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ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/10/2014 
ΑΚΡΙΒΕ ΜΑΣ ΝΙΚΟ/OUR LOVELY NICOS 
Σκηνοθεσία: Αλέξης Κλεάνθους 
Παραγωγή: 2013, Διάρκεια:85΄, Γλώσσα: Ελληνική 

Ένα ντοκιμαντέρ για την ζωή και το έργο του μεγάλου κωμικού 
του κυπριακού θεάτρου Νίκου Παντελίδη.  

Η ταινία, μέσα από αφηγήσεις, δραματοποιημένες σκηνές, καθώς 
και ντοκουμέντα εποχής, παρουσιάζει με ένα ποιητικό τρόπο την 
ζωή και το έργο του αλησμόνητου ηθοποιού. Παράλληλα, παρα-
κολουθούμε το χρονικό της δημιουργίας του Κυπριακού θεάτρου, 
από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, μέχρι και την ενηλικί-
ωσή του, αφού ο μεγάλος κωμικός διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο, 
όχι μόνο ως πρωταγωνιστής, αλλά και ως σκηνοθέτης, ιδρυτής 
θιάσων, εμψυχωτής  νέων ηθοποιών κλπ. Τέλος, η ταινία αποτυ-
πώνει και τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονταν εκείνα τα 
χρόνια στην Κύπρο και την Ελλάδα, γεγονότα καθοριστικά για  
την μελλοντική πορεία αυτού του τόπου. 

Στην ταινία παρελαύνουν πολλά γνωστά ονόματα του κυπριακού 
θεάτρου, τα οποία μιλούν για τον εκλεκτό συνάδελφό τους. Ανά-
μεσά τους οι: Μιχάλης Πιτσιλλίδης, Ανδρέας Φαντίδης, Αχιλλέας 
Λυμπουρίδης, Δημήτρης Παπαδημήτρης, Ανδρέας Μουσουλιώ-
της, Έλλη Κυριακίδου, Στέλιος Αργύρης, Άννα Καλουτά, Όλγα 
Ποταμίτου κ.ά. 

 

 

 
 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014 
ΝΕΜΠΡΑΣΚΑ/NEBRASKA 
Σκηνοθεσία: Αλεξάντερ Πέιν 
Ηθοποιοί: Μπρους Ντερν, Στέισι Κιτς, Γουίλ Φόρτε, Τζουν Σκου-
ίμπ κ.ά. 
Παραγωγή: 2013, Διάρκεια:121΄, Γλώσσα: Αγγλική 

Ασπρόμαυρο road movie χαρακτήρων και τρυφερών συναισθη-
μάτων του Ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, που 
έδωσε ήδη εξαιρετικά δείγματα γραφής με το «Πλαγίως» και τους 
«Απογόνους».  

Ένας φτωχός ηλικιωμένος που ζει στη Μοντάνα επιμένει να το 
σκάει από το σπίτι του, με απώτερο σκοπό να πάει στη Νεμ-
πράσκα για να εισπράξει τα χρήματα από ένα τζακ ποτ, που νο-
μίζει πως έχει κερδίσει. Η οικογένειά του, αγανακτισμένη από την 
άνοιά του, που καθημερινά επιδεινώνεται, συζητά το ενδεχόμενο 
να τον βάλουν σε κλινική. Τη λύση προσπαθεί να δώσει ένας από 
τους δύο γιους του, ο οποίος προσφέρεται να πάει τον πατέρα 
του στη Νεμπράσκα με το αμάξι του, παρότι καταλαβαίνει τη μα-
ταιότητα του όλου εγχειρήματος. Καθ’ οδόν, ο πατέρας του θα 
έχει ένα ατύχημα, κι έτσι οι δυο τους θα πρέπει να μείνουν μερι-
κές μέρες στη μικρή, παρηκμασμένη πόλη της Νεμπράσκα όπου 
γεννήθηκε ο πατέρας, κι όπου, υπό το άγρυπνο βλέμμα του γιου 
του, θα βρεθεί απέναντι στο παρελθόν του... 

Βραβείο αντρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών, υποψήφιο για 
έξι Όσκαρ και πέντε Χρυσές Σφαίρες. 



 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2014 
ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, συμμετέχοντας στους φετι-
νούς εορτασμούς για την Διεθνή Μέρα Animation (28 Οκτωβρίο-
υ), σε συνεργασία με το Animafest Κύπρου «Όψεις του Κόσμου» 
παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με επίλεκτες ταινίες κινουμένων 
σχεδίων μικρού μήκους από όλον τον κόσμο, που διακρίθηκαν 
σε διάφορα καταξιωμένα στο είδος τους διεθνή Φεστιβάλ, όπως 
το Ottawa International Animation Festival του Καναδά κ.ά. 

 

 

Την Δευτέρα 17/10/2014 η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού 
συνεργάζεται στην διοργάνωση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο 
από τις 11-17 Οκτωβρίου 2014. 

Γι’ αυτό το λόγο δεν θα πραγματοποιήσει δική της προβολή, 
αλλά καλεί τα μέλη και τους φίλους της να παρακολουθήσουν 

τις προβολές του Φεστιβάλ. 
 


