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Αγαπητοί φίλοι, o Δήμος μας στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, 
κόντρα στους δύσκολους καιρούς, κάθε μορφή τέχνης και πολιτισμού, 
ανοίγοντας νέους δρόμους σκέψης, δράσης και δημιουργίας. Έτσι, για 
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος λειτουργούμε την Κινηματογραφική 
Λέσχη του Δήμου Πολυγύρου, που από την πρώτη στιγμή κατάφερε να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού δημοτών αλλά και επισκε-
πτών από όμορους δήμους.

Η ενεργή κινηματογραφική κοινότητα, που έχει δημιουργηθεί στην 
περιοχή μας ευελπιστούμε φέτος να μεγαλώσει και να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Οι 18 ταινίες 
που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής περιόδου 2019-2020 καλύπτουν μεγάλο 
φάσμα των ενδιαφερόντων των θεατών και είναι στην πλειοψηφία τους βραβευμένες ταινίες, που 
έχουν διακριθεί σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο, τα τελευταία χρόνια. Οι προβολές είναι ανοιχτές, με ελεύ-
θερη είσοδο, για όποιον ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει. Σκοπός μας είναι να έχουμε ολοένα και 
περισσότερους συνοδοιπόρους σ’ αυτό το ταξίδι στον κόσμο της 7ης Τέχνης. Έτσι ίσως καταφέρουμε 
να δούμε τον κόσμο διαφορετικά.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου
Αστέριος Ζωγράφος

Όλες οι ταινίες ξεκινούν στις 20.00
στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου

Απαγορεύονται φαγητά και ποτά μέσα στην αίθουσα

Είσοδος ελεύθερη

Για να γίνεις μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Πολυγύρου και να ενημερώνεσαι με sms  για τις προβολές 
και άλλες σημαντικές δράσεις του Δήμου στείλε ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου στο  info@polygyros.gr

Πληροφορίες: 2371350780



LA LA LAND (2016) 123’
Σκην.: ΝΤΑΜΙΕΝ ΣΑΖΕΛ
Πρωτ.: ΡΑΪΑΝ ΓΚΟΣΛΙΝΓΚ, ΕΜΑ ΣΤΟΟΥΝ
Μια ηθοποιός και ένας πιανίστας, που προσπαθούν να χτίσουν τις καριέρες 
τους στο Λος Άντζελες, ερωτεύονται. Το κυνήγι των ονείρων τους και η αβεβαι-
ότητα για το μέλλον επηρεάζει τη σχέση τους. 
Αγαπημένη και πολυβραβευμένη ταινία, ένας μαγευτικός φόρος τιμής στο πα-
λιό καλό Χόλυγουντ. Υποψήφια για 14 Όσκαρ στην απονομή του 2017, κερδί-
ζοντας 6 από αυτά. 
(Τετάρτη 6/11, 20:00 | K)

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ 
THE MULE (2018) 116’
Σκην.: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Πρωτ.: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ
Ένας χρεοκοπημένος ηλικιωμένος, αποξενωμένος από την οικογένειά του, 
αναγκάζεται να ξεκινήσει μια καινούρια δουλειά, να μεταφέρει εμπορεύματα 
με το βαν του. Μόνο που δε γνωρίζει το παράνομο περιεχόμενό τους. Το FBI δεν 
θα αργήσει να βρει τα ίχνη του.
Μια υπέροχη κοινωνική περιπέτεια από τον μεγάλο Κλιντ Ίστγουντ, βασισμένη 
σε αληθινή ιστορία.
(Τετάρτη 13/11, 20:00 | K15)

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ 
THE DARK HORSE (2015) 119’
Σκην.: ΤΖΕΪΜΣ ΝΑΠΙΕΡ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ
Πρωτ.: ΚΛΙΦ ΚΕΡΤΙΣ, ΤΖΕΪΜΣ ΡΟΛΕΣΤΟΝ
Ένας ξεπεσμένος σκακιστής, μα και χαρισματικός δάσκαλος, αναλαμβάνει να 
διδάξει σκάκι στα παιδιά της υποβαθμισμένης γειτονιάς του, που δεν έχουν κα-
νένα τρόπο να ξεφύγουν από το περιθώριο. 
Συγκλονιστική και πολυβραβευμένη ταινία από τη Νέα Ζηλανδία, βασισμένη 
σε αληθινή ιστορία.
(Τετάρτη 20/11, 20:00 | K15) 
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Τετάρτη 20/11



Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ 
THE PROFESSOR AND THE MADMAN (2019) 124’
Σκην.: ΦΑΡΑΝΤ ΣΑΦΙΝΙΑ
Πρωτ.: ΜΕΛ ΓΚΙΜΠΣΟΝ, ΣΟΝ ΠΕΝ
Λονδίνο 1872. Ένας καθηγητής συγκεντρώνει υλικό για την πρώτη έκδοση 
του Λεξικού της Οξφόρδης για την αγγλική γλώσσα. Όταν λαμβάνει πάνω από 
10.000 λέξεις από έναν γιατρό που νοσηλεύεται σε άσυλο ανιάτων, αποφασίζει 
να τον βοηθήσει.
Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, μια ταινία με καταπληκτικές ερμηνείες από δύο 
μεγάλους σταρ.
(Τετάρτη 27/11, 20:00 | K15)

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ 
ES POR TU BIEN (2017) 93’
Σκην.: ΚΑΡΛΟΣ ΘΕΡΟΝ
Πρωτ.: ΧΑΒΙΕ ΚΑΜΑΡΑ, ΧΟΣΕ ΚΟΡΟΝΑΔΟ, ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΑΛΑΜΟ
Τρεις φίλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Οι νεαρές κόρες και των τριών 
ερωτεύονται τους λάθος, κατά τη γνώμη των μπαμπάδων τους, ανθρώπους. 
Θα ενώσουν λοιπόν τις δυνάμεις τους για να ξεφορτωθούν τους ανεπιθύμητους 
γαμπρούς. 
Ξεκαρδιστική Ισπανική κωμωδία για τον εφιάλτη κάθε πατέρα που έχει κόρη, 
που γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην πατρίδα της.
(Τετάρτη 4/12, 20:00 | K13)

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΣΤΕΡΣ 
THE SISTERS BROTHERS (2019) 121’
Σκην.: ZAK ONTIAΡ
Πρωτ.: ΧΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ, ΤΖΕΪΚ ΓΚΙΛΕΝΧΑΛ, ΤΖΟΝ Σ. ΡΑΪΛΙ
Στο Όρεγκον το 1850, δύο αδέλφια, φημισμένοι πιστολάδες, κυνηγούν έναν 
χρυσοθήρα. Στην προσπάθεια του να γλιτώσει, αυτός βρίσκει έναν απρόσμενο 
σύμμαχο.
Μοντέρνο γουέστερν με χιούμορ, σασπένς και μηνύματα, βραβευμένο σε πολ-
λά φεστιβάλ, πρώτη Αγγλόφωνη ταινία του αναγνωρισμένου Γάλλου σκηνοθέ-
τη Ζακ Οντιάρ.
(Τετάρτη 11/12, 20:00 | K15)
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
JOYEUX NOEL (2005) 116’
Σκην.: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΑΡΙΟΝ
Πρωτ.: ΓΚΙΓΙΟΜ ΚΑΝΕ, ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΥΝ, ΝΤΑΪΑΝ ΚΡΟΥΓΚΕΡ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΡΟΥΛ
Μια αληθινή ιστορία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι φαντάροι των τριών 
στρατών, Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας, εξουθενωμένοι από τις μάχες στα χα-
ρακώματα, αποφασίζουν από μόνοι τους να κάνουν εκεχειρία για μια μέρα, για 
να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
Πλούσια διεθνής παραγωγή που γοήτευσε και συγκίνησε τους θεατές όλου του 
κόσμου, μια καθαρά αντιπολεμική ταινία.
(Τετάρτη 18/12, 20:00 | K13)

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ 
GREEN BOOK (2018) 130’ 
Σκην.: ΠΙΤΕΡ ΦΑΡΕΛΙ
Πρωτ.: ΒΙΓΚΟ ΜΟΡΤΕΝΣΕΝ, ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ
Ένας άξεστος μαφιόζος Ιταλικής καταγωγής προσλαμβάνεται ως οδηγός ενός 
Αφροαμερικανού διάσημου πιανίστα, για μια τουρνέ στον όχι και τόσο φιλόξε-
νο Νότο. Οι δύο τόσο διαφορετικοί αυτοί χαρακτήρες θα έρθουν κοντά, ανα-
πτύσσοντας μια ασυνήθιστη φιλία.
Η ταινία που έλαμψε στην περσινή απονομή των Όσκαρ, με 5 υποψηφιότητες 
και 3 βραβεία.
(Τετάρτη 8/1, 20:00 | K13)

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ 
THE READER (2008) 124’
Σκην.: ΣΤΙΒΕΝ ΝΤΑΛΤΡΙ
Πρωτ.: ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, ΚΕΪΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ
Στη μεταπολεμική Γερμανία ο 15χρονος Μάικλ ερωτεύεται τη Χάνα, μια γυ-
ναίκα με τα διπλά του χρόνια. Μεταξύ τους γεννιέται μια μυστική ερωτική 
σχέση, μέχρι που ξαφνικά η Χάνα εξαφανίζεται. Μερικά χρόνια μετά ο Μάικλ 
ως φοιτητής Νομικής, παρακολουθεί δίκες για εγκλήματα πολέμου των Ναζί. 
Έκπληκτος εκεί θα συναντήσει ξανά τη Χάνα, κατηγορούμενη για ένα απεχθές 
έγκλημα. 
Μια συγκλονιστική ταινία με 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, που χάρισε στην Κέιτ 
Γουίνσλετ το χρυσό αγαλματίδιο.
(Τετάρτη 15/1, 20:00 | K15)

Τετάρτη 18/12
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ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕΣ, ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ 
WHERE ‘D YOU GO BERNADETTE (2019) 109’
Σκην.: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΛΙΝΚΛΕΪΤΕΡ
Πρωτ.: ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ, ΛΟΡΕΝΣ ΦΙΣΜΠΕΡΝ
Η Μπερναντέτ Φοξ τα έχει όλα: έναν τρυφερό σύζυγο, μια γλυκύτατη κόρη και 
μια υπέροχη ζωή. Το μόνο που της λείπει είναι η περιπέτεια. Όταν η Μπερνα-
ντέτ εξαφανίζεται πριν από ένα ταξίδι, η 13χρονη κόρη της θα κάνει τα πάντα 
για να την εντοπίσει, ανακαλύπτοντας στην πορεία συγκλονιστικά στοιχεία από 
το παρελθόν της μητέρας της.
Ο 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ Λινκλέιτερ σκηνοθετεί τη βραβευμένη με 2 
Όσκαρ Μπλάνσετ σε  μια υπέροχη κοινωνική ταινία με χιούμορ, μυστήριο και 
συγκίνηση.
(Τετάρτη 22/1, 20:00 | K)

ΚΟΛΥΜΠΑ Η’ ΑΛΛΙΩΣ ΒΥΘΙΣΟΥ 
SINK OR SWIM (2019) 120’
Σκην.: ΖΙΛ ΛΕΛΟΥΣ
Πρωτ.: ΓΚΙΓΙΟΜ ΚΑΝΕ, ΜΑΤΙΕ ΑΜΑΛΡΙΚ, ΒΙΡΖΙΝΙ ΕΦΙΡΑ, ΜΠΕΝΟΥΑ ΠΕΛΒΟΡΝΤ
Μια παρέα μεσηλίκων αντρών, που όλοι τους απέτυχαν στη ζωή, στη δουλειά 
και στην οικογένειά τους, στα πρόθυρα της κατάθλιψης, βρίσκουν το νόημα της 
ζωής σε μια όχι και τόσο αντρική δραστηριότητα: φτιάχνουν μια ομάδα συγ-
χρονισμένης κολύμβησης, με τη βοήθεια μιας παρηκμασμένης προπονήτριας, 
πρώην σταρ του αθλήματος.
Η Γαλλική κοινωνική κωμωδία της χρονιάς, που μάγεψε κοινό και κριτικούς σε 
όλο τον κόσμο, κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων.
(Τετάρτη 29/1, 20:00 | K)

ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ 
ΤΟDOS LO SABEN (2018) 132’
Σκην.: ΑΣΓΚΑΡ ΦΑΡΑΝΤΙ
Πρωτ.: ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑΡΙΝ
Μια Ισπανίδα που ζει στην Αργεντινή επιστρέφει στην πατρίδα της, ένα μικρό 
χωριό έξω από την Μαδρίτη, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, 
για τον γάμο της αδελφής της. Εκεί όμως, απροσδόκητα γεγονότα θα φέρουν 
μυστικά από το παρελθόν στην επιφάνεια. 
Ισπανική παραγωγή από τον πολυβραβευμένο Ιρανό σκηνοθέτη Ασγκάρ Φα-
ραντί, με τους πιο διάσημους Ισπανόφωνους σταρ, με σασπένς, μυστήριο και 
έντονα συναισθήματα.
(Τετάρτη 5/2, 20:00 | K13)

Τετάρτη 22/1

Τετάρτη 29/1
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Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΖΟΑΝ 
RED JOAN (2019) 101’ 
Σκην.: ΤΡΕΒΟΡ ΝΑΝ
Πρωτ.: ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΝΤΣ, ΣΟΦΙ ΚΟΥΚΣΟΝ
Η αληθινή ιστορία της Βρετανίδας κατασκόπου Μελίτα Νόργουντ, της μακρο-
βιότερης κατασκόπου των Σοβιετικών, που η ταυτότητας της χρειάστηκε δεκα-
ετίες για να αποκαλυφθεί. 
Μια ιστορική, ατμοσφαιρική ταινία κατασκοπείας παλιάς κοπής με καθηλωτι-
κές ερμηνείες.
(Τετάρτη 12/2, 20:00 | K13)

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ 2
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? (2019) 99’
Σκην.: ΦΙΛΙΠ ΝΤΕ ΣΟΒΕΡΟΝ
Πρωτ.: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΛΑΒΙΕ, ΣΑΝΤΑΛ ΛΟΜΠΙ, ΑΡΙ ΑΜΠΙΤΑΝ, ΕΛΟΝΤΙ ΦΟΝΤΑΝ
Πέντε χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, η πιο αγαπημένη 
οικογένεια της Γαλλίας επιστρέφει για να μας χαρίσει ακόμα πιο ξεκαρδιστικές 
περιπέτειες. 
Η κρίση έχει χτυπήσει και τη Γαλλία και οι τέσσερεις ξένοι γαμπροί σκέφτονται 
να γυρίσουν στις χώρες τους. Ο πατήρ Βερνέιγ όμως που δε θέλει να αποχω-
ριστεί τις κόρες και τα εγγόνια του, καταστρώνει σχέδια για να τους κρατήσει 
κοντά του.
(Τετάρτη 19/2, 20:00 | K)

SLUMDOG MILLIONAIRE (2008) 119’
Σκην.: ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΪΛ
Πρωτ.: ΝΤΕΒ ΠΑΤΕΛ, ΦΡΙΝΤΑ ΠΙΝΤΟ
Ένας βασανισμένος νεαρός Ινδός συμμετέχει σε γνωστό δημοφιλές τηλεπαι-
χνίδι, όχι για να γίνει εκατομμυριούχος, αλλά για να κερδίσει την καρδιά της 
αγαπημένης του.
Μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες των τελευταίων χρόνων, ένα αριστούργημα 
που γοήτευσε και συγκίνησε όλο τον κόσμο και βραβεύθηκε με 8 Όσκαρ.
(Τετάρτη 4/3, 20:00 | K13)
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TΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΜΟΥ 
MY MASTERPIECE (2019) 100’
Σκην.: ΓΚΑΣΤΟΝ ΝΤΟΥΠΡΑΤ
Πρωτ.: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΦΡΑΝΚΕΛΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΠΡΑΝΤΟΝΙ
Ένας αδίστακτος έμπορος τέχνης και ο καλύτερός του φίλος, ένας εκκεντρικός 
και τρελούτσικος ζωγράφος, έχουν μπελάδες και στην προσωπική και στην 
επαγγελματική τους ζωή. Αποφασισμένοι να ρισκάρουν τα πάντα, θα σκαρφι-
στούν ένα ακραίο και γελοίο σχέδιο για να σωθούν.
Μια υπέροχη κοινωνική κομεντί από την Αργεντινή που καταγοήτευσε κοινό 
και κριτικούς, όπου και αν προβλήθηκε.
(Τετάρτη 11/3, 20:00 | K13)

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ 
WATER FOR ELEPHANTS (2011) 120’
Σκην.: ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΟΡΕΝΣ
Πρωτ.: ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, ΡΙΣ ΓΟΥΙΔΕΡΣΠΟΥΝ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ
Κάπου στη δεκαετία του ΄30 ένας φοιτητής κτηνιατρικής μένει άστεγος μετά 
το θάνατο των γονιών του και αναγκάζεται να ακολουθήσει ένα τσίρκο στην 
τουρνέ του, ως γιατρός. Εκεί θα ερωτευθεί την όμορφη γυναίκα του αυστηρού 
και βίαιου ιδιοκτήτη.
Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο, μια πανέμορφη κοινωνική αισθηματική περι-
πέτεια εποχής, που θυμίζει παλιό καλό Χόλυγουντ.
(Τετάρτη 18/3, 20:00 | K)

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
VENISE N’EST PAS EN ITALIE (2019) 95’
Σκην.: ΙΒΑΝ ΚΑΛΜΠΕΡΑΚ
Πρωτ.: ΜΠΕΝΟΥΑ ΠΕΛΒΟΡΝΤ, ΒΑΛΕΡΙ ΜΠΟΝΕΤΟΝ
Ένας δεκαπεντάχρονος ζει σε ένα τροχόσπιτο με τους αντισυμβατικούς και λίγο 
τρελούτσικους γονείς του, που πολλές φορές τον φέρνουν σε αμηχανία. Όταν 
το κορίτσι που του αρέσει τον προσκαλεί σε διακοπές στη Βενετία, η οικογένεια 
ξεκινά με το τροχόσπιτο σε ένα απίστευτο ταξίδι.
Μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας, μια γλυκιά και υπέροχη Γαλλική κομεντί 
για την πρώτη αγάπη, μια από τις πιο συμπαθητικές ταινίες της φετινής σεζόν.
(Τετάρτη 1/4, 20:00 | K)
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