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Την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 ο ιστορικός χειμερινός κινηματογράφος 

«ΟΛΥΜΠΙΟΝ», στο κέντρο της Καστοριάς, άνοιξε και πάλι τις πύλες του στο κοινό 

μετά από μία ολοκληρωτική μεταμόρφωση.  

Το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», ριζικά ανακαινισμένο, διαθέτει πλέον δύο αίθουσες προβολών 

πλήρως εξοπλισμένες με την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί ένας σύγχρονος 

πολυχώρος για όλων των ειδών τις εκδηλώσεις, μια αίθουσα-γκαλερί που μπορεί να 

φιλοξενήσει εκθέσεις, ένα καφέ-μπαρ με θέα στη λίμνη και εξωτερικό χώρο με κήπο 

για να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας και τέλος το φουαγιέ στην κεντρική 

είσοδο επί της Μητροπόλεως για το ποτό ή το σνακ που θα σας συνοδέψει στις 

προβολές σας. 

Στον χώρο θα φιλοξενηθούν κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις 

και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, σε 

συνεργασία με τα Victoria Cinemas, μια αλυσίδα κινηματογράφων με πανελλαδική 

εμβέλεια που αριθμεί 8 κινηματογράφους σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας τις πιο 

δημοφιλείς προβολές και παραστάσεις της σεζόν.  

 

Τοποθεσία: Μητροπόλεως 42, ΤΚ 52 100, Καστοριά 
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Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για την περίοδο  
Παρασκευή 08/10 έως και Τετάρτη  13/10 

 

NO TIME TO DIE 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 

 

Παρασκευή 08/10 έως Τετάρτη 13/10 

 

ΩΡΑ: 20:00 & 21.30 

 

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι 

Μάλεκ, Λεά Σεϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν 

Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ, 

τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως 

«Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι 

Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, 

Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγκνουσεν 

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και 

Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 

Γουόλερ-Μπριτζ 

Ιστορία Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και  

          Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα 

          Σκηνοθεσία Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα 

Παραγωγή Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι 
 

Στην ταινία No Time To Die, ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει 

μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ 

Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα 

που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον 

Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα 

τεχνολογία. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YlUR279bELc  
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (MAN OF GOD) 

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 

   

Σάββατο 09/10 εως Τετάρτη 13/10 

 

ΩΡΑ: 19:15 

 

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς 

Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς 

Ηθοποιοί: Άρης Σερβατάλης, Μίκι Ρουρκ, 

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Τόνια 

Σωτηροπούλου, Αλεξάντερ Πετρόφ, 

Αλέξανδρος Μυλωνάς, Γιάννης 

Στάνκογλου, Μάνος Γαβράς, Μιχάλης 

Οικονόμου, Παύλος Κουρτίδης, Χρήστος 

Λούλης 

Διάρκεια: 109 λεπτά 

Χρονολογία παραγωγής: 2021 

Είδος: Βιογραφία, Δράμα 

 

 

 Βραβείο κοινού για βραβείο Καλύτερης Ταινίας στον Κύριο Διαγωνισμό του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Μόσχας 

 Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες 

 Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης Zbigniew 

Preisner, με τη συμμετοχή της Αυσταλής μουσικού και τραγουδίστριας Lisa Gerrard και 

του αριστοτέχνη σολίστ στο κανονάκι Πάνου Δημητρακόπουλου 

 

Η δημοτικότητα του Αγίου Νεκτάριου Μητροπολίτη Πενταπόλεως προκαλεί τη ζήλια των 

κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, μέρος 

του κλήρου τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, 

χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική, γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και την 

ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Ο φόρτος εργασίας όμως τον 

καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα, όπου ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο 

μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια, το οποίο χάρη στη φήμη του μεγαλώνει. Η μονή όμως δεν 

αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο 

Αρεταίειο νοσοκομείο, λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0Oi1bsmR0Z8&t=9s 
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PAW PATROL THE MOVIE (ΜΕΤΑΓΛ.) 

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 

  

Σάββατο  09/10        ΩΡΑ: 17:30 

Κυριακή  10/10        ΩΡΑ: 17:30 

 

 

Σκηνοθεσία: ΚΑΛ ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ 

Σενάριο: ΚΑΛ ΜΠΡΟΥΝΚΕΡ 

Διάρκεια: 86 λεπτά 

Χρονολογία παραγωγής: 2020 

Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

 

 

To PAW Patrol ξαναχτυπά! Όταν ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους, ο Χάμντιγκερ, γίνεται 

δήμαρχος στην κοντινή Πόλη της Περιπέτειας και φέρνει τα πάνω κάτω, ο Ράιντερ και τα 

αγαπημένα μας ηρωικά κουτάβια είναι πανέτοιμα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Καθώς 

ένα κουτάβι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του στην Πόλη της Περιπέτειας, η 

ομάδα βρίσκει βοήθεια από μία καινούρια σύμμαχο: την πανέξυπνη, ράτσας ντάτσχουντ, 

Λίμπερτι. Μαζί, οπλισμένοι με καινούρια και συναρπαστικά μηχανήματα, το PAW Patrol 

παλεύει για να σώσει τους πολίτες της Πόλης της Περιπέτειας! 

 

 

Trailer: https://youtu.be/OHfGuXJ88-4 
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ΣΠΙΡΙΤ: Ο ΑΤΙΘΑΣΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) 

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:  

  

Σάββατο  09/10        ΩΡΑ: 16:15 

Κυριακή  10/10        ΩΡΑ: 16:15 

 

Σκηνοθεσία: Ελέιν Μπόγκαν 

Παραγωγή: Κάρεν Φόστερ 

Διάρκεια: 88 λεπτά 

Είδος: Περιπέτεια κινουμένων Σχεδίων 

Χρονολογία παραγωγής: 2021 

 

 

 

 

 

 

Η Λάκι ανακαλύπτει τη δύναμη της φιλίας όταν η ζωή της διασταυρώνεται με ένα 

άγριο άλογο, τον Σπίριτ. Όλα ξεκίνησαν επιδή η μικρή Λάκι Πρέσκοτ είναι ξεροκέφαλη 

και δεν αντέχει τους κανόνες και τους περιορισμούς, όπως ήταν και η μαμά της. Η 

Λάκι μεγάλωνε κάτω από το άγρυπνο μάτι της Κόρα, της θείας της, που θέλει μόνο 

το καλό για τη μικρή της ανιψιά αλλά δεν ξέρει πως να της το προσφέρει. Η Λάκι 

αναγκάζεται λοιπόν να αφήσει την πόλη για να μετακομίσει στην εξοχή. Όμως εκεί 

θα δεθεί αναπάντεχα με τον Σπίριτ, ένα άγριο άλογο και το αποτέλεσμα θα είναι η 

ζωή της να αλλάξει δραματικά. 

 

Όταν κάποιοι μοχθηροί κλέφτες που αρπάζουν άγρια ζώα και τα καταδικάζουν σε μια 

ζωή αιχμαλωσίας και σκληρής εργασίας θα απειλήσουν την αγέλη του Σπίριτ, τότε η 

Λάκι θα στρατολογήσει τις νέες της φίλες για να τους σταματήσει και όλα μαζί τα 

κορίτσια θα ξεκινήσουν μια μεγάλη περιπέτεια ζωής, διάσωσης και αυτοθυσίας.  

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qCtx4yDJqLk&t=9s  
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ΛΟΥΚΑ (LUCA) (ΜΕΤΑΓΛ.) 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:   

 

Παρασκευή  08/10        ΩΡΑ: 18:00 

Σάββατο  09/10        ΩΡΑ: 18:00 

Κυριακή  10/10        ΩΡΑ: 18:00 

Δευτέρα  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Σάββατο  12/10        ΩΡΑ: 18:00 

Κυριακή  13/10        ΩΡΑ: 18:00 

 

Σκηνοθεσία: Ενρίκο Καζαρόζα 

Συγγραφείς: Τζέσι Άντριους, Μάικ 

Τζόουνς 

Διάρκεια: 95 λεπτά 

Χρονολογία Παραγωγής: 2021 

Είδος:  Κινούμενα Σχέδια 

 

 

 

 

Η Disney και η Pixar σας προσκαλούν να ζήσετε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα 
άλλα. Η ταινία «ΛΟΥΚΑ» διαδραματίζεται σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη που 
βρίσκεται στην ιταλική Riviera και αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης. Ένα νεαρό 
αγόρι, ο Λούκα βιώνει ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο παγωτά, ζυμαρικά και 
ατελείωτες βόλτες με σκούτερ. Ο Λούκα μοιράζεται αυτές τις περιπέτειες με τον 
καλύτερο του φίλο, με τον οποίο μοιράζονται επίσης και το ίδιο μυστικό: είναι και οι 
δύο θαλάσσια τέρατα από έναν άλλο κόσμο, ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του 
νερού. Η ταινία «ΛΟΥΚΑ» σκηνοθετημένη από τον υποψήφιο με Όσκαρ Enrico 
Casarosa ("La Luna") και με παραγωγό την Andrea Warren ("Lava", "Cars 3"), θα 
κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2021 από τη Feelgood.  
 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uj2S89ADDOg 
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…1822… ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Δευτέρα 11/10   

ΩΡΑ: 18:15  & 21:15 

 

Μια κωμωδία - επιθεώρηση ,μια 

κοινωνικοπολιτική σάτιρα γραμμένη μόνο 

για ανθρώπους που σαν αρχή έχουν το 

χιούμορ, για ανθρώπους –φίλους που 

αγαπούν  τις πάντα νέες προσπάθειες αλλά 

και τις καλές κωμωδίες. Μια 

κοινωνικοπολιτική σάτιρα του: Γιώργου 

Μακρή , σε σκηνοθεσία του ιδίου. 

Κείμενα – σκηνοθεσία -Μουσική Επιμέλεια: Γιώργος Μακρής 

Πρωταγωνιστούν : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΙΤΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Φωτογραφία: Peter Tamas 

Ενδυματολόγος: Τούλα Μακρή 

Σκηνικά: Gm Productions – P.Pristouris 

Κατασκευή σκηνικών: Magic Wood (Ξυλουργικές Εργασίες)Δ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (26415 
- 51939) 

Έπιπλα σκηνικών: Go Smart - Είδη Σπιτιού - Χονδρική & Λιανική Πώληση: 
gosmart.gr (21 0300 9168) 

Στολές Παραδοσιακές: Ένδυμα & Παράδοση (Τζαβάρα Ελένη) 210- 7661949 

Μακιγιάζ: Το Καμαρίνι by Elena Mara & Marilia (http://www.tokamarini.gr/) 

Studio – Ηχογραφήσεων: Earth sound studio (Άκης Μελής) 

Διασκευή Τραγουδιών –Ερμηνεία: N-oah’s ar-K 

Μουσικός / Κρητικά: Μιχάλης Κατρίνης 

Χορογραφίες: Παναγιώτης Ψυλλάκης 

Δημιουργοί Video : Make Art Astakos (cinematography) 

Παραγωγή: Gm Productions 
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