Ελλάδα / Greece, 2020, 7'
GR SG SIC PARVIS MAGNA - Στέφανος Νομικός / Stefanos Nomikos, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 12'
GR SH Ifigeneia: no more tears - Γιώργος Γεωργακόπουλος / 
George Georgakopoulos, Ελλάδα / Greece, 2019, 18’ Q+A
GR SH Παγκάκι / Bench - Velko, Ελλάδα / Greece, 2020, 5’ Q+A
GR SH Μοσχαράκι Κοκκινιστό / Beef Stew – Νίκος Καλλιπολίτης / 
Nikos Kallipolitis, Ελλάδα / Greece, 2020, 15’

19:30
GR Πικροδάφνες / Oleanders - Emil Giannisis-Verbogt, Ελλάδα / 
Greece, 2021, 15’ Q+A
GR EXP MD WF MountainWaterFire - Άλκηστις Τερζή / Alkistis Terzi, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 7' Q+A
SH The Ghost of Me and You - Ben Thompson, HB / UK, 2019, 20’ 
Q+A

20:30
1821 «Ο διαχρονικός χαρακτήρας της 
επανάστασης του 1821» - Μουσικό πρόγραμμα με 
το Χορωδιακό Εργαστήρι Ναυπλίου, τη χορωδία του 
οποίου θα διευθύνει ο Γιάννης Νικολόπουλος και θα 
συνοδεύσει στο πιάνο η Δήμητρα Σαγκιώτη.

21:00
TRI GR Οι Ιππείς της Πύλου - Νίκος 

Καλογερόπουλος / Nikos Kalogeropoulos, Ελλάδα / Greece, 2011, 92’ 
Q+A Πρωταγωνιστούν: Νίκος Καλογερόπουλος, Ηλίας Λογοθέτης, Τάκης 
Σπυριδάκης, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργος Κιμούλης, Ιουλία Καλογρίδου, 
Δημήτρης Καμπερίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος.

19:00 
Χαιρετισμοί / Greetings
1821 ΔΟΠΠΑΤ Μουσικό Πρόγραμμα / Music program in honor of Mikis Theodorakis and the 200 year anniversary of the 
Greek Revolution | Το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «ΣΥΜΦΩΝΙΑ» Ναυπλίου με τραγούδια αφιερωμένα στον Μίκη Θεοδωράκη 
και στην επέτειο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Θεοδόση Αντωνιάδη.

19:30 
TRI Αφιέρωμα στη Kατερίνα Χέλμη / Tribute to actress Katerina Helmy

20:00
TRI GR 1981-2021, 40 χρόνια «Μάθε Παιδί μου Γράμματα» / «Mathe Pedi moy Grammata» - Θόδωρος Μαραγκός / Thodoros 
Maragos, Ελλάδα / Greece, 1981, 96’ Q+A | Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστας Τσάκωνας και 
Άννα Μαντζουράνη.  ||    Σ’ ένα χωριό της Αρκαδίας λίγο μετά τη Μεταπολίτευση, ένα μνημείο πεσόντων της Κατοχής φέρνει σε σύγκρουση 
ένα συντηρητικό δάσκαλο με τη γυναίκα και τους δυο του γιους. | In a small Greek village, shortly after the collapse of the Junta regime, a 
memorial of those who died in the German occupation of Greece brings to the surface the political differences of a conservative teacher, his 
wife and his two sons.

24 / 10 / 21 ΚΥΡΙΑΚΉ / SUNDAY

15:00
DF Diagnosing Healthcare - Paul Roberts, ΗΠΑ / USA, 2020, 
89'19''
Η ταινία είναι ένα ντοκιμαντέρ με κοινωνικό αντίκτυπο που 
επικεντρώνεται σε προβλήματα με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
των ΗΠΑ και προσφέρει λύσεις που έχουν παγκόσμιες εφαρμογές.
The film is a social-impact documentary that centers on problems with 
the U.S. healthcare system and offers solutions that have world-wide 
implications.

16:30
ANI GR Αυτοκίνητο / Car - Πέτρος Παπαδόπουλος / Petros Papado-
poulos, Ελλάδα / Greece, 2021, 4’
ANI GR Αγάπη & Τσιρίδα: THE MUSICAL - Πέτρος Παπαδόπουλος / 
Petros Papadopoulos, Ελλάδα / Greece, 2018, 4’
1821 EXP WF GR Η Τραγωδία της Δόμνας Βιζβίζη / The Trage-
dy of Domna Visvizi – Κατερίνα Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Ιλιάσκος / 
Katerina Giannakopoulou, Mixalis Iliaskos, Ελλάδα / Greece, 2021, 4’
EXP GR WF Χορεύοντας στη Σιωπή / Dancing In The Silence - 
Άλκηστις Βούλγαρη / Alkistis Voulgari, Ελλάδα / Greece, 2020, 2’
EXP GR A State of Mind - Δημήτρης Τρανός / Dimitris Tranos, Ελλάδα 
/ Greece, 2020, 2’
EXP GR Κ. Π. Καβάφης / Η Πόλις (Όπου το μάτι μου γυρίσω) 
/ C. P. CAVAFY / THE CITY (Wherever I Turn My Eyes To) – 
Παναγιώτης Κουντουράς, Αρίσταρχος Παπαδανιήλ / Panagiotis Koun-
touras, Aristarchos Papadaniel, Ελλάδα / Greece, 2019, 3’24” Q+A
EXP GR Θεραπευτικές αναπνοές / Therapeutic breathing - Πέτρος 
Στεφανέας / Petros Stefaneas, Ελλάδα / Greece, 2019, 8’
EXP Exhalation - Al Díaz, Ισπανία / Spain, 2018, 15’
1821 GR SH WF Δύο Σταγόνες Νερό / Two Drops of Water - 
Σπυριδούλα Γούσκου / Spiridoula Gouskou, Ελλάδα / Greece, 2020, 9’
GR SH Η Γραμμή / The Line - Λουκάς Αγέλαστος / Lukas Agelastos, 
Ελλάδα / Greece, 2019, 11’

18:00
GH SH WF Small Talk With The Bad Man - Νίκος Κολιούκος, Μένη 
Τσιλιανίδου / Nikos Kolioukos, Meni Tsilianidou, Ελλάδα /Greece, 2021, 15’
GR SH WF From the Street - Νάντια Μαντέση Nantia Mantesi, Ελλάδα 
/ Greece, 2020, 3’
GR SH NINA - Νικόλας Κοσκινάς / Nikolas Koskinas, Ελλάδα // 
Greece, 2020, 11
GR SH Έξω / Out - Meghdad Fadaeenia, Ελλάδα / Greece, 2020, 14'
GR SH Above the borders - Σωκράτης Ρωμύλιος / Sokratis Romilios, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 11'18'' 
GR SH Παπούτσια Οικογενειακού Χωρισμού / Family Breakup 
Shoes - Θωμάς Γιαννάκης / Thomas Giannakis, Ελλάδα / Greece, 
2020, 5'
GR SH Περσεφόνη / Persephone - Αφροδίτη Παρδαλογιάννη, Ανδρέας 

Μακρής / Aphrodite Pardalogianni, Andreas Makris, Ελλάδα / Greece, 2020, 12'

19:45
PAN DF GR Mέσω Ναυπλίου με τον Γιώργο Ρούβαλη - Γιώργος 
Βουλτσίδης / Giorgos Voultsidis, Ελλάδα / Greece, 2017, 60’
Το ντοκιμαντέρ διαπραγματεύεται την σημασία της μικροϊστορίας, τόσο 
για την «μεγάλη» ιστορία όσο και για την ιστορία μιας περιοχής.
Η μικροϊστορία κρατάει γεύσεις, οσμές, μνήμες, αποχρώσεις και 
αρώματα που δεν είναι ρετρό, αλλά επιδέχονται ποικίλη σύγχρονη 
επωφελή χρήση.Ακολουθεί την πορεία της μέλισσας, του μελετητή 
δηλαδή, αυτού που δίνει χρόνο και αφουγκράζεται τους παλιούς 
ήχους και τους απόηχους μιας πόλης και «επενδύει» στη σχέση που 
αναπτύσσει με τα «μοντέλα του», καθώς περιοδεύει και ανιχνεύει 
υλικά σε παλαιές αποθήκες και αφύλακτες διαβάσεις. Χώρος δράσης 
το σημερινό Ναύπλιο.
The documentary discusses the importance of short stories, both for 
the "big" history and for the history of an area. The short story holds 
tastes, smells, memories, nuances, and perfumes that are not retro, 
but can be varied for modern beneficial use. It follows the course of 
the bee, the scholar, that is, of one who gives time and listens to the 
old sounds and the echoes of a city and "invests" in the relationship 
which he develops with his "models" as he tours and detects materi-
als in old warehouses and unguarded passages. Place of action, the 
modern Nafplio.

21:00
DF WC Alexandre the Fool / Alexander Odyssey – Pedro Pires, 
Καναδάς / Canada, 2019, 65’
Δεκαπέντε χρόνια μετά από ένα ψυχωτικό συμβάν στη Θάλασσα της 
Νότιας Κίνας που έφερε τα πάνω κάτω στην ζωή του, ο Άλεξ, ένας 
ευαίσθητος, εκλεπτυσμένος και σχιζοφρενικός άνθρωπος βρίσκεται σε 
ένα σταυροδρόμι. Η γιαγιά και έμπιστή του, που θα ήθελε να πεθάνει 
με ηρεμία, επιμένει ότι πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια κοπέλα. Η 
συνάντησή του με μια νεαρή ψυχωτική κοπέλα θα δώσει την ευκαιρία να 
γεννηθεί μια παθιασμένη σχέση, κάνοντάς τον να παρασυρθεί πέρα από 
τα συνήθη συναισθηματικά του όρια. Τη στιγμή που τα ταραγμένα νερά 
της Θάλασσας της Νότιας Κίνας πνίγουν τις σκέψεις του, απομονώνεται 
σταδιακά, φοβούμενος μήπως τον καταπιεί η αμέτρητη άβυσσος της 
παράνοιας. Μια προσωπική οδύσσεια, ταυτόχρονα βασανιστική και 
μεγαλειώδης.
Fifteen years after a psychotic event on the South China Sea flipped 
his life upside down, Alex, a sensitive, refined and schizophrenic man 
is at a crossroads. His grand-mother and confidante, who would like 
to die with peace of mind, insists that he tries to find a girlfriend. His 
encounter with a young psychotic woman gives birth to an ardently 
passionate relationship, making him slowly drift away from his usual 
emotional boundaries. While the South China Sea’s troubled waters 
well up in his mind, he gradually isolates himself, in danger of being 
swallowed by paranoia’s unfathomable abyss. An intimate odyssey, at 
once troubling and sublime.

26 / 10 / 21 ΤΡΙΤΉ / TUESDAY 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ / VOULEFTIKO

27 / 10 / 21 ΤΕΤΑΡΤΉ / WEDNESDAY  
14:00
DF GR Why photography? - Aνδρέας Κατσικούδης / Andreas Katsik-
oudis, Ελλάδα / Greece, 2020, 67’
Είναι ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τον τρόπο που τόσοι πολλοί άνθρωποι 
στις μέρες μας χρησιμοποιούν για να εκφραστούν και για να αντιμετωπίσουν 
τα προσωπικά τους προβλήματα. Η φωτογραφία είναι μια τέχνη για τον 
κάθε άνθρωπο, αλλά πρώτα πρέπεικανείς να καταλάβει τη γλώσσα και τις 
δυνατότητές της. || This is a documentary about the way many people use 
to express themselves nowadays and deal with life’s everyday problems. 

Photography is an art for everyone, but firstly you have to realize its own 
language and possibilities.

15:00
SH WC Silent Movie - Melo Viana, Βραζιλία / Brazil, 2020, 15’
DS WF WC The Sparkling Homes - Jenna Suru, Γαλλία / France, 2014, 10’
SH Sven Gunnar - Darwin Reina, Σουηδία / Sweden, 10'41''
SH Why We Are Unhappy in Cities? - Zhao Gang, Κίνα / China, 2020, 
13'45''

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΉΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ»
6th NAFPLIO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL «BRIDGES»
Κατηγορίες ταινιών / Film Categories
ΑΝΙ Κινούμενα Σχέδια / Animation 
SH Μικρού Μήκους / Short Films 
GP Χρυσός Πήγασος / Golden Pegasus
DS Ταινίες Τεκμηρίωσης Μικρού Μήκους / Documentary Shorts
DF Ταινίες Τεκμηρίωσης Μεγάλου Μήκους / Documentary Feature 
ΕΧΡ-MD-ART Πειραματικές-Mουσικής-Χορού-Καλλιτεχνικές / 
                      Experimental-Music-Dance-Art

25 / 10 / 21 ΔΕΥΤΕΡΑ / MONDAY

GR Ελληνικές Ταινίες / Greek Films
WC Διεθνής Κινηματογράφος / World Cinema
GR Ελληνικές Ταινίες / Greek Films
WF Γυναίκα Σκηνοθέτρια ή / και Παραγωγός / Women’s Films 
TRI Αφιέρωμα / Tribute
1821 Αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση / Tribute to the 
         Greek Revolution
Q+A Παρουσία σκηνοθέτη | Director's attendance



76

Σαραντέας / Stratos Saranteas, Ελλάδα / Greece, 2020, 18'
SH Anker - Michail Galanopoulos, Δανία / Denmark, 2018, 10’
GR SH WF Musical? - Elena Palla, Ελλάδα / Greece, 2020, 11’
GR SH WF Nightwalk - Mary Bouli, Ελλάδα / Greece, 2020, 3’
GR SH Ηρώ / he.ro: / Iro / he.ro: / - Αλέξης Κουκιάς - Παντελής / Alexis 
Koukias-Pantelis, Ελλάδα / Greece, 2020, 15'
GR SH Night Call - Παναγιώτης Πελέκης / Panagiotis Pelekis, Ελλάδα / 
Greece, 2019, 18'
GR SH Οι Φάλαινες της Ηπείρου / The Whales of Ipeirou Str.- 
Απόστολος Κάσσαρης / Apostolis Kassaris, Ελλάδα / Greece, 2019, 18'

17:00 -19:00 
Εκδήλωση: Το κίνημα του Ντανταϊσμού στον Κινηματογράφο ως 
αντίδραση στη φρικαλεότητα του πολέμου - παρουσίαση της περιόδου 
και προβολή τεσσάρων χαρακτηριστικών βωβών ταινιών με πρωτότυπη 
μουσική από τη συνθέτρια  Έφη Μαρκουλάκη.
Χαιρετισμός και Εισήγηση του Αλμπέρτο Εσκενάζη - μερικές σκέψεις 
για την έκφραση της συγγραφικής τέχνης σε περιόδους επανάστασης. 

21:00
Θεατρική Παράσταση
1821 “O Γέρος του Μοριά” 

 Κολοκοτρώνης: Αλμπέρτο Εσκενάζη, 
Τσερτσέτης: Γιώργος Τριανταφύλλου

 Ο Κολοκοτρώνης ξεδιπλώνει την 
ζωή του στον Τερτσέτη για να γράψει 
την αυτοβιογραφία του. Με φοβερές 
εντάσεις μιλάει για όλη την πορεία της 
ζωής του αλλά και όλα τα γεγονότα που 
σημάδεψαν την επανάσταση. Γελάει, 
θυμώνει, κλαίει, χορεύει κι όταν 

πεθαίνει, ο Τερτσέτης με ένα συγκλονιστικό μονόλογο κλείνει το 
έργο. Μια παράσταση μεστή, θεατραλε, που οι ιστορικές αναφορές 
δεν αποδυναμώνουν την θεατρική δομή της. Ένα έργο για όλες τις 
ηλικίες μιας και ο θεατής βλέπει να ξεδιπλώνεται μπροστά του όλη η 
επανάσταση που ήταν ο σταθμός του Ελληνικού κράτους.

10:00-12:00
Εργαστήρι Υποκριτικής με την Κατερίνα Χέλμη 
Acting workshop with Katerina Helmy

13:00
1821 DF GR Ένα δέντρο θυμάται / A tree remembers - Konstantinos Follas, 
Ελλάδα / Greece, 2018, 86’ Q+A
Η ιστορία του Λίντιτσε, που οι Nαζί ισοπέδωσαν και εξαφάνισαν –κυριολεκτικά– ως 
αντίποινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ωστόσο, το μικρό τσεχικό χωριό, 
που είναι αδελφοποιημένο με το Δίστομο και πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, όχι μόνο 
δεν σβήστηκε από τον χάρτη αλλά αποτελεί σύμβολο στον αγώνα κατά του φασισμού.
This is the story of Lidice, levelled and – literally – eradicated by the Nazis in re-
taliation for the assassination of Reinhard Heydrich in Prague. However, despite the 
heavy death toll it paid, the Czech village not only was not erased from the map but 
constitutes a symbol in the fight against Fascism.

14:45
GR SH A_minor - Andreas Tourountzan, Ελλάδα / Greece, 2020, 8’ Q+A
SH A Strange Season - Burak Oguz Saguner, Τουρκία / Turkey, 2020, 10’ Q+A
GR SH The Power of Cinema - Doddi Elgabry, ΗΒ / UK, 2020, 15’
GR SH No Offense - Dimitris Andjus, Ελλάδα / Greece, 2019, 3’
GR SH Το Βάρος Της Θάλασσας / The weight of the sea - Κωστής Αλεβίζος / Kostis 
Alevizos, Ελλάδα / Greece, 2019, 17’
GR SH WF Nausea / Ναυτία - Αναστασία Φλοκατούλα / Anastasia Flokatoula, 
Ελλάδα / Greece, 2019, 20’
GR SH Δ-Εμμονή / D-Obsession - Diana Chemeris, Ελλάδα / Greece, 2019, 10’
GR SH CanceRL - Αναστάσης Μαυρογιάννης, Ιωάννης Χαραλάμπους / Anastasis 
Mavrogiannis, Ioannis Charalambous, Ελλάδα / Greece, 2019, 7’
GR SH Σιωπηλά Δεσμά / Silent Ties - Γιώργος Λεοντακιανάκος / George Leontaki-
anakos, Ελλάδα / Greece, 2019, 7’
GR SH WF Phalaenopsis Αlba - Γεωργία Μ. Σωτήρχου / Yeorgia M. Sotirchou, 
Ελλάδα / Greece, 2018, 17’
GR SH Αυτό Το Χώμα / This Land - Κυριάκος Αναστασίου / Kiriakos Anastasiou, 
Ελλάδα / Greece, 2020, 15’
GR SH Another Fishbowl - Βαγγέλης Καλαϊτζής / Vaggelis Kalaitzis, Ελλάδα / 
Greece, 2020, 8’
GR SH The Outcast Kid - Ιωάννης Μάκρο / Ioannis Makro, Ελλάδα / Greece, 2019, 
17’ Q+A

18:00
GR SH Πωλείται / For Sale - Απόστολος Καρουλάς / Apostolos Karoulas, Ελλάδα / 
Greece, 2019, 18’ 
GR SH Phrosso - Μιχάλης Τιγκιρίδης, Κλεοπάτρα Εμμανουήλ Κυριακοπούλου / 
Michalis Tigkiridis, Kleopatra Emmanouil Kyriakopoulou, Ελλάδα / Greece, 2020, 11’ 
GR SH WF 12 - Ντόρα Καζαντζίδη / Ntora Kazantzidi, Ελλάδα / Greece, 2019, 10’ 
GR SH WF Allimonò - Ιάκωβος Παναγόπουλος / Iakovos Panagopoulos, Ελλάδα / 
Greece, 2019, 15’ 
GR SH Goodnight my love - Σωκράτης Ρωμύλιος / Sokratis Romilios, Ελλάδα / 
Greece, 2020, 4’ 
GR SH Press Pot - Γιώργος Σακαρέλλος / George Sakarellos, Ελλάδα / Greece, 2020, 
3’ 
GR SH Wicca - Vahagn Karapetyan, Ελλάδα / Greece, 2019, 1’22”
GR SH Wicca Book chapter 1 - Vahagn Karapetyan, Ελλάδα / Greece, 2019, 5’
GR SH Tο Μπουκάλι / Τhe Bottle - Γιάννης Μικρός / Giannis Mikros, Ελλάδα / 
Greece, 2020, 5’
GR SH WF Let's See What's Next - Izabella Fulop, Ελλάδα / Greece, 2020, 18’

20:00
GR GP Ο Πύραυλος / The Rocket - Στέφανος Σιταράς / Stefanos Sitaras, Ελλάδα / 
Greece, 2019, 98' Q+Α 
Ο Στάθης, χρόνια γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους 
φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), 
προκειμένου να μην τους χάσει. Γυρισμένος αποκλειστικά με μη-ηθοποιούς στην 
πορεία 4 ετών, ο Πύραυλος αφηγείται την πραγματική ιστορία μιας παρέας, την 
τελευταία νύχτα του καλοκαιριού. ||| After being called a liar for years, Stathis is 
forced to gather all his friends and take them to a "top-secret location," to prove the 
existence of a supposed rocket (that only he knows about). If he doesn't show the 
rocket, he will lose all his friends. Shot entirely with non-actors over four years, the 
Rocket tells the true story of the last night of summer 2015.

22:00
GR GP Αλέξανδρος ο Μακεδών / Alexander the Macedonian - Τάκης 
Βογόπουλος / Takis Vogopoulos, Ελλάδα / Greece, 2019, 71' Q+Α
324 π.Χ. Μια επιστολή που λαμβάνει η βασίλισσα Ολυμπιάδα από το γιο της Αλέξανδρο, 
γίνεται αφορμή να ξετυλιχτούν αναμνήσεις, συναντήσεις και οράματα του μεγάλου 
στρατηλάτη, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι πιο σημαντικές στιγμές της 
ζωής του περνούν μπροστά από τα μάτια του, σαν κινηματογραφική ταινία. ||| 324 BC. 
A letter received by Queen Olympias from her son Alexander, becomes an occasion 
for unfold memories, meetings and visions of the great recruiter, shortly before he 
leaves his last breath. The most important moments of his life pass before his eyes, 
like a movie.

29 / 10 / 21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ / FRIDAY 

16:00
DF GR WF Lalas EUrope - Ιφιγένεια Ανδρέου / Iphigenia Andreou, Clara 
Puhlmann, Roman Stocker, Ελλάδα / Greece, 2020, 42’
Δέκα χρόνια κρίσης στην Ευρώπη - και δεν έχει τελειώσει. Σε ένα μπαλκόνι 
στο Παγκράτι, τρεις γυναίκες θυμούνται τον φόβο, την ελπίδα και την 
απογοήτευσή τους στα χρόνια της κρίσης. Τι επιφυλάσσει το μέλλον; Μια 
ελληνική οικογένεια χωρισμένη μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου ονειρεύεται 
μια καλύτερη Ευρώπη για τη νεογέννητη Λάλα.
Ten years euro crisis - and it’s far from being over. On a balcony in Pagrati, 
three women recall their fear, hope and frustration during the years of cri-
sis. What does the future hold? A Greek family split between Athens and 
Berlin dreams of a better Europe for newborn Lala.

17:00
GR SH WF Καρτ-ποστάλ από το Ελληνικό / Postcards from Hellinikon 
- Αφροδίτη Κατερινοπούλου / Aphroditi Katerinopoulou, Ελλάδα / Greece, 
2020, 23’
GR SH Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω / Time never comes back - Νικόλαος 
Γαλάνης, Σπουδαστές 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Λακωνίας / Nikola-
os Galanis, Students of 2nd Primary school in Skala Lakonias, Ελλάδα / 
Greece, 2019, 1’29” Q+A
GR SH Ah, these damn letters- Νικόλαος Γαλάνης, Σπουδαστές 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Λακωνίας / Nikolaos Galanis, Students of 2nd 
Primary school in Skala Lakonias, Ελλάδα / Greece, 2018, 6’47”
GR SH All that we share - Νικόλαος Γαλάνης, Σπουδαστές 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Σκάλας Λακωνίας / Nikolaos Galanis, Students of 2nd Primary 
school in Skala Lakonias, Ελλάδα / Greece, 2018, 2’18”
GR SH SOSivio - Νικόλαος Γαλάνης, Σπουδαστές 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Σκάλας Λακωνίας / Nikolaos Galanis, Students of 2nd Primary school in 
Skala Lakonias, Ελλάδα / Greece, 2018, 9’
GR SH Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις! / You 
can achieve anything, just believe it! - Νικόλαος Γαλάνης, Σπουδαστές 
2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Λακωνίας / Nikolaos Galanis, Students of 
2nd Primary school in Skala Lakonias, Ελλάδα / Greece, 2020, 2’ Q+A
1821 GR DS WF ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση 
/ FREEDOM: 200 years since the Greek Revolution - Νικόλαος Γαλάνης 
/ Nikolaos Galanis, Ελλάδα / Greece, 2021, 6’ Q+A
GR SH Προμαχωνας 5 Αδέλφια - 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, Ελλάδα 
/Greece, 2021, 3' Q+A

18:15
DS WF GR Ημερολόγια Αποστολής Νικόλας Παπαχρυσοστόμου / Dia-
ries from the Field Nicholas Papachrysostomou - Δάφνη Τόλη, Δημήτρης 
Μαυροφοράκης / Daphne Toli, Dimitris Mavroforakis, Ελλάδα / Greece, 
2019, 27’ Q+Α

19:00
GR DS WF To Μυστήριο των Μονολίθων / Monolithi - the mystery - 
Άννα Χριστοφίνη / Anna Christofini, Κύπρος / Cyprus, 2021, 6’ Q+Α

1821 PAN GR WF She Should Run - Cyprus - Πέτρα Τερζή / Petra 

Terzi, Κύπρος / Cyprus, 2019, 55’ Q+Α
H ταινία διεισδύει και παρουσιάζει την ιστορία των τελευταίων χρόνων 
της Κύπρου μέσω των εμπειριών εννέα γυναικών πολιτικών στη Κύπρο: 
Τουρκική εισβολή, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων. Εννέα 
γυναίκες από διαφορετικά κόμματα και πολιτικές θέσεις έχουν ένα κοινό 
στόχο στη δράση τους. Αποκλειστικές δηλώσεις από την Πρώτη Κυρία 
Άντρη Αναστασιάδου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη.
The film explores in depth the recent history of Cyprus including the Turkish 
invasion (1974), human rights issues and gender equality through the ex-
periences of nine women involved in politics in Cyprus and living in Nicosia 
-the last divided capital in Europe. Nine women from different parties and 
political positions have a common goal in their actions: Peace! Exclusive 
interviews with the First Lady and the President of Cyprus Republic Mr. 
Nikos Anastasiadis. 

20:15
1821 GR DF Ο Μπάιρον στην Αττική / Byron in Attica - Στάθης Ρέππας 
/ Stathis Reppas, Ελλάδα / Greece, 2021, 37’ Q+A
Ένα Ντοκιμαντέρ για τον Λόρδο Βύρωνα, το μεγάλο Φιλέλληνα, έναν από 
τους σημαντικότερους ρομαντικούς ποιητές. Ο Λόρδος Βύρωνας με την 
κλασική παιδεία που είχε δεχτεί ως φοιτητής στη χώρα του, συνεπαρμένος 
από την ομορφιά της Ελλάδας, των αρχαίων μνημείων και τον πολιτισμό της, 
γράφει στίχους και την εξυμνεί. 
A documentary about Lord Byron the great Philhellene, one of the most 
important romantic poets. Lord Byron with the classical education he had 
received as a student in his country, captivated by the beauty of Greece, the 
ancient monuments and its culture, writes lyrics and praises it.

21:00
GP WC Το δικαίωμα στην ευτυχία / Il diritto alla felicità - Claudio 
Rossi Massimi, Ιταλία / Italy, 2021, 81' Q+Α
Είναι η ιστορία μιας φιλίας μεταξύ διαφορετικών γενεών, διαφορετικών 
εθνικοτήτων, εμπειριών διαφορετικής ζωής. Ο Libero είναι ένας ένθερμος 
πωλητής βιβλίων και ο Essien είναι ένα παιδί μετανάστης που ζει στην Ιταλία 
για μερικά χρόνια. Η φιλία μεταξύ των δύο περνά μέσα από τα βιβλία που 
δανείζει ο Libero στον Essien και ο δεσμός μεταξύ τους μεγαλώνει παράλληλα 
με τα συναισθήματα που μπορεί να δει καποιος στα μυθιστορήματα. Ο Essien 
συναντά τη Δύση μέσω της λογοτεχνίας του, ο Free εκπληρώνει την έννοια 
του ονόματός του προσπαθώντας να βγάλει από τον Essien έναν ελεύθερο 
άνθρωπο. Η ζωή, με τις εντολές της, θα δώσει ένα μελαγχολικό τέλος, αλλά 
τίποτα δεν χάνεται εκεί που υπάρχει συνενοχή και στοργή.
It is the story of a friendship between different generations, different na-
tionalities and experiences of different life. Libero is a keen used book sell-
er and Essien is a kid immigrant who has lived in Italy for a few years. The 
friendship between the two passes through the books that Libero lends to 
Essien and the complicity between them grows parallel to the emotions 
that each of these novels can give. Essien meets the West through his liter-
ature, Free brings to fulfill the meaning of his name by trying to make out 
of Essien a free man. Life, with his commandments, will have an ending 
melancholy, but nothing is lost where there is complicity and affection.

13:00 
DS WF GR Cleoniki / Κλεονίκη - Άννα Αντωνοπούλου / Anna Anto-
nopoulou, Ελλάδα / Greece, 2019, 29’
DS GR Μάτι 23 -7 Δεν ξεχνάμε ποτέ / Mati 23-7 We never forget 
- Αλέξης Αλεξίου / Alexis Alexiou, Ελλάδα / Greece, 2019, 5’
DS GR Dreams Can’t Be Quarantined - Άρης Κατσιγιάννης / Aris 
Katsigiannis, Ελλάδα / Greece, 2020, 5’
DS GR Θάλασσά Μου / Thalassa Mou - Loucas Tsilas, Ελλάδα / 
Greece, 2020, 2’

DS GR WF Lover of Light - Jo Kapralou, Ελλάδα / Greece, 2019,11’
DS GR We Welcome You - Kώστας Λένης / Kostas Lenis, Ελλάδα / Greece, 
2020,18’
EXP GR No beginning, No end (Zero) - Φάνης Τοψαχαλίδης / Fanis Topsa-
chalidis, Ελλάδα / Greece, 2019, 18’ Q+A
1821 DS GR Σκιών Μνήμες / Remembrance Of Shadows - Σταύρος 
Σπυράκης / Stavros Spyrakis, Ελλάδα / Greece, 2020, 7’

15:00
GR SH Πνευματικά Δικαιώματα / Pneumatika Dikaiomata - Στράτος 
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17:00-18:00
1821 Εκδήλωση Λόγου και Τέχνης του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού 
Σύλλογου Μίτος και του καναλιού Body in Balance GR : «H Ιδέα στην 
Πράξη - από το αρχέτυπο του Οδυσσέα στον ήρωα του ’21 Κολοκοτρώνη» 
- ανοιχτή συζήτηση για την δύναμη του πνεύματος και της θέλησης. 
Συμμετέχουν οι: Μαριλένα Aναστασοπούλου - Αρχαιολόγος / Ξεναγός, 
Γιάννης Στρατάκης - Μουσικός / Ερευνητής Αρχαίου Ελληνικού Ήχου, 
Μαριάννα Λαμπίρη - Σκηνοθέτις / Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. 
Συντονίζει και προλογίζει η Ιφιγένεια Τσαντίλη M.Sc. Δημοσιογράφος/
Επικοινωνιολόγος.
Αρχαία φόρμιγγα και απαγγελία: Γιάννης Στρατάκης
Προβολή: Απόσπασμα της παράστασης «Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη», 
ένα διαδραστικό θεατρικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Μαριάννας Λαμπίρη, 
2021, 10’ 
1821 Speech and Art Event organised by the Cultural and Educational 
Association "Mitos" and the TV channel Body in Balance GR: "The 
Idea in Practice - from the archetype of Odysseus to the hero of '21 
Kolokotronis" - open discussion about the power of spirit and inten-
tion.
Participants: Marilena Anastassopoulou - Archaeologist - Guide, 
Giannis Stratakis - Musician - Researcher of Ancient Greek Sound, 
Marianna Lampiri - Director - Mental Health Consultant.
Coordinated and prefaced by Ifigenia Tsantili M.Sc. Journalist- Communica-
tion Specialist.
Ancient phorminx and recitation: Giannis Stratakis

Screening: Excerpt from the play "Memoirs of Kolokotroni", an interactive 
theatrical documentary directed by Marianna Lampiri, 2021, 10 '

19:30 
Χαιρετισμοί / Greetings
1821 ΔΟΠΠΑΤ Μουσικό Πρόγραμμα / Music program in honor of Mikis 
Theodorakis and the 200 year anniversary of the Greek Revolution 
Επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με 
τους σολίστ Ευάγγελος Ζερβόπουλος, Νίκος Πάτσιος και Κώστας Σαλεσιώτης 
υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Θεοδόση Αντωνιάδη.

20:00 
Βραβεία Χρυσός Πήγασος / Golden Pegasus Awards 

21:00
TRI GR H Γεύση του Ολόκληρου - ( Director’s Cut 
«O δραπέτης του Φεγγαριού») - / Τhe Taste of Com-
pletion (Director’s Cut “Moon Runaway” - Πρεμιέρα / 
Premiere - Θόδωρος Μαραγκός / Thodoros Maragos, 
Ελλάδα/Greece, 2021, 90’ Q+A
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Τσοκόπουλος, Άντζελα 
Γκερέκου, Ολγα Μαραγκού, Μενέλαος Ντάφλος, Κώστάς 
Τσάκωνας, Κώστας Καφάσης Κώστας Τζουβάρας, 
Γρηγόρης Πατρικαρέας, Χρήστος Καλαβρούζος, Σπύρος 
Φωκάς, Αλεξάνδρα Λαδικού.

30/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
JURY IN SEVERAL CATEGORIES

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΕΛΜΉ
KATERINA HELMY

ΉΘΟΠΟΙΟΣ/ACTRESS

ALEXIS CHAVIARAS
ΣΚΉΝΟΘΕΤΉΣ

 DIRECTOR, ANIMATOR 

ELENI LUCAS
ΉΘΟΠΟΙΟΣ / ACTRESS

ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΝΉ / ANNA CHRISTOFINI
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ / PHOTOGRAPHER

STEPHANIE PEDROS
ARTISTS MANAGEMENT

GEORGE F. MEHALCHICK
ENTERTAINMENT LAWYER

WWW.BRIDGESFEST.EU


