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Είσοδος ελεύθερη 

 
Πρόγραμμα προβολών κοινού*: 

Παρασκευή 23-03  (ώρα 21.30) 
Η ζωές των Άλλων. (Das Leben der anderen) 
Πριν την πτώση του τοίχους του Βερολίνου, η μυστική αστυνομία της Ανατολικής Γερμανίας άκουγε τα 

μυστικά σου… 

Η ταινία ``Οι Ζωές των Άλλων`` χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ικανοποίησης που αφήνει στο τέλος, 

παρόλο που δεν είναι ταινία που έχει ευχάριστη ροή, και αυτό της προσδίδει ένα παραπάνω προσόν στα 

ήδη υπάρχοντα θετικά στοιχεία της. 

Αυτά είναι : οι εξαιρετικές ερμηνείες των τριών βασικών πρωταγωνιστών, αλλά και το σενάριο το οποίο 

(με τη βοήθεια της εικόνας βέβαια) απεικονίζει μια κατάσταση παρασκηνίου μέσα από τα μάτια ενός 

μυστικού πράκτορα του Γερμανικού κράτους, καθώς έχει να κάνει με την κατασκόπευση της ζωής 

``επικίνδυνων`` για το τότε καθεστώς ανθρώπων... Οι ζωές όμως των θυμάτων της κατασκοπίας, αρχίζουν 

να επηρεάζουν και τη δική του ζωή. 

  

 

Σάββατο 24-03  (ώρα 19.00) 
Το κύμα (Die Welle) 
Βασισμένη στο βιβλίο του Τόντ Στράσερ "Το κύμα”, η τανία διαπραγματεύεται την κρυφή “γοητεία” του 

φασισμού και αποθεώνεται σε όλο της μεγαλείο.. 

Η πραγματική ιστορία που αφηγείται η ταινία του Ντένις Γκάνζελ προκάλεσε σάλο στη Γερμανία. Το θέμα 

παίρνει οικουμενικές διαστάσεις με την ψυχολογία που υποκινεί δικτατορίες να παραμένει ζωντανή. 

Νεαρός καθηγητής, πρώην πανκ, αναλαμβάνει να διδάξει το μάθημα ¨Φασισμός" προτείνοντας στους 

μαθητές του να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα. Δημιουργούν δική τους ομάδα, με δικό τους κώδικα 

συμπεριφοράς, χαιρετισμό και κοινούς στόχους. 

Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και οι μαθητές χωρίς να το καταλάβουν μετατρέπονται σε Ναζί. 

 
Σάββατο 24-03  (ώρα 21.00) 
Soul Kitchen 
Κουζίνα με ψυχή είναι ο τίτλος της ξεκαρδιστικής κωμωδίας του Φατίχ Ακίν, παραγωγής του 2009. 

Για τον Ζήνο Καζαντζάκη, τον Ελληνογερμανό ιδιοκτήτη ενός τριτοκλασάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, 

όλα πάνε στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σανγκάη, το γκουρμέ μενού του καινούργιου σεφ 

διώχνει τους λιγοστούς του πελάτες, ενώ αναγκάζεται να προσλάβει τον υπό περιοριστικούς όρους αδερφό 

του ως μάνατζερ. Ένα γερό λουμπάγκο είναι το μόνο που του λείπει... 

 
Κυριακή 25-03 (ώρα 19.00) 
Die fetten Jahre sind vorbei. Οι μέρες της αφθονίας σας είναι μετρημένες.  

Ο τίτλος της εξαιρετικής ταινίας του Hans Weingartner είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Μια παρέα εισβάλει 

στα σπίτια πλουσίων οικογενειών και τα κάνει άνω-κάτω. Δεν κλέβουν, δεν θέλουν να αρπάξουν υλικά 

αγαθά. Θέλουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Αλλάζουν θέση στα έπιπλα, πετάνε καναπέδες στην 

πισίνα, προσπαθούν να αναστατώσουν την ήρεμη και βολεμένη ζωή τους. Θέλουν να "εκπαιδεύσουν" τα 

πλούσια "θύματα" τους με αυτόν τον τρόπο ώστε να αλλάξουν τρόπο ζωής. Όταν φεύγουν αφήνουν πάντα 

το ίδιο σημείωμα. 

 

Κυριακή 25-03 (ώρα 21.00) 

Gegen die Wand. Μαζί Ποτέ 
Γερμανοτουρκική ταινία, σκηνοθεσία Φατίχ Ακίν με τους: Μπιρόλ Ουνέλ, Σιμπέλ Κεκιλί. Ο 40χρονος 

αλκοολικός Καχίτ και η 23χρονη Σιμπέλ, μέλη της γερμανοτουρκικής κοινότητας του Αμβούργου, 

κάνουν λευκό γάμο ώστε εκείνη να ξεφύγει από τους αυστηρούς οικογενειακούς περιορισμούς. Η 

Σιμπέλ συνεχίζει να έχει τη δική της ερωτική ζωή, κάτι που ο Καχίτ δέχεται αρχικά, μέχρι που τον 

κυριεύει ένας ζηλόφθονος έρωτας. Με ζηλευτή σεναριακή ακρίβεια και δραματουργική δεξιοτεχνία, ο 

Φατίχ Aκίν στήνει ένα πολυσύνθετο κοινωνικό δράμα που αργά και μεθοδικά εξελίσσεται σε υπαρξιακή 

τραγωδία 

*Οι ταινίες είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά. 
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