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Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis / Παίζουν: Denzel 
Washington, Nadine Velazquez, Carter Cabassa. 138΄
Ο βραβευμένος με Όσκαρ και μετρ των ειδικών 
εφέ Robert Zemeckis (Forrest Gump, Cast 
Away), σκηνοθετεί την αληθινή ιστορία τού Whip 
Whitaker, ενός πιλότου εθισμένου σε ναρκωτικά 
και αλκοόλ, ο οποίος επιτυγχάνει να προσγειώ-
σει ένα αεροπλάνο που εμφανίζει σοβαρή βλάβη 
στον αέρα, σώζοντας τους επιβάτες και το πλή-
ρωμα από βέβαιο θάνατο. Ο κόσμος τον θεωρεί 
ήρωα, αλλά εκείνος παλεύει να εξοικειωθεί με 
την ξαφνική δημοσιότητα που αποκτά και να 
συμφιλιωθεί με τα φαντάσματα του παρελθόντος 
που τον στοιχειώνουν. Μετά από έρευνες της 
εταιρείας όπου εργάζεται, προκύπτουν άκρως 
ανησυχητικά στοιχεία για τη συμπεριφορά του 
το βράδυ πριν από την πτήση. Τι αληθινά συνέβη 
και ποιος τελικά ευθύνεται; Μήπως ο φερόμενος 
ως ήρωας δεν είναι αυτό που φαίνεται; Μία δρα-
ματική περιπέτεια με καταπληκτικές ερμηνείες, 
έντονο σασπένς και συνεχείς ανατροπές που θα 
σε καθηλώσουν μέχρι και το τελευταίο λεπτό. 
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο υποδύεται ο Denzel 
Washington, η εξαιρετική ερμηνεία του οποίου 
τού χάρισε την υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ 
Αντρικού Ρόλου. Πρεμιέρα 1/2. 

MOONRISE KINGDOM  
Σκηνοθεσία: Wes Anderson / Παίζουν: Bruce Willis, Edward Norton, 
Bill Murray. 94΄ 
Σε ένα μικρό νησί της Νέας Αγγλίας, δύο δωδεκάχρονοι πρό-
σκοποι θα δραπετεύσουν από τον ασφυκτικό κόσμο των ενηλί-
κων για να ζήσουν τον έρωτά τους στην άγρια φύση. Η απόφασή 
τους αυτή θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλο το νησί. 27, 29 και 
31 Ιανουαρίου στο Cine Studio, στη Λευκωσία, στις 21:00 (Κυ-
ριακή στις 20:00).

Η κρίση θέλει καλο-
πέραση… έτσι για να 

μην αφήνουνε το άγχος να 
μας τρελαίνει. Εξ ου και τα 
αυθόρμητα πάρτι τα σαββα-
τόβραδα σε φιλικά σπίτια, 
αρχίζουν να είναι και πάλι in, 
όπως σε άλλες καλές δεκαε-
τίες. Α.Α.  

Στην καρδιά της Λευ-
κωσίας και συγκεκριμέ-
να στην οδό Θεμιστοκλή 

Δέρβη μεταφέρθηκε το 
εστιατόριο Greco’s Nest. Με 
κουζίνα που συνδυάζει τις 
παραδοσιακές γεύσεις του 
Αιγαίου με τη σπιτική τέχνη 
της μαγειρικής και της υψη-
λής γαστρονομίας, ο νέος και 
ζεστός χώρος του εστιατορίου, 
υποδέχεται τους πελάτες του 
προσφέροντας μια διαφο-
ρετική εμπειρία γεύσεων. 
Αξίζει να αναφερθεί πως 
η επιμέλεια της βάσης του 
μενού έγινε από το γνωστό 
chef Δημήτρη Σκαρμούτσο. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλ. 22680608 και στο 
www.grecosnest.com. K.Δ.

Ολοένα και περισσότερο 
θα δει κανείς σήμε-

ρα αδέσποτα σκυλιά στους 
δρόμους, ακόμη μια συνέπεια 
από την κρίση. Σχεδόν κα-
θημερινά λαμβάνουμε emails 
για κουταβάκια που γεννήθη-
καν σε κάποιο ανοικτό χώρο... 
Αν δεν θέλεις πλέον το σκυλί 
σου, τουλάχιστον πίεσε ένα 
καταφύγιο να το πάρει. Είναι 

μεν υπερπλήρη, αλλά 
ίσως βρουν μια λύση. 

Αλλιώς προσπάθη-
σε να του βρεις νέο 
σπίτι. Η εύκολη 
λύση «το αφήνω 
στα χωράφια και 
τα βουνά» δεν 
ωφελεί κανέ-

ναν και θα έχει 
άσχημες συνέπειες 

μακροπρόθεσμα. Α.Α. 

Το πολυβραβευμένο έργο του 
Bernard Pomerance, Ο άνθρωπος 
ελέφαντας, σε μετάφραση και σκηνοθεσία 
Αντρέα Χριστοδουλίδη, δίνει τις τελευταίες του 
παραστάσεις στο Θέατρο Ένα. Οι παραστάσεις στη 
Λευκωσία τελειώνουν το Σάββατο 2/2, ενώ θα 
δοθούν και τρεις παραστάσεις στη Λεμεσό, στις 6, 7 
και 8/2 στη Β΄ Δημοτική Αγορά. Έναρξη παρα-
στάσεων: 20:30. Για περισσότερες πληροφορίες: 
τηλ. 22348203 (Θέατρο Ένα) και 96458399 
(Β΄ Δημοτική Αγορά). Χορηγοί επικοινωνίας: 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και περιοδικό «Time Out». 

Ο ΑνΘρωπΟΣ 
εΛεφΑνΤΑΣ

ΘΕΑΤΡΟ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ Η ΑΜΑΝΤΑ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟ
το νέο βιβλίο του διάσημου κωμικού συγγραφέα John 
O’ Farell που οι «The Times» χαρακτήρισαν «ξεκαρδι-
στικό χάρη στην αληθοφάνειά του», μόλις κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα και μάλιστα σε 
μετάφραση του «πολύ» αυγούστου κορτώ. Στο βιβλίο, ο 
πρωταγωνιστής δεν έχει ξεχάσει την επέτειο του γάμου 
του ή κάποια αγγαρία που η γυναίκα του τού ανέθεσε. 
Έχει ξεχάσει την ίδια την ύπαρξη της γυναίκας του, το 
όνομα, το πρόσωπό της, την κοινή τους ιστορία, εξ 

ου και ο τίτλος «ο άνθρωπος που ξέχασε τη γυναίκα 
του». Για την ακρίβεια την ξέχασε σε μια καταστροφική 
στιγμή απώλειας μνήμης. θα προσπαθήσει λοιπόν να 
την ανακαλύψει εκ νέου, μόνο και μόνο για να μάθει ότι 
βρίσκονται στα πρόθυρα διαζυγίου! Πρόκειται λοιπόν 
για την αστεία, συγκινητική και σπαραξικάρδια ιστορία 
ενός ανθρώπου που θα κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει 
το χρόνο πίσω και να διεκδικήσει τη ζωή του από την 
αρχή… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΗΛ.: K-Cineplex: 77778383, kcineplex.com, ρίο Λεμεσού: 25871410, ρίο πάφου: 26207000, riocinema.com.cy, Cineorasis πάφου: 26932518
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πΑΝω  κΑΤωΑπΟ ΤΗν 
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «π»

GAMBIT  
Σκηνοθεσία: Michael Hoffman / Παίζουν: Colin 
Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman. 89΄  
Ο Harry Deane (Colin Firth) θέλει 
να εκδικηθεί το πρώην αφεντικό του, 
ένα φανατικό συλλέκτη έργων τέχνης, 
πουλώντας του έναν πλαστό πίνακα 
τού Monet. Για να τον δελεάσει όμως, 
θα πρέπει να συνεργαστεί με την PJ 
Puznowski (Cameron Diaz). 
Πρεμιέρα 1/2.

DJANGO UNCHAINED 
Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino / Παίζουν: 
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio. 141΄ 
Ο σκλάβος Django (Jamie Foxx) αγο-
ράζεται από το Γερμανό κυνηγό επικη-
ρυγμένων Dr. King Schultz (Christoph 
Waltz), με σκοπό να τον βοηθήσει να 
εντοπίσει και να εξοντώσει μία φονική 
συμμορία. Έτσι, θα κερδίσει την ελευθε-
ρία του για πάντα. 

FLIGHT 

ΣΙΝΕΦΙΛ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - 2/2
«ΌσΌ χρεΙαστεΙ»
O Κώστας Χάρπας ετοιμάζεται να 
παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο 
«Όσο χρειαστεί», ένα παραμύθι για 
ενήλικες, που μιλά για τις ανθρώπινες 
αξίες που χάνουμε, για το χρόνο που 
τρέχει και δεν μπορούμε να σταμα-
τήσουμε. πρόκειται για μια ιστορία 
γύρω από τις επιλογές που καθορί-
ζουν τις συμφωνίες μιας ολόκληρης 
ζωής. Η παρουσίαση του βιβλίου του 
θα γίνει το Σάββατο, 2/2, από τις 
18:00 μέχρι τις 21:00, στο χώρο 
τέχνης και πολλαπλών χρήσεων 
«Αισχύλου 83», στην εντός των τει-
χών Λευκωσία, πίσω από το σχολείο 
φανερωμένης. προλογίζει, η συγγραφέ-
ας Άννα Κουππάνου.

ΘΕΑΤΡΟ
ΓΗρΟΚΟΜείΟν 
ΤΑ ΣερΑφείΜ 
Συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου Γηροκομείον 
τα Σεραφείμ στο Θέατρο Ανεμώνα. πρόκειται για 
το έργο που είχε ανέβει με επιτυχία στο Θέατρο 
Ανεμώνα πριν από επτά χρόνια (Γηροκομείον τα 
Χερουβείμ) και παρουσιάζεται στο σήμερα ανα-
θεωρημένο συγγραφικά με καινούργια επίκαιρη 
σάτιρα. είναι μία ξεκαρδιστική κωμωδία σε άπταιστη 
κυπριακή διάλεκτο, με πολλές προεκτάσεις και 
κοινωνικά μηνύματα. Τους γέροντες υποδύονται οι 
Α. Τηλεμάχου (Χασάν), Μ. Ξενοφώντος (Χαμπής) 
και Γ. Χριστοδούλου (Βρυώνης), τη Γριά Σαββού η 
Μαρία πέτρου και το προσωπικό του Γηροκομείου οι 
πάολα Απαρίσιο, Μαρία Θεοχαρίδου και Δημήτρης 
Γιωρκάτζης. Έκτακτη σύμπραξη με το Θέατρο Ανε-
μώνα για το έργο Γηροκομείον τα Σεραφείμ κάνει 
εδώ και λίγες ημέρες η πραξούλα Αντωνιάδου, που 
μέχρι το τέλος των παραστάσεων θα εμφανίζεται ως 
guest star στην παράσταση. Τακτικές παραστάσεις: 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και κάθε 
Κυριακή στις 19:30.

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - 27/1
Ό ΝΙΚΌΛαΚησ ΚαΙ τΌ 
ΠΌυΛαΚΙ τσΙΌυ
Η παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη 
παρουσιάζει τη μουσική κωμωδία Ο 
νικολάκης και το πουλάκι Τσίου. παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Δώρος Κυριακίδης, 
Κώστας Σχοινιού, πέτρος φιλίππου, 
ελισάβετ Μπλάκη και Μύρια Χόπλαρου. 
παραστάσεις δίνονται κάθε Κυριακή 
στις 10:45 στο κινηματοθέατρο πάν-
θεον Λευκωσίας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες: τηλ. 22351402, 96430002.

 ΕΚΘΕΣΗ - 27/1
«...for another 
SpaCe and another 
time...»
Δες την έκθεση της Αθηνάς Αντωνιά-
δου «...for another space and another 
time...» που παρουσιάζεται στην 
Γκαλερί Αργώ στη Λευκωσία μέχρι 
τις 9/2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
και συγκεκριμένα από την 1η μέχρι τις 
9/2 θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις 
και παρουσιάσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες: τηλ 99650581, www.
argogallery.org ή www.athinanto.de.

    ΟΥΓΓΡΙκΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ 
ΣΤΟ HILTON PARK
Το Hilton Park Nicosia διοργανώνει σήμερα 
Κυριακή, 27/1, καθώς και αύριο Δευτέρα, 28/1, 
δύο μοναδικές ουγγρικές βραδιές με άρωμα, 
γεύσεις και μουσική από την παραμυθένια Ουγγα-
ρία. Ένα πλούσιο μενού με αυθεντικές ουγγρικές 
γεύσεις θα ταξιδέψει τους Κυπρίους που θα 
επισκεφθούν το εστιατόριο Olympia του Hilton 
Park στην υπέροχη αυτή κεντροευρωπαϊκή χώρα. 
Τα φημισμένα ουγγρικά σαλάμια, λουκάνικα και 
αλλαντικά, δροσερές σαλάτες με ουγγρικό άρωμα, 
σούπες αλλά και κρεατικά goulash, σνίτσελ, 
κανελόνια στο φούρνο με γεύσεις της περιοχής, 
καθώς και στρούντελ και γλυκά απ’ τη χώρα των 
Μαγυάρων, είναι λίγα από όλα όσα οι Κύπριοι θα 
απολαύσουν αυτά τα δύο βράδια. Ένα τρίο από 
τη φημισμένη ορχήστρα Hubay της Ουγγαρίας θα 
συνοδεύσει μουσικά το γαστρονομικό αυτό ταξίδι. 

Ιανουαρίου
27

Ιανουαρίου
27

 ΘΕΑΤΡΟ - 4/2
ΚατσαρΙδα
Ένα έργο που μας προκαλεί να 
κάνουμε μια «βουτιά» μέσα μας και 
να ανακαλύψουμε το πιο ζωντανό 
κομμάτι μας, αυτό που ονειρεύεται. 
Η Κατσαρίδα είναι μία κωμωδία-
πρόταση ζωής και αντίστασης στην 
περιρρέουσα κατήφεια και ανοη-
σία. Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης, 
πρωταγωνιστούν: πάνος Μακρής και 
Χρίστος νικολάου. παραστάσεις στις 
4, 5, 7, 11, 12, 14, 18 και 19/2 
στις 21:00, στο Ίδρυμα Άρτος στη 
Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορί-
ες, τηλ.: 99201959.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ 
O SUPER FM 

παρουσιάζει τις «Μέλιsses» 
live! Mη χάσεις, λοιπόν, το πιο 
super party την 1/2 στο Lush 
Beach Bar Resto στη Λάρνακα. 

Για πληροφορίες και 
κρατήσεις: 

τηλ. 70008089


