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The Greek Film Society Sydney presents 

19th Thessaloniki Documentary Festival 
Regional Event (2017)

A selection of contemporary 
Greek documentaries  

7 pm 
Cyprus Club 
58-76 Stanmore Road, 
Stanmore  

All Þlms subtitled in English 
Minimum membership fee $5.00 
includes all screenings  

greekÞlmsocietysydney@gmail.com 
www.greekÞlmfestivalsydney.com Facebook: 
Greek Film Society Sydney  
Telephone Contact: 0402564722  

THURSDAY 6 JULY 
Ichthys 

Village Potemkin 

THURSDAY 13 JULY 
Beatbox and Winds – Nicos Diminakis 

Culinary Heritage of Mount Athos 

THURSDAY 20 JULY 
Dialogue of Berlin (5.30pm) 

Every Single Day 
Greek Animal Rescue 

THURSDAY 27 JULY 
The Glass Dragon 

String-less

20th Thessaloniki Documentary Festival

Regional Event (2018)

THURSDAY 5 JULY, 7 PM

Citizen Xenos

Μissing Fetine

THURSDAY 12 JULY, 7 PM

Nikos Mamangakis – The Last Word  

The Return

THURSDAY 19 JULY, 7 PM

Kostis Papagiorgis, the sweetest misanthrope

THURSDAY 26 JULY, 7 PM

Back to the Top
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Greek Film Society Sydney presents
20th Thessaloniki Documentary Festival 
Regional Event (2018)

Citizen Xenos (63΄) Dir. Lucas Paleocrassas
An engaging focus on the lives of six refugees and 
activists who take up the challenge of survival in Greece 
today relying on their agency and self-determination. 

Μissing Fetine (75΄) Dir. Yeliz Shukri
Pembe Mentesh, an Australian-born Turkish-Cypriot 
woman, returns to live in Cyprus and begins a search for 
her long-lost great aunt who was married off at fourteen 
to a man in Palestine. A story with multiple connections. 

Citizen Xenos (63΄) Σκ. Λουκάς Παλαιοκρασσάς  
Μια ταινία που ακολουθεί τη καθημερινότητα έξι 
χαρακτήρων, προσφύγων και ακτιβιστών, που 
αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επιβίωσης στην 
σημερινή Ελλάδα, βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις και 
στην αυτονομία τους.

Αναζητώντας τη Φετινέ (75΄) Σκ. Γελίζ Σουκρί
Μια Τουρκοκύπρια, γεννημένη στην Αυστραλία, γυρνά στη 
Κύπρο όπου αναζητάει την τύχη της αδελφής του παππού 
της, η οποία υποχρεώθηκε να παντρευτεί στα δεκατέσσερά 
της έναν Παλαιστίνιο. Μιά ιστορία με πολλαπλές 
πολιτισμικές διαστάσεις.

Nikos Mamangakis - The Last Word (63’) 
Dir. Takis Sakellariou
An insight into postwar Greek music, through the life of 
composer Nikos Mamangakis, whose music crossed 
a diverse range of genres and whose passionate life 
shines a light on Greek cultural history.

The Return (63΄) Dir. Menelaos Karamangiolis
A moving film about the liberating role of theatre in a 
youth correctional institution where a dedicated actor 
wins the trust and respect of the inmates who overcome 
the odds against them and grow in strength and charac-
ter.

Νίκος Μαμαγκάκης - Λόγος τελευταίος (63΄)
Σκ. Τάκης Σακελλαρίου
Μέσα από τα μεταπολεμικά πολιτιστικά δρώμενα 
της Ελλάδας, ο Νίκος Μαμαγκάκης μας ξεναγεί στο 
πολυσύνθετο μουσικό του έργο και την προσωπική, γεμάτη 
πάθος ζωή του.

Επιστροφή (63΄) Σκ. Μενέλαος Καραμαγγιώλης
Μια συγκινητική ταινία που αναφέρεται σε ανήλικους 
έγκλειστους σωφρωνιστικού ιδρύματος, που μέσα από 
το θέατρο και την αφωσίωση ενός ηθοποιού και ενός 
δασκάλου, ξεπερνούν τα εμπόδια γύρω τους, αποκτώντας 
δύναμη και αυτοπεποίθηση. 
 

Kostis Papagiorgis, the sweetest misanthrope 
(92΄) Dir. Eleni Alexandraki

A compelling portrait of Kostis Papagiorgis, essayist and 
non-conformist thinker, through recorded conversations, 
dramatised readings and memories of friends. A story of 
a circle of critical Greek intellectuals of the 60s genera-
tion till today. Greek Film Critics Association Award. 

Κωστής Παπαγιώργης, ο πιο γλυκός 
μισάνθρωπος (92΄) Σκ. Ελένη Αλεξανδράκη

Ένα πορτρέτο για τον σημαντικό δοκιμιογράφο 
και μεταφραστή Κωστή Παπαγιώργη, μέσα από 
κινηματογραφικά αρχεία, δραματοποιημένες αναγνώσεις 
και αναμνήσεις φίλων. Ιστορία μιάς παρέας διανοουμένων 
της γενιάς του ‘60 μέχρι σήμερα. Βραβείο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ).

Back to the Top (96΄)
Dir. Stratis Chatzielenoudas

Leonidas, a 33-year old punk rock paraplegic, returns 
with his friends to climb the highest peak of Mount 
Olympus. A challenge for friends and the young at heart. 
Audience Award.

Επιστροφή στην κορυφή (96΄) 
Σκ. Στρατής Χατζηελενούδας

O Λεωνίδας, ένας 33χρονος punk μουσικός με 
παραπληγία, αποφασίζει με την βοήθεια φίλων να 
ξαναδοκιμάσει ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του 
Ολύμπου. Μια πρόκληση για τον ίδιο και τους φίλους που 
το λέει η καρδιά τους. Βραβείο Κοινού. 

THURSDAY 6 JULY, 7 PM 
ICHTHYS (33΄) Dir. Christos Karalias

A Greek-American surgeon, desiring a religious life for his 
family, settles in Greece in a secluded estate where his 
children are homeschooled and grow up in an unorthodox 
way.

Village Potemkin (85′) Dir. Dominikos Ignatiadis

A hard and honest close-up account of a group of former 
drug addicts in Athens told through the camera of 
Dominikos who has hit rock bottom and fought his way 
back to staying ‘clean’.


THURSDAY 13 JULY, 7pm 
Beatbox and Winds – Nicos Diminakis (53′)  
Dir. Gina Georgiadou 
Infectiously enthusiastic musician and exponent of beatbox 
and wind instruments, Nicos Diminakis, talks passionately 
about his musical compositions and experimentations as he 
offers samples of lively and original music.

Culinary Heritage of Mount Athos (72′)  
Dir. Christos Matzonas 
An insight into the culinary tradition of a monastery on 
Mount Athos through earthy demonstrations of cooking by 
a monk, with a background of Byzantine chanting and a 
stunning natural environment.


THURSDAY 20 JULY, 5.30pm 
Dialogue of Berlin (80′) Dir. Nicos Ligouris 
A cinematic essay that combines documentary, personal 
journal, Þction and philosophical contemplation on the subject 
of the paradoxical interplay between the cultures of the 
European North and South. 
Every Single Day (55′) Dir. Spyros Gerousis

An upfront look at the everyday challenges faced by 
Greece’s young and diverse 1990s hip hop generation 
whose lyrics, music and graffiti deal directly with the 
country’s harsh realities.

Greek Animal Rescue (65′) Dir. Menelaos Karamaghiolis 
A story of locals and foreigners who rescue neglected dogs 
in a Greek industrial wasteland, a commitment that is tested 
in an area of hardship and poverty.


THURSDAY 27 JULY, 7pm 
The Glass Dragon (10′) Dir. Konstantina Ouroumi 
Georgia, an adolescent who won the Þght against cancer, 
recounts her experience and sends out a hopeful message.

String-less (86′) Dir. Angelos Kovotsos 
Five women, an acapella group from Thessaloniki (in Greek, 
their name means hags, harridans…), surviving adversity 
and crisis, while creating beautiful music with a female 
identity. Five intimate stories + vibrant music!    


ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7μμ  
ΙΧΘΥΣ (33’) Σκην. Χρήστος Καραλιάς 
Ένας ελληνοαμερικανός χειρούργος μετακομίζει με την 
οικογένειά του σε μία απομονωμένη βίλα στην Ελλάδα και 
μεγαλώνει τα παιδιά του με πυρήνα της ανατροφής τους 
την αγάπη τους για τον Χριστό.

Village Potemkin (85′) Σκην. Δομήνικος Ιγνατιάδης 
Οι ιστορίες μιας ομάδας πρώην χρηστών ναρκωτικών στην 
Αθήνα μέσα από τον φακό του Δομήνικου ο οποίος αφού 
έπιασε πάτο προσπάθησε και κατάφερε να σηκωθεί και να 
παραμείνει “καθαρός”. 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7μμ 
Beatbox and Winds – Nicos Diminakis (53′) 
Σκην. Τζίνα Γεωργιάδου 
Ο Νίκος Δημηνάκης, μουσικός από τη Θεσσαλονίκη, μιλάει 
για τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις και πειραματισμούς 
και μας προσφέρει δείγματα ζωηρής και πρωτότυπης 
μουσικής στην οποία εντάσει τη φωνητική τεχνική beatbox.

Αγιορείτικη μαγειρική κληρονομιά (72’) 
Σκην. Χρήστος Ματζώνας 
Η μαγειρική παράδοση του Αγίου Όρους μέσα από τις 
μαγειρικές επιδείξεις ενός μοναχού στην κουζίνα ενός 
μοναστηριού, με φόντο βυζαντινούς ύμνους και ένα 
απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό τοπίο.


ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, 5.30μμ 
Οι διάλογοι του Βερολίνου (80′) Σκην. Νίκος Λυγγούρης 
Μία ταινία-δοκίμιο που συνδυάζει ντοκιμαντέρ, ημερολόγιο, 
μυθοπλασία και φιλοσοφική αναζήτηση, πάνω στην 
αλληλεπίδραση των πολιτισμών του Ευρωπαικού Βορρά και 
Νότου.

Κάθε μέρα (55’) Σκην. Σπύρος Γερούσης 
Μία ματιά στον καθημερινό αγώνα της γενιάς των νέων 
μουσικών χιπ χοπ της δεκαετίας του ’90 οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν την σκληρή ελληνική πραγματικότητα με 
τους στίχους τους, τη μουσική και τα γκραφίτι.

Greek Animal Rescue (65′) Σκην. Μεν. Καραμαγγιώλης 
Μια ομάδα νέων εθελοντών περιπολούν τον Ασπρόπυργο 
περιθάλποντας αδέσποτα ζώα σε μια εφιαλτική περιοχή, 
κολαστήριο για πολλά παρατημένα ζώα.


ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7μμ 
Ο Γυαλινος Δράκος (10΄) Σκην. Κωνσταντίνα Ουρούμη

Η έφηβη Γεωργία κέρδισε τον αγώνα με τον καρκίνο και 
αφηγείται την εμπειρία της, στέλνοντας συγχρόνως ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας.

Στρίγγλες (86’) Σκην. Άγγελος Κοβότσος 
Ένα συγκρότημα ακαπέλα πέντε γυναικών που αγωνίζονται 
να επιβιώσουν στο δύσκολο καλλιτεχνικό περιβάλλον της 
Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας όμορφη και ζωντανή 
μουσική με γυναικεία ταυτότητα.
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