Η αδερφή μου και εγώ
( The parent trap – 1961) - Ταινία για παιδιά
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Σκηνοθεσία: Ντέϊβιντ Σουίφτ
Παίζουν: Χάρλεϋ Μιλς, Μορίν Ο’ Χάρα, Μπράϊαν Κιθ
Διάρκεια: 129 ‘

Δυο νεαρά κορίτσια, η Σούζαν και η Σάρον, συναντιούνται τυχαία σε μια κατασκήνωση κι
ανακαλύπτουν ότι μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Πολύ σύντομα, διασταυρώνουν τις ιστορίες
τους και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι δίδυμες αδελφές. Όμως, αφού ο πατέρας της μίας
και η μητέρα της άλλης είναι εργένηδες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι οι γονείς και των
δύο. Έτσι, αλλάζουν ρόλο, τόσο για να γνωρίσουν τον άλλο γονιό τους, όσο και για να τους φέρουν
ξανά κοντά.

Μόμπι Ντικ
( Moby Dick - 1956)
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Σκηνοθεσία : Τζον Χιούστον
Παίζουν : Γκρέγκορι Πεκ, Λέο Τζεν, Ρίτσαρντ Μπασχάρντ
Διάρκεια: 86 ‘
Νιου Μπέντφορντ, 1841. νεαρός Ίσμαελ μπαίνει στην υπηρεσία του φαλαινοθηρικού Πίκοτ. Το
πλοίο είναι υπό την διοίκηση αυστηρού καπετάνιου Άχαμπ κι ο μόνος του στόχος είναι να βρουν
την φάλαινα που έχει ονομάσει Μόμπι Ντικ. Σκοπός του η εκδίκηση με κάθε τίμημα, αφού ο Μόμπι
Ντικ του έχει στερήσει το ένα πόδι.

Ο μυστικός κήπος
(The Secret Garden – 1949) - Ταινία για παιδιά
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Σκηνοθεσία Φρεντ Μ. Γουίλκοξ
Παίζουν: Μάργκαρετ Ο’ Μπράϊεν, Χέρμπερτ Μάρσαλ, Ντιν Στόκγουελ, Μπράιαν
Ρόπερ
Διάρκεια: 92 ‘

Η μικρή Μαίρη Λένοξ, Εγγλέζα μεγαλωμένη στην Ινδία, χάνει τους γονείς της σε σεισμό. Επιστρέφει
στην Αγγλία για να μείνει στο κάστρο του θείου της, ο οποίος είναι πολύ απόμακρος μετά το θάνατο
της συζύγου του. Η Λένι περιφέρεται στην έπαυλη κι ανακαλύπτει έναν μυστικό κήπο, κλειδωμένο
κι εγκαταλειμμένο. Με τη βοήθεια ενός γιου υπηρέτη, θα αναστήσει τον κήπο και θα ανακαλύψει κι
άλλα μυστικά που κρύβονταν στο πελώριο σπίτι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Ο Περιβόητος Νοτόριους
( Notorius-1946)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
Όλιβερ Τουίστ
(Oliver Twist -1948) –Ταινία για παιδιά
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιν
Παίζουν : Άλεκ Γκίνες, Ρόμπερτ Νιούτον, Κέι Γουολς, Άντονι Νιούλι, Τζον
Χάουαρντ Ντέιβις
Διάρκεια: 116’
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Ο Όλιβερ Τουΐστ είναι ένα εννιάχρονο αγόρι που δε γνώρισε ποτέ γονείς και
μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο αναγκάζεται να υποστεί τη
σκληρότητα του επιστάτη, κ. Μπαμπλ, όταν βρίσκει το θάρρος να ζητήσει
περισσότερο χυλό. Ο Μπαμπλ το διώχνει από το ορφανοτροφείο και το στέλνει να
βοηθήσει το ζεύγος Σόουμπερι στο γραφείο τελετών τους. Εκεί βιώνει πάλι την
κακομεταχείρηση και το σκάει με προορισμό το Λονδίνο. Στο Λονδίνο γνωρίζει ένα
αγόρι τον Ντοντζ, ο οποίος τον παρασύρει σε ένα γκέτο πορτοφολάδων και
κακοποιών που διοικείται από τον Εβραίο Φέιγκιν και τον θηριώδη Μπιλ Σάικς. Το
μόνο άτομο το οποίο του συμπεριφέρεται στοργικά είναι η ερωμένη του Σάικς, η
Νάνσυ. Στην πρώτη του αποστολή, ο άπειρος ακόμα, πορτοφολάς Όλιβερ δεν
καταφέρνει να ξεφύγει αφότου ο Ντοντζ κλέβει το πορτοφόλι ενός κυρίου. Ο
ευγενικός κύριος Μπράουνλοου, το θύμα της κλοπής, αποσύρει τις κατηγορίες και
τον παίρνει υπό την προστασία του. Άλλα η ευτυχία του Όλιβερ είναι προσωρινή
καθώς τα μέλη της σπείρας του Φέιγκιν επιστρέφουν για να τον πάρουν κοντά
τους, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μυστικό αποκαλύπτεται.
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Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μπολεσλάφσκι
Παίζουν: Φρέντρικ Μαρτς, Τσαρλς Λότον
Διάρκεια: 108 ‘
Ο απελευθερωμένος κατάδικος Γιάννης Αγιάννης (Fredric March) γυρίζει από τα
κάτεργα στις γαλέρες στην ταραγμένη Γαλλική επαρχία των αρχών του 19ου
αιώνα, όπου, ξεπερνώντας τον εαυτό του και το παρελθόν του, καταφέρνει να
στήσει μία καλή επιχείρηση και να διακριθεί στις φιλανθρωπίες. Καταδιώκεται,
όμως από τον άτεγκτο γραφειοκράτη και στυγνό Επιθεωρητή Ιαβέρη (Charles
Laughton), ο οποίος διατηρεί το μίσος του κατά του Αγιάννη από τις μέρες που
ήταν επίκεφαλής αξιωματικός της φρουράς στις γαλέρες. Έτσι ο Αγιάννης
αναγκάζεται να περάσει στην παρανομία. Στην πορεία αναλαμβάνει την ανατροφή
της Τιτίκας, του μικρού κοριτσιού μιας πόρνης, την οποία είχε ευεργετήσει, που
την οποία προσέχει σαν κόρη του. Ο Αγιάννης συμμετέχει στις επαναστατικές
μέρες της Δημοκρατίας του 1830 και βοηθά την Τιτίκα να βρει τον έρωτα της ζωής
της με κίνδυνο της δικής του ζωής...
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Το έργο αναφέρεται στις περιπέτειες δυο μικρών παιδιών που ξεκινούν με μια
αποστολή στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για να βρουν το χαμένο πατέρα
τους, τον πλοίαρχο Γκραντ, που έχει αιχμαλωτιστεί από ανθρωποφάγους.

Σκηνοθεσία : Ουίλφρεντ Τζάκσον
Παίζουν: Γκρέγκορι Πεκ, Τζέιν Γουάιμαν, Κλόντ Τζάρμαν, Τσίλ Γουίλς, Φόρεστ Τάκερ
Διάρκεια: 128 ‘

Ένας ηττημένος στρατιώτης του αμερικανικού εμφυλίου και η σύζυγος του πηγαίνουν
στη Φλόριδα και γίνονται αγρότες. Ο πατέρας έχει πολύ καλή σχέση με τον γιό τους,
τον Τζόντι, αλλά η μάνα είναι κρύα λόγω του θανάτου των άλλων της γιών στον
πόλεμο. Ο Τζόντι θέλει ένα κατοικίδιο για να φροντίζει και οι γονείς συμφωνούν. Το
κατοικίδιο μέλει να είναι ένα ελαφάκι και γρήγορα γίνονται αχώριστοι.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Η Παναγία των Παρισίων
(The Hunchback of Notre Dame-1939 ) - Ταινία για παιδιά
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Τα παιδιά του πλοιάρχου Γκραντ
(In search of the Castaways -1962) - Ταινία για παιδιά
Σκηνοθεσία Ρόμπερτ Στίβενσον
Παίζουν: Χέιλι Μιλς, Μορίς Σεβαλιέ, Τζορτζ Σάντερς, Γουίλφριντ Χάιντ Γουάιτ,
Τζακ Γκουίλιμ, Μάικλ Άντερσον Τζούνιορ
Διάρκεια: 106 ‘

Η υπεράνω πάσης υποψίας Αλίσια Χούμπερμαν προσλαμβάνεται από τις αμερικανικές
αρχές για να διεισδύσει σε μια ομάδα ναζί που έχει καταφύγει στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Μια σειρά παρεξηγήσεων θα απομακρύνουν σταδιακά τη γενναία ηρωίδα από τον
γοητευτικό πράκτορα Ντέβλιν, τον άνθρωπο που την έχει σύρει σ’ αυτό το
ριψοκίνδυνο παιχνίδι και τον οποίο έχει ερωτευθεί παράφορα.

Θρύλοι του δάσους
( The Yearling -1946) - Ταινία για παιδιά

Οι Άθλιοι
(Les Miserables-1935)
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Σκηνοθεσία : Άλφρεντ Χίστκοκ
Παίζουν: Κάρι Γκραντ, η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, ο Κλοντ Ρέινς κι ο Αλέξης Μινωτής.
Διάρκεια: 102 ‘

Σκηνοθεσία : Γουίλιαμ Ντίτερλε
Παίζουν: Τσαρλς Λότον, Μορίν Ο'Χάρα, Έντμουντ Ο'Μπράιεν, Τόμας Μίτσελ,
Γουόλτερ Χάμπντεν, Άλαν Μάρσαλ, Σέντρικ Χάρντγουικ
Διάρκεια: 110 ‘
Η τσιγγάνα Εσμεράλδα (Maureen O`Hara), μέσα στην παρανοική και ρατσιστική βία
της Γαλλίας του 1600, καταφεύγει στην εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων για να
μη λυντσαριστεί από το μαινόμξενο πλήθος. Εκεί, την ερωτεύεται ο κατ` εξοχήν
διώκτης της Ιεροεξεταστής Frollo (Sir Cedrick Hardwicke), αλλά και ο φουκαράς,
τερατόμορφος κωδωνοκρούστης Κουασιμόδος (Sir Charles Laughton).
Μετά από μεγάλες εντάσεις και την παρέμβαση του Βασιλέα Λουδοβίκου, η
Εσμεράλδα παίρνει χάρη, μόνο όμως αφού ο Κουαιμόδος έχει δώσει μεγάλη μάχη για
να αποτρέψει τα πλήθη από το να την απάγουν από την εκκλησία...

Οι Νύχτες της Καμπίρια
(Le notti di Cabiria-1957)
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Σκηνοθεσία: Φεντερίκο Φελίν
Παίζουν: Τζουλιέτα Μασίνα, Φρανσουά Περιέ και Αμεντέο Νατσάρι
Διάρκεια: 118’
Η Καμπίρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο
του Τζόρτζιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε
ένα καλύτερο αύριο.

