
 
   

 



 

         

                      
                      
 

      

 

                           
 

 

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
 

Docfest 
 
 

                                                                                                               ΧΑΛΚΙ∆Α 2010 

                                                                                                      5 – 10 Οκτωβρίου 

   

                                                                                                            www ...docfest ...gr 
 
 

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ-Docfest Χαλκίδα 2010 θα 

διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά στην πόλη της 

Χαλκίδας. Θα διαρκέσει 6 ηµέρες, από τις 5 έως και τις 10 

Οκτωβρίου 2010 και θα προβληθούν συνολικά 82 Ελληνικά 

Ντοκιµαντέρ. 

Πρωταρχικός στόχος του φεστιβάλ είναι να συνεισφέρει µε το 

δικό του τρόπο στην σοβαρή προσπάθεια των Ελλήνων 

ντοκιµαντεριστών προβάλλοντας δηµιουργικούς καλλιτέχνες 

και πρωτοπόρες δουλειές.  

Το επίσηµο πρόγραµµα του φεστιβάλ 2010, περιλαµβάνει το 

σηµαντικότερο µέρος της ετήσιας ελληνικής παραγωγής 

ντοκιµαντέρ :  

64 ντοκιµαντέρ, 17 µεγάλου µήκους και 46 µικρού µήκους, 

παραγωγής 2009-2010.  

Το 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας θα απονείµει 

στις καλύτερες ταινίες και σε συντελεστές, 11 βραβεία  τα 

οποία αθλοθετεί η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας καθώς 

επίσης και ένα βραβείο στη µνήµη του Ντοκιµαντερίστα 

Γιώγου Κολόζη.  

 
 
 



 

Κριτική Επιτροπή Tαινιών Μεγάλου Μήκους (άνω των 60΄) 
  

• Τάσος Ψαρράς, Σκηνοθέτης 

• Παύλος Κάγιος, Κριτικός κινηµατογράφου  

• Γιάννης  Βασιλειάδης,Συγγραφέας  

• Νίκος Καβουκίδης, Σκηνοθέτης-∆ιευθυντής 
Φωτογραφίας 

• Εύη Καραµπάτσου, Σκηνοθέτης  

 

Κριτικη Επιτροπή Tαινιών Μικρού Μήκους (εως 60΄) 

 

• Λευτέρης Χαρωνίτης , Σκηνοθέτης 

• Τάσος Γουδέλης , Κριτικός Κινηµατογράφου 

• Σταύρος Στάγκος ,Σκηνοθέτης 

 

Τελετή Έναρξης : Τιµητική εκδήλωση για τον Βασίλη 

Ραφαηλίδη  

 

Τρίτη      5 Οκτωβρίου      ώρα 20.00  

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  

 

To 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας θα ξεκινήσει 

µε ένα αφιέρωµα στον Βασίλη Ραφαηλίδη, έναν από τους 

σηµαντικότερους πρωτεργάτες της δηµιουργίας του Νέου 

Ελληνικού Κινηµατογράφου.  

 

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα µιλήσουν οι 

σκηνοθέτες Θεόδωρος Αγγελόπουλος και Νίκος 

Παναγιωτόπουλος καθώς και ο κριτικός κινηµατογράφου 

Παύλος Κάγιος.  

 

Στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ, θα 

λάβουν χώρα οι εξής παράλληλες εκδηλώσεις :   

 



 

1. Το «Μονοπλάνο» έχει πλέον καθιερωθεί ως αναπόσπαστο 
µέρος του Φεστιβάλ Χαλκίδας και έχει αποτελέσει πηγή 
έµπνευσης κυρίως ανάµεσα στους νέους. Εφέτος το 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ   εισάγει µια καινοτόµο συνεργασία 
µε τους σπουδαστές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Με 23 
µονοπλάνα οι πρωτοετείς φοιτητές προβληµατίζονται 
πάνω στη σηµασία του πλάνου και της αφήγησης σε ένα 
οπτικοακουστικό έργο, αλλά και στην επιλογή της θέσης 
της κάµερας, της κίνησης και της χρωµατικής  απόδοσης 
της εικόνας επιθυµώντας να εκφράσουν σε ένα συνεχές 
πλάνο κάτι σηµαντικό...  

 
2. Slideshow από τον Άρη Μαλανδράκη, Φωτογράφο και 

δηµοσιογράφο. Πρόκειται για µια προσωπική µατιά στην 
πόλη της Χαλκίδας.  

 
3.Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν τα 

εξής αφιερώµατα :   

1- Αφιέρωµα στον σκηνοθέτη Τάσο Ψαρά  

Θα προβληθούν τα ντοκιµαντέρ:  

«Μελλελέ» 

«Το Θαύµα»  

« Ανδρέας Εµπειρίκος» 

«Γράµµα στην µητέρα πατρίδα» 

Τιµητική εκδήλωση για τον σκηνοθέτη Τάσο Ψαρρά  

Παρασκευή  8/10/2010 ώρα 20.30 θέατρο 

Παπαδηµητρίου. 

 

2- Αφιέρωµα στον σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή 

Θα προβληθούν τα ντοκιµαντέρ :  

«Αναζητώντας τον Ιωάννη Βαρβάκη» 

«Πόρος-Σεφέρης» 

«Λέσβος-Ελύτης» 

«Σπύρος Λούης»   

 

Τιµητική εκδήλωση για τον σκηνοθέτη Γιάννη Σµαραγδή 

Σάββατο 9/10/2010 ώρα 20.00 θέατρο Παπαδηµητρίου 

 



 

 

3-  Αφιέρωµα «Ταινίες για την Εύβοια»  

Το Φεστιβάλ συγκεντρώνει και προβάλλει ντοκιµαντέρ 

που έχουν γυριστεί για την Εύβοια.  

 

Τα ντοκιµαντέρ που θα προβληθούν είναι τα εξής :  

• «Το πλατανόδασος του ποταµού Κηρέα»  του Γιάννη 

Φαφούτη  

• «Το σκυριανό Αλογάκι» του Γιώργου Σουργιαδάκη 

• «Το χωριό που σφυρίζει»  της Κατερίνας Ζούλα  

• «Σπήλαια Κύµης» του Χρήστου Μπαρούς  

 

Τιµητική εκδήλωση στην µνήµη του ποιητή Ανδρέα 

Παγουλάτου Τετάρτη 6/10/2010 ώρα 20.30 

 

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί µε την Τελετή λήξης και 

την απονοµή Βραβείων και διακρίσεων. 

 

Όπως καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 

ετών, έτσι και φέτος, οι προβολές του Φεστιβάλ Ελληνικού 

Ντοκιµαντέρ Χαλκίδας και ειδικότερα οι καθηµερινές πρωινές, 

απευθύνονται στο κοινό αλλά και σε Λύκεια και εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε πληθώρα µαθητών 

και φοιτητών να παρακολουθήσουν δωρεάν την 

σηµαντικότερη ετήσια παραγωγή ντοκιµαντέρ 2009-2010. 

Αυτή η δυνατότητα επιτυγχάνεται και ενισχύεται µέσα από την 

πολύτιµη συνεργασία που έχει αναπτύξει το φεστιβάλ µε µέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας και τους συλλόγους γονέων.  

 

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ-Docfest Χαλκίδας 

φιλοδοξεί να αποτελέσει µοχλό διακίνησης των ντοκιµαντέρ 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και υποστηρίζει την 

ανεξάρτητη παραγωγή ντοκιµαντέρ καθώς και τις 

συµπαραγωγές µε δηµόσιους και άλλους φορείς.  



 

Προβολές:  

Θέατρο Παπαδηµητρίου / 

Αµφιθέατρο Νοµαρχιακού  Μεγάρου.                                                       

                                                                                  

 Θανάσης Μπουραντάς                   Σταύρος Ιωάννου 

 

         Νοµάρχης                        Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής 

 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού.       

   Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε.       

                                                       

 

      

            Βουλή TV  

               Star Κεντρικής 

               Ελλάδας  

Με την υποστήριξη :  

Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου 66 

Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών  

Σωµατείου Ελλήνων Σκηνοθετών Παραγωγών 

κινηµατογράφου  

Οµοσπονδίας κινηµατογραφικών Λεσχών Ελλάδας  

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Aιθουσαρχών Κινηµατογράφου  

Ταινιοθήκης της Ελλάδος  

Συνδέσµου Ελλήνων Παραγωγών Κιν/φου, Tηλεόρασης & 

Πολυµέσων 

ΕΡΤ/ ∆ήµου Χαλκιδέων  

Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών 

Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας 


