
προγραμμα 15ο φεστιβαλ κινηματογραφου αιγινας


1 Αυγουστου Αννα Ροδιτη του Γιάννη Φιλίππου και Μιχάλη Γαζιάδη,  1948    79' 

Μία από τις πρώτες μεταπολεμικές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές, γυρίστηκε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της στη Ρόδο αμέσως μετά την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. 

με τους Καίτη Πάνου, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιάννη Πρινέα, Δήμο Σταρένιο, Λάλα Ιακωβίδη, Νίκο 
Ματθαίο. Eυγενική παραχώρησης της ταινιοθήκης της Ελλάδος.


2 Αυγουστου Το Νησί Της Αφροδίτης του Γιώργου Σκαλενάκη     1969      95'

Η μοναδική ταινία της ελληνικής φιλμογραφίας στην οποία εμφανίζεται η μεγάλη ηθοποιός του 
θεάτρου Κατίνα Παξινού. 

Οι προσπάθειες δυο μανάδων , μιας Αγγλίδας και μιας Κύπριας , να σώσουν τα καταδικασμένα σε 
θάνατο παιδιά τους , την εποχή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ

παίζουν: ο Άγγελος Αντωνόπουλος , η Ζωρζ Σαρρή , ο Κώστας Καστανάς , η Αν Λόμπεργκ , ο 
Σταύρος Ξενίδης , ο Γιάννης Τότσικας


3 Αυγουστου Οι προστάτες   του Παύλου Τασιου 1973      82'

Ο ζωγράφος Παρθένης έρχεται στην Ελλάδα από τη Γαλλία, φέρνοντας νέες ιδέες για την Τέχνη 
του. Κοντράρεται γι’ αυτόν το λόγο με την κάστα των κλασικών ζωγράφων της εποχής του και 
βάλλεται απ’ όλες τις πλευρές. Τον κατηγορούν για τρελό… 

παίζουν: Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Λαμπρινού, Νικήτας Τσακίρογλου, Ζωρζ Σαρρή, Γιώργος 
Μοσχίδης


4 Αυγουστου Νυχτερινή περιπέτεια  του Αγγελου τερζακη 1954    . 80

Το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του «Η μενεξεδένια πολιτεία», ο οποίος 
υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Πρόκειται για τη μοναδική ταινία του Άγγελου Τερζάκη.

Ένας οικογενειάρχης ερωτεύεται μια κοπέλα , σπρώχνοντας τον εαυτό του αλλά και την 
οικογένειά του σε ακραίες καταστάσεις. Νταίζη Μαυράκη, νικήτρια λίγο καιρό νωρίτερα των 
πρώτων μεταπολεμικών καλλιστείων,  οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Τζόγιας, Μαρία 
Αλκαίου, Ντίνος Ηλιόπουλος. Η μουσική ο Μάνος Χατζιδάκις, 


5 Αυγουστου Μαγνητικα πεδια του Γιώργου Γούση  2021           78' 

ο μεγάλος νικητής στα φετινά βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 

5 βραβεία , μυθοπλασίας, Α΄ γυναικείου ρόλου, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, σεναρίου και 
πρωτότυπης μουσικής.

Μετά την τυχαία συνάντησή τους καθ’ οδόν σε ένα νησί, μια γυναίκα και ένας άνδρας 
αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους να θάψουν ένα 
μεταλλικό κουτί. παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος


6 Αυγούστου Το μετέωρο βήμα του πελαργού του Θόδωρου Αγγελόπουλου 1991    144' με τους  
Μαρτσέλο Μαστρογιάννι και Ζαν Μορόμ ,Γρηγορης Πατρικαρεας , Ηλιας Λογοθετης

Ένας νεαρός ρεπόρτερ συναρπάζεται από τη φυσιογνωμία ενός ηλικιωμένου πρόσφυγα που ζει 
σχεδόν ασκητικά σε μια μικρή συνοριακή πόλη.


7 Αυγουστου Σελήνη, 66 ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου 2021  109'

Με την παρουσια της Σκηνοθετη Ζακλίν Λέντζου και της ηθοποιού Σοφία Κόκαλη

Παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα Encounters της Berlinale 2021, Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας στο Φεστιβάλ του Ρέικιαβικ, Βραβεία ερμηνείας για τη Σοφία Κόκκαλη σε Μόντρεαλ και 
Θεσσαλονίκη,


8 αυγουστου Ο Ασπρομαυρος Κολλατος  μαζι με την Αρλετ Μπωμαν

Αθηνα ΧΨΞ 1962  6' «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου»  Το 1962 βλεπει έναν πολλά 
υποσχόμενο νέος σκηνοθέτη να κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Το όνομα του: Δημήτρης 
Κολλάτος. Και η ταινία του: «Αθήνα ΧΨΞ». 

Ελιες 1965     21'

 Απαγορεύτηκε την ημέρα της προβολής της και έμεινε για 18 χρόνια απαγορευμένη. 

0 Θάνατος του Αλέξανδρου  1966    78'


https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%82


Η ταινία προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις ώστε έκανε τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης Τ. 
Γεωργίου να δηλώσει: "Ο Ελληνας νοικοκύρης δεν πρέπει να δει αυτή την ταινία. Οφείλω να 
προστατεύσω τον Έλληνα πολίτη


9 Αυγουστου  Μπουμπουλίνα   του Κώστα Ανδρίτσου, 1959   84'  

τη Μπουμπουλίνα, ενσαρκώνει η Ειρήνη Παπά. 

παίζουν: Ανδρέας Μπάρκουλης - Δημητρός Γιάννουζας Βασίλης Κανάκης - Χριστόφορος Νέζερ - 
Πανάγος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος Μιράντα Μυράτ Γεωργία Βασιλειάδου Αρτέμης Μάτσας 
Νίκος Κούρκουλος


10 Αυγουστου Αφιερωμα Θανάσης Νέτας  

Φως Ιλαρόν, ο Πάνος Βαλσαμάκης θυμάται και αφηγείται.  Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους 
αφιερωμένο σε μνήμες καθημερινής ζωής της Μικρασιάτικης πόλης Αϊβαλί με αφηγητή τον 
Αϊβαλιώτη κεραμίστα 

Η Αφήγηση της Αντιγόνης. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που βασίζεται στη μαρτυρία της 
Αντιγόνης Μαυροματοπούλου και αναφέρεται στην μετανάστευση μιας οικογένειας από τον 
Πόντο στη Ρωσία. 


 11 Aυγουστου Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου 2021      113'  

Ένα σύγχρονο Γουέστερν γυρισμένο στην Αρκαδία

Ο Θανάσης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του στον Στέλιο. Όταν μαθαίνει πως κι ο 
Αποστόλης βρίσκεται στην ίδια θέση, του ζητά να συμμαχήσουν για να πετύχουν μια καλύτερη 
συμφωνία με τον Στέλιο. 

Με τους: Δημήτρη Λάλο, Άρη Σερβετάλη, Γιάννη Βασιλώττο και Λευτέρη Πολυχρόνη,


12 Αυγούστου Ερωτικές ιστορίες  του Σωκράτης Καψάσκης 1959     100'

Σπονδυλωτή σάτιρα από τρία μέρη. Πρώτη ιστορία: Η Λαμπρινή ενδίδει στον έρωτα ενός 
γοητευτικού Αθηναίου με την κάλυψη της υπηρέτριάς της. Δεύτερη ιστορία: Ο Βασίλης θέλει να 
δηλητηριάσει τη γυναίκα του και να ζήσει με την ερωμένη του. Τρίτη ιστορία: Η Μαρίτσα ελπίζει να 
παντρευτεί τον πλούσιο Θέμη.

παίζουν: Ελένη Ζαφειρίου, Σάσα Καζέλη , Διονύσης Παπαγιαννόπουλος , Καλή Καλό , Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Νίκος Κούρκουλος , Ανδρέας Ζησιμάτος  , Αλέκα Παϊζη , Θόδωρος Έξαρχος , 
Κατερίνα Χέλμη , Βασίλης Διαμαντόπουλος , Θανάσης Βέγγος 


13 Αυγουστου «Χρυσή Αυγή. Υπόθεση όλων μας. Ποια αντίσταση;» 118  2021   118'   

Μετά την κυκλοφορία της πολυβραβευμένης ταινίας «Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση», 

η Angelique Kourounis επιστρέφει με τη νέα  ταινία – «Χρυσή Αυγή. Υπόθεση όλων μας. 

Ποια αντίσταση;», η οποία είναι η ολοκλήρωση της πολυετούς έρευνάς της για το ναζιστικό αυτό 
μόρφωμα. 

Παουσια της σκηνοθετη και δημοσιογραφο Angelique Kourounis 


14 Αυγουστου Μεχρι το πλοιο του Αλεξη Δαμιανου   1966  89'

με τους Δαμιανο Αλεξη Τσαγκα Χρηστο , Παλληρη Βενια.

Η ταινία αφηγείται τρεις φάσεις από τη ζωή του ενός ορεσίβιου ανθρώπου, που κατεβαίνει στον 
κάμπο κι έπειτα στο λιμάνι του Πειραιά, για να μεταναστεύσει στην Αυστραλία.


15 Γιορτή της πανάγιας 


16 Αυγουστου Αλεξανδρος και Αισε  του Δημητρη Κολλατου  2001   110'

Ένας νεαρός Κομοτηναίος ερωτεύεται μια μουσουλμάνα, την Αϊσέ, χωρίς να ξέρει ποια είναι τα 
θρησκευτικά της πιστεύω ούτε ότι ο πατέρας της είναι πλούσιος και φανατισμένος μουσουλμάνος 
από την Κομοτηνή. Δεν έχει παιχτεί στην τηλεόραση.

παίζουν: Β.Ράπτη , Α.Κολλάτος , Α. Αντωνοπούλου , Α.Μπάρκουλης , Λ.Καλλέργης , Κ. 
Χατζηχρήστος Σ, Φωκάς , Μ.Γιαννάτος , Τ.Καββαδία , Π.Κοντογιαννίδης , Γ.Μούτσιος , 
Γ.Παπαζήσης , Δ.Τομαζάνη , Κ.Τσάκωνας , Γ.Ζουγανέλης , Μ.Στρογγυόγλου, το δασος της δαδιας.


17 Αυγουστου Ο Εμπορακος της Μαρία Πλυτά . Η Μάνα του Μελοδραματος.1967  85'


https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82


 με τους  Μαρία Σόκαλη, Κώστας Καρράς, Βασίλης Καΐλας 

 Η Λένα Κωνσταντινίδη, μια πλούσια κοπέλα που όμως είναι παράλυτη, ερωτεύεται έναν φτωχό 
φοιτητή, τον Αλέξη, ο οποίος πουλάει εφημερίδες για να εξοικονομήσει τα απαραίτητα για τις 
σπουδές του.

Η Μαρία Σοκαλη θα ειναι στην προβολή


18 Αυγουστου Το τραγούδι της ζωής -doc- του Τώνη Λυκουρέση  2001    67'

H ζωή των Ζακυνθινιών Εβραίων που επέζησαν στην Κατοχή, χάρη στην τόλμη του του 
Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσοστόμου Α΄ λαι του δημάρχου του νησιού Λουκά Καρρέρ, που, όταν 
τους ζητήθηκε από τη γερμανική διοίκηση να παραδώσουν λίστα με τους ντόπιους Εβραίους, αυτή 
περιείχε μόνο δύο ονόματα. Τα δικά τους!

Στην προβολή θα παρευρεθεί ο συγγραφέας και αρχιτέκτονας Ηλίας Μεσσήνιος που θα 
προλογίσει την ταινία και θα προσκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου του «Η Συναγωγή» που θα 
γίνει 24 Αυγούστου στην αυλή του Ευνάρδειου στη Μητροπόλεως.


19 αυγουστου Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς  του Γιάννη Οικονομίδη 2020 140'

Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το 
χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και η «ωραία κοιμωμένη», η 
Όλγα, δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγματικά έχει γλιτώσει…

παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος, 
Βαγγέλης Μουρίκης


20 Αυγουστου Στην αναπαυτική πλευρά του Τακη Σπετσιωτη  1981      68'  

Παίζουν Νίκος Μπιτζάνης, Τάκης Τσαντίλης - Σπηκάζ Κωνσταντίνος Τζούμας

Σ' ένα κόσμο που όλοι τρέχουν ακατάπαυστα τούτοι οι δύο νεαροί ποιητές ο Νίκος κι ο Τάκης, 
αγαπούν την βραδύτητα και τη νωχέλεια, ζώντας σαν αργόσχολοι, πλάνητες μποέμ   παλαιότερων 
εποχών, στις αρχές της δεκαετίας του '60 στην Αθήνα Τιμητική προβολή στο φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης 2018 - αφιέρωμα στον queer ελληνικό κινηματογράφο. Δεν έχει παιχτεί στην 
ελληνική τηλεόραση.

Ο Τακης Σπετσιωτης ισως ερθει,


21 Αυγουστου Καζαντζάκης  του Γιάννη Σμαραγδή.      2017      121'

 Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται στον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος διαβάζει το 
αυτοβιογραφικό "Αναφορά στον Γκρέκο" αναπολώντας την πολυτάραχη ζωή του.

με τους Μ. Καλογήρου, Θοδωρής Αθερίδης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Νίκος Καρδώνης, 
Ζέτα Δούκα  ,Αργύρης Ξάφης και ο Αλεξανδρος moi τον Ζυλ Ντασεν


22 Αυγουστου Η ζωη με τον Άλκη του Δημητρη Κολλατου  1988    87'

Μετα τη προβολη της ταινιας θα έχουμε γλυκό να σας φιλέψουμε.


23 Αυγουστου ’

 Η Μικρου μηκους -A la carte του ταξιαρχη Δεληγιαννη και βασιλη Τσιουβαρα  2021  12'

Ο Υπουργός Υγείας σε μια καλά στημένη ραδιοφωνική συνέντευξη. Τι

θα μπορούσε να πάει λάθος;

με τους Χρηστο Στεργιογλου και Αντωνη Μποσκοιτη

 Λαβύρινθος  του Δημήτρη Αθανίτη 2019,   70',  

Μια κατάδυση στην καρδιά της πόλης. Ένα doc-fiction για τις στοές και τους ανθρώπους του. Με 
τον Κώστα Καζανά. Μέσα στην καρδιά της πόλης, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, υπάρχει μια 
άλλη πόλη. Μια πόλη κρυμμένη.


24 Αυγουστου 3 μικρού μήκους ταινίες

Η Ζωή και τα τέρατα της Θάλειας Αλεξίου   2020   9'  

Η Ζωή είναι από τον πλανήτη Αγάπη, όπου κυριαρχούν η αγάπη και η καλοσύνη. Ακουγεται ότι 
κάτι καινούριο συμβαίνει στη γη και οι γονείς της την συμβουλεύουν να μην πάει.

Με την φωνή του Χρήστου Βασιλόπουλου USA prod με ελληνικούς υπότιτλους

Post-Apocalyptic science fiction /

Σκιές του κόσμου  του Μάριο Π. Παπαγεωργίουv 2021     19'

Η κλιματική αλλαγή οδήγησε τελικά στην ολοκληρωτική καταστροφή




του πλανήτη. Τέσσερεις άγνωστοι, με μόνο κοινό την ανάγκη τους

για επιβίωση, βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τη γη.

performance

Νομίζω είμαι ακόμα ζωντανή 2022, 7’ σκηνοθεσια Βάσια Βασίλειου

Monodrama performance από την Μαρίνα Κορέλι


25 Αυγουστου FAMILY HOMΕ, 2021, του Αντώνη Αραποσταθη, 2021     90’

Είδος: Ψυχολογικό θρίλερ, found footage

Δύο κοπέλες, πρόσφυγες από τον πόλεμο στη Συρία, συμμετέχουν σε ένα «πρόγραμμα ταχείας 
ενσωμάτωσης», μια διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία που προσφέρει fast track βίζα για τη 
Γαλλία. Αντ’ αυτού βρίσκονται έγκλειστες, στο έλεος μιας διεστραμμένης ψυχολόγου και της 
σέκτας των ακολούθων της.


26 Αυγουστου Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα... 1979 123' 

Mια δραματική πειραματική ανεξάρτητη σουρεαλιστική υπόγεια ταινία τέχνης   σε σκηνοθεσία 
Νίκου Νικολαϊδη  παίζουν:.Άλκης Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Τζούμας Χρήστος Βαλαβανίδης 
Όλια Λαζαρίδου  Με την παρουσια της Μαρια Λουιζ βαρθολομαιου συντροφο και σκηνογραφο της 
ταινίας μαζι με  φιλους και ηθοποιους των ταινιων του ισως ερΘει ο Αλκης παναγιωτιδης και η 
Τζενη Κιτσελη ,


27 Αυγουστου Χώμα και νερό  του Πάνου Καρκανεβατου 1999    107'

Ένας βοσκός αφήνει έγκυο την αγαπημένη του, αλλά εκείνη κάνει έκτρωση. Ο άνδρας 
εγκαταλείπει την επαρχία και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου συναναστρέφεται με άτομα του 
περιθωρίου και της εξαθλίωσης.

παίζουν: Γιώργος Καραμίχος, Φωτεινή Παπαδόδημα, Λένα Κιτσοπούλου, Δήμητρα Χατούπη, 
Μιχάλης Μητρούσης, Νίκος Γεωργάκης, Έφη Δρόσου, Γιώργος Κώνστας, Γιάννης Αγγελάκας.

με την παρουσια του σκηνοθετη Πανου Καρακανεβατου και του ηθοποιου Γιωργου Καραμιχου


28 αυγουστου Μια Νύχτα στην Κόλαση του Νίκου Κουρού  2019    82'

H δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Νίκου Κουρού, με πρωταγωνίστρια την Καίτη Φίνου.

Μια βαριά κατάρα δέρνει ένα μικρό επαρχιακό χωριό. Κάθε πενήντα χρόνια, ένα τέρας 
εμφανίζεται και τρομοκρατεί τους κατοίκους του, σπέρνοντας τη συμφορά και τη διχόνοια μεταξύ 
τους.

Με την παρουσία του σκηνοθέτη και της Καίτης Φίνου


29 Αυγουστου "Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798" (doc) του Γιώργου Λάγδαρη 

Η ζωή του Ρήγα από τη γέννηση ως το μαρτυρικό του θάνατο 1η Ταινία για την Ζωή και το Έργο 
του Ρήγα. Η έρευνα και το κείμενο έγιναν από το Δημήτρη Καραμπερόπουλο, η αφήγηση από το 
Σταύρο Μαβίδη, ενώ η μουσική γράφτηκε από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. 

Μετά από την ταινία θα γινει συζήτηση Zoom ανάμεσα στον κύριο Καραμπερόπουλο και τους 
θεατες


30 Αυγούστου     

Γιορτή Αλέξανδρου 
Ταινια Εκπληξη 





