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πλερίδνληαη κέρξη θαη ηνλ Ηνύλην νη πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο ζην Κηλεκαηνζέαηξν "Κ. Γαβξάο"  

 
ΠΑΗΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ – ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ - ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ - ΘΔΑΣΡΟ 

 
ην Κηλεκαηνζέαηξν "Κώζηαο Γαβξάο" ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ (Βαζηιηθώλ 6, 

Κεπνύπνιε) δηνξγαλώλνληαη μερωξηζηέο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο. H 

είζνδνο είλαη ειεύζεξε. Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηά ηελ πξνζέιεπζε. Σν 

πξόγξακκα ηωλ εθδειώζεωλ ζπλερίδεηαη ωο εμήο: 

 
ΞΔΚΞΡΖ 6 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 

20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ακήλ" 
Ηζηνξηθή 2002 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 130' | Γαιιν-γεξκαληθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ούιξηρ Σνπθνύξ, Καηηέ Θαζνβίηο, Ούιξηρ Κίρε 
Ο Θνπξη Γθεξζηάηλ, αμησκαηηθόο ησλ Δο-Δο, αιιά θαη έλζεξκνο πξνηεζηάληεο, πξνζπαζεί λα 
πιεξνθνξήζεη μέλνπο δηπισκάηεο θαη ηε γεξκαληθή Δθθιεζία γηα ην Οινθαύησκα. Βξίζθεη απξόζκελν 
ζύκκαρν έλαλ ηεζνπίηε ηεξέα, ν νπνίνο επηρεηξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ πάπα πάλσ ζε απηό ην ζέκα, 
ρσξίο απνηέιεζκα. 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 8 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
17:30 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ξαηρληδνκνπηδνπξώκαηα ζηελ Θαξλαβαινρώξα" 
Κηα παξάζηαζε πνπ εμειίζζεηαη ζε έλα κεγάιν απνθξηάηηθν πάξηπ. Σα παηδηά καδί κε ηνπο ήξσεο ηεο 
ηζηνξίαο ηαμηδεύνπλ ζε πόιεηο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη γλσξίδνπλ ηα πην αζηεία έζηκα 
κε ρνξό, παηρλίδη θαη κνπζηθή. Γηαζθεδάδνπλ αιιά καζαίλνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο παξαδόζεηο ησλ 
ιαώλ ζε κηα δηαδξαζηηθή παξάζηαζε από ηελ παηδηθή ζθελή ΓΡώΚΔΛΑ. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Θόθθηλε Joan" 
Θαηαζθνπηθή 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 101'  Aγγιηθή ηαηλία, θελνζεζία: Σξέβνξ Λαλ 
Πξσηαγσληζηνύλ: Σδνύληη Ληεληο, ηίβελ Θάκπει Κνπξ, όθη Θνύθζνλ 
Ζ Σδόαλ ηάλιετ είλαη κηα ζπληαμηνύρνο δεκόζηα ππάιιεινο, ε νπνία ην 2000 ζπιιακβάλεηαη από ηηο 
βξεηαληθέο αξρέο κε ηελ θαηεγνξία όηη, ακέζσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν, δηνρέηεπε ζρέδηα 
θαηαζθεπήο ηεο αηνκηθήο βόκβαο ζηνπο νβηεηηθνύο. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 9 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
11:00 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ζ δνπγθινπαξέα" 
Animation2017 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 97' 
Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο Γαιιηθή ηαηλία, θελνζεζία: Ληαβίλη Αιό 
ηαλ δηαιύνληαη νη Ήξσεο, ε νκάδα πνπ πξνζηάηεπε ηε δνύγθια, ν κηθξόο Κόξηο, έλαο πηγθνπίλνο πνπ 
λνκίδεη πσο είλαη ηίγξε, ζπγθξνηεί ηε Ενπγθινπαξέα θαη πξνζπαζεί λα ζώζεη ην δάζνο ηνπ από ην 
πνλεξό θνάια Ηγθόξ. 
  
ΓΔΡΔΟΑ 10 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Κνπζηθό θνπηί" 



Θνηλσληθή 1990 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 124' | Ακεξηθαληθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Σδέζηθα Ιαλγθ, Φξέληεξηθ Φόξεζη, Ινύθαο Υάαο 
Ζ Ann Talbot είλαη κηα επηηπρεκέλε δηθεγόξνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηνλ παηέξα ηεο, ν νπνίνο θαηεγνξείηαη 
γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ. Θη ελώ ε δίθε πξνρσξάεη θαιά θαη ε Ann θαίλεηαη λα θαηαξξίπηεη όιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ηνπ εηζαγγειέα, ζύληνκα ζα αλαθαιύςεη δηάθνξα κπζηηθά γηα ηνλ παηέξα ηεο. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 13 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Mad City" 
Γξακαηηθή 1997 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 115' | Ακεξηθαληθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ληάζηηλ Υόθκαλ, Σδνλ Σξαβόιηα 
Έλαο ηειενπηηθόο ξεπόξηεξ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε ελόο απνιπκέλνπ θύιαθα, ν νπνίνο κέζα ζηελ 
απόγλσζή ηνπ πηάλεη νκήξνπο ηνπο επηζθέπηεο ελόο κνπζείνπ. 
  
ΞΑΟΑΠΘΔΖ 14 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ Αθηέξωκα ζηε Γηνξηή ηωλ Δξωηεπκέλωλ 

20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ρηηαληθόο" 
Ακεξηθαληθή δξακαηηθή, αηζζεκαηηθή ηαηλία επνρήο | ελάξην - θελνζεζία:Σδέηκο Θάκεξνλ 
Παξαγσγήο 1997 | Πξσηαγσληζηνύλ : Ιενλάξλην Ληη Θάπξην θαη Θέηη Γνπίλζιεη 
Ζ ηαηλία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ Σδαθ θαη ηεο Ρόνπδ, δύν λεαξώλ αηόκσλ από δηαθνξεηηθέο 
θνηλσληθέο ηάμεηο, πνπ εξσηεύνληαη πάλσ ζην πινίν, ελώ απηό θάλεη ην κνηξαίν ηνπ ηαμίδη. Βαζηζκέλε 
ζην δηαζεκόηεξν λαπάγην όισλ ησλ επνρώλ, απηό ηνπ ππεξσθεάληνπ Σηηαληθόο πνπ βπζίζηεθε ζηηο 14 
Απξηιίνπ 1912. 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 15 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
17:30 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ρν παδι ηνπ Θαξλάβαινπ" 
Έλα θόθθηλν θνκθεηί θαη κηα ξνδ ζεξπαληίλα, ζέινληαο λα γλσξίζνπλ απν θνληά ηνλ Θαξλάβαιν 
μεθηλνύλ ην ηαμίδη πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε απηόλ. ην δξόκν ηνπο, ζπλαληνύλ ηνλ βνεζό ηνπ 
Θαξλάβαινπ θαη ηνπο μεδηπιώλεη κπξνζηά ηνπο έλα πεξίεξγν ρξσκαηηζηό παδι. Θνκκαηάθη ινηπόλ ζα ην 
ζπλαξκνινγήζνπλ κέρξη πνπ θηάλνπλ ζηνλ Βαζηιηά Θαξλάβαιν θαη ην γιέληη απνζεώλεηαη ζε κηα 
παξάζηαζε κε θαληαζία θαη γέιην από ηελ παηδηθή ζθελή ΓΡώΚΔΛΑ. 

  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Έξωηαο αιά Θαηαιαληθά" 
Θσκσδία 2015 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 99' 
Ηζπαληθή ηαηλία, θελνζεζία: Δκίιην Καξηίλεζ Ιάδαξν 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ληάλη Ρνβίξα, Θιάξα Ιάγν, Θάξα Διεράιδε, Θάξκελ Κάηζη 
Ζ παλέκνξθε Βάζθα Ακάγηα απνθαζίδεη λα παληξεπηεί ηνλ θαηλνύξγην Θαηαιαλό θίιν ηεο Πάνπ. Ο 
παηέξαο ηεο Θόιλην είλαη έηνηκνο λα θάλεη ηα πάληα γηα λα εκπνδίζεη ηελ αλεπηζύκεηε ηειεηή, αθόκε θαη 
λα ζπκκαρήζεη κε ηνλ πξώελ ζύληξνθν ηεο θόξεο ηνπ Ράθα. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 16 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ρν Γαϊηαλάθη ηεο Απνθξηάο" 
Κηα δηαδξαζηηθή παξάζηαζε γεκάηε κνπζηθή, ρνξό θαη παηρλίδη από ηηο Κνξθέο Έθθξαζεο. Γηαηί 
γηνξηάδνπκε ηηο Απνθξηέο θαη πώο βξέζεθε ην γατηαλάθη ζηε γε; Έλα δξακαηνπνηεκέλν παξακύζη ζα καο 
δώζεη ηελ απάληεζε ζε απηά ηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα! Θαη ζα ρνξέςνπκε κε ην πνιύρξσκν γατηαλάθη! 
Κε δσληαλή κνπζηθή θαη πνιύ παηρλίδη ε παξάζηαζε απηή θέξλεη ηα παηδηά θνληά ζην πλεύκα ηεο 

παξαδνζηαθήο Απνθξηάο θαη ππόζρεηαη ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο ραξά θαη μεθάλησκα!  
  
ΓΔΡΔΟΑ 17 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ε" 
Πνιηηηθή 1968 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 127' | Γαιιναιγεξηλή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ηβ Κνληάλ, Εαλ Ινπί Σξεληηληάλ, Δηξήλε Παππά 
ζθαξ Θαιύηεξεο μελόγισζζεο ηαηλίαο. Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δσήο ελόο κεγάινπ πνιηηηθνύ άληξα, 
ηνπ Γξεγόξε Ιακπξάθε, πνπ ζηα δύζθνια πνιηηηθά ρξόληα γηα ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ησλ ηδεώλ, 
ζηάζεθε ζαλ βξάρνο ελάληηα ζηελ θαηεπζπλόκελε από ηα μέλα ζπκθέξνληα θπβέξλεζε ηεο ρώξαο, 
κέρξη λα πέζεη ν ίδηνο ζύκα κηαο θαινζηεκέλεο δνινθνληθήο ελέδξαο, ζηε Θεζζαινλίθε. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 20 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ξαξάδεηζνο ζηε Γύζε" 

Θνηλσληθή 2009 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 111' | Διιελνγαιιηθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ρηθάξλην θακάξηζην, Σδνύιηαλ Θέιεξ 



Σν πινίν πνπ κεηαθέξεη ηνλ Ζιία θαη πνιινύο άιινπο ιαζξνκεηαλάζηεο πέθηεη ζε κπιόθν ηνπ 
ιηκεληθνύ, εθείλνο όκσο θαηαθέξλεη λα βγεη ζηελ αθηή θαη θαηαθεύγεη ζ' έλα πνιπηειέο παξαζεξηζηηθό 
ζπγθξόηεκα, από ην νπνίν πξνζπαζεί λα «δξαπεηεύζεη» πξνο ην Παξίζη. 
  
ΓΔΡΔΟΑ 24 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ρν Ρζεθνύξη” 
Θνηλσληθή 2005 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 122' | Γαιιηθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Υνζέ Γθαξζία, Θάξελ Βηαξλη, Οιηβηέ Γθνπξκέ 
Ο Κπξνπλό, άλεξγνο εδώ θαη δύν ρξόληα, έρεη έλα ζαηαληθό ζρέδην γηα λα μαλαβξεί δνπιεηά: ζέιεη λα 
ζθνηώζεη έλα πςειό δηεπζπληηθό ζηέιερνο ώζηε λα κείλεη θελή κηα ζέζε εξγαζίαο. Φπζηθά, πξέπεη λα 
εμνληώζεη θαη ηνπο ηπρόλ «αληαγσληζηέο» ηνπ κε κεγαιύηεξα πξνζόληα από απηόλ, ώζηε λα είλαη 
ζίγνπξε ε δηθή ηνπ πξόζιεςε. Καύξε ζάηηξα βαζηζκέλε ζε βηβιίν ηνπ Ληόλαιλη Γνπεζηιέηθ. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 27 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝ 

20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ρν Θεθάιαην” 
Θξίιεξ 2012 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 114' | Γαιιηθή ηαηλία 
Πξσηαγσληζηνύλ: Γθαλη Δικαιέρ, Λαηάζα Ρεληέ, Γθάκπξηει Κπεξλ 
Ο πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ηξαπεδηθνύ θνινζζνύ Phenix απνζύξεηαη γηα ιόγνπο πγείαο 
θαη ηε ζέζε ηνπ αλαιακβάλεη ην λεαξό, άθξσο επηθνηλσληαθό θαη θηιόδνμν ζηέιερνο Καξθ Σνπξλέηγ. 
Πξνζπαζώληαο λα επηβηώζεη ζε έλαλ θόζκν ξαδηνπξγηώλ θαη αόξαησλ απεηιώλ, ζα απνδερηεί ηνπο όξνπο 
ηνπ παηρληδηνύ θαη ζα απνδεηρηεί… θαπηηαιηζηηθόηεξνο ησλ ζθιεξόηεξσλ θαπηηαιηζηώλ αληηπάισλ ηνπ. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 5 ΚΑΟΡΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 
Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ν Αγλννύκελνο” 
Πνιηηηθή 1982 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 122' | Ακεξηθάληθε ηαηλία | Πξσηαγσληζηνύλ: Σδαθ Ιέκνλ, ίζη πέηζεθ 
ζθαξ Θαιύηεξνπ δηαζθεπαζκέλνπ ζελαξίνπ. Έλαο βηνκήραλνο αλαδεηά ηνλ εμαθαληζκέλν γην ηνπ γηα 
λα βξεζεη ηειηθα κπιεγκέλνο ζε έλα γατηαλάθη ςεκάησλ θαη ζπγθαιύςεσλ από ην νπνίν πξνζπαζεί λα 

απειεπζεξσζεί. ύκκαρνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ είλαη ε ζύληξνθνο ηνπ γηνπ ηνπ. 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 7 ΚΑΟΡΗΝ 
17:30 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Νη Καγηθέο Κάζθεο" 
Έλα πξσί, ζην Καγαδάθη πνπ πνπιάεη κάζθεο εξώσλ θαη δηάθνξα είδε γηα κηθξέο πξηγθίπηζζεο ζπκβαίλεη 
θάηη πεξίεξγν. Οη κάζθεο δσληαλεύνπλ θαη όπνηνο ηηο θνξάεη κπνξεί γηα ιίγν λα γίλεη ν ίδηνο ήξσαο 
παξακπζηνύ! Κηα ηζηνξία, πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά απνθαζίδνπλ γηα ηελ εμέιημή ηεο, από ηελ παηδηθή ζθελή 
ΓΡώΚΔΛΑ. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Δίλαη γηα ην θαιό ζνπ" 
Θσκσδία 2017 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 93' | Ηζπαληθή ηαηλία 
θελνζεζία: Θάξινο Θεξόλ | Πξσηαγσληζηνύλ: Υαβηέ Θακάξα, Υνζέ Θνξνλάδν, Ρνκπέξην Άιακν 
Σξεηο κπαηδαλάθεδεο δηαπηζηώλνπλ πσο νη θόξεο ηνπο έρνπλ κπιέμεη κε ηξεηο αλεπξόθνπνπο πνπ 
εηνηκάδνληαη λα ηνπο θέξνπλ γηα γακπξνύο. Απειπηζκέλνη, απνθαζίδνπλ λα πάξνπλ δξαζηηθά κέηξα. 
  

ΘΟΗΑΘΖ 8 ΚΑΟΡΗΝ 
11:00 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Αιαληίλ : Νη λέεο πεξηπέηεηεο" 
Θσκσδία 2015 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 107' | Γαιιηθή ηαηλία | Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
θελνζεζία: Αξηίξ Κπελδαθέλ Πξσηαγσληζηνύλ: Θεβ Άληακο, Εαλ - Πνι Ρνπβ, Βαλεζά Γθηλη 
Ληπκέλνη Ατ-Βαζίιεδεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα θιέςνπλ ό,ηη κπνξέζνπλ από έλα πνιπθαηάζηεκα, δπν 
θίινη «παγηδεύνληαη» από ηα παηδηά πνπ ην επηζθέπηνληαη θαη έλαο απ’ απηνύο αλαγθάδεηαη λα ηνπο 
δηεγεζεί ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Αιαληίλ, αιιά κε ην δηθό ηνπ –όρη αθξηβώο παξαδνζηαθό– ηξόπν. 
  
ΓΔΡΔΟΑ 9 ΚΑΟΡΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Δηδήζεηο Δίλαη Θα Ξεξάζνπλ” 
Θνηλσληθή θσκσδία | Παίδνπλ: Άξεο Σζάπεο, Γηάλλεο Φξαγθίζθνο 
Θείκελα: Ιεπηέξεο Διεπζεξίνπ, Κάξηνο Ληεξληέο, Γηώξγνο Φεηδάο 
Διιάδα 2020. Αλεξγία, θηώρεηα, κεηαλάζηεπζε, πνξλεία. Ίζσο είλαη νη πξώηεο ιέμεηο πνπ έξρνληαη ζην 
κπαιό θάζε αλζξώπνπ ζ’ απηή ηε ρώξα. Θάπνηνη ηα αληηκεησπίδνπλ κε ζνβαξόηεηα θαη παληθό. Δκείο σο 
γλήζηνη Έιιελεο ηα αληηκεησπίδνπκε κε ρηνύκνξ θαη ζπγθίλεζε. Ίζσο απηόο λα είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα 

λα επηβηώζνπκε. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 12 ΚΑΟΡΗΝ 
20:00 "ΘΩΠΡΑΠ ΓΑΒΟΑΠ -Κεγάιν θηλεκαηνγξαθηθό αθηέξωκα ζηνλ θνξπθαίν 



Έιιελα ζθελνζέηε πξηλ θαη κεηά ηα Όζθαξ": "Ζ νκνινγία” 
Παξαγσγή: Γαιιία - Ηηαιία | Πξσηαγσληζηνύλ: Ηβ Κόληαλ, ίκνλ ηληνξέ, Κηζέι Βνηόιλη 
Βαζηζκέλε ζηελ αιεζηλή ηζηνξία ηνπ Άξζνπξ Ιόληνλ, πςειόβαζκνπ θπβεξλεηηθνύ ζηελ Σζερνζινβαθία, 
πνπ έπεζε ζύκα ζε δίθε εθθαζάξηζεο ην 1951. 
 
ΠΑΒΒΑΡΝ 14 ΚΑΟΡΗΝ 
17:30 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ζ θιεκκέλε πξηγθίπηζζα" 
Animation 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 85' 
Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο Οπθξαληθή ηαηλία, θελνζεζία ιερ Καιακνύδ 
Ο Ρνπζιάλ, πεξηπιαλώκελνο θαιιηηέρλεο ηνπ δξόκνπ, εξσηεύεηαη ηε Κίια, θόξε ηνπ βαζηιηά, ηελ νπνία 
ζα θιέςεη ν κνρζεξόο κάγνο Σζόξλνκνξ. Έηζη, ν ξνκαληηθόο λεαξόο ζα μεθηλήζεη έλα επηθίλδπλν ηαμίδη 
γηα λα ηε θέξεη πίζσ θαη λα απνδείμεη πσο ε αγάπε είλαη ηζρπξόηεξε απ’ ηα κάγηα. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Αξθηηθή" 
Πεξηπέηεηα 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 97' 
Ηζιαλδηθή ηαηλία, θελνζεζία Σδν Πέλα Πξσηαγσληζηνύλ: Καληο Κίθειζελ 
Κεηά ηελ πηώζε ηνπ αεξνπιάλνπ ηνπ έλαο άληξαο κέλεη κόλνο ζηελ θαξδηά ηεο Αξθηηθήο. 
Θαηαζθεπάδνληαο δηθό ηνπ θαηαθύγην, αλαδεηώληαο ηξνθή θαη απνθεύγνληαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
θαξαδνθνύλ, όπσο νη πνιηθέο αξθνύδεο, πξνζπαζεί λα θξαηεζεί ζηε δσή κέρξη θάπνηνο λα ηνλ εληνπίζεη. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 15 ΚΑΟΡΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Βαιίηζα κε παξακύζηα, θνπηάιηα θαη ξεβύζηα" 
Θείκελν-θελνζεζία-Θαηαζθεπή Θνπθιώλ:Ηξίλα Κπόηθν 
Κηα δηαδξαζηηθή, πξσηόηππε θαη ραξνύκελε παξάζηαζε, πνπ ζπλδπάδεη ην ιατθό παξακύζη κε ην 
ζύγρξνλό καο θόζκν, ηελ παξάδνζε κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ ηέρλε, πνπ είλαη ε θάζε ζηηγκή ζηε 
δσή καο! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 16 ΚΑΟΡΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Ζ Θπξία Θνύια” ηνπ Κέλε Θνπκαληαξέα 
Γηαζθεπή: Λαηάζα ίδεξε | θελνζεζία: Γξεγόξε Θαξαληηλάθε 
Κηα εξσηηθή πεξηπέηεηα, κηα ηζηνξία ηεο δηπιαλήο πόξηαο,  μεδηπιώλεηαη επί ζθελήο από ηελ εηαηξεία 
ζεάηξνπ «από ηα Έγθαηα ηεο Γεο». Ζ ζρέζε ηεο θπξίαο Θνύιαο θαη ηνπ Κίκε είλαη έλα ζηεξεόηππν ηεο 
επνρήο καο. Απηή ώξηκε, κε νηθνγέλεηα θαη ζηξσκέλε δνπιεηά. Απηόο λεαξόο ζπνπδαζηήο κε κεγάια ΘΑ 
γηα ην κέιινλ. Θάλεη ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ ηαμίδη. Θα ζώζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ; Δίλαη ν έξσηαο 
επαλάζηαζε ή κηα παηδηθή αξξώζηηα πνπ πξέπεη λα γηαηξεπηεί; 
Παίδνπλ: Έιελα Καξζίδνπ, Βαζίιεο Σξηαληαθύιινπ 
  
ΞΔΚΞΡΖ 19 ΚΑΟΡΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Έλαο άλζξσπνο γηα όιεο ηηο επνρέο” 
Αγγιηθή ηαηλία παξαγσγήο 1966 | Γηάξθεηα: 120 Ιεπηά 
θελνζεζία: Φξελη Είλεκαλ, Πξσηαγσληζηνύλ: Πνι θόθηιλη, Ρόκπεξη ν. 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 21 ΚΑΟΡΗΝ 
17:30 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ρεο θύζεο ην κπζηηθό" 
Ζ παδνθεθαιίηζα, έλα έμππλν κπαιόλη πνπ δε ζθάεη κε ηίπνηα, ηαμηδεύεη θαη γλσξίδεη ηε 
Υνξνπεδερηνύια, κία ραξνύκελε ιαγνπδίλα. Γίλνληαη νη θαιύηεξνη θίινη! Κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ, 
νξγαλώλνπλ ηελ πην θαληαζκαγνξηθή απνζηνιή δηαζθέδαζεο, όπνπ κε ηε δύλακε ηεο ζπλεξγαζίαο 
θαηαθέξλνπλ λα ιύζνπλ ηνπο γξίθνπο ηεο νθήο Λεξάηδαο. Κία παξάζηαζε, από ηελ παηδηθή ζθελή 
ησλ ΓΡώΚΔΛΑ, πνπ καο απνθαιύπηεη όηη ε αγάπε, ε θηιία θαη ε απνδνρή είλαη πάληα ε θαιύηεξε ιύζε! 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ν Θεόο αγαπάεη ην ραβηάξη" 
Γξακαηηθή 2012 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 101' | Eιιεληθή ηαηλία, θελνζεζία: Γηάλλεο καξαγδήο 
Πξσηαγσληζηνύλ: εκπάζηηαλ Θνρ, Θαηξίλ Ληελέβ, Σδνλ Θιηδ, Υνπάλ Ληηέγθν Κπόην, Ιάθεο Ιαδόπνπινο. 
Ζ ηζηνξία ηνπ πεηξαηή, πινύζηνπ εκπόξνπ θη εζληθνύ επεξγέηε Ησάλλε Βαξβάθε, έηζη όπσο ηε 
δηεγνύληαη ην 1825 έλαο πηζηόο ζύληξνθόο ηνπ ζε κηα παξέα παηδηώλ θη έλαο δηπισκάηεο ζηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ινηκνθαζαξηεξίνπ Εαθύλζνπ. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 22 ΚΑΟΡΗΝ 
11:00 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Νππο! Ν Λώε έθπγε" 



Animation 2015 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 86' 
Γεξκαλνβειγηθή ηαηλία, θελνζεζία: Σόκπη Γθέλθει, νλ ΚαθΘόξκαθ 
Παηέξαο θαη γηνο, δύν πιάζκαηα πνπ αλήθνπλ ζην θαληαζηηθό είδνο ησλ θξνπθξνύιεδσλ, 
θαηαθέξλνπλ λα επηβηβαζηνύλ ζηελ θηβσηό ηνπ Λώε. Σελ ηειεπηαία ζηηγκή όκσο, ρσξίδνληαη θαηά 
ιάζνο θαη αλαδεηνύλ πάζε ζπζία ηξόπν λα επαλελσζνύλ. 
 
ΓΔΡΔΟΑ 23 ΚΑΟΡΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Πηαζκόο Βάιεληηλ” 
Θεαηξηθή παξάζηαζε από ηελ νκάδα ηόθα 
Έλαο κάγνο πνπ δελ είλαη κάγνο… Γύν μέλνη πνπ δε ζα γίλνπλ πνηέ γλσζηνί. Έλα δεπγάξη πνπ είλαη 
αγαπεκέλν θαη ζηα κέιηα κόλν όηαλ ηζαθώλνληαη. Κία γπλαίθα πνπ ςάρλνληαο ην ζηαζκό, ράλεη ην 
ηξέλν κα βξίζθεη ηνλ άληξα ηεο πνπ ήηαλ ρακέλνο γηα ηξηάληα ρξόληα… Έλαο δήκηνο πνπ καηαηώλεη ηνλ 
απνθεθαιηζκό γηαηί ην κόλν ηζεθνύξη πνπ βξίζθνπλ είλαη ζθνπξηαζκέλν θαη δε ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ 
κόιπλζε ζηνλ θαηάδηθν… Θαη θάπνηεο αθόκε «θαζεκεξηλέο» ζηηγκέο, ρσξίο θακία ινγηθή… Αιιά θαη πάιη 
πνηνο κπνξεί λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο εμ νινθιήξνπ; 
Παίδνπλ: Κάξζα Καλέηα, Δπηπρία Γξαθνπνύινπ, Αληώλεο Εηώγαο, Δηξήλε Ιηνθνπθνπδάθε 
  
ΞΔΚΞΡΖ 26 ΚΑΟΡΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Δι ηλη" 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1961 | Γηάξθεηα: 171 Ιεπηά 
θελνζεζία: Άληνλη Καλ,  Πξσηαγσληζηνύλ: Σζάξιηνλ Ίζηνλ, νθία Ιόξελ 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 28 ΚΑΟΡΗΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε Καξηνλέηαο: "Ν Κηθξόο Ξξίγθηπαο" ηνπ Αληνπάλ Ληε Παηλη Δμππεξύ 
από ην Θέαηξν Θαλάζε Γθόηζε 
Ζ ηζηνξία ηνπ κηθξνύ πξίγθηπα είλαη έλα καγηθό παξακύζη γξακκέλν γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. Ο κηθξόο 
πξίγθηπαο, κέζα από ηηο δξνζεξέο αλακλήζεηο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ,μεηπιίγεη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ πηιόηνπ 
όιε ηελ επηπνιαηόηεηα, ηελ ππεξνςία, ηε κηδέξηα, ηε δίςα γηα εμνπζία θαη ιεθηά, ηε κνλαμηά ησλ 

αλζξώπσλ. Απιά, ρσξίο ίρλνο δηδαθηηθνύ ηόλνπ, θάζε πεξηγξαθή ηνπ κηθξνύ πξίγθηπα είλαη κάζεκα 
δσήο. Κηα ζπλερήο αλαδήηεζε γηα ηελ «αιήζεηα». 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ν θύξηνο Όβε" 
Γξακαηηθή θνκεληί 2015 | Έγρξ. | νπεδηθή ηαηλία, Γηάξθεηα: 116' 
θελνζεζία Υάλεο Υνικ, Πξσηαγσληζηνύλ: Ρνιθ Ιάζγθαξλη, Εόδαλ Άγθνπλ , Φίιηπ Κπεξγθ 
Ο θύξηνο βε είλαη έλαο εζσζηξεθήο θαη ζηξηκκέλνο κηζάλζξσπνο ν νπνίνο έρεη ράζεη πξηλ από ιίγν 
θαηξό ηε γπλαίθα ηνπ. θνπόο ηνπ είλαη «λα πάεη λα ηε ζπλαληήζεη» άκεζα, αιιά ε κεηαθόκηζε κηαο 
θαζαξηόδηθεο νηθνγέλεηαο δίπια ηνπ ζα ηνπ αιιάμεη κε απξόνπην ηξόπν ηα ζρέδηα. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 29 ΚΑΟΡΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ξέηα, Ινύδα" 
Κηα παξάζηαζε γηα παηδηά 2,5 -5,5 εηώλ κε εζνπνηνύο, θνύθιεο, ζέαηξν ζθηώλ, ηερληθή SAND ART θαη 
ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ. Ζ παξάζηαζε αθεγείηαη ηελ ηζηνξία κηαο κηθξήο θάκπηαο, πνπ ηε ιέλε 
Ινύδα, πνπ ήζειε λα γίλεη κηα πεηαινύδα θαη λα πεηάμεη. ηαλ όκσο παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο 
πξνπνλήζεηο δελ ηα θαηαθέξλεη, αλαθαιύπηεη πσο νη θαιέο καο πξάμεηο θαη ηα όλεηξά καο είλαη απηά πνπ 
καο αλνίγνπλ ηα θηεξά θαη καο θάλνπλ λα πεηάμνπκε! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 30 ΚΑΟΡΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:30 "Ρν κέιινλ είλαη απνθιεηζηηθά δηθό καο” ηνπ Ξαύινπ Κάηεζη 
θελνζεζία: Φώηεο πύξνπ, Παίδνπλ: Φώηεο πύξνο, Φαλή Γέκηνπ, Λίθνο Υξεζηίδεο 
Ζ πην αλαηξεπηηθή θσκσδία πνπ έρεηε δεη αλεβαίλεη πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα. Σξία θξηρηά πξόζσπα, ε 
κακά, ν κπακπάο θαη ν γηνο, παίξλνπλ ηελ βόιηα ηνπο ζην πάξθν κε ηειηθό πξννξηζκό ην ηζίξθν. Καδί 
κε ηελ βόιηα ηνπο, παίξλνπλ ακπάξηδα ηηο αμίεο, ηα ήζε, ηα πηζηεύσ θαη ό,ηη άιιν έρεη ηελ αηπρία λα 
βξεζεη ζηνλ δξόκν ηνπο... Κηα παξάζηαζε πνπ ζα καο εμνξγίζεη κε ην πόζν καο αθνξά θαη ην πόζν καο 
πήξαλε ρακπάξη. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 2 ΑΞΟΗΙΗΝ 

20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Ν Αηγύπηηνο” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1954 | Γηάξθεηα: 139 Ιεπηά 
θελνζεζία: Κάηθι Θέξηηδ, Πξσηαγσληζηνύλ: Βίθησξ Καηζηνύξ, Σδηλ ίκνλο 



  
ΠΑΒΒΑΡΝ 4 ΑΞΟΗΙΗΝ 
17:30 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Peter Rabbit" 
Οηθνγελεηαθή 2018 | Γηάξθεηα: 95' | Αγγινακεξηθαληθή ηαηλία, Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
θελνζεζία: Γνπίι Γθινπθ, Πξσηαγσληζηνύλ: Ληόλαι Γθιίδνλ, Ρόνπδ Κπεξλ, ακ Ληι 
Θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ θιαζηθνύ παηδηθνύ παξακπζηνύ ηεο Κπέαηξημ Πόηεξ κε ήξσα έλαλ 
άηαθην ιαγό πνπ πξνζπαζεί λα παξεηζθξήζεη ζηνλ θήπν ελόο αγξόηε. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ξνηνο ζθόηωζε ηε ιαίδε Γνπίλζιεϊ" 
Αζηπλνκηθή 2019 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 90' | Σνπξθνγαιιηθή ηαηλία 
θελνζεζία: Υηλέξ αιίκ 
Πξσηαγσληζηνύλ: Κερκέη Θνπξηνπινύο, Δδγθί Κνιά, Δξγθνύλ Θνπγηνπηζνύ 
Κηα Ακεξηθαλίδα ζπγγξαθέαο δνινθνλείηαη ζ’ έλα από ηα Πξηγθεπόλεζα. Ο επηζεσξεηήο Φεξγθάλ 
θαηαθζάλεη από ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε γηα λα δηαιεπθάλεη ηελ ππόζεζε, ζα βξεζεί όκσο παγηδεπκέλνο 

κέζα ζε έλα ιαβύξηλζν από εζληθά θαη ηνπηθά κπζηηθά, ηακπνύ θαη ςέκαηα. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 5 ΑΞΟΗΙΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: 
"Οη κνπζηθνί ηεο Βξέκεο θαη ε ηόικε ησλ παξακπζηώλ" 
Διάηε λα πεξηπιαλεζνύκε ζηα παξακπζέληα κνλνπάηηα ησλ Αδειθώλ Γθξηκ, ρξεζηκνπνηώληαο δηθέο καο 
κνπζηθέο θαη ηξαγνύδηα! Σα ηέζζεξα δσάθηα ηεο ηζηνξίαο, έρνπλ γηα βνεζό ηνπο ζην ηαμίδη, ηε κάγηζζα 
Σόικε! Κηα θνύθια πνπ δσληαλεύεη ζηα όλεηξα ησλ παηδηώλ! Σέζζεξηο Κνπζηθνηαμηδεπηέο επί ζθελήο, 7 
Τπέξνρεο Θνύθιεο θαη 9 κνπζηθά θνκκάηηα θαη ηξαγνύδηα «μππλάλε» κέζα ζη’ όλεηξν ην παξακύζη, όρη 
όπσο ην μέξακε… αιιά όπσο ην ζέιακε! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 6 ΑΞΟΗΙΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Ρη ζνπ ιείπεη” Θωκωδία θαηαζηάζεωλ 
Σν θαινγξακκέλν ζελάξην ηνπ Υξήζηνπ Γηαλλαθόπνπινπ κε ηε ζθελνζεηηθή πηλειηά ηεο Άλλαο Φόλζνπ 
θαη ην πηθάληηθν ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη δίλνπλ έλα απνηέιεζκα εμαηξεηηθό. Οη πξσηαγσληζηέο είλαη 
όινη από ηε ζεαηξηθή Οκάδα ηνπ Ηδξύκαηνο «Σν πίηη ηνπ Ζζνπνηνύ» θαη πξόθεηηαη γηα ηαιαληνύρνπο 
εζνπνηνύο πνπ απνγεηώλνπλ ην έξγν. 
Παίδνπλ: Γεκήηξεο Παπαδάηνο, Υξηζηίλα Θσλζηαληηλίδνπ, Γηώηα Εεξδεβά, Λίθνο Γεσξγίνπ, Βαγγέιεο 
Σζηγαξάο, Δηξήλε Πεθάλε, Θάκει Ακπληί, Δηξήλε Γξαθνπνύινπ, Πάληεο Θνύζεο 
 
ΞΔΚΞΡΖ 9 ΑΞΟΗΙΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Νη Γέθα Δληνιέο” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1956 | Γηάξθεηα: 220 Ιεπηά 
θελνζεζία: εζίι Ληεκίι, Πξσηαγσληζηνύλ: Σζάξιηνλ Ίζηνλ, Γηνύι Κπξίλεξ 
  
ΞΔΚΞΡΖ 23 ΑΞΟΗΙΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Ππάξηαθνο” 

Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1960 | Γηάξθεηα: 220 Ιεπηά 
θελνζεζία: ηάλιετ Θηνύκπξηθ, Πξσηαγσληζηνύλ: Θεξθ Ληάγθιαο, Ιόξελο Οιηβηέ, Σδηλ ίκνλο 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 25 ΑΞΟΗΙΗΝ 
17:30 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ν Ξηη θαη ν δξάθνο ηνπ" 
Φαληαζίαο 2016 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 103' | Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
Aκεξηθαληθή ηαηλία, θελνζεζία: Ληέηβηλη Ιόνπεξη 
Πξσηαγσληζηνύλ: Κπξάηο Ληάιαο Υάνπαξλη, Ρόκπεξη Ρέληθνξλη, νπθο Φέγθιετ 
Ο Πηη είλαη έλα κπζηεξηώδεο δεθάρξνλν πνπ κεγαιώλεη κόλν ηνπ ζην δάζνο. Κόλν ηνπ; ρη αθξηβώο, 
αθνύ έρεη γηα παξέα έλαλ ηεξάζηην δξάθν κε παρύ πξάζηλν ηξίρσκα, πνπ ηνλ θσλάδεη Έιηνη. Οη δπν 
ηνπο δνπλ ζην αζθαιέο θαηαθύγην πνπ έρνπλ θηηάμεη θάησ από έλα γηγάληην δέληξν. Κηα κέξα όκσο ν 
Πηη γίλεηαη αληηιεπηόο από κηα νκάδα εξγαηώλ πνπ αλνίγνπλ έλαλ θαηλνύξγην δξόκν κέζα ζην παξζέλν 
δάζνο θαη πιένλ ε ζύγθξνπζή ηνπ κε ηνλ «πνιηηηζκέλν» θόζκν κνηάδεη αλαπόθεπθηε. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ζ πηώζε ηεο Ακεξηθάληθεο Απηνθξαηνξίαο" 
Γξακαηηθή θνκεληί 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 122' | Θαλαδέδηθε ηαηλία 
θελνζεζία: Ληελίο Αξθάλ Πξσηαγσληζηνύλ: Ρεκί Εηξάξ, Αιεμάληξ Ιαληξί, Καξηπηέ Κνξέλ 



Ο Πηέξ-Πνι, έλαο λεαξόο δηαλννύκελνο πνπ δνπιεύεη ζε εηαηξεία θνύξηεξ, γίλεηαη κάξηπξαο κηαο 
αηκαηεξήο ιεζηείαο θαη απνθαζίδεη λα θξαηήζεη ηα θινπηκαία γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Γξήγνξα ζα γίλεη 
ζηόρνο ηεο αζηπλνκίαο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο καθίαο. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 26 ΑΞΟΗΙΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Έρω ηηο ιέμεηο ζνπ" 
H παηδηθή παξάζηαζε ηεο Φσηεηλήο Βακβνύθε είλαη βαζηζκέλε ζην νκώλπκν παξακύζη ηεο ζπγγξαθέα 
νθίαο ηεθνπιέα. Ο Γίθζνγγνο ράλεη ηηο ιέμεηο απ’ ηελ νκηιία ηνπ ηηο νπνίεο θιέβεη ν Ζκηκάζεηαο - 
παηέξαο ηνπ Γθξίγθιηο - πνπ ζθνπόο ηεο δσήο ηνπ είλαη λα «θπξηαξρήζεη» ζηε γε! Σόηε αξρίδνπλ νη 
δπζθνιίεο ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ. Απνμελώλεηαη από ηνπο γύξσ ηνπ. Κνλαδηθή ηνπ πηζηή θίιε 
παξακέλεη ε Ιέμε. ηα κνλαρηθά ηνπ κνλνπάηηα γλσξίδεη ηελ Πεξηζπσκέλε, ηνλ Γαζεία θαη ηελ Φηιή, ηε 
θπξά Γξακκαηηθή, ηελ Πξόηαζε θαη ηνλ Ιάζνο... 
  
ΓΔΡΔΟΑ 27 ΑΞΟΗΙΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 

20:00 "Αγαπεκέλα κνπ παηδηά”  
Θσκσδία από ηελ Δηαηξία Θεάηξνπ W.T.F - ACT θαη ην Θέαηξν Διπίδαο. 
Πνιύ ρηνύκνξ, ζαζπέλο αιιά θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, ζα καο πξνζθέξεη ε λέα παξάζηαζε ζε θείκελν 
θαη ζθελνζεζία ηνπ Θνδσξή Θαηζαξνύ. Κία θιεξνλνκηά. Σξία μαδέιθηα εληειώο δηαθνξεηηθά κεηαμύ 
ηνπο. Κία κπζηεξηώδεο γπλαίθα έξρεηαη λα ηνπο αλαζηαηώζεη. Έλαο θόλνο πνπ πεξηπιέθεη ηελ 
θαηάζηαζε. Έλα γξάκκα ηαξάδεη ηα λεξά. Κία απόθαζε θνηλνύ. ια μεθηλνύλ κε κηα θξάζε: Αγαπεκέλα 
κνπ παηδηά! 
Παίδνπλ: Θσλζηαληίλνο Σδειίλεο, Λίθνο Ιεκληόο, Διέλε Βξπώλε, Θνδσξήο Θαηζαξόο 
  
ΞΔΚΞΡΖ 30 ΑΞΟΗΙΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Ηζηνξηθέο ηαηλίεο’’ 
"Γθάληη” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1982 | Γηάξθεηα: 191 Ιεπηά 
θελνζεζία: Ρίηζαξλη Αηέλκπνξν, Πξσηαγσληζηνύλ: Κπελ Γθίγθζιετ, Ληάληει Ληεί-Ιίνπηο 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 2 ΚΑΪΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ: "Ρν πξωηνκαγηαηηθό ζηεθάλη" 
από ην ζίαζν Ζιία Θαξειιά 
Ο Κπαξκπαγηώξγνο θαιεί ζην ρσξηό ηνλ Θαξαγθηόδε, ηα θνιιεηήξηα θαη ηελ Αγιαία γηα λα γηνξηάζνπλ 
ηελ Πξσηνκαγηά. Έηζη, ε νηθνγέλεηα αιιά θαη νη θίινη ηνπο θαηαθηάλνπλ αλέκεινη ζηελ ζηάλε ηνπ 
Κπαξκπαγηώξγνπ κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα.  Σελ παξέα, όκσο, αθνινπζεί θξπθά ν άξρνληαο 
Θαξακπακπνύκ. Ο θαζέλαο, μερσξηζηά, ςάρλεη ζηε θύζε θαη μερσξίδεη ηα πηό ζπάληα ινπινύδηα γηα λα 
θηάμεη ην δηθό ηνπ  πξσηνκαγηάηηθν ζηεθάλη. Ζ ζπλέρεηα ζην κπεξληέ... 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ν Ξξόεδξνο" 
Γξακαηηθή 2017 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 114' 
Αξγεληίληθε ηαηλία, θελνζεζία: αληηάγν Κίηξε 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ρηθάξλην Ληαξίλ, Ληνιόξεο Φόλδη, Αιθξέδν Θάζηξν 
Σελ ώξα πνπ ν πξόεδξνο ηεο Αξγεληηλήο θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο ρηιηαλέο Άλδεηο, όπνπ κηα ζεκαληηθόηαηε 

ζπλάληεζε ησλ εγεηώλ ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο μεθηλά θαη νη πνιηηηθέο πηέζεηο από θάζε πιεπξά 
εληείλνληαη επηθίλδπλα, έλα ζθάλδαιν ην νπνίν αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή είλαη έηνηκν λα μεζπάζεη. 
 
ΘΟΗΑΘΖ 3 ΚΑΪΝ 
11:00 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ν Βαζηιηάο ηωλ Ιηνληαξηώλ" 
Πεξηπέηεηα 2019 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 118' | Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
Aκεξηθαληθή ηαηλία, θελνζεζία: Σδνλ Φαβξό 
Ο κηθξόο ίκπα κεγαιώλεη σο δηάδνρνο ηνπ παηέξα ηνπ Κνπθάζα, ηνπ ζνθνύ ιηνληαξηνύ θαη βαζηιηά 
ηεο δνύγθιαο. Αιιά ν αδειθόο ηνπ Κνπθάζα, θαξ, έρεη άιια ζρέδηα γηα ην ζξόλν θαη καδί κε ηηο ύαηλεο 
θαηαζηξώλεη έλα κνρζεξό ζρέδην. 
  
ΓΔΡΔΟΑ 4 ΚΑΪΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Αλεβαίλνληαο ηε ζθάια”  
Κηα θνηλσληθή θσκσδία ζαλ παιηό ζηλεκά. Γεθαεηία ηνπ 60! Σί ρξώκαηα! Σί κνπζηθέο! Σί άλζξσπνη! 

Δπηβηώλνπλ κε ρακόγειν, αηζηνδνμία θαη δένο ζηηο αιιαγέο πνπ έξρνληαη θαη πξνζπαζνύλ λα αλέβνπλ 
ηελ ζθάια ηεο επηηπρίαο. Θάπνηνο από απηνύο ηα θαηάθεξε. Γελ μέραζε όκσο ηηο απιέο, ηα θαθελεδάθηα 
ηηο παξέεο, ηα πεηξάγκαηα, ηα γέιηα, ηα δύζθνια...ηα ηόζν αλζξώπηλα θαη ζεκαληηθά, ηα ηόζν καθξηλά 
κα ηόζν όκνξθα. 



Θείκελν: Άγγεινο Κνζρνλάο 
Παίδνπλ : πύξνο Κπηκπίιαο, Άλλα Παληδέιε, Γηάλλνο Παπαεπζηαζίνπ, Γηώξγνο Θαπεηαλάθνο, 
Απγεξηλόο νπιόπνπινο, Θαηεξίλα Φειιά θαη ν πύξνο Θενδόζεο. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 7 ΚΑΪΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 
"Ρηκωξόο ρωξίο νίθην" 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1952 | Γηάξθεηα: 87 Ιεπηά 
θελνζεζία: Ρίηζαξλη Κπξνπθο, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Έζει Κπάξηκνξ 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 9 ΚΑΪΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ: "Ρα θνιιεηήξηα ζηε γηνξηή ηεο κεηέξαο" 
από ην ζίαζν Ζιία Θαξειιά 
Σα θνιιεηήξηα καδί κε ηνλ Θαξαγθηόδε απνθαζίδνπλ λα εηνηκάζνπλ  θξπθά έλα γιέληη γηα ηε γνξηή ηεο 

κεηέξαο. Θαινύλ ηνλ Κνξθνληό, ην Υαηδεαβάηε, ην ηαύξαθα θαη όιε ηελ παξέα γηα λα νξγαλώζνπλ ηε 
γηνξηή. Ο Παζάο, ζέινληαο λα ραιάζεη ηελ έθπιεμε πνπ εηνηκάδνπλ ηα θνιιεηήξηα πξνο ηηκή ηεο 
κεηέξαο ηνπο, βάδεη ηελ Αγιαία λα θάλεη δνπιεηέο όιε κέξα! Θα ηα θαηαθέξνπλ ηειηθά ηα θνιιεηήξηα;  
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Βαζηιηθνί γάκνη" 
Γξακαηηθή 2017 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 100' 
Γαιιν-βειγηθή ηαηλία, θελνζεζία: Καξθ Ληνπγθέλ 
Πξσηαγσληζηνύλ: Ιάκπεξη Γνπίιζνλ, Αλακαξία Βαξηόινκετ, Οιηβηέ Γθνπξκέ 
ηε Γαιιία, ελ έηεη 1721, ν αληηβαζηιέαο Φίιηππνο ζηήλεη κηα «βαζηιηθή αληαιιαγή», ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία ν 11ρξνλνο Ινπδνβίθνο ΗΔ΄ λπκθεύεηαη ηελ 4ρξνλε θόξε ηνπ Ηζπαλνύ βαζηιηά Φίιηππνπ Δ΄ θαη ν 
14ρξνλνο δηάδνρόο ηνπ Ινπίο ηελ θόξε ηνπ αληηβαζηιέα Ινπίδ Διηδακπέη, εηώλ 12. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 10 ΚΑΪΝ 
11:00 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Vaiana" 
Animation 2016 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 107' | Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
Aκεξηθαληθή ηαηλία, θελνζεζία Ληνλ Υνι, Ρνλ Θιέκεληο 
ηαλ ζηελ Αξραία Πνιπλεζία κηα παιηά θαηάξα απεηιεί λα θαηαζηξέςεη ην λεζί ηεο Βατάλα, ηεο λεαξήο 
θόξεο ηνπ ηνπηθνύ θύιαξρνπ, εθείλε αθνύεη ην θάιεζκα ηνπ σθεαλνύ θαη μεθηλά κηα ζαιάζζηα 
πεξηπέηεηα γηα λα ιύζεη ηα κάγηα. 
  
ΓΔΡΔΟΑ 11 ΚΑΪΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Amore Trio”  
Θσκσδία, θελνζεζία : Αιέμαλδξνο Ιηαθόπνπινο 
Παίδνπλ : Θαηεξίλα Κπνπξλέιε, Γηώξγεο Θνληνπόδεο, Γαλάε Σνύξια 
Έλαο θαζεγεηήο Θενινγίαο, αξξαβσληαζκέλνο κε κία θόξε παπά, εξσηεύεηαη κηα λεαξή ιατθή 
ηξαγνπδίζηξηα, κε αθνξκή κηα ηδηόηππε ζπγθαηνίθεζε. Γύν δηαθνξεηηθνί θόζκνη γλσξίδνληαη, έξρνληαη 
ζε ζύγθξνπζε, εξσηεύνληαη θαη ζην ηέινο αγαπηνύληαη κέζα από πνιιέο θσκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη 
ζθελέο ζπγθίλεζεο θαη ηξπθεξόηεηαο. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 14 ΚΑΪΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 
"Ζ Μππόιπηε Θόκηζζα" 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1954 | Γηάξθεηα: 128 Ιεπηά 
θελνζεζία: Σδόδεθ Κάλθηεβηηο, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Άβα Γθάξληλεξ 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 16 ΚΑΪΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε Καξηνλέηαο: "Γιπθηά Ππκθωλία" 
από ην Θέαηξν Θαλάζε Γθόηζε 
Κε ηνπο νλεηξηθνύο ήρνπο, ηα ρξώκαηα θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο «Γιπθηάο πκθσλίαο» ζα δώζνπκε κηα 
γιπθηά ειπίδα ζηελ  θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζήκεξα. Κηα κνλαδηθή κνπζηθή παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη 
κεγάινπο. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ζ δωή είλαη ωξαία κε ηα κάηηα θιεηζηά" 
Θνκεληί 2013 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 108' | θελνζεζία: Γαβίδ Σξνπέκπα 
Ηζπαληθή ηαηλία κε ηνπο: Υαβηέ Θακάξα, Λαηαιία ληε Κνιίλα, Φξαλζέζθ Θνινκέξ 



Σν 1966, έλαο Ηζπαλόο δάζθαινο μεθηλά νδεγώληαο από ηελ Θαζηίιιε γηα ηελ Αικεξία ηεο Αλδαινπζίαο 
κε ζθνπό λα κηιήζεη ζηνλ Σδνλ Ιέλνλ, ν νπνίνο γπξίδεη εθεί κηα ηαηλία. ην δξόκν ζα ζπλαληήζεη έλα 
λεαξό θνξίηζη θαη ιίγν αξγόηεξα έλα δεθαπεληάρξνλν αγόξη, ηα νπνία γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ζέινπλ 
λα θύγνπλ από ηα ζπίηηα ηνπο. 
 
ΘΟΗΑΘΖ 17 ΚΑΪΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ζ απεηιή ηωλ Θόνπδ" 
θελνζεζία: Βαζίιεο Παπαδεκεηξίνπ, Θείκελν θαη κνπζηθή: Γεκήηξεο Ιαινύκεο 
Έλα νηθνινγηθό παξακύζη πνπ έρεη ζηόρν λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεαξώλ καζεηώλ 
ζηα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηεο αλαθύθισζεο θαη ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κηιώληαο γηα απηά δηακέζνπ ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 
ζεαηξηθώλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιεκαηίδνληαη, δηακνξθώλνπλ γλώκε κέζα από ηε γλώζε, 
εμειίζζνληαη, ηξαγνπδνύλ, παζαίλνπλ θαη καζαίλνπλ! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 18 ΚΑΪΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 

20:00 "Ρν Όλεηξν ελόο Γεινίνπ" 
Θεαηξηθόο κνλόινγνο ζε εξκελεία Θσκά Θηλδύλε θαη ζθελνζεζία Άλλαο-εβαζηήο Σδίκα. 
Έλαο άλζξσπνο, κόλνο ηνπ, αξθεί γηα λα γίλεη ε γε έλαο απέξαληνο παξάδεηζνο; Σν έξγν ηνπ Φηνληόξ 
Ληνζηνγηέθζθη πνπ κε αξηζηνπξγεκαηηθή γξαθή θαηαθέξλεη λα ηαμηδέςνπκε ζε όιε ηελ ηζηνξία ηνπ 
αλζξώπνπ γηα λα αλαθαιύςνπκε εθ λένπ ηνλ ζθνπό ηνπ ζηε γε. Παξνπζηάδνληαη ζε αληηπαξάζεζε θαη 
κε κεγάιε γιαθπξόηεηα νη δύν θόζκνη, ν θόζκνο ηνπ ζθόηνπο θαη ηνπ θσηόο, ε θόιαζε θαη ν 
παξάδεηζνο θαη αλάκεζα ηνπο ν ήξσαο ηνπ έξγνπ, ν ίδηνο ν άλζξσπνο πνπ θαιείηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 
ηνλ ξόιν ηνπ αιιά θαη ηελ ζεκαληηθόηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ. 
  
ΞΔΚΞΡΖ 21 ΚΑΪΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 
"Γελ είκαζηε άγγεινη” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1955 | Γηάξθεηα: 106 Ιεπηά 
θελνζεζία: Κάηθι Θέξηηδ, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Άιλην Ρέη 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 23 ΚΑΪΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ: "Ν Θαξαγθηόδεο Ρξνρνλόκνο" 
από ην ζίαζν Ζιία Θαξειιά 
Ο Κεγάινο Βεδύξεο απνθαζίδεη, ιόγσ ηνπ θπθινθνξηαθνύ ράνπο πνπ επηθξαηεί ζηελ πόιε, θαζώο νη 
πνιίηεο δελ έρνπλ δηαβάζεη ηνλ θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγνύληαη ζπλέρεηα πξνβιήκαηα 
θαη αηπρήκαηα,  λα βξεη έλαλ θαιό ηξνρνλόκν γηα λα επηβάιεη ηελ ηάμε. Έηζη, ν Υαηδεαβάηεο ζπζηήλεη 
ηνλ Θαξαγθηόδε γηα ηξνρνλόκν, αθνύ μέξεη ηα πάληα γηα ηνπο δξόκνπο, κηαο θαη γπξίδεη από ην πξσί 
κέρξη ην βξάδπ, ςάρλνληαο δνπιεηά. Θαη ε πεξηπέηεηα μεθηλά... 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Απξόζκελνο έξωηαο" 
Θνκεληί 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 128' | Αξγεληίληθε ηαηλία 
θελνζεζία: Υνπάλ Βέξα, Πξσηαγσληζηνύλ: Ρηθάξλην Ληαξίλ, Κεξζέληεο Κνξάλ, Εαλ-Πηέξ Λόεξ 
Όζηεξα από 25 ρξόληα γάκνπ θαη αθνύ ν γηνο ηνπο θεύγεη καθξηά γηα λα ζπνπδάζεη, ν Κάξθνο θαη ε 
Άλλα ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο έρνπλ ράζεη ηελ εξσηηθή ηνπο έιμε. Απνθαζίδνπλ από θνηλνύ λα ρσξίζνπλ, 
μεθηλώληαο ηελ πεξηπέηεηα ηεο εξγέληθεο δσήο. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 24 ΚΑΪΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ιίγε Ζζπρία Ξαξαθαιώ" 
Κνπζηθή παξάζηαζε γηα παηδηά από 3 εηώλ θαη άλσ, από ηε ζεαηξηθή νκάδα “ Άηαθηα Θαξόηα”, 
ειεύζεξε δηαζθεπή ηνπ νκώλπκνπ παηδηθνύ βηβιίνπ ηνπ Θαλάζε Γθηόθα πνπ κηιάεη γηα ηε 
δηαθνξεηηθόηεηα θαη ην πώο ε κνπζηθή καο ελώλεη. ην Κεγάιν Θνπθνπλαξόδαζνο, όινη εηνηκάδνληαη λα 
γηνξηάζνπλ ηα γελέζιηα ηεο Θέθιαο, ηεο Υεισλίηζαο Σαρπδξόκνπ, κε έλα πάξηη έθπιεμε! ινη, εθηόο 
από ηνλ Ηάζνλα ηνλ Σπθινπόληηθα... Κεηά από απηό ην πάξηη, ηίπνηα δε ζα είλαη ίδην!!! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 25 ΚΑΪΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Διεύζεξν δεπγάξη" 
Θσκσδία, θελνζεζία: Αιέμαλδξνο Ιηαθόπνπινο, Παίδνπλ: Γηώξγεο Θνληνπόδεο, Καξζώ Φίιε 
Σν "Διεύζεξν δεπγάξη" ηαμίδεςε ζε πνιιέο πόιεηο ηεο Διιάδνο, έθαλε πνιινύο αλζξώπνπο λα γειάζνπλ, 
λα ζθεθηνύλ, λα γίλνπλ "έλα"κε ηνπο πξσηαγσληζηέο, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα ζπγθηλεζνύλ θάπνηεο 
θνξέο αιια θαη λα "παίμνπλ" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο κε ηνπο δύν πξσηαγσληζηέο παίξλνληαο 
ζπλερείο παξαηάζεηο. 



  
ΞΔΚΞΡΖ 28 ΚΑΪΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 
"Έπεζαλ ζθιεξά” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1956 | Γηάξθεηα: 109 Ιεπηά 
θελνζεζία: Καξθ Ρόκπζνλ, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Ρνλη ηάηγθεξ 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 30 ΚΑΪΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ: "Ν Θαξαγθηόδεο θαη νη άζινη ηνπ Ζξαθιή" 
από ην ζίαζν Ζιία Θαξειιά 
ηελ παξάζηαζε απηή ε αξραία Διιάδα ζπλαληά ηελ Αλαηνιή. Ο Θαξαγθηόδεο ζην πιεπξό ηνπ εκίζενπ 
Ζξαθιή ζα ζπλαληήζεη ην ιηνληάξη ηεο Λεκέαο, ηηο ηπκθαιίδεο ξληζεο, ην Διάθη ηεο Θεξύλεηαο, ηνλ 
Σαύξν ηεο Θξήηεο, αθόκε θαη ηνλ θνβεξό Θέξβεξν! Πώο ε παξέα ηνπ Θαξαγθηόδε κπιέθεηαη κε ηνλ 
αξραίν ειιεληθό κύζν θαη ηα ηξνκεξά θαηνξζώκαηα ηνπ Ζξαθιή; Θα ην απνιαύζνπκε ζηνλ κπεξληέ! 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Ρν κπζηήξην ηνπ θπξίνπ Ξηθ" 
Θνκεληί 2019 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 100' | Γαιινβειγηθή ηαηλία 
θελνζεζία: Ρεκί Κπεδαλζόλ, Πξσηαγσληζηνύλ: Φακπξίο Ινπθηλί, Θακίγ Θνηέλ, Υάλα ηγθνύια 
Κηα λεαξή εθδόηξηα αλαθαιύπηεη ην μεραζκέλν ρεηξόγξαθν ελόο… πηηζαδόξνπ, ην νπνίν απνθαζίδεη 
ακέζσο λα εθδώζεη. Σν κπζηζηόξεκα γίλεηαη κπεζη ζέιεξ, ν ζπγγξαθέαο ηνπ (πνπ έρεη πεζάλεη) δελ έρεη 
γξάςεη ηίπνηε άιιν ζηε δσή ηνπ θη έλαο θξηηηθόο ινγνηερλίαο, πεπεηζκέλνο όηη πξόθεηηαη γηα απάηε, 
απνθαζίδεη λα εξεπλήζεη ηελ ππόζεζε. 
 
ΘΟΗΑΘΖ 31 ΚΑΪΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ζ απεηιή ηωλ Θόνπδ" 
θελνζεζία: Βαζίιεο Παπαδεκεηξίνπ, Θείκελν θαη κνπζηθή: Γεκήηξεο Ιαινύκεο 
Έλα νηθνινγηθό παξακύζη πνπ έρεη ζηόρν λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεαξώλ καζεηώλ 
ζηα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηεο αλαθύθισζεο θαη ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κηιώληαο γηα απηά δηακέζνπ ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 
ζεαηξηθώλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιεκαηίδνληαη, δηακνξθώλνπλ γλώκε κέζα από ηε γλώζε, 
εμειίζζνληαη, ηξαγνπδνύλ, παζαίλνπλ θαη καζαίλνπλ! 
  
ΓΔΡΔΟΑ 1 ΗΝΛΗΝ  ΡΝ ΘΔΑΡΟΝ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΑΠ 
20:00 "Κελ παίδεηο καδί κνπ" 
Γξακαηηθή θσκσδία ηνπ Κάθε Αλησλόπνπινπ από ηε ζεαηξηθή νκάδα X-ANIMA 
ε κηα ζύγρξνλε θνηλσλία όπνπ ην θπλήγη ηνπ ρξήκαηνο  γίλεηαη ελίνηε απηνζθνπόο, ν 
πνιπεθαηνκκπξηνύρνο Ρσκαίνο, ζα βηώζεη ηελ απέξαληε θνηλσληθή κνλαμηά. Όζηεξα από 
έλα άγξην κεζύζη ζα νδεγεζεί ζηα όξηα ηεο απηνθηνλίαο. Ζ ηπραία ζπλάληεζε ηνπ κε έλαλ άζηεγν ηνπ 
ιηκαληνύ, ζα ηνλ ζώζεη δίλνληαο ηνπ έλα κεγάιν κάζεκα δσήο. κσο ηελ επόκελε κέξα, όηαλ μππλήζεη 
λεθάιηνο πηα, όια ζα αλαηξαπνύλ… 
  
ΞΔΚΞΡΖ 4 ΗΝΛΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 

"Θύειια Ξαζώλ” 
Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1945 | Γηάξθεηα: 86 Ιεπηά 
θελνζεζία: Θέξηηο Κπέξλραξλη, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Αιέμηο κηζ 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 6 ΗΝΛΗΝ 
17:30 Ξαξάζηαζε Καξηνλέηαο: "Κόγιεο, ην βηβιίν ηεο δνύγθιαο" 
από ην ζέαηξν Θαλάζε Γθόηζε 
Ο Κόγιεο ζώδεηαη από ηνλ Κπαγθίξα ηνλ πάλζεξα κεηά από κία θαηαζηξνθή ν νπνίνο ηνλ πεγαίλεη λα 
δήζεη κε ηνπο ιύθνπο. Θαζώο κεγαιώλεη ν Κόγιεο ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ιύθσλ, ν ηξ Υαλ ν ηίγξεο 
εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή κε ζθνπό λα ζθνηώζεη ην Κόγιε γηα εθδίθεζε ζηνπο αλζξώπνπο γηαηί νη 
θπλεγνί είραλ ζθνηώζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ο Κπαγθίξα θαη νη ιύθνη απνθαζίδνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ 
Κόγιε ζην ρσξηό ησλ αλζξώπσλ. Θαη ην ηαμίδη ζηε δνύγθια αξρίδεη… Σν έξγν είλαη έλαο ύκλνο γηα ηε 
θύζε, ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε θηιία. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Νη Αόξαηεο" 
Θνηλσληθή 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 102' 
Γαιιηθή ηαηλία, θελνζεζία: Ινπί - Εηιηέλ Πεηί 



Πξσηαγσληζηνύλ: Οληξέ Ιακί, Λνεκί Ιβόβζθη, Θνξίλ Καζηεξό, Ληέκπνξα Ινπθνπκόεβα 
ηαλ ν δήκνο απνθαζίδεη λα θιείζεη έλα θέληξν ππνδνρήο άζηεγσλ γπλαηθώλ, νη θνηλσληθέο ιεηηνπξγνί 
ηνπ επηζηξαηεύνπλ θάζε ηέρλαζκα λα βνεζήζνπλ όζεο βξεζνύλ ζύληνκα ζην δξόκν. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 7 ΗΝΛΗΝ 
11:00 Ξαηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε: "Ρα Κνπζηθά Φηεξά" 
Mέζα από ην παξακύζη αλαδεηθλύνληαη ηα δεηήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο κόιπλζεο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, 
ηεο αιιειεγγύεο, ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο αιιά θαη ηεο θηιίαο. Έλα ππέξνρν παξακύζη πνπ κε ρηνύκνξ θαη 
επαηζζεζία, μεδηπιώλεη έλαλ ππέξνρν νπξαλό γηα όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ! «Βάιηε ζηα πόδηα ζαο 
θηεξά & πάκε λα πεηάμνπκε παξέα. Δίλαη ε δσή κηα πεηαμηά, ηαμίδη κε θόληξα ηνλ αέξα!» 
  
ΞΔΚΞΡΖ 11 ΗΝΛΗΝ 
20:00 Θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε: Αθηέξωκα "Σάκθξεϊ Κπόγθαξη’’ 
"Παράξα" 

Ακεξηθάληθε ηαηλία παξαγσγήο 1943 | Γηάξθεηα: 97 Ιεπηά 
θελνζεζία: Εόιηαλ Θόξληα, Πξσηαγσληζηνύλ: Υάκθξετ Κπόγθαξη, Κπξνπο Κπέλεηεη 
  
ΠΑΒΒΑΡΝ 13 ΗΝΛΗΝ 
17:30 Ξξνβνιή παηδηθήο ηαηλίαο: "Ξξόβαηα ελαληίνλ ιύθωλ" (Sheep & Wolves) 
Animation 2016 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 85' |Θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο 
Ρώζηθε ηαηλία, θελνζεζία: Αληξέη Γθάιαη, Καμίκ Βνιθόθ 
Ζ δσή ελόο εηδπιιηαθνύ ρσξηνύ πξνβάησλ δηαηαξάζζεηαη όηαλ δίπια ηνπο εγθαζίζηαηαη κηα αγέιε 
ιύθσλ, ν κέιισλ αξρεγόο ηεο νπνίαο έρεη άθξσο ζαξθνθαγηθέο δηαζέζεηο. Ζ κόλε ειπίδα εηξεληθήο 
ζπλύπαξμεο είλαη ν θαινθάγαζνο ιύθνο Γθξέη, ν νπνίνο ζθνπεύεη λα δηεθδηθήζεη θαη απηόο ηελ εγεζία ηεο 
αγέιεο. 
  
20:30 Θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή: "Σάζακε ην δξόκν stop" 
Θσκσδία 2018 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 103' 
Ηηαιηθή ηαηλία, θελνζεζία: Αληόλην Αικπαλέδε 
Πξσηαγσληζηνύλ: Αληόλην Αικπαλέδε, Άιεμ Φόληδα, Ολη Ιεγθαζηεινπά 
Ο Κάξην είλαη έλαο ζπληεξεηηθόο θη εξγέλεο 50άξεο έκπνξνο, ν νπνίνο αγαλαθηεί κε ην κεηαλάζηε πνπ 
πνπιά θάιηζεο έμσ από ην (άδεην) καγαδί ηνπ. Απνθαζίδεη λα ηνλ απαγάγεη 
θαη λα ηνλ ζηείιεη πίζσ ζηελ Αθξηθή, κπιέθεη όκσο ζε κηα απίζηεπηε πεξηπέηεηα πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη 
ζηε ελεγάιε. 
  
ΘΟΗΑΘΖ 14 ΗΝΛΗΝ 
11:00 Ξαξάζηαζε Καξηνλέηαο: "Ξήηεξ Ξαλ" 
από ην ζέαηξν Θαλάζε Γθόηζε 
Έλα καγηθό ηαμίδη καδί κε ηνλ Πήηεξ Παλ ζηε Υώξα ηνπ Πνηέ, όπνπ δε κεγαιώλεη θαλείο. Απίζαλεο 
πεξηπέηεηεο κε ηνλ ηξνκεξό Θάπηαηλ Υνπθ, αζηείεο θαηαζηάζεηο θαη αηειείσην παηρλίδη κε ηα ρακίληα. 
Πσο κπνξείο λα παο εθεί; Αξθνύλ ην όλεηξν θαη ιίγε λεξατδόζθνλε γηα λα πεηάμεηο ζηα ζύλλεθα ηεο 
καγείαο! 
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