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Η κινηματογραφική λέσχη, πιστή στο φθινοπωρινό ραντεβού της,
ξεκινάει και φέτος με την αισιοδοξία πως θα μπορέσει να πραγμα-
τοποιήσει όλες τις προβολές της.
Οι παλιές κωμωδίες είναι η χαρούμενη νότα έναρξης. Τα κλασσικά
αντιναζιστικά αριστουργήματα μας θυμίζουν πως η αντιφασιστική
δράση δεν πρέπει ποτέ να χαλαρώνει. Ακόμη και στις σύγχρονες
δημοκρατικές κοινωνίες, η εγρήγορση και η ενημέρωση είναι απα-
ραίτητες, για να μην εκκολαφθεί εκ νέου το «αυγό του φιδιού».
Ακολουθώντας τους ακροβατικούς νεωτερισμούς των καιρών και
με την ισορροπία να βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, ο ρουμάνικος
κινηματογράφος θα μας παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητές του. Και να
μας θυμίσει πως η ανανεωτική ματιά είναι προνόμιο των νέων και
υποχρέωση των μεγαλύτερων.
Δύο ταινίες με την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι το ελάχιστο
αφιέρωμα σε έναν τόσο σπουδαίο και διεθνώς αναγνωρισμένο
συνθέτη, που χάσαμε πρόσφατα. Η τεράστια προσωπικότητά του,
η αντιδικτατορική δράση του, η παραγωγικότατη ζωή του και, φυ-
σικά, η απαράμιλλη μουσική του, θα μας ακολουθούν για πάντα.
Ένας ακόμη σημαντικός άνθρωπος της τέχνης που χάθηκε φέτος, ο
μεγάλος ηθοποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό, θα τιμηθεί μέσα από το
έργο του.
Τέλος, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι στον παγκόσμιο κινηματογράφο, και
θα περιλαμβάνει τόσο όμορφους και διαφορετικούς προορισμούς,
που ο καθένας τους αξίζει τον χρόνο μας.
Καλές προβολές.

Η Ομάδα Κινηματογράφου

Eπιμέλεια Προγράμματος
Χριστίνα Μπαλάσκα
Υπεύθυνη Δημοτικού Κινηματογράφου

Μηχανικός Κινηματογράφου
Ευθύμιος Ευθυμίου 

H επιλογή των ταινιών έγινε από τα μέλη της κινηματογραφικής
λέσχης:
Δήμητρα Γεωργίου, Ζαχαρίας Καλόφωνος, Σωρήρης Καρανίκας, 
Αλεξάνδρα Κοντούλη, Δημήτρης Κούρτης, Ηλίας Κωνσταντινίδης, 
Χριστίνα Μπαλάσκα, Άγγελος Ναστούλης, Γίτσα Πανταζή-
Ναστούλη, Κώστας Πατρώνης, Άρχω Πίσχου, Έφη Σταμάτη, 
Τάκης Τζογάνης, Λευτέρης Τηλιγάδας, Γιάννα Φραγκοπούλου.



«Σινεμά είναι μια σκοτεινή αίθουσα όπου μία ομάδα αν-
θρώπων παρακολουθεί μία ταινία, οπότε μοιράζεται τη
συλλογική αυτή εμπειρία»

Άλφρεντ Χίτσκοκ

Φίλες και φίλοι,

Για 44η συνεχή χρονιά η Κινηματογραφική Λέσχη Αγρι-
νίου μας καλεί να απολαύσουμε  και να επικοινωνήσουμε,
μέσω των ταινιών, πολιτιστικά, με άλλες κουλτούρες,
ιδέες και απόψεις,  στις υπέροχες αίθουσες του χειμερινού
δημοτικού μας κινηματογράφου «ΑΝΕΣΙΣ».

Ελάτε να δούμε ταινίες καλλιτεχνικές, με θεματικά αφιε-
ρώματα, με αφιερώματα σε δημιουργούς, αλλά και αξιό-
λογες ταινίες χωρίς ηχηρά ονόματα, από χώρες χωρίς
ιστορία στο χώρο της 7ης τέχνης, για την πολιτιστική μας
ενημέρωση και την αισθητική μας απόλαυση! 

Καλό χειμώνα!
Μαρία Παπαγεωργίου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
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Κινηματογραφική Περίοδος
2021-2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Ροζ Πάνθηρας - The Pink Panther

Λαγωνικό 24 Καρατίων - A Shot In The Dark

Τα Παιδικά Χρόνια του Ιβάν - Inanovo Detstvo

Το Ταμπούρλο - The Tin Drum

Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό 
- Babardeala cu Bucluc sau Porno Balamuc

Κολέκτιβ - Collective

Ένας Θρίαμβος - Un Triomphe

Μικρομηκάδες

Συνοικία το Όνειρο

Τα Τραγούδια της Φωτιάς

Ο Θάνατος Ενός Γραφειοκράτη- 
-La muerte de un burόcrata

Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ

Οι Δώδεκα Καρέκλες - Las Doce Sillas

Ασανσέρ για Δολοφόνους 
- Ascenseur Pour l' Echafaud

Ο Τρελός Πιερό - Pierrot Le Fou

Οι Διαβολογυναίκες - Les Diaboligues

Ο άνθρωπος που Πούλησε το Δέρμα του 
- The Man Who Sold His Skin

Όταν Θέλουν οι Γυναίκες 
- Et Maintenant On Va Où?

Λίλιαν - Lillian

Η Άγρια Αχλαδιά - Ahlat Agaci / The Wild Pear Tree

Η Επόμενη Μέρα μιας Σχέσης - The Day After 

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

Είσοδος ελεύθερη για ανέργους, πολύτεκνους, Αμεα,
φοιτητές και μαθητές.

Τιμή εισιτηρίου: 3€



Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Ο Ροζ Πάνθηρας
The Pink Panther (1963)

Είδος: κωμωδία
Διάρκεια: 115΄
Σκηνοθεσία: Μπλέικ 'Έντουαρντς
Ηθοποιοί: Πίτερ Σέλλερς, Ντέιβιντ
Νίβεν, Κλαούντια Καρντινάλε

Ο γκαφατζής Γάλλος επιθεωρη-
τής Κλουζό ταξιδεύει ως τη Ρώμη
για να στήσει παγίδα σ’ έναν δια-
βόητο κλέφτη ο οποίος ετοιμάζει
μια παράτολμη ληστεία: την αρ-
παγή του πανάκριβου διαμαντιού
Ροζ Πάνθηρας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ψηφιακά αποκαταστημένη, η θρυ-
λική ταινία «Ο Ροζ Πάνθηρας», με τον Πίτερ Σέλλερς, στο ρόλο
του επιθεωρητή Κλουζώ.

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Λαγωνικό 24 
Καρατίων  
A Shot In The Dark (1964)

Eίδος: κωμωδία
Διάρκεια: 102΄
Σκηνοθεσία: Μπ.Έντουαρντς
Ηθοποιοί: Πίτερ Σέλερς,
Ελκε Σόμμερ, Χέρμπερτ Λομ,
Τζορτζ Σάντερς

Ο απίθανος επιθεωρητής της γαλλι-
κής αστυνομίας Κλουζό αναλαμβά-
νει να εξιχνιάσει ένα φόνο και
μπλέκει σε ένα κοινόβιο γυμνιστών.

Η δεύτερη, και πιο ξεκαρδιστική κωμωδία της σειράς του «Ροζ Πάν-
θηρα», για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και τον Πίτερ Σέλλερς
πιο απολαυστικό από ποτέ.



Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Το Ταμπούρλο 
The Tin Drum (1979)

Eίδος: κοινωνική
Διάρκεια: 142΄
Σκηνοθεσία: Φόλκερ Σλέντορφ 
Ηθοποιοί: Νταβίντ Μπένετ, 
Μάριο Αντορφ, Άντζελα Βίνκλερ 
Ντάνιελ Ολμπρίνσκι

Πρόκειται για μία αλληγορική ταινία, η
οποία ακολουθεί τη ζωή του μικρού
Όσκαρ, που μέσα από τα παιδικά του μάτια, εξελίσσονται μερικές από
τις πιο σημαντικές ιστορικές στιγμές στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα καθώς
και δικά του θλιβερά γεγονότα. Ο Όσκαρ που δεν δέχεται να μεγαλώσει
παρά μόνο όταν μείνει μόνος του, χρησιμοποιεί για ό, τι του συμβαίνει,
ως γλωσσικό εργαλείο, το ταμπούρλο του. Η ιστορία της Γερμανίας από
το 1924 μέχρι το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου, μέσα απο την ιστο-
ρία ενος μικρού παιδιού που αρνείται να μεγαλώσει.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Τα παιδικά χρόνια
του Ιβάν
Ivanovo Detstvo (1962)

Eίδος: Σινεφίλ
Διάρκεια: 95΄
Σκηνοθεσία: Αντρέι Ταρκόφσκι  
Ηθοποιοί: Νικολάι ΜπουρΛίαγιεφ, 
Στέπαν Κριλόφ, Βαλεντίν Ζούμπκοφ

Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με κεν-
τρικό ήρωα ένα δωδεκάχρονο αγόρι, τον Ιβάν, η οικογένεια του οποίου
ξεκληρίστηκε από τους Ναζί. Μην έχοντας να χάσει κάτι, κατατάσσεται
στον Σοβιετικό στρατό ως ανιχνευτής και αναλαμβάνει επικίνδυνες ανα-
γνωριστικές αποστολές, για τις οποίες είναι ο πλέον κατάλληλος χάρη
στο μικρό του μπόι και τη σβελτάδα του. Δημιουργεί φιλίες με πολλούς
από τους ενήλικες συμπολεμιστές, οι οποίοι τον σέβονται και τον ανα-
γνωρίζουν ως ισότιμο. Όταν του προτείνουν να πάει σε μια στρατιωτική
ακαδημία, για να τον προφυλάξουν από τους κινδύνους της μάχης, ο
Ιβάν απορρίπτει πεισματικά την ιδέα.



Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Ένας Θρίαμβος  
Un Triomphe (2020)

Eίδος: κωμωδία - Διάρκεια: 105΄
Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Κουρκόλ
Ηθοποιοί: Καντ Μεράντ, Νταβίντ Αγιάλα,
Λαμίν Σισοκό, Σοφιάν Καμές, Πιέρ Λοτάν

Ο Ετιέν είναι ένας άνεργος ηθοποιός που δουλεύει
ως υπεύθυνος θεατρικού εργαστηρίου σε μια φυλακή. Εκεί μαζεύει έναν
ασυνήθιστο θίασο από κρατούμενους για να ανεβάσουν το «Περιμέ-
νοντας τον Γκοντό», μια επιτυχία με απρόσμενες συνέπειες.  Βραβείο
Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κωμωδίας 

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό 
Babardeala cu Bucluc sau Porno Balamuc

Eίδος: κωμωδία
Διάρκεια: 106΄, Χώρα παραγωγής: Ρουμανία
Σκηνοθεσία: Ράντου Ζούντε  
Ηθοποιοί: Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιερεμία

Η Έμι, καθηγήτρια ιστορίας σε ένα πολύ καθώς
πρέπει σχολείο, βλέπει την καριέρα και την υπόληψή της να απειλούνται
όταν διαρρέει στο ίντερνετ μια ερασιτεχνική ταινία ερωτικού περιεχο-
μένου στην οποία πρωταγωνιστεί. Μια γροθιά στη σύγχρονη ζωή.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Κολέκτιβ 
Collective (2019)

Eίδος: ντοκιμαντέρ
Διάρκεια: 109΄, Χώρα παραγωγής: Ρουμανία
Σκηνοθεσία: Αλεξάντερ Νανάου 

Το 2015, μια πυρκαγιά στο κλαμπ «Colectiv» στο
Βουκουρέστι αφήνει πίσω της 27 νεκρούς και 180
τραυματίες. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους αρχίζουν να πεθαί-
νουν από τραύματα που δεν θα έπρεπε να είναι θανατηφόρα. Μια για-
τρός και ένας δημοσιογράφος αποκαλύπτει μια τεράστια ιατρική απάτη.
Το καλύτερο ερευνητικό ντοκιμαντέρ της χρονιάς.



Ο Γείτονας μου
Σκηνοθεσία, Σενάριο: Χρήστος Καρτέρης 
Διάρκεια: 14΄ (2020) - Βραβείο ντοκιμαντέρ - 43ο Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας 2020

Ο Τεό μένει δίπλα μου. Απολαμβάνει την απομόνωση. Επιλέγει να ζει
στο δικό του, ξεχωριστό ρυθμό. Ονειρεύεται να βρει έναν ίδιο άνθρωπο.

Δεν Θέλω να Ξεχάσω Τίποτα
Σκηνοθεσία. Σενάριο: Βαγγελιώ Σουμέλη   Διάρκεια: 14΄ (2020)
Βραβείο Σεναρίου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021

H Μαριαλένα μιλάει με την αδερφή της στο τηλέφωνο, καθώς ετοιμά-
ζονται να πάνε στην κηδεία της μητέρας τους. 

Θα Πάρω μια Βαθιά Ανάσα και θα σου πω
Σκηνοθεσία, Σενάριο: Αλέξανδρος Χαντζής
Διάρκεια: 15΄ (2020) - Βραβείο ντοκιμαντέρ - 43ο Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας 2020

Ιούλιος 2013 στην Αθήνα. Ο Χρήστος, ιδιοκτήτης ενός mini-market,
παρατηρεί έναν περίεργο τύπο που φοράει χειμερινό παλτό μέσ' το κα-
τακαλόκαιρο. Ποιος είναι και γιατί ανησυχεί το Χρήστο;

Λαβύρινθος
Σκηνοθεσία, Σενάριο: Δημήτρης Παπαθανάσης
Διάρκεια: 11΄ 37΄΄ (2014) - Βραβείο ντοκιμαντέρ - 43ο Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020

Η σχέση των κωφών με την μουσική. Αυτή η φαινομενικά παράδοξη
σχέση αναπτύσσεται και καταγράφεται στο φιλμ με ιδιαίτερη ευαισθησία
και εμπνέει την ευαισθητοποίησή μας γύρω από τις δυνατότητες των
«αναπήρων».

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Μάνα μου καπνοφύτισσα 
Σκηνοθεσία, Σενάριο: Στάθης Γαλαζούλας
Διάρκεια: 21΄(2016)

Η γιαγιά μου Χρυσούλα, από την παιδική της ηλικία δούλευε στα καπνά.
Τον Δεκέμβριο του 2014 πηγαίνει με τον αδελφό μου Χρήστο στην πα-
ράσταση «Από πρώτο χέρι», με θέμα την ιστορία του καπνού στο Αγρίνιο. 

Αφιέρωμα σε Αγρινιώτες σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 

Συνοικία το Όνειρο

Είδος: κοινωνική, Διάρκεια: 95΄(1961)
Σκηνοθεσία: Αλέκος Αλεξανδράκης
Ηθοποιοί: Μάνος Κατράκης, Αλέκος 
Αλεξανδράκης, Σαπφώ Νοταρά, 
Αλίκη Γεωργούλη 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, ο Ασύρμα-
τος, είναι το κέντρο του κόσμου για τους αν-
θρώπους που ζουν εκεί και προσπαθούν με
κάθε τρόπο να ξεφύγουν απ’
τη φτώχεια και την ανέχεια.

Eυχαριστούμε την εταιρεία 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε. καθώς 
επίσης τους Οργανισμούς:
ΑΘΗΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ για τα πνευματικά
δικαιώματα.

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Τραγούδια της Φωτιάς 

Είδος: ντοκιμαντέρ
Διάρκεια: 110΄(1975)
Σκηνοθεσία: 
Νίκος Κούνδουρος
Τραγούδι: 
Μαρία Φαραντούρη, 
Αντώνης Καλογιάννης, 
Μαρίζα Κώχ, 
Γιώργος Νταλάρας, 
Νίκος Ξυλούρης, 
Μελίνα Μερκούρη, 
Χαράλαμπος Γαργανουράκης,
Μάνος Λοΐζος, 
Λιζέτα Νικολάου, 
Αλέκα Αλιμπέρτη, 
Λάκης Χαλκιάς.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Οι Δώδεκα Καρέκλες 
Las Doce Sillas

Είδος: κοινωνική-Κουβανέζικη
Διάρκεια: 97΄(1962)
Σκηνοθεσία:  Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα
Ηθοποιοί: Ενρίκε Σαντιεστεμπάν, Ρεϊνάλντο Μι-
ραβάλες

Πριν το θάνατό της μια πλούσια ηλικιωμένη γυναίκα φοβούμενη το κου-
βανικό επαναστατικό καθεστώς, χωρίς να το εκμυστηρευτεί σε κανέναν
κρύβει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε δώδεκα καρέκλες, οι οποίες κα-
ταλήγουν στο κράτος. Όταν ο γαμπρός της μαθαίνει τι έκανε αποφασίζει
να κάνει τα πάντα για να τις πάρει πίσω.

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
Η Αναζήτηση 
της Λώρα Ντουράντ  
Είδος: κομεντί
Διάρκεια: 98΄(2019)
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπαβέλλας 
Ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης 
Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Υβόννη Μαλτέζου

Δυο φίλοι που φυτοζωούν σε ένα μικρό αθηναϊκό διαμέρισμα και ασχο-
λούνται με τη μουσική αποφασίζουν να λύσουν το μυστήριο της Λώρα
Ντουράντ. Της διάσημης πορνοστάρ των 90s που εξαφανίστηκε μυστη-
ριωδώς πριν αρκετά χρόνια. 

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Θάνατος Ενός Γραφειοκράτη
La muerte de un burόcrata

Είδος: κοινωνική-Κουβανέζικη
Διάρκεια: 85΄(1966)
Σκηνοθεσία: Τόμας Γκ.Αλέα
Ηθοποιοί: Τίμοθι Ντάλτον, Σαλβαντόρ Γουντ,
Σίλβια Πλάνας

Όταν η χήρα ενός εργάτη δεν μπορεί να πάρει σύνταξη, διότι ο άντρας
της θάφτηκε μαζί με το βιβλιάριο εργασίας του, ο ανιψιός της αποφασίζει
να τη βοηθήσει. Θα μπλεχτεί όμως στα δίχτυα της κουβανικής γραφει-
οκρατίας, με κωμικοτραγικά αποτελέσματα.



Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Ασανσέρ 
Για Δολοφόνους 
Ascenseur Pour l' Echafaud

Είδος: θρίλερ-Γαλλική
Διάρκεια: 90΄(1958)
Σκηνοθεσία: Λουί Μαλ 
Ηθοποιοί: Ζαν Μορό, Μορίς Ρονέ, 

Ο Ζουλιέν, και η ερωμένη του, Φλο-
ράνς, σχεδιάζουν το τέλειο έγκλημα
για να βγάλουν από τη μέση το σύ-
ζυγο της Φλοράνς που είναι και το
αφεντικό του Ζουλιέν. Κάτι όμως πάει
στραβά και ο Ζουλιέν όμως εγκλωβί-
ζεται σε ένα ασανσέρ. 

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο Τρελός Πιερό
Pierrot Le Fou

Σκηνοθεσία: Ζαν Λικ Γκοντάρ
Ηθοποιοί:  Ζαν Πολ Μπελμοντό,
Ανα Καρίνα, Σάμουελ Φούλερ
Είδος: Σινεφίλ-Γαλλική
Διάρκεια: 110΄(1965)

Ύστερα από ένα βαρετό πάρτι, ο Φερν-
τινάν Γκριφόν εγκαταλείπει τη γυναίκα
και τα παιδιά του και το σκάει από το
Παρίσι με μια παλιά ερωμένη του, προ-
σπαθώντας να αποφύγουν τους επαγ-
γελματίες δολοφόνους που την
καταδιώκουν.
Ταινία ορόσημο της νουβέλ βαγκ,
αναρχικό ποίημα για τη ρομαντική ου-
τοπία της επανάστασης.

Σε συνεργασία με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Ο Άνθρωπος που
Πούλησε το Δέρμα του
The Man Who Sold His Skin

Σκηνοθεσία: Καουτέρ Μπεν Χανιά
Ηθοποιοί: Γιάχια Μαχαϊνι,
Μόνικα Μπελούτσι
Είδος: δραματική-Τυνησιακή
Διάρκεια: 104΄(2020)

Ένας Σύριος που βρίσκεται εγκλωβι-
σμένος στον Λίβανο θα επιτρέψει
σε έναν Γάλλο καλλιτέχνη να του με-
τατρέψει την πλάτη σε έργο τέχνης.
Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέ-
σει να ταξιδέψει στην Ευρώπη, να
βρει την αρραβωνιαστικιά του και να
ζήσει επιτέλους ελεύθερα ή τουλά-
χιστον έτσι πιστεύει.

Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2021

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022
Οι Διαβολογυναίκες
Les Diaboligues

Σκηνοθεσία: Ανρί Ζ.Κλουζό 
Ηθοποιοί: Σιμόν Σινιορέ, Βέρα
Κλουζό, Πολ Μερίς, Σαρλί Νέλ
Είδος: Θρίλερ-Γαλλική
Διάρκεια: 114΄(1955)

Δύο γυναίκες , η σύζυγος Κριστίνα κι
η ερωμένη Νικόλ, αποφασίζουν να
δολοφονήσουν τον άντρα που έχει
κάνει δύσκολη τη ζωή τους. O Μι-
σέλ, ένας αντιπαθητικός, και δεσπο-
τικός άντρας, συμπεριφέρεται με
τέτοιο απαράδεκτο τρόπο που η δο-
λοφονία του μοιάζει απόλυτα αιτιολογημένη.  Όταν όμως τα καταφέρ-
νουν, το πτώμα του εξαφανίζεται ανεξήγητα.

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Λίλιαν
Lillian

Σκηνοθεσία: Αντρέας Χόρβατ
Ηθοποιοί:  Πατρίσια Πλάνικ
Είδος: δραματική-Αυστριακή
Διάρκεια: 128΄(2019)

Με ληγμένη βίζα και χωρίς να γνωρί-
ζει λέξη στα αγγλικά, η Λίλιαν απο-
φασίζει να γυρίσει από τις ΗΠΑ στη
Ρωσία. Μόνη της λύση να διασχίσει
από την ανατολική στη βορειοδυτική
ακτή τη χώρα μέχρι τον Βερίγγειο
Πορθμό.

Σιωπηλό, ντοκιμαντερίστικης ειλι-
κρίνειας road movie, το οποίο ακτι-
νογραφεί μια ολόκληρη χώρα,
επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ποι-
ητική επαναπροσέγγιση του ανθρώ-
που με τον εαυτό του και τη φύση.

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Όταν Θέλουν οι Γυναίκες 
Et Maintenant On Va Où?

Σκηνοθεσία: Ναντίν Λαμπακί 
Ηθοποιοί: Ναντίν Λαμπάκι, Λέιλα
Χακίμ, Ιβόν Μααλούφ
Είδος: δραματική κομεντί-Γαλλολιβα-
νέζικη
Διάρκεια: 110΄(2011)

Σε ένα απομονωμένο χωριό του Λι-
βάνου, μια ομάδα γυναικών προσπα-
θεί να κρατήσει τα μίση μακριά από
την τοπική κοινωνία. Τίποτα όμως δεν
μπορεί να παραμείνει αποστειρωμένο από τη θλιβερή πραγματικότητα,
με το θρησκευτικό μίσος να αρχίσει να αναζωπυρώνεται ανάμεσα στους
συγχωριανούς...



Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Η Άγρια Αχλαδιά 
Ahlat Agaci / The Wild Pear Tree

Σκηνοθεσία: Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν
Ηθοποιοί: Σερκάν Κεσκίν,
Ντογκού Ντεμίρκοϊ, Μουράτ Σεμσίρ
Είδος: δραματική-Τούρκικη
Διάρκεια: 188΄(2018)

Ο νεαρός Σινάν επιστρέφει μετά τις σπου-
δές στο χωριό όπου μεγάλωσε. Ανυπό-
μονος να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο,
προσπαθεί ταυτόχρονα να αποφασίσει τι θα κάνει με το μέλλον του.
Ο Σινάν, βλέπει στον πατέρα του τον άντρα που δεν θέλει να γίνει, αδυ-
νατεί να καταλάβει τους λόγους που η μητέρα του του συγχωρεί σχεδόν
τα πάντα, που εξακολουθεί να τον αγαπά. Η ορμή ή η θρασύτητα της
νιότης είναι η κινητήρια δύναμή του και μαζί μια αδικαιολόγητη αίσθηση
ότι είναι λίγο καλύτερος από όλους τους ανθρώπους γύρω του, από
την κλειστή κοινωνία του χωριού του. 

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η Επόμενη Μέρα Μιας Σχέσης
Geu-hu / The Day After 

Σκηνοθεσία: Χονγκ Σανγκ-σου
Ηθοποιοί: Μιν-Χι Κιμ, Γιούνχι Τσο
Είδος: δραματική-Κορεάτικη
Διάρκεια: 97΄(2017)

Μια επίδοξη συγγραφέας που εργάζεται
ως γραμματέας για να βγάλει τα προς το
ζην, θα βρεθεί μπλεγμένη χωρίς να το θέ-
λει σε ένα ερωτικό τρίγωνο, όταν η σύ-
ζυγος του αφεντικού της την περάσει για την «άλλη γυναίκα».
Το υπόγειο και ανατρεπτικό χιούμορ μετατρέπει μια διαλογική δρα-
μεντί σε ένα έξυπνο και πολυδιάστατο σχόλιο πάνω στην ηθική των
σύγχρονων επαγγελματικών, οικογενειακών κι ερωτικών σχέσεων.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Πολιτισμού
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου
Δαγκλή 27 - 30100 Αγρίνιο
Τ: 26413 60614  • politismos@agrinio.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΝΕΣΙΣ»
Τ: 26410 44345

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 μ.μ.
στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».
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