
 

Σας προσκαλούμε στις προβολές κινηματογράφου που εντάσσονται στη δράση  
«Χώρα, σε βλέπω» και θα πραγματοποιηθούν:  

12 Μαρτίου και 2 Απριλίου, 2022 
στον κινηματογράφο Victoria Svenska Bio, Götgatan 65, με ελεύθερη είσοδο 

 

18, 24 Μαρτίου και 1 Απριλίου, 2022 
διαδικτυακά (με γεωγραφικό περιορισμό τη Στοκχόλμη), ακολουθούμενες η καθεμία από συζήτηση 

στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 4A. 
 

Οι προβολές διοργανώνονται από το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, το 
Γυναικείο Τμήμα της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης, την Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης και το 
Ελληνικό Σχολείο της Στοκχόλμης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη. 

Οι ταινίες εντάσσονται στη δράση «Χώρα, σε βλέπω: Ο 20ός αιώνας του ελληνικού σινεμά», ένα 
πρόγραμμα διάσωσης, ψηφιοποίησης, προβολής και μελέτης ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του 
ελληνικού κινηματογράφου του 20ού αιώνα, στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση. Είναι μια δράση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής 
Ελλάδα 2021, με τη χορηγία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (κύριος χορηγός), του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Finos Film. 

 

               

  
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, 10:00 ▪Κινηματογράφος Victoria, Götgatan 65 ▪ Είσοδος ελεύθερη 

TΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ του Δήμου Αβδελιώδη 

Δράμα | 1986 | 65´ | Κατάλληλο 

Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια (DCP), που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Χώρα, σε Βλέπω», με αγγλικούς υπότιτλους. 

Είναι καλοκαίρι σε ένα χωριό στην Χίο γύρω στο 1960. Λίγες μέρες πριν τα 
σχολεία κλείσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές, η φιλία δύο αγοριών χαλάει 
άθελά τους, λόγω ενός άτυχου περιστατικού. Τα αγόρια συναντιούνται όμως 
ξανά στα μέσα του καλοκαιριού και περνούν μαζί με τους φίλους τους ένα 
ανέμελο καλοκαίρι. Βρίσκουν τρόπους να βγάζουν λίγα λεφτά και μπλέκουν σε 

περιπέτειες στο καταπράσινό τους βασίλειο. Ο Γιάννης βοηθά τη μητέρα του στο μάζεμα των «δακρύων» 
της μαστίχας, το πολύτιμο εκχύλισμα του μαστιχόδεντρου, του «Δέντρου Που Πληγώναμε». Η άφιξη ενός 
κοριτσιού θα αλλάξει τις ισορροπίες, αλλά πριν καλά-καλά το καταλάβουν τα παιδιά, το φθινόπωρο 
φτάνει γρήγορα σημαίνοντας το τέλος μιας εποχής – με κάθε πιθανή έννοια. 

 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, 18:00 ▪ Διαδικτυακή προβολή ▪ Ακολουθεί συζήτηση στην 
Ελληνική Πολιτιστική Στέγη 
 

ΦΟΥΡΝΟΙ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ των  
Αλίντα Δημητρίου και Νίκου Κανάκη  

Ντοκιμαντέρ | 1983 | 48´ | Κατάλληλο 

Η ταινία παραχωρήθηκε από το Αρχείο Ταινιών της Διεύθυνσης 
Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και έχει αποκατασταθεί και ψηφιοποιηθεί με δαπάνες 
του ίδιου του Υπουργείου. Η ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς 
υπότιτλους για Κ/κωφούς και 
βαρήκοους θεατές (SDH), οι οποίοι 

ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Χώρα σε Βλέπω». 

Στο νησί Φούρνοι της Ικαρίας, ένας ερευνητής παρακολουθεί τη ζωή των κατοίκων. Δίχως 
προκαθορισμένο σενάριο, δίχως έτοιμες ερωτήσεις, ως απλός παρατηρητής. Μέσα από αυτή την έρευνα, 
ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας η κοινωνία των Φούρνων μέσα από τους ανθρώπους της, μέσα από 
αναμνήσεις, μέσα από αγωνίες, μέσα από τον καθημερινό μόχθο. Στο νησί, οι άνδρες είναι ναυτικοί και 
οι γυναίκες έχουν αναλάβει όλα τα πόστα που πιο συμβατικά θα περίμενε κανείς να εκτελούνται από τους 
άντρες, από οικοδομικές εργασίες μέχρι αγροτικές δουλειές. Η κάμερα της Αλίντας Δημητρίου και του 
Νίκου Κανάκη καταγράφει έτσι με ανάγλυφο τρόπο τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα και το πώς ο 
καταμερισμός της εργασίας αποτελεί βασικό γρανάζι στην λειτουργία της κοινωνικής μηχανής. 
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Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, 18:00 ▪ Διαδικτυακή προβολή ▪ Ακολουθεί συζήτηση στην Ελληνική 
Πολιτιστική Στέγη 

ΤΟ ΑΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑ του Λάμπρου Λιαρόπουλου  

Μυθοπλασίας | 1976 | 72´ | Κατάλληλο 

Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια (DCP), 
με ελληνικούς υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους θεατές (SDH). 

«Μου ζητάς να σου πω μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Αρχή, 
γίνεται κάθε στιγμή και το τέλος δε χωράει στην οθόνη που 
βλέπεις». Τα λόγια του ίδιου του σκηνοθέτη Λάμπρου 

Λιαρόπουλου γίνονται νοηματική άγκυρα ενός στυλιστικά φιλόδοξου μα πάνω απ’ όλα δυσβάσταχτα 
προσωπικού, υβριδικού φιλμικού ντοκουμέντου, όπου η πόλη, η χώρα, οι εποχές, οι πολιτικές μετεξελίξεις 
διαπλέκονται ως ένα με το σινεμά του δημιουργού. Η ταινία, η πρώτη και τελευταία μεγάλου μήκους ενός 
σκηνοθέτη που έφυγε τραγικά νωρίς αφήνοντας ένα μικρό σύνολο έργου πίσω του (ή, όπως έλεγε ο 
Θόδωρος Αγγελόπουλος, «μάλλον ο όγκος του έργου του Λιαρόπουλου ήταν αρκετά μεγάλος, αλλά 
φαίνεται πως τον αγνοούσαν ακόμη και οι συνάδελφοί του»), αποτελεί μια αυτοβιογραφική καταγραφή 
όσο και ένα σχόλιο πάνω στην κρίσιμη δεκαετία 1965-1975, για τον χρόνο που σμιλεύει, δημιουργεί, 
καταστρέφει, για τον κόσμο γύρω μας που αλλάζει, για την Αθήνα και την Ελλάδα. 

 

Παρασκευή 1 Απριλίου, 18:00 ▪ Διαδικτυακή προβολή ▪ Ακολουθεί συζήτηση στην Ελληνική 
Πολιτιστική Στέγη 
 

RΟΜ του Μανέλαου Καραμαγγιώλη  

Ντοκιμαντέρ | 1989 | 75´ | Κατάλληλο 

Η ταινία θα προβληθεί σε νέα αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια (DCP), 
με ελληνικούς υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους θεατές (SDH). 

Το 1979, ο ΟΗΕ αναγνωρίζει όλους τους τσιγγάνους με την 
ονομασία RΟΜ. Μια δεκαετία αργότερα, η ταινία του Μενέλαου 
Καραμαγγιώλη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο ROM στην 

Ελλάδα και επιχειρεί να δώσει το στίγμα του λαού αυτού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ακολουθώντας τέσσερις 
διαφορετικές κατευθύνσεις που εκφράζονται στα πρόσωπα των τεσσάρων αφηγητών: Ο Δάσκαλος 
παρουσιάζει τις ρίζες των Ρομά αναλύοντας τις σπάνιες ιστορικές μνείες, σαν να διαβάζει από τα 
περιθώρια της Ιστορίας, και ο Φωτογράφος αποτυπώνει σε εικόνες το παρόν ενός λαού που δεν είχε ποτέ 
γραπτή παράδοση και επίσημη ιστορία. Η Τάμαρα μας ξεναγεί σε αρχέγονους μύθους, ιστορίες και 
τρόμους που εκφράζουν μια ολόκληρη κοινή ιστορία, ενώ η Άιμα μας συστήνει τη ματιά μιας νέας γενιάς 
που κοιτά προς το μέλλον, αναζητώντας μια νέα ταυτότητα δεμένη με το σήμερα. 
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Σάββατο 2 Απριλίου, 10:00 ▪ Κινηματογράφος Victoria, Götgatan 65 ▪ Είσοδος ελεύθερη 

Ζ του Κώστα Γαβρά 

Πολιτικό θρίλερ| 1969 | 127’ | Κ-15, κατάλληλη άνω των 15 ετών 

Η ταινία είναι στα γαλλικά και θα προβληθεί σε αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια (DCP), 
με ελληνικούς υπότιτλους.  

«Κάθε ομοιότητα με αληθινά γεγονότα, με πρόσωπα ζωντανά ή νεκρά, είναι 
σκόπιμη!» Η ειλικρινής οργή που διατρέχει το κλασικό πολιτικό θρίλερ του 
Γαβρά γίνεται εμφανής σε κάθε του καρέ, από τα credits μέχρι τα βλέμματα, από 
τις διαδηλώσεις στις ανακρίσεις, και σε κάθε πιθανό ενδιάμεσο σημείο. 

Βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού, που αφορά τη δολοφονία του βουλευτή της 
ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς στην ταραγμένη δεκαετία του ‘60 για την Ελλάδα, το Ζ (που 
διαβάζεται «ζει», από το «ζει, ζει, ζει» κι όχι «ζήτα») έχει ως σημείο εκκίνησης την επίθεση σε μια πολιτική 
φιγούρα της αντιπολίτευσης (Ιβ Μοντάν) και την άμεση απόπειρα συγκάλυψης, ακολουθώντας την 
μετέπειτα έρευνα από έναν ανακριτή (Ζαν-Λουί Τρεντινιάν) αποφασισμένο να φέρει τα αληθινά γεγονότα 
στο φως. Όμως ποιο μπορεί να είναι το τίμημα της αλήθειας σε ένα τόσο διεφθαρμένο και πολιτικά 
ασταθές περιβάλλον; 

Πάνω σε ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον μετέπειτα υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας Χόρχε 
Σεμπρούν, ο Κώστας Γαβράς πλέκει ένα θρίλερ που ανεβάζει τους παλμούς όχι μέσα από υπερβολές και 
φτηνές ανατροπές, αλλά εντοπίζοντας τον πολιτικό τρόμο με σχολιαστικότητα, μέσα από ανακρίσεις και 
μέσα από βλέμματα που ποτέ δεν αποκρύπτουν την αλήθεια. Μέσα από ένα αδιάκοπο μοντάζ και τις 
ορμητικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, ο Γαβράς ακολουθεί πρόσωπα, διαδικασίες και αλήθειες 
κρυμμένες στη σκιά ολοκληρώνοντας ένα τολμηρό, ζωτικής σημασίας πορτρέτο του κοινωνικού αδιεξόδου 
της περιόδου που καθήλωσε τελικά το παγκόσμιο κοινό. Έγινε μόλις η δεύτερη μη αγγλόφωνη ταινία στην 
ιστορία που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. 

 

  

 


