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Μου αρέσει πολύ να βλέπω ταινίες. Ελληνικές, ξένες, παιδικές αλλά και κινούμενα 

σχέδια. Η τελευταία ξένη ταινία που είδα στον κινηματογράφο και μου άρεσε πολύ 

λέγεται Τζότζο του Τάικα Γουαϊτίτι. Η ταινία αυτή ασχολείται με ένα δεκάχρονο 



παιδί, μέλος της νεολαίας Χίτλερ κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που 

ανακαλύπτει ότι η μητέρα του κρύβει μία Εβραία κοπέλα στην σοφίτα του σπιτιού 

τους. Η ιστορία είναι δραματική και πολύ συγκινητική αλλά και με αρκετό χιούμορ. 

Είναι μια πολύ ωραία αντιφασιστική, αντιπολεμική ταινία και την προτείνω σε όλους! 

Μαρία Καράγιωργα- Δ1  

1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου 

 

Μόνος στο σπίτι 2-Χαμένος στη Νέα Υόρκη 
Home Alone 2: Lost in New York 

 
Είναι αμερικανική Χριστουγεννιάτικη κωμική ταινία παραγωγής 1992 σε σκηνοθεσία του Κρις 

Κολόμπους και σε σενάριο και παραγωγή του Τζον Χιουζ. Τη σύνθεση της μουσικής της 

ταινίας ανέλαβε ο Τζον Γουίλιαμς. Αποτελεί τη δεύτερη ταινία της σειράς ταινιών Μόνος στο 
Σπίτι και τη συνέχεια της πρώτης, Μόνος στο Σπίτι. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει για τον 

ρόλο του ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ενώ οι Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν επιστρέφουν για τους 

ρόλους τους ως «Υγροί Ληστές», μόνο που τώρα αποκαλούνται «Κολαούζοι». 

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι  Κάθριν Ο' Χάρα, Τζον Χερντ,  Ρομπ Σνάιτερ, Τιμ 

Κάρι και Μπρέντα Φρίκερ. 

(Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Μόνος_στο_Σπίτι_2:_Χαμένος_στη_Νέα_Υόρκη) 

 
Υπόθεση 
Μια φορά κι έναν καιρό μια οικογένεια σκέφτηκε να πάει διακοπές στη Φλόριντα. 

Μαζευτήκανε τότε, αλλά μπερδεύτηκαν τα αεροπλάνα και ο μικρός κατά λάθος 

μπήκε στο αεροπλάνο που είναι να πάει στη Νέα Υόρκη. Όταν το κατάλαβε 

πανικοβλήθηκε λίγο, αλλά μετά σκέφτηκε ότι έχει λεφτά μαζί του και μπορεί να τα 

ξοδέψει ελεύθερα, γιατί δεν έχει τους γονείς να του λένε ότι δεν πρέπει να φάει 

γλυκά γιατί θα του χαλάσουν τα δόντια του. Τότε πήγε σε ένα ξενοδοχείο και έμεινε 

εκεί για λίγες μέρες εκεί γιατί είχε ό,τι ήθελε. Αλλά στο τέλος έπρεπε να δώσει 

πολλά λεφτά. Όταν έφυγε τον είδαν οι ληστές που πήγαν να τον κλέψουν την 

προηγούμενη χρονιά, πήγαν να τον μαζέψουν και να τον σκοτώσουν, αλλά την 

τελευταία στιγμή όταν πήγαν να τον μαζέψουν τους ξέφυγε και βρήκε και ένα σπίτι 

για να μείνει, που ήταν ακατοίκητο και έμεινε εκεί. Όμως οι ληστές τον είδαν. Το 

παιδί όμως τους κατάλαβε ότι τον είδαν οι ληστές που πήγε στο σπίτι και για αυτό 

έκανε πολλές παγίδες. Οι ληστές δεν το κατάλαβαν ότι έφτιαξε παγίδες και πήγαν να 

τον σκοτώσουν, αλλά πιάστηκαν στις παγίδες. Η μαμά του εν τω μεταξύ είχε φτάσει 

στην Νέα Υόρκη και τελικά τον βρήκε και τον πήγε στο σπίτι για να ανοίξει τα δώρα 

του μαζί με τα αδέλφια του.  

Αυτή η ταινία μου άρεσε περισσότερο από όλες τις ταινίες που έχω δει και χαίρομαι 

πολύ όταν τις βάζει η τηλεόραση!!!  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%8A_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80_%CE%A3%CE%BD%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1


                    Παναγιώτης Μούτσος, Δ2  
                              15/6/2021 

Τιτανικός 

Ο Τιτανικός ήταν επιβατηγό υπερωκεάνιο που αποτελούσε τμήμα του στόλου της 

White Star Line, το οποίο βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 

Απριλίου 1912 μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο κατά το παρθενικό ταξίδι του 

από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.  

Πηγή: Βικιπαίδεια 

Μήκος: 269 μ. 

Ημερομηνία έναρξης κατασκευής: 31 Μαρτίου 1909 

Βύθισμα: 10 μ. 

Τόπος κατασκευής: Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 
 

Μια πολύ καλή ταινία που είδα πριν μερικούς μήνες και μου έκανε εντύπωση ήταν ο 

Τιτανικός, αλλά η παλιά ταινία του 1953. Η ταινία πήρε διάφορα βραβεία μέσα σε 

αυτά και Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Οι ηθοποιοί ήταν γνωστοί της εποχής εκείνης 

όπως ο Robert Wagner, Aubrey Dalton, Clifton Webb, κα.  

Η ταινία έδειχνε τη ζωή κάποιων ανθρώπων και τα προβλήματα τους (ζευγάρια, 

φτωχοί, πλούσιοι, χαρτοπαίκτες, δειλοί, τολμηροί) λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης του μεγάλου πλοίου  που θεωρούσαν αβύθιστο με παγόβουνο κατά το 

ταξίδι από Αγγλία Αμερική στον βόρειο Ατλαντικό ωκεανό.  

Γενικά είχε πολύ δράση και έδειχνε τις αξίες του να βοηθάς τους συνανθρώπους 

σου, αυτούς που αγαπάς και ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται δειλά ένα πρόβλημα, 

όπως και ότι προνοείς πριν συμβεί κάτι. Αν για παράδειγμα υπήρχαν πιο πολλές 

βάρκες ή δεν κοιμόταν ο υποπλοίαρχος στο τιμόνι θα είχαν σωθεί πολλές ζωές.  

Σοφοκλής Αγγέλου, Δ1  
                              15/6/2021 

 
Ο Τιτανικός 

Σήμερα θα μιλήσω για την πολύ γνωστή ταινία που όλοι ξέρουμε   «Τιτανικός». Ο 

Τιτανικός είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, έτσι αποφάσισα να του 

αφιερώσω αυτή την έκθεση. 

Η ταινία αυτή είναι βασισμένη στο διασημότερο ναυάγιο όλων των εποχών. Ο 

Τιτανικός βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστούν ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk022fLa_UTy_HKXaGWYcNdVrqYIAew:1624129325728&q=%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMsxN9ISzU620k_KTywp1i_OyCywyknNSy_JWMQqe77l3E4g3nhu77md53ad7znfpHBuz7l153ad23--CQAUTjUYQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1r52csaTxAhWQKewKHQ2wAFkQ6BMoADAcegQIHBAC
https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk022fLa_UTy_HKXaGWYcNdVrqYIAew:1624129325728&q=%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1+%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMsxN9JSzk620k_KTywp1i_OyCywSs7PKy4pKk0uyczPUyguSSwqSU1ZxOp9vuXcTiDeeG7vuZ3ndp3vOd-kcG77uT3ntp5vPLcfSG8HSqw_t1Hh3FogYyNQcN-57SA1u4AcoLbzzUDW1vOt59adbwIAh1cIi38AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1r52csaTxAhWQKewKHQ2wAFkQ6BMoADAdegQIHRAC
https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk022fLa_UTy_HKXaGWYcNdVrqYIAew:1624129325728&q=%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B2%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMsxN9ISy0620k_KTywp1i_OyCywSilKLE3PKFnEqni-5dxOIN54bu-5ned2ne8536RwbtP53nM7gMLN5_ac2wgAA4z_FEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1r52csaTxAhWQKewKHQ2wAFkQ6BMoADAeegQIIxAC
https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk022fLa_UTy_HKXaGWYcNdVrqYIAew:1624129325728&q=%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMsxN9KSyk620k_KTywp1i_OyCywKshJTE5VSCrNzClZxGp0vuXcTiDeeG7vuZ3ndp3vOd-kcL4FSDWc2w9kntt1biNI9nwzkLX1fOu5deebAE0ZRoBdAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1r52csaTxAhWQKewKHQ2wAFkQ6BMoADAfegQIJBAC
https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk022fLa_UTy_HKXaGWYcNdVrqYIAew:1624129325728&q=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B1%CF%83%CF%84&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMsxN1ICswxzzIy1pLKTrfST8hNLivWLMzILrApyEpNTFZJKM3NKFrEKnJtzvuHc2nO7z7ed23i--XzLDlZGAL6NMk1IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1r52csaTxAhWQKewKHQ2wAFkQmxMoATAfegQIJBAD


Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζακ 

και της Ρόουζ, δυο νεαρών ατόμων από διαφορετικές τάξεις, που ερωτεύονται πάνω 

στο πλοίο, ενώ αυτό κάνει το μοιραίο του ταξίδι. Παρόλο που οι δύο αυτοί κεντρικοί 

ήρωες είναι φανταστικοί, αρκετοί χαρακτήρες βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα. 

Η Γκλόρια Στιούαρτ υποδύεται την ηλικιωμένη Ρόουζ, που αφηγεί-ται την 

ιστορία και ο Μπίλι Ζέιν τον αρραβωνιαστικό της νεαρής Ρόουζ. Στο τέλος της 

ταινίας ο Τζακ  βυθίζεται στην θάλασσα, ενώ η αγαπημένη του Ρόουζ σώζεται με την 

βοήθεια ενός κομματιού από το πλοίο το οποίο επέπλεε. 

Ο Τιτανικός κυκλοφόρησε στις 19 Δεκεμβρίου του 1997.Η ταινία αποδείχτηκε 

τεράστια καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. Προτάθη-                    κε για 14 

όσκαρ κερδίζοντας 11,μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας        και σκηνοθεσίας. 

 

Θεοδώρα Μοσχοπούλου, Δ2 

 

 
 

«300» 

Το 300 είναι μία αμερικάνικη επική (ελληνικη ιστορικη) πολεμική ταινία του 2006, 

βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Φρανκ Μίλλερ και στη μάχη των Θερμοπυλών. 

Σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο Ζακ Σνάιντερ με βοηθό τον ίδιο τον Φρανκ Μίλλερ. 

Πρωταγωνιστούν οι Τζεράρντ Μπάτλερ και Λένα Χίντεϊ. 

Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/300_(ταινία)  

 

 

Πριν από λίγες μέρες είδα στην τηλεόραση με τους γονείς μου την ταινία «300» και 

μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια υπερπαραγωγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και 

είχε ως θέμα τον βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα και τους «300» Σπαρτιάτες 

πολεμιστές του. 



Η ταινία εξιστορεί τη ζωή του Λεωνίδα από την παιδική του ηλικία μέχρι και τον 

θρόνο της Σπάρτης. Εστιάζει κυρίως στον πόλεμο του Λεωνίδα με τον βασιλιά των 

Περσών  Ξέρξη, καθώς και στην περίφημη μάχη των Θερμοπυλών, η οποία έμεινε 

στην ιστορία για τη γενναιότητα του Σπαρτιάτη βασιλιά, αλλά και των 300 

Σπαρτιατών που ήταν μαζί του και πολέμησαν μέχρι θανάτου με απαράμιλλο θάρρος 

εναντίον των χιλιάδων Περσών. Η ταινία αυτή εκτός από το ιστορικό γεγονός 

εντυπωσίαζε με τις υπέροχες ζωντανές σκηνές  μάχης, τα φανταστικά γραφικά, 

καθώς τους αμέτρητους ηθοποιούς με τις  φοβερές τους ερμηνείες. Οι «300» είναι 

για μένα η καλύτερη ταινία που έχω δει μέχρι στιγμής και θα μπορούσα να τη δω 

άλλες 10 φορές ακόμα χωρίς να βαρεθώ ούτε δευτερόλεπτα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Δ2 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

Harry potter 1: Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική λίθος 

 

(αγγλικά: Harry Potter and the Philosopher's Stone ή Harry Potter and the Sorcerer's 
Stone) είναι μια βρετανικής-αμερικάνικης παραγωγής περιπετειώδης ταινία φαντασίας 
παραγωγής 2001. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κρις Κολόμπους και το σενάριο έγραψε ο Στιβ 
Κλόουβς. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και αφηγείται την 
ιστορία του Χάρι Πότερ, ένα αγόρι που μαθαίνει ότι είναι μάγος στα ενδέκατα γενέθλιά του 
και καλείται να φοιτήσει στο Χόγκουαρτς. Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ,  Έμμα 
Γουάτσον και  Ρούπερτ Γκριντ ενώ συμμετέχουν οι Ρόμπι Κολτρέιν, Ρίτσαρντ Χάρις, Μάγκι 

Σμιθ, Τζούλι Γουόλτερ, Τζον Χερτ, Τζον Κλιζ και Άλαν Ρίκμαν.  

 
Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

Ο Χάρι Πότερ, ένα ορφανό αγόρι και κακοπαθημένο από τη θεία και το θείο του, 

γίνεται 11 χρονών και ο μισός-γίγαντας Χάγκριντ τον ενημερώνει ότι είναι μάγος. 

Μαθαίνει ότι οι γονείς του στην πραγματικότητα δολοφονήθηκαν από το Βόλντεμορτ, 

ο οποίος προσπάθησε να σκοτώσει και τον ίδιο με μία κατάρα, που εξοστρακίστηκε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)


και τον άφησε ανήμπορο να συνεχίσει, γεγονός που έκανε τον Χάρι περιβόητο στον 

κόσμο των μάγων. 

Έτσι, ο Χάρι ξεκινάει την πρώτη του χρονιά στη σχολή των μάγων Χόγκουαρτς και 

με τους φίλους του, την Ερμιόνη και τον Ρον, προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο 

που περικλείει τη φιλοσοφική λίθο και το Νίκολας Φλαμέλ. 

 

 

Harry potter 2: Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά 

 

 
 
Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά (αγγλικά: Harry Potter and the Chamber of 
Secrets) είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2002, σε 
σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους  και σε σενάριο Στιβ Κλόουβς. Βασίζεται στο 
δεύτερο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ καιη 
ιστορία ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στη δεύτερη σχολική χρονιά στο Χόγκουαρτς όπου ο 
Διάδοχος του Σαλαζάρ Σλίθεριν ανοίγει την Κάμαρα με τα Μυστικά, ελευθερώνοντας ένα 
φονικό τέρας που πετρώνει τους μαθητές της σχολής. Όλοι οι ηθοποιοί από την πρώτη 
ταινία Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Ρίτσαρντ Χάρις, Μάγκι Σμιθ, 
Ρόμπι Κολτρέιν, Τζούλι Γουόλτερς και Άλαν Ρίκμαν επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ενώ 
στο καστ προστίθενται οι Κένεθ Μπράνα και Τζέισον Άιζακς. 

 

Παρά το γεγονός ότι ένα ξωτικό, ονόματι Ντόμπι, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να 

τον αποτρέψει, ο Χάρι Πότερ επιστρέφει στο Χόγκουαρτς, για μία χρονιά πολύ 

δυσκολότερη της προηγούμενης. Μαθητές, ανάμεσά τους και η Ερμιόνη, βρίσκονται 

μαρμαρωμένοι και στον τοίχο γράφει με αίμα πως: η Κάμαρα με τα Μυστικά άνοιξε 

ξανά. Μετά την εξαφάνιση της Τζίνι Ουέσλι, ο Ρον και ο Χάρι με τον Γκιλντροϊ 

Λόκχαρτ και με τη βοήθεια της Μυρτιάς-που-κλαίει, καταφέρνουν να μπουν στην 

Κάμαρα. Εκεί ο Χάρι μαθαίνει ποιός κρυβόταν πίσω από όλες τις επιθέσεις και με 

ποιά μέσα κατάφερε να τις φέρει εις πέρας.  

 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_η_κάμαρα_με_τα_Μυστικά_(ταινία)   
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%82#%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CF%81_%CE%A3%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA%CF%82


 

 

 

Harry Potter 3: Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν 

 

 
 

Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν (αγγλικά: Harry Potter and the Prisoner 
of Azkaban) είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2004. Βασίζεται 
στο τρίτο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Τη 
σκηνοθεσία ανέλαβε ο Αλφόνσο Κουαρόν ενώ το σενάριο έγραψε γία τρίτη φορά ο Στιβ 
Κλόουβς. Η ιστορία ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στο τρίτο έτος του στο Χόγκουαρτς όπου 
πληροφορείται ότι ένας κρατούμενος με το όνομα Σείριος Μπλακ δραπέτευσε από τις 
φυλακές του Αζκαμπάν για να τον σκοτώσει. Και σε αυτήν την ταινία όλοι οι ηθοποιοί από τις 
δύο πρώτες ταινίες επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους. Τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα 
Γουάτσον,  Ρούπερτ Γκριντ,  Μάγκι Σμιθ, Ρόμπι Κολτρέιν και Άλαν Ρίκμαν πλαισιώνουν 
οι Γκάρι Όλντμαν, Ντέιβιντ Θιούλις, Έμμα Τόμσον και Τίμοθι Σπολ, ενώ το ρόλο 
του Ντάμπλντορ ενσαρκώνει ο Μάικλ Γκάμπον, αφού ο Ρίτσαρντ Χάρις που τον υποδύθηκε 
στα δύο προηγούμενα φιλμ απεβίωσε το 2002. 

 

 

Μετά από ένα ακόμη δυσάρεστο καλοκαίρι στην οδό Πριβέτ και με αφορμή την 

επίσκεψη της αφόρητης αδερφής του Βέρνον, Μαρτζ, ο Χάρι Πότερ το σκάει και με 

το Λεωφορείο των Ιπποτών και επιστρέφει στον κόσμο των μάγων. Εκεί μαθαίνει 

ότι ο Σείριος Μπλακ, ο μάγος που πρόδωσε τους γονείς του στο Βόλντεμορτ, 

δραπέτευσε από τη φυλακή Αζκαμπάν και έχει ως στόχο να τον σκοτώσει. Κατά την 

επιστροφή στο Χόγκουαρτς, το τρίο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με 

τους Παράφρονες, σκοτεινά όντα που τρέφονται με τις χαρούμενες αναμνήσεις των 

ανθρώπων, που θα φυλάνε τη Σχολή για όσο καιρό ο Σείριος κυκλοφορεί ελεύθερος. 

Μετά από μια σειρά γεγονότων που διαδραματίζονται στην Καλύβα που Ουρλιάζει ο 

Χάρι μαθαίνει πως τελικά αυτά που ήξερε για τον Σείριο δεν ίσχυαν. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%98%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B9_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD


Μετά από ένα ακόμη δυσάρεστο καλοκαίρι στην οδό Πριβέτ και με αφορμή την 

επίσκεψη της αφόρητης αδερφής του Βέρνον, Μαρτζ, ο Χάρι Πότερ το σκάει και με 

το Λεωφορείο των Ιπποτών και επιστρέφει στον κόσμο των μάγων. Εκεί μαθαίνει 

ότι ο Σείριος Μπλακ, ο μάγος που πρόδωσε τους γονείς του στο Βόλντεμορτ, 

δραπέτευσε από τη φυλακή Αζκαμπάν και έχει ως στόχο να τον σκοτώσει. Κατά την 

επιστροφή στο Χόγκουαρτς, το τρίο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με 

τους Παράφρονες, σκοτεινά όντα που τρέφονται με τις χαρούμενες αναμνήσεις των 

ανθρώπων, που θα φυλάνε τη Σχολή για όσο καιρό ο Σείριος κυκλοφορεί ελεύθερος. 

Μετά από μια σειρά γεγονότων που διαδραματίζονται στην Καλύβα που Ουρλιάζει ο 

Χάρι μαθαίνει πως τελικά αυτά που ήξερε για τον Σείριο δεν ίσχυαν. 

 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_ο_Αιχμάλωτος_του_Αζκαμπάν_(ταινία)   
 

 

Harry potter 4: Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς 
 

 
 
Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς (αγγλικά: Harry Potter and the Goblet of Fire) 
είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2005. Βασίζεται στο 
τέταρτο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Είναι η 
τέταρτη ταινία της σειράς και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Μάικ Νιούελ και το σενάριο έγραψε ο 
Στιβ Κλόουβς, σεναριογράφος των τριών προηγούμενων ταινιών. Η ιστορία ακολουθεί τον 
Χάρι Πότερ, στην τέταρτη χρονιά του στο Χόγκουαρτς, όπου και επιλέγεται από το Κύπελλο 
της Φωτιάς να πάρει μέρος στο Τρίαθλο Μαγείας, έναν πολύ επικίνδυνο διαγωνισμό. Στην 
ταινία όπως και στις προηγούμενες πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα 
Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Μάγκι Σμιθ, Ρόμπι Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν και Μάικλ Γκάμπον ενώ 
το καστ συμπληρώνουν οι Ρέιφ Φάινς, Μπρένταν Γκλίζον, Ρόμπερτ Πάτινσον και Μιράντα 
Ρίτσαρντσον. 

 

Το σκοτεινό σήμα εμφανίζεται στον ουρανό μετά από την επίθεση Θανατοφάγων 

στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κουίντιτς. Στο Χόγκουαρτς, ο διευθυντής Άλμπους 

Ντάμπλντορ συστήνει τον Αλάστωρ Μούντι ως το νέο καθηγητή Άμυνας κατά των 

Σκοτεινών Τεχνών και ανακοινώνει ότι το Χόγκουαρτς αυτήν τη χρονιά θα 

φιλοξενήσει ένα θρυλικό θεσμό: το Τρίαθλο Μαγείας. Σε αυτό παίρνουν μέρος τρεις 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD


Ευρωπαϊκές σχολές μαγείας: το Χόγκουαρτς, το Μπομπατόν και το Ντάρμστρανγκ, 

με έναν πρωταθλητή, επιλεγμένο από το Κύπελλο της Φωτιάς, να εκπροσωπεί την 

καθεμιά. Περιέργως, από το Χόγκουαρτς επιλέγονται δύο πρωταθλητές – ένας εξ 

αυτών ο Χάρι Πότερ. Αν και δεν έχει κλείσει τα 17 όπως οι αντίπαλοί του, ο Χάρι 

είναι υποχρεωμένος να διαγωνισθεί. Το δυσκολότερο μέρος, ωστόσο, δεν θα είναι οι 

άθλοι αλλά αυτό που τον περιμένει στο τέλος τους.  

 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_το_Κύπελλο_της_Φωτιάς_(ταινία)   

 

 

 

Harry potter 5: Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα 
  

 
 
Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα (αγγλικά: Harry Potter and the Order of the 
Phoenix ) είναι Αγγλική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2007. Βασίζεται 
στο πέμπτο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. 
Είναι η πέμπτη κατά σειρά ταινία που μεταφέρεται στον κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία 
ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γέιτς ενώ το σενάριο έγραψε για πρώτη φορά ο Μάικλ Γκόλντενμπεργκ. 
Αυτή τη φορά η ιστορία ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στην πέμπτη χρονιά 
στο Χόγκουαρτς καθώς ο Υπουργός Μαγείας αρνείται να πιστέψει την επιστροφή του 
Σκοτεινού Άρχοντα Βόλντεμορτ και διορίζει την αυστηρή Ντολόρες Άμπριτζ ως καθηγήτρια 
στη σχολή. Στην ταινία επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα 
Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Μάγκι Σμιθ, Ρόμπι Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν, Μάικλ 
Γκάμπον και Ρέιφ Φάινς ενώ στο καστ προστίθενται οι Ελένα Μπόναμ Κάρτερ και Ιμέλντα 
Στόντον.  

 

Μετά το καλοκαίρι που ακολουθεί το επεισοδιακό τέλος της τέταρτης χρονιάς, ο 

Χάρι μαθαίνει πως το Υπουργείο Μαγείας αρνείται να δεχτεί ότι ο Λόρδος 

Βόλντεμορτ έχει επιστρέψει. Ο Υπουργός, Κορνήλιος Φατζ, στην προσπάθειά του να 

ελέγξει τον Άλμπους Ντάμπλντορ και τις διαδόσεις σχετικά με την αναγέννηση του 

Ακατονόμαστου, διορίζει ως εκπρόσωπό του στο Χόγκουαρτς και νέα καθηγήτρια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BC_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD


της Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών, την Ντολόρες Άμπριτζ. Με την ίδια να 

αρνείται να διδάξει το μάθημα πρακτικά και με την εξουσία της να γίνεται ολοένα και 

μεγαλύτερη, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη αποφασίζουν να δημιουργήσουν μία μυστική 

ομάδα εξάσκησης στην άμυνα για παν ενδεχόμενο, αντίστοιχης αυτής του Τάγματος 

του Φοίνικα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Χάρι βασανίζεται από εφιάλτες, που του 

επιτρέπουν να μπει στο μυαλό του Βόλντεμορτ. Έτσι, μαθαίνει ότι ο Βόλντεμορτ 

θέλει να αποκτήσει μία προφητεία. 

 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_το_Τάγμα_του_Φοίνικα_(ταινία)   

 

 

Harry potter 6: Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ 
 

 
 
Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ (αγγλικά: Harry Potter and the Half-Blood Prince) 
είναι βρετανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2009. Βασίζεται στο έκτο 
ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Είναι η έκτη 
κατά σειρά ταινία που μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Στη σκηνοθετική καρέκλα 
επιστρέφει ο Ντέιβιντ Γέιτς, που σκηνοθέτησε το Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του 
Φοίνικα (Harry Potter and the Order of Phoenix, 2007) ενώ το σενάριο έγραψε ο Στιβ 
Κλόουβς, σεναριογράφος της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ταινίας. Η ταινία 
ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στην αρχή της έκτης χρονιάς στο Χόγκουαρτς, καθώς ο 
Βόλντεμορτ έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του και κινείται πλέον φανερά. Τότε ο Χάρι έχει να 
αντιμετωπίσει καινούριους κινδύνους. Μαζί με τον Ντάμπλντορ θα προσπαθήσουν να 
σκιαγραφήσουν το χαρακτήρα του Βόλντεμορτ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον Ντάμπλντορ, 
θα βοηθήσει το Χάρι να φέρει σε πέρας την αποστολή του ως εκλεκτός. Στην ταινία 
πρωταγωνιστούν για μία ακόμη φορά οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, 
Ρόμπι Κολτρέιν, Μάγκι Σμιθ, Άλαν Ρίκμαν, Μάικλ Γκάμπον και Ρέιφ Φάινς επαναλαμβάνοντας 
τους ρόλους τους ενώ στο καστ προστίθεται ο Τζιμ Μπρόντμπεντ. 
 
 

Κατά την έκτη σχολική χρονιά του Χάρι, ο Λόρδος Βόλντεμορτ και οι Θανατοφάγοι 

ασκούν ολοένα και περισσότερη τρομοκρατία στο Μαγικό και Μαγκλικό κόσμο. Ο 

διευθυντής της σχολής Άλμπους Ντάμπλντορ πείθει τον παλιό του φίλο Οράτιο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%88
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%88
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B1_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%91%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B6%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84


Σλάγκχορν να επιστρέψει στο Χόγκουαρτς ως καθηγητής, αφού υπάρχει κενή θέση 

γι’ αυτόν. Υπάρχει, ωστόσο, κάποιος σημαντικότερος λόγος που καθιστά αναγκαία 

την επιστροφή του. Κατά το μάθημα των Φίλτρων, στα χέρια του Χάρι πέφτει ένα 

σχολικό βιβλίο με την επιγραφή “Το Βιβλίο αυτό Ανήκει στον: Ημίαιμο Πρίγκιπα”. 

Ενώ οι ορμόνες και το ρομάντζο κυριαρχούν μέσα στα τείχη του κάστρου, όλη τη 

χρονιά ο Ντράκο Μαλφόι προσπαθεί να φέρει εις πέρας μία αποστολή που του 

ανέθεσε ο Βόλντεμορτ. Εν τω μεταξύ, ο Ντάμπλντορ και ο Χάρι σε κρυφές τους 

συναντήσεις αρχίζουν να ξεδιαλύνουν πτυχές του παρελθόντος του Βόλντεμορτ, οι 

οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να τον καταστρέψουν μια και καλή. 
 
 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_ο_Ημίαιμος_Πρίγκιψ_(ταινία)       

 
 

 

Harry potter 7: Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου- Μέρος 1  
 

 
 
Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 1 (αγγλικά: Harry Potter and the 
Deathly Hallows – Part 1) είναι βρετανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2010. 
Βασίζεται στο έβδομο και τελευταίο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από 
την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γέιτς και το σενάριο ο Στιβ 
Κλόουβς. Η ταινία ακολουθεί το Χάρι Πότερ στην αναζήτησή του να βρει και να καταστρέψει 
τους πεμπτουσιωτές του Λόρδου Βόλντεμορτ. Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα 
Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Ρόμπι Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν, Ντέιβιντ Θιούλις και Ρέιφ 
Φάινς επαναλαμβάνοντας τους ρόλους από τις προηγούμενες ταινίες ενώ επιστρέφουν 
οι Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, Ιμέλντα Στόντον και Τζον Χαρτ. Στο καστ προστίθενται οι Ρις 
Ίφανς και Μπιλ Νάι. Είναι η έβδομη κατά σειρά ταινία που μεταφέρεται στον κινηματογράφο 
και η μόνη που αποτελείται από δύο μέρη. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος Ο Χάρι Πότερ και 
οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) 
ολοκλήρωσε τη σειρά ταινιών. 
 

Μετά από μία σειρά απρόβλεπτων γεγονότων στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, 

ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη δεν επιστρέφουν στο Χόγκουαρτς για την τελευταία τους 

σχολική χρονιά, μιας και η κατάρρευση του Υπουργείου Μαγείας και η άνοδος του 

Βόλντεμορτ στην εξουσία δεν τους το επιτρέπει. Αντ’ αυτού ξεκινούν ένα ταξίδι 

προς αναζήτηση των Πεμπτουσιωτών, ώστε να τους καταστρέψουν και να 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6._%CE%9A._%CE%A1%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BC_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84


αποδυναμώσουν τον Βόλντεμορτ. Το τρίο παίρνει μέρος σε μία μεγάλη περιπέτεια με 

πολλά εμπόδια στην πορεία, που περιλαμβάνουν Θανατοφάγους, κεφαλοκυνηγούς  

και τους μυστηριώδεις Κλήρους του Θανάτου, ενώ ταυτόχρονα η σύνδεση του Χάρι 

με το μυαλό του Βόλντεμορτ γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. 
 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_οι_Κλήροι_του_Θανάτου_-

_Μέρος_1      
 

Harry potter 8: Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2 
 

 
 
Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου - Μέρος 2 (αγγλικά: Harry Potter and the 
Deathly Hallows – Part 2) είναι αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 
2011. Βασίζεται στο έβδομο και τελευταίο ομότιτλο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη 
από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γέιτς και το σενάριο ο Στιβ 
Κλόουβς. Αφού κατέστρεψαν έναν Πεμπτουσιωτή και ανακάλυψαν πόσο σημαντικοί είναι οι 
Κλήρου του Θανάτου, οι Χάρι, Ρον και Ερμιόνη συνεχίζουν να ψάχνουν τους υπόλοιπους 
Πεμπτουσιωτές, στην προσπάθειά τους να καταστρέψουν τον Βόλντεμορτ. Ωστόσο, τώρα 
που ο Βόλντεμορτ έχει στην κατοχή του το Γηραιό Ραβδί, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα 
για τον Χάρι. Ο Βόλντεμορτ εν τω μεταξύ ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Χόγκουαρτς. 
Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον, Ρούπερτ Γκριντ, Μάγκι Σμιθ, Ρόμπι 
Κολτρέιν, Άλαν Ρίκμαν, Ελένα Μπόναμ Κάρτερ και Ρέιφ Φάινς επαναλαμβάνοντας τους ρόλους 
από τις προηγούμενες ταινίες. Είναι η όγδοη κατά σειρά ταινία που μεταφέρεται στον 
κινηματογράφο και η τελευταία, η οποία ολοκληρώνει τη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ (Harry 
Potter). 

 

Αφού έμαθαν για τη σημασία των Κλήρων του Θανάτου και κατέστρεψαν έναν 

ακόμα Πεμπτουσιωτή, ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη συνεχίζουν την αναζήτηση των 

υπόλοιπων Πεμπτουσιωτών στην προσπάθειά τους να καταστρέψουν το Βόλντεμορτ, 

ο οποίος έχει πλέον στην κατοχή του το Γηραιό Ραβδί. Ο σκοτεινός Άρχοντας 

ανακαλύπτει, μετά τη ληστεία του θησαυροφυλακείου της Μπέλατριξ Λεστρέιντζ, ότι 

ο Χάρι ψάχνει να βρει τους Πεμπτουσιωτές και εξαπολύει επίθεση στη σχολή 

Χόγκουαρτς, όπου και επιστρέφει το τρίο για να βρει τον τελευταίο υλικό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B2_%CE%9A%CE%BB%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%B2%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B2_%CE%9A%CE%BB%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%B2%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BD_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CF%83%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81#%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CF%86_%CE%A6%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%82


Πεμπτουσιωτή. Έτσι, ξεκινάει η τελική μάχη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, που 

απειλούν να επιβάλλουν την επικράτηση των καθαρόαιμων μάγων με αθέμιτα μέσα. 
 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Χάρι_Πότερ_και_οι_Κλήροι_του_Θανάτου_-
_Μέρος_2      
 
 
ΟΜΑΔΑ 1-Δ2 
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


