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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 

24/2 
Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα 

Έτος Παραγωγής: 2005 
Διάρκεια: 121’ 

Ο Μελκιάδες Εστράδα πέθανε μια 
φορά, αλλά θάφτηκε τρεις! 
Έπρεπε να αναπαυτεί πάση θυσία, 

βλέπετε, στην προσωπική του 
ουτοπία, κάπου στο ορεινό Μεξι-
κό. Γι’ αυτόν τον λόγο ο καλύτε-
ρος του φίλος, ο φονιάς του και 
… το πτώμα του θα ξεκινήσουν 
ένα μακρύ ταξίδι, κατά τη διάρκει-
α του οποίου θα λάβει χώρα μια 
απρόσμενη διαδικασία συμφιλίω-

σης και αυτογνωσίας.   

13/1: Pride 

20/1: Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

27/1: Ο Δρόμος του Χρήματος 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
3/2: Μια σκληρή, λευκή εποχή 

10/2: Φαρενάιτ 451 

17/2: Ο Λαβύρινθος της Σιωπής 

24/2: Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα 



13/1 
Pride 

Το έτος 1984. Ο τόπος, το Φεστι-
βάλ Υπερηφάνιας στο Λονδίνο, 
όπου ο Mark ένας gay νεαρός σκέ-
φτεται ένα πρωί λίγο πριν την πα-
ρέλαση ότι οι ομάδες που αντιμε-
τωπίζουν καταπίεση, βαναυσότητες 
και λιβέλους από την κυβέρνηση 
της Margaret Thatcher, θα πρέπει 
να αντιδράσουν όλες μαζί και να 
υποστηρίξουν η μία την άλλη.  

Οι gay φίλοι του είναι κάτι παραπά-
νω από διστακτικοί, ξέροντας ότι 
ακόμα και οι πιο ανοιχτόμυα-

λοι μεταλλωρύχοι, είναι άνθρωποι 
που δεν θα ήθελαν να είχαν καμία 
σχέση με τους gay και τις λεσβίες.  
Όμως λίγοι φίλοι του Mark, πιστεύ-
ουν το όραμά του και έτσι ιδρύεται 
ο οργανισμός “Gays and Lesbians 
Support The Minners”, δηλαδή 
“Gay και Λεσβίες στηρίζουν τους 

μεταλλωρύχους”. 

10/2 
Φαρενάιτ 451 

Στον κόσμο της ταινίας κάθε γραπτό 
κείμενο απαγορεύεται δια νόμου. Η 
επικοινωνία γίνεται με τη χρήση α-
ριθμών, ενώ τεράστιες οθόνες στα 
δωμάτια των σπιτιών, βομβαρδίζουν 

τους πολίτες με τις αφηγήσεις και τις 
εικόνες τις επικαιρότητας. Οι εφημε-
ρίδες είναι συνήθως δισέλιδες και 
περιλαμβάνουν πολύχρωμες ζωγρα-
φιές, ενώ τα βιβλία αποτελούν πλέον 
έναν σκοτεινό μύθο του παρελθό-
ντος. Ορισμένοι πολίτες ωστόσο 
μπαίνουν στον πειρασμό να μυηθούν 

στην απαγορευμένη πράξη της ανά-
γνωσης. Οι αρχές έχουν προνοήσει. 
Ένα ειδικό σώμα πυροσβεστών α-
νταποκρίνεται άμεσα στις καταγγελί-
ες και σπεύδει να περισυλλέξει όλα 
τα κρυμμένα βιβλία. Και, φυσικά, να 
τα κάψει.  

27/1 
Ο Δρόμος του Χρήματος 

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται 
στην πραγματική ιστορία της Leh-
man Brothers που κατέρρευσε το 
2008. 24 δραματικές ώρες σε 
έναν αμερικανικό επενδυτικό κο-

λοσσό στις αρχές της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, το 2008. Ενας 
νέος οικονομικός αναλυτής, υπάλ-
ληλος μιας αμερικάνικης εταιρίας 
επενδύσεων ανακαλύπτει ένα 
λάθος στην θεμελιώδη εξίσωση 
του συστήματος οι επιπτώσεις 
του οποίου απειλούν με κατάρ-

ρευση όχι μόνο την εταιρία αλλά 
και ολόκληρο το οικονομικό σύ-
στημα του δυτικού κόσμου. Τα 
ανώτερα στελέχη της εταιρίας 
συνέρχονται με σκοπό να λάβουν 
αποφάσεις με οικονομικό αλλά και 
ηθικό αντίκτυπο στις ζωές τους...  

3/2 
Μια σκληρή, λευκή εποχή 

Ο λευκός Μπεν ντε Τουά γεννήθη-
κε στην Νότια Αφρική, είναι πα-
ντρεμένος με την Σούζαν και είναι 
καθηγητής. Στη διάρκεια της δεκα-
ετίας του ’80, η κυβέρνηση κηρύσ-
σει τη χώρα σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, συλλαμβάνει 
και βασανίζει δεκάδες χιλιάδες 
μαύρους, ακόμα και παιδιά. Ένα 
από τα παιδιά, ο Τζόναθαν είναι ο 
γιος του κηπουρού του. Συλλαμ-
βάνεται από την αστυνομία και 
δολοφονείτε ενώ υποτίθεται ότι 
προσπάθησε να δραπετεύσει. Ο 
ξαφνικός του θάνατος εγείρει υπο-
ψίες στον Μπεν και αποφασίζει να 
τιμωρήσει τους υπαίτιους για την 
δολοφονία. Σύντομα ανακαλύπτει 
πως θα θεωρηθεί «προδότης» από 
τους ανθρώπους της φυλής του. 

20/1 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

Παραμονή Χριστουγέννων, 2010, 
νύχτα λίγο έξω απ’ το Μιλάνο, ένα 
τζιπ χτυπά και ρίχνει εκτός δρόμου 
έναν ποδηλάτη αλλά συνεχίζει κανο-
νικά την πορεία του. Το αυτοκινητι-
στικό δυστύχημα/έγκλημα θα φέρει 
κοντά δυο οικογένειες, τους Μπερ-
νάσκι και τους Οσόλα. Οι πρώτοι 
είναι δυνατοί, νεόπλουτοι καπιταλι-

στές, οι δεύτεροι μια συνηθισμένη 
οικογένεια ενός loser κτηματομεσίτη 
που θέλει πάσει θυσία να πιάσει την 
καλή. Τα μέλη των οικογενειών που 
συνδέονται καταχρηστικά, θα συν-
θέσουν την εικόνα μιας κοινωνίας 
και, πιο συγκεκριμένα, μιας γνώρι-
μης κοινωνικής τάξης που προκάλε-

σε hit and run στην ευρωπαϊκή οι-
κονομία, έχοντας ήδη γδάρει τις 
ηθικές αρχές της.  

17/2 
Ο Λαβύρινθος της Σιωπής 

Γερμανία του 1958. Κανείς δεν γνωρί-
ζει τι συνέβη στο Άουσβιτς. Και κανείς 
δε ρωτά. Πρώην μέλη των Ες Ες είναι 

τώρα δάσκαλοι, αρτοποιοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι. Κυκλοφορούν ελεύθεροι 
ανάμεσα στους ανυποψίαστους συ-
μπατριώτες τους, που νομίζουν ότι οι 
ιστορίες για τα ολοκαυτώματα και τα 
βασανιστήρια στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης ήταν αστικοί μύθοι, ή, το 
πολύ, προπαγάνδα των συμμαχικών 
δυνάμεων. Ένας φιλόδοξος Γερμανός 
δικηγόρος τολμά να φέρει ένα ολόκλη-
ρο έθνος αντιμέτωπο με το παρελθόν 
του, οδηγώντας πρώην μέλη των Ες 
Ες στην πρώτη τους δίκη από Γερμα-
νούς. Η φρικαλεότητα του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου φωτίζεται, το ίδιο και η 
συγκάλυψή της από μια ολόκληρη 
κοινωνία.  

Έτος Παραγωγής: 2014 
Διάρκεια: 120’ 

Έτος Παραγωγής: 2013 

Διάρκεια: 111’ 

Έτος Παραγωγής: 2011 
Διάρκεια: 107’ 

Έτος Παραγωγής: 1989 

Διάρκεια: 107’ 

Έτος Παραγωγής: 1966 
Διάρκεια: 112’ 

Έτος Παραγωγής: 2014 

Διάρκεια: 97’ 


