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Η ΤΑΙΝΙΑ 

Το ντοκιμαντέρ Citizen Europe καταγράφει τη ζωή πέντε νέων καθώς φεύγουν από τη 
χώρα τους για να ταξιδέψουν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus της ΕΕ.  

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και 
δραστηριοποιούνται σε χώρους όπως η βιομηχανία, οι τέχνες, η εκπαίδευση, η ιατρική 
και ο εθελοντισμός. Από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία ως την Πολωνία, τη 
Βουλγαρία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα, τους ακολουθούμε καθώς έρχονται σε επαφή 
με μια νέα πραγματικότητα και αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής σε 
ένα ξένο περιβάλλον.  

Παράλληλα, γνωρίζουμε την πρώτη γενιά Ευρωπαίων που συμμετείχαν στο Erasmus την 
δεκαετία του 80’ και ’90, οι οποίοι μοιράζονται τις μνήμες τους, περιγράφουν πώς η 
εμπειρία τους σημάδεψε τη ζωή τους και πόσο έχει αλλάξει η Ευρώπη τα τελευταία 30 
χρόνια. 

Η ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο 2019, είναι ένα κινηματογραφικό πορτρέτο 
μιας ηπείρου σε μετάβαση, σε μια περίοδο που η προσφυγική κρίση, η ανεργία των 
νέων και το brexit δοκιμάζουν τα όρια της Ευρώπης και καθορίζουν το μέλλον της. 

Κορυφαίοι διανοητές και επιστήμονες φωτίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι Ευρωπαίοι σήμερα, μεταξύ άλλων ο πολιτικός επιστήμονας Ιβάν Κράστεφ, ο 
ιστορικός Τίμοθι Γκάρτον Ας, ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και η επικεφαλής 
Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ Μόνικα Κέσερ, καθώς και εκπαιδευτικοί που 
συνεισφέρουν στο πρόγραμμα Erasmus σε όλη την Ευρώπη. 

Οι 18 χρονοι Γάλλοι, Σάλιβαν και Αντονί, πήγαν για πρακτική εξάσκηση σε μια βιομηχανία στη Λιθουανία. 
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το Citizen Europe θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη από τον Μάιο, τόσο στην 
τηλεόραση (μεταξύ άλλων στα κανάλια ARTE Γαλλία/Γερμανία, ΕΡΤ Ελλάδα, RTE 
Ιρλανδία, ORF Αυστρία, RTP Πορτογαλία, MRKTV Βόρεια Μακεδονία, bTV Βουλγαρία, 
ΡΙΚ Κύπρος)  όσο σε και σε ειδικές προβολές σε κινηματογράφους, φεστιβάλ και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Μετά τις προβολές, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις με ομιλίες και debates 
μεταξύ ευρωπαίων φοιτητών, δημοσιογράφων και ειδικών, με στόχο το ευρύ κοινό να 
συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο γύρω από το μέλλον της Ευρώπης. 

Οι εκδηλώσεις υποστηρίζονται από το Goethe-Institut (Αθήνα, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, 
Σόφια, Βουκουρέστι, Σεράγεβο, Λευκωσία, Σκόπια), το Institut français Italy (Ρώμη, 
Μιλάνο, Νάπολη, Μιλάνο, Νάπολη, Παλέρμο), το Institut français Germany & Austria, 
το πανευρωπαϊκό δίκτυο Erasmus Student Network (ESN), το Moving Docs (με 
συνεργάτες σε πάνω από 20 χώρες), το Friedrich-Ebert-Stiftung καθώς και τη γαλλική 
οργάνωση Vote&Vous. Παράλληλα, σε συνεργασία με την οργάνωση Debating Europe, 
διεξάγουμε μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή ψηφοφορία γύρω από το ερώτημα αν όλοι 
οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να κάνουν έξι μήνες Erasmus, ενώ το Γαλλο-γερμανικό κανάλι 
Arte διοργανώνει διαγωνισμό με θέμα την εμπειρία των νέων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα Erasmus. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Τίτλος  CITIZEN EUROPE 

Τίτλος FR // DE   Les Enfants d’ Erasmus  //  Erasmus: Europa für alle? 

Σκηνοθεσία Αγγελική Αριστομενοπούλου & Ανδρέας Αποστολίδης 

Format HD-TV   Διάρκεια 56’ / 72’ 

Παραγωγή    Ελλάδα, Anemon Productions / Ρέα Αποστολίδη & Γιούρι Αβέρωφ 

Συμπαραγωγοί 

Γαλλία / Seppia, Cedric Bonin 

Ιρλανδία / Underground Films, Rachel Lysaght  

Βουλγαρία / Agitprop, Martichka Bozhilova  

Χρηματοδότες ARTE, RTE, ΕΡΤ, RTP, CYBC, MRKTV, BTV, Screen Ireland, CNC, Bulgarian 
National Film Center, Region Grand West, Strasbourg Eurometropole, 
Procirep-Angoa 

Συνεργάτες Arte Europe, Moving Docs, Friedrich Ebert Stiftung, Institut Francais, Goethe 
Institut, ESN 

Διανομέας Jan Rofekamp, jan@filmstransit.com  

FILMS TRANSIT INTERNATIONAL,  www.filmstransit.com    

Press contact  Fjoralba Koka, fjoralba@anemon.gr 
ANEMON PRODUCTIONS, www.anemon.gr 

Trailer https://youtu.be/IApkL6Xa2JE 

Press photos https://drive.google.com/open?id=1k6JAEfFlh-BO6MFx97u-Q2nsVeUkMuLv  
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