…το δικαίωμα να έχει κανείς φωνές
…the right to voices
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A documentary film by Iris Zachmanidi

Ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Λουκάς, τρείς διαφορετικοί
χαρακτήρες, από 40 ως 60 ετών, συγκατοικούν σε
προστατευμένο διαμέρισμα στην Άμφισσα, πόλη
με παρελθόν τόσο παλιό όσο και οι πρώτοι Έλληνες,

Yanni, Christo and Lucas, three distinctive personalities between 40 and 60, are roommates in a
protected apartment in Amfissa, a city with a past
reaching as far as the first Hellenes, the Locrians.

οι Λοκροί.
Ψυχικά νοσούντες, τελούν υπό την καθημερινή εποπτεία της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
Ψυχικής Υγείας, ρυθμίζουν όμως μόνοι τους τα του
οίκου τους και αναπτύσσουν τη δική τους προσωπική, κοινωνική, ή και επαγγελματική ζωή.
Σε διάδραση μεταξύ τους, με τους θεραπευτές, με
τους άλλους ασθενείς, με την πόλη και τους πολίτες
της Άμφισσας, με το χώμα, τις ελιές και τα πελώρια
βουνά που τους περιβάλλουν, δια-δρούν και με τη
δημιουργό της ταινίας: αυτή επιθυμεί να τους γνωρίσει και κατανοήσει σε βάθος, εκείνοι ανταποδίδουν,
παίζοντας στην ταινία της.
Μια ιστορία αγάπης.

They are mentally ill.
Though under the daily supervision of the Society of Social Psychiatry and Mental Health,
they regulate matters of their common home on
their own and lead their proper personal, social,
or professional lives.
Constantly interacting among themselves, with the
therapists, the other patients, the city and citizens
of Amfissa, the soil, the olive trees and the huge
mountains around, they further interact with the
filmmaker herself: she wishes to deeply know and
understand them, they are in her movie in return.

t2

t3

A story of love.
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We express our deepest thanks to all
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support in the making of this film.
We extend our thanks to all the
staff and members of the Society
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Ίρις Ζαχμανίδη

Iris Zachmanidi

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε κινηματογράφο, δημοσιογραφία και
πολιτική επιστήμη. Εργάστηκε σε διοικητικές
θέσεις στην τηλεόραση,
τον κινηματογράφο και
τον πολιτισμό. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες. Αρθρογράφησε. Σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ. Μετά την
Πριγκίπισσα Χριστίνη, μια εμβάπτιση
στον κόσμο του συνδρόμου Down
–συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2008 και
2011– το Ταξίδι στη Χώρα των Λοκρών
είναι το δεύτερο μεγάλου μήκους
ντοκιμαντέρ της.

Born in Athens. Studied
filmmaking, journalism
and political science.
Held high-level executive
positions in television,
film, culture. Travelled to
various countries in the
world. Wrote articles. Directed
documentaries. Following Christini, A Princess, which delved into
the world of the Down Syndrome
–Thessaloniki Documentary Festivals of 2008 and 2011– Looking
for the Locrians is her second fulllength documentary.
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