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H επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Μπάμπη Τζιμινίδη.

Εξώφυλλο, σχεδιασμός, σελιδοποίηση & παραγωγή εντύπου: Plotter Line

ΣήΜΑΝΣή κΑτΑλλήλΟτήτΑΣ  τΑ ΙΝ ΙώΝ:

K: Κατάλληλο για όλους

Κ12: Κατάλληλο για άνω των 12 ετών

Κ15: Κατάλληλο για άνω των 15 ετών

Κ18: Κατάλληλο για άνω των 18 ετών

ας καλωσορίζουμε στο 4ο Open Air Film Festival Στρογγυλό!
Για ακόμα ένα καλοκαίρι το φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου της πόλης μας ανοίγει ξανά τις πόρτες του και μας 
καλωσορίζει στο φιλόξενο αίθριο του Στρογγυλού, για να απολαύσουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ταινιών!
Η κινηματογραφική ομάδα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου μας 
επέλεξε για ακόμα μια φορά, με κριτήριο υψηλής αισθητικής και κινηματογραφικής γνώσης, τα φετινά φιλμ που και 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δημιουργών, χωρών και ειδών, απαντώντας σε όλα τα ενδιαφέροντα, τις ηλικίες και τις προτιμήσεις.

Με μία διαφορετική ταινία κάθε μέρα και για ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι ταινίες φέτος διαχωρίζονται ως εξής:
• Τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στις Οσκαρικές ταινίες 
• Τις Κυριακές θα απολαμβάνουμε Ευρωπαϊκό κινηματογράφο 
• Οι Δευτέρες ανήκουν στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά 
• Κάθε Τρίτη θα τιμώνται οι γυναίκες στον κινηματογράφο, ως δημιουργοί, ως ηθοποιοί ή ως θεματικές που άπτονται 
 των γυναικείων ζητημάτων 
• Οι Τετάρτες είναι αφιερωμένες στα αριστουργήματα του κλασσικού κινηματογράφου
• Τις Πέμπτες θα απολαμβάνουμε ταινίες από τον Παγκόσμιο κινηματογράφο 
• Οι Παρασκευές θα είναι ημέρες γέλιου με τις πιο γνωστές και απολαυστικές κωμωδίες 

Φέτος, με πολλή αγάπη εγκαινιάζουμε ένα νέο χώρο και ένα νέο θεσμό για παιδικές προβολές θερινού κινηματογράφου, 
κάθε Κυριακή, στο χώρο εκδηλώσεων εντός του Δημοτικού Σταδίου (Θεομήτορος 72). 

Έπειτα από μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά για τους κινηματογράφους, τον πολιτισμό και τις Τέχνες γενικότερα, η αγαπημένη 
καλοκαιρινή συνήθεια της πόλης μας επιστρέφει, με είσοδο ελεύθερη, αλλά πάντα με κοινωνικό πρόσημο, αφού όσοι 
και όσες το επιθυμούν μπορούν να φέρνουν τρόφιμα για τις ανάγκες του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου!
Σας περιμένουμε να απολαύσουμε μαζί μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 7ης Τέχνης, κάτω από τα αστέρια της 
νυχτερινής Αθήνας, στο αίθριο του εμβληματικού Στρογγυλού Σχολείου, του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου!

* Έχουν ληφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
για την πανδημία COVID - 19. 

Η Δήμαρχος - Μαρία Ανδρούτσου
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος - Βασιλεία Αλεξίου 



ΠέΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

κλέφτες 
καταστημάτων 
Shoplifters

Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 121’

Γιαπωνέζικη ταινία, 
σκηνοθεσία Χιροκάζου 
Κορεέντα, με τους: Λίλι 
Φράνκι, Σακούρα Άντο, 
Μίγιου Σασάκι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Joker

Δραματική, Θρίλερ 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 122’

Aμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Τοντ Φίλιπς με τους: 
Γιόακιν Φίνιξ, Ρόμπερτ ντε 
Νίρο, Ζάζι Μπιτς

ΠΑΡΑΣΚέΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ήρωικά Χαμένοι 
Heroic Losers

Δραματική κομεντί 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 116’

Αργεντινο-ισπανική ταινία, 
σκηνοθεσία Σεμπαστιάν 
Μπορενζτάιν με τους: 
Ρικάρντο Νταρίν, Λουίς 
Μπραντόνι, Ρίτα Κορτέζε, 
Βερόνικα Λίνας

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

τζότζο / Jojo Rabbit

Δραματική, Κωμωδία 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 108’

Τσεχο-νεοζηλανδο-αμερι-
κανική ταινία, σκηνοθεσία 
Τάικα Γουαϊτίτι, με τους: Ρόμαν 
Γκρίφιν Ντέιβις, Τάικα Γουαϊτίτι, 
Τόμασιν ΜακΚένζι, Σκάρλετ 
Γιόχανσον

Μια τετραμελής οικογένεια που επιβιώνει με εποχικές 
δουλειές και μικροκλοπές καταστημάτων βρίσκει στο 

δρόμο ένα εγκαταλελειμμένο κορίτσι, του οποίου αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα. Η ταινία απέσπασε το Χρυσό Φοίνικα 
– Palme d’ Or, το μεγαλύτερο βραβείο του 71ου Φεστιβάλ 
Καννών του 2019. Βραβείο Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινί-
ας βραβείων Σεζάρ το 2019, Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτε-
ρης ξενόγλωσσης ταινίας το 2019.

Σε μια ταραγμένη Γκόθαμ Σίτι ο Άρθουρ Φλεκ είναι ένας κοι-
νωνικά απροσάρμοστος, μοναχικός άντρας που ζει με τη μη-

τέρα του και δουλεύει ως κλόουν. Ονειρεύεται καριέρα κωμικού, 
αλλά όταν η ασφυκτική πίεση του περιβάλλοντός του κορυφωθεί, 
η έκρηξή του θα λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις. Δύο Όσκαρ Α’ 
ανδρικού ρόλου (Γιόακιν Φίνιξ), Καλύτερης μουσικής επένδυσης 
άλλες εννέα υποψηφιότητες το 2020. Τρία βραβεία BAFTA και δύο 
χρυσές σφαίρες το 2020. Χρυσός Λέοντας στο Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ Βενετίας 2019.

Τον Αύγουστο του 2001 μια ομάδα κατοίκων μιας αργεντίνικης 
κωμόπολης μαζεύει με πολύ κόπο 150.000 δολάρια για να αγο-

ράσει συνεταιριστικά μια παλιά σιταποθήκη. Ένας τραπεζίτης τους 
πείθει να τα καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό για να μπορέ-
σουν να πάρουν δάνειο και την επόμενη μέρα κηρύσσεται τρα-
πεζικό lockdown. Όταν τα θύματα μαθαίνουν πως πρόκειται περί 
οργανωμένου σχεδίου, αποφασίζουν να αντιδράσουν. Βραβείο β’ 
γυναικείου ρόλου από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών 
και έπιστημών Αργεντινής το 2019, αλλά και επτά υποψηφιότητες. 
Βραβείο Γκόγια Καλύτερης ιβηροαμερικανικής ταινίας 2020.

Ένα μοναχικό αγόρι από τη Γερμανία αλλάζει ιδέες για τον κόσμο 
όταν ανακαλύπτει ότι η διαζευγμένη μητέρα του κρύβει μια νεαρή 

έβραία στη σοφίτα τους. Ο Τάικα Γουαϊτίτι τολμά μία αναρχική κωμω-
δία για τη ναζιστική Γερμανία. Μία παρωδία με αναχρονιστικό μουσικό 
σάουντρακ, ανελέητο σαρκασμό, και αναπάντεχη τρυφερή παιδικότη-
τα. Όσκαρ Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου το 2020 και άλλες 
πέντε υποψηφιότητες, μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ του Τορόντο 
2019, βραβείο Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου BAFTA 2020, πέντε 
βραβεία CinEuphoria Awards και δύο χρυσές σφαίρες το 2020.

Έναρξη Προβολών: 21:00 | ΈίΣοΔοΣ ΔώρΈαν

4ου Stroggylo open Air

ιουλιοσ - αυγουστοσ

Film FeStivAl 2021ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔέΥΤέΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πρόστιμο
 
Δραματική 2020 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 101’

Eλληνική ταινία, σκηνοθε-
σία Φωκίων Μπόγρης, με 
τους: Βαγγέλη Ευαγγελινό, 
Στάθη Σταμουλακάτο, 
Μαρία Μπαλούτσου, Βα-
σίλη Αναστασίου, Βαγγέλη 
Μουρίκη

ΤέΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πρόγευμα 
στο τίφανις
Breakfast At 
Tiffany’s
 
Ρομαντική Κομεντί 1961 
Έγχρ. | Διάρκεια: 115’

Αμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Μπλέικ ‘Έντουαρντς, 
με τους: Όντρεϊ Χέπμπορν, 
Τζορτζ Πέπαρντ, Πατρίσια 
Νηλ

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Όλα για την Εύα 
All About Eve
 
Δραματική 1950 | Α/Μ 
Διάρκεια: 138’

Αμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Τζ.Μάνκιεβιτς, με 
τους: Μπέτι Ντέιβις, Αν 
Μπάξτερ, Μ.Μονρόε

ΠέΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

το κόλπο 
του αιώνα 
El robo del siglo
 
Δράση, Κωμωδία 2020 
Έγχρ. | Διάρκεια: 114’

Αργεντίνικη ταινία, σκη-
νοθεσία Άριελ Γουίνο-
γκραντ, με τους: Γκιγιέρμο 
Φρανκέλα, Ντιέγκο Περέτι, 
Πάμπλο Ράγκο

Ο Βαγγέλης βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάνναβη. 
Προσπαθεί να πιάσει μια μόνιμη δουλειά, όμως το 

στιγματισμένο ποινικό του μητρώο δεν το επιτρέπει. Όταν 
οι γείτονες απειλούν να τον καταδώσουν στην αστυνομία, 
ο Βαγγέλης αναγκάζεται να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του 
και να καταφύγει στο σπίτι της αδελφής του. Υποψηφιότητες 
για βραβεία Ίρις Καλύτερης Ταινίας και Β’ Ανδρικού Ρόλου 
(Στάθης Σταμουλακάτος) το 2021.

Μια γοητευτική κοσμική συναντά έναν νεαρό συγγρα-
φέα ο οποίος έχει μόλις μετακομίσει στην πολυκατοι-

κία της. Αρχίζουν να συναναστρέφονται την υψηλή νεοϋορ-
κέζικη κοινωνία και, μέσα από την ιδιαίτερη σχέση τους, 
ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό. Όσκαρ Καλύ-
τερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης, Όσκαρ Καλύτερου 
πρωτότυπου τραγουδιού (Moon River) του Χένρι Μαντσίνι, 
και άλλες τέσσερις υποψηφιότητες το 1962.

Ένα βράδυ μια φανατική θαυμάστρια της ντίβας του 
Μπρόντγουεϊ, Μάργκο Τσάνινγκ θα βρεθεί στο καμαρίνι 

της κι έκτοτε θα γίνει το δεξί χέρι της. Έχοντας πλέον αναλά-
βει τα καθήκοντα της αποκλειστικής της οικονόμου και γραμ-
ματέα, η νεαρή και άσημη έύα Χάρινγκτον θα βάλει μπρος το 
υποχθόνιο σχέδιό της, δηλαδή να φτάσει στην κορυφή του 
Μπρόντγουεϊ χρησιμοποιώντας κάθε, μα κάθε μέσο. Υποψή-
φια για 14 Όσκαρ, βραβευμένη με έξι, απόλυτα κλασσική, 
η ταινία του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς έχει ξεπεράσει τα όρια του 
σινεμά κι αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για κάθε ιστορία 
αντιζηλίας, φιλοδοξίας, προδοσίας και... ηθοποιίας.

Αργεντινή, 2006. Μια συμμορία εισβάλλει σε υποκατά-
στημα τράπεζας και κρατάει 23 ομήρους. Η αστυνομία 

καταφθάνει και περικυκλώνει την τράπεζα, τα μέσα ενημέ-
ρωσης αρχίζουν να μεταδίδουν ζωντανά τις εξελίξεις και οι 
διαπραγματεύσεις ξεκινούν. Η αστυνομία παίρνει την παρά-
τολμη απόφαση να κάνει έφοδο, μόλις όμως μπει στο κτίριο 
αντικρίζει μια τεράστια έκπληξη.

oAFF2021 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν

#TOCinEMAsEPER iMEnE i  #OAFFsTROggyLO2021  #OAFFsTROggyLO



ΠαραΣΚΈΥη 9 ίοΥλίοΥ

το Σενάριο 
που Άναψε Φωτιές 
Tel Aviv on Fire

Κομεντί 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 100’

Ισραηλινοβέλγικη ταινία, 
σκηνοθεσία Ζαμέχ Ζοαμπί, 
με τους: Λούμπνα Αζα-
μπάλ, Καΐς Νασίφ, Γιανίβ 
Μπίτον

ΚΥρίαΚη 11 ίοΥλίοΥ

Dheepan. 
Ο Άνθρωπος 
Χωρίς Πατρίδα
 
Δραματική 2015 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 110’

Γαλλική ταινία, σκηνοθε-
σία Ζακ Οντιάρ, με τους: 
Τζεσουθασάν Αντονιθασάν, 
Καλιεασβάρι Σρινιβασάν

ΣαββαΤο 10 ίοΥλίοΥ

Οι ασυγχώρητοι 
Unforgiven
 
Γουέστερν 1992 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 124’

Αμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Κλιντ ‘Ιστγουντ, με 
τους: Κλιντ ‘Ιστγουντ, Τζιν 
Χάκμαν, Μόργκαν Φρίμαν, 
Ρίτσαρντ Χάρις

ΔΈΥΤΈρα 12 ίοΥλίοΥ

λαβύρινθος 
Labyrinth
 
Ντοκιμαντέρ 2019 | Α/Μ 
Διάρκεια: 75’

Ελληνική ταινία, σκηνοθε-
σία Δημήτρης Αθανίτης, 
με τον Κώστα Καζανά.

Ο Παλαιστίνιος Σαλάμ προβιβάζεται από βοηθός παρα-
γωγής σε σεναριογράφο μιας δημοφιλούς σαπουνόπε-

ρας. Στο φυλάκιο ελέγχου όμως από το οποίο περνά κα-
θημερινά, γνωρίζεται με έναν Ισραηλινό αξιωματικό γεμάτο 
ιδέες για το σίριαλ. Μαζί εκτοξεύουν την τηλεθέασή του στα 
ύψη. Δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2018, Υποψή-
φια Καλύτερη Κωμωδία στα έυρωπαϊκά βραβεία, επίσημη 
πρόταση του Λουξεμβούργου για Όσκαρ Καλύτερης Ξενό-
γλωσσης Ταινίας το 2019.

Για να αποδράσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σρι Λάν-
κα, ένας πρώην μαχητής των Ταμίλ, μια νεαρή γυναίκα 

κι ένα κορίτσι παριστάνουν την οικογένεια. Καταλήγουν σε 
ένα προάστιο του Παρισιού, αντιμέτωποι με τη βία των συμ-
μοριών και τη μεταξύ τους καχυποψία. έννέα υποψηφιότη-
τες βραβείων Σεζάρ 2016. Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ 
Καννών 2015, Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτε-
ρης ξενόγλωσσης ταινίας το 2017.

Ένας γερασμένος πιστολέρο ξεκινά για μια τελευταία 
αποστολή, συντροφιά μ’ έναν μαύρο συνεργάτη του 

και αντιμετωπίζει τη σαδιστική βία ενός σερίφη. Πέντε Υπο-
ψηφιότητες στα Όσκαρ 1993 και Τέσσερις Νίκες Όσκαρ Κα-
λύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Β’ ανδρικού ρόλου, Καλύτε-
ρου μοντάζ.

Ένα ιδιότυπο ντοκιμαντέρ με οδηγό τον Κώστα Καζανά.
Καθώς περιπλανιέται εξερευνώντας τον λαβύρινθο των 

στοών στο κέντρο της Αθήνας, ο σκηνοθέτης συναντά μια 
σειρά από απροσδόκητα πρόσωπα που ζουν και δημιουρ-
γούν κάτω από το φως του νέον για δεκαετίες ολόκληρες, 
ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτει μέσα στις στοές το ίδιο το σι-
νεμά. Βραβευμένος στο Λονδίνο όπου έκανε την παγκόσμια 
πρεμιέρα του στο London gFF, βραβείο και στο Docfest 
της Χαλκίδας, Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ στο 
9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας 
AiDFF.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ

#OAFFSTROGGYLO #SOAFF4 #SOAFF2021



ΤρίΤη 13 ίοΥλίοΥ

Δυο ήμέρες, 
Μια Νύχτα 
Deux Jours
 
Δραματική 2014 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 95’

Γαλλοβελγική ταινία, σκη-
νοθεσία Ζαν-Πιέρ και Λικ 
Νταρντέν, με τους: Μάριον 
Κοτιγιάρ, Φαμπρίτσιο Ρον-
γκιόνε, Κατρίν Σαλέ

ΠΈΜΠΤη 15 ίοΥλίοΥ

Foxtrot
 
Δραματική 2017 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 108’

Ισραηλινογερμανική ταινία, 
σκηνοθεσία Σάμιουελ 
Μάοζ, με τους: Λίορ Ασκε-
νάζι, Σάρα Άντλερ, Γιόνατον 
Σιράι

ΤΈΤαρΤη 14 ίοΥλίοΥ

Φρανκενστάιν 
τζούνιορ 
Young Frankenstein

Κωμωδία 1974 | Α/Μ 
Διάρκεια: 106’

Αμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Μελ Μπρουκς, 
με τους: Τζιν Γουάιλντερ, 
Μάρτι Φέλντμαν, Πίτερ 
Μπόιλ, Μάντλιν Καν, Τέρι 
Γκαρ, Κένεθ Μαρς, Κλόρις 
Λίτσμαν

ΠαραΣΚΈΥη 16 ίοΥλίοΥ

Ο Παράδεισος 
έπεσε στη Γη 
It Must Be Heaven

Κωμωδία 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 102’

Γαλλοπαλαιστινιακή ταινία, 
σκηνοθεσία Ελία Σουλεϊμάν 
με τους: Ελία Σουλεϊμάν, 
Γκαέλ Γκαρσία Μπερ-
νάλ, Ταρίκ Κόπτι, Βενσάν 
Μαραβάλ

Η Σαντρά, μια εργαζόμενη μητέρα με προβλήματα κατά-
θλιψης, έχει στη διάθεσή της ένα σαββατοκύριακο για 

να πείσει τους 16 συναδέλφους της να αλλάξουν γνώμη 
και να αποποιηθούν το μπόνους τους, όρο που έχει θέσει η 
εργοδοσία ώστε να μη χάσει τη δουλειά της εκείνη. Η ταινία 
ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα, το Βραβείο BAFTA 
Καλύτερης Μη Αγγλόφωνης Ταινίας και το βραβείο Σεζάρ 
καλύτερης ξένης ταινίας και καλύτερης ηθοποιού. έπίσης, 
ήταν η επίσημη πρόταση του Βελγίου για την κατηγορία του 
Ξενόγλωσσου Όσκαρ το 2015.

Ένα πρωί τρεις στρατιώτες χτυπούν την πόρτα του Μί-
καελ και της Ντάφνα για να τους ανακοινώσουν πως 

ο νεαρός γιος τους έπεσε εν ώρα καθήκοντος. έκείνη λιπο-
θυμάει και αυτός βυθίζεται σε ένα βουβό πένθος. Μεγάλο 
Βραβείο της έπιτροπής στη Βενετίας το 2017 και υποψήφιο 
(στη βραχεία λίστα) για ξενόγλωσσο Όσκαρ το 2018.

Ένας απόγονος του Δρ Φρανκενστάιν επιστρέφει στον 
προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει 

τα πειράματα του προπάππου του. έυτυχώς όμως αυτή τη 
φορά οι επιπτώσεις είναι περισσότερο κωμικές παρά τρο-
μακτικές. Η ωραιότερη παρωδία ταινίας τρόμου. Η ταινία 
προτάθηκε για Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου και Ήχου 
καθώς και για τις Χρυσές Σφαίρες Α’ και Β’ Γυναικείου Ρό-
λου (Κλόρις Λίτσμαν και Μάντλιν Καν, αντίστοιχα) το 1995.

Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης έλία Σουλεϊμάν ταξιδεύει ως 
το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη για να βρει χρηματοδό-

τες για την καινούργια ταινία του, καταλαβαίνει όμως πως 
δεν μπορεί ποτέ να φύγει μακριά από την πατρίδα του. Δύο 
Βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών το 2019.

#MEnOuMEAsFALEis #COMingsOOn #CinEMAnighTs #suMMER2021 #CinEMA

OAFF2021 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αν η οδός Μπιλ 
μπορούσε 
να μιλήσει 
If Beale Street 
Could Talk

Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 119’

Aμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Μπάρι Τζένκινς, 
με τους: Ρετζίνα Κινγκ, Κίκι 
Λέιν, Στίβεν Τζέιμς

ΔέΥΤέΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ξενία / Xenia
 
Δραματική 2014 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 128’

Eλληνική ταινία, σκηνοθε-
σία Πάνος Χ.Κούτρας, με 
τους: Γιάννη Στάνκογλου, 
Μαρίσα Τριανταφυλλί-
δου, Κώστα Νικούλι, Νίκο 
Γκέλια, Άγγελο Παπαδη-
μητρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Χωρίς αγάπη 
Loveless
 
Δραματική 2017 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 127’

Ρωσογαλλική ταινία, σκη-
νοθεσία Αντρέι Σβιάνγκι-
ντσεφ, με τους: Μαριάνα 
Σπίβακ, Αλεξέι Ροζίν, 
Ντάρια Πισάρεβα

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Για τη Μικρή Σάμα 
For Sama
 
Ντοκιμαντέρ 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 100’

Αγγλο-συριακή ταινία, 
σκηνοθεσία Ουαάντ αλ-Κα-
τέμπ, Έντουαρντ Γουάτς

Η Τις και ο Φόνι είναι δύο ερωτευμένοι νεαροί Αφροα-
μερικανοί στο Χάρλεμ της δεκαετίας του ’70. Όταν ο 

τελευταίος φυλακίζεται για ένα έγκλημα που δεν διέπρα-
ξε, η έγκυος Τις αγωνίζεται μαζί με την οικογένειά της να 
αποδείξει την αθωότητά του. Κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα (β΄ 
γυναικείου ρόλου για τη Ρετζίνα Κινγκ) και τρεις οσκαρικές 
υποψηφιότητες (σεναρίου, β΄ γυναικείου ρόλου και μουσι-
κής) το 2019.

Μετά το θάνατο της μητέρας τους, δυο νεαρά αδέλφια 
αλβανικής καταγωγής ξεκινούν από την Αθήνα για τη 

Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση του πατέρα τους, η ανεύρεση 
του οποίου μπορεί να τους εξασφαλίσει την ελληνική ιθα-
γένεια. Δύο Υποψηφιότητες στο Φεστιβάλ των Κανών του 
2015 για το Χρυσό Φοίνικα και για Βραβείο Ένα Κάποιο 
Βλέμμα. Έξι Βραβεία και εννέα Υποψηφιότητες στα Βραβεία 
της έλληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Υποψήφια κα-
λύτερη ταινία στο Los Angeles greek Film Festival (LAgFF) 
2015.

Η Ζένια και ο Μπόρις βρίσκονται στα πρόθυρα του διαζυ-
γίου. Οι συνεχείς καβγάδες επηρεάζουν τη σχέση με τον 

12χρονο γιο τους Αλιόσα, ο οποίος μια μέρα εξαφανίζεται 
μυστηριωδώς. Βραβείο της επιτροπής στις Κάννες και επί-
σημη υποβολή της Ρωσίας στα ξενόγλωσσα Όσκαρ 2018.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή της Γουάντ για πέντε χρόνια στο 
Χαλέπι, καθώς εκείνη ερωτεύεται, παντρεύεται και γεννά 

τη Σάμα, την κόρη της, ενώ γύρω της ο κόσμος κυριολε-
κτικά καταρρέει. Η Γουάντ αποτυπώνει με την κάμερα την 
απώλεια, τη χαρά, τη θυσία, την σχετικότητα των πραγμά-
των και το μοιραίο δίλημμα: να μείνεις ή να φύγεις; 
Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ sXsW του 
Τέξας, συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ και έλαβε πλήθος δι-
ακρίσεις στον κόσμο μεταξύ των οποίων το βραβείο Bafta 
καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2020, βραβείο golden Eye στο 
Φεστιβάλ των Καννών του 2019 και ήταν υποψηφιότητα για 
Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2020.

#OAFFSTROGGYLO #SOAFF4 #SOAFF2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ



ΤέΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Επαναστάτης 
χωρίς αιτία 
Rebel Without 
a cause

Δραματική 1955 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 111’

Αμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Νίκολας Ρέι, με τους: 
Τζέιμς Ντιν, Νάταλι Γουντ, 
Σαλ Μινέο

ΠΑΡΑΣΚέΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ένα Ντιβάνι 
στην τυνησία 
Un Divan à Tunis
 
Κομεντί 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 88’

Γαλλοτυνησιακή ταινία, 
σκηνοθεσία της Μανέλ Λα-
μπιντί, με τους: Γκολσιφτέ 
Φαραχανί, Μαΐντ Μαστου-
ρά, Φεριέλ Σαμαρί

ΠέΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Εξαιρετικός 
κύριος Lazhar 
Monsieur Lazhar
 
Δραματική 2011 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 93’

Καναδέζικη ταινία, σκηνο-
θεσία Φιλίπ Φαραλντό, με 
τους: Μοχάμεντ Φελάγκ, 
Σόφι Νέλις, Εμιλέν Νερόν

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

Υπηρέτριες 
The Help
 
Δραματική 2011 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 138’

Aμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Τέιτ Τέιλορ, με τους: 
Βαϊόλα Ντέιβις, Μπράις 
Ντάλας Χάουαρντ, Τζέσικα 
Τσάστεϊν, Έμα Στόουν

Ο προβληματισμός και η συμπάθεια βρίσκονται με το μέ-
ρος του 17χρονου Τζιμ Σταρκ, του καινούργιου στην 

πόλη, που δεν αντέχει τους γονείς του που διαπληκτίζονται 
όλη την ώρα, τα βάζει με τον τραμπούκο του σχολείου, και 
που γενικά του τη σπάνε τα πάντα, εκτός από το φιλαράκο 
τον Πλέιτο που τον προστατεύει αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του μεγάλου αδελφού, και την όμορφη Τζούντι, την οποία 
ερωτεύεται. Τρείς Υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 1956, δύο 
Υποψηφιότητες BAFTA του 1957 και μία Χρυσή σφαίρα για 
την Νάταλι Γουντ το 1957.

Έπειτα από δέκα χρόνια στη Γαλλία, η Σέλμα επιστρέφει 
στην Τύνιδα αποφασισμένη να ασκήσει το επάγγελμα 

της ψυχαναλύτριας. Υποψήφια για Βραβείο Σεζάρ Καλύτε-
ρης πρώτης ταινίας 2021.

Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 2012, 
βραβείο κοινού στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Ρό-

τερνταμ, ένα δράμα μεγάλων διαστάσεων που αναπνέει 
τρυφερότητα μέσα στους τέσσερις τοίχους μιας σχολικής 
τάξης. Ακόμη και όταν τα ερωτήματα που θέτει είναι περισ-
σότερα από τις απαντήσεις που δίνει.

Στο Μισισίπι του 1963 μια νεαρή κοπέλα η οποία θέλει 
να γίνει συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από τις μαύρες 

υπηρέτριες της συνοικίας της, γεγονός που αναστατώνει τη 
συντηρητική κοινότητα της πόλης της. Τρείς υποψηφιότητες 
και μία νίκη δεύτερου γυναικείου ρόλου στα Όσκαρ του 
2012.

oAFF2021 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν
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κΥΡΙΑκή 25 ΙΟΥλΙΟΥ

Ο προδότης 
Il traditore
 
Γκανγκστερική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 153’

Ιταλογαλλική ταινία, σκη-
νοθεσία Μάρκο Μπελόκιο, 
με τους: Πιέρφρανσέσκο 
Φαβίνο, Λουίτζι Λο Κάσκιο, 
Μαρία Φερνάντεζ Καντίντο, 
Νικόλα Κάλι

τΡΙτή 27 ΙΟΥλΙΟΥ

το νησί 
των ψεμάτων 
La isla de las 
mentiras

Θρίλερ 2020 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 93’

Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία 
Πάουλα Κονς, με τους: 
Ντάριο Γκραντινέτι, Νερέα 
Μπάρος, Άνα Ότσα, Βικτό-
ρια Τεϊχέιρο

ΔΕΥτΕΡΑ 26 ΙΟΥλΙΟΥ

Fish n’ chips

Δραματική 2011 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 102’

Eλληνική ταινία, σκηνο-
θεσία Ηλίας Δημητρίου, 
με τους: Μάριο Ιωάννου, 
Μαρλίν Καμίνσκι, Αν - 
Μαρί Ο’Σάλιβαν, Διομήδη 
Κουφτερό.

τΕτΑΡτή 28 ΙΟΥλΙΟΥ

Οι άντρες προτιμούν 
τις ξανθιές 
Gentlemen Prefer 
Blondes
 
Κομεντί 1953 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 91’

Αμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Χάουαρντ Χοκς, με 
τους: Μέριλιν Μονρόε, Τζέ-
ιν Ράσελ, Τσαρλς Κόμπερν

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεσπά πόλεμος ανάμεσα 
στις οικογένειες της σισιλιάνικης Κόζα Νόστρα για τον 

έλεγχο του εμπορίου ηρωίνης. Στριμωγμένος, ο «νονός» 
Τομάζο Μπουσέτα αποφασίζει να συνεργαστεί με το νόμο. 
Υποψηφιότητες στις Κάννες το 2019 και στα Σεζάρ το 2020.

Ατμόπλοιο που ανήμερα Πρωτοχρονιάς του 1921 έχει 
ξεκινήσει ταξίδι από την Ισπανία για το Μπουένος Άι-

ρες, τσακίζεται εξαιτίας της ομίχλης στα απόκρημνα βράχια 
του μικροσκοπικού νησιού Σάλβορα, στ’ ανοιχτά της Γαλι-
κίας. Τρεις ντόπιες γυναίκες δεν διστάζουν στιγμή και παρά 
τις δύσκολες συνθήκες μπαίνουν σε βάρκα προσπαθώντας 
να σώσουν όσους περισσότερους από τους φτωχούς ναυ-
αγούς μπορούν.

Ο Άντι, Κύπριος υπάλληλος σε «φισάδικο» του Λονδί-
νου, αποφασίζει να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή πίσω 

στην πατρίδα του μαζί με τη Γερμανίδα φιλενάδα του και 
την κόρη της. Η υποδοχή του αδερφού του όμως είναι αμή-
χανη, η Κύπρος μια άλλη χώρα από αυτήν που ήξερε, ενώ 
η fish ’n’ chips καντίνα που ανοίγει καταλήγει μια επιχειρη-
ματική αποτυχία.

Δυο showgirls αποφασίζουν να πάνε στο Παρίσι σε ανα-
ζήτηση πλούσιων συζύγων. Παιχνιδιάρικη, χαριτωμέ-

νη, κλασική μουσική κομεντί του Χάουαρντ Χοκς με την 
Τζέιν Ράσελ και τη Μέριλιν Μονρό, τόσο επίκαιρη ή ξεπερα-
σμένη όσο... ο τίτλος της!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ
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ΠΕΜΠτή 29 ΙΟΥλΙΟΥ

Εμποράκος 
The Salesman
 
Δραματική 2016 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 125’

Ιρανο-γαλλική ταινία, σκη-
νοθεσία Ασγκάρ Φαραντί, 
με τους: Σαχάμπ Χοσεϊνί, 
Ταρανέχ Αλιντοστί, Μπα-
μπάκ Καρίμι.

ΣΑββΑτΟ 31 ΙΟΥλΙΟΥ

Μικρές κυρίες 
Little Women
 
Ρομαντική-Δραματική 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 135’

Aμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ, 
με τους: Σέρσια Ρόναν, 
Φλόρενς Πιού, Έμα Γουά-
τσον, Ελίζα Σκάνλεν, Λόρα 
Ντερν

ΠΑΡΑΣκΕΥή 30 ΙΟΥλΙΟΥ

Για Όλα Φταίει 
το Γκαζόν 
Gazon maudit
 
Κομεντί 1994 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 104’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Ζοζιάν Μπαλασκό, με τους: 
Βικτόρια Αμπριλ, Ζοζιάν 
Μπαλασκό, Αλέν Σαμπά, 
Μιγκουέλ Μποζέ

κΥΡΙΑκή 1 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Μάρτιν Ιντεν 
Martin Eden
 
Ρομαντική-Δραματική 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 129’

Ιταλογαλλική ταινία, σκη-
νοθεσία Πιέτρο Μαρτσέλο, 
με τους: Λούκα Μαρινέλι, 
Τζέσικα Κρέσι, Κάρλο 
Τσέκι, Ντενίζ Σαρντίσκο

Ο έμάντ και η Ράνα, ένα μεσοαστικό ζευγάρι που συμ-
μετέχει στο ερασιτεχνικό ανέβασμα του θεατρικού «Ο 

Θάνατος του έμποράκου», αναγκάζονται να μετακομίσουν. 
Στο νέο τους διαμέρισμα όμως θα βρεθούν μπροστά σε μια 
δυσάρεστη έκπληξη που έχει να κάνει με την προηγούμενη 
ένοικό του. Βραβείο σεναρίου και αντρικής ερμηνείας στις 
Κάννες το 2016, Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 2017.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ διασκευάζει το ομώνυμο μυθιστόρη-
μα της Λουίζα Μέι Αλκοτ, «μεταφέροντας» τις προβλη-

ματικές του στο παρόν χωρίς να μετακινηθεί από το παρελ-
θόν.Έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα στις οποίες και 
για Καλύτερη Ταινία, μια νίκη Όσκαρ κουστουμιών το 2020. 
Δύο Υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2020.

Απηυδισμένη από τις συνεχείς απιστίες του συζύγου της, 
η Λολί, νοικοκυρά και μητέρα δύο παιδιών, αποφασίζει 

να «προσκαλέσει» στη σχέση τους τη Μαριζό, μια περαστι-
κή λεσβία που εγκαθίσταται στο σπίτι τους και μοιράζεται το 
κρεβάτι της Λολί τρεις ημέρες την εβδομάδα. Διεθνής εμπο-
ρική επιτυχία με Σεζάρ σεναρίου το 1995 και υποψηφιότητα 
Χρυσής Σφαίρας για ξενόγλωσση ταινία το 1995.

Ξεκινώντας από το ομότιτλο βιβλίο του Τζακ Λόντον και 
ανάγοντάς την αφήγησή του σε μια άχρονη πραγματικό-

τητα που αγκαλιάζει όλον τον 20ό αιώνα, ο Πιέτρο Μαρτσέ-
λο δημιουργεί τον «Martin Eden» έναν διαχρονικό ήρωα 
που αξίζει της προσοχής. Βραβείο Ανδρικής έρμηνείας στον 
Λούκα Μαρινέλι στο Φεστιβάλ Βενετίας 2019.

#OPEnAiRCinEMA #FiLMFEsTivAL #LOvECinEMA #suMMERCinEMA #FiLMsunDERThEsTARs
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ΔέΥΤέΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

το θαύμα 
της θάλασσας 
των Σαργασσών
 
Δραματική-Θρίλερ 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 121’

Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία 
Σύλλας Τζουμέρκας, με τους: 
Αγγελική Παπούλια, Χρήστο 
Πασσαλή, Γιούλα Μπούντα-
λη, Λαέρτη Μαλκότση.

ΤέΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ποιος φοβάται 
τη βιρτζίνια Γουλφ; 
Who’s Afraid 
of Virginia Woolf?
Δραματική 1966 | Α/Μ 
Διάρκεια: 131’

Αμερικάνικη ταινία, σκη-
νοθεσία Μάικλ Νίκολς, με 
τους: Ελίζαμπεθ Τέιλορ, 
Ρίτσαρντ Μπάρτον, Τζορτζ 
Σίγκαλ, Σάντι Ντένις

ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ή Δασκάλα 
Ucitelka
 
Δραματική 2016 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 102’

Σλοβάκικη ταινία, σκηνο-
θεσία Γιαν Χρέμπεκ, με 
τους: Ζουζάνα Μορέρι, Ίνα 
Γκογκάλοβα, Κσόνγκορ 
Κασάι

ΠέΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Nερούδα 
Neruda
 
Δραματική 2016 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 107’

Χιλιανή ταινία, σκηνοθεσία 
Πάμπλο Λαραΐν, με τους: 
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, 
Μερσέντες Μοράν, Λουίς 
Νιέκο

Η διαδρομή ζωής μιας αστυνομικού που έχει μετατεθεί 
από την αντιτρομοκρατική στο Μεσολόγγι και η ζωή 

μιας γυναίκας που εργάζεται στο τοπικό εργοστάσιο επεξερ-
γασίας χελιών θα διασταυρωθούν με αναπάντεχα μακάβριο 
τρόπο. Δύο βραβεία της έλληνικής Ακαδημίας του Κινημα-
τογράφου και δέκα Υποψηφιότητες το 2020. έιδικό Βραβείο 
έπιτροπής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2019. 

Συγκλονιστικό οικογενειακό δράμα γύρω από τις ανθρώπινες 
σχέσεις με βάση ένα θεατρικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ. Ο 

Τζορτζ είναι καθηγητής ιστορίας στο τοπικό κολλέγιο και η Μάρθα 
η κόρη του διευθυντή του. Καλούν στο σπίτι τους τον νεαρό συ-
νάδελφο τους Νικ μαζί με την σύζυγο του. έκεί θα ακολουθήσει 
μια ολονύκτια, η οποία εν μέσω αλκοόλ θα εξελιχθεί σε ένα  δι-
εστραμμένο παιχνίδι λεκτικών προσβολών και αυτοεξευτελισμού 
μεταξύ του Τζορτζ και της Μάρθα. Ένα παιχνίδι που δεν θα αφή-
σει ανεπηρέαστους ούτε τους νεαρούς  καλεσμένους με συνεπεία 
όταν ξημερώσει τίποτα να μην είναι το ίδιο. Πέντε βραβεία Όσκαρ 
(Α’ και Β’ Γυναικείου ρόλου, φωτογραφίας, σκηνικών & ενδυμα-
τολογίας) και οκτώ  υποψηφιότητες το 1967.

Στην Μπρατισλάβα του 1983 η διευθύντρια ενός σχολεί-
ου καλεί συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών για να συζητήσουν ανεπίσημα την περίπτωση της 
Μαρία Ντραζντέτσοβα. Μιας δασκάλας η οποία, βασισμένη 
στους στενούς δεσμούς της με το κομμουνιστικό καθεστώς, 
ζητάει χάρες και χειραγωγεί ενήλικους και παιδιά για το 
προσωπικό της συμφέρον. Από τον υποψήφιο για Όσκαρ 
το 2017 σκηνοθέτη Γιαν Χρεμπεϊκ, η ταινία- έκπληξη από 
την Σλοβακία.

Το 1948 η χιλιανή κυβέρνηση θέτει το κομμουνιστικό 
κόμμα της χώρας εκτός νόμου και ο αστυνομικός Όσκαρ 

Περουσονό αναλαμβάνει να συλλάβει τον γερουσιαστή και 
διάσημο ποιητή Πάμπλο Νερούδα. έκείνος όμως σχεδιάζει 
να διαφύγει από τη χώρα για την Αργεντινή. Υποψήφια για 
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ

#OAFFSTROGGYLO #SOAFF4 #SOAFF2021



ΠΑΡΑΣΚέΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Γαμπρούλης μας 
Beaux-parents
 
Κωμωδία 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 83’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Ετόρ Καμπέγιο Ρέγιες, με 
τους: Ζοζιάν Μπαλασκό, 
Ντιντιέ Μπουρντόν, Μπε-
ναμπάρ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

λεβιάθαν 
Leviathan
 
Δραματική 2014 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 140’

Ρώσικη ταινία, σκηνοθεσία 
Αντρέι Σβιάνγκιντσεφ, με 
τους: Αλεξέι Σερεμπριάκοφ, 
Έλενα Λιαντόβα, Ρόμαν 
Μαντιάνοφ, Βλαντιμίρ Βντο-
βιτσένκοφ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εγώ, η τόνια 
I, Tonya
 
Δραματική 2017 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 120’

Aμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι, 
με τους: Μάργκο Ρόμπι, 
Σεμπάστιαν Σταν, Άλισον 
Τζάνεϊ

ΔέΥΤέΡΑ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παρί / Pari
 
Δραματική 2020 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 101’

Ελληνο-γαλλική ται-
νία, σκηνοθεσία Σιαμάκ 
Ετεμάντι, με τους: Μελίκα 
Φορουτάν, Σαμπάζ Νοσίρ, 
Σοφία Κόκκαλη

Όταν η κόρη τους νομίζει πως πιάνει τον άντρα της να 
την απατά, οι Αντρέ και Κολίν δεν ξέρουν ποιανού το 

δίκιο να υποστηρίξουν. Συνεχίζοντας να βλέπουν τον αγα-
πημένο τους γαμπρό κρυφά από την κόρη τους, παγιδεύο-
νται σε μια… περιπετειώδη διπλή ζωή.

Ο Κόλια ζει με τη γυναίκα του και τον έφηβο γιο του σε 
μια παραθαλάσσια πόλη του ρώσικου Βορρά. Όταν 

μαθαίνει πως ο διεφθαρμένος δήμαρχος σκοπεύει να κατε-
δαφίσει το σπίτι του, ζητάει από ένα φίλο του δικηγόρο να 
τον βοηθήσει. Η άφιξη του Ντιμίτρι από τη Μόσχα, όμως, 
θα αλλάξει τη ζωή του Κόλια δραματικά. Βραβείο σεναρίου 
στις Κάνες το 2014, Χρυσή Σφαίρα και Οσκαρική υποψηφι-
ότητα ξενόγλωσσης ταινίας το 2015.

Υπό την επίβλεψη μιας καταπιεστικής μητέρας, η Τόνια 
Χάρντινγκ μεγαλώνει τραυματικά μέχρι που γίνεται 

πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ. Όμως ο ανε-
ξέλεγκτος, επιθετικός χαρακτήρας της και ο γάμος της με 
τον εξίσου απρόβλεπτο Τζεφ θα βάλουν την καριέρα της 
σε μπελάδες. Βραβείο δευτερου γυναικείου ρόλου και δύο 
Υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 2020.

Ένα ζευγάρι Ιρανών έρχονται στην Αθήνα για να επι-
σκεφτούν το γιο τους, ο οποίος σπουδάζει στο Πανε-

πιστήμιο. έκείνος, όμως, έχει εξαφανιστεί, σβήνοντας κάθε 
ίχνος του. Δύο βραβεία στο Los Angeles greek Film Festival 
(LAgFF) του 2021. 

#TOCinEMAsEPER iMEnE i  #OAFFsTROggyLO2021  #OAFFsTROggyLO
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τΡΙτή 10 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Gloria
 
Δραματική 2013 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 110’

Χιλιανή ταινία, σκηνοθεσία 
Σεμπαστιάν Λέλιο, με τους: 
Παουλίνα Γκαρσία, Σέρχιο 
Ερνάντεζ

ΠΕΜΠτή 12 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

ή Σιωπηλή 
Δολοφόνος 
The Assassin
 
Δραματική-Δράσης 2015 
Έγχρ. | Διάρκεια: 105’

Κινέζικη ταινία, σκηνοθεσία 
Χου Χσιάο Χσιεν, με τους: 
Κι Σου, Τσεν Τσανγκ, Σατό-
σι Τσουμαμπούκι

τΕτΑΡτή 11 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

S.O.S. Πεντάγωνο 
καλεί Μόσχα 
Dr. Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb

Κωμωδία 1964 | Α/Μ 
Διάρκεια: 95’

Αγγλοαμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με 
τους: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σκοτ, 
Στέρλιν Χέιντεν, Σλιμ Πίκενς, 
Κίναν Γουίν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

ΠΑΡΑΣκΕΥή 13 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

το κλαμπ 
των Χωρισμένων 
Divorce Club
 
Κωμωδία 2020 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 108’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Μισέλ Γιουν, με τους: Αρνό 
Ντικρέ, Μισέλ Γιουν, Οντρέ 
Φλερό, Φρανσουά Χαβιέ 
Ντεμεζόν

Η 58χρονη Γκλόρια ζει μόνη, έχοντας αραιή επαφή με τα 
δυο παιδιά της που έχουν πλέον φύγει από το σπίτι. Θα 

δημιουργήσει μια τρυφερή ερωτική σχέση με τον Ροδόλ-
φο, έναν 65άρη πρώην αξιωματικό του ναυτικού, ο οποίος 
όμως έχει μια παράξενη εξάρτηση από την πρώην γυναίκα 
και τις δύο κόρες του. Βραβείο γυναικείας ερμηνείας Berlin 
international Film Festival 2014 και επίσημη υποψηφιότητα 
της Χιλής για ξενόγλωσση ταινία στα Όσκαρ του 2014. Υπο-
ψήφια για Βραβείο Γκόγια Καλύτερης ιβηροαμερικανικής 
ταινίας του 2014.

Στην Κίνα του 9ου αιώνα μια δολοφόνος αναλαμβάνει να 
σκοτώσει τον εξάδελφό της, πολιτικό ηγέτη που βρίσκε-

ται σε διαμάχη με την αυτοκρατορική αυλή. Βραβείο Σκη-
νοθεσίας και Μουσικής στις Κάννες το 2015. Υποψήφια στα 
BAFTA Ξενόγλωσσης ταινίας το 2016.

Ένας Αμερικανός παράφρων στρατηγός διατάζει τα βομ-
βαρδιστικά του να εξαπολύσουν πυρηνική επίθεση 

κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Κι ενώ το Πεντάγωνο καλεί τη 
Μόσχα για να αντιμετωπίσουν από κοινού την ιδιόρρυθμη 
κατάσταση, πληροφορείται την ύπαρξη ενός μηχανισμού 
σοβιετικών αντιποίνων, που ούτε το Κρεμλίνο είναι σε θέση 
να ελέγξει. Τέσσερις Υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 1965.

Δύο πρόσφατα διαζευγμένοι φίλοι συγκατοικούν σε μια 
πολυτελή βίλα και ιδρύουν το «Κλαμπ των χωρισμέ-

νων», γιορτάζοντας με ξέφρενα πάρτι την ελευθερία τους. 
Όταν όμως ο ένας από τους δυο ερωτεύεται ξανά, τα πράγ-
ματα περιπλέκονται…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ
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ΣΑββΑτΟ 14 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Οι Απόγονοι 
The Descendants
 
Δραματική 2011 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 115’

Aμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Αλεξάντερ Πέιν, με 
τους: Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπο 
Μπρίτζες, Τζούντι Γκριρ, 
Σάιλιν Γούντλι

ΔΕΥτΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

1968
 
Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 94’

Eλληνική ταινία, σκηνοθε-
σία Τάσος Μπουλμέτης, με 
τους: Αντώνη Καφετζόπου-
λο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, 
Βασιλική Τρουφάκου, 
Γιώργο Μητσικώστα, Ορ-
φέα Αυγουστίδη

κΥΡΙΑκή 15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Θέλημα Θεού 
Grâce à Dieu
 
Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 137’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Φρανσουά Οζόν, με τους: 
Μελβίλ Πουπό, Ντενίς 
Μενοσέ, Swann ARLAUD, 
Ζοζιάν Μπαλασκό, Ερίκ 
Καραβακά

τΡΙτή 17 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Εριν Μπρόκοβιτς 
Erin Brockovich
 
Βιογραφική 2000 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 130’

Αμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, 
με τους: Τζούλια Ρόμπερτς, 
Άλμπερτ Φίνει, Άαρον 
Έκχαρτ, Μαρκ Χελγκεν-
μπέργκερ, Πίτερ Κογιότ

Ο Χαβανέζος Ματ Κινγκ, ένας ευκατάστατος δικηγόρος 
και αδιάφορος πατέρας δύο κοριτσιών, αναγκάζεται να 

επανεξετάσει τη ζωή του όταν η γυναίκα του τραυματίζεται 
σε ατύχημα και πέφτει σε κώμα. Όσκαρ Καλύτερου δια-
σκευασμένου σεναρίου και τέσσερις Υποψηφιότητες Όσκαρ 
το 2012.

Στις 4 Απριλίου 1968 η ομάδα μπάσκετ της ΑέΚ αντιμε-
τωπίζει στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων έυρώ-

πης, ως αουτσάιντερ, τη Σλάβια Πράγας στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. ένώ 80.000 θεατές παρακολουθούν ζωντανά τον 
αγώνα, όλη η έλλάδα ζει στον παλμό του μπροστά στο 
ραδιόφωνο. Βραβεία καλύτερου ήχου στα έλληνικά Βρα-
βεία Κινηματογράφου το 2019 και τέσσερις υποψηφιότητες. 
Δύο βραβεία στο Los Angeles greek Film Festival (LAgFF) 
το 2018.

Παντρεμένος με πέντε παιδιά, ο Αλεξάντρ μαθαίνει πως ο 
ιερέας ο οποίος τον κακοποίησε όταν ήταν μικρός δου-

λεύει ακόμα με παιδιά. Αποφασίζει να κάνει κάτι γι’ αυτό 
και σύντομα συναντά δυο ακόμα θύματά του που θέλουν 
να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής. Οι τρεις τους ενώνονται 
για να «σηκώσουν το πέπλο της σιωπής» γύρω από τη δο-
κιμασία τους.  Αλλά οι επιπτώσεις και οι συνέπειες δεν θα 
αφήσουν κανέναν ανεπηρέαστο…
Η ταινία απέσπασε την Αργυρή Άρκτος Berlinale 2019 και το 
Βραβείο Σεζάρ “Καλύτερος Γάλλος ηθοποιός 2019” για την 
ερμηνεία του swann Arlaud.

Η Έριν Μπρόκοβιτς, δις διαζευγμένη μητέρα τριών παι-
διών, άνεργη και χωρίς πτυχίο, προσλαμβάνεται ως 

απλή υπάλληλος σε δικηγορικό γραφείο, ανακαλύπτει τυ-
χαία μια υπόθεση μολυσμένου ύδατος και δίνεται με πάθος 
σ’ αυτήν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τα τυπικά νομικά 
προσόντα. Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Α’ γυναικείου ρόλου 
για την Τζούλια Ρόμπερτς το 2001.

#MEnOuMEAsFALEis #COMingsOOn #CinEMAnighTs #suMMER2021 #CinEMA
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ΤέΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πρόσκληση 
σε γεύμα από έναν 
υποψήφιο δολοφόνο 
Murder by Death

Κωμωδία 1976 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 94’

Αμερικανική ταινία, σκηνοθε-
σία Ρόμπερτ Μουρ, με τους: 
Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, 
Άλεκ Γκίνες, Μάγκι Σμιθ, Αϊλίν 
Μπρέναν, Πίτερ Φολκ, Τζέιμς 
Κόκο, Τρούμαν Καπότε

ΠΑΡΑΣΚέΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Χτυποκάρδια 
στο γραφείο 
Populaire
 
Κομεντί 2012 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 111’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Ρεζί Ρουανσάρ, με τους: 
Ρομάν Ντουρίς, Ντέμπο-
ρα Φρανσουά, Μπερενίς 
Μπεζό, Σον Μπενσόν

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ένας Υπέροχος 
Γείτονας 
A Beautiful Day in 
the Neighborhood
 
Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 109’

Aμερικανική ταινία, σκη-
νοθεσία Μάριελ Χέλερ, με 
τους: Τομ Χανκς, Μάθιου 
Ρις, Κρις Κούπερ

ΠέΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μακριά από 
τους ανθρώπους 
Loin des hommes
 
Δραματική 2014 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 101’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Νταβίντ Ελοφέν, με τους: 
Βίγκο Μόρτενσεν, Άντζελα 
Μολίνα, Βενσάν Μαρτέν, 
Ρεντά Καντέμπ

Οι πέντε διασημότεροι ντετέκτιβ στον κόσμο προσκαλού-
νται στον πύργο ενός εκκεντρικού εκατομμυριούχου 

για να διαλευκάνουν το μυστήριο ενός φόνου που θα γίνει 
κατά τη διάρκεια του γεύματός τους. Υποψήφια για Χρυ-
σή Σφαίρα Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού το 
1977 (Τρούμαν Καπότε).

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 το επάγγελμα της γραμμα-
τέως είναι στη μόδα και η Ροζ έχει ένα εξαιρετικό προσόν: 

δακτυλογραφεί με απίστευτη ταχύτητα. Ο Λουί, νεαρός και 
γοητευτικός επιχειρηματίας, αποφασίζει να την προσλάβει 
και να τη μετατρέψει στη γρηγορότερη δακτυλογράφο του 
κόσμου. Πέντε Υποψηφιότητες στα βραβεία Σεζάρ το 2013.

Μια σειρά εκπλήξεων περιμένουν τον κυνικό δημοσιο-
γράφο Λόιντ Βόγκελ όταν παρά τις έντονες αντιρρή-

σεις του, αναγκάζεται να κάνει ένα άρθρο για τον τηλεοπτι-
κό παρουσιαστή παιδικών προγραμμάτων Φρεντ Ρότζερς. 
Υποψήφια στα Όσκαρ, BAFTA, και τις Χρυσές Σφαίρες για 
βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου (Τομ Χάνκς) το 2020.

Το 1954, σε ένα απομονωμένο χωριό της Αλγερίας, ένας 
Γάλλος δάσκαλος αναλαμβάνει να συνοδεύσει έναν ντό-

πιο ο οποίος κατηγορείται για φόνο ως την κοντινή πόλη για 
να δικαστεί. Καλύτερη ταινία βραβείο interfilm Award και 
signis Award στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιουλιοσ - αυγουστοσ

#OAFFSTROGGYLO #SOAFF4 #SOAFF2021



ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Έκπτωτος 
El Reino
 
Πολιτικό Θρίλερ 2018 
Έγχρ. | Διάρκεια: 132’

Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία 
Ροδρίχο Σορογκογιέν, με 
τους: Αντόνιο ντε λα Τόρε, 
Μόνικα Λόπεζ, Μπάρμπα-
ρα Λένι, Γιόζεπ Μαρία Που

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οι Μητέρες μας 
Nuestras Madres

Δραματική 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 78’

Γουατεμαλέζικη ταινία, σκηνοθεσία Σεζάρ 
Ντίαζ, με τους: Έμα Ντιμπ, Αρμάντο Εσπίτια

ΤέΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

τηλεφωνήσατε ασφάλεια 
αμέσου δράσεως 
Dial M for Murder

Θρίλερ 1954 | Έγχρ. | Διάρκεια: 105’

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Άλφρεντ 
Χίτσκοκ, με τους: Γκρέις Κέλι, Ρέι Μιλάντ, 
Ρόμπερτ Κάμινγκς, Τζον Γουίλιαμς

ΔέΥΤέΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

τετάρτη 04.45
 
Θρίλερ 2015 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 116’

Eλληνική ταινία, σκηνο-
θεσία Αλέξης Αλεξίου, με 
τους: Μαρία Ναυπλιώτου, 
Στέλιο Μάινα, Δημήτρη 
Τζουμάκη, Αδάμ Μπουσ-
δούκο, Γιώργο Συμεωνίδη

Ένα ανερχόμενο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος 
παλεύει να σώσει την καριέρα του εμπλέκεται σε σκάν-

δαλο διαφθοράς, το οποίο τον απειλεί με πολιτικό αφα-
νισμό. έπτά βραβεία Γκόγια το 2019, μεταξύ των οποίων 
Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ και Β’ Ανδρικής έρμηνείας, 
αλλά και πέντε ακόμα υποψηφιότητες.

Στη Γουατεμάλα του 2018 ο νεαρός έρνέ-
στο δουλεύει ως ιατροδικαστής, τακτο-

ποιώντας σωρούς με ανθρώπους που μέχρι 
εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν αγνοούμενοι. 
Κι ενώ η χώρα συγκλονίζεται από τη δίκη 
των στρατιωτικών που εμπλέκονται σε 
εγκλήματα κατά τη διάρκεια του πρόσφα-
του εμφυλίου, μια πληροφορία θα οδη-
γήσει τον έρνέστο στα χνάρια του αντάρτη 
πατέρα του, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ. Η 
ταινία έλαβε Χρυσή Κάμερα για την καλύ-
τερη 1η ταινία ανάμεσα σε όλα τα τμήματα 
του Φεστιβάλ Καννών, καθώς και το Βρα-
βείο sACD. έπίσημη Πρόταση Βελγίου για 
το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας το 2020.

Ένας πρώην πρωταθλητής του τένις 

σχεδιάζει να δολοφονήσει τη γυναίκα 

του, αλλά εκείνη γλιτώνει σκοτώνοντας 

τον επίδοξο δολοφόνο. Τότε ο σύζυγος 

συλλαμβάνει ένα δεύτερο, αυτή τη φορά 

αλάνθαστο σχέδιο. Βραβείο της Ένωσης 

Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρ-

κης 1954, και BAFTA 1955 για την Γκρέις 

Κέλι.

Ο Στέλιος, χρεωμένος ιδιοκτήτης τζαζ κλαμπ, έχει 32 ώρες 
διορία να επιστρέψει όσα χρωστάει σε έναν Ρουμάνο 

γκάνγκστερ που σκοπεύει να του πάρει το μαγαζί. Όταν 
καταλαβαίνει πως ο μεσολαβητής φίλος του τον έχει προ-
δώσει και η γυναίκα του σκέφτεται να τον εγκαταλείψει, ο 
Στέλιος αποφασίζει να αντιδράσει. Καλύτερο πρωτότυπο 
σενάριο στα Βραβεία της έλληνικής Ακαδημίας Κινηματο-
γράφου και πέντε υποψηφιότητες.

ΠέΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Άσπρο Πάτο 
Another Round

Δράμα 2020 | Έγχρ. | Διάρκεια: 117’

Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τόμας 
Βίντεμπεργκ, με τους: Μαντς Μίκελσεν, 
Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Μια δανέζικη ταινία, που μιλάει για την 
ελευθερία, την έμπνευση αλλά και το 

ρίσκο που φέρνει στην πεζή, περιορισμένη 
καθημερινότητά μας το ποτό, με την υπο-
γραφή του διάσημου σκηνοθέτη Τόμας Βί-
ντερμπεργκ πού θριάμβευσε στη απονομή 
των 33ων έυρωπαϊκών Βραβείων έυρωπα-
ϊκού Κινηματογράφου με τέσσερα βραβεία, 
τα σημαντικότερα: Καλύτερης έυρωπαϊκής 
Ταινίας, έυρωπαίου Σκηνοθέτη, έυρωπαί-
ου Σεναριογράφου, έυρωπαίου Ηθοποιού 
το 2020, Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης 
ταινίας 2021.

#CinEMALOvERs #CinEPhiLE  #suMMERinThECiTy #OPEnAiRFEsT ivAL

oAFF2021 | Έναρξη προβολών: 21:00 | Έίσοδοσ δώρΈαν

έως



Cine Kids 
FESTIVAL

κάθε Κυριακή στον υπαίθριο χώρο

 των εκδηλώσεων του Δημοτικού Σταδίου 

του Δήμου Αγίου Δημητρίου

                  (Θεομήτορος 72, Αγ. Δημήτριος)

4/7 έως 22/8
Έναρξη προβολών: 21:00 - Είσοδος ∆ωρεάν



κΥΡΙΑκή 4 ΙΟΥλΙΟΥ

Φύγαμε 
Onward

Δραματική, Μουσική 2018 
Έγχρ. | Διάρκεια: 95’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Γκασπάρ Νοέ με τους: 
Σοφία Μπουτέλα, Ρομέν 
Γκιγερμίκ, Σουεϊλά 
Γιακούμπ

κΥΡΙΑκή 18 ΙΟΥλΙΟΥ

Ούπς, 
ο Νώε Χάθηκε 
Oops… 
Noah is Gone!

Δραματική, Θρίλερ 2017 
Έγχρ. | Διάρκεια: 114’

Αργεντίνικη ταινία, 
σκηνοθεσία Σαντιάγο Μίτρε 
με τους: Ρικάρντο Νταρίν, 
Ντολόρες Φόνζι, Αλφρέδο 
Κάστρο

κΥΡΙΑκή 11 ΙΟΥλΙΟΥ

ή Απίστευτη Ιστορία 
του Γιγάντιου 
Αχλαδιού 
The Incredible Story 
of the Giant Pear

Εγκληματική, Δραματική 1955 
Α/Μ | Διάρκεια:101‘

Αμερικάνικη ταινία, σκηνοθεσία 
Ρίτσαρντ Μπρουκς με τους: 
Γκλεν Φορντ, Σίντνεϊ Πουατιέ, 
Βικ Μόρροου, Αννυ Φράνσις.

κΥΡΙΑκή 25 ΙΟΥλΙΟΥ

Απίθανο κοάλα 
Blinky Bill 
the Movie

Κομεντί 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 100’

Αργεντίνικη ταινία, 
σκηνοθεσία Γκαστόν 
Ντιπράτ με τους: Γκιγιέρμο 
Φρανκέλα, Ραούλ 
Αρεβάλο, Λουίς Μπραντόνι

Δύο αδέρφια ξωτικά διαπιστώνουν έκπληκτα πως έχουν 

την ευκαιρία να φέρουν τον πατέρα τους ξανά στη ζωή 

μόνο για μία ημέρα. Αρκούν όμως ένα μαγικό ραβδί κι ένα 

ξόρκι που εκείνος έχει αφήσει πίσω του ακριβώς γι’ αυτόν 

το σκοπό; Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμέ-

νων σχεδίων του 2021.

Πατέρας και γιος, δύο πλάσματα που ανήκουν στο φα-
νταστικό είδος των φρουφρούληδων, καταφέρνουν να 

επιβιβαστούν στην κιβωτό του Νώε. Την τελευταία στιγμή, 
όμως, χωρίζονται κατά λάθος και αναζητούν πάση θυσία 
τρόπο να επανενωθούν.

Ο ελέφαντας Σεμπάστιαν, ο γάτος Μίτσο κι ένας πυρη-
νικός επιστήμονας σαλπάρουν με ένα γιγάντιο αχλάδι 

για να βρουν το Μυστηριώδες Νησί και τον εξαφανισμένο 
δήμαρχό τους, ο οποίος μπορεί να ξαναφέρει τον ήλιο στην 
πόλη τους. Βραβείο Κοινού στο 1ο Παιδικό και έφηβικό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Υποψήφια 
Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων Φεστιβάλ Βερολί-
νου το 2018.

Ο Μπλίνκι Μπιλ είναι ένα μικρό κοάλα που ονειρεύεται 
να αφήσει την μικρή του πράσινη πόλη και να ακο-

λουθήσει τον εξερευνητή πατέρα του στα ταξίδια του. Όταν 
όμως ο τελευταίος χάνεται, ο Μπλίνκι πιστεύει πως είναι 
ακόμα ζωντανός και ξεκινάει μια περιπέτεια αναζήτησής του 
που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον επικίνδυνο έξω κόσμο.
Υποψήφια Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων από την 
Ένωση Κριτικών Αυστραλίας το 2016.

#TOCinEMAsEPERiMEnEi #OAFFsTROggyLO2021 #OAFFsTROggyLO #MEnOuMEAsFALEis 
#COMingsOOn #CinEMAnighTs #suMMER2021 #CinEMA #CinEMALOvERs 



κΥΡΙΑκή 1 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Ο Πειρατής 
Μαυροδόντης και 
το Μαγικό Διαμάντι 
Kaptein Sabeltann og 

den magiske diamant

Κομεντί 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 115’

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία 
Νικολά Μπεντός με τους: 
Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, 
Ντοριά Τιλιέ, Φανί Αρντάν

κΥΡΙΑκή 15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Σκανταλιάρηδες 
Die Heinzels

Ρομαντικό Δράμα 2019 
Έγχρ. | Διάρκεια: 105’

Γεωργιανή - Σουηδική 
ταινία, σκηνοθεσία Λεβάν 
Ακίν με τους: Λεβάν 
Γκεμπαλχιάνι, Μπάχι 
Λαβισβίλι, Άνα Γιαβακισβίλι

κΥΡΙΑκή 8 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ
Αστερίξ και το 
Μαγικό Φίλτρο 
Asterix: Le Secret 
de la Potion Magique

Δραματική 2019 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 115’

Aμερικανική ταινία, 
σκηνοθεσία Μάρτιν 
ΜακΝτόνα με τους: 
Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, 
Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι 
Χάρελσον, Άμπι Κόρνις

κΥΡΙΑκή 22 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ

Ψυχρά 
κι ανάποδα 2 
Frozen 2

Δραματική 2018 | Έγχρ. 
Διάρκεια: 89’

Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Νίκος 
Λαμπό με τους: Μαρίσα 
Τριανταφυλλίδου, Δημήτρη 
Ήμελλο, Μαρία Φιλίνη

Ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στους χαρακτήρες 
της νορβηγικής σειράς βιβλίων, θεατρικών και τηλεόρα-

σης του Τέργιε Φορμό.
Ένας κακόβουλος πρίγκιπας και μια δαιμόνια βασίλισσα 
έχουν αποκτήσει το Μαγικό Διαμάντι, το οποίο σύμφωνα 
με ένα θρύλο εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του. 
Ένας άτακτος πιτσιρικάς, όμως, καταφέρνει να το κλέψει, ενώ 
ο αδίστακτος πειρατής Μαυροδόντης βρίσκεται στα ίχνη του. 
Υποψήφια Καλύτερη ταινία του Διεθνές Φεστιβάλ haugesund 
της Νορβηγίας το 2020.

έδώ και 200 χρόνια οι Σκανταλιάρηδες, μικροσκοπικά ξωτι-
κά που βοηθούσαν κρυφά τους ανθρώπους, κρύβονται μα-
κριά τους σε μυστικές υπόγειες κατοικίες. Μία μέρα, όμως, 
η ζωηρούλα Έλφι αποφασίζει να αψηφήσει τους περιορι-
σμούς και με δύο φίλους της σκαρφαλώνει στην επιφάνεια 
της γης. Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Παιδικής Ταινίας του Σικάγου  το 2020.

Ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί. 
Πρέπει λοιπόν να βρει έναν ταλαντούχο νεαρό για διά-

δοχό του και να του εμπιστευτεί την κρυφή φόρμουλα του 
μαγικού ζωμού. Η ανά την επικράτεια αναζήτησή του θα 
συνοδευτεί από τους απαραίτητους Αστερίξ και Οβελίξ, οι 
οποίοι πρέπει να τα βάλουν με τον κακόβουλο Διαβολίξ και 
το σατανικό σχέδιό του να οικειοποιηθεί την πολύτιμη συ-
νταγή. Υποψήφια Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων 
βραβείων Σεζάρ το 2019.

Ακούγοντας μια απόκοσμη φωνή να την καλεί από τον 
μακρινό Βορρά, η βασίλισσα Έλσα ξεκινά μαζί με τους 

Άννα, Κριστόφ και Όλαφ ένα ταξίδι στο Μαγεμένο Δάσος, 
όπου κρύβεται το μυστικό της καταγωγής της και η αιτία 
που κινδυνεύει το βασίλειο της Άρεντελ από τα στοιχεία της 
φύσης. Υποψήφιο Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου τραγου-
διού το 2020.

#CinEPhiLE #suMMERinThECiTy #OPEnAiRFEsTivAL #OPEnAiRCinEMA #FiLMFEsTivAL 
#LOvECinEMA #suMMERCinEMA #FiLMsunDERThEsTARs #CinEKiDs2021



 OAFFSTROGGYLO  #OAFFSTROGGYLO


