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24 – 30 ΊΟΥΝΊΟΥ 2021
Τιμές εισιτηρίων προβολής για το Θερινό Κινημα-
τογράφο Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas:

Προβολής: 8 ευρώ • Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων-
ΑμΕΑ-Σπουδαστές Ινστιτούτου Θερβάντες): 6 ευρώ

Τα μειωμένα εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν μόνο 
από το ταμείο του Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas και 
ώρες 20.00 - 23.30 

Προπώληση από 18 Ιουνίου 2021 ηλεκτρονικά και 
στα ταμεία του Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas
http://cinemax.gr/index.php

DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Los precios de las entradas del cine Elinis Cinemax 
Europa Cinemas:

Precio de las entradas: 8 euros • Rebajado 
(Estudiante - Desempleado - Descapacitado - 
Estudiantes del Instituto Cervantes): 6 euros 

Las entradas con descuento solo están disponibles en la 
taquilla de Elinis Cinemax Europa Cinemas de 20.00 a 
23.30 horas

Preventa a partir del 18 de junio de 2021 en línea en 
http://cinemax.gr/index.php y en la taquilla de Elinis 
Cinemax Europa Cinemas de 20.00 a 23.30 horas

Artistic Direction and Organisation | Stephen Alan Kollias, Dr. Panagiotis Stamatopoulos, Vasilios Skarmoutsos
Press Office Assistant | Elias Katirtzigianoglou
Social Media & Marketing | Theofanis Kollias

Graphic Design | Tonia Lambrianou
Website & Catalogue Spanish Texts | Nicoleta Xinariu

Streaming Platform Implementation | mOOviereel LTD / www.mooviereel.co.uk
Video Trailers and Radio Spots  | Konstantinos Papadopoulos & George1417

Θερινός Κινηματογράφος
Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas
(Λ. Κηφισίας 29, Μετρό Αμπελόκηποι)

Το FeCHA online

Από τις 24 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου το Φε-
στιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας 
- FeCHA θα δώσει τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσετε δωρεάν και διαδικτυακά σε όλη την Ελ-
λάδα τα αφιερώματα: cortoFeCHA, docuFeCHA, 
Diversidad και FeCHAniños.

Προβολές στο https://video.fecha.gr/

cine al aire libre
Elinis Cinemax Europa Cinemas
(Av. Kifisias 29, Atenas. Metro: Ambelokipi)

FeCHA en Línea

El Festival de Cine Hispanófono de Atenas - FeCHA 
presenta cortoFeCHA, docuFeCHA, Diversidad y 
FeCHAniños 2021, del 24 de junio al 2 de julio de 
2021, gratis y en línea para toda Grecia.

 
Proyecciones en https://video.fecha.gr/



Φερνάνδα Βαλαντές
Fernanda Valadez

Μεξικό, Ισπανία 
México, España

2020

95’

21.00

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Sin Señas Particulares

Ο Μιγκέλ έχει μόλις απελαθεί από τις ΗΠΑ και επιστρέ-
φει στο Μεξικό, λαχταρώντας να ξαναδεί τη μητέρα του. 
Η Μαγκνταλένα αναζητεί τον γιο της, που εξαφανίστηκε, 
ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα σύνορα. Οι δρόμοι 
των δύο ηρώων θα διασταυρωθούν, καθώς περιπλα-
νώνται στις παραμεθόριες ερημιές, όπου βασιλεύουν 
η ανομία, η βία και η απόγνωση. Δύο μοναχικές ψυχές, 
παγιδευμένες σε ένα άχρονο μεταίχμιο, αναζητούν μια 
διέξοδο παρηγοριάς και ανακούφισης.

Magdalena se aventura en un viaje en busca de su hijo, el 
cual desapareció en la ruta hacia la frontera de Estados 
Unidos. Viajando a través de los pueblos y paisajes 
desolados del México de hoy ella conoce a Miguel, un 
joven recientemente deportado que está tratando de 
regresar a su hogar.

Ροδρίγο Μπεγιότ
Rodrigo Bellott

Βολιβία, ΗΠΑ
Bolivia, Estados Unidos 

2019

105’

23.00

 TU ME MANQUES

Με την Rossy de Palma
Ο Χόρχε, ένας συντηρητικός άντρας από την Βολιβία, θα 
μάθει ότι ο γιος του, Γκαμπριέλ, αυτοκτόνησε. Όταν θα 
ανοίξει τον υπολογιστή του γιου του, θα μάθει για την 
κρυφή του ζωή και θα συναντηθεί με τον σύντροφό του, 
Σεμπαστιάν, για να μάθει επιτέλους ποιος ήταν ο γιος 
του.

Jorge, un padre tradicional boliviano, recibe noticias del 
suicidio de su hijo Gabriel. Semanas después de la tragedia 
encuentra la computadora portátil de su hijo, donde 
descubre que tenía una relación amorosa con Sebastián, 
otro joven compatriota que vive en la ciudad de Nueva 
York, donde su hijo estudiaba.

πέμπτη/jueves  |  24.6.2021 



Άλβαρο Ντίαθ Λορένθο 
Álvaro Díaz Lorenzo

Ισπανία
España

2020

100’

21.00

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
La Lista De Los Deseos

Με την Βικτόρια Αβρίλ (Ψηλά Τακούνια)
Η Έβα και η Κάρμεν γνωρίζονται σε ένα ιατρείο, όπου 
περιμένουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις για καρκίνο. Η 
Κάρμεν πείθει την Έβα να κάνει μια λίστα με τρία πράγ-
ματα που πάντα ήθελε να κάνει και, μαζί με μια φίλη 
τους, ξεκινούν και οι τρεις ένα τρελό ταξίδι για να τα 
πραγματοποιήσουν.

Eva y Carmen se encuentran durante una sesión de 
quimioterapia para tratar sus diagnósticos de cáncer 
mamario. Carmen, que ya había pasado por esa misma 
situación tres veces antes, motiva a Eva para crear una 
lista de tres cosas que siempre ha querido hacer, pero 
nunca se atrevió.

Εστέβε Σόλερ, Χεράρντ
Κίντο, Νταβίντ Τόρας
Gerard Quinto, Esteve Soler, 
David Torras

Ισπανία
España

2019

75’

23.10

Μια προσφορά του 
Βρείτε Ισπανόφωνες προβολές στο cinobo.com

 7 ΛΌΓΌΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙΣ ΜΑΚΡΙΑ
7 Raons per Fugir

Κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ισπα-
νικού κινηματογράφου. 7 σφηνάκια σουρεάλ κωμωδίας 
που μπλέκουν το χιούμορ με τον τρόμο. Μια μαύρη σά-
τιρα όπου, ανά πάσα στιγμή, τα γέλια μπορούν να μετα-
τραπούν σε κραυγές.

Un matrimonio que intenta ‘abortar’ a su hijo adulto. Una 
pareja a la que se le presenta el tercer mundo en casa. Una 
escalera de vecinos que no recuerdan que va después del 
seis… Siete visiones surrealistas de una sociedad que no 
progresa.

παρασκευή/viernes  |  25.6.2021 





Θεσκ Γκάι
Cesc Gay

Ισπανία
España

2020

82’

21.00 22.50

 ΌΙ ΓΕΙΤΌΝΕΣ ΑΠΌ ΠΑΝΩ
Sentimental

Ο Χούλιο και η Άνα είναι μαζί εδώ και 15 χρόνια. Το 
πάθος έχει φύγει από το γάμο τους και οι καθημερινοί 
τους καυγάδες έχουν γίνει πλέον συνήθεια. Από πάνω 
τους μένουν οι Σάλβα και Λάουρα, ένα νέο ζευγάρι που 
έχει μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία. Οι πα-
θιασμένοι ήχοι που κάνει το ζευγάρι από πάνω προκα-
λούν αναστάτωση στον Χούλιο και την Άνα. Από ζήλεια 
ή επειδή τους «ξυπνάει» κάτι άλλο; Απόψε το βράδυ θα 
τους γνωρίσουν και θα το μάθουν.

Julio y Ana hace más de quince años que están juntos. 
Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que 
ha hecho del combate diario la esencia de su relación. 
Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso 
de arriba, Salva y Laura, una pareja más joven que ellos, 
amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido 
en una molestia para Julio y Ana… ¿o quizás en un estímulo?

 ΌΥ ΦΌΝΕΥΣΕΙΣ
No Matarás

Ο Ντάνι είναι ένα καλό παιδί που έχει περάσει τα τε-
λευταία χρόνια φροντίζοντας τον άρρωστο πατέρα του. 
Μετά το θάνατο του πατέρα του, αποφασίζει να πάρει 
πάλι τη ζωή στα χέρια του και να ταξιδέψει τον κόσμο. 
Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του γνωρίζει την Μίλα, μια 
όμορφη αλλά ασταθή κοπέλα. Αυτό που θα ξεκινήσει 
ως μια νύχτα περιπέτειας θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο 
επικίνδυνο.

Dani, un buen chico que durante los últimos años de su 
vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre 
enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. 
Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce 
a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, 
que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las 
consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal 
extremo que se planteará cosas que jamás habría podido 
imaginar.

Δαβίδ Βικτόρι
David Victori

Ισπανία
España

2020

92’

σάββατο/sábado  |  26.6.2021 



Γκαστόν Πόρταλ
Gastón Portal

Αργεντινή, Ουρουγουάη
Argentina, Uruguay

2021

93’

21.00

 Η ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ
La noche mágica

Με την Ναταλία Ορέιρο.
24 Δεκεμβρίου. Μια γαλήνια νύχτα διακόπτεται όταν ένας 
κλέφτης θα εισβάλει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Αυτό που 
δεν υπολογίζει ο κλέφτης είναι η κόρη του ζεύγους, που 
θα περάσει τον κλέφτη για τον Άγιο Βασίλη και του ζητά-
ει να πραγματοποιήσει την Χριστουγεννιάτικη ευχή της.

24 de diciembre. Todo parece silencioso y tranquilo en 
esta casa de San Isidro donde vive un matrimonio con 
su pequeña hija. Pero en la víspera de Navidad un ladrón 
(Diego Peretti) entrará a robar a la casa. Lo que no sabe 
es que la pequeña lo confundirá con Papá Noel y le pedirá 
cumplir su lista de deseos navideños.

Ροντρίγκο Σεπούλβεδα 
Rodrigo Sepúlveda

Χιλή, Αργεντινή, Μεξικό
Chile, Argentina, México

2020

93’

23.00

Μια προσφορά του 
Βρείτε Ισπανόφωνες προβολές στο cinobo.com

 ΤΡΥΦΕΡΕ ΜΌΥ ΤΑΥΡΌΜΑΧΕ
Tengo miedo torero

1986, Χιλή, λίγο πριν την απόπειρα δολοφονίας του δι-
κτάτορα Πινοτσέτ από αντάρτικες ομάδες. Μια γερασμέ-
νη τρανς γυναίκα, που ζει σε ένα πάλαι ποτέ πολυτελές 
εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα, ερωτεύεται έναν νεαρό 
μεξικανό επαναστάτη και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια 
επικίνδυνη παράνομη επιχείρηση.

Ambientada a fines de los 80’s en Santiago de Chile, Tengo 
miedo torero narra el encuentro entre La Loca del Frente, 
un viejo travesti de escasos recursos, y Carlos, un guerrillero 
encubierto de origen mexicano. Una noche, el joven rebelde 
salva a La Loca de la policía y entre ellos florece una especial 
relación llena de dolor, justicia y boleros. Carlos le pide a 
La Loca que guarde unas cajas en su casa, aparentemente 
llenas de “libros prohibidos”, pero lo que ella no sabe es que 
dentro están las armas para asesinar al dictador Augusto 
Pinochet.

κυριακή/domingo  |  27.6.2021 





Αλόνσο Γιόσα
Alonso Llosa

Μελίνα Λεόν
Melina León

Περού
Perú

Περού, Ισπανία, Η.Π.Α., Χιλή
Perú, España, Estados Unidos, 
Chile

2020 2019

91’ 97’

21.00 23.00

δευτέρα/lunes | 28.6.2021

 ΤΡΑΓΌΥΔΙ ΧΩΡΙΣ ΌΝΌΜΑ
Canción sin nombre

Περού, 1988. Η Χεορχίνα, μια νεαρή κοπέλα από ένα μι-
κρό χωριό των Άνδεων, φτάνει στη Λίμα προκειμένου 
να γεννήσει σε μια αυτοσχέδια κλινική. Μυστηριωδώς 
όμως, το βρέφος εξαφανίζεται. Εν μέσω των πολιτικών 
αναταραχών της εποχής, ο Πέδρο, ένας εσωστρεφής δη-
μοσιογράφος θα γίνει ο μοναδικός της σύμμαχος στην 
απελπισμένη αναζήτηση να βρει το παιδί της.

Peru, 1988. Georgina es una joven de los Andes, cuya hija 
recién nacida es robada en una clínica de salud falsa. Su 
búsqueda desesperada de la niña la lleva a la sede de un 
importante periódico donde conoce a Pedro Campos, un 
periodista solitario que se encarga de la investigación.

Το Περού γιορτάζει 200 χρόνια ανεξαρτησίας στις 28 Ιουλίου 2021

 Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
La Restauración

Ο Τάτο, ένας χαρισματικός αλλά ανώριμος 50ρης, έχει 
χάσει τα πάντα. Μένει τώρα με την μητέρα του τη Ρόσα, 
που βρίσκει κάθε ευκαιρία να τον ταπεινώσει, και τις 3 
οικιακές βοηθούς τους. Απελπισμένος να βρει λεφτά, θα 
πουλήσει το σπίτι της μητέρας του και την μεταφέρει σε 
ένα χώρο που έχει σχεδιάσει να μοιάζει με το δωμάτιό 
της, λέγοντάς της ότι κάνει ανακαίνιση στο υπόλοιπο 
σπίτι.

Tato, un carismático e inmaduro hombre de 50 años, lo ha 
perdido todo. Ahora vive con tres empleados domésticos 
y su excéntrica madre, Rosa, quien lo humilla cada vez 
que puede con la esperanza de mantenerlo dentro de su 
decrépita mansión. Desesperado por obtener independencia 
económica, Tato vende la casa sin el consentimiento de su 
madre. Para hacerle creer que ella aún vive dentro de su 
viejo cuarto, Tato la coloca en un espacio vagamente similar 
para crear la ilusión que la casa está siendo restaurada por 
su valor histórico.



Χουάν Χοσέ Καμπανέγια
Juan José Campanella

Αργεντινή, Ισπανία
Argentina, España

2018

129’

21.00

Από τον σκηνοθέτη της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Το μυστικό στα μάτια της»
Μια σταρ από τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, ένας ηθοποιός στα γεράματά του, ένας έξυπνος σεναριογράφος 
και ένας ύπουλος σκηνοθέτης ζουν όλοι μαζί σε μια έπαυλη όπου έχουν φτιάξει μια ασυνήθιστη ζωή. Η άφιξη ενός 
νεαρού ζευγαριού που θέλει να πείσει την ηθοποιό να πουλήσει το σπίτι θα αναγκάσει τους κατοίκους να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους και να το εμποδίσουν.

La historia de una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico 
frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la 
llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro.

 ΙΣΤΌΡΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΡΕΩΝ
El Cuento De Las Comadrejas

τρίτη/martes | 29.6.2021







τετάρτη/miércoles | 30.6.2021

Δαβίδ Αλμπάλα
David Albala

Χιλή
Chile

2020

138’

21.00

Εμπνευσμένη από ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη το 1990, όταν 49 πολιτικοί κρατούμενοι διέφυγαν από μια σήραγ-
γα την οποία χρειάστηκε 18 μήνες για να τη σκάψουν.
Στις 29 Ιανουαρίου 1990, λίγο πριν μεταβεί σε δημοκρατικό καθεστώς η Χιλή, δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι δρα-
πέτευσαν από μια σήραγγα 80 μέτρων την οποία έσκαβαν για 18 μήνες μέλη του Πατριωτικού Μετώπου Μανουέλ 
Ροντρίγκες (FPMR) με κουτάλια, πηρούνια και κατσαβίδια, ενώ έκρυβαν παράλληλα τους 55 τόνους χώματος που 
είχαν σκάψει μέσα στη φυλακή. Κανένας από τους φύλακες ή τους διπλανούς κρατούμενους δεν πήρε είδηση.

Ni los presos comunes de las celdas cercanas, ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría 
a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.
Trata de la fuga carcelaria de medio centenar de reos de la Cárcel Pública de Santiago, planeada y perpetrada por 24 
presos que cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal, lo que 
les tomó más de un año de construcción, utilizando sólo un destornillador.

 ΌΜΑΔΑ ΑΠΌΔΡΑΣΗΣ
Pacto de Fuga



cortoFeCHA Ταινίες Μικρού Μήκους | cortometrajes

LOS BENGALAS
Orquesta Los Bengalas
(David Valero Simón, España, 2021, 20’)

Οι «Los Bengalas» είναι μια ορχήστρα που συγκροτήθηκε 
από 4 συνταξιοδοτημένους φίλους και παίζουν σε φεστι-
βάλ σε μικρά χωριά τα τελευταία 30 χρόνια. Αλλά φέτος, 
κάτι έχει αλλάξει.
«Los Bengalas» son una orquesta formada por cuatro 
amigos jubilados que llevan más de 30 años tocando en 
las fiestas de los pueblos, pero este año algo ha cambiado.

ΥΠΕΡΠΛΗΡΌΤΗΤΑ
Overbooking
(Alex San Martin, España, 2020, 14’)

Δύο άγνωστοι θα περάσουν την ημέρα μαζί, όταν εξαιτί-
ας της υπερπληρότητας της πτήσης τους, αναγκάζονται 
να μείνουν μια παραπάνω μέρα.
Dos desconocidos deciden quedarse un día más tras el 
ofrecimiento de la compañía aérea por el Overbooking 
en su vuelo.

ΜΠΛΌΥ & ΜΑΛΌΌΥΝ: ΑΔΥΝΑΤΕΣ 
ΥΠΌΘΕΣΕΙΣ
Blue & Malone: Casos Imposibles
(Abraham López, España, 2020, 20’)

Η Μπέρτα, μια νεαρή δημοσιογράφος. θα επισκεφθεί το 
παλιό θέατρο στο οποίο δούλευε η γιαγιά της, το βράδυ 
πριν την κατεδάφισή του. Θα δει ότι δεν είναι εγκαταλε-
λειμμένο όμως.
Berta, una joven periodista aplastada por el estrés, visita 
el viejo teatro en el que trabajaba su abuela la noche antes 
de que lo derriben, pero no está del todo abandonado.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
La Entrevista
(Ángel M. Pecci, España, 2020, 5’)

Η Μαρί Κάρμεν πάει να πιάσει δουλειά στο μπαρ που 
δουλεύει ο φίλος της ο Ντάνι, πιστεύοντας ότι σίγουρα 
θα την προσλάβουν. Όταν γνωρίζει τον ιδιοκτήτη όμως 
θα μάθει ότι πρέπει να δώσει συνέντευξη στα αγγλικά.
Mari Carmen acude buscando trabajo al bar donde 
trabaja su amigo Dani, creyendo que va sobre seguro. 
Sin embargo, llegado el momento de conocer al dueño, 
descubre que la entrevista es en inglés.

Διαθέσιμες 24 Ιουνίου – 2 Ιουλίου για όλη την Ελλάδα στο video.fecha.gr
disponible del 24 de junio al 2 de julio para toda Grecia en video.fecha.gr

Δωρεάν Διαδικτυακές προβολές / proyecciones en línea, gratuitas

ΥΠΌΠΤΌΙ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΌΥΡΤΙΝΑ
Sospechosos Bajo El Telón
(Moisés Martín Moreno, España, 2020, 13’)

Η Αουρόρα Χάρινγκτον είναι μια συγγραφέας αστυνομι-
κών ιστοριών και περνάει μια δημιουργική κρίση. Πρέπει 
να βρει την ιδέα για να γίνει μπεστ-σέλερ το επόμενο 
βιβλίο της.
Aurora Harrington es escritora de novela negra en plena 
crisis creativa. Necesita tener la idea de su próxima novela 
y escribir un éxito de ventas.

ΘΕΙΕ
Tío
( Juan Medina, México, 2021, 13’)

Την πρώτη μέρα που θα δουλέψει στα ορυχεία, ο Μαρτίν, 
ένας υπερόπτης έφηβος, θα μάθει την σημαντικότητα των 
παραδόσεων και του σεβασμού των προγόνων.
En su primer día de trabajo como minero, Martín, un 
adolescente engreído aprenderá la importancia de los 
rituales y respeto a los ancestros.

ΥΠΕΡΠΛΗΡΌΤΗΤΑ
Overbooking
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Η ΣΙΩΠΗ ΤΌΥ ΠΌΤΑΜΌΥ
El Silencio Del Rio
(Francesca Canepa, Perú, 2020, 14’)

Ο Χουάν είναι ένα αγόρι 9 χρόνων και ζει με τον πατέρα 
του σε ένα πλωτό σπίτι στον Αμαζόνιο.
Juan, un niño de 9 años, vive con su padre en una casa 
flotante del otro lado del Río Amazonas.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΌ
Refugio
( Juan Antonio Moreno, España, 2020, 15’)

Ο Ντέστινι δεν θέλει να γυρίσει, και με την βοήθεια της 
φίλης του, της Παουλίνα, το σκάνε όσο κοιμούνται όλοι. 
Περιπλανώνται τη νύχτα, μέχρι να βρουν το καταφύγιό 
τους.
Destiny no quiere volver atrás y huye con la ayuda de su 
amiga Paulina mientras todos duermen. En medio de la 
noche, escapan del miedo hasta encontrar su refugio.

ΤΌ ΡΑΔΙΌΦΩΝΌ
La Radio
(Carlos Novella, Venezuela, 2021, 14’)

Ένας άντρας προσπαθεί να επιδιορθώσει το ραδιόφωνο 
που του έχει κρατήσει συντροφιά όλη του την ζωή.
Un hombre trata de salvar su antigua radio que siempre 
lo ha acompañado.

ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ
Volver
( Jonathan Delgado Herrera, Argentina, 2020, 12’)

Ένας μοναχικός άντρας έχει περάσει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ζωής του δουλεύοντας σε ένα σούπερμαρκετ. 
Μια νύχτα, μετά από μια ξαφνική επανένωση με τον πα-
τέρα του, η σχέση τους θα δοκιμαστεί.
Un hombre solitario ha trabajado la mayor parte de su 
vida en un supermercado. Una noche, tras un inesperado 
reencuentro con su padre, la distancia que ha existido 
entre ellos se pone a prueba.
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ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ
Habana Me Matas
(Patricia De Luna, España/Cuba, 2019, 20’)

Εσείς θα πηγαίνατε στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς 
να πείτε τίποτα σε κανέναν; Η Πάουλα το σκάει στην 
Κούβα, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή επαγγελματική 
καριέρα.
¿Te irías al otro lado del mundo sin decir nada a nadie?
Paula se escapa a Cuba, dejando atrás una brillante carrera 
profesional.

ΑΥΤΌΙ ΠΌΥ ΣΙΩΠΌΥΝ
Els Que Callen
(Albert Folk, España, 2020, 18’)

Μια δικηγόρος με μια περίπλοκη προσωπική ζωή καλεί-
ται να υπερασπιστεί έναν νεαρό, ο οποίος κατηγορείται 
μαζί με άλλους δύο, ότι πυρπόλησε μια άστεγη γυναίκα.
Una abogada con una vida personal complicada recibe el 
encargo de defender a uno de los acusados por el llamado 
«crimen del cajero», donde tres jóvenes quemaron una 
mujer sin-techo.

ΌΙ ΠΌΛΩΝΌΙ
Las Polacas
(Carlos Barba Salva, Cuba, 2020, 24’)

Αβάνα. Μια μητέρα και μια κόρη θα κάνουν ένα ταξίδι με 
ένα παλιό πολωνικό Fiat, που είναι γνωστό στην Κούβα 
ως “polaquito”.
La Habana. Madre e hija emprenden un viaje en un antiguo 
Polski Fiat, llamado popularmente en Cuba “polaquito”.

ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ
Volver
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ΠΕΤΑ
Vuela
(Carlos Gómez & Mira Sagrado, España, 2020, 15’)

Η ιστορία ενός πουλιού που γεννήθηκε με παραμορφω-
μένο φτερό και έτσι δεν κατάφερε να μεταναστεύσει. 
Μια μέρα, η μοίρα θα το αναγκάσει να κάνει αυτό που 
δεν τολμούσε ποτέ, να πετάξει.
Vuela es la historia de un pájaro que tiene un ala atrofiada 
que le impide migrar. Un día la fatalidad lleva a nuestro 
protagonista a hacer cosas que no haría ni por sí mismo, 
como volar.

Ό ΧΌΥΑΝ ΚΑΙ Ό ΑΕΡΑΣ
Juan Viento
(Carlos Farina, Argentina, 2020, 4’)

Είναι η δουλειά του Χουάν να κρατάει το πάρκο καθαρό, 
οπότε ο αέρας είναι ο χειρότερός του εχθρός! Σήμερα 
όμως ο αέρας του επιφυλάσσει μια έκπληξη.
Juan es el encargado de limpiar las hojas del parque y por 
ende, enemigo irreconciliable del viento. Pero esta vez, el 
viento lo sorprenderá.

ΤΌ ΜΕΓΑΛΌ ΌΡΌΣΗΜΌ
El Gran Hito
(Ignasi López Fàbregas, España, 2020, 13’)

Από την μία, έχουμε έναν ορειβάτη που θέλει να καταφέ-
ρει να κατακτήσει την κορυφή ενός επικίνδυνου βουνού. 
Aπό την άλλη, έχουμε μια γυναίκα που έχει βαρεθεί να 
περιμένει τον άντρα της να επιστρέφει από τις περιπέ-
τειές του. Τα μονοπάτια τους θα διασταυρωθούν όσο εκ-
πληρώνουν τους στόχους τους.
Por un lado, un adinerado montañero empeñado en 
conquistar la última cumbre que le falta para completar las 
ascensiones a las montañas más destacadas. Y por otro, 
la dama que, aburrida de ser quien espera a su marido 
siempre que este regresa de emocionantes escaladas, 
decide vivir su propia aventura. Los destinos de ambos 
personajes se cruzarán de camino a sus respectivos 
objetivos.

DUBICEL
(Yashira Jordan & Igor Gopkalo Streiff, Argentina, 2019, 9’)

Ο Ντουμπισέλ είναι ένα παιδί των άστρων, που ζει πα-
γιδευμένο σε έναν θόλο έξω στο γαλαξία, από τότε που 
γεννήθηκε.
Dubicel es un niño cósmico que vive enjaulado en una 
cúpula galáctica desde el día que nació.

Ό ΚΌΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΗ
Quma y las Bestias
(Ivan Stur & Javier I. Luna Crook, Argentina, 2019, 11’)

Πριν από 12.000 χρόνια στην Νότια Αμερική, ένα αγόρι 
που το λένε Κούμα έχει φιλοδοξίες να γίνει μεγάλος κυ-
νηγός.
12.000 años atrás en América del Sur, un niño llamado 
Quma aspiraba a convertirse en un gran cazador.

Ό ΑΝΤΡΑΣ ΠΌΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΠΌΤΕ ΒΡΌΧΗ
El Hombre Que Nunca Vio Llover
(Miguel Muñoz, España, 2020, 2’)

Και αν δεν έχεις δει ποτέ σου τη βροχή;
¿Y si nunca has visto llover?

Η ΤΣΙΜΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΙΔΑ
La Chimai Y La Tormenta
(David Bisbano, Argentina, 2020, 8’)

Μετά από μια μεγάλη καταιγίδα, μια γριά Τσιμάι, μια θε-
ραπεύτρια, θα φροντίσει το δάσος, με έμφαση σε ένα 
μεγάλο δέντρο που έχει πέσει.
Después de una gran tormenta, una muy anciana CHIMAI, 
curandera espiritual, cuida el bosque, principalmente del 
gran árbol que fue derribado.

Η ΌΥΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
Cua De Sirena
(Alba Barbé i Serra, España, 2020, 8’)

Ο Ροκ είχε μπερδευτεί. Του είχαν πει ότι ήταν άνθρωπος, 
αλλά ότι  μπορούσε να γίνει και σειρήνα.
Roque estaba desorientado. Le decían que era un ser 
humano y que se podía convertir en sirena.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΝΌΣ ΠΕΙΡΑΤΗ
El Corazón De Un Pirata
(Alexander Radcenco & Angel Gomez & Pedro Fernandez, 
Uruguay, 2021, 3’)

Η ιστορία ενός μοναχικού πειρατή που προσπαθεί να 
γράψει ένα γράμμα στην αγαπημένη του κατά τη διάρ-
κεια μιας καταιγίδας.
Esta es la historia de un pirata solitario que quiere escribir 
una carta a su amada. ¡Pero al mismo tiempo está en medio 
de una tormenta en el mar!
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ΓΚΑΌΥΝΤΙ, Ό ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΑΣ ΤΌΥ ΘΕΌΥ
Gaudi, El Arquitecto De Dios
(Marc Petitpierre & Josep Padró, España, 2020, 28’)

Μια ιστορία πίστης, υπερνίκησης εμποδίων, πέντε κο-
σμικών που ξεκίνησαν να αποδείξουν ότι ο Γκαουντί αξί-
ζει την οσιοποίησή του από την Εκκλησία.
“Gaudí, el arquitecto de Dios” es una historia de fe, de 
superación, de cinco laicos que decidieron crear una 
asociación para demostrar que Gaudí es digno de uno de 
los títulos más preciados de la Iglesia: la beatificación.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΌΣ ΠΑΓΕΤΩΝΑ
Memorias De Hielo
(Adán Ruiz, México, 2020, 5’)

Ο τελευταίος παγετώνας στο Πίκο ντε Ορισάμπα, το ψη-
λότερο βουνό του Μεξικού, κοντεύει να εξαφανιστεί και 
δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να αποτραπεί το τέλος του.
El último glaciar del Pico de Orizaba - la montaña más alta 
de México - está próximo a desaparecer y no hay nada que 
se pueda hacer para evitar su muerte.

KUKAMA MAESTRO
(Siwar Peralta, Perú, 2020, 6’)

Ο Ντον Αλεχάνδρο είναι ένας 80χρονος αγγειοπλάστης 
από το Σάντο Τομάς. Ανήκει στη 2η γενιά των Κουκάμα.
Don Alejandro es un alfarero de 80 años de la ciudad 
de Santo Tomás. Pertenece a la segunda generación de 
migrantes Kukama.

Η ΒΌΣΚΌΣ
La Pastora
( Joan Alvado, España, 2020, 14’)

Η Λάουρα αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές και 
την καριέρα της στη βιολογία και να ασχοληθεί με κάτι 
διαφορετικό: να γίνει βοσκός.
Laura decidir abandonar la seva incipient carrera de 
biologia per inscriure’s en un programa molt diferent: 
l’Escola per Pastors.

CAMPERO
(Francisco Prato, Aníbal Nario, Uruguay, 2020, 10’)

Ένα ντοκιμαντέρ για την εξέλιξη των Γκάουτσο στην Ου-
ρουγουάη.
Campero es un documental sobre la evolución de la figura 
del gaucho en Uruguay.

SAAKHELU, ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ
Saakhelu, Ofrenda A La Madre Tierra
(Mateo Leguizamón, Colombia, 2018, 25’)

Κατά τη διάρκεια της σύρραξης στην Κολομβία, οι ιθαγε-
νείς Νάσα ήταν από τους λαούς που υπέφεραν περισσό-
τερο τα τελευταία 50 χρόνια. Οι συγκρούσεις, τους έχουν 
οδηγήσει στο να ξεχάσουν τις αρχαίες τους παραδόσεις.
En el marco del post conflicto Colombiano, el pueblo 
indígena Nasa ha sido uno de los pueblos más afectados 
por la guerra que se ha vivido por más de cincuenta años 
en su territorio. Conflicto que los ha impulsado poco a 
poco al olvido y abandono de sus saberes ancestrales y 
prácticas espirituales milenarias.



Τερέσα Κάμου Γκερέρο
Teresa Camou Guerrero

Μεξικό
México

2015

79’

 SUNÚ

Μέσα από τα μάτια των μικρομεσαίων αγροτών καλα-
μποκιού, η ταινία μας παρουσιάζει ιστορίες ενός απει-
λούμενου επαρχιακού κόσμου. Ταξιδεύει μέσα στην καρ-
διά μιας χώρας όπου οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η 
αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν ελεύθεροι, να 
δουλέψουν τη γη τους και να καλλιεργήσουν τους σπό-
ρους τους και να παραμείνουν πιστοί στις παραδόσεις 
τους, ενάντια σε ένα μοντέρνο κόσμο που τους χρειάζε-
ται αλλά και τους φθονεί.

Visto a través de los pequeños, medianos y grandes 
productores de maíz en México, Sunú hilvana distintas 
historias sobre un mundo rural amenazado. Viaja al 
corazón de un país donde los pueblos alientan su 
determinación a seguir siendo libres, a trabajar la tierra 
y cultivar sus semillas y a vivir su cultura en un mundo 
moderno que no los valora pero, a la vez, los necesita.

 ΝΌΜΌΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Derecho de playa

Οι ψαράδες στη νότια ακτή της Χαλίσκο έχουν εξασκήσει 
το επάγγελμά τους ελεύθερα για δεκαετίες. Τα τελευταία 
χρόνια απειλούνται από την ιδιωτικοποίηση των ακτών 
στην περιοχή τους. Το Σύνταγμα τους δίνει το δικαίωμα, 
αλλά τίποτα δεν τους εγγυάται ότι θα μπορούν να συνε-
χίσουν το επάγγελμά τους. Για να διατηρήσουν τα δικαι-
ώματά τους και να συνεχίσουν να ζουν από την θάλασσα, 
παρά τα μεγάλα ρίσκα, θα πρέπει να συσπειρωθούν και 
να αγωνιστούν.

Los pescadores de la costa sur de Jalisco han ejercido 
libremente su oficio desde hace décadas. En los últimos 
años han sido amenazados por el ímpetu privatizador que 
aumenta su presencia en las playas de la región. Los asiste 
la Constitución mexicana pero aun así nada les garantiza 
su derecho a seguir ejerciendo la pesca. Para conservar su 
oficio, un oficio con muchos peligros dentro del mar y en 
riesgo fuera de él, tendrán que luchar unidos con el fin de 
hacer valer su derecho de playa.

Χόρχε Ντίας Σάντσες
Jorge Díaz Sánchez

Μεξικό
México

2016

75’

docuFeCHA Ταινίες ντοκιμαντέρ | documentales

Διαθέσιμες 1 – 2 Ιουλίου για όλη την Ελλάδα στο video.fecha.gr
disponible del 1 de julio al 2 de julio para toda Grecia en video.fecha.gr

Δωρεάν Διαδικτυακές προβολές / proyecciones en línea, gratuitas





Diversidad

Ταινίες Μικρού Μήκους LGBTQI+ | cortometrajes lgbtqi+

Διαθέσιμες 24 Ιουνίου – 2 Ιουλίου για όλη την Ελλάδα στο video.fecha.gr
disponible del 24 de junio al 2 de julio para toda Grecia en video.fecha.gr

Δωρεάν Διαδικτυακές προβολές / proyecciones en línea, gratuitas

ΤΡΕΙΣ ΦΌΡΕΣ
Tres veces
(Paco Ruiz, España, 2020, 20’)

Ο Μάριο είναι μόνος στο σπίτι. Οι γονείς του έχουν φύ-
γει και θα αργήσουν να επιστρέψουν. Αρκετός χρόνος για 
να κανονίσει ένα ραντεβού για σεξ με έναν άγνωστο.
Mario está solo en casa. Sus padres han salido y tardarán 
algo en volver. Lo suficiente para que su hijo se cite por 
Internet con un absoluto desconocido.

ΛΙΛΑ
Lila
(Lamberto Guerra, España, 2020, 20’)

Μία νύχτα. Τρεις γυναίκες. Τρεις γενιές. Μια γιαγιά, μια 
μητέρα και μια κόρη θα χάσουν τη Λίλα, το κατοικίδιό 
τους τα τελευταία 20 χρόνια.
Una noche. Tres mujeres. Tres generaciones. Una abuela, 
una madre y una hija están a punto de perder a Lila, la 
mascota que las ha unido los últimos casi 20 años.

ΕΚΑΙ
Mi Pequeño Gran Samurai
(Arantza Ibarra, España, 2020, 20΄)

Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του νεαρού τρανς αγο-
ριού Εκάι Λερσούνδι, που αυτοκτόνησε το 2018, όταν δεν 
μπορούσε να βγάλει άκρη με την γραφειοκρατία που 
σχετιζόταν με την ορμονοθεραπεία του.
Un corto documental que describe la historia del joven 
trans Ekai Lersundi, que murió por suicidio en 2018 
mientras luchaba con la burocracia en torno a la asignación 
de terapia de reemplazo hormonal.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Vuelta Al Sol
( Judith Corro, Panamá, 2020, 7’)

Ο Σέσαρ έχει γενέθλια και οι γονείς του περιμένουν να 
φορέσει ρούχα στα οποία αισθάνεται δυσφορία.
César está de cumpleaños y sus padres esperan que use 
ropa que le hace sentir incómodo.

ΠΕΡΑΣΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ ΣΌΥ
Contigo Viví Una Vida
(Elena Martinez Santos, España, 2019, 15’)

Η Κλόε αρχίζει δουλειά στο ογκολογικό τμήμα του νοσο-
κομείου. Είναι νοσοκόμα και νιώθει ότι δεν μπορεί να τα 
βγάλει πέρα ώσπου γνωρίζει τη Λάουρα, μια ασθενή που 
θα αφήσει το σημάδι της.
Chloe comienza a trabajar en una nueva planta de su 
hospital, oncología hematológica. Ella es enfermera y al 
principio se ve superada por la situación hasta que conoce 
a Laura, una paciente que le dejará huella.

ΚΌΛΠΌ
El Truco
(Gonzalo Ruiz Esteban, España, 2020, 15’)

Η Έβα και η Μαρία είναι καλόγριες και δασκάλες σε ένα 
συντηρητικό καθολικό σχολείο. Ένα ατυχές σχόλιο θα φέ-
ρει αρνητικές συνέπειες για την Έβα.
Eva y María son monjas y profesoras en un estricto colegio 
católico. Un comentario desafortunado a un alumno traerá 
consecuencias negativas a Eva.

ΠΕΡΑΣΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ ΣΌΥ
Contigo Viví Una Vida
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ΌΡΙΑ
Límites
( José Antonio Valera, España, 2020, 10’)

Ο Άντρι έχει προτείνει ένα παιχνίδι στον Γιον.
Adri ha propuesto a Jon un juego.

ΠΌΤΑΜΙ
Río
(Marco Buontempo, Argentina, 2020, 25’)

Ο Μπρούνο και ο Φράνκο συναντιούνται ξανά μετά από 
πολλά χρόνια, μετά από μια σύντομη σχέση που είχαν 
ως έφηβοι.
Bruno y Franco se reencuentran varios años después de 
haber vivido un romance en su adolescencia.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ
Antes De La Erupción
(Roberto Perez Toledo, España, 2020, 10’)

Παρόλο που μια έκρηξη ηφαιστείου μπορεί να συμβεί 
χωρίς προειδοποίηση, συνήθως υπάρχουν ενδείξεις. Δεν 
το περιμέναμε.
Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ninguna 
señal previa, lo más probable es que los volcanes emitan 
diferentes tipos de advertencias antes de que comience la 
erupción. Apenas lo vimos venir.

ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Dama Blanca
(Elena Marcelo, España, 2021, 14’)

Ο Φέδε έχει χωρίσει από τη Λόλα, χωρίς να της έχει δώ-
σει κάποια ξεκάθαρη απάντηση μετά από 30 χρόνια μαζί. 
Αυτή ξέρει το γιατί και δε θέλει να τον χάσει.
Fede se ha separado de Lola sin darle un motivo claro tras 
30 años juntos, ella sabe por qué y no quiere perderlo.

ΤΙ ΑΠΌΜΕΝΕΙ ΌΤΑΝ ΦΕΥΓΕΙΣ
Lo Que Se Queda Cuando Te Vas
(Facundo Sosa Ferreira, Uruguay, 2020, 15’)

Η Μάιτε είναι μια νέα, επιτυχημένη και ανεξάρτητη γυ-
ναίκα. Ένα βράδυ θα χτυπήσει το κουδούνι της και θα 
εμφανιστεί η Ολίβια, μια κοπέλα που ισχυρίζεται ότι εί-
ναι η αδερφή της.
Maite is a young, successful and independent woman. 
One night her apartment doorbell rings. On the other side 
of the door is Olivia, a girl who claims to be her sister.

ROCKY
(Dani Seguí, España, 2020, 11’)

Ο Ροκ έχει αποφασίσει ότι το νούμερο που θα κάνει στην 
παράσταση του σχολείου στο τέλος της χρονιάς θα είναι 
από το αγαπημένο του μιούζικαλ. Αλλά η διευθύντρια 
του σχολείου δεν έχει σκοπό να το επιτρέψει.
En Roc ha decidit que la seva actuació de final de curs 
sigui el playback d’un número musical molt especial. Però 
la directora del centre no ho permetrà sota cap concepte.

ΠΌΤΑΜΙ
Río
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