
 

Μια ματιά στη σημερινή κοινωνία και τη 
πολιτική της Λατινικής Αμερικής μέσα από 
τον κινηματογραφικό φακό

Φεστιβάλ Κινηματογράφου από τη Λατινική Αμερική

Υπό την αιγίδα των πρεσβειών στην Ελλάδα της Αργεντινής, 
της Βενεζουέλας, της Βραζιλίας, του Μεξικού, του Παναμά και 

του Περού
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Λίγα λόγια για την εκδήλωση

Το Τμήμα μας για άλλη μία φορά εμφανίζεται πρωτοπόρο, οργανώνοντας αυτό το
πρωτότυπο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από τη Λατινική Αμερική. Ο κινηματογράφος, το
σινεμά, είναι η πιο λαϊκή από τις καλές τέχνες και απευθύνεται άμεσα στην καρδιά και
στον νου όλων των ανθρώπων, νεότερων και ωριμότερων. Η τέχνη και ο πολιτισμός εξ
ορισμού συνδέονται στενά με την παιδεία και την πολιτική. Είναι βέβαιο ότι οι φοιτήτριες
και οι φοιτητές του Τμήματος θα αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και θα
απολαύσουν τις ταινίες.
Πολλές ευχαριστίες στις Πρεσβείες που συμμετέχουν και συγχαρητήρια στον
συνάδελφο Γιάννη Παπαγεωργίου για την πρωτοβουλία.
Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
--------------------------------------------------------------------------------------
Το φεστιβάλ ταινιών από τον σύγχρονο κινηματογράφο της Λατινικής Αμερικής στο
Α.Π.Θ. είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας των πρεσβειών των χωρών της Λατινικής
Αμερικής στην Ελλάδα και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιδέα γεννήθηκε σε μία συνάντησή μου, πριν λίγους
μήνες, με την ομάδα των πρέσβεων στην Ελλάδα από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής (GRULAC) που οργανώθηκε από την πρεσβεία του Μεξικού στην
Αθήνα, μετά από μία πρώτη επαφή και διάλεξη του πρέσβη του Μεξικού, κ. Daniel
Hernandez Joseph, στο μάθημα «Λατινική Αμερική – πολιτική κοινωνία και διεθνείς
σχέσεις» που διδάσκεται στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. 
Το φεστιβάλ έχει καταρχάς ως στόχο να προσφέρει την πνευματική χαρά και
ικανοποίηση που παρέχει πάντα μία ωραία ταινία. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συμβάλει
στην γνωριμία και κατανόηση, μεταξύ των φοιτητών αλλά και του ευρύτερα του κοινού
της Θεσσαλονίκης, της κινηματογραφικής παραγωγής της Λατινικής Αμερικής, να
παρουσιάσει το έργο ορισμένων σύγχρονων λατινοαμερικάνων κινηματογραφιστών και
να προωθήσει το ενδιαφέρον για την περιφέρεια. Εκφράζει την πρώτη προσπάθεια για
να δημιουργήσουμε, στο ΑΠΘ, έναν πυρήνα έρευνας για αυτή τη μεγάλη, τόσο
διαφορετική αλλά και αρκετά αγνοημένη από την ελληνική επιστημονική κοινότητα
περιφέρεια. 
Οι ταινίες που θα παρακολουθήσετε επιλέχθηκαν γιατί εκφράζουν τις αγωνίες, τις
χαρές και τα βιώματα των χωρών αυτών, προσφέρουν γνώσεις για την ιστορία, την
πολιτική και τις κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής και παρέχουν τροφή για περαιτέρω
σκέψη και μελέτη της μαγευτικής και πολύπλοκης αυτής ηπείρου. Ευχαριστούμε τις
πρεσβείες της Αργεντινής, της Βενεζουέλας, της Βραζιλίας, του Μεξικού, του Παναμά
και του Περού για την επιλογή και την προσφορά των ταινιών που θα
παρακολουθήσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και στην κ. Paloma Ziogas,
υπεύθυνη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θεμάτων στην πρεσβεία του Μεξικού, που
συντόνισε την προετοιμασία και διοικητική πλαισίωση της εκδήλωσης και την επιλογή
των ταινιών. Ευελπιστούμε ότι το φεστιβάλ θα αποτελέσει τη βάση για μία περισσότερο
μόνιμη συνεργασία του Τμήματος με τις λατινοαμερικανικές πρεσβείες στην χώρα μας.

Γιάννης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών



ΤΑΙΝΙΕΣ 
Καμτσάτκα (Αργεντινή)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Marcelo Piñeyro
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2002

Ένα δεκάχρονο αγόρι αναγκάζεται να δραπετεύσει από το σπίτι του μαζί με
τους γονείς του και τον μικρότερο αδερφό του. Εγκαταλείπει το σχολείο του
και τους φίλους του χωρίς καν να τους το πει. Όχι γιατί δεν θέλει να τους το
πει, αλλά γιατί δεν μπορεί. Στην Αργεντινή του 1976, οι στρατιωτικοί ανέλαβαν
την εξουσία ενάντια στο νόμο. Μέσω ενός πραξικοπήματος, γίνονται μια ντε
φάκτο κυβέρνηση που αποφασίζει για την τύχη της χώρας, στηριζόμενη στη
βία και χωρίς να σέβεται τη βούληση της πλειοψηφίας, ισοπεδώνοντας την
δημοκρατία. Η πρώτη απόφαση αυτής της κυβέρνησης είναι να εξαφανίσει
συστηματικά και προγραμματισμένα όλους όσους αντιτίθενται στον τρόπο
διακυβέρνησής της. Οι γονείς του αγοριού διώκονται για τους ίδιους
ιδεολογικούς λόγους και δραπετεύουν από τον στρατό. Για το παιδί,
οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο: να τηλεφωνήσει στον καλύτερό
του φίλο, να τον δει στο δρόμο κάποιος γνωστός ή ακόμα και να απαντήσει στο
τηλέφωνο. Οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη του ίδιου και της
οικογένειάς του. Το αγόρι αλλάζει το όνομά του σε «Χάρι» και αντιμετωπίζει
την πρόκληση να μεγαλώσει κρυφά. Συνεχίζει να παίζει, να φροντίζει τον
αδερφό του και να ανακαλύπτει τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Θα το
καταφέρει; Το μυστικό για να το επιτύχει βρίσκεται στην Καμτσάτκα και θα
πάρει αυτό το μάθημα από τους γονείς του με τον πιο δύσκολο τρόπο.

2 Filhos de Francisco (Βραζιλία)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Breno Silveira
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 132 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2005

Ο Φρανσίσκο είναι αγρότης στην πολιτεία Γκοϊάς της Βραζιλίας, και
ονειρεύεται να μεταμορφώσει τους αδελφούς Μιροσμάρ και Εμιβάλ σε
διάσημο ντουέτο της μουσικής σερτανέζο. Μέσα από πλήθος
περιπετειών, ένας επιχειρηματίας καταφέρνει να τους αναδείξει στην
ηπειρωτική Βραζιλία, μέχρι που ένα ατύχημα διακόπτει την καριέρα του
ντουέτου. Χρόνια μετά, ο Μιροσμάρ συνεχίζει την μουσική του πορεία
ως «Ζεζέ ντι Καμάργκου», αλλά η καταξίωση έρχεται μόνο όταν
συναντιέται με τον αδελφό του, Ουέλσον, ο οποίος με τη σειρά του
χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα Λουσιάνου, και γίνεται ο ιδανικός
σύντροφος για να πραγματοποιηθεί η προφητεία του πατέρα τους. 

 «Αν αγαπάς τον κινηματογράφο και την Βραζιλία, δεν μπορείς να μην δεις το 2 Filhos de Francisco». 
(Luiz Carlos Merten, O Estado de S. Paulo)



ΤΑΙΝΙΕΣ 
Νόμος της Ακτής (Μεξικό)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Jorge Díaz Sánchez
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 75 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2016

Οι ψαράδες στη νότια ακτή στης Χαλίσκο έχουν εξασκήσει το
επάγγελμά τους ελεύθερα για δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια
απειλούνται από την ιδιωτικοποίηση των ακτών στην περιοχή
τους. Το Σύνταγμα τους δίνει το δικαίωμα, αλλά τίποτα δεν τους
εγγυάται ότι θα μπορούν να συνεχίσουν με το επάγγελμά τους.
Για να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν να
ζουν από την θάλασσα, παρά τα μεγάλα ρίσκα, θα πρέπει να
συσπειρωθούν και να αγωνιστούν.

Καφέ (Μεξικό)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Hatuey Viveros Lavielle
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2014

Ο Χόρχε ζει σε μια κοινότητα ιθαγενών Νάουατλ στην
ορεινή περιοχή της Πουέβλα. Ετοιμάζεται να πάρει το
πτυχίο της Νομικής, αλλά ξέρει ότι θα πρέπει να αφήσει
πίσω την οικογένειά του, την οποία προσπαθεί να βοηθήσει.
Ο Χόρχε, λοιπόν, περιμένει να μαζευτεί η οικογένειά του
στο μνημόσυνο του πατέρα του, για να πάρει μια απόφαση.

Salsipuedes (Παναμάς)
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Ricardo Aguilar, Manolito Rodríguez

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 97 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2016

Το Salsipuedes αφηγείται την ιστορία του Andrés Pimienta, ενός νεαρού από μια
παναμαϊκή γειτονιά, ο οποίος στέλνεται για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες για να
ξεφύγει από τις κακές επιρροές, ιδίως από τον πατέρα του, Boby Pimienta, έναν
πρώην πρωταθλητή πυγμαχίας που εκτίει ποινή φυλάκισης. 10 χρόνια αργότερα, ο
Andrés επιστρέφει στον Παναμά για την κηδεία του παππού του, όπου συναντά τον
Boby - ένα γεγονός που θα αλλάξει το πεπρωμένο του Andrés. Αποφασίζει να μείνει
κρυφά στον Παναμά και ξεκινά ένα ταξίδι που θα τον κάνει να κατανοήσει τη ζωή
και το παρελθόν του. Σε σκηνοθεσία των: Ricardo Aguilar N. και Manolito Rodríguez, ο
πρωταγωνιστής Andrés του Salsipuedes αντιπροσωπεύει την αγάπη και την
υπεράσπιση της μακρινής δυνατότητας για έναν καλύτερο κόσμο.



ΤΑΙΝΙΕΣ 

Κυανό, κι όχι τόσο ρόδινο (Βενεζουέλα)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Miguel Ferrari
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 114 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2012

Ο Ντιέγο, ένας επιτυχημένος φωτογράφος αποφασίζει να
επισημοποιήσει τη σχέση του με τον Φαμπρίσιο, πηγαίνοντας
να ζήσει μαζί του, με αναπάντεχο όμως τρόπο αναγκάζεται
να αναλάβει το γιό του Αρμάντο, που ζει στην Ισπανία και
τον οποίο δεν έχει δει εδώ και πολλά χρόνια. Ο γιός του
φτάνει με μια βαλίτσα γεμάτη με παράπονα, κάνοντας
ακόμα πιο δύσκολο στο Ντιέγο να αποκαταστήσει τη μεταξύ
τους στοργική σχέση. Στο μεταξύ, μια ομάδα από ακραίους
ομοφοβικούς επιτίθεται βίαια στον Φαμπρίσιο με
αποτέλεσμα αυτός να μείνει σε κώμα.     

Άσχημα Μαλλιά (Βενεζουέλα)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑ: Mariana Rondón
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 93 λεπτά

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2013

Ο Τζούνιορ, ένα παιδί εννιά ετών με άσχημα μαλλιά
(pelo malο), θέλει να τα ισιώσει προκειμένου να βγει
στη φωτογραφία του σχολείου, προκαλώντας μια
σύγκρουση με τη μητέρα του Marta, μια χήρα 30 ετών.
Η γιαγιά του Τζούνιορ, προτείνει στη Marta να
κρατήσει το παιδί μόνιμα. Δεν τη νοιάζει που είναι
θηλυπρεπής, το μόνο που θέλει είναι να την προσέχει
όταν εκείνη γεράσει. Η Marta όμως δεν δέχεται και
ξεκινά έτσι μια «επανεκπαίδευση» του Τζούνιορ, που
θέλει να ζήσει με τη μητέρα του και να τον αποδεχτεί
όπως είναι.



ΤΑΙΝΙΕΣ 
Καρτ ποστάλ από το Λένινγκραντ (Βενεζουέλα)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Mariana Rondón
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 93 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2007

Μια νεαρή αντάρτισσα της οργάνωσης Ένοπλες Δυνάμεις Εθνικής
Απελευθέρωσης (FALN), πρόκειται να γεννήσει μυστικά. Ωστόσο, η
κόρη της είναι το πρώτο μωρό που θα γεννηθεί την Ημέρα της
Μητέρας, και για αυτό οι φωτογραφίες της εμφανίζονται σε όλες
τις εφημερίδες της Βενεζουέλας εκείνη την ημέρα, κάτι που
εξαναγκάζει μητέρα και κόρη να εξαφανιστούν. 
Η κόρη, που είναι και η αφηγήτρια της ταινίας μαζί με τον ξάδερφό
της Τέο, επανεφεύρουν την πραγματικότητα που τους περιβάλλει
μέσα από μια σειρά από παιχνίδια, ιστορίες και μεταμφιέσεις όπου
εμφανίζονται σούπερ ήρωες και αντάρτες αλλά και τα
βασανιστήρια, οι δολοφονίες και οι εξαφανίσεις από το περιβάλλον
των παιδιών.

Μέρες του Σαντιάγο (Περού)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:  Josué Méndez
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 83 λεπτά

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2004

Ο Σαντιάγο Ρομάν, ένας 23χρονος πρώην στρατιώτης,
επέστρεψε στη Λίμα μετά από χρόνια μάχης ενάντια
στην τρομοκρατία και τη διακίνηση ναρκωτικών στη
χώρα του και στον πόλεμο με τον Ισημερινό. Είναι μέρος
μιας χαμένης γενιάς που πλήρωσε το τίμημα της
πολιτικής ανευθυνότητας των κυβερνήσεων.
. 
     

Τα παιδιά θέλουν να γίνουν αόρατα για να νιώθουν ασφαλή και να μην διατρέχουν
περισσότερους κινδύνους. Δεν μπορούν, όμως, να ξεφύγουν από το φόβο. Η μόνη επαφή με
τους γονείς τους – που γνωρίζουν ότι δε μπορούν να επιστρέψουν- είναι μέσω των καρτ
ποστάλ που λαμβάνουν κατά καιρούς από το Λένινγκραντ. 



ΤΑΙΝΙΕΣ 

Η μοίρα δεν έχει ευνοούμενους (Περού)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Alvaro Velarde
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 2003

Η Άννα είναι μια πλούσια, καταπιεσμένη νοικοκυρά.
Προς ενόχλησή της, ο σύζυγός της νοικιάζει τον
κήπο τους σε μια παραγωγή σαπουνόπερας και
φεύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Στη βαρετή
μοναξιά της, η Άννα παρακολουθεί το γύρισμα από
το παράθυρό της και σύντομα βυθίζεται στη
σαπουνόπερα όπως και οι δύο υπηρέτριές της. Όταν
κατά λάθος συγχέεται με μια ηθοποιό, καταλήγει
να καλείται για έναν ρόλο -προς μεγάλη
απογοήτευση των άλλων ηθοποιών και των
υπηρετριών της. Σύντομα το σκηνικό κυριαρχείται
από κουτσομπολιά, ίντριγκες και εκβιασμούς, ενώ
το όριο μεταξύ του πραγματικού της κόσμου και του
κόσμου της σαπουνόπερας αρχίζει να θολώνει. Η
Άννα βρίσκεται μπλεγμένη σε μια αληθινή
σαπουνόπερα, τη δική της, όταν προσπαθεί να
επαναφέρει τα πάντα στο φυσιολογικό πριν
επιστρέψει ο σύζυγός της στο σπίτι.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 21 Μαΐου 2022, αίθουσα 212 (2ος όροφος, κτήριο ΝΟΠΕ, ΑΠΘ)

10.00 Άσχημα Μαλλιά (Βενεζουέλα). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

12.00 Salsipuedes (Παναμάς). Με υπότιτλους στα αγγλικά.

14.00 Κυανό, κι όχι τόσο ρόδινο (Βενεζουέλα). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

16.00. Η μοίρα δεν έχει ευνοούμενους (Περού). Με υπότιτλους στα αγγλικά.

18.00 Καφέ (Μεξικό). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2022, Αμφιθέατρο Ι, Κτήριο ΚΕΔΕΑ (Κοκκινο Κτήριο), 3ης 
Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, ΑΠΘ

10.00 Καμτσάτκα (Αργεντινή). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

12.00 Νόμος της Ακτής (Μεξικό). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

14.00 Καρτ ποστάλ από το Λένινγκραντ (Βενεζουέλα). Με υπότιτλους στα ελληνικά.

16.00 Μέρες του Σαντιάγο (Περού). Με υπότιτλους στα αγγλικά. 

18.00 2 Filhos de Francisco (Βραζιλία). Με υπότιτλους στα αγγλικά. 

Η τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων, ιδίως η χρήση μάσκας κατά τη 
διάρκεια των προβολών, είναι υποχρεωτική.

Eίσοδος ελεύθερη. 

Σχεδιασμός και επιμέλεια του προγράμματος: 
Έλενα Καραγιάννη


