


10:30 - 12.00
 
Debate 
Το πρόγραμμα “Σκόπια 2014” στην 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας.

Συντονιστής: 
Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογράφος, ΣΚΑΪ TV  
& Καθημερινή 

Έκθεση εικόνων και ανάλυση της Δρ. 
Καλλιόπης Αμυγδάλου, Ερευνήτριας Marie 
Curie, ΕΛΙΑΜΕΠ

/

Debate 
The project “Skopje 2014” in the 
former Yugoslav Republic of            
Macedonia.
Chairman:
Tasos Telloglou, journalist, SKAI TV and   
Kathimerini daily

Exhibition of images and analysis by Dr Kalliopi 
Amygdalou, Marie Curie Fellow, ELIAMEP

10:00 - 10:30

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Θάνος Βερέμης, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ
Luan Shllaku, Εκτελεστικός Διευθυντής, 
Kosovo Foundation for Open Society
Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & επικεφαλής του 
Προγράμματος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, 
ΕΛΙΑΜΕΠ

/

Introductory remarks 
Thanos Veremis, Vice President, ELIAMEP
Luan Shllaku, Executive Director, Kosovo 
Foundation for Open Society
Ioannis Armakolas, Assistant professor,      
University of Macedonia and Head, South-
East Europe Programme, ELIAMEP 

Το πρόγραμμα «Σκόπια 2014» είναι το αμφιλεγόμενο σχέδιο ανάπλασης της 
πρωτεύουσας της ΠΓΔΜ.  Το έργο, που έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί από το κυβερνών 
κόμμα VMRO-DPMNE, επιδίωξε επίμονα τον λεγόμενο «εξαρχαϊσμό», δηλαδή την 
κατασκευή αναρίθμητων νέων αστικών τοπόσημων και ορατών «συνδέσεων» μεταξύ 
της σύγχρονης ΠΓΔΜ και του διεκδικούμενου πρόσφατου ή μακρινού ιστορικού 
παρελθόντος. Η ομιλήτρια, ερευνήτρια της πολιτικής του αστικού και αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, θα εκθέσει εικόνες από το πρόγραμμα «Σκόπια 2014» και θα αναλύσει 
τις ιδεολογικές και ιστορικές συμπαραδηλώσεις των νέων μνημείων. Οι σχολιαστές, 
ειδικοί μελετητές της κληρονομιάς και της πολιτικής, από την Αθήνα, τα Σκόπια 
και το Τέτοβο, θα αναλύσουν τις διαφορετικές  πολιτικές και εθνικές οπτικές ενός 
προγράμματος αστικής ανοικοδόμησης με αμφιλεγόμενες ιδεολογικές αναφορές.

Σχόλια: Ευάγγελος Κυριακίδης, Επίκουρος καθηγητής, University of Kent, Dane Tales-
ki, Διδάσκων, South East European Unviersity, Tetovo/Skopje και Agon Demjaha, 
Επίκουρος καθηγητής, Tetovo State University & South East European University, 
Tetovo/Skopje, πρ. Πρέσβης της ΠΓΔΜ στη Σουηδία.

/

“Skopje 2014” is the controversial face-lift and regeneration project of FYROM’s 
capital. The project, planned and executed by the ruling VMRO-DPMNE party, 
forcefully pursued the so-called antiquisation, i.e. the construction of countless new 
urban landmarks and visible ‘connectors’ between contemporary FYROM and its 
claimed recent or distant historical past. The speaker, a scholar researching the 
politics of urban and architectural planning, will exhibit images from the Skopje 
2014 project, while analysing the new landmarks’ ideological and historical con-
notations. The commentators, experienced scholars of heritage and politics from 
Athens, Skopje and Tetovo, will provide insights as to how an urban revamp initiative 
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12:00 - 14.00 
Συζήτηση 
Έξοδος από την κρίση της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας: Εθνικές και 
περιφερειακές οπτικές.
Συντονιστής: 
Patrik Svensson, Αναπληρωτής επικεφαλής 
αποστολής/Σύμβουλος, Πρεσβεία της 
Σουηδίας στην Αθήνα 

Ομιλητές:
Zoran Ilievski, Αναπληρωτής καθηγητής, Cyril 
and Methodius University, Skopje 
Dane Taleski, Διδάσκων, South East European 
University, Tetovo/Skopje 
Agon Demjaha, Επίκουρος καθηγητής, 
Tetovo State University & South East European 
University, Tetovo/Skopje, πρ. Πρέσβης της 
ΠΓΔΜ στη Σουηδία
Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή, 
Πρώην Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ 
Γιώργος Χρηστίδης, Επίκουρος καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

/

Panel discussion 
What way out of the crisis in the 
former Yugoslav Republic of  
Macedonia: Domestic and regional 
perspectives.
Chairman:
Patrik Svensson, Deputy Head of Mission/
Counselor, Embassy of Sweden in Athens

Speakers:
Zoran Ilievski, Associate Professor, Cyril and 
Methodius University, Skopje 
Dane Taleski, Adjunct Professor, South East 
European University, Tetovo/Skopje 
Agon Demjaha, Assistant Professor, Tetovo 
State University & South East European  
University, Tetovo/Skopje, former Ambassador 
to Sweden
Amb (ret.) Alexandros Mallias, former  
Ambassador of Greece to the US 
Yorgos Christidis, Assistant professor, University 
of Macedonia 

14:00 - 14:30  
Γεύμα 

/

Light Lunch

Η πολιτική κρίση που σιγοβράζει εδώ και δυόμισι χρόνια στην ΠΓΔΜ πέρασε σε μια 
νέα και επικίνδυνη φάση όταν διαδηλωτές και κουκουλοφόροι έκαναν έφοδο στη 
Βουλή και επιτέθηκαν σε πολιτικούς. Αμερικανοί και ευρωπαίοι μεσολαβητές ελπίζουν 
να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις σε αυτή την, ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική για 
τη σταθερότητα της περιοχής, χώρα. Ωστόσο, δεδομένης της πολιτικής πόλωσης 
και του εθνοτικού και κοινωνικού διχασμού , η ΠΓΔΜ θα χρειαστεί όραμα, εργώδη 
προσπάθεια, πολλαπλούς συμβιβασμούς και μία αναζωογονημένη ευρωπαϊκή και 
ευρω-ατλαντική προοπτική προκειμένου να βγει από αυτή τη βαθιά κρίση και να 
επιστρέψει στη σταθερότητα. Ποια μπορεί να είναι η διέξοδος από την κρίση και πώς 
θα πρέπει να συμπεριφερθούν οι εθνικοί και διεθνείς παράγοντες; Οι ομιλητές θα 
παρουσιάσουν τις οπτικές των τριών βασικών πλευρών της πολιτικής κρίσης στη 
ΠΓΔΜ, καθώς επίσης και τις απόψεις και τις ανησυχίες της Αθήνας και της Σόφιας. 

/

The political crisis simmering for 2.5 years in FYROM has entered a new and danger-
ous phase when demonstrators and masked men entered the parliament and beat 
several senior politicians. American and European mediators hope to de-escalate 
tension in this most sensitive and important for regional stability country. But given 
its polarised politics and divided society, FYROM will require vision, laborious work, 
multiple compromises and a revitalised European and Euro-Atlantic perspective 
to escape its deep crisis and return to stability. What is the way out of the crisis and 
how should domestic and international players behave? The speakers will present 
the perspectives of the three main sides in the political crisis in FYROM as well as the 
views and concerns of Athens and Sofia.

with controversial ideological references is perceived from different political and 
national angles.

Comments by Evangelos Kyriakidis, Senior Lecturer, University of Kent, Dane Taleski, 
Adjunct Professor, South East European University, Tetovo/Skopje and Agon Dem-
jaha Assistant Professor, Tetovo State University & South East European University, 
Tetovo/Skopje; former Ambassador of FYROM to Sweden

14:30 - 16:30 
 
Συζήτηση 
Νέος απολυταρχισμός στα 
Βαλκάνια: κρίση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων ή κρίση της 
ευρωπαϊκής προοπτικής;

Συντονιστής: 
Κώστας Ράπτης, δημοσιογράφος, Αθήνα 9.84

Ομιλητές:
Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών & 
Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ
Jasmin Mujanovic, Σύμβουλος, Friedrich Ebert 
Stiftung – Dialogue Southeast Europe (FES 
SOE) (Skype)
Vladimir Bozhinovski,  Επίκουρος Καθηγητής, 
Cyril and Methodius University, Skopje
Milena Milosevic, Υποψήφια Διδάκτωρ, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών & Researcher, Institut   
Alternativa, Podgorica (Skype) 
Γιώργος Τριανταφύλλου, Επιστημονικός 
συνεργάτης, Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ
Βέρα Τίκα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών & Βοηθός ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ

/

Panel discussion 
New authoritarianism in the Balkans: 
Crisis of democratic reforms or crisis 
of European perspective.

Chairman:
Kostas Raptis, journalist, Athens 9.84 FM radio 

Speakers:
Dimitri Sotiropoulos, Associate professor,  
University of Athens & Senior Fellow, ELIAMEP 
Jasmin Mujanovic, Consultant, Friedrich Ebert 
Stiftung – Dialogue Southeast Europe (FES 
SOE) (via skype) 
Vladimir Bozhinovski, Assistant Professor, Cyril 
and Methodius University, Skopje 
Milena Milosevic, PhD candidate, University 
of Athens & Researcher, Institut Alternativa, 
Podgorica (via skype) 
Giorgos Triantafyllou, Research Fellow, 
ELIAMEP 
Vera Tika, PhD candidate, Panteion University 
& Junior researcher, ELIAMEP

Ο νέος απολυταρχισμός βρίσκεται σε άνοδο σε ολόκληρη την περιοχή των  Δυτικών 
Βαλκανίων. Κινήματα διαμαρτυρίας των νέων δοκιμάζουν τις πολιτικές ηγεσίες στα 
αστικά κέντρα, αλλά διεφθαρμένοι ισχυροί ηγέτες εξακολουθούν να κερδίζουν 
την «καρδιά και τον νου» του αγροτικού πληθυσμού και εκείνων των κοινωνικών 
στρωμάτων που είναι δυσαρεστημένα με τις ριζοσπαστικές πολιτικο-οικονομικές 
αλλαγές των τελευταίων εικοσιπέντε χρόνων. Η επικράτηση ηγετών απολυταρχικών 
τάσεων εξακολουθεί να υποβαθμίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να 
προκαλεί κοινωνική πόλωση. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το αδιέξοδο 
στα Βαλκάνια; Καταδεικνύει τους περιορισμούς των δημοκρατικών μεταβάσεων 
και τη γενική κρίση της Δυτικής φιλελεύθερης  δημοκρατίας σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης;  Ή μήπως συνιστά το ορατό αποτέλεσμα αποτυχημένων 
πολιτικών της Ε.Ε. όσο και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τα βαλκανικά 
προβλήματα; Οι ομιλητές θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση σε χώρες όπως 
η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, το Κόσοβο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και θα 
μας δώσουν μία γενική εικόνα για την κατάσταση της δημοκρατίας στην περιοχή.

/

New authoritarianism is on the rise in the entire Western Balkan region. Youth protest 
movements challenge political leaderships in urban centres, but corrupt Balkan 
strongmen continue to win the ‘hearts and minds’ of the rural population and those 
strata who feel uncomfortable with the radical politico-economic changes of the 
last 25 years. Their dominance continues to undermine democratic institutions and 
polarise societies. How to understand this deadlock in the Balkans? Does it  
demonstrate the limits of democratic transitions and the general crisis of Western 
liberal democracy in our globalised era? Or is it the visible effect of failed EU       
policies and Europe’s lack of attention to Balkan problems? Speakers will introduce 
us to the situation in countries like Turkey, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia-
Herzegovina and will offer insights about the state of democratic play in the region 
as a whole.



16:30 - 18:30 
 
Συζήτηση 
Τα Βαλκάνια σε αναταραχή: έχει 
πλέον στρατηγική η Ε.Ε. για την 
περιοχή;

Συντονιστής: 
Γιάννης Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος, 
Αθήνα 9.84 

Ομιλητές:
Δημήτρης Κούρκουλας,  πρώην Υφυπουργός 
Εξωτερικών & πρώην Διευθυντής στη Γενική 
Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής
Dusan Reljic, Διευθυντής Γραφείου Βρυξελλών, 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (Skype) 
Veton Surroi, Publicist, Κόσοβο
Tobias Flessenkemper, Ερευνητής & 
Διευθυντής του Προγράμματος Βαλκανίων, 
Centre International de Formation  

Européenne (CIFE), Nice & Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, South East Europe 
Association (Skype)
Μαρία-Ελένη Κοππά, Επίκουρη καθηγήτρια, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών & πρώην Μέλος 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

/

Panel discussion 
The Western Balkans in trouble: Does 
the European Union still have a strat-
egy for the region?

Chairman:
Giannis Papageorgiou, journalist, Athens 9.84 
FM radio 

Speakers:
Dimitris Kourkoulas, former Deputy Minister 
of Foreign Affairs, Greece & former Director, 
Directorate General Enlargement, European 
Commission 
Dusan Reljic, Director of Brussels office, 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (via 
skype)
Veton Surroi, publicist, Kosovo 
Tobias Flessenkemper, Senior Fellow and 
Balkans Project Director, Centre International 
de Formation Européenne (CIFE), Nice & 
Member of the Board, South East Europe  
Association (via skype)
Maria Eleni Koppa, Assistant professor, 
Panteion University & former Member of the 
European Parliament 

Τα Δυτικά Βαλκάνια φαίνονται να βρίσκονται σε μια υφέρπουσα αναταραχή, 
τη δυσκολότερη από το τέλος των πολέμων στη Γιουγκοσλαβία. Υπονόμευση 
των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτικών ελευθεριών, οικονομικό αδιέξοδο, 
εθνοτικός διχασμός και πολιτική πόλωση, απολυταρχισμός σε άνοδο και 
αυξανόμενη δημοφιλία μη δημοκρατικών καθεστώτων. Αυτή φαίνεται να είναι η 
επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή. Άραγε εξακολουθεί να είναι η ένταξη στην 
Ε.Ε. μια ρεαλιστική προοπτική; Έχει ακόμη η Ε.Ε. επαρκείς απαντήσεις σε αυτά τα 
προβλήματα και τους δίνει τη δέουσα σημασία; Οι ομιλητές μας είναι κορυφαίοι 
αναλυτές και τέως διαμορφωτές πολιτικής με ευρύτατη εμπειρία στην πολιτική 
της Ε.Ε. και των Βαλκανίων. Θα διατυπώσουν τις απόψεις τους  για τη σημερινή 
κατάσταση στην περιοχή και την αντίδραση της Ευρώπης στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα Βαλκάνια.

/

The Western Balkans seems to be in turmoil unseen since the end of the Yugoslav 
conflicts. Democratic institutions undermined and civil liberties in retreat; economic 
impasse; ethnic division and political polarisation; rising authoritarianism and 
increasing popularity of undemocratic regimes: all these seem to be the order of 
the day in the region. Is EU accession still a realistic prospect? Does the EU still have 
an adequate response to these problems and does it pay enough attention? Our 
speakers are top analysts and former policy makers with extensive experience in EU 
and Balkan politics. They will offer their expert opinion about the state of play in the 
region and Europe’s adequate response to the current Balkan challenges.



Μουσείο Κοσόβου 
Hajrulla Ceku, Συντονιστής Προγραμμάτος, 
Ec Ma Ndryshe, Prizren
Dzenan Sahovic, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Umeaa University (Skype)
Ahmet Erdi Ozturk, Υποψήφιος Διδάκτωρ, 
University of Strasbourg, Επιστημονικός 
Συνεργάτης, University of Graz (Skype)
Νίκος Πασαμήτρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών

/

Panel discussion 
Cultural heritage in post-conflict 
Balkans: Reconstruction and  
protection between identity building 
and inter-ethnic reconciliation.

Chairman:
TBA 

Speakers:
Amb. (ret.) Dimitris Moschopoulos, former 
Head of the Liaison Office of Greece in  
Kosovo, former EU Facilitator for the  
protection of the Serbian Orthodox heritage 
in Kosovo & former UNDP Advisor to Kosovo 
Institutions on religious and cultural heritage 
Skender Boshtrakaj, Director, National  
Museum of Kosovo 
Hajrulla Ceku, Program Coordinator, Ec Ma 
Ndryshe, Prizren
Dzenan Sahovic, Associate Professor, Umeaa 
University (via skype) 
Ahmet Erdi Ozturk, PhD Candidate, University 
of Strasbourg and Visiting Research Fellow, 
University of Graz (via skype) 
Nikos Pasamitros, PhD candidate, Panteion 
University 

14:30 - 15:30  
Γεύμα 

/

Light Lunch

inter-ethnic reconciliation in post-War Bosnia-Herzegovina and Kosovo. In addition, 
we will have the chance to hear about the Turkish state’s policies with regards to 
the reconstruction and preservation of Muslim and Ottoman heritage in the Balkans 
their significance for Turkish foreign policy in the region.03.06

ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY

11:30 - 12:30 
 
Έκθεση φωτογραφίας 
“Το Άγνωστο Κόσοβο”

Συντονιστής: 
TBA

Συζήτηση με τη φωτογράφο Μαριάννα 
Κατσαούνη

/

Photo exhibition  
“Unknown Kosovo”

Chairman:
TBΑ

Q&A with photographer Marianna 
Katsaouni

12:30 - 14:30 

Συζήτηση  
Η πολιτιστική κληρονομιά μετά 
τους πολέμους στα Βαλκάνια: 
Ανοικοδόμηση και προστασία, 
οικοδόμηση ταυτοτήτων και 
εθνοτική συμφιλίωση.

Συντονιστής: 
TBA 

Ομιλητές:
Δημήτρης Μοσχόπουλος, Πρώην Επικεφαλής 
του Γραφειου Συνδέσμου της Ελλάδας στο 
Κόσοβο, Πρώην Μεσολαβητής της ΕΕ για 
την προστασία της Σερβικής Ορθόδοξης 
κληρονομιάς στο Κόσοβο & Πρώην 
Σύμβουλος του Προγράμματος Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών στους Θεσμούς 
του Κοσόβου για θέματα θρησκευτικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς
Skender Boshtrakaj, Διευθυντής, Εθνικό 

Πώς βιώνει κανείς την πρώτη επαφή με τα «Άγνωστα Βαλκάνια»;  Τι προσδοκίες έχει 
πριν από την πρώτη επίσκεψη και τι συναντά τελικά πηγαίνοντας εκεί; Εξωτισμός, 
συγγένεια, απόσταση, εκπλήξεις –μία ευκαιρία ενατένισης του εαυτού και του Άλλου.
Η φωτογράφος Μαριάννα Κατσαούνη συζητά την πρώτη της επίσκεψη στο 
Κόσοβο και  τα «Άγνωστα Βαλκάνια», εκθέτοντας μέρος των φωτογραφιών της 
από την περιοχή. Ο Skender Boshtrakaj θα σχολιάσει πώς εισπράττουν οι ντόπιοι το 
ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των ξένων για την περιοχή. 
 
Σχόλια: Skender Boshtrakaj, Διευθυντής, Εθνικό Μουσείο Κοσόβου

/

How does one experience for the first time the ‘Unknown Balkans’? What are the 
expectations before visiting the region and what does one encounter once there? 
Affinity, distance, surprise, exoticism… a chance to reflect on one’s self and the 
other… Photographer Marianna Katsaouni discusses her first time encounter with 
Kosovo and the ‘Unknown Balkans’, while exhibiting some of her photos from the 
region. Skender Boshtrakaj will comment on how locals perceive the internationals’ 
interest and fascination with the region. 
 
Comments by Skender Boshtrakaj, Director, National Museum of Kosovo

Από τα ίχνη ενός κοινού, αν και  διχαστικού, παρελθόντος στην πηγή υπερηφάνειας 
για τους λαούς των Βαλκανίων,  από την καταστροφή κατά τη διάρκεια των 
πολέμων της δεκαετίας του ’90 στις ενεργητικές πολιτικές ανοικοδόμησης που 
ακολούθησαν. Το ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ρόλου της στην 
ταυτότητα των βαλκάνιων λαών, της αυτεπίγνωσης και της σχέσης με το παρελθόν, 
παραμένει  κεντρικό για την πολιτική των ταυτοτήτων στην περιοχή. Επιπλέον, τα 
ζητήματα κληρονομιάς είναι εγγενώς συνδεδεμένα με τις προσπάθειες συμφιλίωσης 
στα σημερινά Βαλκάνια. Έμπειροι διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και ακτιβιστές θα 
μοιραστούν τις απόψεις τους για τα προβλήματα διαχείρισης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της εθνοτικής συμφιλίωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο. 
Ακόμη, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις πολιτικές του τουρκικού 
κράτους σχετικά με την ανοικοδόμηση και συντήρηση της μουσουλμανικής και 
οθωμανικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια, αλλά και τη σημασία των πολιτικών αυτών 
για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή.

/

From traces of a common if divisive past to source of pride for Balkan peoples; from 
its destruction during the wars of the 1990s to the active policies of reconstruction 
after the wars. The question of cultural heritage and its place in Balkan peoples’ 
identities, self-awareness and relationship to the past remains central to the politics 
of identity in the region. Heritage issues are also intrinsically linked reconciliation 
efforts in the contemporary Balkans. Experienced diplomats, academics and herit-
age activists will offer their views about the questions of heritage management and 



15.30 - 16.30  
 
Προβολή: 
“Freedom In Fragments” 
(προσωρινός τίτλος), Κύπρος

Συντονιστής: 
TBA

Συζητήση με τον παραγωγό/διευθυντή 
φωτογραφίας Stephen Nugent και την 
σκηνοθέτη/παραγωγό Αλεξία Ευρυπίδου

/

Documentary Screening:
“Freedom In Fragments”
(working title), Cyprus

Chairman:
TBA

Q&A with Director/Cinematographer         
Stephen Nugent and Director/Producer 
Alexia Evripidou

16.30 - 17.30  
 
Προβολή: 
“Home”, Κόσοβο & Μεγάλη Βρετανία
BAFTA Short Film Award 2017

Συντονιστής: 
TBA

Συζήτηση με τον παραγωγό Shpat Deda

/

Short film screening:
“Home”, Kosovo & UK
BAFTA Short Film Award 2017

Chairman: 
TBA

Q&A with producer Shpat Deda 

16:30
 
Διάλειμμα

/

Coffee break

Ένα ντοκιμαντέρ για τις δυσκολίες της ανεξαρτησίας του Κοσόβου και την ικανότητα 
της κοινωνίας  και της τέχνης να υπερπηδά τους περιορισμούς της πολιτικής.  
Ο Stephen Nugent και η Αλεξία Ευρυπίδου συγκεντρώνουν υλικό για να θίξουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το νεοσύστατο κράτος. Αντικατοπτρίζοντας το 
θέμα “Διαφθορά” του DokuFest τον Αύγουστο του 2016, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη 
φωνή των απλών πολιτών για να δείξει τις δοκιμασίες που υπομένουν. 

/

A short documentary on the plight for Kosovo’s independence and how culture 
and society can breach political boundaries. Cinematographer Stephen Nugent 
and journalist Alexia Evripidou pool together resources to touch on issues faced by 
this new state. Mirroring the theme of Prizren’s 2016 Dokufest (International  
Documentary & Short Film Festival,) ‘Corruption’, the film works with grassroots 
voices to showcase challenges endured.

Χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά αγωνίζονται να μπουν στην Ευρώπη καθώς μία 
ευκατάστατη οικογένεια  Άγγλων φεύγει, όπως φαίνεται στην αρχή, για διακοπές.  
Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί στα χωριά Janjeva και Gracanica του 
Κοσόβου. Πρωταγωνιστούν οι Jack O’Connell και Holliday Grainger. 

/

Thousands of men, women and children struggle to get into Europe as a comfort-
able English family leave, on what appears to be a holiday. The film, starring Jack 
O’Connell and Holliday Grainger, was mostly shot in the Kosovo villages of Janjeva 
and Gracanica.




