
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΙΟ̈Υ

 

Ελληνοαμερικανικη ́Εν́ωση
(Μασσαλιάς 22, Αθην́α. Μετρο:́ Πανεπιστημ́ιο)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

19.00
 

cortoFeCHA 2019 – Εισ́οδος Ελεύθ́ερη

 

 Αγωνία ή Ανατροπή / Suspenso O Sorpresa (Daniel Bernal Hernández, Περού, 2017,
13’)

 Ποπ Κορν / Palomitas (Sergi Vizcaino Calero, Ισπανία, 2017, 9’)

 Λευκός Αστακός / Langosta Blanca (Paul Gómez López, Μεξικό, 2019, 9’)

 Delirium Danzanti (Heidi Valda – Sara Fort – Laura Portolés – Regina Insenser – 
Nohely Ybert, Βολιβία – Ισπανία, 2018, 4’)

 Χθες ή Προχθές / Ayer O Anteayer (Hugo Sanz Rodero, Ισπανία, 2017, 9’)

 Η Ληστεία / El Atraco (Alfonso Díaz, Ισπανία, 2017, 9’)

 Ανάσα / Aliento (Daniel Ortiz Entrambasaguas, Ισπανία, 2019, 15’)

 Σφάλμα / Glitch (Marcos Cabotá, Ισπανία, 2018, 17’)

 Offside / Fuera De Juego (Miguel Ángel Durán Más, Ισπανία, 2018, 5’)

 Το Τελευταίο Ραντεβού / La Última Cita (David Baquero, Ισπανία, 2017, 10’)

 Plantae (Carles Abad Tent, Ισπανία, 2018, 3’)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟ̈Υ
 

Ελληνοαμερικανικη ́Εν́ωση
(Μασσαλιάς 22, Αθην́α. Μετρο:́ Πανεπιστημ́ιο)

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372534-fecha.gr/2498/cortofecha-tainies-mikroy-mikoys-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

16.00

 

Παρουσίάση: Ισπανίκος́ Κίνηματογραφ́ος η ́Κίνηματογραφ́ος στα Ισπανίκα;́ Πώς́ ο 
21ος αίών́ας αντίμετώπίζ́εί τον Ισπανοφ́ώνο Κίνηματογραφ́ο /     Εισ́οδος Ελεύθ́ερη  

 

17.00

 

Παρουσίάση: Η «νεά» δίανομη ́τών ταίνίών́ μίκρου ́μηκ́ους. Στρατηγίκες́ δίανομης́ 
στα Φεστίβαλ́ Κίνηματογραφ́ου της Λατ. Αμερίκης́ καί της Ισπανίάς /     Εισ́οδος   
Ελεύθ́ερη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟ̈Υ

 

Ελληνοαμερικανικη ́Εν́ωση
(Μασσαλιάς 22, Αθην́α. Μετρο:́ Πανεπιστημ́ιο)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

docuFeCHA 2019 – Εισ́οδος Ελεύθ́ερη

18.00

 

Φερομ́ενος ως εν́οχος / Presunto Culpable (Ρομπερ́το Ερναν́τες, Τζεφ́ρι Σμιθ, 
Μεξικο,́ 2009, 87 )′

 

Κατηγορουμ́ενος δίχ́ώς ουδεμίά απτη ́αποδ́είξη, ο Τον́ίο καταδίκαζ́εταί σε 
είκοσαετη ́καθ́είρξη. Δυό νεαροί ́δίκηγορ́οί αποφασίζ́ουν να ασκησ́ουν εφ́εση κί 

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372538-fecha.gr/2626/docufecha-provoles-ntokimanter-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372538-fecha.gr/2626/docufecha-provoles-ntokimanter-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372538-fecha.gr/2626/docufecha-provoles-ntokimanter-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372542-fecha.gr/2503/paroysiasi-ispanofonos-kinimatografos-stratigikes-dianomis-tainion-mikroy-mikoys-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372542-fecha.gr/2503/paroysiasi-ispanofonos-kinimatografos-stratigikes-dianomis-tainion-mikroy-mikoys-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372542-fecha.gr/2503/paroysiasi-ispanofonos-kinimatografos-stratigikes-dianomis-tainion-mikroy-mikoys-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372542-fecha.gr/2503/paroysiasi-ispanofonos-kinimatografos-stratigikes-dianomis-tainion-mikroy-mikoys-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372542-fecha.gr/2503/paroysiasi-ispanofonos-kinimatografos-stratigikes-dianomis-tainion-mikroy-mikoys-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


ετ́σί ξεκίνα ́εν́ας ίστορίκος́ αγών́ας γία ελευθερίά, αν́ευ προηγουμεν́ου στο 
Μεξίκο.́

19.45

 

Γκαμ́πο: Η Μαγειά Της Πραγματικοτ́ητας / Gabo: la magia de lo real (Τζασ́τιν 
Γούεμ́πστερ, Ισπανιά, Ηνωμεν́ο Βασιλ́ειο, Κολομβιά, Γαλλιά, ΗΠΑ, 2015, 90 )′

 

Φίλ́οί, συναδ́ελφοί καί θαυμαστες́ του Γκαμπρίελ́ Γκαρσίά Μαρ́κες δίηγουν́ταί 
ίστορίές σχετίκα ́με την λογοτεχνίκη,́ πολίτίκη ́καί προσώπίκη ́επίρροη ́του 
βραβευμεν́ου με Νομ́πελ λογοτεχ́νη.

 

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟ̈Υ – Επισ́ημη Εν́αρξη

 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

21.30

 

Ο Εκ́πτωτος / El Reino (Ροντριγ́κο Σορογκογ́ιεν, Ισπανιά/Γαλλιά, 2018, 132 )′

 

Ο Μανουελ́ είν́αί εν́ας δημοφίλης́ πολίτίκος́ στην περίοχη ́του: εχ́εί μία καλη ́θεσ́η 
στην κοίνώνίά, εχ́εί μία αγαπητη ́οίκογεν́εία, φίλ́ους καί είν́αί χαρίσματίκος́. 
Είν́αί επίσ́ης εν́ας δίεφθαρμεν́ος πολίτίκος́ που καν́εί καταχ́ρηση δημοσίώ́ν 
κονδυλίώ́ν εδώ ́καί πολλα ́χρον́ία. Ποσ́ο μακρία ́μπορεί ́να φτασ́εί καπ́οίος γία να 
παραμείν́εί στην εξουσίά;  

 

Την ταινιά θα προλογισ́ει ο σκηνοθετ́ης

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372530-fecha.gr/2441/o-ekptotos-el-reino/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372538-fecha.gr/2626/docufecha-provoles-ntokimanter-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372538-fecha.gr/2626/docufecha-provoles-ntokimanter-2019-eisodos-eleytheri/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


 

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει cocktail party με SOL & Havana Club

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟ̈Υ

 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

20.50

 

Πρωταθλητες́ / Campeones (Χαβιε ́Φεσ́ερ, Ισπανιά, 2018, 114 )′     

 

Ο Μαρ́κο θεώρεί ́τον εαυτο ́του εν́αν φυσίολογίκο ́αν́θρώπο, οχ́ί πολυ ́αίσίοδ́οξο που
φοβατ́αί να μεγαλώσ́εί καί είν́αί βοηθος́ προπονητη ́μίας επαγγελματίκης́ 
ομαδ́ας μπασ́κετ. Επ́είτα απο ́εν́α ατυχ́ημα με το αμαξ́ί του, στο οποίό οδηγουσ́ε 
μεθυσμεν́ος, αναγκαζ́εταί απο ́το δίκαστηρ́ίο να γίν́εί προπονητης́ μίας ομαδ́ας 
απο ́νεόυς με νοητίκη ́στερ́ηση. Αυτο ́που αρχίκα ́γία τον Μαρ́κο ητ́αν μία 
υποχρεώ́ση, γίν́εταί μαθ́ημα ζώης́: αυτα ́τα παίδία ́απολαμβαν́ουν την ζώη ́τους 
παρα ́τίς δυσκολίές τους. Τελίκα ́τί είν́αί φυσίολογίκο;́  

 

23.15

 

Ο Χεσούς́ πρεπ́ει να πεθαν́ει / Matar a Jesús (Λαόύρα Μορ́α, Κολομβιά / 
Αργεντινη,́ 2017, 100 )′     

 

Μία 22χρονη Κολομβίανη ́γίν́εταί μαρ́τυρας της δολοφονίάς του πατερ́α της. 
Λίγ́ους μην́ες αργοτ́ερα συναντα ́τυχαίά τον φονία,́ κί ενώ ́πνίγ́εταί απο ́την 
παρορ́μηση να τον εκδίκηθεί ́με τον ίδ́ίο τροπ́ο, αποφασίζ́εί να τον γνώρίσ́εί 
προτου ́γίν́εί καί η ίδ́ία εγκληματίάς.  

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372570-fecha.gr/2340/o-chesoys-prepei-na-pethanei-matar-a-jesus/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372570-fecha.gr/2340/o-chesoys-prepei-na-pethanei-matar-a-jesus/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372562-fecha.gr/2418/protathlites-campeones/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

20.50

 

Αγαπημεν́η μού Αδερφοτ́ητα / Mi Querida Cofradía (Μαρ́τα Ντιάθ, Ισπανιά, 2018, 
87 )′

 

Η Καρ́μεν είν́αί μία ηλίκίώμεν́η γυναίκ́α, συντηρητίκη ́καθολίκη,́ που ονείρευέταί 
να γίν́εί η πρώτ́η γυναίκ́α προέδρος της αδερφοτ́ητας́ της αλλα ́οί συν́τροφοί ́της 
επίλεγ́ουν τον Ιγναθ́ίο, τον απολ́υτο ανταγώνίστη ́της. Ολ́α γίν́ονταί ακομ́η πίο 
περίπ́λοκα καί κώμίκα,́ οτ́αν, αθ́ελα ́της, η Καρ́μεν «ξεπαστρευέί» τον Ιγναθ́ίο. 
Πώς́ θα κρυψ́εί την «αμαρτίά» της, εν μεσ́ώ αλλεπαλ́ληλών καί απροσ́μενών 
επίσκεψ́εών; https://www.youtube.com/watch?v=7zMksFMAt3Q

 

22.45

 

Οτ́αν Επ́αψες να με Αγαπας́ / Cuando Dejes de Quererme (Ιγορ́ Λεγαρετ́α, 
Αργεντινη ́/ Ισπανιά, 2018, 102 )′     

 

Η Λαόυρα ζεί στο Μπουεν́ος Αί́ρες με τον πατρίο ́της, Φρεν́το. Μία μερ́α θα λαβ́εί 
εν́α τηλεφών́ημα απο ́την Ισπανίά: εχ́εί βρεθεί ́το πτώμ́α του πατερ́α θαμμεν́ο 
γία παν́ώ απο ́30 χρον́ία ενώ ́είχ́ε πυροβοληθεί ́πίσώπ́λατα. Αποφασίζ́ουν να 
ταξίδεψ́ουν στην Χώρ́α τών Βασ́κών ώσ́τε να παραλαβ́ουν το σώμ́α του πατερ́α 
της. Στο ταξίδ́ί τους θα γνώρίσ́ουν τον Χαβίε,́ εν́αν ασφαλίστη,́ ο οποίός τους 

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372586-fecha.gr/2380/otan-epapses-na-me-agapas-cuando-dejes-de-quererme/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372586-fecha.gr/2380/otan-epapses-na-me-agapas-cuando-dejes-de-quererme/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372582-www.youtube.com/watch?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372578-fecha.gr/2404/agapimeni-moy-aderfotita-mi-querida-cofradia/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372578-fecha.gr/2404/agapimeni-moy-aderfotita-mi-querida-cofradia/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


ενημερών́εί γία μία ασφαλ́εία ζώης́ που είχ́ε υπογραψ́εί ο πατερ́ας της. Οί τρείς 
τους θα ξεκίνησ́ουν μία ερ́ευνα γία το ποίος σκοτ́ώσε τον πατερ́α της.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Νιρβαν́α 1&2 Cinemax
(Λ. Αλεξαν́δρας 192, μετρο:́ Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

19.00 

Το Βιβλιό της Λιλ́α / El Libro de Lila (Μαρσελ́α Ρινκον́, Κολομβιά/Ούρούγούαή, 
2017, 76 )′     

FeCHAniños – Ταινιά καταλ́ληλη για ολ́η την οικογεν́εια

Η Λίλ́α, εν́ας χαρακτηρ́ας παραμυθίου,́ ζώντανευέί απο ́τίς σελίδ́ες του βίβλίόυ 
καί παγίδευέταί σε εν́αν αγ́νώστο κοσ́μο. Τοτ́ε θα ξεκίνησ́εί η μεγαλ́η της 
περίπετ́εία. Η Λίλ́α ανακαλυπ́τεί οτ́ί ο μον́ος που μπορεί ́να την σώσ́εί είν́αί ο 
Ραμον́, ο κατ́οχος του βίβλίόυ της, αλλα ́δεν το εχ́εί δίαβασ́εί εδώ ́καί χρον́ία.

Η ταινιά ειν́αι στα ισπανικα ́με ελληνικους́ υποτ́ιτλους. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

20.50

Το Καλύτ́ερο Καλοκαιρ́ι της Ζωης́ μού / El Mejor Verano de mi Vida (Νταν́ι ντε λα 
Ορ́δεν, Ισπανιά, 2018, 91 )′  

Ο Κουρ́ο είν́αί πώλητης́ ρομποτ́ κουζίν́ας καί ονείρευέταί οτ́ί μία μερ́α θα 
κατακτησ́εί τον επίχείρηματίκο ́κοσ́μο. Παρα ́τα οίκονομίκα ́του προβλημ́ατα καί τα
προβλημ́ατα στο γαμ́ο του καν́εί μία υποσ́χεση στον 9χρονο γίο του Νίκ́ο, πώς αν 

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372602-fecha.gr/2364/to-kalytero-kalokairi-tis-zois-moy-el-mejor-verano-de-mi-vida/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372602-fecha.gr/2364/to-kalytero-kalokairi-tis-zois-moy-el-mejor-verano-de-mi-vida/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372594-fecha.gr/2332/to-vivlio-tis-lila-el-libro-de-lila/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372594-fecha.gr/2332/to-vivlio-tis-lila-el-libro-de-lila/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


αρίστευσ́εί στα μαθημ́ατα θα περασ́ουν το καλυτ́ερο καλοκαίρ́ί της ζώης́ τους. Ο 
Νίκ́ο τα καταφερ́νεί καί μαζί ́θα ξεκίνησ́ουν εν́α τρελο ́καλοκαίρ́ί γεματ́ο 
περίπετ́είες καί ανατροπες́.  

 

22.50

Δεν Μπορω ́να Πω Αντιό / No Sé Decir Adiós (Λιν́ο Εσκαλερ́α, Ισπανιά, 2017, 96 )′  

Η Καρ́λα λαμβαν́εί εν́α τηλεφών́ημα απο ́την αδερφη ́της. Ο πατερ́ας της, με τον 
οποίό εχ́εί να μίλησ́εί χρον́ία, δεν είν́αί καλα.́ Την ίδ́ία ημερ́α επίστρεφ́εί στο 
χώρίο ́της, στο πατρίκο ́της. Μαθαίν́εί οτ́ί οί γίατροί ́του εχ́ουν δώσ́εί λίγ́ους μην́ες 
ζώης́, αλλα ́η Καρ́λα δεν το δεχ́εταί καί, κον́τρα στην γνώμ́η ολ́ών, τον πηγαίν́εί 
στην Βαρκελών́η γία θεραπείά. Μαζί ́θα ξεκίνησ́ουν εν́α ταξίδ́ί απο ́το οποίό θα 
προσπαθησ́ουν να δραπετευσ́ουν απο ́μία πραγματίκοτ́ητα που κανεν́ας τους δεν 
τολμαέί να αντίμετώπίσ́εί.  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

20.50

 

Ο Σκακιστης́ / El jugador de ajedrez (Λούίς Ολιβερ́ος, Ισπανιά, 2017, 98 )′

Το 1934 ο Ντιέγκο Παντίγια κερδίζει το Ισπανικό Τουρνουά Σκακιού και γνωρίζει την Γαλλίδα 
δημοσιογράφο Μαριάν Λατούρ και ερωτεύονται. Στο τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, η Μαριάν
πείθει τον Ντιέγκο να μείνουν στην Γαλλία με την κόρη τους, αλλά λίγο καιρό αφότου πάνε 
στην Γαλλία θα τον κατηγορήσουν οι Ναζί ότι είναι κατάσκοπος και τον πηγαίνουν σε μια 
φυλακή των SS. Στη φυλακή ο Ντιέγκο θα προσπαθήσει να επιζήσει χάρη στο πάθος του 
Συνταγματάρχη Μάγιερ για το σκάκι. 

23.00 

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372618-fecha.gr/2361/o-skakistis-el-jugador-de-ajedrez/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372610-fecha.gr/2297/2297/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


Μια Αλ́λη Ιστοριά τού Κοσ́μού / Otra historia del mundo (Γκιγιερ́μο Κασανοβ́α, 
Ούρούγούαή, 2017, 105 )′

Η ίστορίά εξελίσ́σεταί στα Μοσκίτ́ος, μία πλασματίκη ́πολ́η της Ουρουγουαής, 
οπ́ου δυό φίλ́οί προκαλουν́ μία επανασ́ταση μεταξυ ́τών γείτον́ών τους ώσ́τε να 
δίεκδίκησ́ουν την χαμεν́η ελευθερίά. Το σχεδ́ίο του Γκρεγορ́ίο, ενος́ καθηγητη ́
ίστορίάς, καί του φίλ́ου του Μίλ́ο, αποτυγχαν́εί καί ο Μίλ́ο συλλαμβαν́εταί απο ́το 
στρατίώτίκο ́καθεστώς́. 

 

ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 

20.50

Θεομ́ούρλη / Re loca (Μαρτιν́ο Σαιδ̈ελ́ις, Αργεντινη,́ 2018, 95 )′  

Ταξίτζηδ́ες, ενοχλητίκοί ́γείτ́ονες, δίκτατ́ορες αφεντίκα,́ εγώίστίκοί ́φίλ́οί, 
πεθερες́, πρώήν, τεμπελ́ηδες συζ́υγοί…Ολ́οί αυτοί ́που σε τρελαίν́ουν καθημερίνα.́
Καί αν θα μπορουσ́ες να τους δίαολοστείλ́είς; Εν́α αναπαν́τεχο γεγονος́ θα δώσ́εί
στην Πίλαρ́ την ευκαίρίά να καν́εί αυτο ́που ολ́οί ονείρευομ́αστε αλλα ́δεν 
μπορουμ́ε να πραγματοποίησ́ουμε. Φυσίκα,́ δεν είν́αί τοσ́ο ευκ́ολο να 
απελευθερώθουμ́ε απο ́ολ́α αυτα ́που μας ενοχλουν́… 

 

22.50

Σταχ́τες / Cenizas (Χούαν́ Σεμπασ́τιαν Χακομ́ε, Εκούαδορ́ / Ούρούγούαή, 2018, 
88 )′     

Η Καρίδαδ́ δεν εχ́εί μίλησ́εί στον πατερ́α της εδώ ́καί χρον́ία, οχ́ί απο ́τοτ́ε που 
αφ́ησε την οίκογεν́εία ́του εν μεσ́ώ κατηγορίών́ καί υποψίών́. Αλλα ́αυτο ́θα 
αλλαξ́εί οτ́αν το ηφαίσ́τείο του Εκουαδορ́ θα ξυπνησ́εί καί θα αρχίσ́εί να πεταέί 
σταχ́τες εγκλώβίζ́οντας την Καρίδαδ́ καί τον πατερ́α της. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372642-fecha.gr/2300/stachtes-cenizas/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372642-fecha.gr/2300/stachtes-cenizas/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372634-fecha.gr/2391/theomoyrli-re-loca/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372626-fecha.gr/2278/2278/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372626-fecha.gr/2278/2278/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


Θερινος́ Κινηματογραφ́ος Ελληνις́ Cinemax
(Λ. Κηφισιάς 29, Μετρο ́Αμπελοκ́ηποι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 20.50

Δεσμοι ́Αιμ́ατος / La misma sangre (Μιγκελ́ Κοάν, Αργεντινη,́ 2019, 113 )′     

***Επισ́ημη Ταινιά Ληξ́ης***

 Οί Καρ́λα καί ο Σαντίαγ́κο εχ́ουν δημίουργησ́εί μία φαίνομενίκα ́δεμεν́η 
οίκογεν́εία, αλλα ́οί αδυναμίές τους θα φανερώθουν́ μετα ́το θαν́ατο της μητερ́ας
της Καρ́λας σε εν́α εργατίκο ́ατυχ́ημα. Ο Σαντίαγ́κο υποπτευέταί οτ́ί ο πεθερος́ 
του ο Ελίάς είν́αί υπευθ́υνος γία αυτο ́το θαν́ατο. 

23.15

Μπελμον́τε / Belmonte (Φεδερικ́ο Βείροχ, Ούρούγούαή, 2018, 75 )′     

 Ο Μπελμον́τε, εν́ας ζώγραφ́ος που ζώγραφίζ́εί υπερ́μετρα το ανθρώπ́ίνο σώμ́α, 
ετοίμαζ́εταί γία μία εκ́θεση ζώγραφίκης́ στο Εθνίκο ́Μουσείό του Μοντεβίδεό. 
Αλλα ́το μυαλο ́του είν́αί απασχολημεν́ο με οίκογενείακα ́θεμ́ατα, είδίκοτ́ερα με 
την εγκυμοσυν́η της πρώήν γυναίκ́ας του καί γία το πώς́ αυτο ́θα επηρεασ́εί την 
σχεσ́η του με την 10χρονη κορ́η του Σελεσ́τε καί την σταθεροτ́ητα που του 
προσφερ́εί η καθημερίνοτ́ητα μαζί ́της. 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Exile Room
(Αθηνας́ 12, Αθην́α. Μετρο:́ Μοναστηρακ́ι)

Ο χωρ́ος ειν́αι προσβασ́ιμος σε ΑμεΑ

 18.00

Αφιερ́ωμα Diversidad – Εισ́οδος Ελεύθ́ερη
Ολ́ες οί ταίνίές προβαλ́λονταί σε πανελλην́ία πρεμίερ́α καί είν́αί 
υποτίτλίσμεν́ες στα ελληνίκα ́

 Πίσω από Κλειστές Πόρτες / Entre paredes (Ruth Caudeli, Κολομβία, 2017, 19′)
 Ο Άντρας Όπως τον Ξέρουμε / El macho así entendido (Mónica Negueruela, Ισπανία,

2018, 5′)

 Το Συμβόλαιο / El alquiler (Pablo Gómez Castro, Ισπανία, 2017, 17′)

 Καπρίτσια / Boutade (Dany Ruz, Ισπανία, 2018, 13′)

 Αλίσια / Alicia (Javiera Fombona, Βενεζουέλα, 2017, 11′)

 Κάτι Σοβαρό / Algo serio (Nacho Bello, Ισπανία, 2018, 2′)

http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372550-fecha.gr/2444/afieroma-diversidad/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372654-fecha.gr/2313/mpelmonte-belmonte/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043
http://mail01.tinyletterapp.com/mooviereel/4-fecha-28-6/14372546-fecha.gr/2421/desmoi-aimatos-la-misma-sangre/?c=5a15626b-2f91-4802-b2ad-c00e38b77043


 Αντέλα / Adela (Evangelina Montes, Αργεντινή, 2017, 14′)

 Αγάπη & Επανάσταση / A.M.O.R Ante Mucho Odio Revolución (Cardena Florencia, 
Αργεντινή, 2018, 10′)

 Το Μυστικό μας / Aunque nos pese (Diego Roma, Ισπανία, 2018, 10′)

 #P0ZME (Alejandro Rogua, Μεξικό, 2018, 20′)
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