
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παρακαλούμε να προσέρχεστε νωρίτερα 
για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση
στο ταμείο και το μπαρ του κινηματογράφου.

Τηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα 
υγιεινής και αποστάσεις. 

Οι ταινίες μας για την εβδομάδα 23/9 - 29/9

Πάμε 
σινεμά.Νιώθουμε ασφαλείς!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, 
Μητροπο-λίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη 
ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. 
Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος 
Πατριάρχης Αιγύπτου, τον συκοφαντούν 
με αποτέλεσμα να τον εξορίσουν από 
την Αίγυπτο.  Στην Αθήνα, χάρη στην 
εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική 
γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και 
την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο 
συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρτος 
εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει 
να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα 
ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα 
χέρια και χάρη στη φήμη του το μοναστήρι 
μεγαλώνει.Ο Νεκτάριος κατηγορείται 
άδικα και αρρωσταίνει. Λίγο πριν το τέλος 
του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.

Δραματική / Βιογραφία | Σκηνοθεσία: 
Γελένα Πόποβιτς | Με τους: Άρη 
Σερβετάλη, Alexander Petrov, Mickey 
Rourke |  Feelgood Ent.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
MY SON

Πρόκειται για το αγγλικό ριμέικ της 
ομώνυμης γαλλικής του ταινίας του 2017 
του ιδίου σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές 
αρχικά τους Γάλλους ηθοποιούς Γκιγιόμ 
Κανέ και Μελανί Λοράν. Οδηγώντας στην 
καρδιά των Highlands ο Edmond Murray 
λαμβάνει μια κλήση από την πρώην σύζυγό 
του. Απεγνωσμένη τον  ενημερώνει ότι ο 
εφτάχρονος γιος τους που βρίσκεται σε 
κατασκήνωση, αγνοείται. Σύντομα γίνεται 
ξεκάθαρο ότι πρόκειται για απαγωγή, κάτι 
που οδηγεί τους γονείς στην απελπισία.

Αστυνομικό, αγωνίας 
Σκηνοθεσία: Κριστιάν Καριόν
Με τους: Τζέιμς ΜακΑβόι, Κλαιρ Φόι, Τζέιμι 
Μίτσι, Ρόμπερτ Τζακ Θέιμς | Spentzos Film

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΜΟΝΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
25/09 στις 
21.00’

ΠΕΜΠΤΗ 
23/09 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ  29/09 
στις 20.00’

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΜΟΝΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
25/09 στις 
22.45’

ΠΕΜΠΤΗ 
23/09 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ  29/09 
στις 21.45’

ΣΕ Α΄ΠΡΟΒΟΛΗ
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Τηρούμε αυστηρά αποστάσεις και πρωτόκολλα υγιεινής. 
Παρακαλούμε να προσέρχεστε νωρίτερα για ακόμη καλύτερη 
εξυπηρέτηση στο ταμείο και το μπαρ του κινηματογράφου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ:

ΣABBATO 25/9

ΔYO ΠAPAΣTAΣEIΣ

ΣΤΙΣ 18.00’ 

& ΣΤΙΣ 19.30’

Πάμε
σινεμά.Νιώθουμεασφαλείς!
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