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Το Πολιτικό Σινεμά παρουςιάζει: 

Nowhere to hide (86′, ουθδία, Νορβθγία 2016) 

Δευτζρα 8 Μαΐου 2017 ςτισ 19.30, Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ  

 

Σο πολυβραβευμζνο ντοκιμαντζρ του Zaradasht Ahmed ςε Ακθναϊκι πρεμιζρα.  

 Πρϊτο βραβείο καλφτερου ντοκιμαντζρ μεγάλου μικουσ ςτο μεγαλφτερο φεςτιβάλ 

του κόςμου, idfa, ςτο Άμςτερνταμ (2016). 

 Βραβείο κοινοφ 2017 ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ Θεςςαλονίκθσ. 

Ζνα κακθλωτικό, οδυνθρό ταξίδι ςτθ ηωι του νοςθλευτι και πατζρα τεςςάρων παιδιϊν 
Νόρι αρίφ, κατά τθ διάρκεια πζντε ετϊν και δραματικϊν αλλαγϊν ςε μία από τισ πιο 
επικίνδυνεσ και απρόςιτεσ περιοχζσ, ςτο «τρίγωνο του κανάτου», ςτο κεντρικό Ιράκ. 
Υςτερα από τθν αποχϊρθςθ των αμερικανικϊν ςτρατευμάτων από το Ιράκ το 2011, και 
κακϊσ κινθματογραφεί ιςτορίεσ επιηϊντων, ο Νόρι βρίςκεται παγιδευμζνοσ ανάμεςα ςτο 
Ιςλαμικό Κράτοσ και διάφορεσ ιρακινζσ παραςτρατιωτικζσ ομάδεσ. Ο πλθκυςμόσ τθσ 
περιοχισ, μαηί και το μεγαλφτερο μζροσ του προςωπικοφ του νοςοκομείου ςτο οποίο 
εργάηεται, αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τισ εςτίεσ τουσ. Όταν, το 2014, ο ISIS 
προελαφνει και καταλαμβάνει τθν πόλθ τθσ Σηαλάουλα, ο Νόρι, ςτθν προςπάκειά του να 
ςϊςει τθν οικογζνειά του, αναγκάηεται να ςτρζψει τθν κάμερα ςτον εαυτό του.  
 
Δείτε το τρζιλερ εδϊ: https://vimeo.com/190076830 
 

τα Αραβικά με ελλθνικοφσ υπότιτλουσ.  

 

Μετά τθν προβολι κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με κζμα τθ δθμοςιογραφικι και 

ειδθςεογραφικι κάλυψθ ςχετικά με εμπόλεμεσ ηϊνεσ και χϊρεσ ςε κρίςθ, κακϊσ και για 

τθν ευρφτερθ κατάςταςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι όπωσ καταγράφεται ειδθςεογραφικά. 

Καλεςμζνοι ο δθμοςιογράφοσ ωτιρθσ Δανζηθσ, θ φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρι και ο 

φωτοδθμοςιογράφοσ Γιϊργοσ Μουτάφθσ, κακϊσ και ο κακθγθτισ Γιϊργοσ Πλειόσ 

(Σμιμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν). Σθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει θ Διμθτρα Κουηι. 

 

Είςοδοσ δωρεάν 

https://vimeo.com/190076830
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Διοργάνωςθ: Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, www.fes-athens.org   

Παραγωγι: Kouzi Productions, kouziproductions.com    

 

υνζντευξθ με τον ςκθνοκζτθ Zaradasht Ahmed: 

https://kouziproductions.com/blog/2016/11/24/interview-with-zaradasht-ahmed-dir-nowhere-

to-hide/ 

  
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ και Press Kit: 

https://kouziproductions.com/blog/press-kits/press-kit-stills-and-directors-interview-nowhere-

to-hide/ 

  
Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ 

Ιερά Οδόσ 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134–135, 10435 Κεραμεικόσ (ΜΕΣΡΟ Κεραμεικόσ) 

* * * 

Πολιτικό́ ινεμά́ - Μια ςειρά́ εκδθλϊςεων του Ιδρφματοσ Friedrich-Ebert-Stiftung ςτθν 

Ακινα 

Τπό́ τον τίτλο Πολιτικό́ Σινεμά́, ξεκίνθςε το 2015 μια ςειρά́ εκδθλϊςεων του Ιδρφματοσ 

Friedrich-Ebert-Stiftung ςτθν Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, όπου προβάλλονται ταινίεσ για 

επίκαιρα κοινωνικά́ και πολιτικά́ ηθτιματα. Μετά από́ κάκε προβολί, ακολουκεί́ ςυηιτθςθ 

με τον ςκθνοκζτθ και προςωπικότθτεσ τθσ πολιτικισ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

Επιμζλεια προβολϊν και εκδθλϊςεων: Διμθτρα Κουηι (kouziproductions.com) 

Μετά τισ 8 Μαΐου, θ επόμενθ προβολι είναι ςτισ 19 Ιουνίου 2017. 

Επικοινωνία: Monika Berg, Κδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, monika@fes-athens.org 

Σθλ.: 210 72 44 670, www.fes-athens.org  
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