
Όταν ένας καθηγητής γυμνα-
σίου κάνει ένα ασυνήθιστο πεί-
ραμα για να μάθει στους
μαθητές του πως είναι η ζωή σε
συνθήκες δικτατορίας, τα πράγ-
ματα θα βγουν εκτός ελέγχου.
Sundance 2008: Υποψήφια για το μεγάλο βραβείο της επιτροπής
German Film Awards 2008: Χάλκινο βραβείο καλύτερης ταινίας 
Παραγωγή: Γερμανία
Παίζουν: Jurgen Vogel, Frederick Law, Max Riemelt, Jennifer Ulrich
Δραματική, 100’ 
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Η ιστορία του Χρήστου, ενός δωδεκά-
χρονου βιολιστή  από τη Χάλκη, μα-
θητή ενός λαϊκού οργανοπαίχτη που η
μοίρα του τον σημάδεψε διπλά: με ένα

εκλπηκτικό ταλέντο στη μουσική και μια σπάνια ασθένεια που τον οδηγεί στην
τύφλωση. Ο Χρήστος παιδί χωρισμένων γονιών ζει με τη μητέρα του Ελένη.
Είναι ένα παιδί ιδιόρρυθμο και μοναχικό που βρίσκει διέξοδο στη φύση, συλλέ-
γοντας φυσικούς ήχους που τους μετατρέπει σε μουσικές συνθέσεις στο βιολί.
Μοναδικοί φίλοι του  η συμμαθήτριά του Αγγελική και ο γέρος φαροφύλακας
Σουρσούμης, δάσκαλός του στο βιολί και στη ζωή. Όλα αλλάζουν, όταν στο
νησί έρχεται μια νεαρή δασκάλα, η Μαρία, η οποία προσεγγίζει το παιδί, ανακα-
λύπτει το σπάνιο χάρισμά του και προσπαθεί να το βοηθήσει να το αξιοποιήσει.
Το μέλλον του ανήκει αρκεί να σπάσει την κοινωνική του απομόνωση. 
Σκηνοθεσία: Βασίλης Ντούρος
Παίζουν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Βίκυ Βολιώτη, Ελισάβετ Να ζλίδου, Βλαδίμη-
ρος Γολοσίνσκι Τσερνόφ
Κοινωνική, 92’ 

KINHMATOΓΡΑΦΙΚΕΣ

στον κόσμο του μαθητή και του δασκάλου

Πνευματικό Κέντρο Νέας Κίου

ώρα έναρξης προβολών: 20.30

είσοδος ελεύθερη

διοργάνωση: Ε.Λ.Μ.Ε.Αργολίδας

περιπλανησεις

Το κύμα

Το φως που σβήνει



Ένας μαθητής από κάποιο χωριό
της Ολυμπίας, ο Ηλίας, εκδίδει
δική του εφημερίδα με τον τίτλο
«ο ψύλλος». Η ταχυδρόμησή της
σε διάφορα μέρη και τα γράμματα
που λαμβάνει ως απάντηση είναι ο μόνος τρόπος  να ξεφεύγει νοερά από τα στενά
όρια του χωριού του. Μέχρι που καταφθάνει από την Αθήνα μια δημοσιογράφος,
για να πάρει συνέντευξη από το νεαρό «εκδότη». Το απροσδόκητο ενδιαφέρον
μιας δημοσιογράφου από την Αθήνα θα μεταστρέψει την πεποίθηση όλων για την
αξία της εφημερίδας με σκοπό να κερδίσουν κάτι, όμως ο Ηλίας θα παραμείνει πι-
στός στους στόχους και τις επιθυμίες του. 
Σενάριο: Δημήτρης Σπύρου
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταύρου
Παίζουν: Παντελής Τριβιζάς, Κωστούλα Τσέλλου, Βασίλης Κολοβός
Κοινωνική, 108’

Ο Francois και οι συνάδελφοί του καθηγη-
τές ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρο-
νιά σε μία σκληρή γειτονιά. Η ειλικρίνεια
του εν λόγω καθηγητή συχνά ξαφνιάζει
τους μαθητές του. Η διδακτική του μέθο-
δος όμως αμφισβητείται, όταν αρχίζουν τα

ίδια τα παιδιά να τον προκαλούν.
Παραγωγή: Γαλλία
Κοινωνική, 128΄
Βραβεία: Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Κανών, Υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης
ταινίας το 2009
Ηθοποιοί: Francois Begaudeau, Agame Malembo- Emene, Angelica Sancio, Arthur
Fogel

Όταν ο Άρης Σιούτης διορίζεται δάσκα-
λος της 6ης τάξης σε κάποιο δημοτικό
σχολείο της Αθήνας, διαπιστώνει πως
ανάμεσα στους μαθητές του υπάρχει
ένας μαθητής με το όνομα  Λευτέρης
Μουτρατίδης, σχεδόν αγράμματος (γρά-
φει και διαβάζει στοιχειωδώς και γνωρίζει μόνο πρόσθεση) και γι’ αυτό το λόγο
περιθωριοποιημένος. Αποφασίζει να βοηθήσει το παιδί. Όμως στην προσπάθειά
του συναντά εμπόδιο: τη δυσπιστία του ίδιου του Λευτέρη, την εχθρότητα των
συναδέλφων, την απάθεια των γονέων του παιδιού, την αρνητική στάση των
άλλων παιδιών απέναντι στο συμμαθητή τους. 
Σενάριο και σηκνοθεσία: Δημήτρης Σταύρακας
Ηθοποιοί: Δημήτρης Αλεξανδρής, Γιώργος Χάλαρης, Μάνος Βακούσης
Ρομαντική, 93΄

Βρισκόμαστε στο 1948. Ο Clement είναι ένας άνεργος
δάσκαλος μουσικής που έχει αποφασίσει να εγκατα-
λείψει οριστικά το πάθος του γι’ αυτήν. Βρίσκει όμως
εργασία σ’ ένα σωφρονιστικό οικοτροφείο ανηλίκων.
Η παραμονή του στο οικοτροφείο θα σταθεί γι’ αυτόν
αφορμή αφύπνισης καθώς η επαφή του με τη σκληρή
πραγματικότητα των μαθητών και τις αυστηρότατες

και φυσικά αναποτελεσματικές μεθόδους του διευ-
θυντή του οικοτροφείου τον αναγκάζουν να αναζητήσει εναλλακτικούς τρό-
πους επικοινωνίας με τα ατίθασα παιδιά και να ξεκινήσει μια προσπάθεια
αλλαγής στο αυστηρό προφίλ του ιδρύματος διδάσκοντας στους μαθητές τη
μουσική και τη μαγεία που αυτή μπορεί να φέρει στη ζωή τους.
Παίζουν: Gerard Jugnot, Francois Berleaud, Jean Baptist Maunie 
Δραματική, 97’ 
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