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facebook 
Κινηματογράφος Αστυ

Μια κινηματογραφική χρονιά τελειώνει «γλυκά» 
με το Ταινιόραμα, τη σινεφίλ γιορτή που έχει γίνει
θεσμός δεκαετίες τώρα. Στο Άστυ και πάλι, από τις
18 Μαΐου έως τις 5 Ιουλίου, θα… χορτάσουμε καλό
σινεμά από όλο τον κόσμο. Είτε αυτό αφορά εθνικές
κινηματογραφίες: ουγγρικό, γερμανικό, ιταλικό,
χιλιανό, ιρανικό, τουρκικό, γαλλικό κ.ά. κινηματο-
γράφο με τις πλέον χαρακτηριστικές ταινίες τους.

Είτε ημερήσια αφιε-
ρώματα σε σύγχρονους
σκηνοθέτες που έχουν 
ήδη αφήσει το στίγμα τους, τόσο στα μεγάλα κινημα-
τογραφικά φεστιβάλ όσο και στις αίθουσες κόβοντας
πολλά εισιτήρια: Ζαν-Πιερ & Λυκ Νταρντέν, Ασγκάρ
Φαραντί, Νουρί Μπιλγκέ Τσεϋλάν, Ρόι Άντερσον, Ζία
Ζαγκέ, Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιάριτου, Ζακ Οντιάρ,
Ντάνις Τάνοβιτς, Τζιμ Τζάρμους, κ.ά.

Είτε πλούσια αφιερώματα σε όλους εκείνους που
μας έμαθαν σινεμά από τα γεννοφάσκια μας: και
Άλφρεντ Χίτσκοκ και Ακίρα Κουροσάβα και Αμπάς
Κιαροστάμι και Λουίς Μπουνιουέλ και Φρανσουά
Τριφό και Αντρέι Ταρκόφσκι και Ράινερ Βέρνερ
Φασμπίντερ και Φεδερίκο Φελίνι και Βιμ Βέντερς
και Λουκίνο Βισκόντι κ.ά., ενώ για πρώτη φορά 
διοργανώνονται αφιερώματα σε πρωταγωνιστές 
της μεγάλης οθόνης: Ρομπέρτο Μπενίνι, 
Τζέρεμι Άιρονς, Μίκι Μανόλοβιτς.

7 εβδομάδες – 49 ημερήσια αφιερώματα – 146 ταινίες
συνολικά – 3 διαφορετικές προβολές καθημερινά με 1
εισιτήριο – ενώ σπεύδουμε για την, περιορισμένης
διαθεσιμότητας, κάρτα διαρκείας για όλες τις ταινίες!
Επιμένουμε στον καλό ποιοτικό κινηματογράφο. 

Επιμένουμε… σινεφίλ!

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΙΝΕΦΙΛ!

Stergiakis Brothers

Στάση Metro: Πανεπιστήμιο 
ΑΣΤΥTA

IN
IO

PA
MA

20
17

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: 
6:00 - 8:00 - 10:00 μ.μ.

με μια μικρή απόκλιση. 
Παρακαλούμε 

για τις ακριβείς 
ώρες των προβολών 

επικοινωνήστε 
μαζί μας 

στα τηλέφωνα
210 3214998, 
210 3221925

Η μέσω email στο 
amafilms@otenet.gr 

Κάθε μέρα 
3 ταινίες 

με 1 εισιτήριο 
7 €

Φοιτητικό, ανέργων 
και άνω των 65 ετών 

6 €

Κάρτα διαρκείας 
για όλες τις προβολές 

και για τις 7 εβδομάδες 
45 €
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Πέμπτη 18 Μαΐου Μ Ε Ρ Α  Α Σ Γ Κ Α Ρ  Φ Α Ρ Α Ν Τ Ι

Μ Ε Ρ Α  Ρ Ο Μ Α Ν  Π Ο Λ Α Ν Σ Κ Ι

Μ Ε Ρ Α  Ν Τ Ε Ϊ Β Ι Ν Τ  Λ Ι Ν Τ Σ

Μ Ε Ρ Α  Α Λ Ε Χ Α Ν Τ Ρ Ο  Γ Κ Ο Ν Σ Α Λ Ε Σ  Ι Ν Ι Α Ρ Ι Τ Ο Υ

Χ Ρ Υ Σ Ο Ι  Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ

Μ Ε Ρ Α  Ζ Α Ν - Π Ε Ρ  &  Λ Υ Κ  Ν Τ Α Ρ Ν Τ Ε Ν

Μ Ε Ρ Α  Τ Ζ Ε Ρ Ε Μ Ι  Α Ϊ Ρ Ο Ν Σ

Παρασκευή 19 Μαΐου

Σάββατο 20 Μαΐου

Κυριακή 21 Μαΐου

Δευτέρα 22 Μαΐου

Τρίτη 23 Μαΐου

Τετάρτη 24 Μαΐου

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Η ΕΛΙ

(119’, 2009) Μια ομάδα παλιών συμφοιτητών
οργανώνουν μια τριήμερη εκδρομή, στην οποία
θέλουν να συστήσουν την Έλι στον πρόσφατα
χωρισμένο Αχμάντ. Όταν, όμως, η τελευταία εξα-
φανίζεται ανεξήγητα, μια σειρά από μυστικά και
ψέματα αρχίζουν να αποκαλύπτονται. Αργυρή
Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

ΑΟΡΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

(130’, 2010) Ένας «σκιώδης» συγγραφέας συγ-
γράφει την αυτοβιογραφία ενός Βρετανού πρώην
πρωθυπουργού αντικαθιστώντας ένα σύμβουλό
του που πέθανε μυστηριωδώς. Θα διαπιστώσει
όμως, ότι το παρελθόν του πολιτικού βρίθει ανε-
πιθύμητων κι επικίνδυνων μυστικών. Αργυρή
Άρκτος Σκηνοθεσίας Φεστιβάλ Βερολίνου.

ΧΑΜΕΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

(135’, 1996) Ένας σαξοφωνίστας πιστεύοντας ότι η
γυναίκα του τον απατά, εγκληματεί. Καταδικάζεται
σε θάνατο, όμως εξαφανίζεται μυστηριωδώς, και
στη θέση του στο κελί των μελλοθανάτων βρίσκε-
ται ένας νεαρός, άγνωστο το πώς και το γιατί. Από
τις πιο δύστροπες νοηματικά ταινίες του Λιντς,
κινείται σε μια δική της, γοητευτική, λογική.

ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ

(147’, 2000) Ένας νέος προσπαθεί να πλουτίσει
παρανομώντας για να το σκάσει με τη νύφη του.
Ένα φωτομοντέλο πείθει τον έγγαμο εραστή της
να την ακολουθήσει, αλλά τραυματίζεται και χάνει
τη γάμπα της. Ένας κλοσάρ, πρώην μέλος επανα-
στατικής οργάνωσης, προσπαθεί να ξαναβρεί την
κόρη του, η οποία νομίζει ότι είναι νεκρός.

ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑ

(125’, 1990) Έχοντας σκοτώσει έναν κακοποιό ο
οποίος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, ο
Σέιλορ βγαίνει από τη φυλακή και φεύγει με
την αγαπημένη του Λούλα για την Καλιφόρνια.
Η μητέρα της τελευταίας όμως έχει ορκιστεί να
τους σταματήσει με κάθε τρόπο. Σε σκηνοθεσία
Ντέιβιντ Λιντς.

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

(95’, 2014) Η Σαντρά, μια εργαζόμενη μητέρα με
προβλήματα κατάθλιψης, έχει στη διάθεσή της
ένα σαββατοκύριακο για να πείσει τους 16 συνα-
δέλφους της να αλλάξουν γνώμη και να αποποιη-
θούν το μπόνους τους, όρο που έχει θέσει η εργο-
δοσία ώστε να μη χάσει τη δουλειά της εκείνη.

ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΑΘΟΣ

(111’, 1992) Ενας διακεκριμένος Αγγλος υπουρ-
γός ερωτεύεται τη φιλενάδα του γιου του και
αφήνεται να παρασυρθεί από το μοιραίο αυτό
πάθος.

ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

(123’, 2011) Ο Ναντέρ και η Σιμίν διαφωνούν και
σκέφτονται να χωρίσουν. Αναγκασμένος να βρει
μια γυναίκα να προσέχει τον πατέρα του που
πάσχει από Αλτσχάιμερ, ο Ναντέρ θα βρεθεί ξαφ-
νικά μπλεγμένος σε μια μοιραία παρεξήγηση.
Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Ξενόγλωσσης Ταινίας
& Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

(101’, 1962) Ένας νεαρός ακολουθεί ένα παντρε-
μένο ζευγάρι σε μια εκδρομή με γιώτ. Ανάμεσα
στους δυο άνδρες θα αναπτυχθεί ένας έντονος
ανταγωνισμό, με επίκεντρο τη μοναδική γυναίκα
της συντροφιάς. Το ελπιδοφόρο ντεμπούτο του
Πολάνσκι στην πατρίδα του, την Πολωνία. Από τις
ωραιότερες ταινίες διαλόγου που έγιναν ποτέ.

ΟΔΟΣ ΜΑΛΧΟΛΑΝΤ

(146’, 2001) Μια νεαρή, φτάνει στο Λος Άντζελες
με κρυφό όνειρο να γίνει ηθοποιός, αλλά πέφτει
σε μια κυνηγημένη κοπέλα που πάσχει από
αμνησία. Προσπαθώντας να βοηθήσει, βυθίζεται
σ' έναν κόσμο παραδόξου, όπου άνθρωποι αλλά-
ζουν ταυτότητες, κινούνται σε παράλληλα σύμπα-
ντα. Βραβείο Σκηνοθεσίας στo Φεστιβάλ Καννών.

ΒΑΒΕΛ

(143’, 2006) Μαρόκο: Δυο παιδιά πυροβολούν ένα
πούλμαν και τραυματίζουν μια Αμερικανίδα. Μια
Μεξικάνα ταξιδεύει παράνομα στην πατρίδα της
με τα παιδιά του αφεντικού της. Τόκιο: Μια κωφά-
λαλη περνά άγρια στην εφηβεία, ενώ η αστυνομία
αναζητά τον πατέρα της. Βραβείο Σκηνοθεσίας
Φεστιβάλ Καννών & Όσκαρ μουσικής.

Ο ΘΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΜΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥ

(114’, 2010) Στην ταϊλανδέζικη ζούγκλα, ο
βαριά άρρωστος Μπούνμι αρχίζει να δέχεται
επισκέψεις από τον κόσμο των πνευμάτων
και να ανακαλεί τις προηγούμενες ζωές του.
Σε σκηνοθεσία Απιτσατπόνγκ Βερεσεθακούλ.

Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΛΟΡΝΑ

(105’, 2008) Η Λόρνα, Αλβανή μετανάστρια στη
Λιέγη, παντρεύεται με λευκό γάμο τον ναρκομα-
νή Κλοντί για την υπηκοότητα. Οι σχέσεις τους
είναι τυπικές, εκείνος όμως ζητά τη βοήθειά της
για να αποτοξινωθεί, ενώ οι μαφιόζοι συνεργά-
τες της θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

(140’, 1993) Η ιστορία του Τρουέμπα, γαιοκτήμο-
να, γερουσιαστή, οικογενειακού δυνάστη και της
γυναίκας του Κλάρας, που τιμά τα πνεύματα του
παλιού αρχοντικού της, προτού το στοιχειώσει
και η ίδια με τη σειρά της.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

(130’, 2013) Ο Αχμάντ επιστρέφει στο Παρίσι από
την Τεχεράνη για να ολοκληρώσει το διαζύγιο με
τη σύζυγό του. Έκπληκτος θα ανακαλύψει την
καινούρια σχέση της με έναν Άραβα, τις διαρκείς
συγκρούσεις με την κόρη της και μερικά καλά
κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν. Βραβείο
Γυναικείας Ερμηνείας Φεστιβάλ Καννών.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ

(105’, 1994) Η Πολίνα Εσκομπάρ, που στο παρελ-
θόν βασανίστηκε και βιάστηκε για τις πολτιτικές
της πεποιθήσεις, αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός
αγνώστου τον βασανιστή της. Τον παγιδεύει στο
σπίτι της και αποφασίζει να τον δικάσει.

INLAND EMPIRE

(172’, 2006) Η Νίκι Γκρέις, σταρ του Χόλιγουντ,
ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ μιας
πολωνικής ταινίας. Στα γυρίσματα θα ερωτευτεί
τον παρτενέρ της και θα μάθει για την "κατάρα"
που άφησε ημιτελή την παλιά ταινία.

21 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

(124’, 2003) Η διασταυρούμενη μοίρα τριών χαρα-
κτήρων: Η Κριστίνα έχασε την οικογένειά της σε
δυστύχημα, ο θρησκόληπτος πρώην κατάδικος
Τζακ ευθύνεται για τη δυστυχία της και ο Πολ
μόλις έκανε μεταμόσχευση την καρδιά του
νεκρού συζύγου της και προσπαθεί να την πλη-
σιάσει. Βραβείο στον Σον Πεν στη Βενετία.

ΡΟΖΕΤΑ

(95’, 1999) Η νεαρή Ροζέτα, που ζει με την αλκοο-
λική μητέρα της σε μια παραγκούπολη κάπου στο
Βέλγιο, κυνηγημένη από την ντροπή του περιθω-
ρίου, δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα για να διεκ-
δικήσει μια θέση στην κοινωνία, ξεκινώντας από
τη βασική προϋπόθεση: να βρει δουλειά. Σε σκη-
νοθεσία αφών Νταρντέν.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

(87’, 2011) Εγκαταλειμμένος από τον πατέρα
του, ο 12χρονος Σιρίλ υιοθετείται προσωρινά
από τη Σαμάνθα, μια νεαρή κομμώτρια, η οποία
προσπαθεί να του συμπαρασταθεί και να
κατευνάσει την ανεξέλεγκτη οργή του.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

(109’, 1997) Η ζωή στο Χονγκ Κονγκ τους τελευ-
ταίους έξι μήνες πριν από την παράδοσή του στην
Κίνα, μέσα από τη διασταυρούμενη μοίρα ενός
Άγγλου δημοσιογράφου, μιας Κινέζας ιδιοκτή-
τριας καραόκι μπαρ, μιας νεαρής του δρόμου από
το Χονγκ Κονγκ, ενός Κινέζου επιχειρηματία και
ενός μποέμ τραγουδιστή.

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Πέμπτη 25 Μαΐου Μ Ε Ρ Α  Α Λ Φ Ρ Ε Ν Τ  Χ Ι Τ Σ Κ Ο Κ

Μ Ε Ρ Α  Α Κ Ι Ρ Α  Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Α Β Α

Μ Ε Ρ Α  Ζ Α Κ  Ο Ν Τ Ι Α Ρ

Μ Ε Ρ Α  Α Ν Τ Ρ Ε  Τ Ε Σ Ι Ν Ε

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Παρασκευή 26 Μαΐου

Σάββατο 27 Μαΐου

Κυριακή 28 Μαΐου

Δευτέρα 29 Μαΐου

Τρίτη 30 Μαΐου

Τετάρτη 31 Μαΐου

ΝΑΥΑΓΟΙ

(97’, 1944) Στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου σε μια σωσίβια λέμβο στον Ειρηνικό,
βρίσκονται οι επιζώντες ενός ναυαγίου, αλλά κι
ένας Γερμανός αξιωματικός που προσπαθεί να
γλυτώσει το λιντσάρισμα.

ΡΑΝ

(160’, 1985) Στην μεσαιωνική Ιαπωνία, ο άρχοντας
Ιτσιμόντζι έχει γεράσει και θέλει να αφήσει στη
θέση του τους τρεις γιους του. Το μόνο που τους
ζητά είναι να μένει ως φιλοξενούμενος στα
κάστρα τους. Ενώ οι δύο μεγάλοι συμφωνούν, ο
μικρός δείχνει ασέβεια κι εξορίζεται. Αυτή είναι
και η αρχή ενός τρομερού πολέμου.

DHEEPAN

(109’, 2015) Για να ξεφύγουν από τον εμφύλιο
πόλεμο στη Σρι Λάνκα, ένας πρώην στρατιώτης
των Τίγρεων του Ταμίλ, μια νεαρή γυναίκα κι ένα
κορίτσι, παριστάνουν την οικογένεια. Καταλήγουν
λίγο έξω από το Παρίσι. Πρέπει να χτίσουν μια νέα
ζωή μαζί, παρόλο που είναι παντελώς άγνωστοι
μεταξύ τους. Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Καννών.

ΔΕΝ ΦΙΛΩ… ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

(113’, 1991) Ένας νεαρός άντρας εγκαταλείπει την
μικρή του πόλη για το Παρίσι. Αθώος και άβγαλ-
τος πέφτει στην φλεγόμενη κοινωνία της πρωτεύ-
ουσας και «πνίγεται». Σύντομα θα καταλήξει να
εκπορνεύεται, αντί να γίνει ηθοποιός που ονει-
ρευόταν.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

(92’, 1996) Ο Igor και ο πατέρας του Roger βγά-
ζουν χρήματα ενοικιάζοντας διαμερίσματα σε
παράνομους μετανάστες. Η αναστάτωση δε θα
αργήσει να έρθει όταν ο επιθεωρητής του κτιρίου
έρθει αιφνιδιαστικά για έλεγχο. Σε σκηνοθεσία
αφών Νταρντέν.

FRANCES HA
(86’, 2012) Η 27χρονη χορεύτρια Φράνσις ζει με
την κολλητή της, Σόφι χωρίς ελπίδες για κάποια
σοβαρή δουλειά. Όταν η Σόφι αποφασίζει να
μετακομίσει σε μια ονειρική για αυτήν τοποθεσία,
η Φράνσις υποχρεώνεται να δει αντιμετωπίσει τη
ζωή της, ανίκανη να πληρώσει νοίκι ή να αναλάβει
σοβαρές ευθύνες. Σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπαχ.

ΡΕΒΕΚΚΑ

(130’, 1940) Μια γκουβερνάντα παντρεύεται έναν
Άγγλο αριστοκράτη, για ν' ανακαλύψει πως ο
ίδιος και το προσωπικό του παράξενου πύργου
του, είναι ακόμα επηρεασμένοι από την πρώτη
γυναίκα του, τη Ρεβέκκα, που πέθανε κάτω από
μυστηριώδεις συνθήκες

ΓΙΟΖΙΜΠΟ

(110’, 1961) Ο Yojimbo είναι ένας περιπλανώμε-
νος σαμουράι που πάει σε μία μικρή αγροτική
πόλη. Γρήγορα μαθαίνει ότι η πόλη είναι χωρι-
σμένη σε δύο συμμορίες και αποφασίζει να
φέρει την μία συμμορία εναντίον της άλλης για να
ελευθερώσει την πόλη.

ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

(115’, 2012) Ο Αλί με τον 5χρονο γιο του, φθάνει
άφραγκος στην αδελφή του στα νότια της Γαλλίας.
Αυτή τον φιλοξενεί και φροντίζει το παιδί. Τότε,
γνωρίζει τυχαία την όμορφη Στεφανί. Αυτή είναι
εκπαιδεύτρια φαλαινών κι αυτός πάμπτωχος. Όταν
τον παίρνει τηλέφωνο, καταμεσής της νύχτας ξέρει
πως η τύχη του άλλαξε. Όμως, δεν ξέρει πόσο!

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΠΡΟΝΤΕ

(120’, 1979) Τέσσερα νεαρά αδέλφια, η Σαρλότ, ο
ζωγράφος Μπράνγουελ, η Εμιλί και η Αν
Μπροντέ, ζουν σε ένα μικρό χωριό της Αγγλίας.
Ζουν μια στωική ζωή και συμπαραστέκονται το
ένα στο άλλο. Αυτό που θα ακολουθήσει περνάει
μέσα από ευτυχισμένες και τραγικές στιγμές για
να καταλήξει σε θρύλος της τέχνης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

(105’, 1998) Η ημερομηνία της γιορτής του πατέρα
μιας μεγάλης και εύρωστης οικογένειας, πλησιά-
ζει. Η πολυπληθής οικογένεια, αρχίζει να κατα-
φθάνει για να του ευχηθούν. Το χαρμόσυνο γεγο-
νός της οικογενειακής γιορτής, επισκιάζει ο σχε-
τικά πρόσφατος θάνατος μιας κόρης του εορταζό-
μενου. Σε σκηνοθεσία Τόμας Βίντερμπεργκ.

NEBRASKA
(115’, 2013) Ένας φτωχός ηλικιωμένος ο Γούντι,
έχει εμμονή να ταξιδέψει στη μακρινή Νεμπράσκα
για να κάποιο λαχνό, που νομίζει κέρδισε. Η οικο-
γένεια του αναστατωμένη, συζητάει να τον κλείσει
σε άσυλο, ώσπου ο ένας από τους δύο γιους του,
αποφασίζει να τον πάει εκεί, όσο μάταιο κι αν φαί-
νεται αυτό. Σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν.

NOTORIOUS

(101’, 1946) Η υπεράνω πάσης υποψίας Αλίσια
προσλαμβάνεται από την CIA για να διεισδύσει σε
μια ομάδα ναζί που κρύβεται στο Ρίο ντε
Τζανέιρο. Μια σειρά παρεξηγήσεων θα απομα-
κρύνουν σταδιακά τη γενναία ηρωίδα από τον
σύνδεσμό της, τον γοητευτικό πράκτορα Ντέβλιν,
που τον έχει ερωτευθεί παράφορα.

Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

(110’, 1957) Με την παρακίνηση της γυναίκας του,
ο στρατηγός Τακετόρι Ουασίντζου βάφει τα χέρια
του με αίμα προκειμένου να κατακτήσει την
εξουσία. Η απληστία τον τυφλώνει, τα εγκλήματα
συνεχίζονται για τη διατήρηση της εξουσίας,
χωρίς ο ήρωας να συνειδητοποιεί ότι απεργάζεται
την αυτοκαταστροφή του.

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ

(107’, 1996) Κατά τα τέλη του Β Παγκοσμίου
Πολέμου, ένας άντρας μαθαίνει πως οι γονείς του
συνεργάζονταν με τους Γερμανούς. Εγκαταλείπει
το σπίτι του και πηγαίνει στο Παρίσι, όπου γίνεται
μέλος της Αντίστασης. Βραβείο Σεναρίου στο
Φεστιβάλ Καννών.

ΕΝΑΣ ΑΚΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

(124’, 1998) Ο Μάρτιν στα 20 του πηγαίνει στο
Παρίσι, και γίνεται μοντέλο. Τότε γνωρίζει την
Αλίς, την φίλη του αδερφού του και την ερωτεύε-
ται. Ένας παθιασμένος έρωτας ξεκινά, αν και ο
νέος αρνείται να μοιραστεί κάποια πράγματα για
το παρελθόν του. Η συμπεριφορά του θα ξεφύγει
όταν μαθαίνει πως η Αλίς περιμένει το παιδί του.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

(112’, 2013) Ένα κρύο απόγευμα του Μάρτη, ο
Μπαρμπού σκίζει τους δρόμους με 50 χιλιόμετρα
την ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας, χτυπώντας
εντέλει ένα παιδί. Το παιδί σκοτώνεται ακαριαία.
Μια ποινή ανάμεσα σε τρία και δεκαπέντε χρόνια
είναι μπροστά για τον Μπαρμπού. Σε σκηνοθεσία
Καλίν Πέτερ Νέτζερ.

ΤΑ ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
(91’, 2012) Μια ατρόμητη εξάχρονη ζει με τον πατέ-
ρα της, στους βάλτους της Λουιζιάνα. Εκείνος
κρατά μια σκληρή στάση για να την προετοιμάσει
για την στιγμή που εκείνος θα «φύγει» Όταν αρρω-
σταίνει, η φύση αναστατώνεται σα να φθάνει το
τέλος της γης. Τότε η μικρούλα ξεκινά να αναζητή-
σει τη μητέρα της. Σε σκηνοθεσία Μπέιν Ζάιτλιν.

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Γ Α Λ Λ Ι Κ Α  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α
ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΒΡΑΙ

(110’, 1962) Ο Πιέρ έχει σκοτώσει ένα παιδί στο
Βιετνάμ. Τώρα, πίσω στη Γαλλία, πάσχει από
στρες και μερική αμνησία και ζει σαν «φυτό». Θα
γνωρίσει ένα κοριτσάκι, που το έχει παρατήσει ο
πατέρας της σε ένα οικοτροφείο. Θα νιώσει πατέ-
ρας και την βλέπει κάθε Κυριακή. Φυσικά, αυτό
θα παρεξηγηθεί. Σκηνοθεσία Σερζ Μπουργκινιόν.

ΠΕΡΥΣΙ ΣΤΟ ΜΑΡΙΕΝΜΠΑΝΤ

(92’, 1961) Σε ένα εξοχικό πολυτελές ξενοδοχείο,
ένας άντρας (Χ) χρησιμοποιεί κάθε μέσον για να
πείσει μια παντρεμένη (Α) να φύγει μαζί του.
Εκείνη προσπαθεί μάταια να θυμηθεί την ερωτική
ιστορία που είχαν στο Μαρίενμπαντ πριν ένα
χρόνο. Ο σύζυγος (Μ), αν και τη στηρίζει, αδιαφο-
ρεί για τα αισθήματά της. Σκηνοθεσία Αλέν Ρενέ.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΝΟΗ

(150’, 1966) Ο Γκι, ένας επικίνδυνος κατάδικος
δραπετεύει στο Παρίσι για να βρει την αγαπημένη
του. Εκεί θα βρει τη συμμορία του και θα εμπλα-
κεί σε μια δολοφονία. Πριν φύγει από τη χώρα
μαζί με τη αγαπημένη του, πρέπει να εξασφαλίσει
χρήματα. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο εύκολο...
Σε σκηνοθεσία Ζαν-Πιερ Μελβίλ.
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Πέμπτη 1 Ιουνίου Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Θ Ρ Ι Λ Ε Ρ

Μ Ε Ρ Α  Μ Α Ρ Κ Ο  Μ Π Ε Λ Ο Κ Ι Ο

Μ Ε Ρ Α  Λ Ο Υ Κ Ι Ν Ο  Β Ι Σ Κ Ο Ν Τ Ι

Μ Ε Ρ Α  Φ Ε N T Ε Ρ Ι Κ Ο  Φ Ε Λ Ι Ν Ι

Μ Ε Ρ Α  Β Ι Μ  Β Ε Ν Τ Ε Ρ Σ

Μ Ε Ρ Α  Ρ Α Ϊ Ν Ε Ρ  Β Ε Ρ Ν Ε Ρ  Φ Α Σ Μ Π Ι Ν Τ Ε Ρ

Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Ι Γ Ω Ν Α

Παρασκευή 2 Ιουνίου

Σάββατο 3 Ιουνίου

Κυριακή 4 Ιουνίου

Δευτέρα 5 Ιουνίου

Τρίτη 6 Ιουνίου

Τετάρτη 7 Ιουνίου

’71
(100’, 2014) Κατά τη διάρκεια των φοβερών επει-
σοδίων του 71 στο Μπέλφαστ, ένας νεαρός βρε-
τανός στρατιώτης χάνει από λάθος τη μονάδα του.
Ανίκανος να διαχωρίσει τον φίλο από τον εχθρό,
πρέπει να βγάλει τη νύχτα ζωντανός και να βρει
δρόμο διεξόδου μέσα σε ένα αφιλόξενο κι επικίν-
δυνο τοπίο. Σε σκηνοθεσία Γιαν Ντάμαντζ.

ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ
(106’, 2015) Βόρεια Ιταλία, 17ος αιώνας. Σε ένα
μοναστήρι, μια καλόγρια που κατηγορείται ότι
εξασκεί μαγεία, αποπλανάει έναν νεαρό εξομο-
λογητή που αρνείται να ενδώσει στον καυτό αυτό
πειρασμό. Αυτό που θα επακολουθήσει είναι μια
σειρά από πάθη, φαντασιώσεις και ψεμάτων, τα
οποία θα έχουν απήχηση έως το σήμερα.

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
(121’, 1974) Ένας αμερικανός καθηγητής που ζει
στη Ρώμη, αναγκάζεται να νοικιάσει ένα μέρος
της βίλας του στην Μαρκησία Bianca Brumonti,
τον εραστή της, την κόρη της και τον φίλο της
κόρης της. Οι νέοι συγκάτοικοι αναστατώνουν τη
ζωή του, καθώς τα αμαρτωλά τους μυστικά θα τον
φέρουν σε σύγκρουση με τους πάντες

ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ

(174’, 1960) Ο Μαρτσέλο είναι ένας πλέιμποϊ
δημοσιογράφος που αναζητεί την θέση του στον
κόσμο. Περνάει τον καιρό του ανάμεσα σε πλού-
σιους και διάσημους, πάντα με το νου στην εφή-
μερη διασκέδαση, τα πάρτι και το σεξ. Όταν μια
διάσημη στάρλετ έρχεται στην Ρώμη, αυτός κάνει
τα πάντα για να την συναντήσει.

ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
(127’, 1987) Βερολίνο μέσα δεκαετίας του ‘80. Το
τείχος διχοτομεί ακόμη την πόλη σε δύο κοινωνι-
κοπολιτικές πραγματικότητες. Δύο άγγελοι παρα-
τηρούν από τον ουρανό την πόλη και τους κατοί-
κους της, προτού κατεβούν ανάμεσά τους, αόρα-
τοι, όπως οφείλουν, και συμπονετικοί και πάντα
πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

ΑΠΟΓΝΩΣΗ
(119’, 1978) Γερμανία,1930. Ο Χίτλερ ανέρχεται κι
ένας ρώσος βιομήχανος σοκολάτας, αρχίζει να
τρελαίνεται. Κάθεται και παρακολουθεί τον εαυτό
του να κάνει έρωτα στη σύζυγο του που έχει
σχέση με τον ξάδελφο του. Μετά ξεσπά σε όσους
τον περιβάλλουν. Τότε γνωρίζει έναν περιοδεύο-
ντα εργάτη, που είναι ολόιδιος με αυτόν. 

ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
(111’, 1995) 1871. Ο ποιητής Βερλέν προσκαλεί
τον Ρεμπό να μείνουν μαζί με την έγκυο σύζυγο
του Ματίλντ, στο πατρικό της. Η συμπεριφορά του
Ρεμπό προκαλεί τον κύκλο των Παριζιάνων ποι-
ητών, αλλά και τους ενοίκους του σπιτιού. Οι δύο
ποιητές ξεκινούν ερωτική σχέση κι αφήνουν την
Ματίλντ μόνη. Σε σκηνοθεσία Ανιέσκα Χόλαντ.

HUNGER

(95’, 2008) Οι τελευταίες έξι εβδομάδες ζωής του
Ιρλανδού απεργού πείνας Bobby Sands. Χρυσή
Κάμερα και Βραβείο FIPRESCI στην κατηγορία
Un Certain Regard στο Φεστιβάλ Καννών. Σε
σκηνοθεσία Στιβ ΜακΚουίν.

ΒΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

(90’, 1972) Μιλάνο 1972, λίγο πριν τις βουλευτικές
εκλογές. Η κόρη ενός γνωστού καθηγητή, βρί-
σκεται νεκρή. Ο κύριος Bizanti, εκδότης της εφη-
μερίδας "Il Giornale", σε συμφωνία με τον ιδιο-
κτήτη κύριο Montelli, αποφασίζει να ερευνήσει
τη δολοφονία.

ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ
(156’, 1969) Η ισχύς και η περιουσία του Φον
Έζενμπερκ παρέμεινε αναλλοίωτη μετά την ήττα
της Γερμανίας το 1918 και τη μεγάλη ύφεση που
ακολούθησε. Το 1934 ο βαρόνος καλεί την οικογέ-
νεια στην έπαυλη για δείπνο. Μαζί, ένας ξάδελφος
ναζί. Ξάφνου, ακούγεται μια κραυγή. Ο βαρόνος
πυροβολήθηκε με το όπλο του πατέρα τους.

AMARCORD

(123’, 1973) Νοσταλγική αναβίωση των μικρογε-
γονότων που σημαδεύουν τη ζωή ενός μικρού
χωριού της Ιταλίας την εποχή του Μουσολίνι.
Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ται-
νίας.

ENAΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣ
(125’, 1977) Ο Τζόναθαν πάσχει από μια σπάνια
ασθένεια και θα πεθάνει. Αποφασίζει λοιπόν να
ζήσει όσο πιο έντονα μπορεί με την οικογένειά
του. Τότε ένας έμπορος τέχνης και πλαστογρά-
φος τον πείθει να δουλέψει ως πληρωμένος
δολοφόνος προσφέροντας του μεγάλη αμοιβή. Ο
Τζόναθαν βουλιάζει σε έναν εφιαλτικό κόσμο...

O ΓΑΜΟΣ THΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΟΥΝ
(120’, 1979) Η Μαρία και ο Χέρμαν παντρεύονται
κατά την διάρκεια του Β` Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά την πρώτη νύχτα τους,  ο Χέρμαν φεύγει για
το μέτωπο. Όταν ο πόλεμος τελειώνει η Μαρία
πληροφορείται ότι ο Χέρμαν έχει σκοτωθεί. Ο
Χέρμαν όμως επιστρέφει ξαφνικά και βρίσκει την
Μαρία στην αγκαλιά ενός Αμερικανού στρατιώτη.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ

(123’, 1980) Μια νεαρή Αμερικανίδα, η Μιλένα,
μεταφέρεται στο νοσοκομείο ύστερα από μια από-
πειρα αυτοκτονίας. Ο φίλος της Άλεξ, καθηγητής
ψυχολογίας, βρίσκεται στο πλευρό της και ένας
αστυνόμος αναζητά την αλήθεια... Σε σκηνοθεσία
Νίκολας Ρεγκ.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

(130’, 2010) Όταν ο συμβολαιογράφος Λέμπελ
διαβάζει στην Ζαν και στον Σιμόν τη διαθήκη της
μητέρας τους, Νάουαλ, τα δίδυμα έκπληκτα παίρ-
νουν τους φακέλους που άφησε εκείνη, έναν για
τον πατέρα τους που πιστεύανε ότι ήταν νεκρός κι
ένα για τον αδερφό τους που δε γνωρίζανε την
ύπαρξη του. Σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ.

ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

(105’, 1965) Μια τυφλή μητέρα ζει με τέσσερα
παιδιά σε μια απομονωμένη βίλα. Ο μεγαλύτερος
γιος, είναι ο μόνος υγιής στην οικογένεια και τους
φροντίζει. Τα τρία μικρότερα αδέρφια του,
πάσχουν από επιληψία. Ο μεγάλος νιώθει κατα-
πιεσμένος. Ο μικρότερος το καταλαβαίνει και
προσπαθεί να τον ξελαφρώσει όσο μπορεί.

Ο ΡΟΚΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

(177’, 1960) Η χήρα Ροζάρια παίρνει τα τέσσερα
παιδιά της και μετακομίζει στο Μιλάνο. Ένα
πέμπτο, ζει ήδη εκεί. Μία πόρνη θα μπει ανάμεσα
σε δύο αυτά, τον Σιμόνε και τον Ρόκο, που κατα-
λήγει σε τραγωδία.

Η ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

(137’, 1965) Η Ιουλιέτα είναι μια 40χρονη όμορφη,
πνευματώδης κι αφελής γυναίκα. Τα οράματα, οι
αναμνήσεις και ο μυστικισμός τη βοηθούν να βρει
τη δύναμη να χωρίσει τον άντρα της, ο οποίος την
απατάει.

ΠΑΡΙΣΙ ΤΕΞΑΣ
(147’, 1984) Ένας άνδρας βγαίνει από την έρημο
με αμνησία. Ο αδερφός του τον βοηθά να ανασυ-
ντάξει τη μνήμη του και να ανατρέξει πίσω στη
ζωή που άφησε, όταν εγκατέλειψε τη γυναίκα του
και το γιο του τέσσερα χρόνια πριν. Καθώς η
μνήμη του ανακάμπτει σταδιακά, προσπαθεί να
έρθει ξανά σε επαφή με το παρελθόν.

O ΚΑΥΓΑΤΖΗΣ
(108’, 1982) Ένας ναύτης με αμφισεξουαλικές
προτιμήσεις που θα αναζητήσει την ικανοποίηση
των ιδιαίτερων γούστων του σ’ ένα σαλούν στο
Mπρεστ. Εκεί θα γνωρίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
και τη γυναίκα του, η οποία διατηρεί ερωτικές
σχέση με τον αδερφό του ναύτη. Ένας φονικός
καυγάς θα οδηγήσει σε μια σειρά συμπτώσεων. 

H ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
(101’, 1981) Παρίσι, 1920. Η Λόις έχει συγχωρήσει
πολλά στον πλούσιο σύζυγο της, αλλά τώρα που
συζεί με μια παντρεμένη συγγραφέα κάτω από
την ίδια στέγη, το πράγμα αλλάζει. Όταν ο
Πολωνός σύζυγος της Μαρίας, ο Στεπάν, αποφυ-
λακίζεται, οι καταστάσεις περιπλέκονται ακόμα
περισσότερο. Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Αΐβορι.

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Πέμπτη 8 Ιουνίου Μ Ε Ρ Α  Γ Ο Υ Ν Τ Ι  Α Λ Ε Ν

Μ Ε Ρ Α  Α Ν Τ Ρ Ε Ϊ  Τ Α Ρ Κ Ο Φ Σ Κ Ι

Σ Τ Ο  Ε Π Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Η  Χ Ι Λ Η

Μ Ε Ρ Α  Π Α Ρ Κ  Τ Σ Α Ν - Γ Ο Υ Κ

Μ Ε Ρ Α  Ν Τ Α Ν Ι Σ  Τ Α Ν Ο Β Ι Τ Σ

Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Υ Ρ Ι  Μ Π Ι Λ Γ Κ Ε  Τ Σ Ε Ϋ Λ Α Ν

Μ Ε Ρ Α  Ρ Ο Ϊ  Α Ν Τ Ε Ρ Σ Ο Ν

Παρασκευή 9 Ιουνίου

Σάββατο 10 Ιουνίου

Κυριακή 11 Ιουνίου

Δευτέρα 12 Ιουνίου

Τρίτη 13 Ιουνίου

Τετάρτη 14 Ιουνίου

ΖΕΛΙΓΚ
(79’, 1983) Ο Λέοναρντ Ζέλιγκ έχει τη μοναδική
ικανότητα να μεταβάλλει τον εαυτό του έτσι που
να μοιάζει με αυτόν που κάθε φορά συναναστρέ-
φεται, δηλαδή είναι ένα είδος χαμαιλέοντα. Με τη
γνωστή απολαυστική γραφή του, ο Γούντι Αλεν
καταγράφει την ανάγκη του ανθρώπου για απο-
δοχή και επικοινωνία

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
(108’, 1975) Ένας άνδρας στα 40 του πρόκειται να
πεθάνει και θυμάται το παρελθόν του. Την παιδι-
κή του ηλικία, τη μητέρα του, τον πόλεμο, προσω-
πικές στιγμές, αλλά και πράγματα που διηγούνται
ταυτόχρονα την ιστορία του ρωσικού έθνους.

ΝΟΣΤΑΛΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ
(90’, 2010) Στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, επιστή-
μονες αναζητούν απαντήσεις για τις καταβολές
της ζωής. Κάπου κοντά, γυναίκες αναζητούν μέλη
των σωμάτων των αγαπημένων τους που πέθαναν
άταφοι κατά την περίοδο της δικτατορίας του
Πινοσέτ. Σε σκηνοθεσία Πατρίσιο Γκουζμάν

OLDBOY
(120’, 2003) O Oh Dae-Su,ευτυχής οικογενειάρ-
χης φυλακίζεται από αγνώστους σε ένα διαμέρι-
σμα για 15 χρόνια, με μόνη του παρέα μια τηλεό-
ραση. Η γυναίκα του δολοφονείται, η κόρη του
δίνεται για υιοθεσία και όταν ξαφνικά βρίσκεται
ελεύθερος αρχίζει να ψάχνει τους υπεύθυνους
της φυλάκισης του με μόνο σκοπό την εκδίκηση.

NO MAN’S LAND
(98’, 2001) 1993, εμφύλιος στη Γιουγκοσλαβία.
Στα χαρακώματα του πολέμου, ένας Βόσνιος, ο
Τσίκι, κι ένας Σέρβος, ο Νίνο, βρίσκονται αντιμέ-
τωποι στο παράλογο μιας μακάβριας πραγματικό-
τητας. Ένας τραυματισμένος στρατιώτης έχει
πέσει σε μια νάρκη, την οποία δεν έχει διαταγή να
απενεργοποιήσει.

ΚΛΙΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ
(101’, 2006) Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
τους διακοπών, ο Isa (ο ίδιος ο Τσεϋλάν στο ρόλο),
ένας μεσήλικας καθηγητής και η νεότερη Bahar,
θα δουν τη σχέση τους να φθείρεται από την
έλλειψη επικοινωνίας και την αποξένωση.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΚΑΤΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ

(101’, 2014) Δύο φθαρμένοι από τον χρόνο πλασιέ
ταξιδεύουν για να πουλήσουν τα μικροαντικείμε-
να τους. Το ταξίδι τους αντανακλά σε μια ενόραση
στον χαοτικό κόσμο του σήμερα, του χθες και του
αύριο. Ένας κόσμος γεμάτος όνειρα και φαντα-
σιώσεις.

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΠΙΟΥ
(103’, 2001) Ν. Υόρκη 1940. Ένας φαλλοκράτης
ντετέκτιβ ασφ. εταιρείας ορέγεται μια συνάδελφό
του, πρότυπο θηλυκότητας που δεν του ρίχνει
ούτε ματιά. Μια βραδιά, όμως, σε καμπαρέ, θα
πέσουν θύμα υπνωτισμού με αποτέλεσμα να
βρεθούν ερωτευμένοι, και ο ντετέκτιβ από κυνη-
γός... δράστης των προσεχών του υποθέσεων.

ΑΝΤΡΕΪ ΡΟΥΜΠΛΙΟΦ
(205’, 1966) Η ζωή και το έργο του σπουδαίου
αγιογράφου Αντρέι Ρουμπλιόφ, μέσα από την
ταραχώδη περίοδο της ρωσικής Ιστορίας του
15ου αιώνα, την οποία στιγματίζουν οι ατέρμονες
μάχες, μεταξύ αντίπαλων Πριγκιπάτων και των
Τατάρων.

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΟ ΚΟΥΜΠΙ
(82’, 2015) Οι ωκεανοί εμπεριέχουν την ιστορία του
πλανήτη. Η θάλασσα κρατάει τις φωνές της γης,
αλλά κι όσες έρχονται από το διάστημα. Το νερό
δονείται από τα αστέρια και δονεί ζώντες οργανι-
σμούς. Αυτό το νερό, κρατάει και το μυστικό δύο
μυστηριωδών κουμπιών που βρέθηκαν στον πάτο
της θάλασσας. Σκηνοθεσία Πατρίσιο Γκουζμάν.

Η ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ
(144’, 2016) Ν. Κορέα και Ιαπωνία,1930. Οι ζωές
τεσσάρων ανθρώπων εμπλέκονται με ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. Μια ευγενής κυρία που κληρο-
νόμησε μια περιουσία, ένας απατεώνας ερωτύλος
κόμης, μια νεαρή κλέφτρα που προσλαμβάνεται
από την ευγενή σαν υπηρέτρια, και ο θείος της
λαίδης που κάνει ό,τι μπορεί για να την προσέχει.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ
(75’, 2013) Μια οικογένεια Ρομά ζει μακριά από
τα αστικά κέντρα της Βοσνίας. Ο πατέρας, Ναζίφ,
περισυλλέγει μέταλλα από παλιά αυτοκίνητα και
τα πουλάει σε μάντρα. Η μητέρα, Σενάντα, κάνει
ότι περνάει από το χέρι της για το σπίτι, μαζί με το
να μεγαλώνει τις δύο μικρές τους κόρες. Μια
ημέρα, αισθάνεται ένα οξύ πόνο στην κοιλιά.

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
(150’, 2011) Η ζωή σε μια μικρή πόλη στα βάθη
της Ανατολίας, είναι σαν ένα αέναο ταξίδι στη
μέση των στεπών. Η διαρκής αίσθηση ότι κάτι
καινούριο και διαφορετικό θα συμβεί ξαφνικά
δημιουργεί προσδοκίες πως θα δώσει ζωντάνια,
θα καθυστερήσει ή και θα αλλάξει τους μονότο-
νους καθημερινούς ρυθμούς των κατοίκων.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΦΟ

(98’, 2000) Ένα κινηματογραφικό ποίημα
εμπνευσμένο από τον Περουβιανό ποιητή
Cesar Vallejo. Μια ιστορία για την ανάγκη των
ανθρώπων για αγάπη, συντροφικότητα και
επιβεβαίωση.

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ
(93’, 1977) Ο Άλβι κι η Άννι αν και ολότελα διαφο-
ρετικοί είναι διασκεδαστικοί και ιδιαίτεροι. Ο
κωμικός ηθοποιός Άλβι νευρωτικός, απαισιόδο-
ξος, εμμονοληπτικός με την ιδέα του θανάτου και
με κυνική συμπεριφορά απέναντι σε όλους
όσους τον περιβάλλουν. Η Άννι είναι αδέξια αλλά
ταλαντούχα τραγουδίστρια και φωτογράφος.

ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ
(108’, 2008) Ο Εντμούντο δουλεύει σε κομμωτήριο.
Ένα αναπάντεχο γεγονός πυροδοτεί την ανάγκη
εξερεύνησης του παρελθόντος και αναθεώρηση
σκέψεων. Η Τερέζα εργάζεται σε κάτι πιο εξτρίμ:
Σε ένα εργοστάσιο σεξουαλικών φαντασιώσεων,
με σκοπό τη διάδοση χρήσης των προφυλακτικών
στο αγοραίο σεξ. Σε σκηνοθεσία Αντρές Γουντ.

ΔΙΨΑ
(133’, 2009) Ένας αγαπητός και αφοσιωμένος
ιερέας μιας μικρής πόλης δέχεται να συμμετά-
σχει σε ένα ιατρικό πείραμα. Το πείραμα απο-
τυγχάνει, ο ιερέας μετατρέπεται σε βρικόλακα
και από εκείνη τη στιγμή θα δώσει αγώνα για
να κρατήσει ότι μπορεί από την ανθρώπινη
φύση του.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ
(85’, 2016) Ένα ξενοδοχείο στο Σαράγιεβο ετοιμά-
ζεται για ένα επίσημο δείπνο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα 100χρονα του 1ου Παγκοσμίου
Πολέμου. Το ξενοδοχείο όμως είναι καταχρεωμένο
και οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν απεργία, ενώ ανα-
μένεται η άφιξη των αξιωματούχων. Η ακύρωση
του δείπνου θα οδηγούσε σε πλήρη κατάρρευση!

ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ
(196’, 2014) Ο Αϊντίν, πρώην ηθοποιός, διευθύνει
ένα μικρό ξενοδοχείο στην κεντρική Ανατολία, με
τη νεαρή, συναισθηματικά απόμακρη σύζυγό του
και την αδελφή του που υποφέρει λόγω πρόσφα-
του διαζυγίου. Ο Χειμώνας φθάνει, το χιόνι σκε-
πάζει το τοπίο κι η διάθεση του Αϊντίν πέφτει
τόσο, που αισθάνεται πως πρέπει να φύγει μακριά

ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(115’, 1970) Δύο έφηβοι συναντιούνται κι
ερωτεύονται, ένα ειδυλλιακό καλοκαίρι, ανυ-
ποψίαστοι από τις διαστρεβλωμένες σχέσεις
και τις απομυθοποιήσεις που τους επιφυλάσ-
σει η ενήλικη ζωή.

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Πέμπτη 15 Ιουνίου Μ Ε Ρ Α  Λ Ο Υ Ι Σ  Μ Π Ο Υ Ν Ι Ο Υ Ε Λ

Μ Ε Ρ Α  Ζ Ι Α  Ζ Α Γ Κ Ε

Μ Ε Ρ Α  Ο Ρ Σ Ο Ν  Γ Ο Υ Ε Λ Σ

Μ Ε Ρ Α  Τ Ζ Ι Μ  Τ Ζ Α Ρ Μ Ο Υ Σ

Μ Ι Α  Α Λ Λ Η  Ε Π Ο Χ Η

Γ Α Λ Λ Ι Κ Α  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

Παρασκευή 16 Ιουνίου

Σάββατο 17 Ιουνίου

Κυριακή 18 Ιουνίου

Δευτέρα 19 Ιουνίου

Τρίτη 20 Ιουνίου

Τετάρτη 21 Ιουνίου

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΑΡΤΣΙΜΠΑΛΝΤΟ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ

(89’, 1955) Ο Αρτσιμπάλντο αναπολεί τη ζωή του
χάρη σε ένα μουσικό κουτί. Όλα ξεκίνησαν όταν
πιάστηκε από την κυβερνήτη να φοράει τα ρούχα
της μητέρας του. Ξαφνικά όμως, η κυβερνήτης
σκοτώνεται. Το γεγονός τον χαράζει τόσο ώστε να
γίνει δολοφόνος προκειμένου να αναβιώνει τη
σεξουαλική ευφορία της στιγμής.

ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΖΩΕΣ
(111’, 2006) Μια πόλη βρίσκεται ολόκληρη κάτω
από το νερό και κάτοικοι της πόλης επιστρέφουν
για να σώσουν ότι μπορούν και να αποχαιρετί-
σουν αυτούς που έχασαν. Παράλληλα, δύο
άνθρωποι, ένας ανθρακωρύχος και μια νοσοκόμα
επιστρέφουν μετά από χρόνια για να ανταμώσουν
τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

ΦΑΛΣΤΑΦ
(113’, 1965) Ο γιος του Ερρίκου Δ`, πρίγκιπας Hal
συναναστρέφεται με τον Sir John Falstaff, έναν
γέρο μπεκρή, με τον οποίον συχνάζουν μαζί σε
καταγώγια και πορνεία και ζουν άσωτη ζωή. Μετά
από διάφορα γεγονότα ο Hal θα συγκρουστεί με
τον Falstaff και όταν ανέβει στο θρόνο, θα τον
απαρνηθεί και θα τον εξορίσει.

PATERSON
(118’, 2016) Ο Πάτερσον οδηγά λεωφορείο στο
Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϊ. Κάθε μέρα, η ίδια
ρουτίνα: Η ίδια διαδρομή, παρατηρεί την πόλη,
ακούει συζητήσεις από τους επιβάτες. Αλλά γρά-
φει και ποίηση, πάει βόλτα τον σκύλο του, σταμα-
τάει σε ένα μπαρ όπου πίνει μόνο μία μπύρα κι
επιστρέφει στην αγαπημένη του σύζυγο Λόρα.

WILDE

(118’, 1997) Ο Όσκαρ Γουάιλντ επιστρέφει από τις
ΗΠΑ στο Λονδίνο και παντρεύεται την Λόιντ.
Κάνουν δύο παιδιά ενώ το θέατρο φέρνει πολύ
χρήμα. Ερωτεύεται όμως τον νεαρό Ρόμπι, ως την
στιγμή που ο πατέρας του νεαρού τον παραδίδει
στο δικαστήριο για σοδομισμό. Η δίκη του άφησε
ιστορία. Σε σκηνοθεσία Μπράιαν Γκίλμπερτ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
(93’, 2015) Ο 51χρονος Τιερί προσπαθεί να βρει
δουλειά όταν το εργοστάσιο όπου δούλευε κλεί-
νει. 20 μήνες στην ανεργία και μετά πολλή προ-
σπάθεια, πιάνει δουλειά ως σεκιουριτάς σε σού-
περ-μάρκετ. Η διεύθυνση όμως επιθυμεί περισ-
σότερα από τους υπαλλήλους ασφαλείας, βυθίζο-
ντας τον Τιερί σε ένα ηθικό δίλημμα.

ΤΡΙΣΤΑΝΑ
(95’, 1970) Η νεαρή Τριστάνα τίθεται υπό την
κηδεμονία του επιφανούς γέροντα Δον Λόπε
μετά το θάνατο της μητέρας της. Ο Δον Λόπε,
παρά τις σοσιαλιστικές του απόψεις, είναι γενικά
συμπαθής και γνωστός στην κοινότητα για την
τιμιότητά του. Όμως η αχίλλειος πτέρνα του είναι
οι γυναίκες.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
(126’, 2013) Τέσσερις ιστορίες, σε τέσσερις δια-
φορετικές περιοχές. Μια αντανάκλαση της σύγ-
χρονης Κίνας, έναν οικονομικό γίγαντα που λυγί-
ζει μπροστά στην καθημερινή βία…

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΪΝ
(119’, 1941) Ο Κέιν, αυτοδημιούργητος μεγαλοεκ-
δότης, επιχειρηματίας και πολιτικός, πεθαίνει στη
μυθική του έπαυλη και ένας δημοσιογράφος ανα-
λαμβάνει να εξηγήσει την τελευταία του φράση:
"Rosebud". Παρακολουθώντας την προσπάθεια
του δημοσιογράφου παρακολουθούμε ολόκληρη
τη ζωή του μεγάλου και αινιγματικού άντρα.

ΝΕΚΡΟΣ

(121’, 1995) Ο William Blake ταξιδεύει στα δυτικά
σύνορα της Αμερικής στο δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα. Χαμένος και τραυματισμένος, θα γνωρίσει
έναν παράξενο Ινδιάνο που έχει το όνομα
"Κανενας", ο οποίος πιστεύει ότι ο Blake είναι
ένας νεκρός άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα.

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
(119’, 2016) Νορμανδία, 1819. Μια υπερευαίσθη-
τη νέα κοπέλα, υπερπροστατευμένη και απόλυτη
μεγαλώνει κλεισμένη σε μια μονή. Έτσι δεν γνω-
ρίζει τίποτα από την άγρια όψη του αληθινού
κόσμου. Θα ακολουθήσει ο γάμος, παιδιά, αγάπη
και θάνατος, πράγματα για τα οποία δεν είχε ποτέ
προετοιμαστεί. Σε σκηνοθεσία Στεφάν Μπριζέ.

ΞΕΧΑΣΕ ΜΕ
(95’, 1994) Η Ναταλί συζεί με τον Αντουάν, αλλά
ενώ αυτός την αγαπάει, αυτή έχει τάση να φύγει.
Ο πρώην της, ο Ερίκ, δεν θέλει ξανά δεσμό, κάτι
που η Ναταλί αρνείται να αποδεχτεί. Στην από-
γνωση της, βασανίζει τον εαυτό της, αλλά και τους
δύο άντρες. Τελικά, όμως, αναγκάζεται να προ-
σγειωθεί σκληρά. Σε σκηνοθεσία Νοεμί Λόφσκι.

ΒΙΡΙΔΙΑΝΑ
(90’, 1961) Η Βιριδιάνα είναι μια δόκιμη καλόγρια
που λίγο πριν δώσει τον όρκο της, πηγαίνει έπειτα
από εντολή της ηγουμένης, να επισκεφτεί τον
θείο της, ο οποίος είχε αναλάβει και τη μόρφωσή
της. Ο θείος της, Δον Ζέμε, ζει μόνος του σε μια
έπαυλη καθώς έχασε τη γυναίκα του την ημέρα
του γάμου τους. 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ
(131’, 2015) Το 1990 ένα ερωτευμένο ζευγάρι
σπάει, όταν η γυναίκα φεύγει για να παντρευτεί
έναν πλούσιο. Όταν ο άντρας βιώνει τις τελευταί-
ες του στιγμές, θα την ξαναδεί, χωρισμένη και τον
γιο της εξόριστο στην Αυστραλία. Τώρα, είμαστε
στο 2025, με τον γιο να θυμάται πλέον μία μοναχά
κινεζική λέξη: Το όνομα της μητέρας του.

Η ΔΙΚΗ
(119’, 1962) O Ζόζεφ ξυπνά και βρίσκει την αστυ-
νομία στο δωμάτιό του. Τον στέλνουν να δικαστεί
χωρίς να ξέρει την κατηγορία. Προσπαθεί απε-
γνωσμένα να δει τι κρύβεται πίσω από την πρόσο-
ψη του δικαστικού συστήματος. Η προσπάθειά του
δεν καρποφορεί και αυτός μοιάζει να παραμένει
εγκλωβισμένος σε ένα αέναο καφκικό εφιάλτη.

GIMME DANGER

(108’, 2016) Κανείς στην ιστορία του ροκ δεν έφτα-
σε τους Stooges στον συνδυασμό βαριού ήχου,
ψυχεδέλειας, μπλουζ, λιτούς οργισμένους στί-
χους και μια λεοπάρδαλη ως ηγέτη-τραγουδιστή,
που συνδύαζε τον Νιτζίσκι και τον Μπρους Λι με
τον Χάρπο Μαρξ και τον Αρθούρο Ρεμπό. 

A COCK AND BULL STORY
(94’, 2005) Ένα ετερόκλητο κινηματογραφικό
συνεργείο, με ανασφαλείς ηθοποιούς, και αντα-
γωνιστικούς πρωταγωνιστές με κόντρες και καλ-
λιτεχνικές ίντριγκες, επιχειρεί να γυρίσει το λογο-
τεχνικό αριστούργημα του 18ου αι. «Ο βίος και οι
απόψεις του Τρίστραμ Σάντι» του Λώρενς Στερν.
Σε σκηνοθεσία Μάικλ Γουιντερμπότομ.

ΤΟ ΜΙΣΟΣ
(98’, 1995) Σε μια φτωχογειτονιά ξεσπάει ακόμα
μια ταραχή. Ο νεαρός Αμπντέλ κακοποιείται από
τα ΜΑΤ και βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση στο
νοσοκομείο. Ένας φίλος του βρίσκει το όπλο ενός
αστυνομικού και ορκίζεται πως αν ο Αμπντέλ
πάθει το χειρότερο θα δολοφονήσει έναν αστυνο-
μικό. Σε σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτζ.

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μ Ε Ρ Α  Μ Ι Κ Ι  Μ Α Ν Ο Λ Ο Β Ι Τ Σ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ & Η ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
(105’, 2008) Μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα,
ο Άλεξ παθαίνει αμνησία. Έτσι, ο παππούς του,
ταξιδεύει στη Γερμανία προκειμένου να οργανώσει
ένα ταξίδι στο παρελθόν για τον εγγονό του. Ένα
ταξίδι μνημών στη Βουλγαρία εκεί που γεννήθηκε
και μεγάλωσε. Σκηνοθεσία Στέφαν Κομαντάρεφ.

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ

(136’, 1985) Η διάλυση των σχέσεων του Στάλιν με
τον Τίτο, το 1948, έφερε τα πάνω κάτω στην
Γιουγκοσλαβία. Ο Μέσα, βρίσκεται στην φυλακή
για ασήμαντο λόγο. Η οικογένεια του περιμένο-
ντας την αποφυλάκιση του, λέει στον μικρό γιο
του πως ο πατέρας του λείπει σε ταξίδι για δου-
λειές. Σε σκηνοθεσία Εμίρ Κουστουρίτσα

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
(107’, 2014) Επί 25 χρόνια, ο Μίτιο ζει με ένα μεγά-
λο μυστικό. Όταν ήταν φαντάρος στα βουλγαρικά
σύνορα, αναγκάστηκε να σκοτώσει ένα ανατολι-
κογερμανικό ζευγάρι παράνομων μεταναστών. Ο
Μίτιο τώρα βρίσκεται στην Τουρκία, υπάλληλος
της Ευρ.Ένωσης για τη λαθρομετανάστευση. Θα
μπορέσει ποτέ να διορθώσει τα εγκλήματα του
παρελθόντος; Σκηνοθεσία Στέφαν Κομαντάρεφ.
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Πέμπτη 22 Ιουνίου Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Α  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

Μ Ε Ρ Α  Φ Ρ Α Ν Σ Ο Υ Α  Τ Ρ Ι Φ Ο

Σ Ι Ν Ε Μ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α

Μ Ε Ρ Α  Π Ε Δ Ρ Ο  Α Λ Μ Ο Δ Ο Β Α Ρ

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Α  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

Τ Α Ι Ν Ι Ε Σ …  Χ Ι Ο Ν Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ

Μ Ε Ρ Α  Π Α Ο Λ Ο  &  Β Ι Τ Ο Ρ Ι Ο  Τ Α Β Ι Α Ν Ι

Παρασκευή 23 Ιουνίου

Σάββατο 24 Ιουνίου

Κυριακή 25 Ιουνίου

Δευτέρα 26 Ιουνίου

Τρίτη 27 Ιουνίου

Τετάρτη 28 Ιουνίου

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
(113’, 1994) Σε μια ορεινή περιοχή των Σκοπίων
ένας νεαρός μοναχός κρύβει στο μοναστήρι μια
νεαρή, μουσουλμάνα, Aλβανίδα, που την ψάχνει
μια συμμορία. Στο Λονδίνο μια Αγγλίδα δεν ξέρει
αν πρέπει ν’ ακολουθήσει τον αποξενωμένο
σύζυγό της ή τον Σλαβο-σκοπιανό φωτογράφο,
εραστή της. Σκηνοθεσία Μίτσο Μαντσέφσκι.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ ΟΥΓΚΟ
(96’, 1975) 1863. Η ταλαντούχα κόρη του Βίκτωρ
Ουγκό, Αντέλ, το σκάει από το σπίτι της ακολου-
θώντας τον όμορφο και γυναικά εραστή της στην
άλλη μεριά του Ατλαντικού. Τρελή από πόθο θα τα
ρισκάρει όλα για τον έρωτα της Όταν όμως έξαλ-
λη, συνειδητοποιεί ότι εκείνος την εξαπάτησε,
τότε η Αντέλ οδηγείται στην τρέλα.

ΛΕΥΚΟΣ ΘΕΟΣ

(119’, 2014) Οι περιπέτειες της 12χρονης Λίλι και
του νέου κολλητού της, ενός σκύλου, σε έναν
κόσμο νικητών και χαμένων. Όταν ο πατέρας της
απομακρύνει από κοντά της τον σκύλο, η κοπέλα
θα το σκάσει από το σπίτι για να τον βρει, πολεμώ-
ντας και με τον δικό της τρόπο την αδικία.

ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ
(112’, 1991) Η διάσημη τραγουδίστρια Becky Del
Paramo (Marisa Paredes) επισκέπτεται μετά από
15 χρόνια απουσίας την κόρη της (Victoria Abril)
για να ανακαλύψει ότι είναι παντρεμένη με έναν
πρώην δεσμό της. Η δολοφονία του συζύγου
(Miguel Bosé) θα αναστατώσει τις ζωές τους
στρέφοντας τις υποψίες επάνω τους.

ΥΠΟΨΙΕΣ
(114’, 2015) Η Κωνσταντινούπολη είναι βυθισμένη
στην πολιτική βία. Ο Καντίρ δέχεται μια προσφο-
ρά αποφυλάκισης. Για να αφεθεί ελεύθερος,
πρέπει να δεχτεί να δουλέψει σαν πληροφοριο-
δότης συλλέγοντας απορρίιμματα. Έτσι ξεκινά να
μαζεύει σκουπίδια στις παραγκουπόλεις, ψάχνο-
ντας ύποπτα αντικείμενα. Ταινία του Αμίν Αλπέρ.

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
(93’, 2015) Σε μια απόμακρη ισλανδική κοιλά-
δα, δυο αχώριστα αδέρφια φροντίζουν τα πρό-
βατα τους αν και δεν μιλούν μεταξύ τους εδώ
και σαράντα χρόνια. Το κριάρια του κοπαδιού
τους με πανάρχααια καταγωγή, συχνά βρα-
βεύονται. Ξαφνικά μια φονική ασθένεια χτυ-
πάει τα κριάρια, σκορπώντας πανικό. Σε σκη-
νοθεσία Γκρίμουρ Χακόναρσον.

Ο ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ
(76’, 2012) Η θεατρική παράσταση Ιούλιος Καίσαρ
του Σαίξπηρ τελειώνει και οι ηθοποιοί χειροκρο-
τούνται ζωηρά. Τα φώτα κλείνουν και οι ηθοποι-
οί… επιστρέφουν στα κελιά τους. Είναι όλοι τρό-
φιμοι της φυλακής Ρεμπίμπια της Ρώμης. Ένας
από τους κρατούμενους λέει: «όταν ανακάλυψα
την τέχνη, αυτό το κελί έγινε αληθινή φυλακή».

ΟΤΑΝ ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΒΙΑ
(104’, 2016) Ο νεαρός πρωτευουσιάνος Ρομάν,
φθάνει στα σύνορα με την Ουκρανία, για να που-
λήσει τη τεράστια αλλά έρημη κι άγονη γη που
κληρονόμησε από τον παππού του. Εκεί, μαθαίνει
έκπληκτος ότι ο παππούς του ήταν μαφιόζος. Η
συμμορία, δεν θα αφήσει να αλλάξει τίποτε, χωρίς
σκληρή μάχη. Σκηνοθεσία Μπόγκταν Μίριτσα.

Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΣΕ
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

(119’, 1977) Ο Μπερτράν Μοράν οδεύει στο
τελευταίο του ταξίδι με συνοδεία μόνο γυναικών!
Χάρη στο βιβλίο που εκδίδεται μετά τον θάνατό
του, μπορούμε να μάθουμε τη σχέση του με κάθε
μία από αυτές. Ο Μπερτράν ήταν άντρας που δεν
μπορούσε να αντισταθεί στη γυναικεία ομορφιά.

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΧΩΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
(140’, 2005) Ο 14χρονος Γιουρι προσπαθεί να
ξεπεράσει τον τρόμο που έζησε στα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν επιστρέφει στη
Βουδαπέστη, βιώνει την αδιαφορία των πάντων.
Όλοι τον ενθαρρύνουν να ξεχάσει το παρελθόν,
ενώ ένας διανοούμενος αποκαλεί επανειλημμένα
τα στρατόπεδα «χαμηλότερο κύκλο της κόλασης».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ

(90’, 1988) Ο Ιβάν μετά από χρόνια σχέσης με την
σύντροφο και συνάδελφό του Πέπα, την χωρίζει,
με ένα... μήνυμα στο τηλεφωνητή. Εκείνη τον
ψάχνει, αλλά μάταια. Στο σπίτι του θα συναντήσει
τη τρόφιμη ψυχιατρείου γυναίκα του, ενώ την ίδια
στιγμή η φίλη της Καντέλα έρχεται να μείνει μαζί
της, από φόβο για τον τρομοκράτη εραστή της.

Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
(122’, 2007) O χήρος Αλί, ζει μόνος στο Αμβούργο.
Γνωρίζοντας την πόρνη Γιέτερ, θα αποφασίσουν
να ενώσουν τις μοναξιές τους και να μείνουν
μαζί. Ο γιος του Ναζάτ, καθηγητής στο πανεπι-
στήμιο, θα έρθει κοντά με τη Γιέτερ όταν μάθει ότι
όλα τα λεφτά που βγάζει τα στέλνει στην κόρη της
που μένει στην Τουρκία. Ταινία του Φατίχ Ακίν.

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
(93’, 2003) Ο 17χρονος Νόι ζει σ` ένα απομακρυ-
σμένο φιόρδ της Ισλανδίας. Το χειμώνα, αποκό-
βονται από τον κόσμο, καθώς τα δύσβατα βουνά
σκεπάζονται από πυκνό χιόνι. Ο Νόι ονειρεύεται
να δραπετεύσει από αυτή τη λευκή φυλακή μαζί
με την Ίρις. Οι αδέξιες απόπειρές του να φύγει
ξεφεύγουν από τον έλεγχό του και καταλήγουν σε
αποτυχία. Σε σκηνοθεσία Νταγκούρ Κάρι.

ΦΙΟΡΙΛΕ
(118’, 1993) Κατά το ταξίδι τους για να επισπευ-
τούν τον παππού τους, δύο νεαρά παιδιά μαθαί-
νουν για την οικογενειακή τους κατάρα που κρα-
τάει επί διακόσια χρόνια. Την εποχή της εισβολής
του Ναπολέοντα στην Ιταλία, η Ελιζαμπέτα
Μπενεντέτι ερωτεύτηκε έναν Γάλλο στρατιώτη,
τον Ζαν.

ΚΑΥΤΟΣ ΗΛΙΟΣ

(123’, 2015) Τρεις διαφορετικές ιστορίες αγά-
πης, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Όλες
τοποθετημένες σε δύο βαλκανικές πόλεις,
βεβαρημένες από μακρά ιστορία εθνικού
μίσους, εμφύλιου μίσους. Σε σκηνοθεσία
Ντάλιμπορ Μάτανιτς.

Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΟΥ ΜΙΣΣΙΣΙΠΗ
(123’, 1969) Ο Λουΐ εργάζεται στο Reunion Island
και περιμένει μια γυναίκα που την γνώρισε
δι`αλληλογραφίας για να την παντρευτεί. Η γυναί-
κα που καταφτάνει όμως δεν έχει καμία σχέση με
την γυναίκα της φωτογραφίας, παρόλα αυτά την
παντρεύεται. Όταν όμως η άγνωστη το σκάει με
τις οικονομίες του ο Λουΐ ξεκινά την αναζήτηση!.

ΑΝΕΜΟΣ ΨΥΧΗΣ
(86’, 2012) Μια οικογένεια Ρομά δολοφονείται σε
ουγγρικό χωριό και τα νέα διαδίδονται γρήγορα.
Οι ένοχοι άφαντοι και κανείς δεν μπορεί να υπο-
θέσει την ταυτότητα τους. Για την διπλανή οικογέ-
νεια Ρομά, δεν είναι παρά η επιβεβαίωση των
φόβων τους. Ανήσυχος ο πατέρας που ζει στον
Καναδά, καλεί την οικογένεια να έρθει κοντά του.

MATADOR
(110’, 1986) Μια γυναίκα με μεταξένια μαύρα μαλ-
λιά, φορώντας ένα σάλι, καταλήγει να κάνει έρωτα
με ένα άνδρα που διάλεξε μόλις από το δρόμο,
μέσα σε ένα άδειο γραφείο. Φτάνοντας στο τέλος
της ερωτικής πράξης, βγάζει την καρφίτσα που
κρατάει μαζεμένα τα μαλλιά της και τη βυθίζει στο
λαιμό του εραστή της, σκοτώνοντας τον στιγμιαία.

ΜΕΛΙ
(103’, 2010) Ο Γιουσούφ, μοναχοπαίδι, ζει με τους
γονείς του σε μια απόμακρη ορεινή περιοχή. Το
γειτονικό δάσος το ζει σαν μέρος μυστηρίου και
περιπέτειας καθώς συνοδεύει καθημερινά τον
μελισσοκόμο πατέρα του στη δουλειά. Τοποθετεί
τις κυψέλες του στην κορυφή των πιο ψηλών
δέντρων. Ταινία του Σεμίχ Καπλάνογλου.

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

(96’, 1998) Ο 11χρονος Nicholas βλέπει συνέχεια
εφιάλτες και οράματα. Κατά τη διάρκεια μιας
σχολικής εκδρομής, θα παρασύρει κι έναν συμ-
μαθητή του, ενώ σύντομα οι παιδικές του φοβίες
θα αντικατασταθούν από μια πικρή πραγματικό-
τητα. Σε σκηνοθεσία Κλοντ Μίλερ.

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ

(105’, 1982) Οι αναμνήσεις μιας γυναίκας μας
στέλνουν στην Τοσκάνη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, όπου οι Γερμανοί στρατιώτες αποχω-
ρούν ανατινάζοντας σπίτια και οι κάτοικοι αναμέ-
νουν τους Αμερικανούς.

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Πέμπτη 29 Ιουνίου Μ Ε Ρ Α  Μ Α Ϊ Κ  Λ Ι

Μ Ε Ρ Α  Α Μ Π Α Σ  Κ Ι Α Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ι

Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι  Ι Τ Α Λ Ο Ι  Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Τ Ε Σ

Ι Ρ Α Ν Ι Κ Α  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

Σ Ι Ν Ε Μ Α  Α Π Ο  Τ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ε Σ  Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Ε Σ

Μ Ε Ρ Α  Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ Ο  Μ Π Ε Ν Ι Ν Ι

Παρασκευή 30 Ιουνίου

Σάββατο 1 Ιουλίου

Κυριακή 2 Ιουλίου

Δευτέρα 3 Ιουλίου

Τρίτη 4 Ιουλίου

Τετάρτη 5 Ιουλίου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

(83’, 1997) Δυο γυναίκες συναντιούνται έπειτα
από 6 χρόνια, αφού αποφοίτησαν από το ίδιο κολ-
λέγιο, κι ανανεώνουν τη φιλία τους.

Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ
(95’, 1997) Ο κύριος Μπάντι είναι ένας μεσήλικας
που επιθυμεί να αυτοκτονήσει. Προσφέροντας
ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αναζητά κάποιον να
τον βοηθήσει στις τελευταίες του στιγμές, που θα
μπορούσε να θάψει το σώμα του όταν καταφέρει
να ολοκληρώσει την αποστολή του ή να τον σώσει
αν αποτύχει.

ΕΚΛΕΙΨΗ
(126’, 1962) Η Βιτόρια μια νέα, ευκατάστατη και
όμορφη γυναίκα γνωρίζει τον Πιερό έναν νέο και
όμορφο χρηματιστή. Καθώς η σχέση τους εξελίσ-
σεται, η Βιτόρια δεν θα αργήσει να τον ερωτευτεί.
Σύντομα όμως θα καταλάβει ότι η σχέση τους είναι
καταδικασμένη λόγω της υλιστικής φύσης του
Πιερό... Σε σκηνοθεσία Μικελάντζελο Αντονιόνι.

ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
(107’, 2016) Ένας ντετέκτιβ ανακρίνεται από την
αστυνομία για μια υπόθεση που είχε αναλάβει 50
χρόνια πριν. Στις 23 Ιανουαρίου 1965, μία μέρα
μετά τη δολοφονία του Ιρανού πρωθυπουργού,
ένας πολιτικός κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμέ-
νος μέσα σ’ ένα μισοχτισμένο πλοίο, δίπλα σ’ ένα
νεκροταφείο στη μέση ενός έρημου νησιού. Σε
σκηνοθεσία Μανί Χατζίτζι.

ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
(137’, 2006) 1984. Η Αν. Γερμανία βρίσκεται
εγκλωβισμένη στο θεοσκότεινο τούνελ του απο-
λυταρχικού καθεστώτος και των μυστικών υπη-
ρεσιών, δίχως να διαφαίνεται κάποιο φως σε
κάποια από τις άκρες του. Ο πράκτορας Βίσλερ,
παίρνει εντολή από τον διοικητή του, να παρακο-
λουθεί τον πιο διάσημο συγγραφέα της χώρας. Σε
σκηνοθεσία Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ.

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ
(124’, 1992) Ο Γκρίφιν Μιλ είναι ένας παραγωγός
ταινιών του Χόλιγουντ που εκβιάζεται από έναν
ανώνυμο σεναριογράφο, του οποίου το σενάριο
έχει απορριφθεί. Ο Μιλ, στην προσπάθειά του να
ανακαλύψει την ταυτότητα του εκβιαστή, θα
μπλεχτεί σε μια υπόθεση δολοφονίας και στη
συνέχεια θα ερωτευτεί την ερωμένη του θύματος.
Σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Άλτμαν.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
(116’, 1997) Ένας Εβραίος ζει ένα υπέροχο ειδύλ-
λιο με μια γυναίκα, έχοντας ως όπλο το χιούμορ
του. Λίγα χρόνια αργότερα θα προσπαθήσει με τη
βοήθεια και πάλι του χιούμορ του να προστατέψει
τον μικρό τους γιο από τους Ναζί καθώς θα βρε-
θούν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

ΓΥΜΝΟΣ
(131’, 1993) Ο Τζόνι φεύγει από το Μάντσεστερ
για να φτάσει στο Λονδίνο. Ο λόγος είναι πως
θέλει να αποφύγει την οικογένεια της κοπέλας
που άφησε έγκυο και τον λογικό από αυτούς
ξυλοδαρμό. Στο Λονδίνο θα βρει μια παλιά του
κοπέλα και θα περάσει πολύ καιρό, επί της
ουσίας, άστεγος και συναναστρεφόμενος ανθρώ-
πους που του μοιάζουν πολύ.

Ο ΑΝΕΜΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙ
(118’, 1999) Κινηματογραφικό συνεργείο κατα-
φθάνει σ’ ένα ορεινό χωριό με σκοπό την κατα-
γραφή μιας νεκρικής τελετής. Αντιμετωπίζουν
όμως ένα σοβαρό πρόβλημα, η υπέργηρη, ετοι-
μοθάνατη, γυναίκα δε λέει να πεθάνει…

ΣΑΛΟ Ή 120 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ
(116’, 1975) Τέσσερις αξιωματούχοι και τέσσερις
γυναίκες ζουν στην βόρεια Ιταλία το 1944, στο
Σαλό. Για παρέα τους έχουν 16 συλληφθέντες,
τέλεια δείγματα της νεότητας, παρέα με φρου-
ρούς, υπηρέτες και επιβήτορες. Διαστροφή, σεξ
και εμμονές. Σε σκηνοθεσία Πιερ Πάολο
Παζολίνι.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
(90’, 1999) Είναι καλοκαίρι και σε ένα ίδρυμα για
τυφλά παιδιά στην Τεχεράνη, φτάνουν οι γονείς
τους για να τα παραλάβουν. Τελευταίος και φανε-
ρά απρόθυμος, έρχεται ο πατέρας του μικρού
Μοχάμαντ, ένας φτωχός ανθρακωρύχος που έχει
χάσει τη γυναίκα του. Το σπίτι τους βρίσκεται σε
ένα χωριό στα υψίπεδα του Ιράν. Σε σκηνοθεσία
Ματζίντ Ματζιντί.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙ ΣΟΛ
(117’, 2005) Στο Μόναχο του 1943, τα αδέρφια
Χανς και Σοφί Σολ αποτελούν την ψυχή της αντι-
στασιακής οργάνωσης ‘Λευκό Ρόδο’ που πολεμά
κατά του ναζιστικού καθεστώτος. Η νεαρή Σοφί
και ο αδερφός της συλλαμβάνονται, ενώ η
Γκεστάπο ανακρίνει τη νεαρή φοιτήτρια ασταμά-
τητα για 4 μέρες. Σκηνοθεσία Μαρκ Ρόδεμουντ.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ
(106’, 1995) Πέντε συνήθεις ύποπτοι γνωρίζο-
νται στο κρατητήριο και φτιάχνουν μια συμ-
μορία. Είναι όμως ολοφάνερο ότι κάποιος
μεγάλος αρχηγός του υποκόσμου βρίσκεται
πίσω από τις ενέργειές τους. Σε σκηνοθεσία
Μπράιαν Σίνγκερ.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ
(112’, 1994) Μια σειρά απίστευτων γεγονότων
ταυτίζουν τον Λορίς, έναν γκαφατζή εργένη, με
έναν παρανοϊκό δολοφόνο που τρομοκρατεί τη
Ρώμη με βίαια σεξουαλικά εγκλήματα.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ

(136’, 1996) Η Ορτάνς, μια επιτυχημένη έγχρωμη
γυναίκα, ψάχνει τα ίχνη της πραγματικής της
μητέρας. Όταν τη βρίσκει στο πρόσωπο μιας λευ-
κής γυναίκας, της Σίνθια Ρόουζ, βγαίνουν ένα-
ένα στην επιφάνια πολλά μυστικά και ψέματα.

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(106’, 2010) Αυτή είναι η ιστορία ενός άντρα και
μιας γυναίκας που συναντιούνται σε ένα μικρό
χωριό στη νότια Τοσκάνη. Εκείνος είναι Βρετανός
συγγραφέας, που μόλις τελείωσε τη διάλεξη του
σε ένα συνέδριο. Εκείνη έχει μια γκαλερί. Η ιστο-
ρία τους θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα,
οπουδήποτε.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
(105’, 1961) Ο βαρόνος Φεφέ Καφαλού είναι ένας
Σικελός ευγενής που έχει βαρεθεί τόσο τη ζωή
του όσο και τη σύζυγο του, Ροζαλία. Θα ερωτευτεί
την νεαρή ξαδέλφη του, Άντζελα, που περνάει
μαζί τους τις διακοπές της. Επειδή το διαζύγιο
στην εποχή του είναι κάτι το αδιανόητο, κατα-
στρώνει σχέδιο να δολοφονήσει την Ροζαλία και
να την γλυτώσει. Σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλι.

ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ

(96’, 2008) Ένας άντρας που ζει στην εξοχή θα
χάσει τη δουλειά του και θα αναγκαστεί να μετα-
κομίσει στην πιο κοντική πόλη τη Τεχεράνη και να
βρει εκεί άλλη δουλειά. Σύντομα όμως θα συνει-
δητοποιήσει ότι το τίμημα για μια πιο άνετη ζωή
είναι μεγαλύτερο απ` όσο νόμιζε. Σε σκηνοθεσία
Ματζίντ Ματζιντί.

ΤΟΝΙ ΕΡΝΤΜΑΝ
(162’, 2016) Ο Γουίνφριντ δεν βλέπει πια συχνά την
εργαζόμενη κόρη του, Ίνες. Δάσκαλος μουσικής
που ξέμεινε από μαθητές, αποφασίζει να την αιφ-
νιδιάσει με μια επίσκεψη όταν ο γέρος σκύλος του
πεθαίνει. Αλλά είναι μια αμήχανη κίνηση, μια και
η Ίνες είναι μια σοβαρή καριερίστα που εργάζεται
ως στρατηγικός σύμβουλος σε μεγάλη εταιρία του
Βουκουρεστίου. Σε σκηνοθεσία Μαρέν Άντε.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΟΥ ΠΟΔΙ
(103’, 1989) Γεννημένος φτωχός και με δυσλει-
τουργία ο Κρίστι μπορεί να ελέγξει μόνο την κίνη-
ση του αριστερού του ποδιού και μιλά με μου-
γκρητά. Με τη βοήθεια της οικογένειας, με υπο-
μονή και αποφασιστικότητα αρχίζει να τα βγάζει
πέρα με τις υλικές και σωματικές ανάγκες της
ζωής αλλά και με τις σύνθετες ψυχικές του οδύ-
νες. Σε σκηνοθεσία Τζιμ Σέρινταν.

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(107’, 1986) Η γνωριμία και η συμβίωση τριών
ετερόκλητων χαρακτήρων, που φαινομενικά δεν
έχουν κανένα κοινό χαρακτηριστικό εκτός της
γκαντεμιάς και της αποτυχίας τους, σε φυλακή
της Λουιζιάνα και η επακολουθούμενη απόδρασή
τους.

7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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