


Επτά ιστορίες ξεριζωμών. Επτά εξομολογήσεις. 
Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο της ανελέητης πολιτικής...
 
Από τον ελληνικό εμφύλιο μέχρι τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, από τα
χρόνια του Φράνκο μέχρι τα χρόνια του Covid 19, από το γαλλικό νησί
Ρεϋνιόν στον Ινδικό Ωκεανό μέχρι τη Σιβηρία, πολλά παιδιά ξεριζώθηκαν
βίαια από το φυσικό τους περιβάλλον για πολιτικούς λόγους. Μέσα από
τις μαρτυρίες τους, αναδύονται τρομερές και συχνά άγνωστες πτυχές της
ιστορίας.
 
Το ντοκιμαντέρ αυτό πραγματεύεται μαρτυρίες ανθρώπων που, ως παιδιά,
ξεριζώθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον σε διαφορετικές χώρες και
σε διαφορετικές εποχές, από το 1940 έως το 2021. Άνδρες και γυναίκες
από την Ισπανία, την Ελλάδα, την πρώην Σοβιετική Ένωση, το γαλλικό
νησί Ρεϋνιόν και το Αφγανιστάν εξομολογούνται πώς ξεριζώθηκαν παρά
τη θέλησή τους από τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και τις χώρες
τους, δήθεν για την προστασία τους, αλλά κυρίως για να γίνουν
αντικείμενα εκμετάλλευσης. Μιλούν για το πώς έγινε ο εκτοπισμός τους
και ο εγκλεισμός τους και για τα πολιτικά συμφέροντα που
εξυπηρετήθηκαν από αυτή την παραβίαση της ζωής τους. Μοιράζονται
μαζί μας τον πόνο τους για τη ζωή που δεν έζησαν και για την απώλεια 
της ταυτότητάς τους.
 
Για να οργανώσουμε τις συναντήσεις μας με τους περισσότερους από
αυτούς τους μάρτυρες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα
διαδικτυακά μέσα. Όμως, παρά την "τεχνολογική ψυχρότητα" αυτών των
διαδικτυακών εργαλείων, η ειλικρίνεια με την οποία μίλησαν τα πρόσωπα
αυτά και η επιθυμία τους να ακουστούν οι ιστορίες τους γέμισαν με
ζεστασιά και συγκίνηση την ανταλλαγή μας.
 
Μέσα σε καμένα δάση, ανάμεσα σε ξεριζωμένα δέντρα, μέσα από
θάλασσες και τρεχούμενα νερά, αναδύονται ιστορίες του παρελθόντος
και ιστορίες του παρόντος…



Η ΜΥΡΤΩ ΜΑΝΤΑ, μια 12χρονη Ελληνίδα μαθήτρια, ξεριζωμένη από την
καθημερινότητά της εξαιτίας του lock down της πανδημίας του Covid 19,
εμφανίζεται διακριτικά ανάμεσα στους υπόλοιπους χαρακτήρες
δημιουργώντας συνδέσεις και παύσεις μεταξύ των 6 διαφορετικών
ιστοριών τους:
 
Η ιστορία του Έλληνα ΓΙΑΝΝΗ ΑΤΖΑΚΑ, που γιος αντάρτη, πέρασε έξι
χρόνια (1949-1955) στις Ελληνικές «Παιδοπόλεις», ορφανοτροφεία που
είχε δημιουργήσει η Βασίλισσα Φρειδερίκη, κατά τη διάρκεια του
ελληνικού εμφυλίου πολέμου για να προστατευθούν τα παιδιά από τη
φτώχεια και τον πόλεμο αλλά κυρίως για να τους γίνει προπαγάνδα
ενάντια στον κομμουνισμό.
 
Η ιστορία του Έλληνα ΣΙΦΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ που έζησε μια ζωή στην εξορία,
στην πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς ο πατέρας του που ήταν για 25
χρόνια αρχηγός του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, βρέθηκε
πολιτικός εξόριστος στη Σιβηρία για 17 χρόνια, ενώ και η μητέρα του, που
ήταν επίσης μέλος του ΚΚΕ, παρέμεινε κι αυτή στη φυλακή στην Ελλάδα
για 18 χρόνια.
 
Η ιστορία του Ισπανού ENRIQUE OLIVERT που μόλις γεννήθηκε το 1965,
επί δικτατορίας Φράνκο, κλάπηκε από την αγκαλία της μητέρας του, 
επειδή εκείνη ήταν ανύπαντρη και προοδευτική, και δόθηκε για παράνομη 
υιοθεσία, όπως συνέβη και σε περίπου αλλά 200.000 χιλιάδες μωρά την 
ίδια περίοδo.



Η ιστορία της Ισπανίδας MARIA MERCEDES BUENO MORALES, της
οποίας το μωρό κλάπηκε κατά τη γέννησή του, πέντε χρόνια μετά το
θάνατο του Φράνκο, παρόλο που υποτίθεται ότι είχε αποκατασταθεί η
δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
 
Η ιστορία του JEAN PHILIPPE JEAN MARIE από την REUNION, ενός από
τα λεγόμενα «παιδιά της Creuse», ο οποίος μεταφέρθηκε με τη βία στην
ηπειρωτική Γαλλία από το νησί της Reunion στον Ινδικό Ωκεανό, το 1963,
σε ηλικία δέκα ετών για να γίνει «σκλάβος» σε σπίτια Γάλλων αγροτών.
 
Η ιστορία της Αφγανής REZWANA SEKANDARI, η οποία κατέληξε, το
2015 σε ηλικία 14 ετών, να είναι ασυνόδευτο ανήλικο στην Ελλάδα, κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού που έκανε μαζί με όλη την οικογένειά της από το
Αφγανιστάν για να φτάσει στην Ευρώπη...



Διάρκεια: 98’

16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗ 

Visit

Instagram: https://www.instagram.com/feelgood_entertainment/
Twitter: https://twitter.com/FeelgoodEntment

Fb: https://www.facebook.com/feelgoodentertainment.gr/
Youtube: https://www.youtube.com/Feelgoodentertainment

TikTok: @ feelgood_entertainment



Στο ντοκιμαντέρ εξιστορείτε παράλληλα τις ιστορίες επτά ανθρώπων 
που ξεριζώθηκαν από τις οικογένειές τους όταν ήταν παιδιά, σε 
διαφορετικά μέρη ανά την Ευρώπη. Έχετε παρατηρήσει ομοιότητες 
στις ιστορίες;

ΕΛΕΝΗ: Στην πραγματικότητα, υπάρχουν έξι ιστορίες πραγματικών
ξεριζωμών και σε αυτές τις ιστορίες προσθέσαμε αυτή της Μυρτώς, ενός
μικρού κοριτσιού δώδεκα ετών που έζησε την κρίση του covid-19 και τον
εγκλεισμό στην Ελλάδα. Ο ξεριζωμός της είναι «πιο ήπιος» καθώς εκείνη
ήταν μεν ξεριζωμένη από την καθημερινότητά της αλλά μέσα στη 
«φούσκα»της οικογένειάς της. Μάλιστα, η παρουσία της λειτουργεί και ως
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις άλλες ιστορίες, που είναι πολύ πιο
σκληρές.Τις ανακαλύπτει και τις παρατηρεί.
Όλοι οι άλλοι σε διαφορετικής ηλικίες της παιδικής τους ζωής,
αποσπάστηκαν από την καθημερινότητά τους για να μετατοπιστούν αλλού,
σε ξένες οικογένειες, σε ιδρύματα ή σε στρατιωτικές σχολές.
Κάπου μακριά από το σπίτι και τη ζεστασιά μιας οικογένειας που τους
περίμενε για χρόνια. Ακόμα κι αν η φτώχεια και η μιζέρια της βιολογικής
τους οικογένειας έκανε την παιδική τους ηλικία δύσκολη, όλοι οι μάρτυρές
μας ένιωθαν ότι τους άρπαξαν βίαια από το οικογενειακό κουκούλι.
Και η έλλειψη αυτής της μοναδικής θαλπωρής τους έκανε να χάσουν την 
ταυτότητά τους.
 
JONATHAN: Κάθε φορά είναι μια τραυματική ανατροπή για το παιδί και
συχνά επίσης, η απόφαση να αποσπαστεί κάποιος από το οικείο του
περιβάλλον λαμβάνεται από κάποια κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας πολύ
ισχυρής πολιτικής σκοπιμότητας.
 
ΕΛΕΝΗ: Επίσης, μετά από χρόνια περιπλάνησης, όλοι προσπάθησαν να
επιβιώσουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Κανένας τους δεν ήθελε
να ξεχάσει αλλά όλοι προσπάθησαν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα αυτού
που έζησαν για να πάνε παραπέρα. Κάποιοι επέστρεψαν στα πάτρια
εδάφη από τα οποία είχαν αποσπασθεί, άλλοι έχουν δημιουργήσει
συλλόγους για να καταγγείλουν αυτό που τους συνέβη ή έχουν γράψει
βιβλία όπου διηγούνται τις εμπειρίες τους.
 



Τι προηγήθηκε; Η επιθυμία να μιλήσετε γενικά για τον ξεριζωμό ή η 
επιθυμία να πείτε τις ιστορίες αυτών που έχετε συναντήσει;

EΛΕΝΗ: Ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό μια ταινία μυθοπλασίας από το
βιβλίο ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ που έγραψε ο Γιάννης Ατζάκας, ένας από τους
χαρακτήρες του ντοκιμαντέρ. Όπως αναφέρει εκεί, μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, προς το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, βρέθηκε για έξι
χρόνια στις «Παιδοπόλεις», οι οποίες υποτίθεται ότι θα προστάτευαν τα
παιδιά από τη φτώχεια και τις αγριότητες του πολέμου αλλά στην
πραγματικότητα τα απομόνωνε και τους έκανε πλύση εγκεφάλου εναντίον
του κομμουνισμού.
Ανακάλυψα στο βιβλίο του ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που δεν
ήξερα και, τόσο για την ταινία όσο και για τον εαυτό μου, ξεκίνησα
εντατική έρευνα. Βρήκα παρόμοιες ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά
της Creuse, τα «κλεμμένα μωρά» του Φρανκισμού, τα παιδιά της Αγγλίας
που στέλνονταν στην Αυστραλία…
 
JONATHAN: Στον 20ο αιώνα, όπως αναφέρει ένας από τους μάρτυρές
μας, υπήρξε ένας αληθινός ιός ξεριζωμού. Για την ταινία έχουμε περιορίσει
την αναζήτησή μας σε ιστορίες ευρωπαϊκές, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες
ανάλογες ιστορίες σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, ιδιαίτερα στη Λατινική
Αμερική. Η Ελένη είχε ανακαλύψει τις μεγάλες ιστορίες, οπότε ήταν
απαραίτητο να συναντήσουμε τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να μας
πουν τις εμπειρίες τους από κοντά. Τότε μπήκα κι εγώ στην ταινία.
 



Η ταινία σχετίζεται και με τις προσωπικές ιστορίες των δυο σας.
Σκεφτήκατε να τις συμπεριλάβετε;
 
ΕΛΕΝΗ: Όχι, θα ήταν υπερβολή. Οι ιστορίες μας μάς έδωσαν τη
δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τους μάρτυρές μας, τις έχουμε
αφηγηθεί στον καθένα τους. Νομίζω ότι χάρη στις ιστορίες μας, μας
εμπιστεύτηκαν τόσο πολύ και συμφώνησαν να μας αφηγηθούν και τις
δικές τους.
 
JONATHAN: Θέλαμε να μείνουμε στην άκρη και να αφήσουμε
περισσότερο χώρο σε εκείνους. Καθώς οι περισσότερες συναντήσεις μας
έγιναν διαδικτυακά, μιλώντας τους στην αρχή για τις δικές μας ιστορίες
δημιουργήθηκε μεταξύ μας ένας πρώτος σύνδεσμος που ήταν
απαραίτητος για να τους πλησιάσουμε.
 
Πώς λειτούργησε η συγγραφή για τους δύο σας γύρω από ένα πολύ
προσωπικό θέμα;
 
ΕΛΕΝΗ: Με τον Jonathan καταλάβαμε ο ένας τον άλλον πολύ γρήγορα,
ήμασταν στο ίδιο πλαίσιο σκέψης ως προς το θέμα. Έχουμε μεγάλη
διαφορά ηλικίας μεταξύ μας πράγμα που λειτούργησε θετικά καθώς
συμπληρώναμε ο ένας στον άλλο από διαφορετική σκοπιά. Ο Jo έγραψε
επίσης τη μουσική για την ταινία, και όταν μου την έστειλε, είδα αμέσως τη
μουσική του πάνω στο μοντάζ της ταινίας!
 
JONATHAN: Η συγγραφή έγινε με βάση τις συναντήσεις που κάναμε μαζί.
Αρχικά, κάναμε πολύ πρακτικές ερωτήσεις, γιατί έπρεπε βρούμε έναν
τρόπο να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μετά από λίγο, σιγά σιγά η
ταινία άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Με κάθε συνάντηση, άνοιγαν νέες
προοπτικές και δίνονταν νέες κατευθύνσεις, και έτσι άρχισε η συγγραφή 
και οργάνωση των ιστοριών.
 
ΕΛΕΝΗ: Πάντα ξεκινούσαμε από τις ερωτήσεις που εμείς θέλαμε να
ρωτήσουμε τους ανθρώπους που συναντούσαμε. Το πιο σημαντικό ήταν τα
γεγονότα που τους συνέβησαν. Σκοπός μας ήταν να αφηγηθούμε ΜΙΑ
ιστορία που να απαρτίζεται από τις επτά ιστορίες τους. Θεωρούμε ότι
όλες αυτές οι διάσπαρτες ιστορίες έχουν μια σύγκλιση που εκπλήσσει και
ενδιαφέρει πραγματικά. Τα παιδιά κακοποιήθηκαν και έπεσαν θύματα
πολιτικής εκμετάλλευσης από καθεστώτα είτε δικτατορικά είτε
δημοκρατικά. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί επιλέξαμε τους
συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά όταν βλέπεις το ντοκιμαντέρ, ο λόγος
γίνεται φανερός.
 



Ελένη, εμφανίζεστε στην ταινία. Ποιος είναι ο ρόλος σας;

ΕΛΕΝΗ: Ναι, εμφανιζόμαστε στην άλλη πλευρά της οθόνης όπου
συνομιλούμε με ανθρώπους που είναι μακριά. Είναι για άλλη μια φορά
ένας τρόπος να δημιουργηθεί εγγύτητα και να τους υποστηρίξουμε.
Εμφανίζομαι επίσης δίπλα στη Rezwana. Ήταν απαραίτητο, είχε ανάγκη να
βρίσκομαι κοντά της. Είναι νέα και η ιστορία της πολύ πρόσφατη. Αρχικά,
όπως κάθε ξεριζωμένος, θέλαμε η Rezwana, να αφηγείται την ιστορία της
στη μητρική της γλώσσα, τα αφγανικά. Χάρηκε γι' αυτό αλλά όταν
κατάλαβε ότι εμείς θα χρειαζόμασταν διερμηνέα, δεν ήθελε να υπάρχει ένα
άλλο άτομο ανάμεσά μας. Η μεταξύ μας επικοινωνία ήταν όσο πιο άμεση
γινόταν. Και παρόλες τις δύσκολες ιστορίες που όλοι μας αφηγούνται, δεν
θέλαμε η ταινία να είναι απαισιόδοξη. Ήταν σημαντικό η Μυρτώ και η Rez-
wana να εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ ζωντανά και όχι διαδικτυακά.
Είναι οι νεότερες και δίνουν ένα μήνυμα ελπίδας, είναι μια λέξη που 
επανέρχεται συχνά στα χείλη της Rezwana.
 
JONATHAN: Είναι μια πτυχή του ντοκιμαντέρ που προσπάθησα να
υπογραμμίσω και με τη μουσική. Αυτοί οι άνθρωποι επέζησαν και έζησαν
καλά. Αξιοποίησαν τα τραύματά τους.



Αναδεικνύετε στο ντοκιμαντέρ ενήλικες που ως παιδιά ξεριζώθηκαν. 
Είναι αυτός ένας τρόπος αποκατάστασης της αδικίας;

JONATHAN: Το ελπίζουμε. Θέλαμε να ακουστούν αυτές οι ιστορίες. Τα
περισσότερα από αυτά δεν διδάσκονται στο σχολείο και οι κυβερνήσεις
έχουν προσπαθήσει να τα κάνουν να ξεχαστούν. Στην Ισπανία, μετά τον
Φρανκισμό, δημοσίευσαν έναν «νόμο της λήθης» και στην περίπτωση των
«κλεμμένων μωρών», η πρακτική συνεχίστηκε για ένα διάστημα και αφού
επανήλθε η δημοκρατία. Και οι συνέπειες αυτού εξακολουθούν να είναι
επίκαιρες και σήμερα καθώς πολλοί γονείς και παιδιά δεν έχουν βρεθεί
μεταξύ τους και εξακολουθούν να αναζητούν ο ένας τον άλλο.
 
ΕΛΕΝΗ: Άλλωστε όλες αυτές οι ιστορίες βγήκαν στο φως πολύ
πρόσφατα. Έχουν περάσει μόνο λίγα χρόνια, από τη δεκαετία 2000-2010
που άρχισαν να ακούγονται και απέκτησαν ιστορικό ενδιαφέρον. Επίσης,
προσωπικά μιλώντας, θέλαμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους επτά
ανθρώπους την χαρά να πουν τις ιστορίες τους. Συμμετείχαν όλοι με
ευχαρίστηση και γενναιόδωρα. Ήταν πολύ συγκινητική η εμπιστοσύνη που
μας έδειξαν. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φέρουμε στην Ελλάδα για
την πρεμιέρα της ταινίας.

Η παραγωγή της ταινίας έλαβε χώρα την εποχή του lock down. Πώς
προέκυψε η ιδέα για ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ;
 
ΕΛΕΝΗ: Μετά τις αρχικές μου έρευνες, ήθελα να συμπεριλάβω σχετικές
μαρτυρίες στην ταινία μυθοπλασίας που ετοιμάζω έτσι ώστε να προ
έκυπτε μια «υβριδική» ταινία. Μιλώντας με την Gaëlle Jones, την Γαλλίδα
συμπαραγωγό μας, αποφασίσαμε τελικά να κάνουμε δύο ταινίες. Τώρα
που το ντοκιμαντέρ υπάρχει, νιώθω ότι μπορώ να δουλέψω πιο ελεύθερα
την ταινία μου της μυθοπλασίας. Όταν γεννήθηκε η ιδέα, ήμασταν στον πρώτο 
εγκλεισμό της πανδημίας του COVID 19 και δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα 
μπορούσα να διαχωρίσω την ταινία από την κρίση που περνούσαμε. 
Οι συνεντεύξεις έγιναν όλες μέσω zoom. Μπορεί ίσως να παραξενεύεται ο
θεατής στην αρχή της προβολής που οι άνθρωποι μιλούν μέσα από μια
οθόνη υπολογιστή, αλλά αυτό που που βρίσκω ενδιαφέρον είναι πως ο
υπολογιστής γίνεται τόσο η φυλακή τους και όσο και το παράθυρό τους στον
κόσμο.
 
JONATHAN: Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση που δόθηκε για να
βοηθηθεί ο ελληνικός κινηματογράφος στην κρίση του Covid. Η ταινία και
ο τρόπος που γυρίστηκε συνδέονται εγγενώς με την πανδημία. Την
περίοδο της κρίσης, τα πρακτικά και οικονομικά δεδομένα έδεσαν με τις
καλλιτεχνικές μας επιθυμίες και έτσι γεννήθηκε η ταινία.
 



Συντελεστές:

Παραγωγή: Pomegranate Films σε συμπαραγωγή με την Perspective Films
Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
Με την ευγενική υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη
Σενάριο: Ελένη Αλεξανδράκη & Jonathan Arnoult
Φωτογραφία: Διονύσης Ευθυμιόπουλος
Ήχος: Νίκος Παπαδημητρίου
Μουσική: Jonathan Arnoult
Μοντάζ: Βαγγέλης Κατσαρός
Συμμετέχοντες κατά σειρά εμφάνισης: Μυρτώ Μάντα, Γιάννης Ατζακάς, 
Σήφης Ζαχαριάδης, Maria Mercedes Bueno Morales, Enrique Olivert, Jean 
Philippe Jean Marie, Rezwana Sekandari



Ελένη Αλεξανδράκη

Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο στη Σορβόννη, 
Παρίσι Ι, (αποφοίτηση 1980) και στο National Film and TV School της 
Αγγλίας (αποφοίτηση 1985). Δημιούργησε την εταιρεία της το 1986, η 
οποία στη συνέχεια πήρε τον διακριτικό τίτλο POMEGRANATE FILMS. 
Γράφει, σκηνοθετεί και παράγει ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. 
Οι ταινίες της έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιλεκτική φιλμογραφία:
-Κωστής Παπαγιώργης, ο πιο γλυκός μισάνθρωπος (Βραβείο της Ένωσης 
Κριτικών Κινηματογράφου / 20ο Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ 
2018, 1ο βραβείο για το ελληνικό ντοκιμαντέρ /Aegean Docs Festival, 
2018 )

-Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος (Χρυσό βραβείο Remi στο WorldFest 
Χιούστον 2009)

-Η Νοσταλγός (Ειδική μνεία Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηματογράφου 
Ρόδου, 2005, Ελληνικό Κρατικό Βραβείο Μουσικής (Ν. Παπάζογλου) 2005)
 
-Περί του Αγίου και Μυστηριώδους Μύρου 2002
-Μυρίζει Πάσκα 1999

-Σταγόνα στον Ωκεανό (Βραβείο Mionneto Film Award / Forum / Φεστιβάλ 
Βερολίνου 1996, Βραβείο καλύτερης ηθοποιού (Αμαλία Μουτούση) στα 
Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης και Βαγιαδολίδ 1996)

-Τα παιδιά της Ελλάδας (Βραβείο Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
και Πραγματικότητας 1990)



Jonathan Arnoult

Αφού σπούδασε κινηματογράφο και θέατρο, ξεκίνησε ως εικονολήπτης 
και μοντέρ, προτού η καταγωγή του από το νησί Ρεϋνιόν και η ανάγκη να 
μιλήσει γι' αυτήν τον φέρουν πίσω στον κινηματογράφο. Αυτή τη στιγμή 
ετοιμάζει τις ταινίες μικρού μήκους TI LAMP TI LAMP, τις οποίες θα 
γυρίσει το 2023 με το G.R.E.C., και VOLCAN LA PÉTÉ, παραγωγής 
François Martin Saint Léon (Barberousse Films), με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Ρεϋνιόν. Στο Παρίσι, σκηνοθέτησε το πειραματικό 
ντοκιμαντέρ CRUE / CUIT το 2019 και συνεργάζεται με την Όλια 
Βερροιοπούλου στις ταινίες της.

Φιλμογραφία
Crue / Cuit (πειραματικό ντοκιμαντέρ, ταινία αυτοπαραγωγής, 2019)
Je suis ton cadeau (μυθοπλασία) (Φεστιβάλ Nikon, 2017)



Contact:
press@feelgoodentertainment.gr


