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Ο Δημοτικός Κινηματογράφος "Ανεσις" από την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου θα προβάλει την
ταινία : "love in the end"

Προβολές στις 7:30 μ.μ. και 9:30 μ.μ.
Τρεις πραγματικές ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα αποκτούν στη μεγάλη οθόνη το happy
end που ποτέ δεν είχαν. Στο "Love in the end", γυρισμένο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και
Κωνσταντινούπολη, πρωταγωνιστούν τρία ζευγάρια ανερχόμενων ηθοποιών, ενώ τη
σκηνοθεσία υπογράφει ο πρωτοεμφανιζόμενος Βασίλης Κεχαγιάς..
Τρεις ιστορίες
Ένα κορίτσι που φοβάται να αισθανθεί, ερωτεύεται. Ένας άνδρας που λέει ψέματα επειδή
δεν τολμάει να εκφράσει αυτά που νιώθει, πρέπει τώρα να πει την αλήθεια . Κι ένα ζευγάρι
που κανείς από τους δύο δεν πιστεύει στον έρωτα, δεν μπορούν να ζήσουν μακριά ο ένας
από τον άλλο. Τρεις μικρές ιστορίες για τα εμπόδια του έρωτα. Αλλά και για την ομορφιά,
τον ίλιγγο, τα μυστικά και τις αποκαλύψεις του. Τρεις ιστορίες για τον έρωτα που νικάει
κάθε εμπόδιο. Στο τέλος.
Κατερίνα και Παύλος
Η Κατερίνα μόλις τελείωσε το σχολείο. Αλλά διστάζει να πάει εκδρομή με τους συμμαθητές
της. Επιλέγει να πάει με τους γονείς και το μικρό αδελφό της μια
κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Προτιμάει να μένει μόνη. Μέχρι που γνωρίζει τον Παύλο,
έναν νεαρό ανθυποπλοίαρχο. Και αυτό που η Κατερίνα υπολόγιζε να είναι μια απλή
επταήμερη εκδρομή, γίνεται η αρχή της πιο μεγάλης περιπέτειας που έχει ζήσει στη ζωή
της.
Γιώργος και Αλίκη
Ο Γιώργος είναι φίλος με την Αλίκη από το νηπιαγωγείο. Εδώ και δεκαοχτώ χρόνια, μαζί.
Φίλοι. Μόνο που ο Γιώργος, εδώ κι ένα χρόνο, δεν αισθάνεται πια φίλος της. Δεν του φτάνει
να είναι φίλοι. Αλλά δεν ξέρει πώς να της πει ό,τι αισθάνεται. Φοβάται πως η Αλίκη θα
τρομάξει, όπως τρόμαξε κι εκείνος όταν κατάλαβε ότι την ερωτεύτηκε. Για αυτό
αποφασίζει να της πει ένα ψέμα. Ένα ψέμα που ενώ περιμένει να τον οδηγήσει κοντά, θα
τον φέρει ακόμα πιο μακριά της.
Στέλλα και Νίκος
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Ο Νίκος και η Στέλλα είναι μεταξύ τους άγνωστοι. Κατά τη διάρκεια μιας νύχτας και
εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος, γνωρίζονται. Όπως, όμως, οι περισσότεροι που
συναντιούνται στα ταξίδια, ούτε ο Νίκος, ούτε η Στέλλα πιστεύουν ότι αυτό το βράδυ θα
έχει συνέχεια. Καθώς, επίσης, κανείς από τους δύο δεν πιστεύει στις μαγικές στιγμές ή στο
ξαφνικό, μεγάλο έρωτα, είναι μάλλον περίεργο που αποφασίζουν να ξανασυναντηθούν.
Όπως περίεργος είναι κι αυτός ο ενθουσιασμός που αισθάνονται στην προοπτική αυτής της
συνάντησης. Η μοίρα, όμως, έχει άλλα σχέδια.
Τρεις αληθινές ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, αποκτούν το happy-end που ποτέ δεν είχαν.
Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς Ηθοποιοί: Τζωρτζίνα Λιώση, Λεωνίδας Καλφαγιάννης,
Κατερίνα Γερονικολού, Πάνος Βλάχος, Νικόλας Αγγελής, Μυριέλλα Κουρεντή
ΏΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7.30 & 9.30 μ.μ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26410-44345
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