


Κ υ ρ ι α Κ ή  3 0  ι ο υ ν ι ο υ
Δουνκέρκη | Dunkirk 
Πολεμική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 106’
Aγλλο-ολλανδο-γαλλο-αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, με τους: Φιόν Γουάιτχεντ, 
Μπάρι Κέογκαν, Μαρκ Ρέιλανς, Τομ Χάρντι, Σίλιαν Μέρφι.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες των Βρετανών και των Συμμάχων είναι περικυκλω-
μένοι από δυνάμεις του εχθρού. Παγιδευμένοι στην παραλία, με την πλάτη στη θά-
λασσα, έρχονται αντιμέτωποι με μια ανέφικτη κατάσταση, καθώς ο εχθρός πλησιάζει.

Δ ε υ τ ε ρ α  1  ι ο υ λ ι ο υ
Ο Αστακός | The Lobster
Κοινωνική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 118'
Ελληνοβρετανική ταινία, σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος, με τους: Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ Βάις, Ολίβια 
Κόλμαν, Άσλεϊ Γιένσεν, Αριάν Λαμπντ, Τζον Σ. Ράιλι, Λέα Σεντού, Aγγελική Παπούλια, Μάικλ Σμάιλι, 
Μπεν Γουίσοου.

Μια μη συμβατική ερωτική ιστορία που λαμβάνει χώρα σε ένα κοντινό μέλλον όπου 
οι άνθρωποι που μένουν μόνοι, είτε επειδή χωρίζουν, είτε επειδή πεθαίνει ο σύντρο-
φός τους, συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στο Ξενοδοχείο. Εκεί είναι υποχρεωμέ-
νοι - σε διάστημα 45 ημερών- να βρουν κάποιον με τον οποίο ταιριάζουν και να γί-
νουν ζευγάρι. Αν δεν τα καταφέρουν μετατρέπονται σε κάποιο ζώο της επιλογής τους. 

τ ρ ι τ ή  2  ι ο υ λ ι ο υ
Ανατολικά της Εδέμ | East of Eden
Δραματική 1955 | Έγχρ. | Διάρκεια: 120’
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ηλίας Καζάν, με τους: Τζέιμς Ντιν, Τζούλι Χάρις, Μπερλ Αιβς, Ρέιμοντ 
Μάσει.

Μία σύγχρονη μεταφορά της ιστορίας του Κάιν και του Αβελ στο 1917 στην Καλιφόρ-
νια, καταγραμμένη μέσα από τις δραματικές σχέσεις μιας αγροτικής οικογένειας, που 
η μητέρα τους έχει γίνει πόρνη και ο πατέρας τους είναι ένας σκληρός οικογενειάρχης.
Η υπέροχη νουβέλα του Τζον Στάινμπεκ, μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη από τον 
Ηλία Καζάν και η ταινία «Ανατολικά της Εδέμ» μένει για πάντα στην ιστορία ως μία 
από τις τρεις ταινίες σταθμούς στην φιλμογραφία του Τζέιμς Ντιν.

τ ε τ α ρ τ ή  3  ι ο υ λ ι ο υ
Τι θα πει ο Κόσμος | What Will People Say
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 106'
Νορβηγική ταινία, σκηνοθεσία Ιράμ Χακ, με τους: Αντίλ Χουσαΐν, Μαρία Μοζντάχ, Εκαβάλι Κανά.
Κόρη Πακιστανών μεταναστών στη Νορβηγία, η 16χρονη Νίσα δημιουργεί σκάνδαλο 
όταν ο πατέρας της τη βρίσκει στο κρεβάτι με ένα αγόρι. Μόνη διέξοδος για να ξεπλύ-
νει η οικογένεια την ντροπή είναι να γυρίσει η Νίσα στην πατρίδα.

Χαιρετισμός της Δημάρχου 
Μαρίας Ανδρούτσου:

Το θερινό σινεμά, άμεσα συνδεδεμένο στο μυαλό 
μας και την καρδιά μας με τις ζεστές αθηναϊκές 

νύχτες, βρίσκει έκφραση στον Άγιο Δημήτριο για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, στο δικό μας "Στρογγυλό" Open 
Air Film Festival. 
Η παράτολμη ιδέα, που πήρε σάρκα και οστά, έγινε 
θεσμός και αγαπήθηκε από τον κόσμο τόσο πολύ, 
ξεκινάει στις 30 Ιουνίου. Για δύο ολόκληρους μήνες, 
σε έναν ‘μαγικό’ χώρο της πόλης, το αίθριο του 
Στρογγυλού, επιλεγμένα φιλμ του εγχώριου και του 
παγκόσμιου κινηματογράφου θα μας κρατήσουν 
παρέα τα βράδια και αυτού του καλοκαιριού!

Θα σας δω εκεί!

Η Δήμαρχος
Μαρία Ανδρούτσου

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Πε-
ριβάλλοντος της πόλης μας, για τρίτη συνεχή 
χρονιά υποστηρίζει σταθερά και με κάθε δυνατό 

τρόπο το OPEN AIR FILM FESTIVAL ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, δίνο-
ντάς του τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν 
παύει να αποτελεί, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες 
συγκυρίες, μια διαχρονική σταθερά σε αντίθεση με το 
εφήμερο των καιρών. Σε μια εποχή δυσχερή και άκα-
μπτη, με αμφισβητούμενες αξίες και ευτελή θεάματα, 
ο υγιής πολιτισμός που προσφέρει το Φεστιβάλ, απο-
τελεί θεσμό σταθμό για την καλλιέργεια της δημιουρ-
γικής σκέψης και ψυχαγωγίας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το OPEN 
AIR FILM FESTIVAL ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ συνεχίζει την εξαιρε-
τική του πορεία, αποκτά αναγνωρισιμότητα  πέριξ της 
Αττικής, αλλά πάνω απ’ όλα εξακολουθεί να αποτε-
λεί «παράθυρο στον κόσμο» για χιλιάδες  συμπολίτες 
μας.
Ο κινηματογραφικός διάλογος ανάμεσα σε όλες τις 
ηπείρους του πλανήτη που εκπροσωπούνται με ταινί-
ες τους  στο φετινό Φεστιβάλ, προσφέρει μια δημιουρ-
γική ανταλλαγή απόψεων και κουλτούρας, με επίκε-
ντρο το παρόν και το μέλλον των νέων ανθρώπων σ’ 
έναν κόσμο που αιφνιδιάζει με τις αλλαγές του, γεννά 

νέες ανάγκες, αναζητά νέες απαντήσεις και διεκδικεί 
νέους δρόμους έκφρασης και ύπαρξης.
Ευχάριστη πινελιά το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 
Αγίου Δημητρίου, με το οποίο ο Οργανισμός συνδι-
οργανώνει τις προβολές της Παρασκευής, με ταινίες 
προβληματισμού και διαλόγου.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συ-
νεργάτες μου και κυρίως τον πρωτεργάτη του Festival 
Μπάμπη  Τζιμινίδη και  τους εθελοντές που σε όλη τη 
διάρκεια του θέρους φροντίζουν το OAFF να λειτουρ-
γεί άψογα.
Αλλά θα κλείσω το χαιρετισμό μου δηλώνοντας, πως 
την επιτυχία του το Φεστιβάλ την οφείλει κυρίως σε 
όλους εσάς, που με το αλάθητο ένστικτό σας  δείξατε 
πως είναι το ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Γι’ αυτό κι αυτό το καλοκαίρι, όταν τα φώτα της πόλης 
χαμηλώνουν, ραντεβού στο Open Air Film Festival της 
πόλης μας, για να ανταλλάξουμε συναισθήματα… να 
γελάσουμε… να δακρύσουμε… να επικοινωνήσου-
με…

Για το Δ.Σ του Οργανισμού

Ο Πρόεδρος
Κώστας Χριστοδουλής

Μήνυμα Προέδρου για το OAFF Stroggylo:

2019ι ο υ λ ι ο σ  -  α υ γ ο υ σ τ ο σ

π ρ ο γ ρ α μ μ α
Έναρξη προβολών: 21:00 | Είσοδος δωρεάν



Π ε μ Π τ ή  4  ι ο υ λ ι ο υ
Το τετράγωνο | The Square 
Κομεντί 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 142'
Σουηδική ταινία, σκηνοθεσία Ρούμπεν Έστλουντ, με τους: Ελίζαμπεθ Μος, Ντόμινικ Γουέστ, Κλάενς Μπανγκ.

Ο Κρίστιαν, εικαστικός επιμελητής σε κορυφαίο σουηδικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, 
προετοιμάζεται για τα εγκαίνια του φιλόδοξου project «Το τετράγωνο». Η κλοπή του 
πορτοφολιού και του κινητού του όμως, θα τον παρασύρουν σε ένα στρόβιλο αναπά-
ντεχων αντιδράσεων με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Δ ε υ τ ε ρ α  8  ι ο υ λ ι ο υ
Τζαμάικα
Δραματική κομεντί 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 95'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Ανδρέας Μορφωνιός, με τους: Φάνη Μουρατίδη, Άννα Μαρία Παπαχα-
ραλάμπους, Σπύρο Παπαδόπουλο, Νικολέτα Κοτσαηλίδου.

Ο Άκης, οικογενειάρχης ταξιτζής με πολλά χρέη, και ο Τίμος, μποέμ και γνωστός τη-
λεπαρουσιαστής, ήταν δύο δεμένα μεταξύ τους αδέρφια, τα οποία απομάκρυνε πριν 
από χρόνια μια παρεξήγηση. Ο θάνατος της μητέρας τους δεν στέκεται αφορμή για 
να τα ξαναβρούν, όμως η ζωή είναι γεμάτη ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις…

τ ρ ι τ ή  9  ι ο υ λ ι ο υ
Η επέλαση των βαρβάρων | Les invasions barbares
Κομεντί 2003 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99'
Καναδογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ντενίς Αρκάν, με τους: Ρεμί Ζιράρ, Στεφάν Ρουσό, Μαρί Ζοσέ 
Κροζέ, Ντοροτέ Μπεριμάν, Ντομινίκ Μισέλ, Λουίζ Πόρταλ.

Ο άρρωστος Ρεμί, λίγο πριν υποκύψει στη θανάσιμη ασθένεια που τον χτύπησε, συμ-
φιλιώνεται με τον απόμακρο γιο του, ο οποίος συγκεντρώνει κοντά στον πατέρα του 
αγαπημένους παλιούς φίλους και προσπαθεί να κάνει τις τελευταίες μέρες του όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνες. Αρκετό χιούμορ και λίγη πίκρα σε αυτό τον άκρως συγκινη-
τικό απολογισμό της γενιάς του '60, με όλη την παλιοπαρέα που πρωτοείδαμε στην 
ταινία "Η παρακμή της αμερικανικής αυτοκρατορίας". Βραβείο σεναρίου και ερμηνεί-
ας (Μαρί-Ζοσέ Κροζέ) στο Φεστιβάλ Καννών 2003.

τ ε τ α ρ τ ή  1 0  ι ο υ λ ι ο υ
Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου | Call me by Your Name
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 132'
Ιταλο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, με τους: Άρμι Χάμερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ 
Στούλμπαργκ.

Στη Βόρεια Ιταλία του 1983 ο 17χρονος Έλιο περνάει ανέμελος τις καλοκαιρινές του 
διακοπές. Αν και περιτριγυρισμένος από όμορφα κορίτσια, με τα οποία φλερτάρει, 
αρχίζει να ερωτεύεται τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Όλιβερ, ο οποίος φιλοξενείται στο 
οικογενειακό αρχοντικό του...

Π ε μ Π τ ή  1 1  ι ο υ λ ι ο υ
Αναζητώντας τον Έρικ | Looking for Eric
Κομεντί 2009 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116'
Αγγλογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κεν Λόουτς, με τους: Στιβ Έβερτς, Ερίκ Καντονά, Στέφανι Μπίσοπ.

Ο Έρικ είναι ένας μεσήλικος ταχυδρόμος, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποί-
ος περνά μια βαθιά ψυχολογική κρίση. Καθώς βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην 
κατάθλιψη, ο πρώην άσος της ομάδας του Ερίκ Καντονά εμφανίζεται από το πουθενά 
με μερικές πολύτιμες οδηγίες ζωής.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  1 2  ι ο υ λ ι ο υ
Grand Torino
Δραματική 2008 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116'
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κλιντ 'Ιστγουντ, με τους: Κλιντ 'Ιστγουντ, Μπι Βανγκ, Άνεϊ Χερ, Κρί-
στοφερ Κάρλεϊ.

Ο Γουόλτ Κοβάλσκι, βετεράνος του πολέμου της Κορέας, βλέπει τη γειτονιά του να 
κατακλύζεται από Ασιάτες μετανάστες. Χήρος και σε απόσταση από τα παιδιά του, θα 
συνάψει μια απροσδόκητα φιλική σχέση με τον νεαρό Κορεάτη γείτονά του, όταν ο 
τελευταίος θα επιχειρήσει να κλέψει την πολύτιμη Ford Gran Torino του.

σ α β β α τ ο  1 3  ι ο υ λ ι ο υ
Η Ταινία Lego | Lego: The Movie 
Animation 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ.

Μπορεί στην πρώτη ματιά να μοιάζει με το απόλυτο placement movie, αλλά η «Ται-
νία Lego», παρά την εξασφάλιση και του budget της και των εισιτηρίων της, τολμά 
να πάει πολλά βήματα παραπέρα στο δρόμο της ακραίας φαντασίας και να εξελιχθεί 
στην πιο φευγάτη, ξέφρενη, τολμηρή και διασκεδαστική ταινία animation της σεζόν: 
το γεγονός ότι υπογράφεται από τους δύο δημιουργούς του «Βρέχει Κεφτέδες» δεν 
είναι τυχαίο για το τριπαρισμένο χιούμορ της.

Κ υ ρ ι α Κ ή  1 4  ι ο υ λ ι ο υ
Η Ζωή του Πι | Life of Pi
Φαντασίας 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 127'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ανγκ Λι, με τους: Ιρφάν Καν, Σουράι Σάρμα, Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Ο Πι, ένα δεκαεξάχρονο αγόρι από την Ινδία, μετακομίζει με την οικογένειά του στον 
Καναδά, μεταφέροντας μαζί και τον ζωολογικό τους κήπο. Κατά τη διάρκεια μιας τρο-
μερής καταιγίδας όμως, το πλοίο βυθίζεται και ο Πι σώζεται από θαύμα. Θα επιβιώσει 
πάνω σε μία σχεδία επί 227 ημέρες κάτω από αντίξοες συνθήκες, με μοναδική συντρο-
φιά τον Ρίτσαρντ Πάρκερ, μια τρομακτική τίγρη της Βεγγάλης.

Δ ε υ τ ε ρ α  1 5  ι ο υ λ ι ο υ
Το τελευταίο σημείωμα | The Last Note
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 117'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Παντελής Βούλγαρης ,με τους: Αντρέα Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Βα-
σίλη Κουκαλάνι, Μελία Κράιλινγκ, Τάσο Δήμα.

Ένας κρατούμενος που εκτελεί χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή του στρατο-
πέδου κατά τη διάρκεια της Κατοχής βρίσκεται σε δίλημμα ζωής, όταν ο τελευταίος 
του προτείνει να εξαιρεθεί από μια λίστα 200 μελλοθάνατων, βάζοντας στη θέση του 
κάποιον άλλο.

τ ρ ι τ ή  1 6  ι ο υ λ ι ο υ
Ο χωροφύλακας του Saint Tropez | Le Gendarme de Saint-Tropez 
Κωμωδία 1964 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν Ζιρό, με τους: Λουί ντε Φινές, Geneviève Grad, Michel Galabru.

Ο σεναριογράφος – σκηνοθέτης Ζαν Ζιρό και ο Λουί ντε Φινές συνεργάστηκαν σε 12 
συνολικά ταινίες, ανάμεσά τους και η σειρά «Ο Χωροφύλακας του Σεν Τροπέ». Μια 
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, η οποία το 1964 ενθουσίασε εφτά εκατομμύρια 
Γάλλους θεατές, θέλει τον κορυφαίο κωμικό να υποδύεται τον αυστηρό διευθυντή 
ενός σχολείου, του οποίου ο γιος αποτυγχάνει στις εξετάσεις. Ντροπιασμένος, δεν θέ-
λει να τον γράψει στο σχολείο του και τον στέλνει στην Αγγλία ως φοιτητή δι’ ανταλ-
λαγής, απόφαση που σύντομα θα μετανιώσει πικρά…



τ ε τ α ρ τ ή  1 7  ι ο υ λ ι ο υ
Dogman
Δραματική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 102'
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Ματέο Γκαρόνε, με τους: Μαρτσέλο Φόντε, Εντουάρντο Πέσε, Άνταμο Ντιονίζ.ι

Ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού φροντίδας σκύλων, ο Μαρτσέλο είναι παγιδευμένος σε μια 
σχέση υποταγής με τον πρώην μποξέρ Σιμόνε, ο οποίος τον υποχρεώνει να συμμετά-
σχει σε μια διάρρηξη. Βραβείο Φεστιβάλ Καννών Καλύτερου ηθοποιού, Υποψηφιό-
τητα για καλύτερη σκηνοθεσία. 3 Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Καλύτερου 
Α’ ανδρικού ρόλου, Μακιγιάζ και Κουστουμιών.3 Υποψηφιότητες Ευρωπαϊκού Κινη-
ματογράφου: σκηνοθεσίας, σεναρίου και Ευρωπαϊκό φιλμ.

Π ε μ Π τ ή  1 8  ι ο υ λ ι ο υ
Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει | Mary Poppins Returns 
Μουσική κωμωδία 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 130' | Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρομπ Μάρσαλ, με τους: Έμιλι Μπλαντ, Έμιλι Μόρτιμερ, Μέριλ Στριπ, 
Κόλιν Φερθ.

Στο Λονδίνο του ’30 ο Μάικλ Μπανκς, χήρος μετά το θάνατο της γυναίκας του, αγωνί-
ζεται να διατηρήσει το πατρικό του σπίτι ενάντια στις ύπουλες πρακτικές της τράπεζας. 
Τα μικρά παιδιά του προσπαθούν μάταια να τον βοηθήσουν, μέχρι που εμφανίζεται η 
μυστηριώδης, ιπτάμενη νταντά Μαίρη Πόπινς. 4 Υποψηφιότητες Oscar 2019: καλύτε-
ρης μουσικής, τραγουδιού, κουστουμιών και παραγωγής.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  1 9  ι ο υ λ ι ο υ
Γυναίκα σε Πόλεμο | Woman at War/Kona fer ί strίð
Δραματική κομεντί 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 101'
Ισλανδική ταινία, σκηνοθεσία Μπένεντικτ Έρλινγκσον, με τους: Χαλντόρα Γκεϊρχασντότιρ, Γιόχαν Σί-
γκουρντσον, Γιορούντουρ Ράγκναρσον.

Η οικο-ακτιβίστρια Χάλα, πίσω από την «κανονική» της ζωή ως διευθύντρια χορωδί-
ας, πραγματοποιεί προσεκτικά και άκρως στοχευμένα χτυπήματα στη βαριά βιομηχα-
νία της χώρας. Όλα αυτά αλλάζουν όταν ένα γράμμα φτάνει στην πόρτα της… Μα-
χητικό, ανθρώπινο, σουρεαλιστικό και ταυτόχρονα άκρως αληθινό, το νέο φιλμ του 
Μπένεντικτ Eρλινγκσον προσφέρει γέλιο, δράση και πολλή ευαισθησία, ενισχύοντας 
την πίστη στο νέο ισλανδικό σινεμά. Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
το 2018. Υποψήφια European Actress στα European Film Awards 2018.

σ α β β α τ ο  2 0  ι ο υ λ ι ο υ
Απίθανοι 2 | Incredibles 2
Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 118' | Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπραντ Μπερντ.

Έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια των Απίθανων να σταματήσουν τον πα-
νούργο Υποχθόνιο, οι υπερήρωες κηρύσσονται εκτός νόμου. Ένας πλούσιος επιχει-
ρηματίας όμως δίνει στην Ελαστίνα την ευκαιρία να ηγηθεί μιας καμπάνιας αποκατά-
στασης της φήμης τους, γεγονός που αναγκάζει τον κ. Απίθανο να μείνει στο σπίτι και 
να προσέχει τα παιδιά. Υποψήφια καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων 2019.

Κ υ ρ ι α Κ ή  2 1  ι ο υ λ ι ο υ
Dallas Byers Club
Δραματική 2013 | Έγχρ. | Διάρκεια: 117'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν-Μαρκ Βαλέ, με τους: Μάθιου ΜακΚόναχι, Τζάρεντ Λέτο, Τζένιφερ Γκάρνερ.

Χρυσή Σφαίρα α΄ και β΄ αντρικού ρόλου για μια οσκαρικών προδιαγραφών (έξι υπο-
ψηφιότητες) βιογραφία-συνταγή με καλογραμμένο σενάριο και υποδειγματικές ερμη-
νείες.
Όταν το 1985 διαγιγνώσκεται θετικός στον HIV, ο Τεξανός Ρον Γούντρουφ μαθαίνει 
πως έχει μόνον ένα μήνα ζωής. Αρνούμενος να αποδεχτεί την εκτίμηση των γιατρών, 
περιορίζει την έκλυτη ζωή του και ξεκινάει μια εκστρατεία για την εφαρμογή εναλλα-
κτικών θεραπειών...

Δ ε υ τ ε ρ α  2 2  ι ο υ λ ι ο υ
Πλατεία Αμερικής | Amerika Square
Δραματική 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 86'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Γιάννης Σακαρίδης, με τους: Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, 
Θέμιδα Μπαζάκα, Βασίλη Κουκαλάνι.

Σκηνοθετικός ρεαλισμός, ζωντανοί χαρακτήρες και γνωστές αλήθειες σε ένα κοινωνι-
κό δράμα βραβευμένο στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιο για έξι Ίριδες της Ελληνικής 
Ακαδημίας.
Ένας tattoo artist, ένας ρατσιστής φίλος του, μια μπλεγμένη με τη μαφία Αφρικανή 
τραγουδίστρια και ένας Σύριος πρόσφυγας που θέλει να φύγει από τη χώρα. Οι πορεί-
ες τεσσάρων διαφορετικών ανθρώπων συναντιούνται με φόντο την Πλατεία Αμερικής.
Βραβείο Μοντάζ  Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

τ ρ ι τ ή  2 3  ι ο υ λ ι ο υ
Όσο υπάρχουν άνθρωποι | From Here to Eternity
Δραματική 1953 | Α/Μ | Διάρκεια: 118'
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Φρεντ Τσίνεμαν, με τους: Μπαρτ Λάνκαστερ, Ντέμπορα Κερ, Φρανκ 
Σινάτρα, Μοντγκόμερι Κλιφτ.

Με φόντο τη Χαβάη της εποχής λίγο πριν την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, βλέπουμε 
να σκιαγραφούνται οι προσωπικότητες μιας παρέας στρατιωτικών, μέσα από ερωτι-
κούς δεσμούς αλλά και ισχυρές σχέσεις φιλίας... Μία από τις αριστουργηματικότε-
ρες ταινίες χαρακτήρων όλων των εποχών! Το φιλμ αυτό προτάθηκε για 13 βραβεία 
Oscar και απέσπασε 8.

τ ε τ α ρ τ ή  2 4  ι ο υ λ ι ο υ
Ποιος θα σου Τραγουδήσει | Quién te cantará
Δραματική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 125'
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Κάρλος Βερμούτ, με τους: Νάγια Νίμρι, Κάρμεν Ελίας, Εύα Λόρατς.

Μια επιτυχημένη Ισπανίδα τραγουδίστρια ετοιμάζεται να επανέλθει θριαμβευτικά στην 
ενεργό δράση μετά από μία δεκαετία μυστηριώδους σιωπής, αλλά την παραμονή 
της μεγάλης της συναυλίας χάνει τη μνήμη της σε ένα ατύχημα. Μια τραγουδίστρια 
καραόκε αναλαμβάνει να θυμίσει στη σταρ τις διαστάσεις της θρυλικής της περσόνας, 
μαθαίνοντάς της να τραγουδά απ’ την αρχή. Βραβείο Γκόγια Καλύτερης πρωτοεμφα-
νιζόμενης ηθοποιού, 6 Υποψηφιότητες Γκόγια.

Π ε μ Π τ ή  2 5  ι ο υ λ ι ο υ
Ο διαιτητής | L'arbitro
Κωμωδία 2013 | Α/Μ | Διάρκεια: 96'
Ιταλοαργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Πάολο Τζούκα, με τους: Στέφανο Ακόρσι, Τζάκοπο Κουλίν, Τζέπι 
Κουτσιάρι.

Ενώ η διαμάχη μεταξύ δυο ποδοσφαιρικών ομάδων της τρίτης κατηγορίας Σαρδηνίας 
κορυφώνεται, ο καλύτερος παίχτης της μιας εξ αυτών ξανασυναντά την παιδική του 
αγαπημένη και ένας φιλόδοξος διαιτητής είναι έτοιμος να σφυρίξει κατ’ εντολή, για να 
βρεθεί στο μεγάλο τελικό.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  2 6  ι ο υ λ ι ο υ
Μαθήματα Αμερικανικής ιστορίας | American History X
Δραματική 1998 | Έγχρ. | Διάρκεια: 119'
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τόνι Κέι, με τους: Έντουαρντ Νόρτον, Έντουαρντ Φερλόνγκ, Φαϊρούζα 
Μπαλκ, Μπέβερλι Ντ'Άντζελο, Ελιοτ Γκουλντ, Στέισι Κιτς.

Ένας Αμερικανός νεοναζί, που μόλις αποφυλακίστηκε για το φόνο δύο μαύρων, προ-
σπαθεί να πείσει τον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος τον έχει ως ίνδαλμα, για το 
αδιέξοδο της ρατσιστικής φιλοσοφίας του μίσους.
Yποψηφιότητα για Oscar Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου o Έντουαρντ Νόρτον, το 1999.



σ α β β α τ ο  2 7  ι ο υ λ ι ο υ
Λούης και Εξωγήινοι | Luis & the Aliens
Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 86'
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Γερμανοδανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Κριστόφ Λόουενσταϊν και Βόλφγκανγκ Λόουενσταϊν.
Ένα 11χρονο αγόρι γίνεται φίλος με τρεις σκανταλιάρηδες εξωγήινους που προσγει-
ώνονται μυστικά στον πλανήτη μας. Με βάση τις παρεξηγήσεις και την προσπάθεια 
του νεαρού Λούη να πείσει τον πατέρα του γι’ αυτά που βλέπει, η ταινία κερδίζει 
αρκετά από τη συμπαθητική παρουσία του μικρού ήρωα, δίνει τις καλές σκηνές στους 
εξωγήινους (μια μείξη πλασμάτων από το Μπαμπούλας Α.Ε. και το Toy Story) και με 
το καλής ποιότητας animation μπορεί να αποτελέσει μια όμορφη συντροφιά για τους 
μικρούς θεατές.

Κ υ ρ ι α Κ ή  2 8  ι ο υ λ ι ο υ
Μαύρος κύκνος | Black Swan
Θρίλερ 2010 | Έγχρ. | Διάρκεια: 108'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφκσι, με τους: Ναταλί Πόρτμαν, Βενσάν Κασέλ, Μίλα 
Κούνις, Μπάρμπαρα Χέρσεϊ.
Μια νεαρή μπαλαρίνα πρέπει να αποδείξει στον απαιτητικό καλλιτεχνικό δι-
ευθυντή της ότι μπορεί να ενσαρκώσει τον πρώτο ρόλο στη «Λίμνη των Κύ-
κνων». Ταυτόχρονα, προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την ψυχαναγκαστική μη-
τέρα της και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό μιας φιλόδοξης συναδέλφου της. 
Oscar Α’ Γυναικείου ρόλου , 4 Υποψηφιότητες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Φω-
τογραφίας και Μοντάζ το 2011. Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου ρόλου, 3 Υποψηφιότη-
τες: Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β’ Γυναικείου ρόλου.

Δ ε υ τ ε ρ α  2 9  ι ο υ λ ι ο υ
Τρεις Μέρες Ευτυχίας | Three Days Happiness
Δραματική 2011 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανίτης, με τους: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ερρίκο Λίτση, Νικολί-
τσα Ντρίζη, Κατερίνα Φωτιάδη.
Σε μία πόλη σε αποσύνθεση, τρεις νέες γυναίκες ψάχνουν διέξοδο. Η Ιρίνα ετοιμάζεται 
να φύγει στον Καναδά για να ξεφύγει από την οικογένεια της που την εκδίδει. Η Αννα 
παντρεύεται για να διώξει το φάντασμα της διαλυμένης της οικογένειας. Η Βέρα, στο 
ξεκίνημα της καινούργιας της ζωής, έρχεται αντιμέτωπη με την κρυφή πραγματικότητα 
της οικογένειάς της. Μέσα σε τρεις μέρες οι πορείες τους διασταυρώνονται αναπάντε-
χα, και τις οδηγούν σε μια βίαιη ενηλικίωση. 3 Υποψηφιότητες Ελληνικής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου 2012: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Μουσικής και Εφφέ.

τ ρ ι τ ή  3 0  ι ο υ λ ι ο υ
Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί | The Producers
Κωμωδία 1967 | Έγχρ. | Διάρκεια: 88'
Αμερικάνικη ταινία, σκηνοθεσία Μελ Μπρουκς, με τους: Ζίρο Μόστελ, Τζιν Γουάιλντερ, Πίτερ Μπόουλ.
Ένας ξεπεσμένος θεατρικός παραγωγός κι ένας προβληματικός λογιστής, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για να ανεβάσουν το… χειρότερο θεατρικό του κόσμου, βασισμένοι σε 
μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα που θα τους κάνει πλούσιους αν όντως αποτύχουν.
Oscar Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου το 1969, Υποψηφιότητα Β’ Ανδρικού ρό-
λου. 2 Υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες 1969: Σκηνοθεσίας και Καλύτερης ταινίας 
Μιούζικαλ.

τ ε τ α ρ τ ή  3 1  ι ο υ λ ι ο υ
Οι Kληρονόμοι | Las herederas
Δραματική 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 98'
Παραγουανή ταινία, σκηνοθεσία Μαρσέλο Μαρτινέσι, με τους: Άνα Μπρουν, Μαργκαρίτα Ιρούν, Άνα 
Ιβάνοβα.

Η Τσέλα και η Τσικίτα, δύο γυναίκες που προέρχονται από ευκατάστατες οικογένει-
ες, συμβιώνουν για πάνω από 30 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα η οικονομική τους 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί με αποτέλεσμα να αρχίζουν να πουλάνε κάποια από τα 
αντικείμενα που έχουν κληρονομήσει. Όταν η Τσικίτα καταδικάζεται λόγω χρεών και 
φυλακίζεται, η Τσέλα καλείται να αντιμετωπίσει μόνη αυτή τη νέα πραγματικότητα, και 
αρχίζει να κάνει την οδηγό για μια παρέα ηλικιωμένων και πλούσιων κυριών. Η Τσέλα 
συνηθίζει σε ένα καινούριο τρόπο ζωής, και όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει την αρκετά 
νεότερή της Άντζι που της κεντρίζει το ενδιαφέρον και την ωθεί να κάνει την προσωπι-
κή της επανάσταση. Στο διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου τιμήθηκε με 3 βραβεία: Αργυρή 
Άρκτος Alfred Bauer Κινηματογραφικής Πρωτοπορίας, Αργυρή Άρκτος Καλύτερης 
Γυναικείας Ερμηνείας (για την Ana Brun) και το βραβείο της FIPRESCI.

Π ε μ Π τ ή  1  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Για Όλα Φταίει τ' Όνομά σου! | Le prénom
Kωμωδία 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 109'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ματιέ Ντελαπόρτ και Αλεξάντερ Ντε Λα Πατελιέρ, με τους: Πάτρικ Μπρι-
έλ, Σαρλ Μπερλίν, Βαλερί Μπενγκουιγκί, Γκιγιόμ ντε Τονκεντέκ.

Ο Βενσάν θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ και ο άντρας της 
Πιερ τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του Άννα και τον παλιό 
παιδικό τους φίλο Κλοντ. Κι ενώ περιμένει την ως συνήθως αργοπορημένη γυναίκα 
του να έρθει, ο Βενσάν παρασύρεται σε μια χαρούμενη φιλική κουβέντα για τις χαρές 
της πατρότητας. Όταν όμως τον ρωτάνε τι όνομα έχει διαλέξει να δώσει στο παιδί, η 
απάντηση του Βενσάν θα αναταράξει τις  σχέσεις των φίλων προκαλώντας μια σειρά 
από ανεξέλεγκτες αλυσιδωτές αντιδράσεις, που θα φέρουν πραγματικό χάος στη ζωή 
όλων! 2 Βραβεία Σεζάρ: Καλύτερου Β΄Ανδρικού ρόλου και Β’ Γυναικείου ρόλου, 2 
Υποψηφιότητες Βραβεία Σεζάρ: Καλύτερης ταινίας και Καλύτερου διασκευασμένου 
σεναρίου.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  2  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι | The Wind that Shakes the Barley
Πολιτική 2006 | Έγχρ. | Διάρκεια: 124'
Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Κεν Λόουτς, με τους: Σίλιαν Μέρφι, Λίαμ Κάνιγχαμ, Όρλα Φιτζέραλντ.

Στην Ιρλανδία του 1920, ο Ντάμιεν εγκαταλείπει την ιατρική του καριέρα και γίνεται 
παρτιζάνος στον αγώνα κατά των Βρετανών. Διαφωνώντας αργότερα με την απόφαση 
της μερικής ανεξαρτησίας, αρνείται να παραδώσει τα όπλα και παίρνει μέρος σε μια 
εμφύλια σύγκρουση που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον αδελφό του. Χρυσός Φοίνικας 
Φεστιβάλ Καννών 2006. Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Καλύτερου κινημα-
τογραφιστή.

σ α β β α τ ο  3  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Μάρνι μια τρελή συμμορία | Marnie's World
Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 85' | Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Γερμανοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Κριστόφ Λόουενσταϊν και Βόλφγκανγκ Λόουενσταϊν.

Παρασυρμένη από τον αδερφό της ιδιοκτήτριάς της, έναν κλέφτη τον οποίο εκείνη 
νομίζει για μυστικό πράκτορα, η σπιτόγατα Μάρνι μπλέκει σε μια εξωφρενική περιπέ-
τεια παρέα με έναν κόκορα, ένα σκύλο και μια ζέβρα (που αποδεικνύεται γάιδαρος).



Κ υ ρ ι α Κ ή  4  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Django Unchained
Γουέστερν 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 165'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κουέντιν Ταραντίνο, με τους: Τζέιμι Φοξ, Κρίστοφ Βαλτς, Λεονάρντο 
Ντι Κάπριο, Κέρι Ουάσινγκτον, Σάμιουελ Λ.Τζάκσον.

Ένας Γερμανός κυνηγός επικηρυγμένων ελευθερώνει τον σκλάβο Τζάνγκο, για να τον 
βοηθήσει στον επικερδή εντοπισμό των αδελφών Μπριτλς. Μετά την επιτυχία της 
αποστολής δουλεύουν μαζί ως συνεταίροι και αποφασίζουν να αναζητήσουν τη γυ-
ναίκα του Τζάνγκο, η οποία είναι σκλάβα σε μια φυτεία του Νότου. 
Πειραματισμός πάνω σ' ένα ακόμα αγαπημένο του cult κινηματογραφικό είδος, αυτό 
του σπαγγέτι γουέστερν; Σίγουρα. Φόρος τιμής στους δύο Σέρτζιο, Λεόνε και Κορ-
μπούτσι (σκηνοθέτη του αυθεντικού «Django»); Απόλυτα. Καυστικό σχόλιο για τα 
θεμέλια της αμερικανικής ιστορίας, ενός Ολοκαυτώματος που δεν συζητούν πια ποτέ; 
Αναμφισβήτητα. Καθαρόαιμη ταραντινική ταινία εκδίκησης και μαύρου, κατάμαυρου, 
χιούμορ και σάουντρακ. 2 Oscar: Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και Β' ανδρικού 
ρόλου, 3 Υποψηφιότητες Oscar: Καλύτερης ταινίας, Καλύτερης διεύθυνσης φωτογρα-
φίας και Καλύτερου μοντάζ ήχου.

Δ ε υ τ ε ρ α  5  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Τέλος Εποχής
Κοινωνική 1994 | Α/Μ | Διάρκεια: 98'
Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Αν.Κόκκινου, με τους: Κ. Καζανά, Δ. Παπαδόπουλο, Γιώργο Πυρπασό-
πουλο, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Δ. Κούρτη.

Ο Χρήστος έρχεται το 1969 με την οικογένειά του από την επαρχία στην Αθήνα, φοιτά 
σε ένα Γυμνάσιο αρρένων της πρωτεύουσας και προετοιμάζεται για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Γρήγορα γίνεται μέλος μιας παρέας τελειόφοιτων. Οι νεα-
ροί θα αντιμετωπίσουν την πνιγηρή πραγματικότητα και την ανελευθερία της εποχής, 
μέσα απ’τις μαθητικές σκανταλιές, τη ροκ μουσική, τη θεατρική ομάδα που έχουν 
στήσει και τους έρωτες, οι οποίοι θα ενώσουν αλλά και θα χωρίσουν τους φίλους και 
συμμαθητές. 5 Βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1994: Καλύτερης ταινίας, Σενα-
ρίου, Β’ γυναικείου ρόλου, Μοντάζ και Ηχοληψίας.

τ ρ ι τ ή  6  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Οι Διαβολογυναίκες | Les diaboliques
Θρίλερ 1955 | Α/Μ | Διάρκεια: 114'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ανρί Ζ.Κλουζό, με τους: Σιμόν Σινιορέ, Βέρα Κλουζό, Πολ Μερίς, Σαρλί 
Νέλ.

Δύο γυναίκες , η σύζυγος Κριστίνα (Βέρα Κλουζό) κι η ερωμένη Νικόλ (Σιμόν Σινιορέ), 
αποφασίζουν να δολοφονήσουν τον άντρα που έχει κάνει δύσκολη τη ζωή τους. O 
Μισέλ (Πολ Μορίς), ένα αντιπαθητικό , δεσποτικό αρσενικό, συμπεριφέρεται με τέτοιο 
απαράδεκτο τρόπο που η δολοφονία του μοιάζει απόλυτα αιτιολογημένη. Μια ταινία 
για την ενοχή και την συνενοχή, για την αθωότητα και την αμαρτία, «Ένα παιχνίδι 
θανάτου για τρεις, ένα παιχνίδι αγωνίας για όλους». Βραβείο Έντγκαρ Άλαν Πόε Κα-
λύτερης ξένης ταινίας.

τ ε τ α ρ τ ή  7  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Πόθος | Longing | Ga'agua
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100'
Ισραηλινή ταινία, σκηνοθεσία Σάβι Γκαμπιζόν, με τους: Σάι Αβίβι, Άσι Λέβι, Νέτα Ρίσκιν.

Συναντώντας μια παλιά του ερωμένη, που είχε να δει 20 χρόνια, ο Άριελ, ένας ευκα-
τάστατος και μοναχικός μεσήλικος, μαθαίνει πως εκείνη ήταν έγκυος όταν χώρισαν, 
αλλά ο 19χρονος γιος τους σκοτώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δυστύχημα. Εμβρό-
ντητος όσο και αμήχανος, θα αρχίσει να αναζητά λεπτομέρειες για τη ζωή του άγνω-
στου παιδιού του. Βενετία  βραβείο κοινού BNL 2017.

Π ε μ Π τ ή  8  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Καλύτερα δε γίνεται | As Good as It Gets
Κομεντί 1997 | Έγχρ. | Διάρκεια: 139'
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέιμς Μπρουκς, με τους: Κούμπα Γκούντινγκ, Τζακ Νίκολσον, Έλεν 
Χάντ, Γκρεγκ Κινίαρ.

Πενηντάρης συντηρητικός μισάνθρωπος, ρατσιστής, σαρκαστικός συγγραφέας, ζει 
αποστειρωμένος και απομονωμένος απολύτως από τον κοινωνικό περίγυρο αδιαφο-
ρώντας για τα πάντα εκτός από τις παρωχημένες απόψεις του, μέχρι που του ζητά ο 
gay γείτονας να φιλοξενήσει το σκυλί του και μαθαίνει το δράμα της αγαπημένης του 
γκαρσόνας. Τότε αρχίζει η διαδρομή του προς το «φως» και την πραγματικότητα, 
μέσα σε μπαράζ γλυκόπικρων εμπειριών. Ανεξάντλητος ο Νίκολσον, από κείνη τη 
70’s γενιά που δεν φαίνεται να έχει συνέχεια στο μέλλον. 2 Oscar Α’ ανδρικού και Α’ 
γυναικείου ρόλου το 1998.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  9  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Αι Ειδοί του Μαρτίου | The Ides of March
Πολιτικό Θρίλερ 2011 | Έγχρ. | Διάρκεια: 101'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζορτζ Κλούνεϊ, με τους: Ράιαν Γκόσλινγκ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Φίλιπ 
Σέιμουρ Χόφμαν, Ίβαν Ρέιτσελ Γουντ.

Ένα νεαρό στέλεχος της προεκλογικής καμπάνιας ενός προοδευτικού κυβερνήτη για 
το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, ανακαλύπτει τη σκοτεινή, γεμάτη σκληρά 
παζάρια και φονικούς εκβιασμούς πλευρά της πολιτικής. Υποψηφιότητα Oscar Καλύ-
τερου διασκευασμένου σεναρίου.
4 Υποψηφιότητες Χρυσής Σφαίρας 2012: Καλύτερου Α' ανδρικού ρόλου σε δραματική 
ταινία, Καλύτερης δραματικής ταινίας, Καλύτερου σκηνοθέτη και Καλύτερου σεναρίου.

σ α β β α τ ο  1 0  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Ο Καρυοθραύστης και τα 4 Βασίλεια | The Nutcracker and the Four Realms
Φαντασίας 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 99'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζέιμς Χάουαρντ, με τους: Κίρα Νάιτλι, Έλεν Μίρεν, Μακένζι Φόι.

Όταν η Κλάρα βρίσκεται σε έναν παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο, που είναι 
το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των 
Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει 
την τυραννική Κόκκινη Μητέρα, για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο 
κόσμο.

Κ υ ρ ι α Κ ή  1 1  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Οδηγός Διαπλοκής | American Hustler
Δραματική 2013 | Έγχρ. | Διάρκεια: 138'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ο'Ράσελ, με τους: Κρίστιαν Μπέιλ, Έιμι Άνταμς, Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Τζένιφερ Λόρενς, Τζέρεμι Ρένερ.

Ενα ζευγάρι απατεώνων παγιδεύεται από το FBI και αναγκάζεται να συνεργαστεί σε 
μια επιχείρηση που φιλοδοξεί να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα εκτεταμένης πολιτικής δια-
φθοράς. Ο Ράσελ πατάει σε μία αληθινή ιστορία, την Επιχείρηση Αμπσκαμ (ένα κόλπο 
του FBI που στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές του '80 ξεσκέπασε και συ-
νέλαβε δεκάδες διεφθαρμένους πολιτικούς, χρηματιζόμενους κρατικούς λειτουργούς 
και μαφιόζους σε Νέα Υόρκη, Λονγκ Αϊλαντ, Νιου Τζέρσεϊ και Φιλαδέλφεια), για να 
πλάσει μία ταινία-σπουδή στην ασύδοτη ανθρώπινη φιλοδοξία. Όλοι παίζουμε ρό-
λους, όλοι φοράμε μάσκες, κουστούμια, επαναπροσδιορίζουμε τους εαυτούς μας και 
ξεγελάμε τους γύρω μας στο δρόμο προς την επιτυχία. 
3 βραβεία Χρυσής Σφαίρας 2014 και 4 υποψηφιότητες. 10 Υποψηφιότητες για Oscar 
2014 χωρίς να κερδίσει κανένα.



Δ ε υ τ ε ρ α  1 2  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Χρόνια Πολλά | Happy Birthday
Δραματική 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 87 
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Χρίστος Γεωργίου, με τους: Δημήτρη Ήμελλο, Μυρτώ Αλικάκη, Νεφέλη 
Κουρή.

Η Μαργαρίτα, μια νεαρή που νιώθει άβολα και συμπεριφέρεται επιθετικά στον πατέρα 
της, αστυνομικό των ΜΑΤ, αναγκάζεται να περάσει μαζί του λίγες ημέρες στο εξοχικό 
τους. Η «εκρηκτική» συμβίωσή τους θα δοκιμάσει τις αντοχές αλλά και τις αξίες του 
καθενός.
2 Υποψηφιότητες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2018: Α’ ανδρικού και 
Α’ γυναικείου ρόλου.

τ ρ ι τ ή  1 3  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Μαύρη γάτα, άσπρος γάτος | Black cat white cat
Κωμωδία 1998 | Έγχρ. | Διάρκεια: 125'
Γιουγκοσλαβο-γαλλο-γερμανο-ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Εμίρ Κουστουρίτσα, με τους: Μπαϊράμ 
Σεβερτζιάν, Σέρτζιαν Τοντόροβιτς, Φλοριγιάν Αϊντίνι, Μπράνκα Κάτιτς, Λιούμπικα Άντζοβιτς.

Για να ξεπληρώσει τα χρέη του πατέρα του, ο νεαρός Ζάρε πρέπει να παντρευτεί την 
άσχημη αδελφή ενός μαφιόζου. Ευτυχώς ο παππούς, αν και πεθαμένος στο πατάρι, 
έχει άλλα σχέδια για τον εγγονό του. Όλα τα γνωστά στοιχεία του διάσημου Βαλ-
κάνιου σκηνοθέτη βρίσκονται εδώ σε υπερθετικό βαθμό, συγκλίνοντας στην αλλη-
γορική ανάδειξη μιας ιλαροτραγωδίας που παραπέμπει σαφώς στη διαλυμένη και 
τεμαχισμένη πατρίδα του. Υπέροχη μουσική, εξαιρετική φωτογραφία, κλίμα σουρεα-
λιστικό, σύνθεση γοητευτική χαοτική. 3 Βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας 1998 και μία 
υποψηφιότητα.

τ ε τ α ρ τ ή  1 4  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Η Ληστεία | Money
Θρίλερ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 90'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Τζέλα Μπαμπλουανί, με τους: Βενσάν Ροτιέ, Μπενουά Μαζιμέλ, Ζορζ 
Μπαμπλουανί.

Οι καιροί είναι δύσκολοι για τον Ντανί και τον Ερίκ, δύο παιδικούς φίλους που δου-
λεύουν στις αποβάθρες της Χάβρης για να βγάλουν τα προς το ζην. Ένα απόγευμα, η 
Άλεξ, η αδελφή του Ερίκ, παρακολουθεί τυχαία την παράδοση μιας βαλίτσας γεμάτης 
χαρτονομίσματα κι αποφασίζει να ακολουθήσει τον άντρα που την παρέλαβε μέχρι 
το σπίτι του. Η Άλεξ πείθει τον Ερίκ και τον Ντανί πως αυτή η βαλίτσα με τα χρήματα 
μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή, κι έτσι οι τρεις φίλοι παίρνουν την απόφαση να ληστέ-
ψουν το σπίτι. Όταν, όμως, φτάνουν εκεί ανακαλύπτουν έναν άντρα που ετοιμάζεται 
να κρεμαστεί για τον οποίο δε γνωρίζουν τίποτα: ούτε ποιoς, ούτε πόσο σημαντικός 
είναι. Τότε θα ξεκινήσει ένα αδυσώπητο κυνηγητό που θα μετατρέψει τη νύχτα τους 
σε κόλαση.

Π ε μ Π τ ή  1 5  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Για καλό και για κακό | Ôtez-moi d'un doute
Κομεντί 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100'
Γαλλοβελγική ταινία, σκηνοθεσία Καρίν Ταρντιέ, με τους: Φρανσουά Νταμιέν, Σεσίλ ντε Φρανς, Γκι 
Μαρσάν, Αντρέ Βιλμς.

Τα πάνω κάτω έρχονται στη ζωή του Εργουάν, που ζει καθαρίζοντας ξεχασμένες βόμ-
βες και νάρκες στη γαλλική περιφέρεια, όταν μαθαίνει πως ο πατέρας του δεν είναι 
ο αληθινός του πατέρας. Παρά τη στοργή για τον άντρα που τον μεγάλωσε, ξεκινάει 
διακριτικά να ανακαλύψει τον βιολογικό του πατέρα και καταφέρνει να εντοπίσει τον 
Ζοζέφ, έναν αξιαγάπητο παππούλη. Όταν τα πράγματα μοιάζουν να έχουν μπει σε μια 
σειρά, μια άλλη αναπάντεχη «βόμβα» χτυπάει τον Εργουάν με τη μορφή της όμορφης 
Αννά. Μόνο που η Αννά είναι η κόρη του Ζοζέφ…

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  1 6  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Οι Γυναίκες του Λεωφορείου 678 
Δραματική 2010 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100'
Αιγυπτιακή ταινία, σκηνοθεσία Μοχάμεντ Ντιάμπ, με τους: Νέλι Καρίμ, Μπούρσα, Ναέντ Ελ Σεμπάι.

Η ταινία «Οι γυναίκες του λεωφορείου 678», εξιστορεί μια σκληρή πλευρά της Αιγύ-
πτου που δεν είναι ευδιάκριτη στους περαστικούς επισκέπτες. Πρόκειται για την πραγ-
ματικότητα τριών γυναικών από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις στο Κάιρο, που ενώ-
νονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν την σεξουαλική παρενόχληση που βιώνουν 
καθημερινά, ενώ ένας αστυνομικός αναζητά την υπαίτιο μιας σειράς τραυματισμών 
αντρών μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 678.

σ α β β α τ ο  1 7  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Ο Πειρατής Μαυροδόντης: Ο Χαμένος Θησαυρός του Λάμα Ράμα
Περιπέτεια 2014 | Μεταγλωττισμένη | Έγχρωμη | Διάρκεια: 96’ | Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Νορβηγική ταινία, σκηνοθεσία  John Andreas Andersen και Lisa Marie Gamlem.

Στα σκοτεινά νερά των πειρατών, το κυνήγι για τον χαμένο θησαυρό ξεκινά με πρω-
ταγωνιστή τον ατρόμητο Πίνκυ. Η πιο διασκεδαστική παιδική περιπέτεια της χρονιάς.

Κ υ ρ ι α Κ ή  1 8  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα | Manchester by the Sea
Δραματική 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 137'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν, με τους: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσά-
ντλερ, Λούκας Χεντζ.

Ο Λι επιστρέφει στη μικρή πόλη όπου γεννήθηκε με αφορμή τον θάνατο του αδελ-
φού του, καθώς πρέπει να αναλάβει την κηδεμονία του ανήλικου και ορφανού πλέον 
ανιψιού του. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος με την αποξενωμένη γυναίκα του και όλες 
τις ανοιχτές υποθέσεις του παρελθόντος. Υποψήφιο για έξι Oscar, τελικά κατέκτησε 2 
Oscar: Α' Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Δ ε υ τ ε ρ α  1 9  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Η Χορωδία του Χαρίτωνα
Κομεντί 2005 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116'
Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία Γρηγόρης Καραντινάκης, με τους: Γιώργο Χωραφά, Μαρία Ναυπλιώτου, 
Ακύλλα Καραζήση, Δημήτρη Πιατά, Χρήστο Στέργιογλου.

Το 1968, σε μια κωμόπολη όπου γίνεται Ολυμπιάδα Χορωδιών, ο ερωτιάρης και 
ανέμελος διευθυντής του Γυμνασίου, Χαρίτωνας, μαέστρος της σχολικής χορωδίας, 
πολιορκεί την καθηγήτρια των μαθηματικών Ελένη και συγκρούεται για χάρη της με 
τον χουντικό ταγματάρχη Δημητρίου. Η ταινία έλαβε τα παρακάτω βραβεία στο 46ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης 2005:
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Κρατικά Βραβεία Ποιότητας 2005.
Βραβείο Καλύτερης Ηχοληψίας, Κρατικά Βραβεία Ποιότητας 2005.
Βραβείο Κοινού, 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2005.

τ ρ ι τ ή  2 0  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Ο Στρατηγός | The General
Περιπέτεια 1998 | ΑΜ. Έγχρ.| Διάρκεια: 124'
Ιρλανδο-βρετανική ταινία, σκηνοθεσία/σενάριο: Τζων Μπουρμαν,
με τους: Μπρένταν Γκλίζον, Άντριαν Ντάνμπαρ, Γιον Βόιτ, Μαρία Ντόιλ Κένεντι, Αντζελίνα Μπολ.

Από τον ασυμβίβαστο και οραματιστή σκηνοθέτη Τζον Μπούρμαν (Όταν Ξέσπασε η 
Βία, Εξκάλιμπερ), η αληθινή ιστορία του τυχοδιώκτη Μάρτιν Καχίλ, πατέρα, εραστή, 
κλέφτη, στρατηγού... που έγινε θρύλος! Θεωρήθηκε σύγχρονος Ρομπέν των Δασών, 
αλλά δολοφονήθηκε το 1994 από τον IRA. Η σύγχρονη Ιρλανδία και οι άνθρωποί της 
μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ ο Μπρένταν Γκλίσον, αυθεντικός και ανθρώπινος πα-
ραδίδει ρεσιτάλ ερμηνείας! Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ 
Καννών 1998, ενώ ήταν υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα. 



τ ε τ α ρ τ ή  2 1  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Το Κρυμμένο Πρόσωπο | The Hidden Face | La Cara Oculta
Θρίλερ/Μυστηρίου 2011 Έγχρ.| Διάρκεια: 97'
Ισπανο-Κολομβιανή ταινία, σκηνοθεσία: Αντρέας Μπαίζ,
με τους: Μαρτίνα Γκαρσία, Quim Gutierrez and Κλάρα Λάγκο, Αλεξάντρα Στιούαρτ, Μαρσέλα Μαρ.

Η Belen και ο Andrian είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που ζει στην Ισπανία. Όταν ο ταλαντούχος 
μαέστρος Andrian προσλαμβάνεται στην φιλαρμονική την Κολομβίας για ένα χρόνο, η Belen, 
κατόπιν δικής του πρόσκλησης τον ακολουθεί. Διαμένουν σε ένα πανέμορφο σπίτι και όλα 
πάνε καλά μέχρι ώσπου η Belen τον εγκαταλείπει, αφήνοντας του ένα μήνυμα πως δεν αντέχει 
άλλο την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με μια βιολονίστρια της ορχήστρας. Συντετριμ-
μένος ο Andrian το ρίχνει στο αλκοόλ και μετά τις απέλπιδες προσπάθειές του να την βρει, 
ειδοποιεί την αστυνομία για περαιτέρω έρευνα.

Π ε μ Π τ ή  2 2  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Το Φως Ανάμεσα στους Ωκεανούς | The Light Between Oceans
Δραματική 2016 | Έγχρ. | Διάρκεια: 133'
Αγγλο-νεοζηλανδική ταινία, σκηνοθεσία Ντέρεκ Σίανφρανς, με τους: Μάικλ Φασμπέντερ, Αλίσια Βι-
κάντερ, Ρέιτσελ Βάις.

Η απόφαση του φαροφύλακα Τομ και της γυναίκας του Ίζαμπελ, που ζουν σε ένα απομονωμέ-
νο νησί, να υιοθετήσουν ένα βρέφος που βρήκαν σε μια βάρκα μαζί με το νεκρό σώμα ενός νε-
αρού άντρα, θα έχει δραματικές επιπτώσεις τόσο στη δική τους ζωή όσο και σε πολλών άλλων.
Υποψήφια για Καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Βενετίας 2016.

Π α ρ α σ Κ ε υ ή  2 3  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Όλα στο φως | Spotlight
Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 128'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τομ Μακάρθι, με τους: Μαρκ Ράφαλο, Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆ-
νταμς, Λιβ Σράιμπερ.

Αναλαμβάνοντας διευθυντής της «Boston Globe» το 2001, ο Μάρτι Μπάρον αναθέ-
τει στην Spotlight, μια ειδική ομάδα ρεπόρτερ της εφημερίδας, να διερευνήσει την 
υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων από ιερείς της τοπικής αρχιεπισκοπής. Αρχίζοντας 
την έρευνα, οι τέσσερις δημοσιογράφοι ανακαλύπτουν πως έχουν μπροστά τους ένα 
τεράστιο, ανεξέλεγκτων συνεπειών σκάνδαλο. 
Η ταινία ήταν υποψήφια για 6 Oscar (ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, μοντάζ, β΄ αντρι-
κού MarkRuffalo και β΄ γυναικείου ρόλου RachelMcAdams)
Τελικά κέρδισε το Oscar Καλύτερης Ταινίας & Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

σ α β β α τ ο  2 4  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Ράλφ εναντίον internet | Ralph Breaks the Internet
Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 112' | Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες 
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ριτς Μουρ και Φιλ Τζόνστον.

Παγιδευμένοι σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ο Ραλφ και η Βανέλοπι έχουν μόνο λίγες ημέρες 
για να ταξιδέψουν στο διαδίκτυο, να αγοράσουν ένα σπάνιο τιμόνι και να επιστρέψουν 
προτού βγουν οριστικά από την πρίζα.
Υποψήφια για Oscar καλύτερης ταινίας animation 2019.

Κ υ ρ ι α Κ ή  2 5  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Blade Runner 2049
Επιστ. Φαντασίας 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 163'
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, με τους: Ράιαν Γκόσλινγκ, Χάρισον Φορντ, Άνα ντε Άρ-
μας, Ρόμπιν Ράιτ, Ντέιβ Μπαουτίστα.

Τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας νέος blade runner, ο αστυ-
νομικός Κ, ξεσκεπάζει ένα παλιό μυστικό που μπορεί να οδηγήσει ό,τι έχει απομείνει 
από την κοινωνία στο απόλυτο χάος. Η ανακάλυψη αυτή τον οδηγεί στην αναζήτηση 
του Rick Deckard, ενός άλλου blade runner της αστυνομίας του Λος Άντζελες, που 
έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Κέρδισε 2 Oscar το 2018: Καλύτερης διεύ-
θυνσης φωτογραφίας και Καλύτερων οπτικών εφέ και ήταν Υποψήφιο για άλλα 3.

Δ ε υ τ ε ρ α  2 6  α υ γ ο υ σ τ ο υ
SMAC
Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 110'
Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Ηλίας Δημητρίου, με τους: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Γιάννη Κοκιασμένο, 
Σταυρούλα Κοντοπούλου.

Η Ελένη, μια χειραφετημένη γυναίκα και πετυχημένη διευθύντρια τράπεζας, μαθαίνει 
πως έχει καρκίνο. Οι βεβαιότητές της κλονίζονται, αλλά η συναναστροφή της με τον 
«άστεγο της γειτονιάς» Αντρέα, θα την κάνει να δει την πραγματικότητα με απρόβλε-
πτο τρόπο. Βραβευμένο από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου 2016 για τη 
σπουδαία ερμηνεία της Βαγγελιώς Ανδρεαδάκη.

τ ρ ι τ ή  2 7  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Η Πισίνα | La Poscine 
Δραματική 1968 | Έγχρ. | Διάρκεια: 120'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζακ Ντερέ, με τους: Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ, Μορίς Ρονέ, Τζέιν Μπίρκιν.

Η Marianne και ο Jean-Paul περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε μία βίλα με 
πισίνα που βρίσκεται κοντά στο Σαν Τροπέ. Τα πράγματα θα ξεφύγουν εκτός ελέγχου 
όταν η Marianne θα καλέσει στη βίλα τον πρώην εραστή της, τον Harry και την έφηβη 
κόρη του Penelope. Ο Jean-Paul θα αποπλανήσει την Penelope και οι συνέπειες θα 
είναι ολέθριες.

τ ε τ α ρ τ ή  2 8  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Αρκτική | Arctic
Περιπέτεια 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 97'
Ισλανδική ταινία, σκηνοθεσία Τζο Πένα, με τους: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk.

Ένας άνδρας παγιδεύεται στην καρδιά της Αρκτικής μετά την πτώση του αεροπλάνου 
του. Προσπαθεί να επιβιώσει κατασκευάζοντας το δικό του καταφύγιο, κάνει τα αδύ-
νατα δυνατά προκειμένου να βρει τροφή, αλλά και να αποφύγει τους κινδύνους που 
προκύπτουν, ενώ την ίδια στιγμή δεν παραλείπει να στέλνει σήματα SOS, ελπίζοντας 
σε διάσωση. Ο ήρωάς μας πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην ασφάλεια του 
καταφυγίου του ή αν θα αναζητήσει ενδεχόμενη σωτηρία στο άγνωστο και εξαιρετικά 
αντίξοο περιβάλλον της Αρκτικής. Υποψήφια για Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των 
Καννών 2018.

Π ε μ Π τ ή  2 9  α υ γ ο υ σ τ ο υ
Το νησί των σκύλων | Isle of Dogs
Animation 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 101'| Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Αμερικανογερμανική ταινία, σκηνοθεσία Γουές Άντερσον.

Όταν ο διεφθαρμένος δήμαρχος του Μεγκασάκι αποφασίζει, με το πρόσχημα της δι-
άδοσης ασθενειών, να εξορίσει όλα τα σκυλιά της πόλης στο Νησί των Σκουπιδιών, 
ο 12χρονος Ατάρι ξεκινάει μια περιπετειώδη αναζήτηση του αγαπημένου του τετρά-
ποδου Σποτς. 
Κέρδισε την Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Βερολίνου το 2018.
Υποψηφιότητα για Oscar καλύτερου animation και μουσικής για τον Αλεξάντρ Ντε-
σπλά το 2019.

H επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Μπάμπη Τζιμινίδη. 
Εξώφυλλο: M2KMEDIA / Χαραλαμπόπουλος

Σχεδιασμός, σελιδοποίηση & παραγωγή εντύπου: Plotter Line

Ευχαριστούμε τον Μένο Δελιοτζάκη για τη βοήθειά του στην επιλογή των ελληνικών ταινιών.
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