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22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος:  
Η μεγάλη επιστροφή

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, μετά από 
δύο χρόνια απουσίας επανέρχεται δυναμικά αυτήν την 
Άνοιξη στο καθιερωμένο ραντεβού του σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, από τις 29 Μαρτίου έως και τις 6 Απριλίου 
2022. Κατά τη γνώμη μου, έρχεται την κατάλληλη στιγμή, 
την ώρα που ο πόλεμος έρχεται να συναντήσει την παν-
δημία και η ελπίδα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Όπως το μυθιστόρημα, έτσι και ο κινηματογράφος είναι ένας καθρέ-
φτης που τον περιφέρουν σε έναν μεγάλο δρόμο. Άλλοτε αντανακλά 
το γαλάζιο του ουρανού, άλλοτε το βούρκο στις λακκούβες του δρό-
μου. Οι 46 ταινίες που συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τις κοινωνίες μας, αντηχώντας 
ενίοτε την επικαιρότητα: η ταινία La Traversée (Η φυγή) αφηγείται το 
οδοιπορικό μιας οικογένειας που αναγκάζεται να διαφύγει από τον 
πόλεμο που μαίνεται στη χώρα της, η ταινία Animals (Κτήνη) ανα-
δεικνύει τις ακραίες μορφές βίας που μερικοί άνθρωποι είναι ικα-
νοί να επιβάλουν στους συνανθρώπους τους. Αυτή είναι άλλωστε 
η δύναμη του κινηματογράφου: η ικανότητά του να πολλαπλασιά-
ζει τις εμπειρίες της ζωής μας, να μας συστήνει προσωπικότητες 
του παρελθόντος ή του παρόντος που δεν θα είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε από κοντά, να μας φέρνει αντιμέτωπους με ζωές που 
διαφέρουν από τη δική μας. Με άλλα λόγια, μας επιτρέπει να κατα-
νοούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα των ανθρώπων και του κό-
σμου μέσα από τη δύναμη μιας ιδιαίτερης εμπειρίας: τη συλλογική 
παρακολούθηση μιας ιστορίας, από κοινού με άγνωστους συναν-
θρώπους μας, στη μεγάλη οθόνη.
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Η πολιτιστική σκηνή της Αθήνας και η αντίστοιχη της 
Θεσσαλονίκης από χθες υποδέχονται γαλλόφωνες ται-
νίες από το Βέλγιο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την 
Ελβετία και την Τυνησία. Στην πρωτεύουσα οι ταινίες θα 
προβληθούν σε διάφορους χώρους όπως στους κινη-
ματογράφους Δαναός και Αστόρ, καθώς και στο Γαλλι-
κό Ινστιτούτο. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι προβολές 
θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες Σταύρος Τορνές και 

Παύλος Ζάννας του κινηματογράφου Ολύμπιον.

Με αφορμή την 22η διοργάνωση λοιπόν θα ξαναβρεθούμε στις κι-
νηματογραφικές αίθουσες και μέσα από τις επιλογές ταινιών θα ανα-
καλύψουμε την ποικιλομορφία της γαλλόφωνης κινηματογραφικής 
δημιουργίας. Οι masterclasses που θα διεξαχθούν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της εβδομάδας θα μας υπενθυμίσουν ότι πέρα από μορφή 
ψυχαγωγίας, ο κινηματογράφος αποτελεί ξεχωριστή τέχνη με τους 
δικούς της δημιουργούς, συγγραφείς, αισθητικά ρεύματα. Οι στιγ-
μές που μοιραζόμαστε γύρω από μία ταινία και η κοινή αγάπη για 
μία μορφή τέχνης που συνοδεύει τη ζωή μας εδώ και πάνω από ένα 
αιώνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών που μας ενώνουν. 
Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και το λόγο ύπαρξης του Φεστιβάλ Γαλ-
λόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.
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