
Το Δίκτυο select respect δημιουργήθηκε την άνοιξη 
του 2016 από οργανώσεις και φορείς που δραστηριο-
ποιούνται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και το 
σεβασμό της διαφορετικότητας. Μας ενώνει η κοινή 
πεποίθηση, ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις που 
υφίστανται οι άνθρωποι λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικής ταυτότητας, 
αναπηρίας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσε-
ων και τους οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό μας 
αφορούν και μας θίγουν όλους. Στόχος του Δικτύου 
είναι η προώθηση της συνεργασίας των οργανώσεων 
που συμμετέχουν σε αυτό για την καλύτερη επίτευξη 
των κοινών τους σκοπών. 

Η πρωτοβουλία select respect ξεκίνησε το 2014 ως 
καμπάνια κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού, σε 
μία περίοδο που τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας στην 
Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απέκτησαν 
ανησυχητικές και επικίνδυνες διαστάσεις. Η απομόνω-
ση των εκφραστών της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού 
στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2014 ήταν ζωτικής 
σημασίας για την ομαλή εξέλιξη της δημοκρατίας και 
της αλληλεγγύης στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη. Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής εκδόθη-
κε το φθινόπωρο του 2014 η έκθεση «Ρατσισμός και 
διακρίσεις στην Ελλάδα σήμερα».

Επικοινωνία: info@selectrespect.org

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 282829, Email: info@selectrespect.org
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Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών select respect για 
το σεβασμό της διαφορετικότητας και των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων θα πραγματοποιηθεί για πρώτη 
χρονιά στη Θεσσαλονίκη.

Κύριοι στόχοι του Φεστιβάλ Ταινιών είναι:
•  η ανάδειξη μέσα από την κινηματογραφική ματιά της 

διαφορετικότητας καθώς και ζητημάτων που 
εγείρει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

•  η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από ένα πολυ-
θεματικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ταινίες για 
την προσφυγική κρίση, την ένταξη των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων και μειονοτήτων, τα δικαιώματα 
των γυναικών και τις έμφυλες διακρίσεις, τους νέους 
και τον σχολικό εκφοβισμό, το Ολοκαύτωμα και τον 
αντισημιτισμό·

•  η ενημέρωση του κοινού μέσα από τις συζητήσεις 
που θα πλαισιώσουν τις ταινίες και οι οποίες θα 
δώσουν βήμα διαλόγου σε φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών και ανθρώπους του κινηματογράφου 
καθώς και στο ίδιο το κοινό.

Το Φεστιβάλ Ταινιών είναι μία διοργάνωση του Δικτύ-
ου select respect και θα πλαισιωθεί από παράλληλες 
δράσεις και εκδηλώσεις. Ξεκινάει με μια ειδική προβο-
λή για πρόσφυγες που  θα καλεστούν απο τις οργανώ-
σεις του Δικτύου και θα πλαισιωθεί από μουσική εκδή-
λωση και εδέσματα που θα προσφερθούν από τους 
ίδιους. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιη-
θούν ξεναγήσεις στην πόλη για ομάδες προσφύγων. 

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του Φεστιβάλ Ταινιών 
είναι οι προβολές επιλεγμένων ταινιών για μαθητές 
και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
της μαθητικής κοινότητας με συζητήσεις και δράσεις 
που θα ακολουθούν.

Θα χαρούμε πολύ για την υποστήριξή σας στην 
προσπάθεια αυτή!

 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
18:00 EΝΑΡΞΗ – Ειδική προβολή για πρόσφυγες 
 στην Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

 The Beekeeper, Μano Khalil  | 112’ |  Ελβετία  
 υπότιτλοι Αραβικά, Φαρσί και Ελληνικά

 Θα ακολουθήσει ανοιχτή μουσική εκδήλωση 
 με το Μουσικό Πολύτροπο του ΑΠΘ με τη  
 συμμετοχή προσφύγων μουσικών και   
 εδέσματα από συριακή και αφγανική κουζίνα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
22:30 We come as friends, Hubert Sauper
 Διάρκεια: 110’ | Σουδάν | 2014

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
19:00 Fortress Europe, Σωτήρης Παλάσκας
 Διάρκεια: 9’  | Ελλάδα | 2016

19:10 Όνειρο ζωής, Μorteza Jafari
 Διάρκεια: 95’ | Ελλάδα | 2016

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Πρόσφυγες, δικαιώματα και 
 πραγματικότητα

22:30 Flotel Europa, Vladimir Tomic
 Διάρκεια: 70’ | Πρώην Γιουγκοσλαβία | 2015

 ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
19:00 Pride, Matthew Warchus
 Διάρκεια: 120’ | Ηνωμένο Βασίλειο | 2015

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Έμφυλες διακρίσεις και 
 αναγνώριση ταυτότητας φύλου

22:30 Ξένια, Πάνος Κούτρας
 Διάρκεια: 134’ | Eλλάδα | 2014

 ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

19:00 Η Ξένη (Die Fremde), Feo Aladag
 Διάρκεια: 119’ | Γερμανία | 2010

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Κοινωνική ένταξη μεταναστών  
 και προσφύγων

22:30 Queens of Syria,Υasmin Fedda
 Διάρκεια: 70’ | Ioρδανία | 2014

 ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
19:00 ΡΟΜ, Μενέλαος Καραμαγκιώλης
 Διάρκεια: 90’ | Ελλάδα | 1989

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Nέοι Ρομά – Νέες αντιλήψεις  

22:00 Από την άκρη της πόλης, Κωνσταντίνος 
 Γιάνναρης | Διάρκεια: 94’ | Ελλάδα | 1998

 ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
19:00 Despues de Lucia, Μichel Franco
 Διάρκεια: 103’ | Mεξικό | 2012

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Σχολικός εκφοβισμός –  
 Πρόληψη ή ποινή; 

22:30 Sonita, Rokhsareh Ghaemmaghami
 Διάρκεια: 91’ | Iράν | 2015

 ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
19:00 Μustang, Deniz Gamze Ergüven
 Διάρκεια: 97’ | Toυρκία | 2015

21:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Προκλήσεις για τη διασφάλιση  
 των δικαιωμάτων των γυναικών 

22:30 Je suis Femen, Alain Margot
 Διάρκεια: 95’ | Oυκρανία | 2014

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΗ 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Οn the way to school, Orhan Eskiköy, 
11:30 Özgür Doğan | Διάρκεια: 81’ | Τουρκία | 2008

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

09:30 At home in the world, Αndreas Koefoed
11:30 Διάρκεια: 58’ | Δανία | 2015

 ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Sonita, Rokhsareh Ghaemmaghami
11:30 Διάρκεια: 91’ | Iράν | 2015
 
 ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

09:30 Νew Generation Got Game, Δημήτρης 
11:30 Πολυδωρόπουλος | 52’ | Ελλάδα | 2015

 ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

10:00 Φιλιά εις τα παιδιά, Βασίλης Λουλές
 Διάρκεια: 95’ | Ελλάδα | 2011

 Καθημερινά, θα προβάλλεται και η ταινία  
 μικρού μήκους
 Fortress Europe, Σωτήρης Παλάσκας
 Διάρκεια: 9’ | Ελλάδα | 2016


