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«Θ ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ»

 Θϋμα: ελληνικό αιςθηματικό κωμικό ταινύα

 Φρονολογύα: 1969

 κηνοθεςύα: Ντύνοσ Δημόπουλοσ

 ενϊριο: Λϊκησ Μιχαηλύδησ

 Πρωταγωνιςτϋσ: Αλύκη Βουγιουκλϊκη, Δημότρησ Παπαμιχαόλ, 
Διονύςησ Παπαγιανόπουλοσ, πύροσ Καλογόρου.

 Γυρύςματα: Άγιοσ Νικόλαοσ , Νομόσ Λαςιθύου

 626.540 ειςιτόρια όταν προβλόθηκε ςτουσ κινηματογρϊφουσ.



 Πλοκό: την Κρότη, υπϊρχει μια μεγϊλη 
βεντϋτα που κρατϊει αιώνεσ, ανϊμεςα ςτουσ 
Βροντϊκηδεσ και τουσ Υουρτουνϊκηδεσ. Η 
κϊθε μια από τισ δύο οικογϋνειεσ κρατϊνε 
μακριϊ τα παιδιϊ τουσ για να μη τύχει και 
αγαπηθούν, οι Βροντϊκηδεσ το γιο τουσ το 
Μανούςο, τον ϋςτειλαν από μικρό παιδύ ςτην 
Αθόνα. Όταν όμωσ ο Μανούςοσ κατεβαύνει από 
την Αθόνα, μετϊ από κϊλεςμα των γονιών του 
για να τον προξενϋψουν με την κόρη του 
Κωνςταντογιωργϊκη το Λενιώ, που εύναι 
"βαρϋων βαρών" και αντικρύζει για πρώτη φορϊ 
το Κατερινιώ των Υουρτουνϊκηδων ςτο γλϋντι 
του αρραβώνα τησ με τον Καπετϊν 
κανταλϊκη, τότε ανθύζει ϋνασ μεγϊλοσ ϋρωτασ 
που όταν αποκαλύπτεται ανϊβουν τα αύματα 
και η βεντϋτα,..Για να ζηλϋψει το Κατερινιώ ο 
Μανούςοσ κϊνει ψϋματα ότι παντρευετε την 
Λενιώ.το γλϋντι του αρραβώνα μεταμφιεςμϋνη 
η Κατερινιω ςε παλικϊρι θα επϋμβει κ όλα θα 
καταλόξουν ςε γϋλιο...Σότε θα καταλϊβουν 
πόςο αγαπιούνται.Για να ςβόςουν το μύςοσ 
παντρεύονται κρυφϊ κ κϊνουν ότι 
αυτοκτονούν... Έτςι οι οικογϋνειεσ 
αντιλαμβϊνονται ότι η αγϊπη όλα τα νικϊ κ 
λϊθοσ εύχαν μύςοσ τόςα χρόνια..Θα ςυνϋλθουν 
θα πουν ότι νύκηςε η αγϊπη κ όλα θα 
τελειώςουν με γλϋντι κ χορό..



«Θ ΔΑΚΑΛΑ ΜΕ ΣΑ ΞΑΝΘΑ ΜΑΛΛΙΑ»

 Θϋμα: ελληνικόσ δραματικό ταινύα
 Φρονολογύα: 1969
 κηνοθεςύα: Ντύνοσ Δημόπουλοσ
 ενϊριο: Λϊκησ Μιχαηλύδησ, Ανθό Δημοπούλου
 Πρωταγωνιςτϋσ: Αλύκη Βουγιουκλϊκη, Δημότρησ 

Παπαμιχαόλ, Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ, Παντελόσ Ζερβόσ, 
πύροσ Καλογόρου.



 Πλοκό: Η Μυρτώ Θεοδώρου (Αλύκη Βουγιουκλϊκη) εύναι 
μύα όμορφη δαςκϊλα που διορύζεται ςε ϋνα 
απομακρυςμϋνο χωριό, την Κρυόβρυςη, λύγο πριν 
ξεςπϊςει ο Ελληνοώταλικόσ πόλεμοσ. Η νεαρό δαςκϊλα 
εύναι γεμϊτη αγϊπη για το λειτούργημϊ τησ, αλλϊ και για 
τουσ μαθητϋσ τησ. Με πρωτοποριακϋσ ιδϋεσ ςτην 
εκπαύδευςη, αποφεύγει τισ τιμωρύεσ και το ξύλο, παρότι 
ςτην αρχό τα πιτςιρύκια ςκϋφτονται διϊφορα καψώνια. 
Σισ μεθόδουσ τησ δεν εγκρύνουν οι γονεύσ με τισ 
αναχρονιςτικϋσ αντιλόψεισ.
Σο χωριό εναντιώνεται όταν η δαςκϊλα ςυνϊπτει δεςμό 
με τον τϋφανο (Δημότρη Παπαμιχαόλ), γεωπόνο και γιο 
του προϋδρου (Παντελό Ζερβό). Σο ζευγϊρι αποφαςύζει 
να παντρευτεύ ςτισ 27 Οκτωβρύου 1940, ςτο τϋλοσ του 
γλεντιού όμωσ, τα ξημερώματα τησ 28ησ Οκτωβρύου 
ξεςπϊ ο πόλεμοσ και ο τϋφανοσ φεύγει για το μϋτωπο. 
Σα νϋα που φτϊνουν εύναι δυςϊρεςτα, καθώσ γύνεται 
γνωςτό ότι ο ϊνδρασ τησ Μυρτώσ εύναι νεκρόσ.
Σα χρόνια τησ Κατοχόσ εύναι πολύ δύςκολα και η νεαρό 
δαςκϊλα αφοςιώνεται ςτουσ μαθητϋσ τησ, ϋχοντασ 
φύλακα - ϊγγελο το ςυνϊδελφό τησ Άγγελο (Άγγελο 
Αντωνόπουλο), που ϋχει μετατεθεύ ςτο χωριό για χϊρη 
τησ. Με την απελευθϋρωςη και με τη ςύμφωνη γνώμη 
του πεθερού τησ, η Μυρτώ αποδϋχεται την πρόταςη του 
Άγγελου να παντρευτούν. Η επιςτροφό του τϋφανου, 
που εντϋλει δεν εύχε πεθϊνει αλλϊ νοςηλευόταν ςε 
ιταλικό νοςοκομεύο, δύνει ςτην ταινύα το ευτυχιςμϋνο 
τϋλοσ.



«ΣΘ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ (Ο ΗΙΚΟ)»

 Θϋμα: ελληνικό κωμικό ταινύα

 Φρονολογύα: 1963

 κηνοθεςύα: Ντύνου Κατςουρύδη

 ενϊριο: Ντύνου Κατςουρύδη

 Πρωταγωνιςτϋσ: Κώςτασ Φατζηχρόςτοσ, Κώςτασ 
Δούκασ, Νύκοσ Ρύζοσ, Μαρύκα Νϋζερ



 Πλοκό: Ο Ζόκοσ εύναι επαρχιώτησ από 
το Καρπενόςι που δουλεύει υπϊλληλοσ 
ςτο μπακϊλικο του Παντελό και εύναι ερωτευμϋνοσ 
με την όμορφη Υιφύκα, η οπούα θϋλοντασ να παύξει 
μαζύ του, προςποιεύται ότι ανταποκρύνεται, ενώ 
αγαπϊει τον Κιτςϊρα. Ο Παντελόσ αν και 
προχωρημϋνησ ηλικύασ θϋλει για λογαριαςμό του 
τη νεαρό φύλη τησ Υιφύκασ, Λύτςα. Ο Ζόκοσ τον 
κοροώδεύει για την επιλογό του, αλλϊ αυτόσ δεν 
πτοεύται. Προχωρεύ ςτουσ αρραβώνεσ, ςε 
ςυνεννόηςη με τον πατϋρα τησ Λύτςασ και ερόμην 
τησ ύδιασ. Ο Παντελόσ με τον πατϋρα τησ Λύτςασ 
αποφαςύζουν να ανακοινώςουν ςτη Λύτςα την 
ημϋρα των γενεθλύων τησ ότι ο Παντελόσ και εκεύνη 
θα αρραβωνιαςτούν. Η Λύτςα μόλισ το μαθαύνει 
τρομϊζει μόνο με την ιδϋα γι' αυτό προςπαθεύ να το 
αποφύγει μϋςω κλεψιϊσ από την αγαπητό τησ 
Αργύρη. Όμωσ το κλϋψιμό τησ αποκαλύπτεται την 
τελευταύα ςτιγμό από την κυρα-Δϋςποινα και 
καταλόγουν όλοι ςτο ςπύτι τησ Λύτςασ προκειμϋνου 
να εξηγόςουν γιατύ ϋγινε αυτό το περιςτατικό. Σότε, 
ο πατϋρασ τησ Λύτςασ, ο κυρ-Μανώλησ, θα δεχτεύ 
να την δώςει ςτον αγαπημϋνο τησ Αργύρη, ενώ και 
ο Κιτςϊρασ, μη χϊνοντασ την ευκαιρύα τησ 
παρουςύασ του πατϋρα τησ, ζητϊ και παύρνει το χϋρι 
τησ Υιφύκασ.



«ΔΕΠΟΙΝΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ»

 Θϋμα: ελληνικό κινηματογραφικό ταινύα

 Φρονολογύα: 1964

 κηνοθεςύα: Ντύνοσ Δημόπουλοσ

 ενϊριο: Αςημϊκησ Γιαλαμϊσ, Κώςτασ Πρετεντϋρησ

 Πρωταγωνιςτϋσ: Σζϋνη Καρϋζη, Νύκοσ Κούρκουλοσ



 Πλοκό: την ταινύα, η Λύλα Βαςιλεύου (Σζϋνη 
Καρϋζη), νεαρό πολιτικόσ μηχανικόσ με ςπουδϋσ ςτο 
εξωτερικό και λαμπρό επαγγελματικό κατϊρτιςη, 
ιδιαύτερα αυςτηρό και τυπικό, διορύζεται διευθύντρια 
ςε μεγϊλο τεχνικό γραφεύο, όπου γνωρύζει τον 
υπομηχανικό Αλϋκο αμιωτϊκη (Αλϋκοσ 
Αλεξανδρϊκησ). Η Λύλα, ενώ ςτο αντικεύμενο τησ 
εργαςύασ τησ εύναι ιδιαύτερα καταρτιςμϋνη και 
ϋμπειρη, εμφανύζεται ωσ εντελώσ ϊπειρη ςτον ϋρωτα 
και ςτην επιτϋλεςη τησ γυναικεύασ τησ «φύςησ». Ο 
Αλϋκοσ, απεναντύασ, εύναι «γυναικϊσ», με μεγϊλη 
επιτυχύα ςτο ϊλλο φύλο. Εκεύνη τον ερωτεύεται, 
αλλϊ αιςθϊνεται ανεπαρκόσ, εξαιτύασ του ότι δεν 
ανταποκρύνεται καθόλου ςτο κανονιςτικό γυναικεύο 
πρότυπο. Η εξαδϋρφη τησ, Αθηνϊ (Λύλη 
Παπαγιϊννη) αναλαμβϊνει να την βοηθόςει να «γύνει 
γυναύκα», δηλαδό να ενςωματώςει με επιτυχύα το 
φύλο τησ. Ο Αλϋκοσ, απεναντύασ, εύναι γοητευμϋνοσ 
από το γεγονόσ ότι η Λύλα διαφϋρει από τισ 
επιπόλαιεσ γυναύκεσ που εύχε γνωρύςει μϋχρι τότε, 
και προςπαθεύ να διευρύνει την επαγγελματικό του 
κατϊρτιςη προκειμϋνου να την εντυπωςιϊςει. 
Εντούτοισ, όπωσ υπαγορεύουν οι κυρύαρχεσ 
αφηγηματικϋσ ςυμβϊςεισ του εύδουσ, μετϊ από μια 
ςειρϊ τςακωμών, παρεξηγόςεων και απρόβλεπτων 
κωμικών καταςτϊςεων η ταινύα οδηγεύται ςε ευτυχό 
κατϊληξη, δηλαδό ςτην αποκϊλυψη και παραδοχό 
του αμοιβαύου τουσ ϋρωτα.



«ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ»

 Θϋμα: δραματικό-ρομαντικό ταινύα

 Φρονολογύα: 2013

 κηνοθεςύα: Παντελόσ Βούλγαρησ



 Πλοκό: Η πλοκό περιςτρϋφεται γύρω από 
δύο αδελφϋσ, την Όρςα και τη Μόςχα, 
από την Άνδρο, γνωςτό και ωσ Μικρϊ 
Αγγλύα, λόγω του πλούτου τησ, οι οπούεσ 
αγαπούν και οι δύο τον πύρο. Η ιςτορύα 
αρχύζει χρονικϊ ςτον Μεςοπόλεμο και 
τελειώνει τη δεκαετύα του 1950. 
Η Όρςα, 20 ετών, αγαπϊει κρυφϊ τον 
υποπλούαρχο πύρο Μαλταμπϋ. Η 
μικρότερη αδελφό τησ, Μόςχα, θϋλει να 
φύγει από την Άνδρο και να μην 
παντρευτεύ ναυτικό, οι οπούοι 
απουςιϊζουν από την οικογϋνειϊ τουσ, 
όπωσ οι υπόλοιπεσ γυναύκεσ του νηςιού. 
Η μητϋρα τουσ Μύνα, η οπούα ϋχει 
παντρευτεύ καπετϊνιο, αγνοεύ τισ 
επιθυμύεσ τουσ και τελικϊ παντρεύει την 
Όρςα με τον καπετϊνιο Νύκο Βατοκούζη, 
και τη Μόςχα με τον πλϋον καπετϊνιο 
πύρο Μαλταμπϋ. Σα δύο ζευγϊρια ζουν 
ςτο ύδιο ςπύτι, το ϋνα ςτον πϊνω και το 
ϊλλο ςτον κϊτω όροφο.



«ΑΝ…»

 Θϋμα: ελληνικό δραματικό ταινύα

 Φρονολογύα: 2012

 κηνοθεςύα: Φριςτόφοροσ Παπακαλιϊτησ

 Πρωταγωνιςτϋσ: Φριςτόφοροσ Παπακαλιϊτησ, 
Μαρύνα Καλογόρου, Θϋμισ Μπαζϊκα, Μϊρω Κοντού, 
Γιώργοσ Κωνςταντύνου.



 Πλοκό: Ένα παραμύθι για τισ ςχϋςεισ, 
με κεντρικούσ όρωεσ δύο νϋουσ 
ανθρώπουσ τησ ςημερινόσ εποχόσ, τον 
Δημότρη και τη Φριςτύνα, και με 
αφηγητϋσ ςε αυτό το παραμύθι δύο 
από τουσ πιο αγαπημϋνουσ όρωεσ μύασ 
παλαιότερησ εποχόσ. Σον Αντωνϊκη 
και την Ελενύτςα Κοκοβύκου. Ο 
Αντωνϊκησ και η Ελενύτςα, οι όρωεσ 
τησ ταινύασ «Η δε γυνό να φοβόται τον 
ϊνδρα» του Γιώργου Σζαβϋλλα, εύναι 
45 χρόνια μετϊ ακόμα μαζύ, ακόμα 
ερωτευμϋνοι και πιο επύκαιροι από 
ποτϋ. Γύνονται για χϊρη τησ ιςτορύασ 
μασ οι δύο κεντρικού αφηγητϋσ και 
λειτουργούν ςαν γϋφυρα ανϊμεςα ςτη 
γενιϊ του τότε και του ςόμερα. Η μύα 
γενιϊ δύνει την ςκυτϊλη ςτην επόμενη, 
ςε μύα εποχό που όλα μοιϊζουν βιαύωσ 
να επιςτρϋφουν ςτο τότε.



«Καζαντζάκησ»

 Θϋμα: ελληνικό βιογραφικό ταινύα
 Φρονολογύα: 2017
 κηνοθεςύα: Γιϊννη μαραγδό
 Παραγωγό: Alexandros Film
 Πρωταγωνιςτϋσ: Μαρύνα Καλογόρου, Θοδωρόσ 

Αθερύδησ, Οδυςςϋασ Παπαςπηλιόπουλοσ, Νύκο 
Καρδώνη, Ζϋτα Δούκα και Αργύρησ Ξϊφησ.

 Επικϋντρωςη ςτον Νύκο Καζαντζϊκη



 Πρόκειται για μια ιςτορύα αγϊπησ, 
πύςτησ και δύναμησ ενόσ ςυγγραφϋα 
που μπόρεςε να ξεπερϊςει τισ 
αντιξοότητεσ και τη βαρβαρότητα 
τησ εποχόσ του και να μεύνει το ϋργο 
του αιώνιο. Σο ςενϊριο τησ ταινύασ 
βαςύζεται ςτην αυτοβιογραφύα του 
μεγϊλου ςυγγραφϋα Νύκου 
Καζαντζϊκη, «Αναφορϊ ςτον 
Γκρϋκο», ενώ ςυναντϊμε τον τϊθη 
Χϊλτη ςτον τελευταύο 
κινηματογραφικό του ρόλο.
Εύναι μια πολυκύμαντη αναζότηςη 
του ςυγγραφϋα, μϋςα από όνειρα και 
ταξύδια ςε τόπουσ που αγϊπηςε, 
διεκδικώντασ να κατανοόςει 
βιωματικϊ τον Φριςτό, τον Βούδα, 
τον Λϋνιν, για να καταλόξει, μϋςω του 
Οδυςςϋα του, ςτην «Κρητικό Ματιϊ» 
η οπούα τον οδόγηςε ςτην κατϊργηςη 
του φόβου του θανϊτου και ςτην 
κατϊκτηςη μιασ ανώτερησ 
ελευθερύασ.



«ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΘΜΕΙΩΜΑ»

 Θϋμα: ελληνικό δραματικό ταινύα

 Φρονολογύα: 2017

 κηνοθεςύα: Παντελό Βούλγαρη

 Βαςύζεται ςτην εκτϋλεςη των 200 ελλόνων πολιτικών 
κρατουμϋνων ωσ αντύποινα για το θϊνατο ενόσ 
Γερμανού ςτρατηγού από Έλληνεσ αντϊρτεσ το 1944.



 Πλοκό: Πρωτομαγιϊ του 
1944. Διακόςιοι 
κρατούμενοι των 
φυλακών Φαώδαρύου 
μεταφϋρονται ςτο 
ςκοπευτόριο τησ 
Καιςαριανόσ και 
εκτελούνται ωσ αντύποινα 
για τη δολοφονύα ενόσ 
υψηλόβαθμου 
αξιωματικού των ναζύ 
ςτην Πελοπόννηςο. Μαζύ 
τουσ όταν και ο 
Ναπολϋων ουκατζύδησ, 
αγωνιςτόσ του λαώκού 
κινόματοσ



«Θ ΓΕΤΘ ΣΘ ΑΓΑΠΘ»

 Θϋμα: ταινύα αγϊπησ, αιςθηματικό, ρομαντικό

 Φρονολογύα: 2018

 κηνοθεςύα: Άκησ Πολύζοσ

 Πρωταγωνιςτϋσ: Υϊνησ Μουρατύδησ, Υιόνα Γεωργιϊδη, 
Δημότρησ Κύτςοσ, Μελιςςϊνθη Μϊχουτ, κ.α

 Διϊρκεια: 74΄



 Πλοκό: Ο Άρησ, ϋνασ μοναχικόσ ϊντρασ 48 
χρόνων, ζει με μια νεαρό όμορφη κοπϋλα 
που προβλϋπει και εκπληρώνει κϊθε του 
επιθυμύα χωρύσ να ζητϊ τύποτα ςε 
αντϊλλαγμα, μιασ και η ύδια εύναι ρομπότ 
και το ϋτοσ εύναι το 2038. Η ELLi ϋχει 
τϋλεια ανθρώπινη μορφό, ενώ διαθϋτει την 
πιο προηγμϋνη τεχνητό νοημοςύνη και 
πρόςβαςη ςε όλα τα δεδομϋνα του Άρη ςτο 
Cloud, λειτουργώντασ ωσ ο ιδανικόσ 
personal assistant. Μϋχρι που το 
λειτουργικό τησ ςύςτημα αναβαθμύζεται με 
Τεχνητϊ Συναιςθόματα και νιώθοντασ 
πλϋον παραμελημϋνη, απαιτεύ να μϊθει "τι 
εύναι η αγϊπη". Ο Άρησ την αποπαύρνει 
λϋγοντϊσ τησ πωσ η αγϊπη εύναι ό,τι 
χειρότερο μπορεύ να ςυμβεύ ςτον ϊνθρωπο, 
αλλϊ όταν αυτό του παρουςιϊζει μια 
ςοκολϊτα Lacta από το πουθενϊ και του 
ζητϊ να τησ περιγρϊψει την γεύςη τησ, μιασ 
και η ύδια δεν μπορεύ να φϊει, ο Άρησ 
ενδύδει και αρχύζει να τησ διηγεύται μια 
ιςτορύα που ξεκινϊ 20 χρόνια πριν, ςτην 
Αθόνα του 2018...



«ENOUGH (ΑΡΚΕΣΑ)»

 Θϋμα: αμερικϊνικη ταινύα θρύλερ/δρϊμα

 Φρονολογύα: 2002

 κηνοθεςύα: Michael Apted

 Πρωταγωνιςτϋσ: Νικολϊ Kazan Σζϋνιφερ Λόπεζ Μπύλι 
Κϊμπελ Juliette Lewis Dan Futterman Νουϊι Γουύλε

 Διϊρκεια: 116 λεπτϊ

 Γλώςςα: Αγγλικϊ

 Φώρα: Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ



 Τπόθεςη: Η λιμ, μια πρώην 
ςερβιτόρα, εγκαταλεύπει το βϊναυςο 
και ϊπιςτο ςύζυγό τησ και προςπαθεύ 
να ξεκινόςει μια νϋα ζωό με το παιδύ 
τησ. Εκεύνοσ όμωσ την ακολουθεύ 
παντού και απειλεύ να τη ςκοτώςει. 
Μόνη λύςη εύναι η λιμ να περϊςει 
ςτην αντεπύθεςη.



 Θϋμα: ρομαντικό-δραματικό ταινύα

 Φρονολογύα: 2012

 κηνοθεςύα: Μϊικλ ούςι 

 ενϊριο: Άμπι Κον Μαρκ ύλβερςταών Σζϋιςον Κϊτιμσ

 Πρωταγωνιςτϋσ: Ρϋιτςελ ΜακΆνταμσ και Σςϊνινγκ Σϋιτουμ

 Διϊρκεια: 104 λεπτϊ

 Γλώςςα: αγγλικϊ

 Φώρα: Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ

«Ζρωτασ από την αρχθ»



 Τπόθεςη: Η ταινύα Έρωτασ από την 
Αρχό εύναι βαςιςμϋνη ςτην 
πραγματικό ςχϋςη των Κιμ και 
Κρύκιτ Κϊρπεντερ, οι οπούοι ϋγραψαν 
ϋνα βιβλύο ςχετικϊ με τον γϊμο τουσ, 
γνωςτό ωσ Έρωτασ από την Αρχό. 
Δϋκα εβδομϊδεσ μετϊ τον γϊμο τουσ 
ςτισ 18 επτεμβρύου 1993, το ζευγϊρι 
βρύςκονταν ςε ϋνα αυτοκινητιςτικό 
δυςτύχημα ςτο οπούο η Κρύκιτ 
υπϋςτη τραύμα ςτον εγκϋφαλο, το 
οπούο τησ αφαύρεςε τισ αναμνόςεισ 
του ερωτϊ τησ με τον Κιμ, καθώσ και 
τον γϊμο τουσ. Ο Κιμ εξακολουθεύ να 
εύναι βαθιϊ ερωτευμϋνοσ με τη 
γυναύκα του, παρόλο που αυτό τον 
βλϋπει ςαν ξϋνο μετϊ το ατύχημα. 
ύμφωνα με το ζευγϊρι, η πύςτη τουσ 
ςτον Ιηςού και οι γαμόλιοι όρκοι 
τουσ ενώπιον του Θεού τουσ 
κρϊτηςαν ενωμϋνουσ.



«Σο πράςινο βιβλίο»

 Θϋμα: βιογραφικό δραματικό κομεντύ
 Φρονολογύα: 2018
 κηνοθεςύα: Πύτερ Υϊρελι
 ενϊριο: Νικ Βαλελόνγκα Μπρϊιαν Φϋιζ Κιούρι Πύτερ Υϊρελι
 Πρωταγωνιςτϋσ: Βύγκο Μόρτενςεν, Μαχερςϊλα Λύντα, 

Καντερλύνι
 Διϊρκεια: 130 λεπτϊ
 Γλώςςα: αγγλικϊ
 Φώρα: Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ



 Τπόθεςη: Σο 1962, ο Σόνι Βαλελόνγκα (Βύγκο 
Μόρτενςεν), ϋνασ ςκληροτρϊχηλοσ 
πορτιϋρησ, μϋνει ϊνεργοσ, αφού το νυχτερινό 
κϋντρο όπου εργϊζεται κλεύνει για ανακαύνιςη. 
Μπαύνει ςτην διαδικαςύα του να ψϊξει για 
δουλειϊ και η καλύτερη προςφορϊ ϋρχεται 
από τον Αφροαμερικανό βιρτουόζο τησ τζαζ 
Ντον ύρλεώ (Μϊχερςαλα Αλύ), ο οπούοσ 
ζητϊει από τον Σόνι να τον ςυνοδεύςει, 
πληρώντασ χρϋη ςοφϋρ και ςωματοφύλακα, 
ςτην περιοδεύα που πρόκειται να κϊνει ςτον 
αμερικανικό νότο. Παρϊ το γεγονόσ ότι ο Σόνι 
δε ςυμπαθεύ ιδιαύτερα τουσ μαύρουσ κι ούτε 
θϋλει να εργϊζεται για εκεύνουσ, δϋχεται τη 
δουλειϊ. Ο ύρλεώ προμηθεύει τον Σόνι με ϋναν 
τουριςτικό οδηγό για Αφροαμερικανούσ, ςτον 
οπούο αναγρϊφονται όλα τα ξενοδοχεύα και 
εςτιατόρια του νότου όπου επιτρϋπεται η 
εύςοδοσ ςτουσ μαύρουσ, προκειμϋνου το 
ταξύδι τουσ ςτο νότο να εύναι αςφαλϋσ. 
Μαθαύνουν να εκτιμούν ο ϋνασ τα ταλϋντα του 
ϊλλου και να αποδϋχονται τη 
διαφορετικότητϊ τουσ και μια φιλύα μεταξύ 
τουσ ανθύζει.



«Ζνα θςυχο μέροσ»

 Έμιλι Μπλαντ, Σζον Κραζύνςκι, Νόα Σζουπ, ΜΘϋμα: 
Σρόμου

 Φρονολογύα: 2018

 κηνοθεςύα: Σζον Κραζύνςκι

 Πρωταγωνιςτϋσ: ύλιςεντ ύμοντσ.



 Τπόθεςη: ε ϋναν μετα-
αποκαλυπτικό κόςμο γεμϊτο 
τϋρατα, υπερευαύςθητα ςτον 
παραμικρό θόρυβο, μια 
τετραμελόσ οικογϋνεια 
αναγκϊζεται να ζει ςτην 
απόλυτη ςιωπό προκειμϋνου 
να επιβιώςει. Οι μϋρεσ 
περνούν και η απειλό 
πληςιϊζει όλο και 
περιςςότερο. Ακόμα και η 
ανϊςα μπορεύ να ςημϊνει το 
τϋλοσ...



«Ο θλιοσ του μεςονυχτίου»

 Θϋμα: ρομαντικό δραματικό ταινύα
 κηνοθεςύα: κοτ πιρ
 ενϊριο: Έρικ Κύρςτεν
 Πρωταγωνιςτόσ: Μπϋλα Θορν
 Διϊρκεια: 91 λεπτϊ
 Γλώςςα: αγγλικό
 Προϋλευςη: Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ



 Τπόθεςη: Μια κοπϋλα ζει 
κλειςμϋνη ςτο δωμϊτιό τησ 
καθώσ πϊςχει από 
μελαγχρωματικό 
ξηροδερμύα, εξαιτύασ τησ 
οπούασ πρϋπει να 
αποφεύγει την ϋκθεςη ςτον 
όλιο, διαφορετικϊ 
κινδυνεύει η ζωό τησ. Σα 
ϋντονα ςυναιςθόματα που 
νιώθει για τον ςυνομόλικο 
γεύτονϊ τησ την ωθούν να 
ριςκϊρει τη ζωό τησ.





Σραγούδια



«Let her go»

 Καλλιτέχνης: Passenger

 Άλμπουμ: All the Little Lights

 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2012

 Βραβεία: Ανεξϊρτητο Μουςικό 
Βραβεύο Καλύτερου τραγουδιού 
από φολκ τραγουδοποιό

 Υποψηφιότητες: Βρετανικό 
Μουςικό Βραβεύο Καλύτερου 
βρετανικού ςινγκλ



«Imagine»

 Καλλιτέχνης: Σζον Λϋνον

 Άλμπουμ: Imagine

 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1971

 Είδη: Ροκ, Ποπ



«Photograph»

 Καλλιτέχνης: Εντ ύραν

 Άλμπουμ: ×

 Ημερομηνία 
κυκλοφορίας: 2014

 Είδος: Ποπ

 Υποψηφιότητες: Βρετανικό 
Μουςικό Βραβεύο Καλύτερου 
βρετανικού βύντεο 
κλιπ, iHeartRadio Music 
Award for Best Lyrics



«All of me»

 Καλλιτέχνης: Σζον Λϋτζεντ

 Άλμπουμ: Love in the Future

 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2013

 Υποψηφιότητες: Μουςικό Βραβεύο MTV Video Music Award 
Καλύτερου βύντεο κλιπ ϊνδρα καλλιτϋχνη, ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ

 Βραβεία: Βραβεύο Γκρϊμι Καλύτερου ριμύξ ηχογρϊφηςησ μη 
κλαςικόσ μουςικόσ



«Fight Song»

 Καλλιτέχνης: Ρϋιτςελ Πλατεν

 Άλμπουμ: Fight Song

 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2014

 Βραβεία: iHeartRadio Music Award for Best Lyrics

 Υποψηφιότητες: Βραβεύο Teen Choice Καλύτερου 
καλοκαιρινού τραγουδιού, Billboard Music Award for Top 
Selling Song



«Firework»

 Καλλιτέχνης: Κϋιτι Πϋρι

 Άλμπουμ: Teenage Dream

 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2010

 Βραβεία: Μουςικό Βραβεύο MTV Video Music Award 
Καλύτερου βύντεο κλιπ

 Υποψηφιότητες: Βραβεύο Γκρϊμι Καλύτερησ ηχογρϊφηςησ


