
                                     

 

ΣΘ ΑΘΘΟΤΕ Η ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΗ  

ΣΑΘΝΘΑ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΗ ΕΠΗΣ ΝΣΘΝΟΤ ΓΘΩΣΗ 

 «ΜΘΑ ΖΩΗ»  

Από ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2019 πξνβάιιεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ΓΑΝΑΟ, ε ηαηλία ΜΘΑ 

ΖΩΗ, ζε ζελάξην θαη ζθελνζεζία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα θαη κέινπο ηεο ΔΠΖΣ 

Νηίλνπ Γηώηε. Ζ  παξαγσγή ηεο ηαηλίαο είλαη ηνπ Παλαγηώηε Καθαβηά, ζπκπαξαγσγή ΔΡΣ 

θαη αθήγεζε Γηάλλε Φέξηε.  

 

Ζ πξεκηέξα ηεο ηαηλίαο ζα γίλεη ην άββαηο 2 Νοεμβρίοσ, 4 μ.μ. ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

ΓΑΝΑΟ. Με ην πέξαο ηεο πξνβνιήο ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ην θνηλό κε ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ αζηξνθπζηθνύ ηαμάηε Κριμιδή θαη ηνπ θηιόζνθνπ Εσηύτε Μπιηζάκε.  

 

Αλάινγεο ζπδεηήζεηο ζα γίλνπλ θαη ζηηο επόκελεο πξνβνιέο. πγθεξηκέλα ηελ Κσριακή 3 

Νοεμβρίοσ, 4 μ.μ. ζα ζπδεηήζνπλ κε ην θνηλό νη παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο Γιώργος 

Καζιμάηες θαη Ηλίας Μαριολάκος θαη ηελ Σρίηε 5 Νοεμβρίοσ, 5:30 μ.μ., ε ζπγγξαθέαο 

Άλκε Ζέε θαη ν δηπισκάηεο Thomas Scotes. 

 

Σν ληνθηκαληέξ ΜΗΑ ΕΩΖ έρεη ζπκκεηάζρεη, κέρξη ζηηγκήο, ζην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ 

21νπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο, ζην 4ν Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Νηνθηκαληέξ Καζηειιόξηδνπ Beyond Borders θαη ζην 12ν Φεζηηβάι Διιεληθνύ 

Κηλεκαηνγξάθνπ Λνλδίλνπ (London Greek Film Festival), όπνπ έιαβε ην πρώηο βραβείο 

καλύηεροσ νηοκιμανηέρ (1
st
 Award Best Documentary). 

 

Η ηαινία πραγμαηεύεηαι ηεν μοναδικόηεηα ηες δωής μας ενηός ηοσ πεπεραζμένοσ 

τρόνοσ μας.  
 

Δκβόιηκα, δεθαέμη ζπνπδαίνη ΄Διιελεο, απνθαίλνληαη γηα ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε πνπ 

απνθόκηζαλ από ηαμίδη ηεο δηθήο ηνπο δσήο θαη καο ραξίδνπλ, ζρεδόλ απνθζεγκαηηθά, ην 

πνιύηηκν απόζηαγκα ηνπ βίνπ ηνπο. 

Ζ πνηήηξηα Καηεξίλα Αγγειάθε-Ρνπθ, ν πνιηηηθόο Μαλώιεο Γιέδνο, ν θηιόζνθνο 

Κσλζηαληίλνο Γεζπνηόπνπινο,  ν δεκνζηνγξάθνο Γηάλλεο Γηαθνγηάλλεο, ε ζπγγξαθέαο  

Άιθε Εέε,  ν λνκηθόο Γεώξγηνο Καζηκάηεο, ν ζθελνζέηεο Νίθνο Κνύλδνπξνο, ν 

αζηξνλόκνο ηακάηηνο Κξηκηδήο, ν γεσιόγνο Ζιίαο Μαξηνιάθνο, ν εμεξεπλεηήο Μπάκπεο 

Μπίδαο, ν θπζηθόο Δπηύρεο Μπηηζάθεο, ν ζπγγξαθέαο Ζιίαο Παπαδεκεηξαθόπνπινο, ν 

νηθνλνκνιόγνο Αδακάληηνο Πεπειάζεο, ε εζνπνηόο Λήδα Πξσηνςάιηε, ν δηπισκάηεο 

Thomas Scotes, ν δσγξάθνο Παλαγηώηεο Σέηζεο. 

 

ηνπο ξόινπο ν ηέθαλνο Εήζεο (γέξνο), Γηώξγνο θνπηέιαο (παηδί), Αγγειίλα Γηακάληε 

(γπλαίθα), Γεκήηξεο Καξαβαζίιεο (άληξαο). 

 

Σα εμσηεξηθά γπξίζκαηα  έγηλαλ ζηελ Ήπεηξν: ζηα Σδνπκέξθα, ηε Βσβνύζα, ην νύιη, ηνλ 

Άξαρζν, ηνλ Καιακά, ηνλ Αρέξνληα, ηελ Πξέβεδα, ηνλ Ακβξαθηθό θαη ην Ηόλην. 

 

Περισσότερα για την ταινία:  https://dinosgiotis.gr/articles/24/. Το τρέιλερ της ταινίας :    

https://vimeo.com/317222042 
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