
                                                                                                                                                                  

 

                 Στο Αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου-Λυκείου (Νεάπολη)  στις 4-5/4/2012 . 

     Οι ταινίες είναι υποτιτλισμένες και απευθύνονται  σε μαθητές δημοτικού-γυμνασίου- λυκείου: 

1.   Ο Γιόναθαν έχει αποβληθεί από οκτώ ορφανοτροφεία. Όταν φτάνει στο οικοτροφείο 

του Αγίου Θωμά της Λειψίας δεν πιστεύει πως θα μείνει εκεί για πολύ καιρό. Ωστόσο, ο Δίκαιος, ο διευθυντής της 

χορωδίας, τον παίρνει υπό τον προστασία του. Έτσι ,γεννιέται μια φιλία ανάμεσα στον Γιόναθαν και τα υπόλοιπα 

παιδιά που μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο. 

 2003, 110’ 

2.  Γερμανία 1942. Το χιτλερικό καθεστώς βρίσκεται στο απόγειο της πολιτικής και 

στρατιωτικής του δύναμης. Ο 17χρονος Φρίντριχ (Max Riemelt) είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος μποξέρ, κάτι που 

του δίνει την ευκαιρία να μπει στη σχολή Νάπολα (Eθνικοπολιτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Ο Φρίντριχ βλέπει τη 

μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρεται να ξεφύγει από τους ταξικούς φραγμούς και γράφεται στη σχολή. Αρχικά 

είναι ενθουσιασμένος από το επαναστατικό κλίμα και τις δυνατότητες που του προσφέρονται εκεί. Όταν όμως 

γνωρίζει τον ευαίσθητο Άλμπρεχτ (Tom Schilling) και τον φιλειρηνικό τρόπο σκέψης του, γεννιέται η αμφιβολία για 

την υπεροχή του Φύρερ και του συστήματός του... 
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ξεφύγει από τους ταξικούς φραγμούς και γράφεται στη σχολή. Αρχικά είναι ενθουσιασμένος από το επαναστατικό 
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Η είσοδος είναι ελεύθερη  

Υπό την χορηγία : Ξενώνες   “La noi”   Παπαγεωργίου (Σαμαρίνα), Καφέ Χάντρες, OPSI- Εκτυπώσεις 
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