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με υπεύθυνες καθηγήτριες, την Παρασκευή Λεοντοπούλου και την Γεωργία Βαΐτσου 



 

 

 

 



• Θα σας δείξουμε τις ταινίες που μοιραστήκαμε τη 
χρονιά 2015-2016. Δεν είναι οι πιο διάσημες ή οι 
πιο αντιπροσωπευτικές των ευρωπαϊκών χωρών 
από τις οποίες προέρχονται. Είναι όμως αυτές 
που επιλέχθηκαν για να μας ταξιδέψουν στις 
ανθρώπινες αξίες της Ευρώπης, σαν ελαφρύ 
αεράκι…  

                        απλά… απαλά… χαμογελαστά… 
• με κριτήριο τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης 

και 
• με στόχο να αναδείξουμε εμείς αυτές τις αξίες 

πέρα από την ταινία…. 
 



 

 

 

 





• ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ την ΩΡΑ προβολής, 
ΓΙΑΤΙ κάποια ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΑΣ είχαν μπροστά τους 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (καλή επιτυχία 
Αλεξάνδρα, Κώστα, Διονύση) και τα 
κυριακάτικα ραντεβού μας μετατέθηκε 
για τις 18.45  



 
 
 
 
 
 

Έτσι, αναγγείλαμε ότι την Κυριακή 8 
Νοέμβρη 2015 στις 18.45 

σας περιμένουμε, γιατί φεύγουμε για 
Αγγλία, με οδηγό τον Κεν Λόουτς για να 

μοιραστούμε … 

 





• την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 18.45 

ταξιδεύουμε στην Ιταλία 

• με την ταινία  

• «καλώς ήρθατε στο νότο» 

• …. γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της Νότο  
 

 



Καλώς να έρθετε!!! 



Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015  
στις 18.45 

η ομάδα κινηματογράφου  
του Ζαννείου Λυκείου ταξιδεύει 

στη Ρωσία με τον 
Ψεύτη Ήλιο του Νικήτα Μιχάλκωφ  





• Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 19 του 
Δεκέμβρη, δεν πάμε σινεμά, πάμε θέατρο, γιατί 
έχουμε ραντεβού με τη «Σταματία, το γένος 
Αργυροπούλου» …. 

 

 

 

 

 

 

 

•                του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου  





Η Αλεξάνδρα θέλει να καλωσορίσουμε το 2016 
με ένα ταξίδι στη Γιουγκοσλαβία (στην ποια;) 

σ΄ έναν άλλον καιρό, αυτόν των τσιγγάνων …. 

Κι έτσι 17 του Γενάρη αφήσαμε τον 
Κοστουρίτσα και τον Μπρέγκοβιτς να μας 
ταξιδέψουν σ’ έναν άλλον κόσμο …. 





Σ΄έναν «άλλον κόσμο» θα πάμε επίσης και 
την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016  

στις 18.45.  
Από την αίθουσα 108 στη Ανατολική … στη 
Δυτική … σε μια άλλη Γερμανία από αυτήν 

που είναι σήμερα …. 

 





 
 

Στις 2 Φεβρουαρίου 
παρακολουθήσαμε την ελληνική 

ταινία-ντοκιμαντέρ του Κουτσαφτή 
«Αρκαδία Χαίρε» μαζί με όλους τους 

συμμαθητές μας 



 
 

Και στις 14 Φεβρουαρίου, παρέα με 
τους φίλους μας από την ομάδα 

θεάτρου πάμε (πάλι) θέατρο,  

 

στην παράσταση του Τζαμαργιά  





    αυτή την Κυριακή 28-2-2016 

ταξιδεύουμε από την Τουρκία στη Γερμανία 

και πάλι στην Τουρκία 

γιατί αυτή η  αναζήτηση των ανθρώπων για 

μια καλύτερη ζωή δεν βρίσκει απάντηση … 

στο «καλύτερη»…  
 

 





κι έχουμε να ταξιδέψουμε σε τόσες 
χώρες ακόμα …. 


