Λίστα Παιδικών Ταινιών για Γυμνάσια & Λύκεια

Πού Πάω Θεέ μου;
(Ρεκόρ εισιτηρίιων το φετεινό καλοκαίριι)
Πλοκή: Ο Τσέκο απολαμβάνει μια εύπορη ζωή ανάμεσα στους περιοίκους του σε
μια μικρή πόλη της νότιας Ιταλίας. Είναι από τους λίγους που έχουν μια
εγγυημένη θέση στο δημόσιο. Όταν μια νέα ρεφορμιστική κυβέρνηση ορκίζεται
να κάνει περικοπές στη γραφειοκρατία, ο Τσέκο αναγκάζεται να αναλαμβάνει όλο
και χειρότερα πόστα για να διατηρήσει τον μισθό του, τα προνόμια και τη δια βίου
εργασία. Η Δρ Σιρόνι, εκπρόσωπος της νέας κυβέρνησης που έχει ως αποστολή
τις περικοπές δημοσίων μέσω εθελούσιας εξόδου, βλέπει με θέρμη την περίπτωση
του Τσέκο, ο οποίος εξαναγκάζεται να αυνανίζει πολικές αρκούδες σε μια ιταλική
εξερευνητική ομάδα, παρά από το να παραδοθεί.

Το Βιβλίο της Ζούγκλας (μεταγλωττισμένο)
(διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Το Βιβλίο της Ζούγκλας διηγείται την ιστορία του Μόγλη, ενός μικρού
αγοριού που μεγάλωσε στη ζούγκλα από μια οικογένεια λύκων. Ο ίδιος
αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πλέον καλοδεχούμενος στη ζούγκλα, όταν ο
θηριώδης τίγρης Σιρ Χαν, που τρομοκρατεί όλα τα υπόλοιπα ζώα, θέλει να τον
εξοντώσει. Ο Μόγλης αναγκάζεται να εγκαταλείψει το μοναδικό μέρος που
θεωρεί πατρίδα του. Έτσι, ξεκινάει ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωσίας, στο
οποίο θα έχει ως καθοδηγητές τον Μπαγκίρα, έναν βλοσυρό πάνθηρα, και τον
Μπαλού, μια πολύ συμπαθητική αρκούδα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα
συναντήσει διάφορα άλλα πλάσματα της ζούγκλας, μερικά από τα οποία φαίνεται
να μην έχουν και τόσο φιλικές διαθέσεις.

Ουζερί Τσιτσάνης

Πλοκή: Η ιστορία διαδραματίζεται στην υπό γερμανική κατοχή Θεσσαλονίκη
(1942-1943) και αφηγείται τον έρωτα δύο νέων ανθρώπων, του Γιώργου και της
Εστρέας, ενός Χριστιανού και μιας Εβραίας. Μέσα από μια περιπετειώδη ιστορία
αγάπης, παγιδευμένη ανάμεσα σε ένα απάνθρωπο ολοκληρωτικό καθεστώς και
τον παραλογισμό των φυλετικών διακρίσεων, ξεδιπλώνονται η ιστορία της
κατεχόμενης Θεσσαλονίκης και της εβραϊκής της κοινότητας, αλλά και τα πιο
δημιουργικά χρόνια του μεγάλου έλληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη στο ιστορικό
Oυζερί Τσιτσάνης, όπου συνέθεσε τα πιο γνωστά του τραγούδια, μεταξύ αυτών
και την πολύ-τραγουδισμένη Συννεφιασμένη Κυριακή.

Ένας Άλλος Κόσμος
Πλοκή: Τρεις γενιές Ελλήνων αναζητούν τον έρωτα στο δύσκολο σήμερα. Τρεις
γενιές ξένων βρίσκουν τον έρωτα στη χώρα μας. Οι άνθρωποι. Οι ματιές τους. Οι
ιστορίες τους και η συνάντησή τους με την Ιστορία.

Νοτιάς
Πλοκή: Από τη μέρα που εμφανίζονται στον Σταύρο οι πρώτες ερωτικές
ανησυχίες, φουντώνει και η επιθυμία του να λέει ιστορίες με έναν δικό του,
ανατρεπτικό, τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενες για
την Ελλάδα δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980 πυροδοτούν τη φαντασία του
ασταμάτητα. Στο ταξίδι από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, για να κατακτήσει
αυτά που ποθεί, θα σκαρφιστεί ιστορίες για αρχαίους μύθους, μακρινά ταξίδια κι
όμορφες γυναίκες. Όταν έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, θα κάνει τις
ιστορίες του εικόνες και θα ανακαλύψει τον εαυτό του.

Στον Δρόμο για το Σχολείο (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Πλοκή: Ζουν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη κι έχουν κοινό τους
χαρακτηριστικό τη δίψα για γνώση. Σχεδόν ενστικτωδώς γνωρίζουν ότι η ύπαρξη
τους όλη, εξαρτάται από τις γνώσεις τους και τη μόρφωση τους. Από τις
επικίνδυνες σαβάνες στην Αφρική, στα ελικοειδή μονοπάτια στο Μαρόκο, από
την αποπνικτική ζέστη της Νότιας Ινδίας, μέχρι τα συγκλονιστικά οροπέδια της
Παταγονίας, αυτά τα παιδιά, έχουν όλα τον ίδιο σκοπό, το ίδιο όνειρο. Ο Τζάκσον,
η Ζαχίρα, ο Σάμιουελ και ο Καρλίτο είναι οι ήρωες αυτής της ταινίας, τέσσερις
μαθητές που αναγκάζονται να ξεπεράσουν τεράστια εμπόδια, για να φτάσουν στο
σχολείο τους.
Dheepan: Ο Άνθρωπος Χωρίς Πατρίδα
(Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Καννών)
Πλοκή: Για να αποδράσουν από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σρι Λάνκα, ένας πρώην
στρατιώτης των Τίγρεων του Ταμίλ, μια νεαρή γυναίκα κι ένα κορίτσι,
παριστάνουν την οικογένεια. Καταλήγουν λίγο έξω από το Παρίσι. Πρέπει να
χτίσουν μια νέα ζωή μαζί, παρόλο που είναι παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους.
Η Θεωρία των Πάντων
Πλοκή: Η ζωής ενός εκ των μεγαλυτέρων μυαλών της σύγχρονης ιστορίας, αυτής
του αστροφυσικού Στίβεν Χόουκινγκ, που γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο μιας
συμφοιτήτριας του στο Κέμπριτζ, της Τζέιν Γουάιλντ. Ένας απόλυτα υγιής κι
ενεργός νεαρός, από την ηλικία των 21 ο Στίβεν θα ξεκινήσει μια άνιση μάχη με
μια σπάνια ασθένεια που σταδιακά θα τον αφήσει παράλυτο. Με την ακούραστη
Τζέιν στο πλάι του, όμως, ο Χόουκινς έθεσε νέους κανόνες στη φαρμακευτική και

την επιστήμη, πετυχαίνοντας περισσότερα από ότι είχε ονειρευτεί.

