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Υπάρχει μια τάση να θεωρούμε πως αυτό 
που βλέπουμε στην παρούσα στιγμή είναι 
κι αυτό που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. 
Ξεχνάμε πόσο συχνά σ’ αυτόν τον αιώνα 
αιφνιδιαστήκαμε από τις αναπάντεχες κα-
ταρρεύσεις θεσμών, από εκπληκτικές αλ-
λαγές στην σκέψη των ανθρώπων, από 
απρόσμενες εξεγέρσεις ενάντια σε τυραν-
νίες, από την ταχεία καθίζηση συστημά-
των εξουσίας που έμοιαζαν ανίκητα. Αν 
δούμε μόνο το χειρότερο, θα καταστρέψει 
την ικανότητα μας να κάνουμε  οτιδήποτε. 
Αν θυμηθούμε τους τόπους και τους    
χρόνους – κι είναι τόσοι πολλοί– που οι 
άνθρωποι φερθήκαν εκπληκτικά, αυτό 
θα μας δώσει την ενέργεια για να       
δράσουμε και την δυνατότητα να στείλου-
με τη σβούρα –τον κόσμο μας– σε μια δια-
φορετική κατεύθυνση 

Χάουαρντ Ζιν 



22/10 
Syriana 

Έτος Παραγωγής: 2005 

Διάρκεια: 128’ 
 

Δυο αμερικανικές εταιρείες πε-
τρελαίου συγχωνεύονται, προ-

καλώντας έρευνα της αμερικα-

νικής Γερουσίας. Στον Περσικό 
Κόλπο ένας οραματιστής πρίγκι-

πας χτυπά τα αμερικανικά συμ-
φέροντα κάνοντας συμφωνία 

γεωτρήσεων με τους Κινέζους. 
Ένας πράκτορας της CIA ανα-

λαμβάνει να τον εξοντώσει, 

αλλά όταν το σχέδιο αποτυχαί-
νει, η υπηρεσία του τον χρησι-

μοποιεί ως αποδιοπομπαίο τρά-
γο. 

19/11 
Το απαγορευμένο ποδήλατο 

Έτος παραγωγής:2012 

Διάρκεια: 98’ 

 
Η δεκάχρονη Γουάντζντα είναι 
αποφασισμένη να κάνει τα πάντα 

για να αποκτήσει το πράσινο πο-

δήλατο που λαχταρά. Τα εμπόδια 
που πρέπει να ξεπεράσει όμως 

είναι πολλά, με σημαντικότερο το 
ότι στη Σαουδική Αραβία θεωρεί-

ται ανήθικο για τις γυναίκες να 

κάνουν ποδήλατο.  
 

Είναι η πρώτη ταινία που γυρί-
στηκε εξολοκλήρου στη Σαουδι-

κή Αραβία –μια χώρα όπου ο 
κινηματογράφος είναι απαγορευ-

μένος–, και μάλιστα από γυναίκα.  

5/11 
Παγωμένο Ποτάμι 

Έτος Παραγωγής: 2008 

Διάρκεια: 97’ 
 

Όταν ο τζογαδόρος άντρας της 
την εγκαταλείπει, η μεροκαμα-

τιάρα Έντι μένει μόνη με τους 

δύο γιους της και τις ασφυκτικές 
δόσεις για το νέο τους σπίτι. 

Απελπισμένη, αποφασίζει να 
συμπράξει με μια νεαρή Ινδιάνα 

στη μεταφορά λαθρομετανα-
στών από τον Καναδά στις ΗΠΑ 

μέσω ενός παγωμένου ποταμού. 

12/11 
Η Νύφη από τη Συρία 

Έτος Παραγωγής: 2005 

Διάρκεια: 97’ 
 

Η ημέρα του γάμου της Μόνα 
είναι ημέρα ελευθερίας και αποχω-

ρισμού. Μόλις περάσει τα σύνορα 
Ισραήλ και Συρίας για να παντρευ-

τεί τον Σύριο τηλεοπτικό σταρ 
Ταλέλ, δε θα της επιτραπεί ποτέ 

να επιστρέψει στο χωριό της, στις 

οροσειρές του Γκολάν που τελούν 
υπό ισραηλινή κατοχή από το 

1967. Το ερώτημα βέβαια είναι αν 
οι συνοριακοί θα την αφήσουν 

τελικά να περάσει τα συρματο-
πλέγματα ή αν θα υπερισχύσει η 

στεγνή γραφειοκρατία τους. 

29/10 
Persepolis 

Έτος Παραγωγής: 2007 

Διάρκεια: 95’ 
 

Η εννιάχρονη Μάρτζι μεγαλώνει 
σε μια προοδευτική οικογένεια 

στην Τεχεράνη του '78, την πε-

ρίοδο της ανατροπής του Σάχη 
και του θρησκευτικού φανατι-

σμού της ισλαμικής επανάστα-
σης. Με το ξέσπασμα του πολέ-

μου Ιράν-Ιράκ, οι γονείς της την 
στέλνουν για σπουδές στη Βιέν-

νη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα 

της ύστερα από χρόνια, για να 
καταλήξει τελικά στο Παρίσι το 

1994. Μεταφορά του ομώνυμου 
best-seller κόμικ. 

26/11 
Timbuktu 

Έτος Παραγωγής: 2014 

Διάρκεια: 97’ 
 
Ο χρόνος στο Τιμπουκτού άρχισε να 
κυλά αντίστροφα. Οι δρόμοι έρημοι, οι 
πόρτες κλειστές. Οι γυναίκες έχουν 
γίνει σκιές και το σκοτάδι έχει τυλίξει 
όλα όσα έδιναν κάποτε χρώμα σ’ αυτή 
την εξωτική πόλη του Μάλι. Τέλος η 

μουσική, τέλος το παιχνίδι, τέλος η 
ελευθερία: η αρχή του σκοταδισμού.  
Μακριά από το χάος, ο Κιντάν με την 
γυναίκα του Σατίμα, την κόρη του 
Τόγια και τον μικρό Ισάν, απολαμβά-
νουν μια ήρεμη ζωή. Ένα περιστατικό 
θα ωθήσει τον Κιντάν να αφαιρέσει 
κατά λάθος μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό 

θα τον φέρει αντιμέτωπο με την και-
νούρια δικαιοσύνη. 


