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Μια νύχτα μαγική / Chambre 212 / On a Magical Night 
(Γαλλία – Βέλγιο – Λουξεμβούργο, 2019) 
Σκηνοθεσία - σενάριο: Christophe Honoré. Με τους: Chiara Mastroianni, Benjamin 
Biolay, Vincent Lacoste. Γλώσσα: Γαλλικά, Διάρκεια: 86’

Μετά από 20 χρόνια γάμου, η Μαρία αποφασίζει να αφήσει τη συζυγική στέγη. Μια 
νύχτα πηγαίνει στο δωμάτιο 212, στο ξενοδοχείο απέναντι από το σπίτι της. Από εκεί 
έχει πανοραμική θέα του διαμερίσματος της, του συζύγου της, του γάμου της. 
Αναρωτιέται αν πήρε τη σωστή απόφαση. Πολλοί από τους ανθρώπους της ζωής της 
έχουν άποψη για αυτό το θέμα και σχεδιάζουν να της την πουν.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/ry5TDrmB1jc
Προβολή:  5, 6, 7 Ιουλίου στις 21:30 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Θαλασσοθεραπεία / Thalasso 
(Γαλλία, 2019)
Σκηνοθεσία - σενάριο: Guillaume Nicloux. Με τους: Gérard Depardieu, Michel 
Houellebecq, Maxime Lefrancois. Γλώσσα: Γαλλικά, Διάρκεια: 93’

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την «Απαγωγή του Μισέλ Ουελμπέκ». Ο Μισέλ 
συναντά ξανά τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ στα θεραπευτικά λουτρά του Καμπούργκ. 
Προσπαθούν μαζί να επιβιώσουν στο πρόγραμμα υγείας που σκοπεύει να τους 
επιβάλλει το θεραπευτικό κέντρο. Ενώ ο Μισέλ βρίσκεται πάντοτε σε επαφή με τους 
πρώην απαγωγείς του, μια σειρά απρόοπτων γεγονότων θα έρθει να διαταράξει το 
πρόγραμμα τους…

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/g5x2J-SrqBI
Προβολή: 12 Ιουλίου στις 21:30

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ



Διαγραφή Ιστορικού / Effacer l'historique / Delete History 
(Γαλλία – Βέλγιο, 2020) 
Σκηνοθέτης: Benoît Delépine, Gustave Kervern. Σενάριο: Benoît Delépine, Gustave 
Kervern. Με τους: Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero. Γλώσσα: 
Γαλλικά, Διάρκεια: 110’

Σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία, τρεις γείτονες τα έχουν βάλει με τις νέες 
τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μαρί, θύμα εκβιασμού εξαιτίας μιας 
σεξοταινίας, ο Μπερτράν, του οποίου η κόρη είναι θύμα εκφοβισμού στο λύκειο, και η 
Κριστίν, μια οδηγός ταξί, απεγνωσμένη με τις χαμηλές βαθμολογίες των πελατών της. 
Μαζί, αποφασίζουν να κηρύξουν πόλεμο στους γίγαντες του διαδικτύου. Μια μάχη 
χαμένη εκ των προτέρων, αν και…

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/KGTC6mZZDG0
Προβολή: 13 Ιουλίου στις 21:30

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τα αρώματα / Les Parfums  
(Γαλλία, 2019) 
Σκηνοθεσία – σενάριο: Grégory Magne. Με τους: Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern. Γλώσσα: Γαλλικά, Διάρκεια: 100’

Η Αν Γουόλμπεργκ είναι πασίγνωστη στον κόσμο της αρωματοποιίας. Δημιουργεί 
αρώματα και πουλάει το απίστευτο ταλέντο της σε κάθε είδους επιχείρηση. Είναι ντίβα, 
εγωίστρια, με δυνατό ταπεραμέντο. Ο Γκιγιόμ είναι ο καινούριος της σοφέρ και ο μόνος 
που δεν φοβάται να της εναντιωθεί. Αναμφίβολα αυτός είναι και ο λόγος που η Αν δεν 
τον απολύει.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/EJKqFjgPZGo
Προβολή: 14 Ιουλίου στις 21:30

Αδέρφια σε σύγκρουση / Rams
(Αυστραλία, 2020) 
Σκηνοθεσία: Jeremy Sims. Σενάριο: Jules Duncan, Grímur Hákonarson. Με τους: 
Sam Neill, Michael Caton, Wayne Blair. Γλώσσα: Αγγλικά. Διάρκεια: 118΄. 

Δύο αδέρφια, που από πείσμα έχουν να μιλήσουν περισσότερα από 40 χρόνια, ζουν 
σε διπλανές φάρμες σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα της Αυστραλίας. Ο κόσμος τους 
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά, από τα πρόβατά τους. Όταν μια ασθένεια 
προσβάλλει ένα κριάρι, ο φόβος απλώνεται σ’ όλη την περιοχή. 

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/GR7XoW5-bK8



Προβολή: 19 – 20 – 21 Ιουλίου στις 21.30 

Πρόστιμο / Amercement
(Ελλάδα, 2020)

Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης. Σενάριο: Φωκίων Μπόγρης, Πάνος Τράγος. Με τους:
Βαγγέλη Ευαγγελινό, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Μπαλούτσου. Γλώσσα: Ελληνικά, 
Διάρκεια: 101’

Ο Βαγγέλης βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάνναβη. Προσπαθεί να πιάσει μια 
μόνιμη δουλειά, όμως το στιγματισμένο ποινικό του μητρώο δεν το επιτρέπει. Όταν οι 
γείτονες απειλούν να τον καταδώσουν στην αστυνομία, ο Βαγγέλης αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει το διαμέρισμά του και να καταφύγει στο σπίτι της αδελφής του. 

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/bKC20GmWmg4
Προβολή: 26-27-28 Ιουλίου στις 21:30

Digger
(Ελλάδα – Γαλλία, 2020)
Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης. Σενάριο: Τζώρτζης Γρηγοράκης, Μαρία Βώττη, 
Βαγγέλης Μουρίκης. Με τους: Βαγγέλη Μουρίκη, Αργύρη Πανταζάρα, Σοφία Κόκκαλη, 
Θίο Αλεξάντερ. Γλώσσα: Ελληνικά. Διάρκεια: 101’

Το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει 
αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία επεκτείνεται 
επιθετικά διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τον πρωταγωνιστή μας. Η 
μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη του γιου του, ο οποίος 
επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον 
θάνατο της μητέρας του. 

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/TWQgBRgnwyw
Προβολή: 23 – 24 – 25 Αυγούστου στις 21:00

Ιδρώτας / Sweat
(Πολωνία – Σουηδία, 2020)
Σκηνοθεσία – σενάριο: Magnus von Horn. Με τους: Magdalena Kolesnik, Julian 
Swiezewski, Aleksandra Konieczna. 2020, Γλώσσα: Πολωνικά, Αγγλικά, Διάρκεια: 
106’

Τρεις ημέρες της ζωής της Σίλβια Ζάγιαζ, μιας όμορφης fitness instructor και 
διασημότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κυριολεκτικά περικυκλωμένης από 
υπαλλήλους και θαυμαστές, που όμως αναζητά διαρκώς την πραγματική σχέση και την
ειλικρινή οικειότητα.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/gwlewTRvNDA
Προβολή: 30 - 31 Αυγούστου & 1 Σεπτεμβρίου στις 21:00



Μυστικός Πράκτορας / The Mole Agent / El agente topo

Σκηνοθεσία - σενάριο: Maite Alberdi. Με τους: Sergio Chamy, Romulo Aitken, Marta 
Olivares . 2020, Γλώσσα: Ισπανικά, Διάρκεια: 84’

Μια γυναίκα ανησυχεί για τις συνθήκες που επικρατούν στο γηροκομείο όπου διαμένει 
η μητέρα της και ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Ρομούλο, που έχει αναλάβει την υπόθεση, 
προσλαμβάνει τον 83χρονο Σέρχιο, αναθέτοντάς του να διεισδύσει στο γηροκομείο ως 
τρόφιμος και να συλλέξει πληροφορίες. Ο Σέρχιο θα βρεθεί σύντομα διχασμένος 
ανάμεσα στην αποστολή του και στην ολοένα πιο έντονη συναισθηματική εμπλοκή του 
με τους υπόλοιπους τρόφιμους. Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου 
Ντοκιμαντέρ 2021 ενώ απέσπασε το βραβείο κοινού Fischer του τμήματος Top Docs 
του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. 

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/ghlzfr7KfVA
Προβολή: 6 – 7 – 8 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ
(Ελλάδα, 2019)
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπαβέλλας. Σενάριο: Δημήτρης Μπαβέλλας, Κατερίνα 
Κλειτσιώτη. Με τους: Μάκη Παπαδημητρίου, Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Δάνη
Κατρανίδη. Γλώσσα: Ελληνικά, Διάρκεια: 98’

Ο Αντώνης Τιτσάνης και ο Χρήστος Φερτάκης είναι δύο φίλοι που συγκατοικούν σε ένα
μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Άνεργοι και πλήρως αποκομμένοι από τον κοινωνικό 
τους περίγυρο, ζουν όπως μπορούν, είτε με τα ελάχιστα έσοδα από τις μικροδουλειές 
που κάνουν, είτε με τα χρήματα από το ταμείο ανεργίας του Χρήστου. Τους δυο φίλους 
ενώνει ο κοινός, πλατωνικός έρωτας για τη Λώρα Ντουράντ, μια μυθική πορνοστάρ της
δεκαετίας του ’90, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Όταν τα 
πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι φίλοι αποφασίζουν κι αυτοί να 
πάνε κόντρα στην τύχη τους ξεκινώντας την αναζήτηση της Λώρα.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/NRFBwwEqSJQ
Προβολή: 13 – 14 – 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00


