
Η ODEON παρουσιάζει  
 

μια παραγωγή της 
 

  
 
 

σε συμπαραγωγή των 
 

         

  
“Μπλε Βασίλισσα” 

του Αλέξανδρου Σιπσίδη 

 

  
 

Μην εμπιστεύεσαι κανέναν, 
ούτε τα ίδια σου τα μάτια.  

 

 
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Σιπσίδης και είμαι σκηνοθέτης. Την επόμενη Πέμπτη, από 
19 Απριλίου, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία μου με τίτλο «Μπλε Βασίλισσα».  

Πρόκειται για ένα αγωνιώδες φιλμ νουάρ με πολλές ανατροπές. Η ταινία είναι η πρώτη στην 
Ελλάδα που θα προβληθεί σε αποκλειστική διανομή με ενδογλωσσικούς υπότιτλους για 
κωφούς/ές και βαρήκοους/ες [SDH, Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing].  
Τους υπότιτλους έφτιαξε η Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη με την επιμέλεια και πιστοποίηση της 



Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών. 
 

Είναι σημαντικό να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες από όλους μας, προκειμένου όλο και 
περισσότερες ταινίες να προβάλλονται προσβάσιμες στους κινηματογράφους. 

Facebook Page: https://www.facebook.com/bluequeenmovie/ 

 
Στο παρακάτω link μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το προσβάσιμο trailer της ταινίας [SDH]: 

https://www.facebook.com/bluequeenmovie/posts/1003620923118251 

 
 
Από 19 Απριλίου θα προβάλλεται στις αίθουσες: 
Odeon Opera (Ακαδημίας 57, 10679, Αθήνα, 2103662100) [SDH] 

(για διευκρινήσεις σχετικά με την αίθουσα Odeon Opera απευθυνθείτε γραπτώς στη facebook 
σελίδα της Odeon: https://www.facebook.com/odeongreece/ ) 
 
Cine Athina Piscines Ideales (Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 15233, 2106855860) [SDH] 
[Για διευκρινίσεις και κρατήσεις εισιτηρίων για κωφούς/ές - επικοινωνία με SMS ΜΟΝΟ στα 
6976584717 και 6945744744 για το Cine Athina στο Χαλάνδρι ή στη σελίδα στο facebook  

https://www.facebook.com/Cine-Athina-Piscines-Ideales-1504882909730893/ ]. 
Ο Κινηματογράφος Cine Athina διαθέτει προσβάσιμη είσοδο και αίθουσα σε κινητικά 
ανάπηρους/ες. 

 

Σας περιμένουμε να την απολαύσουμε όλες και όλοι παρέα, χωρίς αποκλεισμούς! 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Σύνοψη:  
 
Στον απόηχο μιας ένοπλης ληστείας, ο Γιάννης βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η αινιγματική σύζυγός του, 
το αφεντικό του που πενθεί για το γιο του και ο παράτολμος συνεργός του  τον περικυκλώνουν με αμφιβολίες 
και διαφορετικές οπτικές γωνίες, κάθε μία από τις οποίες αποκαλύπτει ένα νέο κομμάτι για να ολοκληρωθεί 
τελικά το αιματηρό παζλ της “Μπλε Βασίλισσας”.  
 

 
 

https://www.facebook.com/bluequeenmovie/
https://www.facebook.com/bluequeenmovie/posts/1003620923118251
https://www.facebook.com/odeongreece/
https://www.facebook.com/Cine-Athina-Piscines-Ideales-1504882909730893/


Υπόθεση: 

 
Όλα ξεκινάνε με τη ληστεία της Μπλε Βασίλισσας, ενός από τα πολυτιμότερα διαμάντια του κόσμου, από μία 
ομάδα μαφιόζων που δουλεύουν για τον αδίστακτο Άγγελο (Θέμης Πάνου). Ο Γιάννης (Μιχάλης 
Οικονόμου), ένας από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του, παροτρύνεται από τη σύζυγό του, Λένα (Ράσμι 
Σούκουλη), συμμαχούν με τον ψυχρό εκτελεστή Σταύρο (Δημήτρης Ήμελλος), και προδίδει τον Άγγελο, 
κλέβοντάς του το δαχτυλίδι, με σκοπό να το πουλήσουν σε έναν μυστηριώδη «Αγοραστή». Ποια είναι όμως 
τα πραγματικά κίνητρα της Λένας; Τι κρύβει ο Σταύρος και ποιος είναι ο ρόλος του Νίκου (Γιώργος 
Αδαμαντιάδης), του φαινομενικά ήσυχου και αμίλητου οδηγού του Άγγελου; Όλα θα απαντηθούν στο 
τέλος, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, όπου θα έρθει η κορύφωση, το Δωμάτιο 106. Εκεί, οι διαφορετικές 
οπτικές των τεσσάρων θα ενωθούν σε μία τελική αναμέτρηση με απρόσμενο φινάλε. Είναι όμως αυτό το 
τέλος της ιστορίας; Ή πρέπει να μπει και το τελευταίο κομμάτι του παζλ από τον πιο απρόσμενο και συνάμα 
καθαρτικό κρίκο της αφήγησης;  
 
 

Λίστα συντελεστών:  
 
Ηθοποιοί: 
Μιχάλης Οικονόμου – Γιάννης  
Δημήτρης Ήμελλος - Σταύρος  
Ράσμι Σούκουλη - Λένα  
Γιώργος Αδαμαντιάδης - Νίκος  
Θέμης Πάνου – Άγγελος  
Φωτεινή Λεβογιάννη – Μαρία  
Δημήτρης Καπετανάκος - Φώτης  
Τζο Παπανικολάου - Γιώργος  
Προμηθέας Νερρατίνι - Χάρης  
Πάνος Δημητράς – Κώστας 
 
Συνεργείο:  
Aλέξανδρος Σιπσίδης – Σκηνοθεσία 
Δημήτρης Ευλαμπίδης, Απολλωνία Τσαντά – Σενάριο 
Λίζα Αποστολοπούλου (WeThePeople) - Οργάνωση Παραγωγής 
Παυλίνα Δράκου - Διεύθυνση Παραγωγής 
Χριστίνα Μουμούρη – Διεύθυνση Φωτογραφίας 
Χρήστος Γάκης – Μοντάζ 
DNA – Μουσική, Σχεδιασμός Ήχου και Ηχητικό Μοντάζ 
Ελευθερία Τζίβα Πέτροβα – Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος 
Θοδωρής Τζίβας Πέτροβας – Βοηθός Σκηνογράφου 
Γιάννα Μαρματάκη – Μακιγιάζ/Μαλλιά 
Ζαμπέλα Χαβιάρα - Βοηθός Σκηνοθέτη 
Ειρήνη Μπίτα - Σκριπτ 
Κώστας Δρακάκης - Οπερατέρ 
Γιάννης Μπούκρας - Βοηθός Οπερατέρ 
Μιχάλης Τσιμπερόπουλος - Steadicam 
Χρήστος Γιαννάτος - Βοηθός Steadicam 
Βασίλης Ηπειρώτης – Ηχοληψία 
Βασίλης Αλεξανδρής – Μπούμαν 
Νικόλας Μουζάκης – Ηλεκτρολόγος 
Νίκος Χαρίτος – Βοηθός Ηλεκτρολόγου 
Χάρης Χαλκιόπουλος – Βοηθός Παραγωγής 
Μανώλης Χαραλαμπάκης – Βοηθός Παραγωγής 
Βασίλης Βορρεάκος – Βοηθός Παραγωγής 
Φρόσω Τσιποπούλου – Βοηθός Παραγωγής 
Χρυσάνθη Καρφή Κόη – Βοηθός Παραγωγής 
Δημήτρης Τριανταφύλλου – Βοηθός Παραγωγής 
 

 
 

 
Από την Πέμπτη 19/4 στους Κινηματογράφους με SDH υπότιτλους 


