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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τετάρτη 29/6 NOMADLAND ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Κ-12 Σελ.3

Πέµπτη 30/6 NOMADLAND ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Κ-12 Σελ.3
Παρασκευή 1/7 ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.3
Σάββατο 2/7 ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.3

Κυριακή 3/7 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ/ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.3

Τετάρτη 6/7 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ/ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.3

Πέµπτη 7/7 FREE GUY ΚΩΜΩΔΙΑ Κ-12 Σελ.4
Παρασκευή 8/7 FREE GUY ΚΩΜΩΔΙΑ Κ-12 Σελ.4
Σάββατο 9/7 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Κ-15 Σελ.4

Κυριακή 10/7 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Κ-15 Σελ.4

Τετάρτη 13/7 Η ΠΕΘΕΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑ Κ-12 Σελ.4

Πέµπτη 14/7 Η ΠΕΘΕΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑ Κ-12 Σελ.4
Παρασκευή 15/7 LUCA ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.5
Σάββατο 16/7 LUCA ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.5

Κυριακή 17/7 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.5

Τετάρτη 20/7 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.5

Πέµπτη 21/7 WEST SIDE STORY ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.5
Παρασκευή 22/7 WEST SIDE STORY ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.5
Σάββατο 23/7 ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Κ-12 Σελ.6

Κυριακή 24/7 ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Κ-12 Σελ.6

Τετάρτη 27/7 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-15 Σελ.6

Πέµπτη 28/7 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-15 Σελ.6
Παρασκευή 29/7 ENCANTO ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.6
Σάββατο 30/7 ENCANTO ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.6

Κυριακή 31/7 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.7

Τετάρτη 31/8 ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.7

Πέµπτη 1/9 Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.7
Παρασκευή 2/9 Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.7
Σάββατο 3/9 ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.7

Κυριακή 4/9 ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ/ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.7

Τετάρτη 7/9 A VERY PRIVATE AFFAIR ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.8

Πέµπτη 8/9 A VERY PRIVATE AFFAIR ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.8
Παρασκευή 9/9 ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.8
Σάββατο 10/9 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ ΔΡΑΜΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Κ-15 Σελ.8

Κυριακή 11/9 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ ΔΡΑΜΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Κ-15 Σελ.8

Τετάρτη 13/9 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.8

Πέµπτη 14/9 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ/ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ Κ-12 Σελ.9
Παρασκευή 15/9 ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ Κ Σελ.9
Σάββατο 16/9 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΚΩΜΩΔΙΑ Κ Σελ.9

Κυριακή 18/9 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΚΩΜΩΔΙΑ Κ Σελ.9

Βραδιές θερινού κινηματογράφου και φέτος.  
Ο θερινός κινηµατογράφος που αγαπήθηκε από 

πολλούς δηµότες µας προσφέρεται και φέτος από τον 

Δήµο Πεντέλης µε στόχο να εδραιωθεί και να 

εµπλουτιστεί το Πρόγραµµα Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

του Δήµου µας.

Μαγικές βραδιές µε προβολές ποιοτικών ταινιών θα 

γεµίσουν το υπόλοιπο καλοκαίρι έως και τα µέσα 

Σεπτεµβρίου προσφέροντας ψυχαγωγία και εξωστρέφεια 

σε µικρούς και µεγάλους.

Σας περιµένουµε στις προβολές µας να µοιραστούµε τη λάµψη της µεγάλης οθόνης απολαµβάνοντας 

υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δήμητρα Κεχαγιά

Στις 21.00 
Στο Ανοικτό θεατρακι 
(Πλ.Εθν.Αντιστάσεως 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
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NOMADLAND
Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το 2020  
Σε µια εργατική πόλη της επαρχιακής Νεβάδα, το κλείσιµο ενός εργοστασίου γυψοσανίδας αµέσως 
µετά την Κρίση του ‘08, διαλύει την τοπική κοινότητα σε βαθµό εξαφάνισης.  
Η Φερν, η χήρα που υποδύεται η Φράνσις ΜακΝτόρµαντ, πιάνει µια εποχική δουλειά σε ένα 
εργοστάσιο της amazon («είµαι πολύ ευχαριστηµένη, τα λεφτά είναι καλά») όµως δεν υπάρχει τίποτα 
µόνιµο εκεί πια, ούτε καν η ίδι η πόλη. Δίχως σπίτι, µια αληθινή νοµάδα, η Φερν ετοιµάζει το βαν 
της, που για την ίδια είναι πια ένα αληθινό σπιτικό, και βγαίνει στο δρόµο ταξιδεύοντας µι ρηµαγµένη 
χώρα, από περιοχή σε περιοχή.

Παραγωγή: 2020 | Διάρκεια: 107’ | Κ-12

ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ
Σε ένα ταπεινό και γραφικό χωριό στις ρίζες των Άνδεων, ένα δηµοφιλές πουλί, ο Κοντορίτο περνάει 
καλά. Παίζει στην ποδοσφαιρική οµάδα, όλοι (σχεδόν) τον αγαπούν και βγαίνει µε την πιο όµορφη 
κοπέλα του χωριού, τη Γιαγίτα. Δυστυχώς τα πράγµατα παίρνουν άσχηµη τροπή, όταν, εξαιτίας µίας 
αθώας φάρσας που στήνει ο Κοντορίτο, η Ντόνια Τρεµεµπούντα, η µαµά της Γιαγίτα, πέφτει θύµα 
απαγωγής από εξωγήινους. Η Γιαγίτα αποφασίζει να τον χωρίσει, και ο αντίπαλος του Κοντορίτο, ο 
Πέπε Κορτιζόνα, βρίσκει το κατάλληλο έδαφος για να την αποπλανήσει. Προκειµένου να 
ξανακερδίσει την καρδιά της Γιαγίτα, ο Κοντορίτο και ο ανιψιός του Κονέ, φεύγουν στο διάστηµα για 
να σώσουν τη µέλλουσα πεθερά και τον ίδιο τον πλανήτη.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 88’ | Κ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η δηµοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των 
κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόµενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον 
δυσφηµίζει µε αποτέλεσµα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την 
Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγµένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και 
κοσµαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όµως ο φόρτος εργασίας 
τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωµένο µοναστήρι µε τα 
ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήµη του το µοναστήρι µεγαλώνει. Η Mονή όµως δεν αναγνωρίζεται 
ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκοµείο λίγο 
πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύµα.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 109’ | Κ-12

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6  | ΠΕΜΠΤΗ 30/6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7  | ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/7 | ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7
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FREE GUY
Ο Guy (Ryan Reynolds) είναι ένας ταµίας τράπεζας µε απλή ζωή. Εκπέµπει θετικότητα και 
αισιοδοξία. Τον διακατέχει πάθος για τη ζωή µέχρι που ανακαλύπτει πως δεν είναι παρά ένας 
εφεδρικός παίκτης ενός ιδιαίτερα βίαιου open-world videogame, του Free City.  
Ο Guy αποφασίζει να γίνει ο ήρωας της δικής του ιστορίας, να γίνει ο τύπος που θα σώσει τον ίδιο 
του τον κόσµο, προτού να είναι πολύ αργά.

Παραγωγή: 2020 | Διάρκεια: 115’ | Κ-12

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
Καθώς οι χείριστοι τύραννοι της Ιστορίας και κάποιες από τις πλέον εγκληµατικές διάνοιες 
συγκεντρώνονται για να συνωµοτήσουν για έναν πόλεµο που θα σκοτώσει εκατοµµύρια ανθρώπους, 
ένας άνδρας πρέπει να καταφέρει να τους σταµατήσει και ο χρόνος δεν είναι σύµµαχός του. 
Ανακαλύψτε από πού ξεκίνησε η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών στην ταινία “Ο 
Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνηµα”.

Παραγωγή: 2022 | Διάρκεια: 130’ | Κ-15

Η ΠΕΘΕΡΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
Όσο το διαµέρισµά της ανακαινίζεται, η Ζακλίν είναι ενθουσιασµένη που θα µετακοµίσει για «λίγες 
µέρες» στο σπίτι της κόρης της, Καρόλ, και του γαµπρού της. H Ζακλίν αµέσως νιώθει σαν στο σπίτι 
της, και οι «λίγες µέρες» γίνονται «λίγοι µήνες». Αναδιοργανώνει την κουζίνα, µονοπωλεί το 
τηλεκοντρόλ και έχει άποψη για όλα. Τελικά, η Ζακλίν ήρθε για να µείνει!

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 88’ | Κ-12

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7 | ΚΥΡΙΑΚΗ 10/7

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7  | ΠΕΜΠΤΗ 14/7
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LUCA
Η ταινία «ΛΟΥΚΑ» διαδραµατίζεται σε µια όµορφη παραθαλάσσια πόλη που βρίσκεται στην ιταλική 
Riviera και αποτελεί µια ιστορία ενηλικίωσης. Ένα νεαρό αγόρι, ο Λούκα βιώνει ένα αξέχαστο 
καλοκαίρι γεµάτο παγωτά, ζυµαρικά και ατελείωτες βόλτες µε σκούτερ. Ο Λούκα µοιράζεται αυτές 
τις περιπέτειες µε τον καλύτερο του φίλο, µε τον οποίο µοιράζονται επίσης και το ίδιο µυστικό: είναι 
και οι δύο θαλάσσια τέρατα από έναν άλλο κόσµο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 95’ | Κ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Μια υπέροχη ροµαντική ταινία για τρεις πλούσιους Νεοϋορκέζους που µπλέχτηκαν σε ένα τραγικό 
ερωτικό τρίγωνο, η ιστορία αυτή µε τον ειρωνικό τίτλο δείχνει ταυτόχρονα τη µεγαλοπρέπεια και την 
υποκρισία της υψηλής κοινωνίας του 1870. Βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Newland Archer 
(Day-Lewis), ένας έντιµος δικηγόρος που ποθεί κρυφά µια ζωή µε περισσότερο πάθος. Αρραβωνιασµένος 
µε την γλυκιά αλλά συνηθισµένη May Welland (Ryder) που είναι κι αυτή µέλος της κοσµικής κοινωνίας, ο 
Newland έχει παραιτηθεί σε µια ζωή ήσυχης επανάπαυσης. Αλλά όταν η αντισυµβατική ξαδέρφη της May 
επιστρέφει στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια ενός κοινωνικού και σεξουαλικού σκανδάλου, ο Newland 
ριψοκινδυνεύει τα πάντα για µια ευκαιρία να ζήσει τον αληθινό έρωτα.

Παραγωγή: 1993 | Διάρκεια: 133’ | Κ-12

WEST SIDE STORY
Εµπνευσµένο από το πρωτότυπο µιούζικαλ του 1957, το West Side Story µεταφέρει το κλασικό 
ροµάντζο «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» στους σκληρούς και ρεαλιστικούς δρόµους του Upper West Side, 
στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια µιας έντονης έχθρας µεταξύ των συµµοριών Jets και Sharks, ο 
Τόνι ερωτεύεται την αδερφή του εχθρού του, τη Μαρία. Ενώ η έχθρα µεταξύ των συµµοριών γίνεται 
ακόµα πιο βίαιη, η αγάπη του Τόνι και της Μαρία ανθίζει µέρα µε τη µέρα ενώ ταυτόχρονα απειλεί να 
χωρίσει στα δύο τη γειτονιά.

Παραγωγή: 2020 | Διάρκεια: 156’ | Κ-12

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7  | ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/7 | ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
22/7
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ
Στην ταινία ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ, βρίσκουµε τον διάσηµο Βέλγο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό να 
ταξιδεύει στην Αίγυπτο µε ένα εντυπωσιακό ατµόπλοιο. Όταν ο φαινοµενικά τέλειος και ειδυλλιακός 
µήνας του µέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότοµα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό 
µετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει για ακόµη µια φορά τον δολοφόνο. 
Πολλαπλά θύµατα, πολλαπλοί δολοφόνοι και το ακροατήριο να προσπαθεί να µαντέψει µέχρι 
τελευταία στιγµή τη συγκλονιστική αλήθεια.

Παραγωγή: 2022 | Διάρκεια: 127’ | Κ-12

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
Το ιστορικό αυτό έπος διαδραµατίζεται στα µέσα του Εκατονταετούς Πολέµου. Βασισµένη σε αληθινά 
γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει µακροχρόνιες εικασίες για την τελευταία επίσηµη µονοµαχία στη Γαλλία 
ανάµεσα στον Jean de Carrouges (Matt Damon) και τον Jacques Le Gris (Adam Driver), δύο φίλων που 
κατέληξαν να γίνουν άσπονδοι εχθροί. Ο Carrouges είναι ένας αξιοσέβαστος ιππότης, διάσηµος για τη 
γενναιότητά του και τις εξαιρετικές του ικανότητες στο πεδίο της µάχης. Ο Le Gris είναι ένας Νορµανδός 
ακόλουθος, του οποίου η ευφυΐα και η ευφράδεια τον καθιστούν έναν από τους πλέον αξιοθαύµαστους 
ευγενής στα δικαστήρια. Όταν η σύζυγος του Carrouges, η Marguerite (Jodie Comer), δέχεται βίαιη 
επίθεση από τον Le Gris, µια κατηγορία την οποία εκείνος αρνείται, εκείνη δεν δέχεται να παραµείνει 
σιωπηλή και κατηγορεί ευθέως τον κακοποιητή της, µια πράξη απαράµιλλου θάρρους που θέτει τη ζωή 
της σε κίνδυνο. Η επακόλουθη µονοµαχία µέχρι θανάτου θέτει τη µοίρα και των τριών στα χέρια του Θεού.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 152’ | Κ-15

ΕΝΚΑΝΤΟ
Μια ευτυχισµένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυµµένη στα βουνά της 
Κολοµβίας, σε ένα µαγικό σπίτι, σε µια πόλη γεµάτη ζωή, σε ένα φανταστικό µέρος που λέγεται 
Ενκάντο. Η µαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσµα, όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι 
ευλογηµένα καθένα και µε ένα µοναδικό µαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραµπελ. Μια µέρα, 
όµως, η Μίραµπελ ανακαλύπτει πως η µαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και 
αποφασίζει πως εκείνη, η µόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο µαγικό χάρισµα, µπορεί να είναι η 
µοναδική ελπίδα σωτηρίας.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 109’ | Κ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7 | ΚΥΡΙΑΚΗ 24/7

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7  | ΠΕΜΠΤΗ 28/7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7  | ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7
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ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Πολυβραβευµένη κινηµατογραφική ταινία του Χιου Χάτσον, βρετανικής παραγωγής 1981. Θεωρείται 
µία από τις κορυφαίες ταινίες µε αθλητικό περιεχόµενο. 
Είναι βασισµένη στην αληθινή ιστορία δύο βρετανών ερασιτεχνών δροµέων, που έχουν βάλει στόχο 
να κερδίσουν το χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1924. Πρόκειται για τον εβραϊκής 
καταγωγής άγγλο Χάρολντ Έιµπραµς (1899-1978), που βιώνει τον κρυφό ρατσισµό των 
συµπατριωτών του και επιθυµεί τη συµµετοχή του στους Αγώνες, προκειµένου να πάρει το αίµα του 
πίσω, και τον σκωτσέζο θεολόγο Έρικ Λίντελ (1902-1945), που είναι από τη φύση του γρήγορος και 
θέλει να τιµήσει το Θεό για το χάρισµα που του δώρισε. Τελικά και οι δύο αθλητές θα πετύχουν τον 
στόχο τους: ο µεν Έιµπραµς θα κερδίσει τα 100 µ., ο δε Λίντελ τα 400 µ.

Παραγωγή: 1981 | Διάρκεια: 123’ | Κ-12

Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ
Η κωµική περιπέτεια κινουµένων σχεδίων “Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ”, αφηγείται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός 
κοινωνικά απροσάρµοστου γυµνασιόπαιδου και του Ρον, του υπερσύγχρονου ψηφιακού ροµπότ που µιλά 
και περπατά και το οποίο υποτίθεται πως είναι «Ο Αντισυµβατικός Κολλητός Φίλος». Οι ξεκαρδιστικές 
δυσλειτουργίες του Ρον, στην εποχή των social media, µπλέκουν τον Μπάρνεϊ και τον Ρον σε ένα γεµάτο 
δράση ταξίδι µέσα από το οποίο το αγόρι και το ροµπότ του, µαθαίνουν να ζουν και να απολαµβάνουν το 
υπέροχο χάος της αληθινής τους φιλίας. Μια συγκινητική, αλλά και ξεκαρδιστική ιστορία που αφορά την 
ιδιότυπη φιλία µεταξύ ενός γυµνασιόπαιδου και του ελαττωµατικού του ροµπότ.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 107’ | Κ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
H Filio Williams, µία ηλικιωµένη Ελληνοαµερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη µε την εγγονή της 
Helen, για να συµπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, κανείς 
δεν ξέρει ότι η Σµυρνιά γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγµένη και 
προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι µε τις συνταγές της συνονόµατης γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη 
ιστορία της κοσµοπολίτικης οικογένειας Μπαλτατζή, όπως διαµορφώνεται από τις τραγικές διεθνείς 
εξελίξεις που καθόρισαν τη µοίρα ολόκληρων λαών. Διαφορετικές γενιές γυναικών της ίδιας 
οικογένειας ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, µέσα από τα νήµατα της ιστορίας. Παρόν και 
παρελθόν γίνονται ένα.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 120’ | Κ-12

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7  | ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8

ΠΕΜΠΤΗ 1/9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9 | ΚΥΡΙΑΚΗ 4/9
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A VERY PRIVATE AFFAIR
Μια γαλλική ροµαντική δραµατική ταινία του 1962, σε σκηνοθεσία του Louis Malle και 
πρωταγωνιστή της Brigitte Bardot.  
Οταν η Jill γίνεται αστέρι του θεάµατος γρήγορα ανακαλύπτει πως η προσωπική της ζωή 
παρενοχλείται.Τότε επεµβαίνει ο Fabio,πρώην σύντροφος της µητέρας της για να την προστατεύσει...

Παραγωγή: 1962 | Διάρκεια: 104’ | Κ-12

Η ΡΑΪΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουµάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν 
αρµονικά. Με την απειλή των µοχθηρών δαιµόνων Drunn, οι δράκοι θυσιάστηκαν για να σώσουν την 
ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια µετά, οι δαίµονες επανεµφανίστηκαν και η Ράια, µια νέα και γενναία 
πολεµίστρια, είναι αποφασισµένη να βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει µια και καλή. Στο ταξίδι 
της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι πέρα από τη µαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη για να σωθεί η 
ανθρωπότητα.

Παραγωγή: 2021 | Διάρκεια: 107’ | Κ

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
O χαρισµατικός και φιλόδοξος Stanton Carlisle (Bradley Cooper) γίνεται µέλος ενός περιοδεύοντα 
θιάσου και κερδίζει την εύνοια του µέντιουµ Zeena (Toni Collette) και του συζύγου της Pete (David 
Strathairn). Σύντοµα, θα χρησιµοποιεί τις νέες του γνώσεις για να κάνει κοµπίνες σε βάρος της 
πλούσιας ελίτ της Νέας Υόρκης του 1940. Έχοντας την αγνή Molly (Rooney Mara) πιστή στο πλευρό 
του, ο Stanton καταστρώνει ένα κόλπο µε στόχο έναν µεγιστάνα (Richard Jenkins), µε τη βοήθεια 
µιας µυστηριώδους ψυχιάτρου (Cate Blanchett), που µπορεί να είναι και η πιο επικίνδυνη αντίπαλός 
του.

Παραγωγή: 2022 | Διάρκεια: 150’ | Κ-15

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9  | ΠΕΜΠΤΗ 8/9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9  | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ
Λονδίνο, 1939. Μια ταραχώδη ερωτική σχέση γεννιέται κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσµίου 
πολέµου. Η Σάρα Μόλις, παγιδευµένη σένα γάµο που µοίαζει να µην οδηγεί πουθενά, ερωτεύεται τον 
συγγραφέα Μόρις Μπεντριξ. Μετά από χρόνια, εκείνη τον εγκαταλείπει χωρίς καµιά δικαιολογία. 
Μια βροχερή βραδιά του 1946. ο Μορίς συναντά τυχαία τον Χένρι, τον σύζυγο της Σάρα , ο οποίος του 
εξοµολογείται την υποψία του : Η Σάρα τον απατά. Ο έρωτας του Μόρις αναζωπυρώνεται

Παραγωγή: 1999 | Διάρκεια: 102’ | Κ-12

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Μια φοιτήτρια γίνεται "κολλιτσίδα" σε ένα νεαρό και γοητευτικό µουσικολόγο, που βρίσκεται στο Σαν 
Φρανσίσκο για κάποιο συνέδριο. Για κακή τους τύχη, οι καρό βαλίτσες που έχουν µαζί τους µπερδεύονται 
µε δυο άλλες πανοµοιότυπες. 
Τέσσερις πανοµοιότυπες βαλίτσες µε κυβερνητικά έγγραφα, διαµάντια, απολιθωµένες πέτρες και 
εσώρουχα ως περιεχόµενο θα µετατρέψουν το Σαν Φρανσίσκο σε µια αρένα κυνηγητού, µε ξεκαρδιστικές 
εξελίξεις

Παραγωγή: 1972 | Διάρκεια: 87’ | Κ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9  | ΠΕΜΠΤΗ 15/9

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9 | ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9
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