
          
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΤΟ ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΕ AVANT PREMIERE, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ TOY, ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ARGO 

 
 

Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2012  

 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΑΚΜΗ, σε συνεργασία µε την VILLAGE εξασφάλισε αποκλειστικά για τους 

σπουδαστές του, την πρώτη προβολή µια από τις πιο σηµαντικές ταινίες της φετινής οσκαρικής 

σαιζόν. 

 

Πρόκειται για την νέα ταινία του Μπεν Άφλεκ «Επιχείρηση: Argo», η οποία έχει ήδη αποσπάσει 

διθυραµβικές κριτικές από το διεθνή Τύπο, και είναι υποψήφια για 5 Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης 

Ταινίας - Δράµα, Σκηνοθεσίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Άλαν Άρκιν, Μουσικής και Σεναρίου. Η 

προβολή της ταινίας θα γίνει εντελώς δωρεάν για τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, την Παρασκευή 

21 Δεκεµβρίου, στα Village Cinemas, στο Village Shopping & More, στο Ρέντη. 

 

Μία συνεργασία...  πολλών Όσκαρ, για τους φίλους του καλού σινεµά, της VILLAGE και του ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ! 

 

Μπείτε στο fanpage του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και δηλώστε συµµετοχή για τη λαµπερή κινηµατογραφική 

πρεµιέρα: https://www.facebook.com/iek.akmi.gr?sk=app_190322544333196  

 

Η Υπόθεση: 

  
Βασισµένο σε πραγµατικά γεγονότα, το “ Επιχείρηση: Argo” αποτελεί το χρονολόγιο µιας επικίνδυνης 
αποστολής διάσωσης έξι Αµερικανών, που διαδραµατίζεται στα παρασκήνια της κρίσης του Ιράν – µια 
αλήθεια που επί σειρά δεκαετιών δεν έφτανε στην κοινή γνώµη. Ο βραβευµένος µε Όσκαρ Μπεν Άφλεκ 
(“The Town,” “Good Will Hunting”) σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία, ενώ στην παραγωγή 
συνεργάζεται µε τον επίσης βραβευµένο µε Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ (“Syriana”), και τον υποψήφιο για 
Όσκαρ, Γκραντ Χέσλοφ (“Good Night, and Good Luck”). Στις 4 Νοεµβρίου του 1979, καθώς η επανάσταση 
στο Ιράν φτάνει στην κορύφωσή της, µια οµάδα Ιρανών στρατιωτών εισβάλει στην Αµερικανική πρεσβεία 
στην Τεχεράνη και κρατά όµηρους 52 Αµερικανούς. Μέσα στον πανικό, έξι Αµερικανοί καταφέρνουν να 
διαφύγουν και να βρουν καταφύγιο στην κατοικία του Καναδού πρέσβη. Γνωρίζοντας ότι είναι θέµα χρόνου 
να εντοπιστούν και να θανατωθούν, ο ειδικός «αποµακρύνσεων» της CIA Τόνι Μέντεζ (Άφλεκ) καταστρώνει 
ένα επικίνδυνο σχέδιο προκειµένου να τους φυγαδεύσει µε ασφάλεια από την χώρα. Το σχέδιο είναι τόσο 
παράτολµο που µόνο σε ταινία θα µπορούσε κανείς να το δει. Μαζί µε τον Άφλεκ, στο «Επιχείρηση: Argo» 
συµπρωταγωνιστούν ο βραβευµένος µε Όσκαρ, Άλαν Άρκιν (“Little Miss Sunshine”), ο Μπράιαν Κράνστον 
(τηλεοπτικό “Breaking Bad”), ο Τζον Γκούντµαν (“You Don’t Know Jack”), o Τέιτ Ντόνοβαν και ο Βίκτορ 
Γκάρµπερ. 


